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OLD DOBROGEAN BLACK SEA COASTLINES
Black Sea. Upper Quanternary. Shelf geomorphology.

CARAIVAN GLICHERIE*

Seismo-acustic profilings performed along the Romanian Black Sea shelf, corro-
borated with lithostratigraphic littoral drillings data revealed the importance of the
Upper Quaternary Black Sea level changes. During the post-Wurmian transgression,
the sea level rise recorded a few moments of relative stability, when corresponding
coastlines (accumulative or erosional) were formed. Their traces are identified on the
shelf surface in the shape of the submarine relict terraces or the relict barrier beaches.

1. Introductions
The geological and sedimentological survey of the Romanian Black Sea shelf was

developed mainly since 1979 by the Marin Geological Laboratory from Constantza.
Special studies concerning the geomorphology and sedimentology of the Black

Sea shelf, in accordance with the Quaternary marin level changes, were elaborated by
Panin N. (1983; 1988), Wong H. K. et al. (1994), as well as by Caraivan D. (1982-a;b),
Caraivan G., Hertz N. and Noakes j. (1986).

2. Shelf geomorphology
From the north to the south of the Dobrogea region, one can distinguish three

major geological units: the Predobrogean Depression, the Nor^th Dobrogean
Orogenous, and the Moesian Platform. These units are separated by two major fault
lines: the St. George fault, and the Peceneaga-Camena fault. The Capidava-Ovidiu
fault is, also, very important (fig. 1).

The batimetrical, seismo-acustical and sedimentological studies of the Romanian
shelf permit us to divide it into three distinct units: the littoral zone, the inner shelf and
the outer shelf. On this background, one can separate a very distinct unit: the Danube
Delta (fig. 1).

Littoral zone
The Romanian coast is 240 km long. From a genetical and geomorfological point

of view, there are two types of shores:

* University "Ovidius", Constantza-Romania.



g CARAIVAN GLICHERIE

- primary eoasts, respectively the northern shore, corresponding to the Danube
Delta, and the Razelm-Sinoe lâgunar complex, and

- secondary coasts, respectively the southern zone, between Cape Midia and
Vama Veche, prevailing the erosional cliff shores, with two sub-units:

* Cape Midia-Cape Singol zone, having a transition character, with large barrier
beaches, connecting a series of active head-lands, and

* Cape Singol-Vama Veche zone, in wich, clearly prevail the active erosional
shores, interrupted only, in front of lagunas, by barrier beaches.

The littoral zone is dominated energeticaly by the action of the waves (0-6m deep)
and of the coastal currents (6-12m deep) against the sea floor. This zone extends off-
shore up to 1000-3000m far for the coast, with a siope of 2,3-6 %° north of Constantza,

and 8,4-22%° in the southern part.
The coastal geomorphological features are the result of the combined action of many
factors (from the geological to the hidrodynamical and antropogenical ones).

The littoral zone between Mussura branch and Cape Midia comprises the Danube
Delta coast, including the deltaie front and its submarine slope, until 5-12m depth. It is
also notable the presence of the Sahalin barrier island southward from the St. George

branch's mouth.
The aggressive shore erosion rate in the last 25 years is determined by a deep

unbalance of the sedimentary processes. These are, firstly, influenced by the geologi-
cal tendency of the littoral zone, and then by the decrease of the solid river input into
the Black Sea bassin. In the southern part of the Romanian sea shore, the sources of
sediments are much more poor. Besides that, the coastline configuration is seriously
modified by antropogenic hydrotechnical structures (harbours, groins, jetties, break-

waters).

Inner shelf
The Romanian Black Sea inner shelf is very well defined, having 10-15 km width

in the northern zone, and cca 1-5 km, soutward of Constantza (fig. 1). The modern se-

diments mask locally, the relict geomorphological features. Northward of Cape Midia,

the bottom slope varies between 1,1%° and 4%°, while to the south of Constantza, the

relict features are better preserved, especially the submarine terraces; the slope is high-

er (1,6-6°h).
To the east, the inner shelf border is marked by the isobathes of 27-30m.
The inner shelf sedimentary processes are dorninated by the alternation of fear

weather (fine sediments) and storms, during wich characteristic "sandy sheets" are

deposited.
The relative high hydrodynamic regime of the inner shelf blured the relict accu-

mulative features (old barrier beaches), their previous existance being marked only by
the relict mineralogical and faunistic components found in the superficial sediments.

Across the inner shelf, there are many positive relief features, considered to be
relict barrier beaches. These are disposed at the critical depths of 25m, 27m, 32m, 35m,
pointing the former positions of the accumulatives shores. Other type of slope breaks
have been interpreted to be traces of submarine terraces, disposed at the depths of
10m,17m, 23m, 27m, 35m, indicating the positions of older erosional coasts.

From a hydrodynamical and sedimentological point of view, the Danube Delta
front is the equivalent of the inner shelf unit (fig. 1).



OLD DOBROGEAN BLACK SEA COASTLINES 9

Outer shelf
From its western limit, along the izobathes of 27-30m to the east, the outer shelf

is developing, having a very gentle slope (below 1%°), extending eastward until its off-
shore limit (about 200m depth). '

The sedimentation rates are very reduced on the surface of the outer shelf so, one
can find a lot of relict geomorphological features: submarine terraces, barrier beaches,
submarine valleys in the extension of the modern land rivers. The most spectacular
feature is the canyon Viteaz, genetically connected with the Danubian arm St. George.

The Danube Prodelta (fig. 1), respectively the outer shelf, display all the known.
types of deformation processes of non-consolidated sediments (Panin N., 1988).

2.1. Relict geomorphological features
Romanian Black Sea shelf reveals the presence of some positive and negative geo-

morphological features, witnesses of the older coastal and land environments, such as:
submarine terraces, barrier beaches, submarine valleys etc. (fig. 1).

2.1.1. Submarine relict teaaces
Taking into account their depth and slope, it is possible to identify a few genera-

tions of submarine terraces.
The coastal marine terraces are moulded by the waves during a period of relative

stability of the sea level.
It is very well known that in the Upper Quaternary, the sea level suffered a lot of

oscillations. Consequently, the shelf surface was marked, along some critical depths,
by lines of submarine terraces, from wich, the most important generations are the fol-
lowing:

*generation 1-mean depth: 10m; slope: 10-20%°;

*generation 2-mean depth: 13m; slope: 7-20%°;

*generation 3-mean depth: 17m; slope: 8-20%°;
*generation 4-mean depth: 23m; slope: 13-20%°;

*generation 5-mean depth: 27m; slope: 15-30%°;

*generation 6-mean depth: 32m; slope: 12-25%°;

* generation 7-mean depth: 33m; slope 12-15%°;

*generation 8: mean depth: 35m; slope: cca 20%°.

There are, also, many submarine relict terraces at depths greater than 40m across
the surface of the outer shelf.

We assume that the modern shelf configuration resulted mainly during the last
rising of the Black Sea level (Flandrian Transgression), proceeding along the last about
12.000 years. Than, the submarine relict terraces are so older as they are placed see-
ward.

In fig. 1, the submarine relict terraces are drawn along the depth range of the local
bottom slope break. These features represents the traces of previous erosional coasts,
very similar to the modern ones, found in front of the modern ones, found in front of
the headlands.

2.1.2. Relict barrier beaches
Panin N. et al. (1975) consider the positive geomorphological features founded
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along the shelf surface as traces of the older barrier beaches.
On the inner shelf surface, where the sedimentation rates are greater, the relict

features were, partly, blured (fig. 1).
During the post-wurmian transgression, the sea level stationed sometimes,

inducing the rising of accumulative coastlines of "beach barrier" type. In the same time,
in front of the head-lands, erosional cliff coast were moulded.

Many of the relict barrier beaches are lying at the base of submarine terraces, su-
gesting a concomitant genesis.

Other terraces were cut directly in the eastern side of the relict barrier beaches. In
this case, the terrace is newer than the adjacent barrier beach.

Usually, the amplitude of the relict barrier beaches is 1-6m, and the breadth of
150-200m, sometimes to 1500m; the seaward side is longer, with more gentle slope

than the landward one.
The coastal barrier beaches are sandy deposits settled by the waves along the

shore during a period of relative stability of the sea level.
As well as in the case of the submarine terraces, one can identify a few genera-

tions of relict barrier beaches, placed at critical depths, as follows: 23m, 25m, 27m, 28m,
32m, 35m, 37m, 42m etc.

2.1.3. Other geomorphological features
The seismo-acustical prospecting reveals also the presence at the shelf surface of

many other geomorphological features, like:
* depression zones, with sub-bottom filling structures, suggesting old lacustrine

or lagunar environments;
* submarine valleys, with "V" profile shape, prolonging seaward the adjacent land

rivers,
* waved surfaces, suggesting old littoral dune plaines.
From the depths of 35-40m seaward, the bottom slope is very gentle. Its surface is

very irregular, owing to the relict geomorphological features, created in continental
environments, along the former littoral plaine, resulted after the retrait of the sea

waters during the wurmian regression.

3. Upper Quanternary shore evolution.
The lithostratigraphical studies of the deposits intercepted in the drillings made

on the Mamaia barrier beach (Caraivan G., 1982; Caraivan G., Hertz N. and Noakes J.,
1986) corroborated with the geomorphological data of the Black Sea Romanian shelf
make possible the reconstruction of paleogeographic and sedimentation environment
in the studied area, during the Upper Quaternary times.

The oldest strata intercepted in the Mamaia drillings are continental deposits,
formed in the conditions of a very low sea level (fig. 2- zones A-D3).

The first level, surely of marine type is represented by the 26-22m level, with
marine fauna (fig. 2- zones D4-E). According to the radiocarbon data (26.925±690
y.B.P.), this level belongs to the Middle Wurm interstadial (Arcy-Stillfried B intersta-
dial), wich corresponds to the Surojskian Beds (Scerbakov F. A. et al. (1978).

The Upper Wurmian glaciation entails the regression of the sea level to abok.= ţ 100-

130m below to the present day one (Ross D.A., 1978). A minumum level is reached
about 18.000-12.000 years B.P., followed than by the continuos sea level rise toward the
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present one. Durring this stage, the beach deposits of the zone "E" (23-22m level) from
the studied borehole (Upper Surojskian Beds) are cemented under continental condi-
tions.

The relict barrier beach lying at the depths of 23m and 27 m are marked by the
presence of red shells ("Red Coquina" - Caraivan G., 1982). Red Coquina is a bulk of
coasta: marine molluska shells, intensively polished and colored in redish-brown. This
physical state is due to a longtime reworking of the molluska shells under subaerian
oxidant conditions.

We assume that the age of the relict coastal traces (terraces and barrier beaches),
lying at the dephs of 23m and 27m is about the same to the "beach rock" deposits about
the same to the "beach rock" deposits (fig. 2-zone E) from the Mamaia drilling. Both of
them formed according to the gradual sea level retrait, during the last wurmian regre-
ssion (18.000-12.000 years B.P.).

The submarine relict terraces, cut in the seaward side of the relict barrier beaches
were formed during the last rise of the sea level.

The prelude of the "Black Sea "stage (fig. 2- zones F, G, H, I, J, K, L) is represen-
ted in the Mamaia zone by continental deposits, containing brackish water fauna, syn-
chronous with the "Bugazian Beds", at the depth of 21m (fig. 2- zone F).

In the same time, on the inner shelf surface appear the terraces cut in the seaward
side of the barrier beaches, at the depths of 23m and 27m, containing "Red Coquina".

During the stage subsequent to the Holocene transgression, in the Mamaia zone
"Viteazian Beds" have deposited (fig. 2- zone G).

In the same time, in front of the head-lands (Cape Singol, Cape Constantza, Cape
Agigea), the 17m depth terraces have formed. Between these promotories long and
width barrier beaches developed.

The next stage marked the continuous rise of the sea level. In the begining of this
stage ("Lover Kalamitian Beds"), the littoral waters, populated by brackish water mo-
lluska fauna, are influenced by fresh water supply. Later on, ("Upper Kalamitian
Beds"), the influence of Mediterranean water becomes general. The sea level rises,
being 1-2m higher than the present day one; the western cliff shores of the Siutghiol
and Agigea Lakes are generated by wave abrasion.

During the next stage: Phanagorian Regression (fig. 2-zone J), in the Mamaia
region widespred lagoon appear, with characteristic peat deposits. The sea level is,
probably, about 2m lower than the present day one, the witness being the relict abra-
sion submarine terrace, found at that depth.

The absolute age of molluska shells, taken from this bed, is 3.125 ±75 years B.P.
The morphologic study of these shells points to their resedimentation from a lower
level deposit (possible the zone I).

In the Black Sea history, the Phanagorian Regression stage (4`h century B.C. 4`" cen-
tury A. D.) correspond to the most intensive ancient colonisation of the western Black
Sea coasts (e.g. Histria, Calatis, Tomis etc.).

The last stage-The Nymphean Transgression - generalised the present - day
marine conditions (fig. 2, the zones K, L).

Concluding, we emphasize the importance of the Upper Quanternary sea level
changes (mainly the last 30.000 years), that determined the repeated passage of the
coast line across the western Black Sea shelf.

During the relative stability of the Black Sea level, coastal accumulative (barrier
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Fig.2 a. Upp^r tQ^^ter^^ry B1^ck Sea levei st^antg^s in the M^maîa
r^g'ton - ^tu€n^nias^ coast;

b. Satini#y variatîan
(CaraIvan G.,19^2}
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beaches), or erosional (abrasion terraces) features appeared.
The Dobrogean rivers prolonged their valleys across the former shelf, until the

corresponding shore, placed at very low level.
Consequently, the coastal ancient human communities established their sites

mainly on the protected shores.
If, for ther last 3.000 years we assume sea level values very similar to the present

ones for the older times we must to remember that the sea level was much lowered.
These older coast lines were placed much more eastward, the littoral geomorphology
being very complex.
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TII'URI DE LOCUIlV'^'E DIlV EPOCA NEOLTTICĂ
PE TERTTORIUL DOBROGEI

EUGEN COMSA

Studierea tipurilor de locuinţe din epoca neolitică, de pe tot întinsul lării noastre,
merită să fie făcută cu toată atenţia deoarece, prin cercetările arheologice, s-a dovedit
că tipul de locuinţă reflectă modul de trai al comunităţilor respective, precum şi
schimbările care se produc în via ţa lor.

Până în prezent încă nu dispunem de date cu privire la locuin ţele din perioada
timpurie a epocii neolitice de pe teritoriul Dobrogei, dar sperăm că, prin cercetările
arheologice, în curând, se vor descoperi şi astfel de locuinţe, în ţinuturile dintre
Dunăre şi Mare, aşa după cum sugerează şi Puiu Ha şotti, pe baza unei descoperiri si-
milare celei de la Cârcea din Oltenia, făcută de colegii bulgari. Ne referim la complex-
ul de la Malko-Preslaveţ, alcătuit din aşezare şi necropolă, aflate la circa 60 km vest de
Silistra, pe malul Dunării. '

Prima cultură din epoca neolitică documentată, până acum, pe teritoriul
Dobrogei, este cultura Hamangia, de origine sudică .

Prin săpăturile arheologice efectuate în aşezarea de la Medgidia, din punctul
"Cocoaşă", datând din faza Hamangia l(după periodizarea Puiu Haşotti), deşi s-a
săpat o suprafaţă apreciabilă, de peste 250 m.p. nu s-a găsit nici o locuintă . Z

În privinţa locuinţelor din faza Hamangia lI (=faza Golovi ţa) vom aminti numai
descoperirile, mai importante, din cuprinsul aşezărilor de la Goloviţa şi de la Medgidia
- Satu Nou.

Aşezarea de la Goloviţa se află pe malul lacului Goloviţa, în apropiere de comu-
na Ceamurlia de Jos (jud. Tulcea). Complexul a fost cercetat prin s ăpături între anii
1953 şi 1961. Stratul de cultură avea două niveluri, ambele cu materiale specifice fazei
amintite. S-au delimitat şi cercetat 6 gropi de bordei, unele din nivelul inferior şi altele
dîn nivelul superior. Vom prezenta numai datele despre bordeiele păstrate mai bine.
Bordeiul l din nivelul inferior, a avut groapa cu diametrul de 4m şi adâncimea până la
50 cm. Forma exactă a gropii nu s-a putut preciza, dar a fost, probabil, rotundă .
Intrarea era pe partea de est, unde s-au delimitat 3 trepte, cruţate în lut. Pe fundul
gropii, către marginea de sud-vest, se aflau resturi din vatră .3

1. Puiu Haşotti, Epoca neolitică in Dobrogea, Constanta, 1997, p.13.
2. Ibidem, p.23.
3. Dumitru Berciu, Cultura Haatangia. Noi Contn'bupi, BucureşH, 1966, p. 235.
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Bordeiutl5 din nivelul inferior, a avut groapa de form ă aproape rotundă, cu diametrele

de 2,30 x 1,85m şi adăncimea de 45 cm. Avea malurile puţin oblice şi fundul drept. ^

Bordeiul 4: Groapa acestuia a fost săpată de la baza nivelului superior. Avea forma

rotundă, cu dimensiunile de 2,50 x 1,50 m şi adâncimea de 60 cm. În partea de r ăsărit

a avut intrarea, în dreptul căreia au fost făcute trei trepte, cruţate în lut. În mijlocul

gropii bordeiului era vatra, de formă rotundă, formată dintr-un singur strat de lut fin,

amestecat cu nisip. 5
În aşezarea de la Golovi ţa, în nivelul superior (tot din faza II), s-au descoperit şi

resturile modeste ale unor colibe de suprafa ţă , de dimensiuni mici. Pe locul lor s-au

găsit doar unele aglomerări de lipitură arsă, dar nici o urmă de par. Se presupune că
acele colibe aveau forma aproximativ dreptunghiular ă, cu eolţurile ro_tunjite. În interi-

orul lor, în unele cazuri, s-au păstrat resturile vetrelor. 6
Din faza Hamangia lI dateaz ă şi aşezarea de la Medgidia-Satu Nou, unde s-a con-

statat, de^i aceasta ocupa o suprafa ţă de peste 300 m lungime, că este vorba de un "sit

cu o densitate foarte redus ă a locuinţelor, fenomen ce pare a fi caracteristic pentru faza

Golovi ţa a culturii Hamangiâ'. '
În cuprirtsul aşezării amintite au fast descoperite şi cercetate sistematic, 3 gropi

de bordei, eare s-au dovedit a fi singurul tip de locuin ţă din acea sta ţiune. "
Gropile bordeielor 2 gi 3 aveau forma rotund ă, pu ţin neregulată, iar cea a bor-

deiului 1 era aproximativ pentagonală, cu col ţurile arcuite. Dimensiunile lor nu erau
prea rnari, astfeI: groapa bordeiului 1 avea diametrul de 2,55 m şi adâncimea de 1,10
m, bordeiul 2 avea groapa cu diametrul de 3,05 m şi adâncimea de 1,10 m, iar bordeiul

3 avea groapa cu diametrul de 2,90 m şi adăncimea de 1,07 rn. S-au delimitat câte două
trepte în dreptul intrării în bordeiul 1, aflate în partea de sud a gropii Şi în bordeiul 3,
în partea de vest a gropii. I'entru bordeiul 2 nu s-au g ăsit indicii în privin ţa poziţiei

intrării. Atrage aten ţia forma fiandului celor 3 gropi de bordei. În timp ce groapa bor-
deiului 1 are malurile puţin înclinate şi fundul drept, celelalte două (B2 şi B3) au o

formă neobişnuită pentru bordei, anume în seciiune au malurile arcuite, cu adâncimea
mică spre o parte şi mult mai mare spre cealaltă parte.

În gropile de bordei descrise s-au găsit ^i resturile unor vetre, prost p ăstrate.

Toate trei se aflau lângă marginea gropilor şi anume în partea de nord-vest a bordeiu-

Iui 1, de nord-est a bordeiului 2 şi sud-vest a bordeiului 3. Prin urmare, rezult ă că în

această privinţă nu există o anumită regulă de plasare a vetrelor. Acestea aveau forma
aproximativ rotundă şi erau amenajate cu 10 cm deasupra fundului grvpii. S-a
menfionat şi faptul că pe flmdul gropii bordeiului 2 s-au găsit două lespezi, destul de

^nari, de piatră al căror rost nu s-a putut preciza. y
Din faza Hamangia lII (= faza Ceamurlia de Jos) dateaz ă aşezarea de la

Cearnurlia de Jos (jud. Tulcea), în cadrul căreia s-au delimitat 3 niveluri, 10 din care
nivelul inferior a fost paralel în timp cu nivelul superior de la Golovi ţa. "

4. Ttridem, p. 238.
5. Ibidem, p. 2.36.
6. Ibidem, p. 239-240.
7. Puiu Haşotti, Pontica, 20, 1987, p. 19.

8. Ibidern, p. 20.
9. Ibideat, p.20 şi 25.

10. Dumitru Berciu, op. Cit., p. 124.
11. Puiu Haşşotti, op. t1t.,1997, p. 24.



TIPURI DE LOCUINŢE DIN EPOCA NEOLITICĂ PE TERITORIUL DOBIZOGEI y i

[^^^^^ ^ ^^ ^:^,r^ ^,^t
r ^#3r;^ e !? G`G'.`rtlr^ ^^^r77^ ^'r;. ^1 ^ ^' .. „ < s^^ -^f^,.fr -^;^^rr^^Y^:ys ^ ;^

'^y 1^^ag^^,^te c^r°anri^^
t. ^as,^

^ ^e^re
^ ^fiir^rci

^xlrri rF7,^"<^'d!'^Ja" ^^^rr ^'^
; ,ry . . . Xr ^. ^,<, r ^ .

( r
^

a

^cs?^r^ii'r^ L"'.
( -. _ .

.^^,....r.tl^^^ ^'_J^?^?'s ,, â

^^.fllîr^r V^':^ ^^ CW^/^wr^? ,^ .°rt ,^r?v ^
^-_-^-a-..:...^.^

'^,»
= --►.,_r^l

Fig. 1 Baia (Golovi ţa): bordeiul5 (după D. Berciu, op. cit., 1966, p. 237, fig.,140):
Baia (Goloviţa): hutte n° 5(d'apres D. Berciu; op Ctt;;^796fr`p. ^^, f^.g 1^I0). ;

-^-.,. ţ . , .. , .



^ g EUGEN COMŞA

1,03m,

^o f "^ ^^ , q ^` ^^^ ^SQNjUL /C iio

^ ^

-^T?m

^p
-,,DS^ ^

d

UO C?.. © -o..+sm / /^ ^
^^ t^ "`^ /^, -r.i^f J ^ © ^ OL.s?`J ^ ^-D.DD^m.J ( l / - (l /`f -RJZ.n

-L02m JJJ ^f" V 3
p^ rrism Q

. . ' +.% C7 - f Ŝ -0.9Sm(^ ^ ^ O
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Fig. 2 Baia (Golovi ţa): colibele 2 şi 3(după D. Berciu, op. cit.,1966, p. 241, fig. 142).

Baia (Goloviţa): les chaumieres n° 2 et 3(d'apres D. Berciu, op. cit., 1966,

p. 241, fig. 142).

În aşezarea de la Ceamurlia de Jos s-au g ăsit bordeie şi locuinţe de suprafaţă,

acestea din urmă, mai ales în nivelurile superioare.
În studiul referitor la rezultatele săpăturilor de la Ceamurlia de jos se aminteşte

că locuinţele din nivelul inferior (I) erau bordeie.
Din nivelul următor (II) datează bordeiele numerotate gr. 12 şi gr. 16.
Bordeiul (gr. 12) avea 1,60 m diametru la gură, 2 m la fund şi 1,53 m adâncime.

Malurile erau cuptorite. Spre latura de sud a gropii s-a amenajat un fel de lavi ţă pen-

tru dormit, iar lângă cea de vest, la 1 rn înălţime (faţă de fundul gropii) era cruţată în

lut, un fel de poliţă . Intrarea era prevăzută cu 3 trepte, la fel, cruţate în lut. 'Z

O groapă de bordei, de dimensiuni apreciabile, corespunde cu gr. 16, s ăpată tot

din nivelul II. Groapa avea forma ovală cu lungimea de 4,80 rn şi 3,20 m lărgime, dar
cu adâncimea de numai 25-30 cm. În jurul ei s-au gâsit câteva g ăuri de pari, care au fost

înfipti în poziţie oblică, pentru a se putea forma un acoperi ş de formă conică deasupra

gropii bordeiului."
În ultimul nivel (III) al a şezării de la Ceamurlia de Jos s-au g ăsit şi cercetat bor-

deie şi, mai ales, locuin ţe de suprafaţă . Dintre bordeie mentionăm pe cel marcat gr. 11,

a cărui groapă avea forma aproape rotundă, cu dimensiunile de 3 x 2,5 m şi 1 m

adâncime. Bordeiul avea intrarea pe partea de sud-est, prevăzută cu două trepte,

crutate în lut. "
Locuinţele de suprafaţă aveau forma dreptunghiulară . Una din ele (notată loc. 1)

a avut circa 3 m lungime şi 2,30 m lăţime. Pereţii nu erau prea groşi şi au fost constnziţi
în sistem paiantă . S-au găsit bucăti de lipitură arsă, destul de mari, pe care au rămas
imprimate urme de nuiele, trestii şi chiar pari, având pânâ la 12 cm grosime. Pe unele
bucăţi de lipitură se putea vedea chiar sistemul de împletire a nuielelor. Lipitura se

12. Dumitru Berciu, op. cit, p. 141.
13. lbidem, p. 143.
14. Ibiciem, p. 141.
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făcea cu lut amestecat cu o foarte mare cantitate de pleavă, paie şi trestii sfărâmate.15 În
fiecare locuintă s-a găsit câte o vatră, de obicei, puţin înălţată (cu 8-12 cm) deasupra
podinei. '°

Menţionăm şi aşezarea de tip Hamangia de la Techirghiol (jud. Constan ţa), în
cadrul căreia s-au delimitat două niveluri, unul corespunzător sfârşitului fazei
Hamangia lI şi cel superior din faza Hamangia lII. În acea a şezare s-au găsit multe
bucăti de lipitură arsă, din pereţii unor locuinle de suprafaţă, construite din pari,
împletitură de nuiele şi lipitură de lut am^stecat cu o mare cantitate de paie şi de
pleavă. Subliniem că pe unele bucăli de lipitură arsă s-au păstrat porţiuni de făţuială
cu urme, unele de culoare albă şi altele de culoare gălbuie.

Fragmentele de vatră găsite în aşezarea de la Techirghiol, proveneau din vetre
obişnuite, alcătuite dintr-un strat de lut, făţuit cu grijă . "

'j'inând seama de datele prezentate mai sus, rezultă că membrii comunităţilor cul-
turii Hamangia, probabil, încă de la stabilirea lor pe teritoriul Dobrogei, deci. înc ă din
faza Hamangia l, au construit şi locuit în bordeie.

Descoperirile făcute în aşezările din a doua fază Hamangia lI (faza Golovi ţa)
dovedesc că membrii acelor comunităţi şi-au făcut, în special, locuinte de tip bordei, de
obicei, cu gropile de formă rotundă, cu dimensiunile nu prea mari (de maximum 4 m
diametru şi între 45-60 cm adâncime), având acoperi şul aproximativ conic. În acele
bordeie s-au delimitat, în dreptul intrării, câte trei trepte cruţate in lut şi vetre
obisnuite.

Unele din comunităţile fazei au construit şi locuit în colibe de suprafa ţă, de
dimensiuni mici, de formă aproximativ rectangulară, prevăzute cu o vatră simplă .

În timpul fazei a treia (Hamangia lII = faza Ceamurlia de Jos) a culturii
Hamangia, s-a continuat construirea şi folosirea locuinţelor de tip bordei, cu dimensi-
uni similare celor din faza precedentă . În această fază, în unele bordeie, s-au amenajat
un fel de laviţe pentru dormit şi un fel de poli ţe. Acele bordeie erau prevăzute la
intrare tot cu câte 2 sau 3 trepte cru ţate în lut.

Subliniem un fapt care merită toată atenţia, anume că spre sfârşitul fazei a treia
(Hamangia lII - faza Ceamurlia de jos) acele comunit ăti au început să-şi clădească
locuinţe de suprafaţă de formă dreptunghiulară, construite din pari, împletitură de
nuiele şi lipitură de lut amestecat cu pleavă sau paie. Considerăm că această schimbare
reflectă o modificare importantă în traiul acelor comunităţi neolitice.

Dacă luăm în considerare situaţia din ţinuturile vecine din Mu.ntenia, unde, în
acea vreme, se desfăşura evoluţia comunitătilor culturii Boian, vom constata că şi în
viaţa comunitaţilor culturii Boian, în aceeaşi perioadă s-a produs trecerea de la
locuinţele bordei la cele de suprafaţă .'$ Considerăm că faptul se explică atât în
Muntenia, cât şi în Dobrogea, prin modificarea modului de trai al celor două categorii
de comunităţi şi anume trecerea de la modul de trai semistabil la via ţa sedentară .
Această trecere a comunităţilor Boian din Muntenia s-a făcut drept urmare a folosirii
la cultivarea plantelor, în locul s ăpăligii, a unui plug primitiv, cu trac ţiune animală,
ceea ce ducea la prelucrarea unor terenuri mai întinse ca suprafa ţă şi astfel la obţinerea

15. Ibidem, p.156.
16. Puiu Ha şotti, op. cit., 1997, p.24.
17. Eugen Comşa, Doina Galbenu, Andrei Aricescu, Materiale, 8,1962, p. 166.
18. Eugen Comşa, Istoria comunitătilor culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 165.
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unor recolte mai bogate, deci asigurarea unor condi ţii de trai mai bune.
Comunităţile culturii Boian, din Muntenia, încă de la începutul evoluţiei lor, din

prima fază (faza Bolintineanu) au avut contacte cu membrii comunit ăţilor culturii
Hamangia din Dobrogea. 'v

În faza Vidra se constată că unele comunităti Boian au trecut Dunărea şi s-au sta-
bilit pe malul dobrogean al fluviului. Aşa s-a întâmplat, de exemplu, în zona ora şului
Hârşova, unde, la baza depunerilor, au fost descoperite resturile locuinţei nr. 12, cu
material destul de sărac, datând de la începutul fazei Vidra a culturii Boian. 20

În timpul fazei de tranzi#ie de la cultura Boian la cultura Gumelni ţa, o serie de ast-
fel de comunităti s-au răspândit pe teritoriul Dobrogei. Unele din acestea, cum este cea
de la Sarichioi (jud. Tulcea) au ajuns aproape de ţărmul Mării Negre. Z'

În stratul de cultură din aşezarea de la Sarichioi au fost delimitate două niveluri,
ambele datând din faza amintită .

Prin săpături arheologice acolo au fost descoperite resturile a patru locuin ţe de
suprafaţă . Două din ele aflate în nivelul 1 şi două în nivelul 2. Atrage aten ţia con-

statarea că locuirea din punctul cercetat se limitează în timp la o perioadă relativ

scurtă, de câteva decade, probabil în decursul aceleiaşi genera ţii, dat fiind faptul că
locuinţele noi au fost clădite aproape pe acela şi loc cu cele anterioare abandonate. 22

Locuinţele din faza de tranzi ţie, de la Sarichioi, au avut dimensiuni destul de mari
şi au fost construite din pari, împletitur ă de nuiele şi lipitură de lut.

Observaţiile făcute pe teren au dus la presupunerea că ele erau orientate cu
spatele spre crivăţ. Din păcate, datorită dărâmăturii împrăştiate nu s-a putut preciza
nici forma exactă şi nici dimensiunile acestor locuinţe. În locuintele de la Sarichioi ş-au
descoperit vetre, de formă rotund ă, având diametrul de aproximativ 1 m. Z3

Tot din faza de tranziţie datează şi locuin ţele nr. 10 şi nr. 11 din aşezarea de la
Hârşova. Dintre acestea, locuin ţa 11 era de dimensiuni mari şi a fost cercetată parţial.
Pe baza materialelor adunate a fost datată în etapa Span ţov a fazei de tranzitie. 24

Considerăm că, ţinând seama de caracteristicile locuinţelor din aceeaşi fază din

Muntenia, şi comunităţile înrudite din Dobrogea au construit locuin ţele tot de
suprafaţă, de formă rectangulară, din pari, împletitură de nuiele şi lipitură de lut
(amestecat cu pleavă şi paie), prevăzute cu podea-platformă .

Din datele prezentate rezultă că - în stadiul actual al cercetărilor - purtătorii culturii
Boian de pe teritoriul Dobrogei, au construit numai locuin ţe de suprafaţă, de formă rec-
tangulară, clădite în sistem paiantă, ceea ce înseamnă că acele comunităti erau sedentare.

Pe teritoriul Dobrogei â urmat în timp evolu ţia comunitătilor culturii Gumelni ţa,
sub forma unei variante regionale, la care s-a ajuns pe un fond principal reprezentat de
cultura Boian, la care s-a adăugat un anumit amestec cu localnicii culturii Hamangia.

O astfel de aşezare a fost cercetată, cu multe decenii în urmă la Cernavodă, dar
atunci s-au publicat prea pu ţine date despre locuinţele Gumelnila. u '

19. Dumitru Berciu, Contribufii ]a pzobleatele neoliticului Yn Rom ăttia, fn lumina noilor cercc^tări,
Bucureşti,1961, p. 63.

20. Doina Galbenu, SCIV,13, 2, 1962, p. 166.
21. Ernest Oberlănder-Târnoveanu, Irina Oberlânder-Târnoveanu, Materiale, Oradea, 1983, p. 59-70.
22. Ibidem, p. 63.
23. Ibidem, p. 63.
24. Doina Galbenu, op. cit. 1962, p. 289-290.
25. Puiu Haşotti, op. cit.,1997, p. 77.
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În aşezarea de la Luncavi ţa (jud. Tulcea), în primele trei niveluri (cele mai vechi)
s-au găsit resturile unor locuinţe de suprafaţă, modeste, prevăzute cu podină de
pământ bătătorit.

În aşezarea amintită, la baza penultimului nivel, se aflau rămăşiţele unei locuinţe
de suprafaţă, destul de mari, cu pereţii de 20-25 cm grosime, construiti din pari (având
15 cm grosime) împletitură de nuiele şi lipitură de Iut. Z6

La Hârşova s-au făcut observaţii interesante în legătură cu locuinţele gumelniţene
nr. 5 şi nr. 6, datând din faza Hâr şova (după periodizarea Doina Galbenu). Pere ţii erau
formaţi din pari şi împletitură de nuiele, dar lipitura de lut nu forma un strat simplu,
ci era formată din calupuri modelate dinainte din lut şi aplicate pe reţeaua de nuiele a
pereţilor. În continuare pe pereţi, se întindea o făţuială la exterior şi spre interior." În
acele locuinţe s-au găsit şi vetre, destuI de mari, de formă ovală făţuite o dată . ZS "

Observaţii importante s-au făcut cu prilejul săpăturilor din aşezarea tell de la
Medgidia, din apropierea gării, unde în nivelul III, datând din faza Gumelni ţa A2, au
fost cercetate resturile a patru locuin ţe de suprafa ţă .

Prima se compunea din dou ă încăperi de 6 x 8 m şi 4 x 8 m, între ele era un perete
mai subtire decât pereţii exteriori. Între încăperi era un interval pentru o u şă lată de
1,10 m, aflată în partea de mijloc a peretelui din sud. Peretii aveau 32 cm grosime, iar
podeaua era făcută din pământ bine bătătorit. În încăperea mare vatra avea forma
ovală şi se află la ca. 1,20 m de peretele de nord, iar în încăperea mai mică vatra era la
ca. 1,20 m de peretele de sud şi avea forma dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi
două rânduri de lipitură . Z9.

Din faza Gumelniţa A2 şi de la începutul fazei Gumelniţa Bl, datează aşezarea de
la Carcaliu (jud. Tulcea), în cadrul căreia s-au cercetat patru locuin ţe. S-au publicat
datele despre două din ele.

Prima avea dimensiunile de 5,50 x 4,10 m, iar a doua 4 x 3,5 m. Erau de suprafa ţă
şi au fost construite în sistem paiantă şi aveau podinele din lut fin, b ătătorit. În locuinţa
1 vatra era de formă ovală şi se afla în partea de vest, iar cea din locuinţa 2 avea forma
rectangulară şi se afla în partea de nord-vest. Amintim că la ambele vetre s-au păstrat
por#iuni din gardină. Lângă vatra din locuinta 1 se află o groapă, în care s-a găsit un
vas de provizii. 30

Subliniem că la Carcaliu s-a găsit şi o groapă de semibordei prevăzută, la intrare,
cu trepte cru#ate. 37

Prin urmare, pe teritoriul Dobrogei, membrii comunit ăţilor culturii Gumelniţa au
continuat obiceiul predecesorilor lor de a construi locuinţe de suprafaţă din pari,
împletitură de nuiele şi lipitură de lut, amestecat cu paie sau pleavă . Pe pereţi se
făţuia, de regulă, câte un strat simplu de lipitură, spre exterior şi interior. Mai rar, li-
pitura era modelată în formă de calupuri aplicate pe pere ţi, peste care se întindea un
strat subtire de feţuială . Acele eonstruc ţii aveau forma dreptunghiulară, cu o singură
încăpere, dar, în unele cazuri, s-au găsit şi locuinţe cu câte două încăperi.

În diferitele lucrări consultate se arată că podina era, de regulă, din pământ bine

26. Eugen Comşa, Materia2e, 8, 1962, p. 223.
27. Doina Galbenu, op. cit,1962, p. 292.
28. Ibidem, p. 300; Puiu Haşotti, op. rit., p. 78-79.
29. Puiu Haşotti, op. cit.,1977, p. 78-79.
30. Elena Lăzurcă, Peuce, 9, 1984, p. 23-29.
31. Puiu Haşotti, op. cit,,1997, p. 85.
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Fig. 4 Ceamurlia de Jos: locuin ţa 2(după D. Brenciu, op. cit., 1966, p. 153, fig. 73).
Ceamurlia de Jos: 1'habitation n". 2(d'apres D. Brenciu, op. cit., 1966, p. 153,
fig. 73).

bătătorit şi era prevăzută cu câte o vatră de formă rotundă, ovală sau rectangulară . În
unele cazuri, rare, s-au observat în jurul vetrei porţiuni din gardină . Nu se constată o
regulă în privinta pozi ţiei vetrei în interiorul locuin ţelor, unele erau în mijlocul
încăperii, altele erau făcute lateral, lângă unul din pereţi, la circa 1,20 m distanţă de
acela. Pereţii aveau între 20 şi 32 cm grosime. Intrarea se făcea într-unul din pereţi, cre-
dem, de obicei, spre partea opus ă vântului predominant.

Dacă ţinem seama de unele modele miniaturale de locuin ţe descoperite în
aşezările gumelniţene din Muntenia, considerăm că ferestrele acelor locuinte din
Dobrogea aveau forma rotundă şi un diametru nu prea mare. Având în vedere minia-
turile amintite putem spune că acele locuinţe aveau acoperişul în două ape, făcut,
desigur, de obicei, din trestii.

Se men ţionează că în unele aşezări gumelniţene s-au găsit şi gropi de bordei,
prevăzute cu trepte. Înclinăm să credem că ele serveau la alte preocupări gospodăreşti
şi nu drept locuinţe.

Pe temeiul datelor prezentate se poate sus ţine că în cursul epocii neolitice, pe te-
ritoriul Dobrogei, sunt documentate două tipuri principale de locuin ţe:

- în prima parte a epocii (perioada mijlocie) membrii comunitătilor culturii
Hamangia au construit şi locuit în locuinţe de tip bordei, cu gropi, de obicei, de formă
rotundă şi în fazele mai târzii ale culturii Hamangia, când s-a început trecerea tot mai
accentuată la viaţa sedentară s-a schimbat tipul de locuinţă;

- au început să se construiască locuinţe de suprafaţă, în sistem paiantă, folosite

^
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vreme mai îndelungată .
Acelaşi tip de locuinţă a fost caracteristic şi pentru comunităţile culturilor Boian

şi Gumelniţa, care au trăit apoi pe teritoriul Dobrogei.
După aceea, a început o nouă epocă şi anume perioada de tranzine de la epoca

neolitică la epoca bronzului, provocată de p"atrunderea şi în Dobrogea a comunităţilor

de păstori nord pontici.
Considerăm că - în stadiul actual al cercetărilor - acestea sunt datele principale

referitoare la tipurile de locuin ţe din epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei.

TYPES D'HABITATIONS DE L'EPOQUE NEOLITHIQUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA DOBROUDJA

- Resume -

Sur le territoire de la Dobroudja il y a trois cultures qui appartiennent ă 1'epoque .

neolithique: Hamangia, Boian et Gumelnitza.
Les membres appartennant aux communautes de la culture de Hamangia, pen-

dant les premieres deux phases de 1'evolution de cette culture, ont vecu dans des huttes
partiellement enfoncees dans la terre. Ces habitations ont une forme ronde, n'ayant pas
des grandes dimensions. Â 1'interieur des habitations il y a une âtre. Â 1'entree il y a

trois marches.
Les huttes partiellement enfoncees dans la terre sont caracteristiques pour les

communautes demi-sedentaires.
La derniere periode de la presence du culture de Hamangia est caracterise par les

maisons rectangulaires, de surface construites dans le system de palan^ons ayant â

1'interieur un âtre.
Le changement du type d'habitation reflete le passage graduelle de la vie demi-

sedentaire â la vie sedentaire.
Les membres des communautes de la culture de Boian ont vecu en Dobroudja

pres de Danube, pendant la phase Vidra. Dans cette zone ils ont construit des maisons

de surface.
Pendant la phase de transition de la culture Boian â la culture des Gumelnitza, les

communautes appartennant â cette phase ont occupe une grande partie du territoire
de la Dobroudja. Ces communautes ainsi que leurs succeseurs directs (culture de
Gumelnitza) ont construit des maisons rectangulaires, en systeme des palan^ons, ayant
dans 1'interieur un âtre. Ce type d'habitations prouvent que les communautes de la cul-
ture de Gumelnitza ont mene une vie sedentaire. Dans quelques agglomerations
appartenant â la culture de Gumelnitza il y a aussi quelques huttes qui sont des atte-
nances et pas des maisons proprement dites.

i i ^ - . i a ^,a,^



CERAMICA CULTURII HAMAIVGIA
DIN A$F7.ARFA DE LA LSACCEA-SUHAT

(Campania 199^

CRISTIAN MICU
SMARANDA MICU

În vara anului 1997 în localitatea Isaccea - punctul Suhat (jud. Tulcea), au început
cercetările arheologice într-o aşezare aparţinând culturii Boian, faza Giuleşti'. Alături
de bogatul material atribuit acestei culturi, în complexele de locuire ce corespund celor
trei faze de locuire, au fost descoperite câteva vase sau fragmente ceramice aparţinând
culturii Hamangia.

Datorită importanţei, credem noi deosebite, a acestora din urm ă am dori să le
prezentăm în acest studiu preliminar.

Menţionăm că datorită suprafeţei relativ mici cercetate (două secţiuni cu dimen-
siunile 26 x 2 m) şi caracterului omogen al materialului analizat nu ne-am propus o
tratare diferentiată, pe nivele de locuire. Acest lucru va fi posibil pe m ăsură ce
cercetările noastre se vor extinde, iar informa ţiile vor fi mai bogate.

Din punctul de vedere al tehnicilor de prelucrare a pastei putem stabili
următoarele categorii ceramine: ^

I. Grosieră;
II. Semifină;
IIL Fină .

I. Ceramica grosieră. În această categorie am inclus un singur fragment ceramic.
Pasta, de calitate inferioară, insuficient frământată şi arsă are ca degresant cioburi
pisate şi materie organică . Arderea nu a dost uniformă . Nuanţa vasului în sec ţiune este
neagră-cenuşie. Trebuie spus că acesta a suferit şi o ardere secundară . Pereţii sunt re-
lativ groşi (G=0,11m), acoperiţi cu un strat de lut netezit.

a) Forme : strachină cu dimensiuni apreciabile, având partea superioară evazată,
umărul puţin pus în evidenşă (Pl. I.).

b) Decorarea : în decorarea pere ţilor exteriori au fost combinate două tehnici.

1. Raportul preliminar pentru cercetările arheologice de la Isaccea - Suhat va fi publicat în vol. 13 al
revistei Peuce, aflat în pregătire.

^
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2 4 cm
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Pl. I. Ceramică grosieră .

Iniţial, în lutul moale au fost trasate linii oblice, apoi ţinând cont de acestea s-au rea-

lizat, cu ajutorul unui instrument cu capul triunghiular, motivele decorative (trî-

unghiuri, benzi oblice, şiruri de împunsături).

II. Ceramiea sentifittă. Este cea mai bine reprezentată în complexele de locuire.

Pasta din care au fost lucrate vasele era bine aleasă şi frământată. Degresantul folosit:

cioburi pisate mărunt, pietricele, nisip, a căror proportie diferă la fiecare exemplar.

Arderea este în general bună în spărtură, pereţii având o nuanţă cenuşie, rar brun-

roşcată sau cărămizie. În special la vasele cu ^eretii subţiri arderea a fost completă
(grosimea pereţilor variază între 0,05 - 0,10 m). In ceea ce priveşte tratarea suprafeţelor

menţionăm atenţia acordată celei exterioare, care de fiecare dat ă a fost decorată . După
netezirea peretilor s-a aplicat un slip lustruit cu nuan ţe de negru, cenuşiu, cărămiziu,

bej-cărămiziu, roşcat ce poate reprezenta el însu şi un element de decor. Doar în cadrul

suprafeţelor interioare întâlnim şi situa ţii când s-a realizat o netezire superficial ă .

a) Forme :
1. Străchini (Pl. II; III; IV). Sunt cele mai numeroase, prezentându-se într-o gam ă

largă de variante. Corpul lor este bine pr.ofilat; partea superioară este evazată, de cele

mai multe ori arcuită . Varianta de strachină cu fundul drept, plat, "sudat" de restul

corpului este predominantă în comparaţie cu aceea cu fund u şor împins în afară .

2. Fructiere (Pl. V/1, 2). Forma este asemănătoare unei străchini. În plus s-a r^taşat

în partea inferioară un picior tronconic, pe care uneori erau realizate perfora ţii rom-

boidale, detaliu mai pu ţin cunoscut în cadrul culturii Hamangia.
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PI. II. Ceramică semifină .
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PI. III. Ceramică semifină .
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PI. V. Ceramică semifină .
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Pl. VI. Ceramică semifină .
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3. Castroane (Pl. V/3). Forma corpului o imită pe cea a străchinilor, vasele sunt
însă mai înalte.

4. Pahare (Pl. V/4, 5). O primă variantă a acestora cuprinde exemplare de formă
cilindrică, cu pereţii drep ţi şi fundul plat. A doua este documentată prin pahare cu
partea superioară arcuită, cea inferioară de cele mai muIte ori tronconică .

5. Înrudite cu seria paharelor sunt vasele cu partea superioară uşor evazată (Pl.
VI/1 - 4).

6. Vase cu gât înalt, buza evazată . Unele aveau la baza gâtului o umfl ătură (Pl.
VI/5 - 7).

b) Decorarea : s-au folosit excizia fină şi împunsă turile în pasta moale a vasului,
după o prealabilă marcare a traseului motivelor prin linii subţiri. Se recurge des la
tehnica încrusta ţiei. La un singur vas împunsăturile au fost combinate cu netezirea
părţii inferioare a corpului (Pl. IV/3).

Din punctul de vedere al calităţii execuţiei am observat situa ţii când suprafa ţa
pereţilor a fost decorată cu atenţie, alteori neglijent. Există un singur exemplar decorat
atât în interior cât şi în exterior (Pl. V/1).

Motivele decorative sunt bogate şi variate. Frecvente sunt benzile formate din
două sau mai multe linii paralele ce înconjoară vasul, în interiorul lor fiind adeseori tri-
unghiuri formate de linii, din excizie. Acest motiv este combinat, în special pe
străchini, cu motive în formă de "V" sau zig-zag-uri. În asociere cu ultirnele g ăsim
adâncituri rombice a şezate în dreptul unghiului (Pl. VI/6), fenomen considerat de unii
cercetă tori drept rezultat al contactului dintre culturile Hamangia şi Boian - Giuleş ti.2

III, ^Ceramica '. Pasta este de bun ă calitate, ca degresant folosindu-se nisipul
fin şi cic>burile mărtznt pisate. Arderea este bună şi uniform realizată, fapt permis şi de
grosimea pere ţilor (G = 0,03 - 0, O6 m), acoperi ţi cu un slip lustruit având nuan ţe de
negru, cenuşiu şi castaniu. Ca o observatie generală, tehnica de execu ţie este supe-
rioară celei aplicate categoriei semîfine.

a) Forme :
1. ^trâclaini (pl. VII/1 - 3). Au dimensiuni mult mai mici decăt cele din categoria

ceramică anterioară , cleşi variantele se păstrează .
2, Ceşti (Pl. V[IJ4 - 6). Profilul este similar străchinilor.
3. P^^ahar-e (Pl. VII/8). Exemplarele descoperite pân ă act^m au buza evazată, corpul

^arcuit, prof^.l derivat probabil dintr-c> variantă birronconică .
4. Înrudite cu paharele sunt vasele cu dimensiuni mai mari, fragmentele

descoperite având buza evazată şi partea superioară uşor arcuită (I'1. VII/9).
5. Vase cu gât seta_rt şi corp globular {Pl. VII/i).
b) Decorarc.a : Au fost utilizate excizia, incizîa, impun şă ttarile fine şi incrusta ţia cu.

o materie de culoare albă . Pe corpul ceştilor ata fost aplicaţi şi mici butoni, perfora ţi ori-
zontali (Pl. ViI/5 - 6}.

Motivele ornamentale sunt asemănă toare categoriei precedente. Remarcăzr.
decorul aplicat pe un fund de vas în care, prin intermedîul inciziei, au fost realizate
motive unghiulare şi meanrlrice, cu pun.cte a şezate în dxeptul unghiurilor, despărţite
în patru zone distincte de două linii intersectate (1'I. ViI/4).

2. Puiu Ha şatti, Pontica, 23, 1990, p. 18-19.
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În finalul acestei analize trebuie făcute câteva observatii:

1. Ceramica apar ţinând culturii Hamangia, descoperită în complexele de locuire

cercetate în aşezarea Boian - Giuleşti de la Isaccea - Suhat, î şi găseşte prin forme,

decoruri şi motive ornamentale cele mai bune analogii în a şezările de la Ceamurlia de

Jos' şi Baia - Drumul Vacilor4. Acestea au fost încadrate în faza a III-a a culturii

Hamangias. Faptul că descoperirile de până acum aparţinând acestei faze nu sunt

destul de suficiente şi clare, a împiedicat împărţirea ei sigură pe etape. Men#ionăm că
materialul de la Isaccea - Suhat nu prezintă analogii cu cel din aşezarea de la Târguşor

- Urs^, încadrată în etapa Hamangia lII, având elemente tipice etapelor mai târzii.

2. Prezenţa importurilor Hamangia punctează momentul sosirii comunităţii

Boian - Giuleşti în zona Isaccea. Problema sincronismelor dintre cele dou ă culturi a

fost discutată pe larg de P. Haşoti'. Analizând materiale din aşezârile aflate în zona

centrală şi sudică a Dobrogei, precum şi în răsăritul Munteniei, acesta ajungea, pe

bună dreptate, la concluzia că a existat un sincronism între faza Hamangia lI şi faza

Boian - Giuleşti şi între Hamangia lII şi Boian - Vidra, Boian - Spanlov. Observa ţiile

noastre, ce pun în evidenlă un sincronism între faza Hamangia lII şi faza Boian -

Giuleşti în nordul Dobrogei, nu contrazic pe cele mai sus men ţionate, dacă ^inem cont

de faptul că în Câmpia Brăilei, zonă învecinată Dobrogei, faza Giuleşti a culturii Boian

evoluează pe o perioadă mai lungă de timp faţă de restul Munteniei. În aşezările

Boian - Giuleşti de la Lişcoteanca (jud. Brăila) au fost descoperite de altfel, fragmente

ceramîce aparţinând fazelor Boian - Vidra şi Boian - Spanlov8. Este posibil ca în

aşezarea de la Suhat să fi locuit o comunitate sosită din Câmpia Brăilei la momentul

cronologic precizat anterior.

HAMAIVGIA POTTERY FROM ISACCfiA - SUHAT (1'[JLCBA COUN'TY)
SETTLEMII^IT

- Abstract -

In the summer of 1997 in Isaccea - Suhat (Tulcea County), archaelogical reserch-

es were started in a settlement dated in the Boian Culture, Giule şti Phase. Along with

the rich remains belonging to this culture, in the dwelling structures were discovered
some vases and sherd from the Hamangia Culture. Because of their importance we

decided to present them in this preliminary study.
We have to mention that because of the limited area of researches (two sections

26 x 2 m) and of the homogenous character of the material analysed we did not inted
to discuss it differentially on the occupational levels.

3. Dumitru Berciu, Cultura Hamangia, I,1966, p. 195-230.

4. E. Lăzurcă, Peuce, 8,1977-1978, p. 10-31, pl. XII, XIII, XV-XVIII.
5. Puiu Haşotti, Epoca neolitid 4n Dobrogea, Constanla,1997, p. 27-28.

6. lbident, p. 27, fig. 39-41.
7. Idem, Pontica, 26,1993, p. 35-41.
8. S. Pandrea, V. Sărbu, M. Mirea, Istros, 8,1997, p. 34.

^ i i ^ ^^ ^ A ^^^^ aii^aaw^
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This will be possible only when our researches will be extended and the infor-
mation ^>ill be richer.

We have three categories of pottery from the manufacturing technique point of
view:

I. coarse ware;
iI. middle'fine ware;
III. fine ware.

The pottery belonging to Hamangia Culture discovered in the dwelling com-
plexes investigated in Isaccea - Suhat settlernent has good analogies (shape, decora-
tion, ornamental motives) in Ceamurlia de Jos and Baia - Drumul Vacilor settlements.
The last ones were dated in the IIIrd,phase of Hamangia Culture. This phase was not
clearly divided into sub-phases, because of lack of material. We have to mention that
the pottery from Isaccea - Suhat does not have analogies svith the one from Târgu ş.or
-Urs settlement, dated Hamangia lII a and having typical elements from later sub-
phases.

The presence of Hamangia imparts marks the moment when the Boian - Giule şti
community arrived in Isaccea area. Their problem of synchronism between these two
cultures was discussed by P. Ha şotti. Analysing the materials from the settlements si-
tuated in the Central and Southern part of Dobroudja, as well as in the Eastern
Muntenia, P. Haşotti concluded that a synchronism existed between Hamangia lI and
Boian - Giuleşti and between Hamangia lII and Boian - Vidra, Boian - Span ţov. Our
observations emphasising a synchronism between Hamangia lII and Boian - Giule şti
in the Northern Dobroudja do not deny the above mentioned theory, we take into con-
sideration the fact that in Brăila Plain the Giuteşti phase of Boian Culture developed
during a longer period of time than the rest of Muntenia region. In the Boian - Giule şti
settlements from Lişcoteanca (Brăila County) pottery fragments belonging to Boian -
Vidra and Boian - Span ţov phases were discovered. It is possible to have that at Isaccea
- Suhat lived a community arrived from Brăila Plain at a chronological moment men-
tioned above.

I



UNELE CONSIDERA'^'II PRIVIIVD
TOPOARELE DE TIPUL BANIABIC

YN LUMIlVA DESCOPERIRII DE LA 1ZVOARELE
(jud. Constan#a)

MffiAI IRIIVIIA

Localitatea Izvoarele (com. Lipni ţa, jud. Constan ţa)' este bine cunoscută arhe-
ologilor, în primul rând datorită numeroaselor descoperiri romane şi romano-bizan-
tine semnalate în perimetrul său ori al cetăţii romane din apropiereZ. Dar, pe parcursul
anilor, în zona localităţii au fost mentionate şi descoperiri mai vechi, eneolitice sau din
epoca bronzului. Amintim, astfel, un topor plat de cupru (CULICĂ, 1971, 637-642) şi
inventarul recuperat par ţial al unui mormânt (probabil tumular) distrus de lucr ările
agricole (IRIMIA,1981, 349-351).

pn primăvara anului 1996, pe platoul aflat la circa 200 m spre nord de STA'^IA DE
POMPARE NR. 1 a Sistemului de iriga ţii şi la circa 1,5 km spre sud-sud est de locali-
tatea Izvoarele, s-a descoperit întâmplător un topor cu gaură transversală pentru
coadă3. Descoperirea este singulară; în zonă nu s-au mai observat alte materiale arhe-
ologice. Dată fiind distanţa relativ mică - de circa 15-20 m- de canalul de iriga ţie din
apropiere, n-ar fi exclus ca piesa să provină din vreun complex deranjat de excavaţiile
făcute pentru amenajarea canalului.

Toporul este masiv, cu gaură transversală pentru coadă, aproape circulară în
sectiune. Bucşa nu se detaşează de corpul piesei; la partea superioară el are marginile
unite în unghi şi umerii rotunjiţi. Marginea exterioară a bucşei este puţin curbată spre
direclia cozii şi aproximativ dreaptă spre exterior, cu laturile rotunjite, dar unite
frontal, în unghi. Tăişul este foarte puţin tocit, ceea ce dovedeşte o folosinţă limitată .
Suprafa ţa verticală a toporului, dinspre interior (către coadă) este crestată fin spre mar-
gini, neregulat (fig. 2/c). Tot aici, putin mai jos de orificiul pentru coad ă, se observă

1. Până în anul 19681ocalitatea s-a numit Pârjoaia şi aparţinea comunei Canlia.
2. Identifică de cei mai mul(i specialişti cu Sucidava moesică. O parte din bogata bibliografie referi-

toare la cetatea în cauză este mentionată la V. Culică, Pontica, 5, 1970, p. 267, nota 1 şi la M. Irimia, Pontica,
18, 1985, p. 141, nota 3; idem, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 113, nota 1.

3. Piesa a fost găsită de locuitorul Chirilă Dumitru şi ne-a fost predată (autorului acestei note şi cole-
gului N. Conovici) în luna august a anului 1996, în timpul campaniei de s ăpături de la Satu Nou;
întâmplarea face ca toporul plat publicat de V. COLICĂ,1971, să fi fost descoperit de acela şi locuitor, în anul
1970, dar într-o altă zonă .
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două mici adâncituri, care pot reprezenta fie defecte, fie, mai probabil, urmele locului
de turnare. Piesa pare s ă fi fost lucrată prin turnare, într-o formă pierdută, folosindu-
se un model de ceară . Patină verzuie, nobilă, parţial corodată .

Dimensiuni: înălţimea 13,5 cm; lătimea maximă a tă işului 6,5 cm; lăţimea în zona
orificiului 4,8 cm; grosimea maximă 3,2 cm; diametrele orificiului 2,5 x 2,3 cm; greu-
tatea 1020 gr. Inv. 39562, Fig. 2 şi 3.

Toporul de la Izvoarele apartine tipului Baniabic (Vâlcele).
Cele mai multe piese de acest gen se întâlnesc în centrul Transilvaniei şi în ba-

zinul superior şi central al Mureşului.
A. Vulpe înregistra în 1970 toate descoperirile semnalate pân ă la acea dată,

respectiv Vâlcele (fost Baniabic, jud. Cluj) - 32 exemplare - Cheile Turului (com. Tureni,
jud. Cluj), Cubleşul Someşan (jud. Cluj), Colţeşti (jud. Alba), Sebeş (jud. Alba), Toplila
(jud. Harghita), câte un singur exemplar, izolat (VULPE, 1970, 6-13; 26-28, cu bibli-
ografia anterioară pentru toate descoperirile).

Alte două topoare s-au descoperit în inventarul unor morminte de înhuma ţie în
peştera Izbucul Topliţei, munţii Pădurea Craiului (HALASI, EMODI,1985, p. 232-234).

Ulterior, câteva exemplare de acest tip s-au semnalat şi în alte zone. Astfel, în
Moldova, o piesă de dimensiuni ceva mai mici s-a descoperit la Rădeni (com.
Păstrăveni, jud. Neamţ) (DUMITROAIA, 1985, 465-466 şi fig. 4/a). Un alt topor cu
gaură transversală de la Osoi (com. Comarna, jud. Iaşi) (CHIRICA, TANASACHI,
1984, 90 şi fig. 9/5), atribuit tipului Baniabic (VASILIU, 1996, 28), pare s ă aparţină mai
degrabă tipului Corbasca". În Dobrogea, o piesă de tipul Baniabic s-a descoperit la
Mahmudia, jud. Tulcea (VASILIU, 1996, 27-30), localitate în care au mai apărut în
decursul anilor şi alte topoare din epoca bronziului, de tipuri şi din perioade diferite'.
Exemplarul de la Izvoarele este, astfel, al doilea din Dobrogea descoperit până acum şi
al treilea din zona extracarpatică a României, iar apariţia lor prezintă o anumită sem-
nificatie.

Topoarele Baniabic, împreun ă cu tipurile Fajsz, Corbasca, Veselinovo (seria l) şi
Dumbrăvioara, formează, după părerea multor specialişti, cel mai timpuriu orizont al
topoarelor cu gaură transversală din spatiul în care ele s-au descoperit (VULPE, 1970,
13, 27-28; VULPE, TUDOR,1970, fig. l; CIUGUDEAN,1996,123). Îns ă nu se poate pre-
ciza care dintre aceste tipuri este mai vechi, fiind imposibil ă o eşalonare cronologică
argumentată a acestor tipuri timpurii de piese. Toate tipurile în cauză aparţin unei

4. Remarcăm asemănarea mai evidentă a toporului de la Osoi de exemplarele de la Corbasca (jud.
Bacău) şi de la Pianul de Sus (jud. Alba) VULPE, 1970, 29-30, indeosebi nr. 40-41). S-a observat, de altfel,
apropierea şi a altei piese de tipul Baniabic (de la Sebeş) de topoarele de tipul Corbasca (indeosebi de exem-
plarele din depozitul I de la Ostrovul Corbului), fapt determinat şi de procedeul de confec ţionare
asemănător (VULPE, TUDOR, 1970, 419; (VULPE,1970, 27-28). Topoarele de tipul Corbasca, "răspândite in
special in bazinul carpato-dunărean şi anume într-un teritoriu care se exclude cu cel al tipului Fajsk"
NULPE, 1970, 30 şi harta 44 B) se întălnesc, desigur, şi in Moldova (ex. Corbasca, jud. Bacău).

5. Un exemplar din categoria tipurilor estice, respectiv tipul Turbino, legat de cultura Fatianovo
(VULPE, TUDOR, 1970, 424-426 şi fig. 1; VULPE, 1970, 60-61, nr. 271 a; LĂZURCĂ, 1977, 302, n.12; MOR-
INTZ,1978, 92, n. 46; HARTUCHE,1979, 67-92; VASILIU,1996, 28) şi un altul de tipul Darabani (LĂZURCĂ,
1977, 302, pl. I/2; VASILIU, loc c:it). Ambele tipuri apar ţin unei perioade mai tărzii, respectiv Bronzului
mijlociu (VULPE, TUDOR, 1970, 423-424; VULPE,1970, p. 41-42, 60-61).

1
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perioade cronologice corespunzătoare culturilor Glina, Schneckenberg, Karanovo VII

şi Jesisovice (VULPE, 1970,10). Unele piese ar putea fi şi mai timpurii, nefiind exclusă
nici apartenenţa lor la unele orizonturi culturale mai vechi (CIUGUDEAN, 1996, 123,
cu bibl.), Din tipurile timpurii amintite au evoluat alte serii de topoare cu gaură trans-
versală, care aparţin primei jumătăţi a epocii bronzului (VULPE, 1970, 13). Nu poate fi
exr_lusă nici evolu ţia mai îndelungată a unora dintre aceste tipuri, ele putându-se
întâlni şi spre finalul Bronzului timpuriu.

Unii cercetători au înclinat spre a atribui o origine estică topoarelor cu gaură
transversală (CHILDE, 1929, 272; NESTOR, 1933, 79, 129 şi urm.). Însă odată cu
înmulţirea lor în Orientul Apropiat alţi specialişti au stabilit prioritatea tipologică şi
cronologică a exemplarelor de tipul amintit din Orient, atât fa ţă de cele europene, cât
şi faţă de cele caucaziene. Forma lor ar fi o inven ţie a Orientului Apropiat, unde tipul
apare mult mai de timpuriu; de aici el a ajuns atât în Caucaz, cât şi în sud-estul
Europei; ultimele două mari zone ar putea fi considerate drept centre de unde s-au
răspândite prototipurile orientale ale topoarelor în cauză şi care au evoluat sub forma
mai multor serii locale (VULPE,1970, 10, cu bibl:).

Considerând că ar fi pripit şi nejustificat ca în cazul constatării unor asemănări ce
apar între piese descoperite la mari distan ţe unele de altele să se ajungă la concluzii
care ar putea sugera în mod eronat apropieri culturale şi tipologice, A. Vulpe atrăgea
atentia asupra faptului că atunci când zonele culturale nu se află în contact,
asemănările dintre topoarele ariilor în cauz ă se explică fie prin existenţa unor pro-
totipuri comune, fie printr-o înrudire generală indirectă, respectiv o întâlnire a
diferitelor linii de evolu ţie (VULPE, 1970, 9). Pe această bază el considera că tipul
Baniabic (semnalat până în anu11970 numai în Transilvania central ă) şi tipul Tsarskaja
(nord-caucazian) nu pot fi unite într-unul singur, cu toate c ă ele prezintă multe ele-
mente comune, atâta timp cât în zona intermediară nu se cunosc descoperiri
asemănătoare. El aprecia că "în aceste cazuri ne putem gândi doar la un stadiu comun
de dezvoltare, ceea ce exprimă doar o relaţie cronologică generală, în timp ce fiecare
tip trebuie cercetat în parte în zona lui de r ăspândire" (VULPE, 1970, 10). De altfel, la
cele mai multe topoare de tipul Tsarskaja se remarc ă şi trăsături ce nu se regăsesc la
tipul Baniabic.

Aceste observa ţii rămân, fără îndoială, valabile. Dar apariţia a trei topoare de
tipul Baniabic în regiunile extracarpatice (dintre care două în Dobrogea), la care s-ar
putea adăuga şi alte piese cu gaură transversală, apropiate din punct de vedere tipo-
logic şi cronologic (Corbasca, Dumbrăvioara, Veselinovo etc.), sau mai târzii (tipurile
Darabani şi Turbino; cf. VULPE, 1970, 13; 41-42; VULPE, TUDOR, 1970, 426 şi fig. 1),
pune problema unor legături mai complexe la începutul epocii bronzului cu zonele
nord-pontice şi nord-caucaziene. De altfel, A. Vulpe nu neagă posibilitatea existenţei
unor contacte generale între Caucaz şi zona dunăreano-carpatică prin intermediul
spaţiului nord-pontic. Totuşi, se pune întrebarea dac ă aprecierea lui, potrivit căreia
"părerea existentă în cercetare, că topoarele Baniabic sau Fajsz ar fi originare din tipul
nord-caucazian Tsarskaja este neîntemeiat ă, cât timp nu este posibilă o sincronizare a
culturilor nord-caucaziene şi sud-est europene şi în zona intermediară nu sunt cunos-
cute exemplare asemănătoare care corespund în timp" (VULPE, 1970, 11) nu ar trebui
oarecum nuan ţată. Aceasta, deoarece între timp în regiunile extracarpatice au ap ărut
piese de tipul amintit, iar legăturile cu regiunile nord-pontice, şi prin intermediul lor
cu cele caucaziene sunt tot mai mult evidenţiate de cercetările arheologice recente. De
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Fig. 3. Toporul de la Izvoarele: a- îmagine lateral ă; b- partea dinspre interior
(către coadă), cu crestături fine.
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altfel, Oleg Leviţki şi Serghei Agulnikov ne-au informat că un topor cu gaură trans- ;
versală, apropiat de exemplarul de la Izvoarele, se află în muzeul din Bender (Rep.
Moldova)6.

Unele consideraţii importante ar putea fi prilejuite şi de analizele efectuate asupra
pieselor în cauză . Până în prezent topoarele de la Rădeni şi Mahmudia n-au fost stu-
diate din punct de vedere metalografic.

Exemplarul de la Izvoarele a fost analizat nedistructiv, la suprafa ţă , de către dr.
ing. Virgil Cojocaru, care a utilizat reactorul nuclear de la IFIN M ăgurele. În scrisoarea
din 26. 02. 1998 domnia sa ne comunica: "Piesa a fost măsurată prin fluorescen ţă de
raze X(FRX) cu surse de excitare de 238 Pu şi 241 Am. Compozi ţia găsită este: Cu -
99,65%, As - 0,26%, Ag - 0,025%, Sb - 0,025%.

Pentru analiza microelementelor (care reprezintă 0,040% - M.I.), ar fi necesară
activarea cu neutroni termici la reactor, dar, din p ăcate, reactorul nuclear a fost oprit ...
De aceea nu am mai prelevat probe pentru activare cu neutroni, dar în caz c ă reactorul
ar fi repornit mai ţinem legătura ... "Totodată, autorul analizei ne-a informat că este
necesară o analiză de adâncime, deoarece unele elemente de la suprafa ţa piesei puteau
să dispară prin coroziune'.

Topoarele de tipul Baniabic au fost analizate până acum selectiv. Dintre cele 32
exemplare aflate în colec ţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei, şapte piese au fost
analizate din punct de vedere al compozi ţiei chimice (BEŞLIU, LAZAROVICI, OLAR-
IU, 1992, 106-126)". Analizele amintite, ad ăugate altora mai vechi, au confirmat faptul
că marea majoritate a piselor ce formează depozitul de la Baniabic sunt din cupru. Un
singur exemplar (L31 - fig. S şi Anexa 3) conţine un procent ridicat de arsen (7,43%),
ceea ce permite încadrarea lui în categoria a şa-numitelor "bronzuri arsenice". O altă
piesă (L 32, fig. 8 şi Anexa 3) con ţine de asemenea arsen, dar într-o cantitate foarte
redusă (0,8%).

Analizele efectuate pentru piesele eneolitice şi ale epocii bronzului au demonstrat
că obiectele de cupru arsenical presupun caracterul neîntâmpl ă tor al activităţilor între-
prinse pentru ob ţinerea lor. Sunt considerate, în general, drept obiecte de cupru arseni-
cal - în care acest element a fost introdus deliberat - piesele în care arsenul variaz ă între
0,8 - 1 până la 2,3%. Limita ipotetică minimă de introducere a arsenului în aliaj a fost
stabilită la 0,5% (CERNYCH, 1978, 81 şi 128).

"Pseudo-bronzurile" cu arsen au fost utilizate înc ă din eneolitic Cercetările meta-
lografice au pus în eviden ţă preferin ţa în perioada post-eneolitică pentru utilizarea la
început a cuprului aliat în mod natural cu arsen, ceea ce impunea identificarea

6. Informa ţia am primit-o cu ocazia celei de a VIII-a reuniuni a Comisiei interna ţionale consultative
pentru promovarea studiilor indoeuropene şi trace, Mangalia, 3-7 mai 1998; evident, în absen ţa unor date
tehnice, fotografii sau desene ale piesei în cauz ă, valoarea informa ţiei este, totuşi, relativă .

7. Mulţumim domnului dr. ing. Virgil Cojocaru pentru a ne fi pus la dispozi ţie rezultatele analizelor
întreprinse, cu speranţa că ele vor fi reluate într-un viitor nu prea îndepărtat.

8. La sesiunea de comunic ări ştiinţifice a Muzeului Na ţional de Istorie a României - Bucure ş ti (26-27
noiembrie 1998), unde a fost prezentat ă lucrarea de faţă , d-1 Dragomir Popovici şi-a exprimat rezervele în
legătură cu călitatea şi corectitudinea analizelor efectuate de catedra de fizică nucleară a Universităţii din
Bucureşti, prin prof. C. Beşliu. Obiectiile sale îndreptăţite nu ar putea motiva un eventual refuz de a utiliza,
cu rezerva cuvenită, unele dintre rezultatele analizelor făcute, validate şi prin semnătura unui coleg arhe-
olog pe studiul în cauză (Gh. Lazarovici). Dar aceasta readuce în discu ţie, odată mai mult, nevoia stringentă
de efectuare a unor analize cât mai numeroase - şi cu o maximă acurateţe, în laboratoare destinate special
unor asemenea opera ţiuni (care vor trebui create şi în România) şi de confruntare a rezultatelor.

!
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zăcămintelor de Cu + As, pe baza mirosului specific, de usturoi al arsenului, degajat la
reducerea minereului (VULPE,1997, 44). Din punct de vedere tehnologic asocierea Cu
+ As (ultimul până la maximum 8%) permitea turnarea unui material care se modela
uşor în forme mai complicate şi prelucrarea lui prin martelare fără risc de spargere, în
pofida durităţii deosebite a pieselor ob ţinute din acest aliaj, duritate ce persista şi după
topire. În plus, arsenul asigura pieselor o mai bună conservare (VULPE, 1997, loc. ait.).

S-a constatat că este foarte dificilă stabilirea surselor folosite pentru obtinerea
cuprului care con ţinea în mod natural şi un anumit procent de arsen, atât pentru ene-
olitic, cât şi pentru Bronzul timpuriu. Una dintre cele mai importante vetre metalur-
gice, cuprifere şi polimetalifere care a fost exploatată atât în eneolitic, cât şi mai târziu,
în Bronzul timpuriu, ar corespunde Bulgariei centrale şi răsăritene, regiunii Dunării de
Jos (în care intră şi Dobrogea), şi probabil Moldovei de Sud; limita suduc ă a acestui te-
ritoriu ar fi marcată de munţii Rodopi. O caracteristică a acestei vetre (în care în ene-
olitic s-au răspândit monumentele culturale de tipul Gumelnila - Kodjadermen -
Karanovo VI) ar fi tocmai o alternan ţă stabilă a cuprului în grupele chimice identifi-
cate, inclusiv a celor care au o anumit ă cantitate de arsen natural în compozi ţie şi care
este specifică tuturor pieselor de metal descoperite (CERNYCKH, 1978, 119).

După cum am văzut, toporul de la Izvoarele are în compozitie doar 0,26% arsen.
Aceasta elimină posibilitatea interpretării arsenului din aliaj ca reprezentând un adaos
deliberat. Mai probabil, pentru confec ţionarea toporului a fost utilizat un cupru aliat
în mod natural cu arsen. De fapt conţinutul de 0,1% arsen este nesemnificativ pentru
modificarea vizibilă a însuşirilor mecanice şi de turnare ale cuprului (CERNYCH,1978,
128); la un procent mai ridicat deosebirile erau însă mai evidente şi mai uşor de obser-
vat (situaţie de presupus eventual, şi pentnz piesa de la Izvoarele). Pe de altă parte, se
cunoaşte şi faptul că prin retopirea repetată a cuprului se realiza o anume rafinare,
respectiv o reducere sau o sporire a concentra ţiei de adaosuri în metal, mai ales atunci
când pe parcursul acestui proces erau amestecate şi mici cantităţi de fragmente ale
altor oliiecte. Conlinutul de 0,1-0,4% arsen putea fi ob ţinut şi ca rezultat al amestecu-
lui în cupru a unor mici fragmente de bronzuri arsenice (CERNYCH, 1978, loe. cit.).
Printr-un proces tehnologic asemănător putea fi obţinută şi compozi ţia din care a fost
lucrătă piesa de la Izvoarele, în cazul în care metalul primar n-ar fi con ţinut el însuşi,
de la început, arsenul în cantitatea men ţionată . În general, producţia metalurgică a
Bronzului timpuriu, care a schimbat pe cea eneolitic ă şi a perioadei de tranziţie, a mers
pe calea utilizării bronzului arsenical.

Din punct de vedere tehnic, piesa de la Izvoarele dovedeşte faptul că meşterii care
au realizat-o stăpâneau în mod corespunzător procedeul turnării la o anumită tempe-
ratură a cuprului topit şi cunoşteau viteza de cristalizare a metalului în timpul r ăcirii;
au fost, astfel, înlăturate rezidurile şi golurile de aer ale piesei.

În general, se apreciază că cele mai multe dintre piesele lucrate din cupru arseni-
cal, deşi nu formează o grupă distinctă din punct de vedere cronologic, se pIaseaz ă mai
ales într-o perioadă cuprinsă între eneoliticul târziu şi Bronzul timpuriu. Unele piese
nu contin arsen sau stibiu; la altele însă aceste elemente sunt în proportii importante
(BE,SLIU, LAZAROVICI, OLARIU, 1992, 105; CERNYCH, 1978, 81). Piesele din cupru
arsenical au fost descoperite, în general, în complexe mai recente şi marchează, se pare,
un orizont care precede sau contribuie la na şterea Bronzului timpuriu. După ^^nele
opinii, intensitatea dezvoltării metalurgiei cuprului în Balcani, ca şi în Transilvania, ar
putea reprezenta argumente împotriva derivării metalurgiei cuprului din această

i ,... i ^ u ^^ ^
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perioadă din metalurgia nord-pontică şi a corelării ei cu migra ţiile de popula ţii din
acele regiuni (BE^SLIU, LAZAROVICI, OLARIU,1992,109 şi 112). Dar situa ţiile trebui-
esc interpretate de la caz la caz, iar absen ţa analizelor pentru cele mai multe dintre
piesele acestui tip (ca şi ale altor tipuri de topoare) face şubredă orice ipoteză .

Bronzul arsenical s-a întrebuintat mai ales în Bronzul timpuriu, iar cercetătorii nu
exclud posibilitatea ca sursele acestei tehnologii s ă-şi poată avea rădăcinile în me-
talur^ia eneoliticului final (CERNYCH, 1978, 81).

In încercarea de datare a piesei de la Izvoarele nu putem utiliza decât leg ăturile
tipologice cu topoarele de tipul Baniabic, considerate specifice Bronzului timpuriu.
Mormintele de la Izbucul Topli ţei (Munţii Pădurea Craiului), care con ţineau şi două
topoare de tipul Baniabic, au fost atribuite fazei timpurii a culturii Nagyrev, de la
începutul epocii bronzului (HALASI, EMC7DI, 1985, p. 234). R ămâne de văzut dacă
piesa în cauză poată să aparţină unui orizont cultural din Bronzul timpuriu, încă
necunoscut până în prezent în Dobrogea. Reamintim că, deocamdată, în zona
Izvoarele şi în împrejurimi cunoaştem doar descoperiri care pot fi atribuite eneoliticu-
lui (toporul plat de cupru, cf. CULICA, 1971, loc. cit.) şi perioadei de tranziţie
(descoperiri de tip Cernavodă I şi III la Satu Nou, cf. IRIMIA, CONOVICI, 1993, 88;
NEAGU, MUNTEANU, OPREA, 1982, 215-220) şi Bronzului mijlociu (IRIMIA, 1981,
339-351). Unele materiale izolate par s ă sugereze, totuşi, existenţa în acest spa ţiu a unei
perioade încă nedefinite din Bronzul timpuriu (IRIMTA, CONOVICI, 1993, 88-89).

În cadrul schemei sale cronologice, M. Rotea consider ă că topoarele de tipul
Baniabic s-ar putea asocia, cel pu ţin în parte, cu Bronzul timpuriu II din Podi şul
Transilvaniei, când acolo evolua grupul Copăceni (ROTEA, 1993, 84). H. Ciugudean
atribuie descoperirile de tip Copăceni etapei mijlocii a Bronzului timpuriu din centrul
şi sud-vestul Transilvaniei, dar precizeaz ă că "nu există deocamdată piese de metal
descoperite în asociere directă cu ceramica de tip Copăceni" (CIUGUDEAN,1996,100).
În schimb, A. Vulpe afirmă că "este plauzibil a lega de cultura Co ţofeni topoarele de
tip Baniabic şi de o fază mai avansată a aceleiaşi perioade timpurii a bronzului piesele
de tip Dumbrăvioara" (VULPE, 1997, 44). Reamintim că în concepţia lui A. Vulpe
"blocul cultural" Baden-Coţofeni, constituit pe o arie foarte întinsă, ar aparţine de fapt
Bronzului timpuriu (VULPE, 1997, 42-46). Dacă, totuşi, pentru topoarele Baniabic din
Transilvania există mai multe repere cronologice, situaţia din Moldova şi Dobrogea
este mult mai nesigură, deoarece descoperirile izolate din aceste zone nu ne ofer ă încă
o imagine clară a evoluţiei Bronzului timpuriu de aici, şi de care ar putea fi legate
topoarele în cauză . Curbarea redusă a pereţilor exteriori ai bucşei toporului, care
apropie în mare măsură piesa de la Izvoarele de exemplarul de tipul Baniabic de la
Topliţa, este considerată o particularitate specifică, în general, topoarelor puţin mai
târzii (VULPE, 1970, 26).

O problemă dificilă este şi cea a precizării surselor de metal, datorită absenţei
cercetărilor de specialitate pentru zonele cuprifere şi a mineralelor cu con ţinut de
cupru. Lucrările de specialitate eviden ţiază marea varietate de forme sub care cuprul
apare în ţara noastră . Cuprul nativ a fost semnmalat în 20 de localit ăti din ţară
(BE,SLIU, LAZAROVICI, OLARIU, 1992, 116), iar în Dobrogea la Altân Tepe. Se apre-
ciază că majoritatea pieselor de cupru analizate provin din cupru nativ şi poate din cal-
copirită (BEŞLIU, LAZAROVICI, OLARIU, loc. cit.). Prin extinderea analizelor
obiectelor de metal şi asupra surselor posibile, se vor putea ob ţine date mai clare
asupra exploatării, prelucrării şi al schimbului de metal sau de obiecte. O dovadă
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importantă a tradiţiei exploatării unor surse de cupru vreme mai îndelungată a fost
adusă tocmai în legătură cu unele topoare de tipul Baniabic din Transilvania, care par
să fi avut aceeaşi sursă geologică cu un pumnal eneolitic de la Ariu şd (BEŞLIU,
LAZAROVICI, OLARIU, 1992, 100). Dar asemenea detalieri nu pot fi făcute deocam-
dată pentru cele două topoare din Dobrogea, în absen#a cercet ărilor de specialitate
pentru zonele cuprifere şi pentru alte piese preistorice de cupru.

În ceea ce priveşte funcţionalitatea topoarelor, cercetătorii mai vechi considerau
că piesele de tipul Baniabic au servit ca unelte de minerit, deoarece multe dintre ele au
fost descoperite în apropierea minelor de cupru sau de sare din Transilvania.
Apreciind, pe bună dreptate, că această utilitate pare puţin credibilă, atât datorită
rarităţii şi valori topoarelor, cât şi din cauza durită#ii scăzute a cuprului (remarcând că
nici una dintre piese nu prezintă urme de uzură determinate de munca specifică
mineritului), A. Vulpe consideră că ele erau folosite fie ca arme, fie - mai probabil - ca
simboluri ale bogătiei şi ale prestigiului social pentru de ţinătorii lor (VULPE, 1970, 27,
cu bibl.; idem, 1997, 43-44).

Toporul de la Izvoarele, deşi reprezintă o aparitie izolată, se adaugă puţinelor
mărturii de până acum din Dobrogea privind Bronzul timpuriu, perioadă care pentru
această regiune continuă să rămână deficitară din punct de vedere al descoperirilor
arheologice şi al interpretărilor istorice.
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QUELQUES CONSIDFRATIONS CONCERNANT LES HACHES DU TYPE
BANIABIC, MISES EN $VIDENCE PAR LES D$COUVERTES DE IZVOARELE

(DEPART. DE CONSTAN'TZA)

- Resume -

L'auteur presente une hache â trou de manche transversal, du type Baniabic,

decouverte isolement en 1996 dans le village de Izvoarele (commune de Lipni ţa,
depart. de Constantza). L'exemplaire est massif, au tranchant tres peu use, ce qui prou-
ve une utilisation limitee. La surface verticale, de par 1'interieur, est finement entaillee
irregulierement, vers les extremites (fig. 2. c).

Jusqu'en 1970, date de la publication de 1'ouvrage monographique de Al. Vulpe,
toutes les haches de ce type ont ete decouvertes seulement en Transylvanie. Deux
haches ont ete decouvertes dans des tombeaux d'inhumation dans la grotte Izbucul
Topliţei (les montagnes de Pădurea Craiului) attribuees â la phase recente de la culture
Nagyrev Ulterieurement on en a trouve aussi trois exemplaires dans la zone
extracarpatique: â Rădeni (depart. de Neam ţ), Mahmudia (depart. de Tulcea) et
Izvoarele (depart, de Constantza) - le dernier etant presente dans cette etude-meme.

Les haches Baniabic, â cote des autres types (Fajsz, Corbasca, Veselinovo I et

Dumbrăvioara) representent 1'horizon les plus recent des haches â trou de manche
transversal du territoire roumain, attribue au Bronze recent. Bien que les haches du
type Baniabic n'aient pas leur origine dans le type caucasian de Tsarskaja, les deux
types se ressemblant en certaine mesure (selon 1'avis encore actuel de Al. Vulpe), la
decouverte de trois exemplaires dans les regions extracarpatiques, dont deux en
Dobroudja, ainsi que les preuves toujours plus nombreuses concernant les relations

1
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avec les regions nord-pontiques dans le $ronze recent, nous obligent â nuancer les
opinions.

Les analyses prouvent que la hache de Izvoarele est en cuivre (element qui
represente 99,65%), ayant un taux reduit d'arsenic (0,26%). Entre Ies haches de ce type,
sept exemplaires (de Vâlcele = Baniabic) ont ete examines; un seul exemplaire est en
bronze arsenical (avec 7,43% arsenic); un autre contient aussi de 1'arsenic en taux reduit
(0,8%). Il est difficile â preciser si la piece de Izvoarele a ete faite en cuivre allie naturell-
ment avec 1'arsenic (ce qui semble bien probable), ou en cuivre oiz 1'arsenic a ete intro-
duit deliberement (moins probable).

Du point de vue chronologique, si pour les pieces de Transylvanie il y a plusieurs
reperes pour leur datation au Bronze recent (dans une certaine etape ou dans une cer-
taine culture, selon les opinions de divers chercheurs) pour les trois pieces de Moldavie
et de Dobroudja, la situation est plutot incertaine, parce que dan ces zones il n'y a pas
encore d'image claire sur 1'evolution du Bronze recent, auquel on puisse rattacher les
haches en question.

Faute de recherches de specialites pour les grandes zones cuprifeeres (y compris
Altân Tepe en Dobroudja), on ne saurait preciser la source du metal de la hache de
Izvoarele. Du point de vue de sa signification, la hache mentionnee, tout comme les
autres pieces de ce type, representait le symbole de la richesse et du prestige social
pour son posseur.

Liste des illustrations

Fig. no. 1. Le rayonnement des haches du type Babiabic:

1- Vâlcele (ancien Baniabic}; 2- Topli ţa; 3- Cheile Turului; 4- Cubleşul Someşan;

5- Sebeş; 6- Colţeşti (selon Al. Vulpe); 7- Rădeni; 8- La grotte Izbucul Topli ţei; 9-

Mahmudia; 10 - Izvoarele.
• depot;
• decouverte isolee;
® haches decouvertes dans des tombeaux.

Fig. no. 2. La hache de Izvoarele: a- image laterale; b- partie frontale; c- partie de par
1'interieur (vers le mache), avec de fines entailles.

Fig. no. 3. La hache de Izvoarele: a- image laterale; b- partie de par 1'interieur (vers le
manche), avec de fines entailles.
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NOI ^STANII'ILE AMFORICE DE LA CALLATIS

LIVIA BUZOIANU
1VICOLAE CHELU^'Ă-GEORGESCLJ

Materialul amforistic din coloniile pontice s-a bucurat, în ultimele decenii, de o
atentiespecială . Mai vechilor cataloage Histria, 1957, Tomis, 1968 şi Callatis, 19691i s-au
adăugat în timp articole speciale şi monografii.' Chiar dacă ultimele au avut în vedere
Histria, referirile la Callatis nu au lipsit, ele constituind punct de plecare în urm ărirea
şi stabilirea unor tipologii şi cronologii noi. Cum toate pledeaz ă pentru un catalog
eallatian al ştampilelor amforiee, aflat, de altfel, în aten ţia specialiştilor, credem că
exemplarele prezentate vor completa seriile deja cunoscute şi vor anun ţa altele noi.

Ordonarea acestor ştampile în catalog va urmări o ierarhie consacrată pentru
Callatis şi pe care noi am aplicat-o şi la Albeşti; în cadrul grupelor încadrarea tipolo-
gică şi cronologică urmărită a încercat să fie în acord cu ceea ce presupune sintagma
dejâ acquis.

Exemplarele de Heraclea Pontică, în număr de 16, poartă ştampile cu două (9
exemplare) şi respectiv un singur nume. Primele apar ţin grupelor II şi III tipologice,
datate în al doilea, al treilea şi începutul ultimul sfert al sec. IV a. Chr.Z Seria exem-
plarelor heracleene de la Callatis se îmbog ăţeşte cu:

a) tipologii noi pentru nume care sunt deja cunoscute la Callatis :'AuBpoviKOs,
EvTropoS, ^aTVptoKOs ;

b) nume noi la Callatis, deşi prezente în alte pă rţi ale arealului pontic:
Boa-rpvXOs - Ev^pc.^v, ^iaavos -' S2poS, "Ap-reuc^v-KapaKV8r1S şi probabil TTvAoK^r^s
- ^1^16KOS.

Atrage aten ţie piesa inv. 180 (cat. 2), cu ştampilă triunghiulară şi în interior,
ştearsă, imaginea unui ciorchine. Tipul de ştampilă este recunoscut cu numele magis-

1. Vezi trimiterile la N. Conovici, Al. Avram, Gh. Poenaru-Bordea, Dacia, NS, 33, 1-2, 1989, p. 111-
123, ş i n.2; acestora le adăugăm Poenaru-Bordea, 1986, p. 335-351; L. Buzoianu, 1986, p. 405-415; A1 Avram,
N. Conovici, Gh. Poenaru-Bordea, Dacia, NS, 34,1990, p.111-127 (Callatis); L. Buzoianu, Pontica, 24, 1991, p.
75-96; 25,1992, p. 99-165 (Tomis); M. Coja, BCH, Supp1.13,1986, p. 417-450; Al. Avram, Histria. VIII. Les tim-
bres amphoriques. 1. Thasos, Bucarest-Paris, 1996; N. Conovici, Histria. VIII. Les timbres amphoriques. 2.
Sinope, Bucarest-Paris, 1998.

2. Pentru cronologia şi tipologia ştampilelor de Heracleea Pontică, vezi mai nou, I.B. Brashinskii,
Grecesldi keramicesldi unport na ni^em Donu. V-III w.do n.e., L., 1980, p. 38-41 (notat mai departe
Brashinsldi,1980).



50 LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELU'^Ă-GEORGESCU

tratului KapaKtiSr^s (Brashinskii, 1980). Numele este cunoscut la Elisavetovskoe pe un

număr de 27 exemplare, dintre care 21 s-au aflat în acela şi complex databil la mijlocul

şi al treilea sfert al sec. IV a. Chr. Alte 4 ştampile s-au aflat tot acolo, în necropolă (M
94-97)3. Alte exemplare sunt semnalate" la Pantikapaeum, Phanagoria, Olbia,
Nikonium. La Histria, în tumulul XXI s-au aflat dou ă exemplare cu ştampila

[`HpaK^e]iSa ETri KapaKti8eos5databile, prin contextul arheologic în care s-au aflat^, în

al treilea sfert al sec. IV a. Chr. De altfel, mijlocul şi al treilea sfert al sec. IV a. Chr. pare

datarea cea mai potrivită pentru ştampilele heracleene cu două nume de la Callatis,

discutate de noi'.
Ştampilele cu un singur nume apar ţin grupei a lV-a tipologice din seria bine ate-

stată a lui 'AptaTOKpâ-rrls şi MEVtrrtros. O situatie deosebită reprezintă numele lui

Ayrjatos, întâlnit de două ori la noi şi în tipologii diferite:

- ştampilă englifică pe gă t (inv. 10686);
- ştampilă în cartuş dreptunghiular, cu litere în relief (inv. 11681). Al doilea exem-

plar păstrează şi partea superioară a vasului ce apar ţine, probabil, unei amfore biconi-

ce având buza cu sec ţiune prismatică şi argilă cu nisip şi mică . Forma şi argila vasului

ne conduc spre identificarea tipului de amforă pseudothasiană recunoscută de

Brashinskii, 1980 ca tipul III al amforelor de Heraclea Pontic ă".
Apartenenţa exemplarelor respective în categoria produselor de Heracleea

Pontică rămâne totuşi îndoielnică : la aceasta contribuie absen ţa numelui lui Ayrlatos

din onomastica cunoscută a ştampilelor acestui centru şi caracterul ionic ( şi nu doric)
al numelui9.

Exemplarul cu ştampilă anepigrafică, englifică pe gât, conţine două simboluri

reunite: palmetă şi caduceu. În tipologia mai veche Vasilenko, 1974 ştampilele figurate
se constituie într-o grup ă aparte - a VI-a, a cărei desfăşurare este paralelă grupelor III-
V, respectiv de la mijlocul sec. IV până la sfârşitul sec. III a. Chr.10

Importul din insula Thasos este marcat de 59 exemplare, dintre care 12 sunt de tip
vechi, două se plasează în perioada de început a timbrajului recent, restul apartin tim-
brajului recent. Unele dintre piese au fost semnalate ca inedite de Poenaru-Bordea,
1986". Parte din ele au fost ulterior publicate de Al. Avram şi Gh. Poenaru-Bordea în

3. Brashinskii, 1980, nr. 399-425, M 94-97.
4. lbid., sub nr. 425.
5. P. Alexandrescu, in Histria. II, 1966, p. 181 şi pl. 76 (ştampilă) şi 90 (amforă). Amforele din necro-

pola histriană aparlin tipului I A ca şi vasele întregi de la Elisavetovskoe (vezi tot Brashinskii,1980, p. 22-25

şi in special p. 24}.
6. Din context mai face parte şi o monedă de bronz din vremea lui Alexandru cel Mare; P.

Alexandrescu, loc. cit., t. XXI, 9.
7. Este datarea potrivită şi pentru ştampilele lui "Arrns. Vezi exemplarul cu acest nume la

Brashinskii, 1980, M 80-$3, curganul 8 din complexul "Cinci fraţi"; M. Irimia, Pontica, 6, 1973, p. 56, nr. 1

(Dulceşti).
8. Brashinskii,1980, p. 24, tip. III, pseudothasian = tip V Zeest (KTB). Aparilia amforelor de tip III este

considerată ca independentă de evoluţia generală a amforelor de Heracleea. Cele mai timpurii sunt
asemănă toare cu amforele thasiene din prima ji+mătate - mijlocul sec IV a. Chr., iar restul cu amforele
thasiene din a doua jumă tate a sec. IV a. Chr.

• 9. După forme ca 'Ayaa(Saµos, 'Ayaa(KAnS. 'Ayaa(^aos etc., ne-am a ştepta şi ]a un eventual
'Ayaaios.

10. B.A. Vasilenko, NE, 11,1974, p. 3-25 (pentru ştampilele anepigrafice în special p. 7 şi fig. 3}.
il. Piese thasiene inedite sunt semnalate de Poenaru-Bordea, 7986, la p. 339, n.32, 33; p. 341, n. 39, 40

şi 48; p. 342, n.50, 51; p. 345, n. 72; p. 34b, n. 73; p. 348, n. 83, 84, 85, 86, 89, 94, 95, 101; p. 349, n. 104,106.

i __ i ^ ^ ^ ^,,.^,.^,^^a ^.:,a.
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Dacia NS, 32,1-2,19887z; altele se regăsesc acum în catalogul nostru.
Dintre "ineditele" anun ţate în 1986 rămân a fi recuperate o piesă ^EaaKOs - sim-

bol "coloană" (= Bon, 539) aflată la Institutul de arheologie Bucure şti (Poenaru-Bordea,
loc. Cit., p. 348, n. 83); două piese Or1uâAK>>S - simbol "barz ă", aflate la Muzeul de isto-
rie na ţională şi arheologie Constanţa (lbid., p. 348, n. 95 = Garlan, 1979, p. 260, n. 9) şi
un exemplar OEaTrcav +"hermă" (= Bon, 835, semnalat de Poenaru-Bordea, p. 348, n.
86 la Institutul de arheologie Bucureşti). ^

Majoritatea pieselor provin din săpă turi de salvare executate la Callatis în perioa-
da 1959-1963 şi au fost înregistrate încă de atunci între colec ţiile muzeului constănţean.
Reluarea fişării lor" ne-a permis o restituire mai exactă a conţinutului ştampilelor şi o
raportare la date cunoscute privind amforologia thasian ă . Fără nici o referire în publi-
caţiile anterioare sunt piesele inv. 16667,11475, 16662 şi 17251. Atragem aten ţie asupra
primei piese cu legenda [.] tKpâTeos I KepauâpXrlS I TTv6ic.w şi simbolul "Heracles
arca,s": numele par ţial păstrat pe r. 1 este nou în seria celor deja cunoscute în asocia ţie
cu Tl'v6ic^v'" şi este clar în cazul genitiv. Fără a intra în amănunte asupra semnifica ţiei
funcţiei şi a relaţionării ei cu unul din cele dou ă nume'', noul exemplar de la Callatis,
în măsura în care înlă turăm o eroare de scriere sau, şi mai grav, una de lecturare din
partea noastră, lasă deschisă problema apartenen ţei numelor la functiile presupuse
(cea de fals eponim şi cea de keramarch). ,

Celelalte exemplare "noi" nu pun probleme: exceptând exemplarul inv. 17251 cu
legenda nereconstituită , celelalte apar ţin unor nume cunoscute la Callatis:
AptoTOTE^r15 şi K^eooTpaTOs în tipologii identice chiar în colonia dorian ă (inv. 16662)
sau la Histria şi Tomis (pentru inv. 11475).

Rămânând tot în domeniul tipologiei, ştampilele catalogate apar ţin:
- tipului vechi, rectangulare, cu legenda compus ă din două nume (sau nume şi

simbol eponimic) şi emblemă variabilă;
- tipului recent - rectangulare, legendă formată dintr-un singur nume (fals epon-

im) + etnicon şi emblemă de asemenea variabilă .

12. Astfel, Poenaru-Bordea,1986, p. 339, n. 32 = Callatis, 1988, nr. 72; p. 339, nr. 33 = Callatis, 1988, nr.
21; p. 348, n.85 = Callatis, 1988, nr. 14; p. 348, n. 89 = Callatis, 1998, nr. 16; p. 348, n. 94 = Callatis, 1988, nr.
42; p. 349, n. 104 = Callatis, 1988, nr. 50; p. 349, n. 106 = Callatis, 1988, nr. 54.

13. Aceeaşi opera[ie de reluare a fişării ne-a condus la constatarea unor numere duble de inventar.
Acolo unde a fost posibil am corectat eroarea, dând numere noi torţilor ştampilate. Vechile numere sunt date
de noi în catalog in paranteză; pentru o mai utilă verificare, dăm şi aici coresponden ţele:

(Nr. nou) 36180 = (nr. vechi) 11661
36183 = 11679
38360 = 40890 (sau 10373)
38356 = 11659
38361 = 11658
36182 = 11669
38358 = 11650
38359 =11667
36184 = 11675
36179 = 22672
36181 = 11678
36177 = 11666
36178 = 11677

14. Nume cunoscute sunt MeyaK^EiSrIS şi T1ov^vâSrts; vezi Avram, (Histria),1996, nr.125 şi 126. După
literele păstrate am fi tenta[i să presupunem o reconstituire ['Au^]lKpâTEOs (N. -Tns), deşi nu avem
cunoştinţă de o astfel de prezentă în onomastica ştampilelor thasiene.
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Din punct de vedere cronologic, primul tip suprapune în clasificarea Garlan,

1986, grupele F şi G, cu 4 şi respectiv 8 exemplare. Tot tipului vechi îi apar ţin şi două
exemplare cu legenda nereconstituită (inv. 10640 şi 10649), dacă nu cumva şi inv. 36178
(=11677), cu buză tip "Pridik" şi urme de vopsea roşie la baza torţii. Notăm prezenţa
atelierului de la Kalonero pentru exemplarul cat. 18 şi a celui de la Molos pentru piesa
cat. 21.

Celui de al doilea tip îi apar ţin:
- exemplare de la începutul perioadei timbrajului recent, de tipul 'Apo-rr^S sau

TTavTtµiSr^s, după un exemplar citat de Gh. Poenaru-Bordea, 1986, p. 342, n. 55 şi

recunoscut în Dacia, 1, 1924, p. 150, nr. 5( probabil TTavTtµiSrlS dup ă frecvenţa
numelui în zona pontică) 16; din aceeaşi perioadă fac parte şi Te^e^âvr)S II, cunoscut

pănă acum la Callatis pe 3 exemplare";
- exemplare cu nume notate la Garlan, 1986, grupa A şi Debidour, 1986, grupa 1

- 8 piese '". Notăm cu această ocazie prezenţa eponimului 'AptaTO^c.âv I'9; pentru

ştampila eponimului `Hpo^c;wv cu simbol alfabetic (litera T'), recunoscut ă uneori ca

suprapunănd numele lui TiµapXiBas: datorită stării precare a ştampilei nu ne putem

pronunţa dacă avem şi de data aceasta o astfel de surfrapare;
- 3 exemplare Detvc.^na5, grupa B, Garlan, 1986 şi III, Debidour, tot acolo; în

Histria, 1996, numele este datat 310-295 a. Chr.;
- 12 exemplare cu nume de eponimi plasaţe de Garlan, 1986 în grupa C şi între

310-295 a. Chr. în Histria, 1996. Cu o datare mai tărzie - între 286-274 a. Chr. - sunt o
piesă TTvBicav V şi două exemplare KvXpiS. Piesele aparţin atelierelor de la Koukos

(EvaaKi8r15, + simbol "aripă ") şi Vamvouri Ammoudia ('IaoStKOs, simbol "rodie").

Numele, deşi cunoscute anterior la Callatis prin mai multe exemplare20 apar în
tipologii noi pentru această colonie21;

- numele a 3 eponimi thasieni din catalogul nostru (Tlovwâ8rlS, TTpr^^i^rro7^tS şi
Tfv6icav IV) s-au aflat într-un complex închis pe agoraua Athenei (depozitul Q 10:1),
bine datat la începutul sec. III a.Chr ^ După numerele de inventar notate, este posibil
ca şi piesele de la Callatis să pxovină dintr-un singur complex, de şi doar pentru una
din ele (TTpr)^i^tro^i5)avem notat şi locul de descoperire (vezi catalogul). În ştampila lui
T7ovauâ8rls cu simbol "ar şic" recunoaştem productia atelierului de la Kalonero23;

15. Vezi Y. Garlan, ESC, 37, 1982, p. 838-839; idem, Vin et autphores, p. 29; KepaµâpXnS tradus prin

"chef de poterie" este analog in alte centre cu'epyaaTepiâpxos sau Kepaµe`v5. Aceea şi opinie o aflăm şi la M.
Debidour, 1986, p. 314, n. 19 şi p. 321, n. 80 şi V. Grace, 1986, p. 556, n. 13. În exemplarele citate de acest tip
toate numele apar la nominativ; distinc#ia între Keramarch (primul nume) şi eponim (al doilea nume, respec-
tiv TTvOiwv) s-a bazat pe dispunerea legendei pe un exemplar descoperit la Pantikapaeum (vezi, Garlan, Vin

et amphores, fig. 24/b). Observarea atentă a exemplarului callatian, (chiar dac ă inscrip#ia are caractere fine
şi slab lizibile), nu credem că ne conduce spre o citire eronată .

16. Vezi, de exemplu, Hish'ia, 1996, nr. 182-190 şi 559; pentru 'ApdTns, Ibid., nr. 180, 181, 558.
17. Vezi prezen#a lui marcată la Callatis, 1988, p. 32, tabl. I.
18. În cronologia lui Al. Avram, Histria, 1996, acestea sunt datate intre 325-317 a. Chr.
19. Eponim absent până acum la Callatis; vezi acela şi tabel, citat la nota anterioară . Poenaru-Bordea,

1986, p. 339, n. 33 citează două exemplare inedite, care apar#in fnsă lui 'ApiaTO^îwv II.
20. Vezi, de exemplu, în Callatis 1988, tabel 1,'IooStKOs - 7 exemplare (+2); KpiTias -5 (+1);'HpoSo-ros

-4 (+]).
21. Excep#ie TTv6iwv V, pentru care vezi catalogul.
22. Apud Debidour, 1986, p. 316, n. 42; Grace, 1986, p. 556-577 şi n. 14.
23. Vezi Garlan, 1986, p. 252 şi în special p. 297.
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- nume din grupele stilistice stabilite de Debidour, 1986: "gr. au genitif (' Hpo^wv
I), "gr. â 1'animal passant" (K^eoa-rpaTOs), "gr. au rhyton" (OeolroµTros), "gr. au pithos"
(Aiayopas şi ^avo^ews). ^n această ordonare nu numai stilistică ci şi cronologică,
numele fac parte din grupele D şi E(^avo^ews), Garlan, 1986. Exceptând ultimul
nume, celelalte sunt plasate în Histria, 1996 în perioada 266-255 a. Chr. Exemplarele
din această perioadă sunt în număr de 8. Pentru K^eoa-rpaTOS + strigiliu şi vas,
OeoiroµTros + kantharos, AiaXpiwv II + lir ă , atelierul de provenien ţă este Molos;

- ultimele 5 exemplare sunt plasate cca. 254-240 a. Chr. şi aparţin eponimilor din
grupele E(/^vaavSpos Z', TTo^Uwv şi 'AptaTO^âv>>S II) şi F ('Apyeios), la Garlan, 1986.
Prezen ţa atelierului de la Molos se mentine prin exemplarul 'Apyeio5 + bufniţă '^.

Raportarea exemplarelor la perioadele cronologice notate o facem doar la nivelul
enun ţului; cum o parte din exemplare au fost cuprinse în eviden ţe statistice ante-
rioare2^, calculul matematic s-ar dovedi de prisos şi oricum nesemnificativ pentru
etapele importurilor thasiene la CallatisZ'.

Sinope este prezentă în catalogul nostru cu 45 de piese, repartizate dup ă
următoarea schemă :

- grupa a II-a - 3 exemplare;
- grupa a III-a - 2 exemplare;
- grupa a IV-a - 21 exemplare;
- grupa a V-a (sau grupele V+VI) - 13 exemplare ;
- ştampile de producător - 4 exemplare;
- alia - 2 exemplare.
Repartizarea ţine seama de schema originară grakovianăZ", cu amendamentele

aduse pe parcurs şi aflate, unitar, la Conovici, 1989, 1990zY şi 1998. Importurile
sinopeene de la Callatis au făcut, la rândul lor, obiectul unor considera ţii generale şi
comparative^0, bazate pe studiul a cca. 786 ştampile cu nume de astynomi, aflate în
diverse publica ţii3'. Datele noastre, atât sub raport cantitativ cât şi din punct de vedere
cronologic'Z, se înscriu în limitele constatărilor deja emise: sporadice la nivelul
primelor grupe, explozibile în grupa a IV-a şi în scădere bruscă în continuare.
"Noutăţile" apărute acum au în vedere:

a) nume noi, neînregistrate între astynomii sinopeeni prezen ţi la Callatis^'; este

24. hvaavSpos este incadrat de Debidour, 1986, în grupa cu pithos.
25. Notăm că eponimul respectiv este prezent, se pare, numai la Callatis; el nu este întâlnit la Histria

şi Tomis şi nici la sud de Callatis.
26. Poenaru-Bordea, 1986; Avram,1996.
27. Vezi mai ales constatârile din Callatis, 1988, p. 28 care i şi păstrează încă valabilitatea şi amenda-

mentele din Histria, 1996, p. 45 şi n.164. Apreciem progresele pe care un studiu serios le poate aduce mai
ales în stabilirea unor date că t mai exacte, dar atragem aten ţia că "retuşurile", chiar pentru moment justifi-
cate, pot deveni periculoase, dacă le interpretăm de la inceput în legă tură cu evenimente istorice din via ţa
cetăţii. Pentru comparatie, vezi trimiterile din această notă .

28. B.N. Grakov, Drevnegreceslde keramicces;^e kleia ►a s imenami astinomov, M., 1929.
29. Articolul din Dacia, NS, 34,1990, p. 111-127, semnat de N. Conovici impreună cu Al. Avram şi Gh.

Poenaru-Bordea.
30. Vezi Callatis,1989, p. 111-123 şi n. 2; Conovici, 1998, p. 175-181.
31. Vezi lista lor, Callatis,1990, p. 116-117.
32. Avem în vedere o cronologie relativ ă şi nu una absolută; de altfel, variaţiile de ± 5 ani intre

schemele propuse in Callatis, 1989 şi Callatis, 1990 nu par semnificvative, iar pentru "tentatiile" unor noi
redatări în Conovici,1998, p. 51, chiar autorul lor i şi declară rezerva.

33. Vezi aceste nume în Callatis, 1990, p. 117-122.

^
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situaţia astynomilor din grupa a II-a -`HpwvvµoS şi TTâ-ratKOS şi mai puţin obişnuită ,
a astynomilor din grupa a V-a: r I^tS o ZwTrvpov, Nav^rrwv o Ka^^toAEVOV,
'AArjvtTrTroS o Mr^TpoSwpov ^;

b) combina ţii noi pentru Callatis de nume de astynomi şi producă tori:
TTaotXâprlS - T^v6paS (grupa a III-a); "A-rTa^oS - O'vS, Ka^^ia9€vr^S - 4'âµµtS (grupa a
IV-a); Navnwv o Ka^^taBEVOV - MiSaS (grupa a V-a). Dac ă reconstituirile propuse vor
fi acceptate, noi pot fi şi combinaliile 'ApTeµiSwpoS - Ka^^iaA€v>1S şi EvXâpta-roS -
^woiaS (grupa a IV-a). Piesa TTooiSetoS o OeapiwvoS - TToc^nS confirmă combina ţia
înregistrată ca nouă la Histria (Conovici, 1998, nr. 450). Not ăm totodată variantele de
simbol cu numele lui Tf aatXâp>1S ("tor ţă" şi "kantharos"), variantele de nume `Ea-rtaioS
şi ' lo-rtaioS şi cele de dispunere a legendei, pentru MavTi8eo5 o TTpwTayopov şi
MEVl6KOs, de exemplu. Atrage aten ţia şi piesa inv. 248 (cat. 101); patronimicul
`EaTiaiov. este scris în formă sincopată `Eo(...)iov, grafie înregistrată pe 3 exemplare la
Callatis şi un exemplar Histria. Deşi numărul ştampilelor astynomului `IKEOioS o
`Ea-r^aiov este mare în ambele colonii'^, nu excludem ipoteza ca exemplarul histrian în
grafie "scurt^' să fi ajuns de la Callatis.

Între ştampilele de producător reţinem exemplarul ^tvwTriwv /'Av-rto8€vovS I
[KepaµevS], înregistrat de Grakov, 1929, p: 210 dup ă V. V. Skorpil, IAK, 51, p. 134, nr.
18 şi, plasat ipotetic în grupa a III-a. Producătorul apare pe ştampile în asocia ţie cu
nume de astynomi plasate de N. Conovici, 1998 chiar în subgrupa II-c (ITo^vKTwp 1,
TToaetSwvtoS 3 şi TToatBeioS 1'H^atQTOBc^pov). Celelalte nume de produc ători -
OvaiaS şi TTpw-roS aparţin, probabil, grupei a lV-a. Numele lui `Hpaiwv, mai rar
întâlnit şi oricum nou pentru Callatis, este plasat de Conovici,1998 între ştampilele de
producători din sec. II a.Chr. Fragmentul de amforă cu toartă ştampilată pe care figu-
rează acest producător, păstrează trăsăturile clasice ale amforelor sinopeene, neo-
ferindu-ne nici un argument de datare. O ştampilă deosebită este piesa inv. 37971 (cat.
119), cu siguranţă dintr-o grupă mai timpurie; legenda, dispusă pe trei rânduri într-un
cadru rectangular, este însotită de două embleme (kantharos + ciorchine). Combina ţia
celor două embleme este cunoscută, în general, cu ştampilele astynomului ^i^wv I'^ şi
într-o dispunere apropiată ştampilelor vechi thasiene. Este vorba, probabil, aici, de un
tip nou, ulterior celui deja cunoscut al lui ^i^wv ^ şi de atestarea unui producător mai
puţin cunoscut ['Epy]aoiwv.3'b's

Ştampilele rhodiene numără 20 de piese izolate şi două gâturi de amforă cu
ştampile pe ambele torti. Repartiţia în grupe cronologice are urmă toarea structură :

- perioadele (I)-II - 10 exemplare (6 eponimi; 4 produc ători);

34. Mai pu(in primul astynom, prezent numai la Histria, ceilal ţi s-au aflat totuşi pe mai multe exem-
plare la Satu-Nou, Albeşti şi General Scărişoreanu. Vezi Conovici, 1998, nr. 338; A. Rădulescu şi colab.,
Pontice, 21-22,1988-1989, nr. 303-305; 203; Pontica, 26, 1993, nr. 523; M. Irimia, Pontica, 13,1980, p. 99, nr. 1.

35. Conovici, 1998, p. 24, nr. 92.
36. Vezi Conovici,1998, nr. 6-9; Pridik,1917, p. 65, nr. 77; p. 81, nr. 389 (neintregit); p.98, nr. 758; p. 139,

nr. 19.

37. Subgrupa I-a la Conovici, 1998.
37.bis Confirmarea o aflăm in propunerea de reconstituire avansată de N. Conovici după Y. Garlan,

CRAI, 1990, p. 498-499 şi fig. 7 şi pe care o acceptăm. În acest caz, este vorba de o ştampilă a astynomului
Aiovvaios 4 Ar)µnTpiov, din grupa a IV-a (simbol "ciorchine") cu emblema "reactualizată" a predecesorului
său din aceeaşi grupă, AiovvoioS 3'Alro^^oSwpov (cu simbol "Kantharos"); mul ţumim d-lui N. Conovici
pentru sugestie.

r
i .^.w..i ^ i 4 . ^ ..
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- perioada a III-a - 5 exemplare (4 eponimi; şi exemplarul dublu ştampilat);
- perioada a IV-a - 3 exemplare (1 eponim; 2 producători);
- perioada a V-a - 3 exemplare (exemplarul dublu ştampilat; 2 producători);
- perioada a VI-a - 1 exemplar (produc ător).
Perechile de nume atestate aparţin eponimului DaµoK^ljs II cu produc ă torul

AivEas (perioada a III-a) şi eponimului O€paavSpos cu producă torul Ka^^wv
(perioada a V-a).

Pentru primul eponim aflăm referiri la Grace-Petrapoulakou, 1970, p. 200, n. 5.
Tot V. Grace în Middle Stoa, p.44, appendix 5 îJ datează înainte de 183 a. Chr.^, dar nu
mai târziu de 189 a. Chr. Este cunoscut deocamdată într-un singur dublet, cu pro-
ducătorul Mapava5'9. La rândul lui, AivEaS se plasează tot în perioada complexului
Pergam 40, fără să i se cunoască însă asocierea cu vreun nume de eponim.

A doua pereche de nume - formată din eponimul OEpoavSpos şi producă toruJ
Ka^^c;ov -, nu mai prezintă o noutate. V. Grace, Middle Stoa menţionează cele două
nume şi datează eponimul în intervaluJ 141 - 135 a. Chr. "'

Referitor la ştampilele izolate din nouJ lot callatian notăm:
- prezenţa eponimului T1µoKaljs I pe o ştampilă circulară cu buton. Numele,

cunoscut la Callatis în variantă rectangulară, nu este înregistrat în lista eponimilor din
perioada 269-240 a. Chr. din Koroni, n. 20;

- alte nume de eponimi cunoscute în ştampilele circulare cu buton apar la Callatis
în varianta rectangulară . Avem în vedere eponimuJ 'ETriXapµos, citat în perioada
ştampilelor cu buton ale lui' IEpoTE^r^s, anterioare men ţionării Junii (Grace, Koroni, n.
20) şi eponimul 'Ovâaav8pos. Ultimul, cunoscut şi cu menţionarea lunii, este datat în
240-235 a. Chr., la începutul periadei42;

- din aceeaşi perioadă, dar probabil ulteriori lui 'Ovâ6av8pos sunt şi eponimii
TTavoavias I, cu o activitate limitată între cca. 240-230 a. Chr." şi MvAic.w °4;

- între ştampilele de producători din grupele timpurii retinem un exemplar
' IEpOTE^T)S, în tipuJ cunoscut cu buton şi nume în genitiv. Din bogata bibliografie gene-
rată de acest nume şi tipurile de amfore care îi apar ţin'', re ţinem localizarea producerii
lor în atelierul de la Hisaronii, în Pereea rhodiană46.

Pentru producătorul ^c;.^Tas, cunoscut cu ştampile de eponimi anteriori
mentionării lunii", V. Grace stabileşte o dată pe la mijlocul sec. III a. Chr., după un vas

38. Eponimul AaµoKl,r)S II este prezent ată t în depozitul Pergam că t şi în depozitul Middle Stoa, (ulti-
ma prezen(ă ii urcă datarea intr-un interval anterior datei de 183 a. Chr.).

39. Iu. S. Badalian(, SA, 4, 1976, p. 39.
40. Vezi D.B. Selov, Keramiceslde kleima iz TanAisa III-I velcov do n. e., M., 1975, nr. 260.
41. La Iu. S. Badalianţ, op. cit., p. 40 este notată perechea O€paavSpos (eponim) -'AyaBo(3ovaoS (pro-

ducător); lno Nicolau şi J. - Y. Empereur, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 529, nr. 14 prezint ă perechea de nume
^EpOQVspOs - EUKÂElT05.

42. Vezi J.-Y. Empereur, N. Tuna, Hi^rotPles, potier rhodien de la P^r€e, BCH,119, 1989, p. 277-299cat.
nr. 23.

43. P.M. Wallace Matheson, M.B. Walace, Hesperia, 51, 3,1983, p. 317.
44. Pentru Mv6iwv, V. Grace, înc ă din 1956 (Pnyx, nr. 98) se pronun ţase pentru o datare in al treilea

sfert al sec. III a. Chr. Datarea este preluată şi de tiSelov,op. cit., nr. 150.
45. V. Grace, 1963, p. 324, n. 12 şi p. 328, n. 20; eadem, 1974, p. 200; Grace-Petrapoulakou, 1970, E2 şi

p. 293, n. 1; G. Johrens, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 497-503.
46. J. - Y. Empereur, N. Tuna, BCH,113,1989, p. 277-299.
47. Grace-Petrapoulakou, 1970, p. 294 şi n. 3; p. 370 şi 380.
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întreg descoperit la Rhodos, purtând şi ştampila eponimului 'ErrixapuoS °"•
Alte două nume - Mvriai6eos şi AaµovtKOS se datează tot în perioada a II-a; după

contextul arheologic de la AJbe şti, primul, se pare, este u şor anterior eponimului
'Ovâ6avSpos şi producătorului Oe^SwpoS ". La rândul lui, ^aµovtKOs este cunoscut
pe amforele eponimilor TTa^aavias I şi EvK^iis '°.

Pentru numele din perioada a III-a notăm dubletele AaµoK^îis şi K^ewvuµos, în

variante diferite şi varianta circulară mai puţin întâlnită a ştampilei eponimului

FuNNaXo^. Pentru KaEwvuµoS II, cunoscu# cu producătorii "Apt6TOS I 57, DaµoKpâ-rr)SSZ

şi Mapavas s-a stabilit ca dată a exercitării funcţiei anu1197 sau 195 a. Chr.'' Maprnias

este plasat între ultimii eponimi de la Middle Stoa, cca. 188-186 a. Chr. ^'
Singurul eponim din perioada a IV-a este 'Apta-roKpâ-rr15, cunoscut în alte părţi

cu vase ale producătorului r lµas ss Pentru o datare a eponimului între cca. 175 şi

168/166 a. Chr., vezi mai nou Roland Etienne, BCH Suppl. 13,1986, p.45-47. În aceeaşi

perioadă, producă torul ' EpµiaS este contemporan cu ^ lµas ^. Mapovas, Ja care ne-am

mai referit s', succede în 199 sau 198 a. Chr. producătorului 'Ayopava^ şi îşi continuă
activitatea pănă la mijlocul sec. II a. Chr. ^

În al treilea sfert al sec. II a. Chr., EvK^et-ros şi MiSas sunt bine cunoscu ţi în
perechi de nume. Între acestea, EuK^eiTOs este cunoscut şi la Nicosia pe vase întregi cu
numele eponimilor 'AaT^µrjSr^S Si O€p6avSpoS, primul datat cca. 150 a. Chr:' La

rândul lui, MiSaS apare pe un număr record de exemplare (1283) şi cu 12 eponimi

diferiţi, toţi din perioada a V-a^°. Un dublet nou este oferit de vasul de la Nicosia, în
care MiSaS apare cu numele eponimului TetaaµEV11S b'. Ultimul exemplar înregistrat de

noi aparţine producă torului Mr^voSwpos II, datat la începutuJ sec. I a. Chr. EZ

LotuJ de ştampile rhodiene studiat este semnificativ pentru exemplarele din
perioadele timpurii, mai precis dintre 269-240 a. Chr. `^ În valori diminuate în ultimele

48. Grace, Middle Stoa, p. 8, n. 15.
49. Pontica, 23, 7990, p. 76, nr. 467 (55) şi p. 56.,
50. Pentru Tf avaavias I, vezi mai sus; eponimul EvK^r)S este cunoscut pe ştampile şi fără menţionarea

lunii.
51. Iu. S. Badaliant, SA, 4, 1976, p. 39.
52. Cf. Y. Calvet, Salaznine de Chypre, III, 1972, nr. 49.
53. După I. Nicolau, J.-Y. Empereur, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 516, nr. 2(tot aeolo perechea de nume

Kaewvvuo5 II - MapaSaS).

54. Grace, Middle Stoa, p. 8-9.
55. Grace-P^trapoulakou,1970, cf. E 7; vezi şi tiSelov, op. eit., nr. 88-91.
56. Ambii cunoscu ţi pe amforele eponimului TiNovppoSoS; Grace-P^trapoulakou, 1970, cf. E74.
57. Vezi n. 53. Mapavas este cunoscut pe amfore întregi şi cu eponimii ' lep^v (datat 198 a. Chr.) şi

AauoK1\r1S II (cf. Iu. S. Badalian(, op. cit., p. 39).
58. Apud I. Nicolau, J.-Y. Empereur, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 516; vezi totuşi Grace-Petrapoulakou,

1970, cf. E 37.
59. I. Nikolau, J.-Y. Empereur, op. cit., p. 526, nr. 11 şi 14; al doilea vas este citat de Grace, Middle Stoa,

p. 13, n. 24; pentru datarea eponimului OEpaavSpos cca. 141-135 a. Chr., vezi prima publicatie citată, relu-
ată de noi mai sus. De altfel, se admite că eponimii care apar pe amforele lui Eu^eiTOS datează de la
începutul perioadei a V-a.

60. V. Grace, Middle Stoa, p. 9-10 şi 42.
61. I. Nikolau, J: Y. Empereur, op. cit., p. 527-528, nr. 12.
62. Un omonim care apare în tipuri circulare cu floare de rodie este datat în sec III a. Chr. Vezi Grace-

Petrapoulakou, 1970, E 28 şi Şelov, op. cit., nr. 406.
63. Vezi remarca la noi, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 412-413 şi în Callatis,1989, p, 115.
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perioade (V şi VI), aceste importuri vor mntinua până la sfârşitul sec. II şi începutul sec. I a. Chr.
Ştampilele de Cnidos şi Cos, considerate ca fiind foarte rare la Callatis^', sunt

prezente prin 7 şi respectiv două exemplare.
Primului centru îi apartin ştampile din tipurile "cu proră de corabie", Zenon tim-

puriu şi cu legenda constituită din nume proprii şi etnicon ^.
Considerată o categorie proto-cnidiană, grupa "cu proră de corabie" este datată la

sfârşitul sec. IV - începutul sec. III a. Chr. ^ şi localizată la Reşadiye, în peninsula
Dat^ab'. Noile exemplare completează onomastica tipului cunoscut la Callatis, dar
atribuit la dafa înregistrării lui unor productii cretane sau thasiene ^.

Ştampila timpurie din grupa Zenon (cat. 145) apar ţine tipului de amforă recu-
perat de pe epava de la 5er^e Liman şi considerat de Grace 1986, de origine egiptean ă^9.
Pentru originea cnidiană a tipului, vezi J. - Y. Empereur, Numan Tuna, BCH,112,1988,
p. 341-357; tot arnlo şi fixarea originii grupei A a lui Zenon în peninsula Dat^a, proba-
bil într-un atelier nu de pe litoral, ci din interiorul peninsulei.

Ştampilele cu un nume şi etnicon aparţin lui 'Ava^tTrlriBaS şi 'Ano^^c:^vio5.
Primul este citat de Grace în lista de eponimi cnidieni din Agora (nr. 152) şi de la Stoa
lui Attalos'° şi datat cca. 167-146 a. Chr. ". A1 doilea nume, considerat producător, este
cunoscut la Callatis'Z; ştampilele lui sunt datate la sfâr şitul sec. III şi înainte de 146 a.
Chr. 73 sau în primul sfert al sec. II a. Chr. ".

În sfârşit, notăm un gât de amforă de Cnidos cu ambele toarte ştampilate (inv.
2614). Ştampilele sunt circulare având ca emblem ă centrală capul de bou (din păcate
legenda poate fi reconstituită numai pe una din tor ţi). Producătorul al cărui nume s-a
păstrat pe ştampilă - Da[^oKpâ-rr]S -, este cunoscut într-o list ă de 10 eponimi din
perioada prezen ţei duumvirilor la Cnidos, fiind plasat la începutul acestei perioade (VI
A), respectiv undeva între 107-98 a. Chr. 75.

Exemplarele de Cos apar ţin tipului clasic cu toartă bifidă . Niciunul nu are
numele scris în întregime. Pentru un 'ApaT(...) afl ăm analogie la Albe şti, într-un
exemplar databil în al treilea sfert al sec. III a. Chr. sau în jurul datei de 240 a.

64. V. Eftimie, Dacia NS, 3, 1959, p. 200-201.
65. În condi ţiile în care şi TFiaiSaS nu este un antroponim, ci un etnicon; vezi Grace, Agora, nr. 222;

eadem, Pnyx, 113.
66. Chr. Borker, BCH, suppL,13,1986, p. 473-478; vezi şi addenduat pentru aceeaşi datare susţinută de

materialele găsite pe epava din apropierea peninsulei Kyzikos.
67. J.-Y. Empereur, Numan Tuna, BCH,112,1988, p. 344; tot amlo, este mentionată data de 280 a. Chr.

ca sfârşitul grupei "cu proră ".
68. Vezi Callatis, 1969, nr. 30, probabil 'ApxeKpâTr)S ( şi nu 'ApXeµâ[Xwv], thasian); nr. 205 -

miĂoKp^Tr1S (considerat thasian); nr. 221 completat de noi 'AnoĂ^w[viSas] considerat tot thasian); nr. 228 -
Tfau6iµaXos (şi nu hvaiµa[...], thasian);1083-1084 - TTava^Kpă-rr15 (considerat cretan) şi 1094-1095 -(DiĂTa-
-ros (considerat tot cretan). Pentru numele proprii de pe ştampilele tip "proră de corabie", vezi V. Grace,
Hesperia, 40,1971, p. 84; Chr. Borker, op, cik, p. 476.

69. V. Grace,1986, p. 551-565; vezi tipul de amforă, lbid., fig. 2/1,3.
70. V. Grace, Middle Stoa, p. 32, grupa IV B(167-146 a. ChrJ.
71. Vezi discu]ia cu privire la un eventuâl eponim 'Aval;tn^rriSas apărut pe ş tampilele cnidiene de la

Albeşti în Pontica, 23,1990, p. 34-35.
72. Callatis,1983, nr. 92.
73. Grace, Agora, 222.
74. Grace, Pnyx, p. 146 şi N 113.
75. Pentru producătorul cnidian DaµoKpâTnS, vezi Grace, PYtyx, p. 150 şi N. 180,181; eadem, Middle

Sfioa, p. 34-35 şi p. 32-34, lista eponimilor cnidieni.
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Chr. 76. Pentru cel de-al doilea exemplar nu putem propune o întregire sau afla
vreun element de raportare cronologic ă .

Cu un număr mic de exemplare - 3-, este prezent şi Chersonesul Tauric. Toate
aparţin după Katz, 1985 ", grupei I, subgrupelor b( Aaµotc^ns şi 'ATto^^c5vtos ) şi v
(astynomul ^to6tcovpiSaS), stabilite de autorul citat la sfâr şitul sec. IV a. Chr. - primul
sfert al secolului următor. În date absolute, la Katz,1994, subgrupa I-b este datată 315-
300 a. Chr., iar I-v, 300-285 a. Chr. Primele două nume sunt înregistrate şi la
Elisavetovskoe'g, datate după Sceglov tot la sfârşitul sec. IV - începutul sec. III a. Chr."
şi mai târziu, la sfârşitul sec. III - începutul sec. II a. Chr., dup ă Borisova,1974R0.

Între exemplarele altor centre de productie includem:
- ştampile circulare divizate;
- ştampile cu nume proprii;
- ştampile cu litere izolate sau monograme;
- ştampile anepigrafice.
Primele, atribuite centrului de produc ţie recent identificat de la Akanthos ^',

conţin litere în relief repartizate în patru sectoare de cerc. Re ţinem posibilitatea datării
lor la sfârsitul sec IV a. Chr. ^2

Dintre numele proprri, reţinem etniconul "Itctov, aplicat pe toarta unei amfore
fragmentare; vasul este lucrat într-o argil ă brun-portocalie, cu fine particule de mic ă şi
calcar. Gâtul cilindric, înalt de 0,150 m şi cu diametrul de 0,104 m, prezintă o incizie
circulară; buza este rulată; torţile relativ scurte, cad perpendicular pe umerii vasului
(toarta ştampilată prezintă la bază şi o impresiune digitală); la nivelul umerilor rotun-
jiţi, diametrul este de 0,21 m. Piesa de la Callatis este importantă pentru recunoaşterea
morfologiei amforelor de Ikos. Pentru coloniile greceşti din Dobrogea este, după
cunoştinta noastră, un unicat x3. Analogia cu ştampila de la Tsoukalia ^' presupune un
probabil produs al acestui centru; contextul arheologic de pe agoraua atheniană ^' îi
asigură datarea la începutul sec. III a. Chr. ^.

Pentru restul ştampilelor cu nume proprii (antroponime), în absen ţa recunoaşterii

76. La noi, Pontica, 23, 1990, p. 38 şi nr. 397(1}. Pentna tipul de amforă pe care apare numele, vezi Cr.
MuşeXeanu, N. Conovici, A. Atanasiu, Dacia, NS, 22,1978, p. 186, nr. 44. Complexul arheologic în care apare
amfora se datează în prima jumătate a sec. III a. Chr.

77. Katz,19$5, p. 87-112 ş i în special p. 108.
78. Brashinskii, 1980, p. 196-197.
79. A. N. S^eglov, în Arheologlceslde raskop^ na Donu, Rostov/ Don, 1973.
80. V. V. Borisova, NE, 11, 1974
81. Catherine Rhomiopoulou, BCH, Supp1.13,1986, p. 479-489; Maria Nikola^dou-Patera, lbid., p. 485-

490 pledează în favoarea Iocalizării centrului de produc(ie la Amphipolis. Pentru producerea lor totu şi la
Akanthos, vezi R^G, 110, 1997, p. 187 ( Gn^rupe â la roue) şi nr. 135 (Akanthos et non Amphipolis).

82. Necropola de la Akanthos durează până la sfârşutul sec. IV a. Chr. (Catherine Rhomiopoulou, lo^.
cit.); la Amphipolis sunt considerate ulterioare ştampilelor rectangulare cu combina#ie de litere; ele sunt
plasate tot la sfrşitul sec. IV a. Chr. ( înainte însă de 330 a. Chr.) şi pănă la începutul sec. III a. Chr. (Maria
NikolaYdou-Patera, loc. cit.). Cu privire la aceste ştampile, vezi şi la noi Pontica, 25,1992, p. 123-124 şi n. 156-
159.

83. Pentru prezen(e izolate ale unor ştampile de Ikos, vezi Argyroula Doulgeri-Intzessiloglu, Y.
Garlan, BCH, 114, 1990, p. 338, n. 78.

84. Ibid., p. 373, fig. 7.
85. Depozitul Q 10:1, la care ne-am mai referit; vezi trimiterea din BCH, 114, 1990, p. 388, n.78.
86. Aceeaşi datare, dacă nu cumva şi sfărşitul sec. IV a.Chr. este sprijinitâ şi de descoperirile de la

Elisavetovskoe; Brashinskii, 1980, nr. 779-780.

^ ^_-^m. ^ ^ i i I i..^,+v^w^^i.,.^.,^^.ew.^i ^.,ntu^^, ^
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onomastice în cataloagele consultate, nu putem avansa vreo propunere de localizare.
Ele conţin, într-un cadru rectangular, câte un singur nume dispus pe 1-2 rânduri.
Reţinem pentru piesa inv.16663 (cat.160) aspectul cretos al argilei şi prezenţa paietelor
de mica. Ştampila, de mici dimensiuni, este plasată transversal pe toartă; cele două
rânduri ale legendei cu numele lui 'A6avo8wpo5 au dispunere retrograd ă şi sunt sepa-
rate d^ o linie orizontală . Nu excludem posibilitatea recunoa şterii aici a unui produs
de Samothrake R'. Trăsături apropiate prezintă şi exemplarul inv. 229 (cat. 162);
remarcăm aici buza îngustă, în diedru şi argila cărămizie a vasului.

Caracteristicile argilei pot constitui, mai departe, indicii în atribuirea ştampilelor
cu litere izolate.. Astfel, argila bej cu paiete de mica a piesei inv. 15669 (cat. 168) este
mai apropiată producţiei de Menda, după cum pentru piesa inv.11462 (cat.167) putem
recunoaste o eventuală provenienţă sinopeană .

Dintree ştampilele anepigrafice reţinem exemplarul inv. 10568 (cat. 170), dintr-o
argilă bej-compactă. Din ştampila probabil circulară se păstrează simbolul: kantharos.
Deşi emblema este cunoscută mai multor centre, aspectul general al tor ţii şi calitatea
argilei ne orientează spre un posibil produs samian "^. Aceeaşi provenienţă o putem
presupune şi pentru piesa inv. 19734 (cat. 169); tipul de amforă figurat pe ştampilă ,
acelaşi, probabil, cu al ambalajului pe care a fost aplicat ă ştampila, nu pare să aparţină
categoriei Corinthian B, stabilite în 1982 de Carolyn Koehler. ^9

Nu putem încheia înainte de a menţiona câteva fragmente amforice de aspect tim-
puriu. Avem in vedere în primul rând un gât de amfor ă de Chios, din seria veche 9D,
având marcat cu vopsea brună, un cerc şi litera 0 incizată, tangentă la cerc. În
condiţiile în care provenien ţa piesei este corect marcată, ne-am afla, în sfârşit, la
Callatis în faţa unui exemplar ceramic de sec. V a. Chr., bine cunoscut deja la Tomis 91.

Tot aici notăm un fragment de gât şi buză de amforă thasiană, formă timpurie.
Recunoaştem urma unei benzi late de vopsea ro şie la baza gâtului, care continua, pro-
babil, şi pe corp: Piesa s-a aflat într-un context arheologic mai clar: sub mozaicul de pe
strada Ştefan cel Mare, publicat mai demult şi datat în sec. II-I a Chr. 9Z.

Aspect timpuriu, fără a depăşi însă limita superioară a sec. IV a. Chr., prezintă şi
piesa inv. 15138; este vorba de a toartă din argilă bej-gălbuie, cu paiete de mica; piesa

87. Pentru ştampilele de Samothrake, vezi R$G, 110, 1947, nr. 84-85. Dac ă exemplarul de la
Samothrake semnalat la Valma (insula Thasos) apartine lui MaTpoSwpoS (Y. Garlan, BCH,113,1989, p. 480
şi fig. 1j) remarcând caracteristicile celor două nume -'A8av6Swpos şi MaTpoSwpoS, ipoteza noastră pare
verosimilă . $tampile cu numele lui 'AAav6SwpoS în genitiv pe 2 sau 3 rânduri, sunt notate îns ă şi la
Chersones; vezi V. I. Katz, Kesamiceslde kleiata Hen;onesa Taurio^kogo. III. Tablilf opredelitelija, tabl. C,
2A-2,1, 2, 3.

88. Pentru ştampilele de Samos, vezi V. Grace, Hesperia, 40, 1971, p. 52-95. Acela şi simbol apare în
ştampile circulare şi la Thasos; vezi Al. Avram, 1996, nr. 8, timbru circular cu legendă şi atribuit, datat cca.
389-377 a.Chr. În ştampile ovale, de mici dimensiuni, emblema apare pe piese considerate cipriote la Kition-
Bamboula şi Kourion (Salamina); vezi Y. Calvet, Kition-Baatboula, 1982, sub nr. 117.

89. C. G. Koehler, Amphoras on amphoras, Hesperia, 51, 3,1982, p. 284-292.
90. Vezi V. Grace, Aatphoras and the ancient wine trade, fig. 44; I. B. Zeest, MIA, 83, 1960, pl. III, nr.

11 a-b; C. Boulter, Hesperia, 22, 1953, 2, p. 104-105; vezi, mai nou, R$G, 105, 1992, p. 193; 110, 1997, p. 180
(Chios).

91. L. Buzoianu, Pontica, 24,1991, p. 75-83 şi pl. I, VI. Pentru exemplarul de la Callatis păstrăm, totuşi,
serioase rezerve. Nu este exclus ca piesa să provină de la Tomis, iar marcatorul, curcente equo, să fi scris, din
eroare, Mang(alia). În acela şi timp, cum nu toate formele ceramice descoperite la Callatis de-a lungul anilor
ne sunt cunoscute, ne putem a ştepta şi la surprize.

92. C. Iconomu, Pontice,1,1968, p. 235-267 şi in special p. 242-250.
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prezintă o cuvertă alburie şi urme de vopsea roşie la baza tortii.

Materialul amforic ce a făcut obiectul acestui studiu, fără a ieşi din nota obişnuită
şi care ţine de prezenţa unor centre, nume şi tipologii cunoscute sau de marcarea unor
etape cronologice recunoscute, de altfel, la Callatis, con ţine şi elemente de noutate şi
de interes pentru specialişti. Avem în vedere că teva exemplare thasiene din perioada
timbrajului vechi şi mai ales noua piesă cu mentionarea unui keramarch; exemplarele
amforice cu ştampile pe ambele torţi, de Rhodos şi Cnidos; seriile onomastice noi la
Callatis şi în general rare în lumea pontică de Sinope; prezenţa unui produs de Ikos
etc., sau eventuala recunoaştere a unor importuri anterioare timbrajului clasic.

Se dovedeşte o dată în plus că amforologia rămâne un câmp de cercetare deschis,
în care "surprizele", de şi limitate, sunt posibile.

1. HERACLEEA PONTICA
1.1. Ştampile cu două nume (grupele II şi III tipologice)

1. Inv.17258. Mangalia, passint (Pl. I)
EvTrop[oS]
ETfI 'AVS[pOVI(KOV)]

Tip Brashinskii, 1980, cat. 347; EvTropoS : Callatis, 1969, nr. 818, în altă combina ţie
de nume; 'AvSpovtKOS : Cal]atis, 1979, nr. 27; Callatis,1983, nr. 85, 86.

2. Inv. 180. Mangalia, passim (P1.II)
Ştampilă triunghiulară; în interior, ştearsă, imaginea unui ciorchine.
'ApT^µc.^vlErri [KaplaKU]BEOs
Pentru ştampile de acelaşi tip cu numele KapaKVSriS, Brashinskii 1980, nr. 399-425.

3. Inv. 2622. Mangalia, passim. (Pl. I, VII)
Gât amforă cu profil elipsoidal; două incizii circulare la partea superioară .
'^A TTT^ S

ciorchine (?)
ETfI nUKW(VOS)

/^vKC^v : Callatis, 1969, nr. 824.
4. Inv. 11285 Mangalia, 1963, passim (Pl. II)

[ETTÎ T[U^OK^] EO[S]

[^l^lQ] KOS

Reconstituire ipotetică după Brashinskii, 1980, nr. 450.
5. Inv. 36189 (=11680) Mangalia, 1963, passim (Pl. VII)

^aTUptOKOS

măciucă
ETfI ^aTUpO[V]

^aTVpIOKOS : Câllâii8, 1969, nr. 849.
6. Inv. 11685. Mangalia, 1963, passim (Pl. II)

Bo6Tpv(XoS)
cerc (?)
Evpv^(WV)

În diverse combinaţii, numele apar la Brashinskii, 1980; tot acolo, nr. 289-290,
semnul "cerc (simbol solar)?", cu numele lui Evpv^c:wv.
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7. Inv. 2637. Mangalia, passim (Pl. I)
Ma^aKwv
kantharos
'Au^iTas
Aceeaşi legendă, Callatis, 1979, nr. 22 (inv. 217).

8. inv. 11682. Mangalia, 1963, passim (Pl. VII)
^aTtJplOKO[S]

^Trive«po[s]
Tip Brashinskii, 1980, nr. 325

9. Inv. 36170. Mangalia, passim (Pl. I, II)
^t^avos

Y^PoS
1.2. Ştampile cu un singur nume (grupele I^i N tipologice)
10. Inv. 10686. Mangalia, pasaim

$tampilă englifică pe gât.
'AYrjoios

11. Inv. 11681. Mangalia, 1963, passim (Pl. VII)
,Stampilă în cartuş dreptunghiular, cu litere în relief.
'AYrjaios

12. Inv. 10242. Mangalia, passim (Pl. I)
,Stampilă englifică pe toartă .
'Ap^aTO-
KpCXTEO[S]

Tip Albeşti, 1986, nr. 9;1993, nr. 474(116)-477(119).
13. Inv. 10243. Mangalia, passim (Pl. II)

Ştampilâ englifică pe toartă .
['Apia]TO-
[KpCXT]EOS

14. Inv. 37982. Mangalia, passim (Pl. II)
,Stampilă englifică pe toartă .
['Apl]6TOKp0IT[EOS]
Tip Albe$ti,1986, nr. 20.

15. In. 16668. Mangalia, 1959, passint (Pl. I)
,Stampilă englifică pe toartă; niu invers.
MEVI'fT -

TTOV

Tip Albe$ti, 1993, nr. 487(129).
1.3. ,Stampile anepigrafice
16. Inv. 2621. Mangalia, passim (Pl. VII)

Englific pe gât, palmetă şi caduceu.

2. TT^A.SOS
2.1. Ştampile de tip vechi
2.1.1. Grupa F (370-350 a.Chr.)
17. Inv. 10457. Mangalia,1959, grup sanatorial (Pl. II)

['Apto]TEiSinS) Oalat( .v) Ka^[^t(^câv)]*
Eros îngenuncheat
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Tip Bon, 298; Histria,1996, nr. 71.
Poenaru-Bordea, 1986, p. 341 şi n.39 îl citează ca timbru inedit la Muzeul din
Constanta; citat şi de L. Buzoianu, 1986, p. 409.

18. Inv. 9971. Mangalia, passim (Pl. II)
['Apia-rayopr^S*I'A]pX€al-rpa(TOs)
candelabru
(O]a6iwv
Tip Bon, 276; Histria, 1996, nr. 545.
Garlan, 1986, p. 233, atelier Kalonero; Ibid., p. 234, n. 4; Poenaru-Bordea, 1986,
p. 341, n.40 îl citează ca tip inedit.

19. Inv. 10441. Mangalia,passim. ^
Inscripţia ştearsă .
[Oâ6^ov ITTav^ârlS]

arc
[17]a[v6avia5]*

Reconstituire după Histria, 1996, nr. 53. Pentru ştampile de eponim aflate la
Poarta lui Hermes (incinta thasiană) în context 360-350 a.Chr., vezi Garlan, 1986,
p. 268 şi n.72.

20. Inv. 36180 (=11661). Mangalia,1963, Po ştă (Pl. I, II)
Oaa[iwv]
phială; xoano -
nul Athenei
`HpaKaEt(...)*
Tip. Bon, 699: Histria, 1996, nr. 58; citat de Poenaru-Bordea, 1986, p. 346, n. 73.

2.1.2.Grupa G (350-340 a. Chr.)
21. Inv. 9925. Mangalia, passim (Pl. II)

"Aµ[^avSpoS lOal6i( .v)] ^KVµvo[S]*
hermă

Tip Bon, 203; Tomis, 1992, p. 126, nr. 5; Kabile, 1995, nr. 2-6. Garlan, 1986, p. 233,
atelier Molos; exemplar citat de Poenaru-Bordea, 1986, p. 341, n.48.

22. Inv. 9992. Mangalia, passim (Pl. II)
['AplQTO(K...)]

capră
[T^lµ[^la((BEOs)]*
Reconstituit după Canarache, 119 = Histria, 1996, nr. 124; Kabile, 1995, nr. 8; vezi
şi Ga.rlan, DHA, 8, 1982, p. 152, nr. 129.

23. Inv. 36183 (=11679). Mangalia, 1963, passint (Pl. II)
[`[1r]niS^S Oal6iw[v] MEya[KAIEiSr^s]*

tabletă votivă
Tip Bon, 875; Histria, 1996, nr. 128; exemplar citat şi de Garlan, 1986, p. 262; de
asemenea, Poenaru-Bordea, 1986, p. 342, n. 51.

24. Inv. 38360. Mangalia, 1959, grup sanatorial (Pl. I)
(O]âa ►ov I TTEi(...)I/^u]aiKl^]rls *

greiere
Tip Bon, 1118 (vezi corectura la Garlan, 1986, p. 259); Histria, 1996, nr. 145;
exemplar identic şi la Tomis, 1995, nr. 10.

25. Inv. 16667. Mangalia, 1959 (Pl. II, IX)
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[ ,]tKpâTEOS

KEPaµaPXTiS

TÎUeIWV

Heracles

arcaş
TTUBiwv I; vezi Garlan, 1986, p. 232, referiri la termenul de KEpaµâpX^1S:

Debidour, 1986, p. 314, n. 19
26. Inv. 38361 (=11658). Mangalia, 1963, bloc L, Po ştă (Pl. II, IX)

[OaailWV ÎTU]6[o^elws ...I......WV]
satir dansând

Tip Histria, 1996, nr. 153; Tomis,1992, p. 126.
27. Inv. 38356 (=11659). Mangalia, 1969 (Pl. II)

,Stampilă iliz^bilă aplicată oblic; se păstrează simbolul: scut rotund şi pilos
(simbol eponimic).
[0]aQIWV I['Apl6ITO^EWS] '^

scut; pilos

Reconstituit după Garlan, 1986, p. 261, nr. 3 şi fig. 43 j; este citat un exemplar
Callatis la Institutul de arheologie Bucure şti, probabil acelaşi cu exemplarul
nostru; vezi şi Histria, 1996, nr. 172.

28. Inv. 36163. Mangalia, passim (Pl. II, IX)
Oa6i[wv]
pilos; bucraniu
[/^ewl^â I]vr^S *
Tip Bon, 1103; Histria, 1996, nr. 174; Callatis, 1969, nr. 287 (inv. 9991); citat şi de
Garlan, 1986, p. 261, n. 5.

2.2. Ştampile de tip recent
2.2.1. Perioada de început a timbrajului recent
29. Inv. 36182 (= 11669). Mangalia, 1963, passim (Pl. I)

Tip 'ApoTnS sau TTavT^µiSriS. Din ştampilă se păstrează numai simbolul: câine în
mers spre dreapta. Pentru nume şi simbol, vezi Garlan, 1986, p. 248-249 şi n.2;
Ibid., fig. 35 e, f; Avram, Histria, 1996, nr. 181 şi 184 (datare propusă 329-326
a.Chr.). Un TTavziµiSr^s este citat la Callatis, Poenaru-Bordea,1986, p. 342, n. 55,
dar recunoscut la Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 1, 1924, p. 150, nr. 5.

30. Inv. 10496. Mangalia, 1959, grup sanatorial (Pl. II)
[^]Tr[il Tr}1^e^âvEloS]
kantharos
[Oaaiwv]
TB?^^^âvrls II; Garlan,1986, p. 268; Debidour,1986, p. 321 şi n. 79; Avram, Histria
1996, datare cca. 329-326 a.Chr.

2.2.2. Garlan, grupa A; Debidour, grupa I
31. Inv. 38358 (=11650). Mangalia,1963, Po ştă . (Pl. II)

Oaai[wv]
rodie? ^
'Ap€-r[wv]
Tip Histria,1996, nr. 198, 565 (simbol interpretat "cithare?"); Ibid., eponim datat
325-317 a.Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 338 citeaz ă 4 exemplare cu acest nume.

i
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32. Inv. 38359 (=11667). Mangalia,1963, Po ştă . (Pl. II)
[O]aaiw[v]
ciorchine
[AEta^K05]

Reconstituire după Bon, 655; Histria,1996, cat. 211. Atelier Molos; Avram, loc. +cit.,
eponim datat 325-317 a.Chr.

33. Inv. 36164. Mangalia, passim (Pl. I, IX)
Buză "Pridik"; urme de vopsea roşie sub buză .
['A] pi6TO^c^alv
seceră
Oaaiwv

'Ap^o-ro^wv I. Garlan, 1986, p. 244; Debidour, 1986, p. 330; Avram, loc. cit.,
325-317 a.Chr.

34. Inv. 11475. Mangalia, passim (Pl. II)
[Oao]iwv
kantharos
['A piOT I OTE^1Tj S]

Tip Bon, 373; Histria, 1996, nr. 227; Tomis, 1992, nr. 29-30; Garlan, 1986, p. 244;
Debidour, 1986, p. 330; Avram, loc. cit., 325-317 a.Chr.

35. Inv. 36184 (=11675). Mangalia, passim (Pl. II, IX)
Oa61[iwv Tiµl]apl[XiBal

litera c
Tip Bon. 1619; Garlan, 1986, p. 244; Debidour, 1986, p. 330; Avram, loc. cit.,
325-317 a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 338 eiteaz ă 3 exemplare de la Callatis.

36. Inv. 10388. Mangalia, passun (Pl. II)
[Oa6ilw]v `Hplo^i[wv]

litera ^

Tip Histria, 1996, nr. 236. Numele acestui eponim se suprapune uneori peste cel
aI Iui T^µapXiSas; Debidour, 1986, p. 322, fig. 10; Garlan, 1982, pl. II, 14 =
Debidour, 1986, p. 322, fig. 9; Avram, loc. cit., 325-317 a. Chr. Nume cunoscut la
Callatis; vezi Poenaru-Bordea, 1986, p. 338, 342.

37. Inv. 10052. Mangalia, passim (Pl. II)
`Hpâ[K^Ei(Tas)] I (Oa [aiwv]

tolbă cu arc; litera r
Tip Bon, 717 b; Garlan, 1986, p. 244; Debidour, 1986, p. 330; Avram, loc. cit.
325-317 a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 345, n. 72 citeaz ă ca inedite mai multe
exemplare.

38. Inv. 10456. Mangalia, 1959, grup sanatorial (Pl. II}
[Oa6lwVl`HpO^K]I^I EITOs

arc; litera H
Tip Callatis, 1969, nr. 61 (inv. 9922); Bon, 717 d.

2.2.3. Gazlan, grupa B
39. Inv. 9933. Mangalia, passint (Pl. II)

^[Etvw^rraS]
găleată

Oa[aiwv]
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Tip Bon, 579; Debidour,198b, p. 331, grupa III; Avram, loc. cit., 310-295 a. Chr.
40. Inv. 9981. Mangalia, passim (Pl. II)

De^vwrras

cap feminin
Oa6[iwv]
Probabil Bon, 583; Kabile, 1995, nr. 38. ^

41. Inv. 10648. Mangalia, passint (Pl. II)
[De]tvcâTr[a5]
vas
[O]a6iw[v]

2.2.4. Garlan, grupa C
42. Inv. 10730. Mangalia, 1958, passim (Pl. II)

Inscripţie dispusă pe laturile scurte ale ştampilei.
EUa^KiB[ris]

aripă
[O]a6iwv
Tip Garlan, 1^379, p. 235, nr. 22; atelier Koukos. Exemplar citat ca inedit de
Poenaru-Bordea, 1986, p. 348, n. 84; Debidour, 1986, p. 331, grupa a III-a; Avram.,

loc. cit., 310-295 a. Chr.
43. Inv. 957. Mangalia, passint (Pl. II)

[Oa6]iwv
arc

[E]va^KiSov
44. Inv. 36179 (=11672). Mangalia, 1963, Po ştă (Pl. I)

Oa6iwv
pithos

' ^60b1K05

Tip Bon, 897; Histria, 1996, nr. 304; Poenaru-Bordea, 1986, p. 338 citează la
Callatis 7 exemplare cu numele lui 'IaoS^KOS. Debidour, 1986, grupa a III-a;

Avram, loc. cit., 310-295 a. Chr.
45. Inv. 10148. Mangalia, passim (Pl. II)

Oa[6iw]v
seceră

[' la]osiKOs
Tip Bon, 888; Histria, 1996, nr. 300.

46. lnv. 10493. Mangalia, passim (Pl. I)
[Oa]aiwv

rodie
[' ^a6]siKOs
Tip Garlan, 1986, fig. 37/0; atelier Vamvouri Ammoudia.

47. Inv. 10647. Mangalia, 7962, str. Oituz, canalizare (Pl. II)

Oa6iwv

broască testoasă
Kp^TiaS
Debidour, 1986, p. 331, grupa a III-a; Avram, loc.cit., 310-295 a. Chr.

48. Inv. 36181 (=11678). Mangalia, passun (Pl. I)



66 LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELU'^Ă-GEORGESCU

[O]ao[iwv]

seceră
[`HpoBo[TOIs]

Tip Bon, 733; Debidour, 1986, grupa a III-a; Avram, loc. cit., 310-295 a. Chr.;
Poenaru-Bordea, 1986, p. 339 citează 4 exemplare cu numele acestui eponim.

49. Inv. 10389. Mangalia, passim (Pl. II)
Inscripţie dispusă pe laturile scurte.
[Oaoiwv]
vas (crater)
[`Hpo]soTOS

Tip Bon, 741.
50. Inv. 226. Mangalia, passim (Pl. II)

Stampilă aplicată de două ori.
Oaoiwv
roată
TTv6iwv ^
TfvAiwv V; Tip Callatis, 1969, nr. 175; Debidour, 19$6, grupa a IV-a (310-300
a. Chr.); Avram,1996, cca. 286-274 a. Chr.; Poenaru-Bordea,1986, p. 339 citeaz ă 17
exemplare la Callatis.

51. Inv. 10498. Mangalia, passim (PL II)
[Oa]oiwv
polonic

[ KUX] p iS
Tip Histria, 1996, nr. 411; probabil şi Callatis, 1969, nr. 114-115; Debidour, 1986,
p. 332, prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram, loc. cit., 286-274 a. Chr.

52. Inv. 10128. Mangalia, passim (Pl. II)
Oao[i]w[v]
hermă
KUXP^[s]

53. Inv. 2432. Mangalia, passun (Pl. I)
[ rf )ov^vâ$ov
arsic
[Oa]oiwv

Garlan, 1986, p. 245, atelier Kalonero; Ibid., p. 252, fig. 38 n; Debidour, 1986,
p. 316, n. 42 şi p. 33]., grupa a IV-a; Avram, loc. cit., cca. 286-274 a. Chr.; Poenaru-
Bordea, 1986, p. 339, citează 4 exemplare.

2.2.5.C^arlan, grupa D

54. Inv. 2573. Mangalia, 1994, biserica catolic ă (Pl. III)
Oaoiwv
vas (oenochoe)

^Prl^ilroa[iS]
Debidour, 1986, p. 316, n. 42 şi p. 332, începutul sec. III a. Chr.; Avram,
loc. cit., cca. 273-267 a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 339 citeaz ă 7 exemplare.

55. Inv. 2617. Mangalia, passint (Pl. 1)
Oaaiwv
thymiaterion
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TTvBiwv IV; Tip Bon, 1482; Histria, 1996, nr. 443; Debidour, 1986, p. 316, n. 42
şi p. 332, începutul sec. III a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 339, citeaz ă 9
exemplare. Avram, loc. cit., cca. 273-267.

56. Inv. 2928 Mangalia, passint (Pl. III)
Oaaiw(v]
^hymiaterion
Tf v9iwv

57. Inv. 10390. Mangalia, passim (Pl. III)
[`Hpo]^wvTl[os]
tolbă?
[Oaoiwv]
`Hpo^câv I. Tip Histt'ia, 1996, nr. 459 (atelier Koukos ="tor ţă); Debidour, 1986,
p. 332, prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram, loc. cit., cca. 266-255 a. Chr.;
Poenaru-Bordea, 1986, citează 6 exemplare la Callatis.

58. Inv. 11449. Mangalia, passim (Pl. III)
[' Hpo^iavTOs]
tolbă
[Oa6iwv]

59. Inv. 10086. Mangalia, passim (Pl. III)
[O]aaiwv
strigiliu; vas

[K^E06]T[pa]TO[S]

Tip Callatis, 1969, nr. 86 (colec ţia Severeanu); atelier Molos; Debidour 1986,

p. 333, prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram. loc. cit., 266-255 a. Chr.; Poenaru-
Bordea, 1986, p. 348, n. 101, citat ca inedit.

60. Inv. 16662. Mangalia, 1959, passim (Pl. I, III)
Oaaiwv.
strigiliu; vas
[K^]EOOTpaTOS

61. Inv. 11450. Mangalia, passim (Pl. III)
Oaoiw[v]
kantharos ,
[OEOTTO^A]TTO[S]

Tip. Bon, 818; Callatis, 1969, nr. 68-71 (alte numere de inventar); atelier Molos;
Debidour, 1986, p. 333, prima jumătate a sec. III a.Chr. ; Avram, loc. cit., 266-255
a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 339, citează 21 exemplare cu acest eponim.

62. Inv. 10581. Mangalia, passim (Pl. III)
[Oa6iwv]
simbol incomplet
[O EO7T041] TTOS

63. Inv. 9934. Mangalia, passim (Pl. III)
[Aila^(P [iwv]
F$ liră
[O]a6iw[v]
Aiaxpiwv II; tip Bon, 112; Histria, 1996, nr. 481. Garlan, 1986, p. 246, atelier
Molos; Debidour, 1986, p. 333, prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram, loc. cit.,

I
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266-255 a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986, p. 339 şi 348 citează 5 exemplare la
Callatis, dintre care 3 exemnplare cu simbol "lir ă ".

64. Inv. 9986. Mangalia, passim (P. III)
[O]aQi[wv]
cap feminin cu cască
[D^a]y6pa5
Debidour,1986, p. 333, prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram, loa cit., 266-255 a. Chr.

2.2.6. Garlan, grupa E
65. Inv. 36177 (=11666). Mangalia, passim (Pl. I)

Oaaiwv
toc cu săgeţi
/^6aav8poS

Tip Callatis, 1969, nr. 127 (inv. 10111); Callatis, 1988, nr. 56-58; Debidour, 1986,
p. 333, prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram, loc. cit., 254-240 a. Chr.; Poenaru-
Bordea, 1986, p.339 , citează 13 exemplare.

66. Inv. 4911. Mangalia, passim (Pl. I)
Oa6iwv
figură bărbă tească cu
braţ întins; stea
[ l^l] O^IJGJ V

Tip Bon, 1389-b; Callatis, 1969, nr. 140; Kabile, 1995, nr. 80. Debidour, p. 332,
prima jumătate a sec. III a. Chr.; Avram, loc. cit., cca. 254-240 a. Chr.; Poenaru-
Bordea, 1986, p. 339 citeaz ă 20 exemplare la Callatis.

67. Inv. 2441. Mangalia, passim (Pl. I)
Oa6ic,^v

stea; găleată
Q^aVO^EWS

Debidour, 1986, p. 333; Avram, loc. cit., cca. 254-240 a. Chr.; Poenaru-Bordea,

1986, p. 339, 12 exemplare.
68. Inv. 9988. Mangalia, passim (Pl. III)

[Oaaic.^]v
kantharos
['ApiaTO^â]vr^IS
'Ap^6TO^âvris II; eventual tip Bon, 409*, Debidour, 1986, p. 332, prima
jumătate a sec. III a, Chr.; Avram, loc. cit., 254-240 a. Chr.; Poenaru-Bordea, 1986,
p. 339, citează 16 exemplare la Callatis.

2.2.7. Garlan, grupa F
69. Inv. 10032. Mangalia, passim (Pl. III)

[Oa]aia.w
bufnită
['Apyeio5]
Tip Bon, 243; Callatis, 1983, p. 160, nr. 2; atelier Molos; Debidour, 1986, p. 332,
prima jumătate a sec. III a. Chr.; nume citat şi de Poenaru-Bordea, 1986, p. 339
(două exemplare) şi p. 344.

70. Inv. 9967. Mangalia, passint (Pl. III)
Oaaic.av
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vas

['A]PYEioS
2.3. ,Stampile cu legenda nereconstituită
71. Inv. 36178 (=11677). Mangalia, 1963, passim (Pl. III)

Fragment buză "Pridik"; urme de vopsea ro şie la baza tortii.
'Ă [plt6TOl^[....]

crustaceu

72. Inv. 10640. Mangalia, passim (Pl. III)
Oa6ilw[v..... I ... I ...]
Etniconul este scris pe latura scurtă , dreaptă, a ştampilei.

73. Inv. 10649. Mangalia, passim (Pl. III)
Oa[aiwv] 1-1[•- I .....•JS
simbol neclar (cap masculin ?)

74. Inv. 10570. Mangalia, passim (Pl. III)
Legenda ştearesă; simbolul păstrat parţial: taur atacând. Eventual, Bon, 1503

(TTv^âSr1S). Pentru acelaşi simbol, vezi şi Callatis, 1988, nr. 6(cu eponimul

Tr^^^µaXos; din păcate, fotografia este slab vizibilă ).

75. Inv. 17251. Mangalia, 1959, passim (Pl. I)
Fragment cu buză "Pridik"; ştampilă aplicată oblic.

[ .......]
amforă
[Oa]oiwv

3. SINOPE
3.1. Grupa a II-a ^
76. Inv. 36173. Mangalia, passim, 1963 (Pl. I)

[` H]pwvvµou

â6TVVO(µou) floare

ÎTOQEIsW(V105)

Tip Pridik, 1917, p. 90, nr. 578 (f ără simbol); Brashinskii, 1980, nr. 621 (simbol

interpretat "ciorchine"). Conovici, 1998, grupa II-a.

77. Inv. 2441. Mangalia, passint (Pl. I)
âaTUVOµov
TToaisE(ou Tou

`H^al6TOsWp[OV]

Tip Callatis, 1979, nr. 29 (de corectat aici nr. inv. 950 şi nu 9950); Histria, 1998,

nr. 34-35. Grakov, grupa III; Conovici, 1998, subgrupa II-c.

78. Inv. 36174 (=11670). Mangalia, 1963, passim (Pl. I)

[TTaT]aIKOV

[âaTU]v6(µou) taur
[K^Eai]vE(TOU]
Tip Pridik,1917, p. 95, nr. 697. Grakov, grupa II; Conovici, 1998, subgrupa II-c.

3.2. Grupa a III-a
79. Inv. 10654. Mangalia, passim (Pl. III)

[11aQlXC(]pOU

[â6TUVO] µov torţă
[TE] vep«

^



70 LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELU'^Ă-GEORGESCU

Aceeaşi legendă, Pridik, 1917, p. 95, nr. 696 (lipsă simbolul). Grakov, grupa III;
Conovici,1998, subgrupa III-c (TTaa^X«pr15 1 ^atvitrnOV).

80. Inv. 38004. Mangalia, passim (Pl. III)
Ştampilă aplicată de două ori.
TTa(oiX«po]v kantharos

âaTV[voµov]
3.3. Grupa a IV-a
81. Inv. 16660. Mangalia, 1959 (Pl. III)

â6TVVOµov
"ATTaaov profil masculin
Ovos şi floare
^n diverse combina ţii, vezi astynomul în Callatis, 1969, nr. 421-424.

82. Inv. Inv. 10531. Mangalia, passint (Pl. I)
«oTVVOµo^v(TOs)
'EaTiaiov kantharos
TEU6pa
Tip Callatis, 1969, nr. 482 (corectat). Conovici, 1998, `EoTiaioS 1(_' IaTiaioS 3).

83. Inv. 36163. Mangalia, passim (Pl. III)
[«aTV]voµov
[` IoTi]aiov kantharos
[Kivcâ]aio5
Tip Callatis, 1989, nr. 17.

84. Inv. 11460. Mangalia, passint (Pl. III)
[«oTVVOµov]
[AriµrlTpiov Tov) crater

[O]El1YV[T^]TOU

85. Inv. 10609. Mangalia, passim (P. III)

m^aoKp«Tr^[S] . ^
â6TVVOµo[v] kantharos
^ l OV [UO] l O V

Tip Conovici, 1998, nr.121 (= O^OVVOi05 3'A^rto^^oSc:^pov); Callatis,1969, nr. 459.

86. Inv. 36168. Mangalia, passint (Pl. III)
[' HpaKA]Ei8r15
[âo-rvvoµov] arc în tolbă
Ka^^io6[€vou] ^
Tip Callatis, 1969, nr. 490 (simbol neidentificat); Callatis, 1989, nr. 182; Conovici,

1998 = Ka^aia6EVr^s 1 No6aov.

87. Inv. 9840. Mangalia, passiim (Pl. III)
4'«[uu^s]
âoTVVOµov
K«A^iaBEVOv

^ arc în tolbă
88. Inv. 37974. Mangalia, passim (Pl. III)

[KaAAto6EVr15]

[«6TV]voµov crater ^
'Ap[TEµ]tSw[pov]
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Tip Pridik, 1917, p. 92, nr. 633; Conovici, 1998, nr. 158 (_ 'Ap-reµiSc.^po5 2
^^avKiov).

89. Inv. 11457. Mangalia, passim (Pl. III)
[âoTVVOµov]
'AVTiµ[â]X[ov] corn
Î ^[t]Kl[as]

Tip Conovici, 1998, nr. 183 (_ 'Av-riµaXoS 2 OevirpoTrov); Callaiis, 1969, nr. 1173
(teritoriu).

90. Inv. 37969. Mangalia, passinl
[ .....................]
[âaTVVO] µov corn

'AvTtµâX[ov]

91. Inv. 33640. Mangalia, passim
âo[T]vvoµov

AioXivov ciorchine
[^l]ÂOKpC(TT^S

Tip Conovici,1998, nr. 206 (simbol "ciorchine" = Aiaxiv^s 4 T 1^io5); Callatis,1969,
nr. 368; Callatis,19882, nr. 41-42; Callatis,1989, nr. 55.

92. Inv. 37977. Mangalia, passim (Pl. III)
âoTVVOµov
[`EK]aTaiov tirs
Tip Brashinskii, 1980, nr. 602-603; Callatis, 1969, nr. 473; Callatis, 1988, nr. 70-71.
Conovici, 1998, ` EKaTaiOs 2 /^aµâXov.

93. Inv.^ 9904. Callatis, passim (PL III)
âo[TVVO]uov
`EK[aTai]ov To-

"v /^a[µâX] ov

tirs culcat

Tip Conovici, 1998, nr. 235(fabricant Dâs).
Diverse dispuneri ale legendei, Callatis, 1969, nr. 545-551.

94. Inv. 37972. Mangalia, passun
[â6TVVOµo]v

[^nunTpiO]v cap cu
[ ...................] coroană
Conovici, 1998, ArlµrjTp^Os 3 `Hpo^EVOV.

95. Inv. 11465. Mangalia, passim (Pl. III, V)
[ âaTV]vo] µov

[A^llµn[Tpliov cap cu
[ .....................] coroană

96. Inv. 9660, Mangalia, passim (Pl. III)
[Q6TUVOEAOU]

EvXa[pio]TOV floare
^TE^aVOS

Tip Callatis, 1989, nr. ll0; Brashinskii, 1980, nr. 619-620 ( nu este menţionată vreo
emblemă). Grakov, diverse grupe; Conovici, 1998, grupa a IV-a, EUXâp^o-ros 2
Ar^µr^Tpiov.

I
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97.Inv. 41043. Mangalia,1963, canalizare (Pl. I, III)
[â]6TUVOµov
[Ev]Xapi6TOV floare
[ ............... ] o iov
Producător probabil ^wo^iov(sugestie N. Conovici)

98. Inv. 37968. Mangalias, passim (PL III)
[âoTUV]o[µos]

['AptaT]iwv Satir
[Nouµ]rjvto5
Tip Pridik,1917, p. 64, nr. 53; Callatis,1989, nr.119; aceea şi legendă, Callatis,1969,
nx. 402 (numele producătorului în genitiv). Conovici, 1998, 'AptaTiwv
'AptaTinTrou.

99. Inv. 10449. Mangalia, passim
Numerele 99-101, sigxna pătrat.
[âaTVVOµou]

' IK[Eaiov] pasăre
Novµ>ivtos
Tip Dacia VII-VIII, 1937-1940, p. 269, nr. 79; Callatis, 19882, nr. 79; Albeşti,1998,

nr. 324. Conovici, 1998, ' IKE6105 2`EaTtaiov.
100. Inv. 37973. Mangalia, passim (PL IV)

â[oTUVOµov]
`I[KEQ]i[ov] pasăre spre
[^âyap]ts stănga
Tip Tomis, 1992, nr. 154; Conovici, 1998, nr. 324.

101. Inv. 248. Mangalia, passint (Pl. I)
[CX6T]VVOFIOV

[' ^KE]QIOV pasăre
[TO]v'Eo(Tta)iov spredreapta
[' Fi(P] a 16Tt05

Tip Callatis,1989, nr. 145-146; Conovici, 1998, nr. 310.
3.4. Grupa a V-a

102. Inv. 37997. Mangalia, passim (Pl. IV)
âoT[vvoµov]
^' I^toS [TO"v Zw^trv]

pov ^^EP[µWV]
Conovici, 1998, subgrupa V-a.

103. Inv. 16665. Mangalia, 1959, passint (Pl. IV)
[âaTVVO] µov
Nav^rrwvoS Tov
Ka^^t66€vov acrostil
MiSas
Conovici, 1998, subgrupa V-b. Asociere atestată la Pridik, 1928, A. 160 a.

104. Inv. 3175. Mangalia, passim (Pl. I)
[âaTVVOµov) .
rrv]eoxpr^6TOv
ToG 'Ano^^wvi8ov ramur

ă
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'A1TaTOUpIOS

Tip Callatis,1969, nr. 577 şi 1125; Albegti,1993, nr. 522. Conovici,1998, subgrupa
V-b.

105. Inv. 36165. Mangalia, passim (P1. IV)
OI6T[U V O^.AOU]

^ ÎKEO[lOV TOU]

Ba^'[XIOU]

'ATW[TT^S]

Tip Callatis, 1983, nr. 63; Conovici,1998, subgrupa V-b.
106. Inv. 36166. Mangalia, passim (Pl. IV)

âQTVVOµov
TfoQ ►

SEiou divinitate cu cornul abundentei
Tov OEapiwvoS sprijinită pe fus de coloană .
Tfâ^nS
Tip Conovici,1998, nr. 450 ( considerat ă combinatie nouă; Ibid., subgrupa V-b.

107. Inv. 11458. Mangalia, passint (Pl. IV)
[âaTVVOµov] divinitate cu cornul abunden ţei
[TToa^SE]iov sprijinită pe fus de coloană .
[TOU DEapIW]VOS

[ .................. ] S

108. Inv. 10453. Mangalia, passim (Pl. IV)
[GTOTUVO] µ0U

[M]aVTleEOU leu

[T]OU ÎIpWTa

[Y]OpOU MEVIOKOS

Tip Conovici, 1998, nr. 459.
Aceeaşi legendă, variantă de dispunere, Satu Nou,1991, nr. 130.

109. Inv. 17254. Mangalia, 1959, passim (Pl. IV)
âaT[vvoµ]ou

I^EWµESOVTOS călăreţ
To"v 'E[ni)8rjµoU
[ ......................... ]
Conovici, 1998, subgrupa V-c.

110. Inv. 11109. Mangalia, passinn
âo^rvvoµou
TfaaiXâpou caduceu
Tov OnµnTpiov
[ ....................... ]
Tip Callatis, 1969, nr. 567 (r. I întregit âQTVVOµo"v[vTOs]. Conovici, 1998,
subgrupa V-c.

111. Inv. 11453. Mangalia, passim
[â6TVVOµou]
'A6[r^vi^rrlnov [TOV]
Mri(T]poS[wpou]
[ . .................... .]
Conovici,1998, subgrupa V-c.
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112. Inv. 2431. Mangalia,1991, passim (Pl. IV)

«oTUVbuov
'ABrlviTrrrou stea
To`v MriTpoSwpov
'ATCaTOUpIOs

Tip Pridik,1917, p. 61, nr. 1. Satu Nou, 1991, nr. 198-200; o amforă întreagă la F.

Dereli, Y. Garlan, Anatolia Antiqua, 5, 1997, p. 202 şi fig. 2/12, 5/12.
113. Inv. 2430. Mangalia, passim (Pl. IV)

[«aTVVOitov)
MnTpo[Sc:^po]u To^ Helios
'ABrivi^r[^rr]ov
[` H]pa[K7\EC:^v]
Conavici, 1998, subgrupa V-d. Numele producătorului ipotetic reconstituit.

114. Inv. 1763. Mangalia, passim (Pl. IV)
Gât de amforă cu una dintre torţi ştampilată .
«oTVVO[vov] rest de simbol; probabil

T7pw-caywpo[v] Nike cu ramură de

To"v KuvioKOU palmier
'A^rra-rovptoS
Conovici, 1998, subgrupa V-d; analogii la Sinope (D. Robinson, AJA, 9, 1905,

p. 299/11; informa ţie N. Conovici).

3.5. ,Stampile de producători
115. Inv. 1487. Mangalia, passim (Pl. IV,VII)

Gât de amforă sinopeană; una din torţi poartă ştampilă dreptunghiulară îngustă .

`HpaiwvoS
Tip Conovici, 1998, nr. b07-608.

116. Inv. 10596. Mangalia, passim (Pl. IV)
DUalas

Grakov, producător grupele I, III şi V; pentru acest producător în grupa a IV-a,
Conovici,1998, nr. 238-239 (astynom `EKa-raioS 2 /^auâXOV).

117. Inv. 11476. Mangalia, passim (Pl. IV)
[TT]Pw[-roS]
Reconstituire probabilă; tip Callatis, 1989, nr. 192-193; Satu Nou, 1991, nr. 78

(cu simbol capul lui Heracles). Grakov, grupele IV, V şi VI.
118. Inv. 9824. Mangalia, passim (Pl. IV)

^lvw[^rriwvo5 To"v]
'AVTlO[AEVOVS]

3.6. Ali^ $tampile
119. Inv. 37971. Mangalia, passim (Pl. IV)

[...]a6iwv kantharos
[«a)TVVbuov ciorchine
[ ................... ]
completat:
['Epylaaiwv
[«a]TVVOµou
[^tovvaiou]
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de Conovici după Garlan, CRAI, 1990, p. 498-499, cu ilustra ţie.
120. Inv. 11451. Mangalia, passint

[ ....................]
[ ....................] picior
[ ....................]TOV kantharos (?)

4. RHODOS

75

4.1. Nume de eponimi
4.1.1.Perioadele (n-II
121. Inv. 10582. Mangalia, 1959, passlm (Pl. IV, IX)

soare
'AYrj6tTrrroS
Tip Olbia, 1964, nr. 172. Numele este înregistrat şi la Tomis, 1992, nr. 332*.

122. Inv. 17255. Mangalia, 1959, passint (Pl. IV)
Ştampilă rectangulară .
E7Tl 'OVa -

OCT V spOU

Tip Albeşti,1990, nr. 462(50); Pridik,1917, p. 15, nr. 293 aceea şi dispunere, însă cu
simbol în partea stângă . Pentru nume, Grace, 1952, p. 529; Grace- Petrapoulakou,
1970, p. 301 (perioada a II-a).

123. Inv. 36185 (=11676). Mangalia, passim (Pl. IV)
[ETr]i 'ETrI^] -
[X] â p µov
Eponim, Grace, 1953, p. 123; eadem, Middle Stoa, p. 8, n. 15; G. Johrens, BCH,
Suppl. 13, 1986, p. 499, n. 7.

124. Inv. 15649. Mangalia, 1966, str. Ştefan cel Mare, canalizare (P1.IV)
Ştampilă circulară; toartă cu curbură lină .
Eni Mv-riwvos [B]aSpoµiov

floare de rodie
Grace, 1953, p. 123, nr. 117. Eponim cunoscut pe un exemplar întreg cu numele
lui MsveKpâTris I, la Badalianţ, 1976, p. 39.

125. Inv. 16656. Mangalia, 1959, passim (Pl. IV)
soare Eni TTav -

[6avia]
Tip Albeşti, 1987, nr. 123(6); la bibliografia citată tot acolo, vezi Grace-
Petrapoulakou, 1970, E 12 şi p. 293; P.M. Wallace Matheson, M.B. Walace,
Hesperia, 51, 3, 1982, p. 317 (cca. 240-230 a. Chr.); atelier OevSwpos (informa ţie
Conovici)

126. Inv. 10303. Mangalia, passim (Pl. IV, V)
Ştampilă circulară cu buton; atelier ' IepoTE^nS.
TiµoK^>>S

Grace, 1952, p. 530. Eponim cunoscut la Callatis pe o ştampilă rectangulară :
Callatis, 1969, nr. 790; la fel, Tomis, 1992, nr. 267.

4.1.2.Perioada a III-a
127. Inv. 10309. Mangalia, passim (Pl. IV,VII)

Partea superioară a unei amfore cu ambele torţi ştampilate.
a) AivEa 'Ap-raµtTiov b) En[i Daµ]oK^evs
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floare de rodie floare de rodie
Pentru AaµoKa^js II, vezi Grace-Petrapoulakou, 1970, p. 290, n.5; Grace, Middle-

Stoa, p. 44 (appendix 5); Tomis,1992, nr. 313.
128. Inv. 10655. Mangalia, passim (Pl. IV)

ETiI [^a^.t0]KA

[EU$]

'A[yp^]av[i]ov
Reconstituire probabilă .

129. Inv. 11477. Mangalia, passim
stea cu ETr' IEpEWs

8 raze [K^E]cavUµov
K^EC^vvµo5 II, 197 sau 195 a. Chr. Nume cunoscut şi la Tomis, 1992, nr. 319; ate-

lier 'Ap ►oTEiSrls; cf. Borker, 1998, catalogul depozitului Pergam, 263.

130. Inv. 11658. Mangalia,1959, passim (Pl. IV, V)
E-rr[i KaEw]
vbµov

`Y«K^veco^
131. Inv. 10308. Mangalia, passim (Pl. IV)

,Stampilă circulară .
[ETri ^vµµ]âXo[v...]

floare de rodie
Reconstituire ipotetică, după Olbia, 1964, nr. 153-156.

4.1.3.Perioada a IV-a
132. Inv. 10519. Albeşti, passim (Pl. IV, V)

E^rri Av-roK
pCITEUs `Ya -
Kw6iov
Grace,1952, p. 529; Callatis,1969, nr. 714. Pentru o datare mai exactă, vezi Roland

Etienne, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 45-47.

4.1.4.Perioada a V-a
133. Inv. 10317. Mangalia, passim (Pl. IV, VIII)

Partea superioară a unei amfore cu ambele torti ştampilate.
a) hermă b) [Erri OEp]oâv

Kâ^aca[voS] Spo[v]
[ .................. ]

Grace, Middle Stoa, p. 13, n. 24, eponim datat cca. 141-135 a. Chr.

B.4.2. ^Stampile de producători
4.2.1. Perioadele ^-II
134. Inv. 10297. Mangalia, passun (Pl. IV)

['YaK^v]6iov
[D«µ]oviKOv
Grace-Petrapoulakou, 1970, cf. E12 şi p. 293. Vezi prezen ţa producătorului la

Callatis,1969, nr. 715; Albe$ti,1987, nr. 140(23). '
135. Inv. 36190 (=11684). Mangalia, 1962, Şcoală (Pl. VII)

,Stampilă circulară cu buton; se păstrează şi gâtul amforei.

' ^E [pOTE]^EUS

!
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Din bibliografia mai recentă, G. Johrens, BCH, Supp1.13, 1986, p. 497-503; J.-Y.
Empereur, N. Tuna, BCH,113,1989, p. 277-299. Exemplar citat de Buzoianu,1986,
p. 415; nume prezent şi la Albeşti, 1987, nr. 146(29).

136. Inv. 16666. Mangalia, 1959, passim
; tampilă circulară ; sigma lunar.
[M]vnoi6eos

floare de rodie
Tip Pridik, 1917, p. 136, nr. 106; Albe$ti, 1990, nr. 467(55).

137. Inv. 11464. Mangalia, passim (Pl. IV)
^c:^[Ta]
Grace, Middle Stoa, p. 8, n. 15, fabricant datat pe la mijlocul sec. III a. Chr. Vezi
prezenţa lui în Callatis, 1969, nr. 782-786; Buzoianu, 1986, p. 415.

4.2.Z.Perioada a IV-a
138. Inv. 16659. Mangalia, 1959, passim (Pl. IV)

'Epuia

Grace-Petrapoulakou, 1970, cf. E 14; Tomis, 1992, nr. 383.
139. Inv. 15651. Mangalia, 1959, Str. ,Stefan cel Mare, canalizare (Pl. V)

Mapoua
^u^v8iov
Tip Callatis, 1969, nr. 767; Badalian ţ, 1970, nr. 42, Y. Calvet, Salamine de Chypre,
III, nr. 53.

4.2.3. Perioada a V-a
140, Inv. 37967. Mangalia, passitn (Pl. IV)

EUK[^E ►]TOU caduceu
141. Inv. 37999. Mangalia, passint

M[i8a] ciorchine
Nume ipotetic reconstituit.

4.2.4. Perioada a VI-a
142. Inv. 36186. Mangalia, 1963, passim (Pl. VI)

[M)rivo8w[pov]
['Y]aKw6i[ov]
Producător datat la începutul sec. I a. Chr.; vezi ,Selov, Tanais, nr. 406.

5. CNIDOS
143. Inv. 10495. Mangalia, passim (Pl. VI)

AwP^Y^[^1vns]
proră de corabie
Pentru nume, vezi Chr. Borker, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 476, nr. 2.

144. Inv. 10578. Mangalia, passim (Pl. VI)
<Di^^vlo5

proră de corabie
145. Inv. 10500. Mangalia, passim (Pl. V, VI)

Znv(...)
^^^a(...)
Tip Grace, BCH, Suppl. 13,1986, p. 561, nr. 1 şi fig. 2/3; vezi în text şi p. 552.

146. Inv. 36188 (=40176). Mangalia, passun (Pl. VI)
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Legenda dispusă de la dreapta la stânga.
'Ava^^^rr
TriSa frunză ?
L..) K[vi(Siov)]

147. Inv. 36187 (=11665). Mangalia, passim (Pl. VI)

Legenda dispusă de la dreapta la stânga.

'Ava[^iTr]
TriSa frunză ?
Kvf[siov]

148. Inv. 10325. Mangalia, passim (Pl. VI)
'Ano^A[ca]viov
TT^[aiSas]
Tip Tomis, 1992, nr. 454-459.

149. Inv. 2614. Mangalia, passim (Pl. VIII)
Gât amforă; ştampile circulare pe ambele tor ţi.
a) E-R[i ... I®]aµoKpâTEVs KlviBio(v]

cap de bou
b) (...] TT A [ •••]
cap de bou
Grace- Petrapoulakou, 1970, nr. 180-181, ETTI ^I-IO^UTEUS ^aµOKpO(TEUS KVl(SIOV);

vezi datarea ştampilelor producătorului AaµOKpâTriS la Grace, Middle Stoa,

p. 35.
6. COS

150. Inv. 10710. Mangalia, passun (Pl. VI)
'ApaT(..J
Pentru 'ApaT(...), vezi Dacia, NS, 22, 1978, p. 186, nr. 44; 'ApaT(...)+ măciucă ,

Albeşti,1998, nr. 397(1).
151. Inv. 10376. Mangalia, passim (Pl. V-VIII)

TTap(...)
măciucă

7. CHERSONESUL TAURIC
152. Inv. 10354. Mangalia, passim (Pl. V)

'A^rro^^[wviov]
âoTVV[oµov]

Callatis, 1969, nr. 881-883; 878-880; Albe^ti, 1990, nr. 371(2); 1993, nr. 544(4);

Brashinskii, 1980, nr. 723-732; Katz, 1994, IX, 1-20.
153. Inv. 10342. Mangalia, passim (Pl. VI)

[^]aµOK[)eEOS]

[C(Q]TUV[O^IOV]

Histria,1957, nr. 488; Katz, 1994, XIII, 1-34.

154. Inv. 10324. Mangalia, passim (Pl. VI)
[^IOQ]KOU(SÎ[ba]
[âo]TVVOµ[ou]
Tip. Pridik,1917, p. 108, nr. 848; Brashinkii,1980, nr. 735-737; Katz,1994, XVI,

1-40.
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8. ALTE CENTRE
8.1. Ştampile circulare divizate (Akanthos)
155. Inv. 10211. Mangalia, passim

^ E
X TT
Tip Callatis,1969, nr. 965.

156. Inv. 17253. Mangalia, passim (Pl. VI, IX)
TT E
m i
Tip Callatis, 1969, nr. 972 (inv. 10186).

157. Inv. 2433. Mangalia, passim (Pl. VI,1X)

79

O Tf
. T

Pentru profilul părţii păstrate a vasului, M. Nikolaldou-Patera, BCH, Suppl. 13,
1986, p. 488, fig. 2 (Kav. 1555).

158. Inv. 228. Mangalia, passim (Pl. VI)
S2 A
X .

8.2. Ştampile cu nume proprii
159. Inv. 2615. Mangalia, passim (Pl. VIII)

Partea superioară a unei amfore. Gât cilindric, buză rulată la exterior; incizie
circulară pe gât; corp rotunjit; tor ţi elipsoidale cu alveole la bază . Ştampilă
în relief pe una din torţi.
IKION
Vezi trimiterile din text, n. 83 . Pentru imagine, BCH, 114, p. 373, fig. 7.

160. Inv. 16663. Mangalia, 1959, passint (Pl. VI)
['A]6avo
măciucă (?)
Scopos
Vezi, eventual, Katz, 1994, C, 2A-2, 1, 2, 3.

161. Inv. 37989. Mangalia, passim (Pl. VI)
Ştampilă îngustă în cadru rectangular; primele două litere în ligatură; niu invers.
MEV(.. J

162. Inv. 229. Mangalia, passim (PL. V, IX)
Ştampilă dispusă transversal pe toartă .
Ar^uo(...)
Caracteristici apropiate de cele ale exemplarului cat. 160.

163. Inv. 10343. Mangalia, passim (Pl. VI)
EVKĂ [El]

SO[U]

164. Inv. 10011. Mangalia, passim (Pl. VI)
TE^EQIK(...)

8.3. ,Stampile cu litere izolate sau monograme
165. Inv. 947. Mangalia, passim (Pl. V, IX)

,Stampilă englifică pe toartă; fără cadru. Buza vasului rulată; toarta lată .; argila bej
cu paiete de mica.
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ATT sive TTA ^
166. Inv. 38014., Mangalia, passint (Pl. VI, IX)

Monogramă în cadru pă trat. Argilă bej cu mica; buza rulată .
0

167. Inv. 11462. Mangalia, passim (Pl. VI)
,Stampilă circulară; caracteristicile argilei de Sinope.
Q^ sive A I

168. Inv. 15669. Mangalia, str. Ştefan cel Mare, canalizare (Pl. VI)
Ştampilă ovală cu monogramă; argilă bej cu paiete de mică .
K

8.4. Ştampile anepigrafice
169. Inv. 19734. Mangalia, 1968, necropolă (Pl. V, VI)

,Stampilă circulară; simbol amforă . Vezi, în general, Carolyn G. Koehler,
Antphoras on amphoras, Hesperia, 51, 1982, 3, p. 284-292.

170. Inv. 10568. Mangalia, passim (Pl. V, VI)
Toartă fragmentară, lată; argilă bej, compactă . Ştampilă probabil circulară, cu
simbol kantharos.

171. Inv. 2429. Mangalia, passim (Pl. VI)
Toartă lată; ştampilă rectangulară; simbol caduceu.

172. Inv. 38010. Mangalia, passim (Pl. V)
Ştampilă englifică, dispusă oblic: dreptunghi împărţit în patru.

173. Inv. 36176. Mangalia, passim (Pl. IX)
Cerc incizat. Procedeui de marcare apare pe vase din sec. V pân ă în sec. I a. Chr.
Vezi, de exemplu, Grace, Pnyx, nr. 215; Y. Garlan, BCH, 109, p. 728 şi fig. 1. Profil
asemănător cu piesa inv. 947; argila puţin mai grunjoasă, prezintă aceleaşi paiete
de mica

9. Fragmente amforice diverse
174. Inv. 10378. Mangalia, passim (Pl. V)

Gât amforă de Chios; tip gonflat; cerc pictat cu. vopsea brună; incizată, litera ®.
175. Inv. 15675. Mangalia, 1960, str. Ştefan cel Mare, sub mozaic

Fragment gât şi buză amforă Thasos; aspect timpuriu.
176. Inv. 15138. Mangalia, 1962, pass^im(Pl. IX) -

Toartă amforă; argilă bej-gălbuie cu mica; angobă de culoare deschisă; urme
de vopsea roŞie.
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Planşa V
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Planşa VII
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'Ayrj6^o5
'AY^jatrrTros
'A9avoSwpos
'A6rjvrrrtros o MnTpoBc^pou
Aiv€as
AiaXivnS
AiaXpiwv

"Aµ^avSpoS
'Aµ^iTas
'Ava^tTr-rriSaS

'Avspbv ►KOs

'Av-riµaXos
'ATraTOVptos
'ATro^^wvios

'ApaT (. J
'Apyeios
'ApETwv
'Ap^6Tayopns
'Ap^6TeiSnS
'Apta-riwv
'ApIOTOK (...)

'Ap^aTO^ews

'AptOTOKpC^(TT^S

'Ap^aTOT€ans

'Ap^aTOCp (...)

'Ap^6TO^âvnS

'ApiaTO^câv

^%P^Tns
'ApTeµiSwpos

'ApTFµwv

'APXE6TpaTOS

"ATTaĂOs

"ATTnS

'ATwTr^s
AUTOKpCITTjs

Boa-rpuXos

Daµo(...)

^a^AOK^i^s

^a^.AOKpQTT^s

^a^IOVIKOs

^EÎa^KOS

^eivc^rra5

^nµ?1TPio5

IlWEX - NUMB PROPRII

-HP(?),10,11
- RH, 121
-N,160
- S,111, 112
- RH, 127

-S,91
- TH, 63

-TH,21
-HP,7
- CN, 146, 147
-HP,1
- S, 89, 90
-S,104,112,114
- CN, 148; CH, 152
-C,150
- TH, 69, 70
- TH, 31
- TH,18
-TH,17
-S,98
- TH, 22
- TH, 27
-HP,12,13,14
- TH, 34
- TH, 71
- TH, 68
- TH, 33
- TH, 29(?)
-S,88
-HP,2
-TH,18
-S,81
-HP,3
-S,105
- RH,132
-HP,6
- N, 163
- RH, 127, 128; CH, 153
- CN, 149
- RH, 134
- TH, 32
-TH,39,40,41
-S,94,95
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OTj^.ll^TplOs O OEVyVT^TOU

^T^ 4.10(...)

^^ayopas

^iov^6^oS

DioaKOUpiSaS

Oc^.PIYEV^IS
`EKaTaIOs

`EKa-raios o /^aµâXov
'EniXaPUos
'Epyaoiwv
^ EPU^as
"Epuwv
`EoTiaios
Eva^KiSr^s
EUK^EtF)l^s

EUKĂEITOs

EuTropos
Evpv^wv
EvXâpia-ro5
Zrw(...)
`Hpaiwv
' HpaK^El(...)

`HpaK^EiBr^s
' HpCIlK^EITOS

'HpaK^EC:wv
' Hp68oTOs
`Hpo^c;wv
'Hpwvvuos
`H^aioT^os
OEO^rrou^rros
OEpoavSpos
OvaiaS
Ous
' IEpOTE^T^S

'IKEOIOs

`IKEO^os o BaXXiov
`IKEQIOs O'EQ(Tla)lOV

"IKIOV

[.]tKpâTr^S
' InniSr^S
'I^os ►KOS
' I6TlalOs

^ I^is o Zwrrvpov
KaA^^QB€vr15
Ka^^^^wv

- S, 84
- N, 162
- TH, 64
- S, 85, 119
- CH, 154
- CN, 143
- S, 92
-S,93
- RH, 123
- S, 119
- RH, 138
-S,102
- S, 82
- TH, 42, 43
- N, 163
- RH, 141

-HP,1
-HP,6
- S, 96, 97
- CN, 145
-S,115
- TH, 20
-S,86
- TH, 37, 38
- S, 113
- TH, 48, 49
- TH, 36, 57, 58
- S, 76
- S, 101
- TH, 61, 62
- RH, 133

- S, 116
-S,81
- RH, 135
- S, 99, 100
- S,105
- S,101
- 159
- TH, 25
- TH, 23
- TH, 44, 45, 46
-S,83
-S,102
- S, 86, 87, 88
-TH,17

91
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Kâ^^wv - RH,133
KapatcvSr15 -HP,2
KivWatS - S, 83
K^EaIVETOs -S,78
K^E6aTpa-ro5 - TH, 59, 60
K^EwvvµoS - RH, 129, 130
KptTiaS - TH, 47

KvXP^s -TH,51,52
nEWµEF)WV O 'ETiIST^µOV -S,109
nEW^âv>1S - TH, 28
ntiKWv -HP,3
nuoav8po5 - TH, 65
nU6^K^ns - TH, 24
Ma^aKGJV -HP,7
MQVTl8E05 O Î^pWTaYOpOV -S,108
Mapava5
MEyaK^tEÎsT^s

MEVE(...)

MEVtTrTroS

- RH, 139
- TH, 23
- N, 161
-HP,15

MEVIQKOs -S,108
MilvoSwpoS - RH, 142

M>1TpoSwpoS o 'A6>>vin^rrov - S, 113
MiSaS - S,103; RH,140
Mv>lai8>1S - RH, 136

Mv-riwv - RH, 124

NavTrWV o Ka^^toBFVOv -S,103
NtKiaS -5,89
Novµr^vtoS - S. 98, 99
'OvâaavSpoS - RH, 122

TTavTtµiS>1S - TH, 29 (?)
TTav^â>ls - TH, 19
TTap(...) - C, 151
TTaatXâpr^S - S, 79, 80
TTaotxâpr^S o A>lµr^Tpiov - S, 110
TTâTatKOS -S,78
Tf avaaviaS - TH, 19; RH, 125

Tf â^T1S -S,106

^El(...) - TH, 24
TToAvcav - TH, 66
1106ElsWVIOs -S,76
TTooiBEtoS o `H^atoTOSwpov -5,77
TfooiBEtoS o OEapiwvoS -S,106,107
1?ov^vâSr^S - TH, 53

- TH, 54Tf p>1^iTro^tS .
- S,114ÎTpWTaYOpaS O KVVIOKOll
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TfpwTOS -S,117
iTveiwv - TH, 25, 50, 55, 56
Ttu6oK^r^s -HP,4
Tiveo^Ews - TH, 26
TTv96Xprio-roS b 'ATro^^wviSou - S, 104
^âyapts - S, 100
^aTVpiaKOs -HP,5,8
^âTVpoS -HP,S
^i^avos -HP,9
^ivwniwv o 'AvTioO€vous - S, 118
^KUµV05 -TH,21

^TrivBapos -HP,8
^TE^aVOs -S,96
^^µµaXoS - RH,131
^waias - S, 97
^c;aTas - RH,137
TE^EQIK(...) - N,164
TEUBpaS -S,79,82
Tr^^E^âvris - TH, 30
T^µapXiSaS -TH,35

T^µri6i8EOS - TH, 22
T^µoK^ns - RH, 126
mavoAEwS -TH,67
^^aa(...) - CN, 145
^t^ivos - CN, 144
^I^IQKOs -HP,4
cDt^oKpâTr^S - S, 85, 91

`Yâµµ^S -S,87
" S2po5 -HP,9

INUEX - EMBLIIVIE

acrostil -S, 103,104
amforă - TH, 75; N, 169
arc - TH, 19, 43
arc+literă - TH, 38
aripă - TH, 42
arşic - TH, 53
broască ţestoasă - TH, 47
bufnită - TH, 69
caduceu - 5,110,; RH, 141; N, 171
candelabru - TH,18
cap de bou - CN,149
cap cu coroană - S, 94, 95
cap feminin - TH, 40, 64(cu cască)
cap Helios - S,113

93
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capră - TH, 22
că lăreţ - S,109
câine - TH, 29
cerc(?) -HP,6
ciorchine - I-IP, 3; TH, 32; RH,141
corn - S, 90
crater - TH, 49
crustaceu -TH,71
divinitate cu cornul abundentei
sprijinită pe fus de
coloană - S, 106,107
dreptunghi divizat - N, 172
Eros - TH, 17
figură bărbătească cu
bra ţ întins (+ stea) - TH, 66
floare - S, 76, 96, 97(?)
floare de rodie - RH, 124, 127, 131, 136
frunză (?) - CN, 146, 147
găleată - TH, 39; (+stea), 67
greiere - TH, 24
Heracles arcaş - TH, 25
hermă - TH, 21, 52; RH, 133
kantharos - HP, 7; TH, 30, 34, 61, 68; S, 80, 82, 83,

85, 88,120(?), N, 170; S, 119 (+ciorchine)
leu (leu pe taur) - S, 108
liră - TH, 63
literă - TH, 35, 36, 37
măciucă - HP, 5; C, 151; N, 160(?)
Nike - S, 114(?) •
palmetă+caduceu - HP, 16
pasăre - S, 99, 100, 101
phială - TH, 20
pilos - TH, 27(+scut); 28(+bucraniu)
pithos - TH, 44
polonic -TH,51
profil masculin - S, 81(+floare)
proră de corabie - CN, 143, 144
rodie - TH, 31(?), 46
roată - TH, 50
Satir -TH,26;S,98
seceră - TH, 33, 45, 48
soare - RH, 121, 125
stea - TH, 67(+găleată); S,112; RH, 129, 137
strigiliu(+vas) - TH, 59, 60
tabletă votivă - TH, 23
taur - TH, 74; S, 78
tirs - S, 92, 93
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thymiaterion - TH, 55, 56
toc cu săgeti - TH, 65
tolbă - TH, 57, 58
tolbă+arc - TH, 37; S, 86, 87(arc în tolb ă )
torţă -S,79
vas - TH, 41, 54, 70
xoanonul Athenei - TH, 20

LUNILE CALENDARULUI RHODIAN

'AYPtâv^os - 128
'ApTaµITIOS - 127

BaSpoµto5 -124
^µiv6io5 -139
'YaKivBtos - 130, 132; 134, 142

ABREVIERI FOLOSTTE $V CATALOG
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C - Cos
CH - Chersonesul Tauric
CN - Cnidos
HP - Heraclea Pontică
N - Nedeterminate
RH - Rhodos
S - Sinope
TH - Thasos
*- Asterixul marchează numele fabrican ţilor în ştampile thasiene timpurii
** - Introducerea lui 'Ayrja^nTroS între eponimii perioadei a lI-a o dator ăm sugestiei

lui N. Conovici, căruia îi mulţumim; forma tortii cu profil arcuit ne determin ă şi pe noi
să luăm în considerare o perioad ă anterioară complexului Pergam
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NOUVELLES ESTAMPILLES AMPHORIQUES Â CALLATIS

- Resume -

Le travail presente un catalogue de presque 173 pieces auxquelles s'ajoutent
quelques fragments amphoriques. Le catalogue proprement - dit est precede d'une
presentation theorique des centres de production bien connus: Heraclee Pontique,
Thasos, Sinope, Rhodes, Cnide, Cos, Cheronese Taurique. A cote d'autres centres, y
sont inclus quelques exemplaires d'Akanthos, un fragment d'Ikos et les estampilles
avec des noms, des monogrammes ou seulement â embl'eme, dont la repartition est dif-
ficile.

Les elements de "nouveaute" surprennent des noms nouveaux et des typologies
nouvelles qui se font enregistrer â Callatis, des associations d'astynomes - fabricants,
des fragments amphoriques avec des estampilles appliquees sur les deux anses etc. Les
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appreciations chronologiques ont tente une adaptation aux schemas reconnus, bien

que, vu leur nouveaute, il y ait quelques elements qui pourraient etre encore appro-

fondis.
Meme dans ces conditions, certains exemplaires du catalogue posent encore des

signes d'interrogation: le placement de 'Ayrj6tos parmi les anthroponymes de
1'Heraclee Pontique, l'eponyme(?) thassien TTvBic^v I, dans les circonstances ou le nom
est en nominatif, pareillement â celui de la fonction de Keramarch, la presence de
'Ayrjo ►TrTros parmi les eponymes rhodiens sans prepositions etc.

Les precisions faites, celles typologiques aussi bien que celles chronologiques,
concernent strictement les pieces du catalogue, sans y engager des considerations d'or-
dre historique.

L'etude s'inscrit dans la serie ouverte depuis plus longtemps des presences
amphoriques de Callatis, laquelle, s'enrichissant de contenu, fait de plus en plus neces-
saire la publication d'un corpus.



FRONTIERELE REGATULUI DAC DUPĂ PACEA DIN ANUL 102

VASILE LICA

În amintirea Magistrului meu, Prof. N. Gostar
(2 martie 1922, OrăŞ tie - 23 octombrie 1978, Constan ţa)

Pacea din anu1102 este unul dintre subiectele cele mai complexe ale problematicii
războaielor dacice ale lui Traian^, ea fiind, în acela şi timp, şi o interesantă speţă de
drept interstatal anticz.

Dar acest important eveniment este, după părerea noastră , şi un pasionant "caz
istoriografic". Sub impresia caracterului ei vremelnic, istoricii moderni au dat mai
puţină importanţă detalierii clauzelor concrete ale păcii, lăsându-le oarecum în nebu-
los. La aceasta contribuie, incontestabil, paucitatea tradiţiei literare. Cassius Dio, 68.9.5
- cel mai important izvor literar antic - se refer ă la clauzele teritoriale ale păcii din anul
102 doar printr-o afirmaţie generală^. Chiar şi atunci când se referă la un caz particu-
lar, e.g. situa ţia Sarmizegethuzei Regale4, el este cu totul neclar, generând în istori-

1. Ea fiind considerată, de foarte mulţi istorici, doar un r ăgaz -"pace de compromis', "pace-
armistiţiu" - pe care şi 1-a luat Traian înaintea cuceririi definitive a Daciei.

2. Pentna tradiţia literară şi literatură modernă, cf. V. Lica, The Comittg of Roate in the Dacian World
(în curs de apari ţie); idem, Relapile Innperiului cu dacri 4n timpul Flavienilor, în Ephemeris Napocensis 6
(1996) 129 u.

Fiind aici, vreau să introduc şi o scurtă, dar necesară Farata la articolul meu, citat anterior. La p.131,
afirmam, în mod greşit, că: "Nu ar fi exclus ca foedus-ul din anu189 să reprezinte, de fapt, reînnoirea unui
anterior Konigsvectrag, având în vedere că tocmai in anii aceştia - pe tronul Daciei a urcat un nou rege,
Diurpaneus-Decebal". Revizuind ulterior textul, mi-am dat seama de eroare şi am semnalat-o, indată,
bunilor mei prieteni, dr. Opreanu şi dr. Ardevan. Din raliuni redaclionale, revizuirea nu şi-a mai găsit locul
în cădrul articolului. În locul frazei citate mai sus se va citi: "Desigur, în anu189 nu putea fi vorba despre un
foedus renovatum, intrucât tratatul dintre Imperiu şi Decebal era conşecinta unui război. În acest sens, E.
Tăubler (Imperittm Romanuat I, Berlin-Leipzig, 1913, 121), sublinia, pe bună dreptate, că: "Unter der
Vertragserneurung ist nicht der erneute Abschluf3 eines durch einen Krieg aui^er kraft gesetzten, sondern die

Bekrăftigung eines bestehenden Vertrags zu verstehen. Die Kiindigung des Vertragsverhă ltnisses oder seine
tatsăschliche Aufhebung durch den Krieg ist immer eine definitive; der Frieden gibt sich nie als
Vertragserneurung, sondern als einen den ălteren Vertragszustand nichf beriicksichtigenden
Vertragssbschlu4". În sfârşit, la p. 133, la ABREVIERI, titlul corect al lucr ării lui W. Dahlheim este: Gewalt
und Herrscttafi, Berlin,1977.

3. "... să se retragă (scil. Decebal) din teritoriul cucerit... (... TijS XwPoS Tn5 EaawKV(a5 â^rroa-ttliai).
Pentru traducere, cf. Fontes Historiae Daco-Romanae, I, Bucureşti,1964, 69L

4. Cassius Dio, 68.9.7: "... Dup ă ce răndui acestea şi lăsă oaste la Sermizegethusa, punând străji şi in
resttil ţării, el (scil. Traian) se intoarce în Italiâ'.
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ografia modernă diferite interpretăris.
Au fost avansate, aşa cum se ştie, diverse păreri privind teritoriile dacice - con-

siderate ca făcând parte din regatul lui Decebalb - ocupate de Imperiu în cursul

războiului. Dar autorii lor par a ezita în fixarea frontierelor stabilite de Traian regatu-
lui dac prin pacea din anu1102. Cum spuneam anterior, aflându-se sub impresia acelor
formule, istoricii consideră aceste frontiere ca fiind doar temporare^, problema fiind

considerată, deci, de interes oarecum colateral, ca să nu spunem minor.

Deşi am consacrat acestei chestiuni un număr de pagini8, deşi am fost - şi suntem de
părere că Traian nu intenţiona să poarte un al doilea război dacic - nu am abordat în mod
explicit problema frontierelor regatului lui Decebal dup ă pacea din anul 1029, urmărind
doar facies-ul ei juridic. În cele ce urmează, va fi abordată şi această chestiune, mai cu
seamă că, recent, au fost avansate câteva puncte de vedere deosebit de interesante.

5. Unii învăţa ţi cred, pe bună dreptate, că istoricul antic se referă la capitala lui Decebal (Th.

Mommsen, Roatische Geschichte, V, Berlin, 1885, 202-203; C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanss^ule.

Commentar zu den Reliefs des zweiten daldschen Krieges III. Textband, Berlin, 1900, 398 u.; Ritterling, RE

XII 1283; C. Patsch, Beitr^ge zur Volkerkunde von Siidosteuropa, V. 2, Viena-Leipzig, 1937, 87; I.I. Russu,

Imsccipliile Daciei Roatane, I, Bucureşti, 1975, 14; I. Piso, Fasti Provinciae Dacsae, I, Bonn,1993, 2, n.8; I.

Goldariu, Sarmizegelvsa Regia durant le regne de Trajan, în AMN, 26-30, I/1 (1989-1993),19-25; C. Opreanu,

Dalden und die Iazygen w^hrend der Regierung Trajans, în Romer und Barbaren an den Grenzen des
Romischen Dalăens, Zalău, 1997, 270, 282; idem, Die Folgen des ersten Dakerlaieges Trajans fur die politi-

sche Lage der Gebiete nordlich der ponau, în AMN, 35.1 (1998) 191; D. Protase, Quand la ca^itale de

D@c^bale est-elle tombt;e aux mains des Romains ? în Ephemeris Napocensis, 7(1997), 89-100, etc. In acela ş i

timp, alţii consideră că ar fi vorba despre viitoarea Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegethusa

(C. Daicoviciu, La Transylvanie dans 1'Antiquitl, 8ucureşti, 1945, 86-87; idem, în IstRom, I 307; H.

Daicoviciu, Cassius Dio şi Saralizegethusa, în In memoriam Constantini Dairnviciu, Cluj, 1974, I11 u.; N.

Gostar, Longinus. Dio Cassius LJCVIII, 12, 1-5, în AIIA-Ia şi 13 (1976) 63 u. etc.

6. Privitor la întinderea regatului viteazului rege, communis opinio se regăseşte, e.g., la regretatul H.

Daicoviciu, în M. Petrescu-Dâmbovi ţa, Istoria Rom1niei. De la fnceputuri p9nă 4n secolul al VIII-lea,

Bucureşti, 1995, 179: "Statul dac cuprindea, c ă tre sfărşitul primului veac, Transilvania, Oltenia, Muntenia şi

Moldova, la care se adăuga, probabil, o parte din ţinutul dintre Prut şi Nistru şi avea ca centru regiunea

Munţilor Orăştiei'. Chestiunea este, evident, una dintre cele mai complicate şi, aici, nu poate fi atinsă decă t

în treacăt. Scorylo (cum credea Gostar) sau Diurpaneus-Decebal au reu şit să unească toate neamurile dacilor

de pe teritoriul amintit sau doar pe cele din interiorul arcului carpatic ? A rezultat un regat relativ autoritar

sau doar un conglomerat întemeiat pe relaţii personale de "vasalitate" ? Înclinăm să credem că ultima pre-

supunere ar putea fi mai aproape de realităţile de atunci. Se ştie de la Strabo care a fost soarta imperiului lui

Burebista şi sunt cunoscuţi importanţi "diadochi' ai marelui rege (cf. pentru antecedente, Lica, Yttceputul

relafiilor Romei cu dactii - Pompeius şi Oroles, in Ephemeris Napocensis, 7(1997),11-29. Cf. şi Ioana Bogdan-

Cătăniciu, Muntenia 4n sistemul defensiv al Imperiului Roman. Sernlele I-III p. Chr., Alexandria,1997, 51, n.

99, care, plecănd de la Cassius Dio, 68.9.4, crede c ă: "... sora lui Decebal nu credem că se afla in vreuna din

cetăţile din munţii Orăştiei, ci probabil în una din davele unui şef local, dintre cei cu care Decebal făcuse

relaţii de rudenie, pentru a asigura o aliantă ce-i era necesară . Propunem ca această importantă captură să fi

avut loc in teritoriile extra-carpatice, care vor fi păstrate în stare de ocupaţie tocmai de Moesia lnferior". De

asemene^ Opreau, Die Folgen,189, admite şi el - lăsând la o parte controversa cu Bogdan-C ătăniciu (cf. ibi-

dem, 189, n. 22) - in fond acela şi lucru: "Unserer Meinung nach lăf3t sich die Verzweiflung des Decebalus

beim Erhalten der Nachricht, daf3 seine Schwester gefangen war und zusammen mit ihr eine starke Festung,

nur dann rechtfertigen, wenn dies beudeutete, daB er einen m ăchtigen Verbundeten im Osten, in der

Moldau, verloren hatte, dessen Freundschaft durch eine Heirat mit seiner Schwester besiegelt h ătte werden

konnen".
7. Avea să urmeze, evident, al doilea război dacic al lui Traian !
8. Cf. Lica, The Coating of Rome (cap. VID.
9. Incontestabil, admiteam ocuparea unor teritorii în cuprinsul arcului carpatic, inclusiv a

Sarmizegethusei Regale, dar nu am c ăutat a stabili "pe hart^' frontierele teritoriului rămas în stăpănirea lui
Decebal.
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Este evident că în contextul acestor clauze un loc esen ţial revine statutului
Sarmizegethusei Regale.

Chiar şi cei care consideră că Traian a lăsat o garnizoană în capitala regatului dac
sunt de părere că ocupa ţia romană a fost temporară, Decebal păstrăndu-şi mai
departe reşedinţa la Sarmizegethusa Regia^^^. În acela şi timp, istoricii care susţin că
romanii au ocupat viitoarea capitală a provinciei Dacia - Colonia Ulpia Traiana
Sârmizegethusa - susţin că Decebal nu ar fi putut accepta o asemenea umilitoare
condiţie de pace^l.

Până de curând doar C. Cichorius admitea ocuparea definitivă a capitalei lui
Decebal12. El afirmă că reşedinţa regală, al cărei asediu constituie subiectul central al
expunerii celui de-al doilea război pe columna lui Traian: "nicht etwa die alte dakische
Konigsstadt Sarmizegethusa sein kann", întrucât "Decebalus nach dem Verluste von
Sarmizegethusa eine andere dakische Stadt zu seiner Residenz erhoben und stark
befestight haben muf3". Cichorius pune în eviden ţă şi faptul că "letztere wirklich die bei
den Schriftstellern erwâhnte eroberte Hauptstadt ist, ergibt sich schon aus der ein-
fachen Tatsache, daf3 in der ganzen Reliefchronik des zweiten Krieges uberhaupt keine

andere Festung als von den Romern belagert und eingenommen gezeigt wird".
Savantul german atrage, de asemenea, atenţia că, potrivit Columnei, cetatea în cauză
fiind aşezată pe un platou înalt, pozi ţia ei nu corespunde cu "dem im Kessel gelegenen
Sarmizegethuşâ'13. După părerea sa, această a doua capitală a lui Decebal s-ar fi aflat
pe versanţii occidentali ai Munţilor Harghitei, undeva pe cursul superior al râului
Vârghiş14.

O interpretare asemănătoare cu a lui Cichorius a avansat, de curând, Opreanu^s.
Istoricul napocens consideră şi el că Sarmizegethusa Regia a fost ocupată de trupe

10. B.g. Patsch, Beitrâge 87 u.; Glodariu, loe. cit., 22 u. etc.
11. H. Daicoviciu, Saratizegetltusa, 113.
12. Cicfiorius, Die Trajat^s^ule, III. Textband, 399, este limpede în acest sens: "Vor allem aber ist

entscheidend, daQ Sarmizegethusa ja bereits im ersten Kriege von den Romern erobert, dann im Frieden von

Decebalus abgetreten worden und seitdem das Hauptquartier der romischen Occupationsarmee gewesen
ist".

13. Ibidem, 399.
14. Ibidem, 401 u. Învălatul german a avut în vedere, în formularea ipotezei sale, atât indica ţiile

Columnei căt şi pe cele ale lui Cassius Dio, 68.14.3, privitoare la celebrul episod al tezaurului lui Decebal,
ingropat în albia Sarge ţiei ori ascuns în peşteri. Merită a fi amintită şi ipoteza regretatului W. Schindler, Die
Konig&stadt der Daker. Ihr Verh^ltnis zur Colonia LTlpia Traiana Sarmizegethusa, Klio, 59 (1977), 211-212,
care, acum două decenii, susţinea că: "Der Kriegsbericht des Cassius Dio, bruchstuckhaft erhalten, unter
anderem in der Epitome des Xiphilinos, und die Bilderchronik der Trajanss ăule stimmen also im Hinblick
auf die Lokalisierung der Konigsstadt der Daker in den wesentlichsten Punkten miteinander uberein:
Sarmizegethusa, die vermeintliche Konigsstadt der Daker, in Wirklichkeit nur einer der dakischen
Stutzpunkte, gelegen im Ha(egtal, in der Năhe der Eisernen Pforte Transilvaniens, Vorfahrin der Colonia,
ist im Laufe des ersten Dakerkrieges in die Hânde der Romer gefallen. Die Konigsstadt jedoch, das
^aaiaeiov der Daker, das auf Grund der umfangreichen Grabungen im Orăştie Gebirge lokalisiert werden
konnte, blieb, im Laufe des ersten Krieges trotz des eingeleiteten Angriffs unversehrt. Sie wurde das Ziel
und das Upfer erst des zweiken dakischen Krieges... Die Colonia Ulpia Traiana... hat also mit der Konigsstadt
der Daker, auch dem Namen nach, ganz offensichtlich nichts zu tun".

15. Opreanu, Iazygen, 270, 282; idem, The Legio I Adiutrix in Dacia. Military Action and its Place of
Gaarison during Trajan°s Reign, in 17th International Congress of Roman Frontier Studies. Ixchu+es
Summaireg (7alâu-Rnmănia, l-9 septembrie 1997) 125; idem, Die Folgen 191 u.
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romane, Decebal fiind obligat să o evacueze, ea făcând parte, după pacea din anu1102,
din teritoriile ocupate de Imperiu. Dar, spre deosebire de Cichorius, Opreanu consi-
deră că noua capitală a regelui Decebal a fost cetatea de la Piatra Craivii, a c ărei poziţie
şi tehnică de construc ţie a zidurilor ar corespunde şi cu reliefurile Columnei^b. În
acelaşi timp, Opreanu consideră că "frontiera" dintre Imperiul Roman şi regatul lui
Decebal se afla pe Mureş şi pe Oltul transilvan, Traian ocupând definitiv teritoriul de
la sudul acestor râuril^.

În acelaşi sens, foarte recent, D. Protase a întreprins o analiză sistematică a
izvoarelor istorice şi a ajuns la concluzia că : "Rien ne s'oppose categoriquement â 1'af-
firmation que la Sarmizegetusa de Decebale a ete conquise en 102, â la suite des opera-
tions militaires de grandes proportions enterprises par 1'armee romaine... Elle (scil. gar-
nizoana de la Sarmizegetusa) n'a ete retiree qu'apres 106, ă differentes dates, qu'il est
malaise d'etablir rigoureusement... Il est inconcevable que Decebale - qui n'etait pas un
basileus quelconque mais bien une personnalite de marque - soit reste â
Sarmizegetusa, aux cotes de 1'armee romaine d'occupation, assistant â la demolition
des muraiiles de sa propre capitale... apres 1'an 102, le roi dace a fixe son quartier

general dans une autre region de la Dacie, encore libre..."^8. Privitor la "la Dacie, encore

libre", Protase19 crede că : "Decebale restait neanmoins maître de vastes territoies de son
royaume... Tous les territories situes au nord et â 1'ouest du cours du Mureş, depuis le
bassin du Someş et de Criş jusqu'en Ukraine subcarpatique, avec les grandes etab-
lissements, les citadelles... se trouvaient encore sous la souverainete du roi dace".

Importanta Mureşului - ca linie de comunica ţie pentru spa^iul Transilvaniei şi,
implicit, ca "drum" strategic - a fost sesizată demult. Aşa de exemplu, Cichorius20 ş i
Patsch considerau, pe bună dreptate, că Traian a atins, în I Dacicum, valea Mureşului27.
Dar, din câte cunoa ştem noi, aproape to ţi cei care s-âu ocupat cu războaiele dacice ale
lui Traian consideră că armata romană de ocupaţie s-a retras după ce regele a îndepli-
nit condiţiile păcii. Imperiul ar fi păstrat, după părerea lor, doar un teritoriu relativ
restrâns, necesar supravegherii regatului clientelar al lui Decebal, asigurării liniei

16. Idem, Die Folgen,187-195. Sprijinindu-se pe cercetă ile lui V. Moga, Opreanu, ibidem, 192, afirm ă
că: "So werden die Mauern der belagerten Festung auf der Trajanss ăule anders als jene dargestellt, die in den
Grabungen von Sarmizegethusa Regia gefunden wurden. Hingegen steht ihr allgemeines Aussehen jenem
der Mauern von Piatra Craivii nâher".

17. Ibidem, 190: Das Konigreich des Decebalus, der erneut als rex amicus eingesetzt wurde, wurde
erheblich eingeschrânkt und umfaBt seither nur die Gebiete nordlich der mittleren Marosch und nordlich

der siebenburgischen Alt". Ar fi de observat că, din punctul de vedere al Imperiului, Decebal era - în primul
rând - un rex socius. Este posibil - dacă ne raportăm la pacea din anu189 - ca el să fi fost inclus şi în formula
amicorum, dar, esenţial, el avea obligaliile impuse de societas: sporirea, prin armata sa, a forlei militare a
Imperiului şi apărarea frontierelor acestuia. Chiar dac ă Decebal ar fi fost un amicus et socius p. Romani,

avănd în vedere că încă de la sfărşitul Republicii amici erau asimila ţi socii-lor, în realitate regele dac avea
doar statutul unui simplu socius. Cf., pentru istoriografie, Lica, Relajiile,117-118.

18. Protase, Sarmizegetusa, 99-100.
19. Sam^izegetusa, 94.
20. Cichorius, Trajanssiiule, III, 338 u.
21. Patsch, Beitrâge, V.2, 79 u., urmat şi de C. Daicoviciu, în IstKom, I, 306-307. Patsch subliniează, în

acest context, rolul deosebit pe care-1 avea Apulum în cadrul sistemului de fortifica ţii al dacilor. Despre
importan ţa strategică a Mureşului, cf. recent Gh. Lazin, Burebista Şi celtii - comunicare prezentată la
Sesiunea Muzeului de Istorie Na ţională şi Arheologie Constanţa "Ponticâ', octombrie 1997 - unde se

avansează ipoteza că Burebista, în cursul campaniilor sale celtice, a urmat valea Mureşului pentru a

pătrunde în Panonnia.

I
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Dunării şi construcţiei podului de la Drobeta22. Nici regretatul meu magistru, Gostar,
care a formulat seducătoarea ipoteză a organizării unei provincii romane la nordul
Dunării - după primul război dacic23 -, nu a abordat explicit problema întinderii
romane, aşa cum a făcut-o Opreanu şi Protase.

A aşezat Traian, într-adevăr, frontiera sudică a regatului dac pe Mureş?
Încercarea de a răspunde la această întrebare ar trebui, credem, să ia în conside-

rare, în primul rând, cauzele primului război dacic.
Tăcerea tradiţiei literare asupra împrejurărilor care 1-au condus pe Traian la

începexea primului său război dacic şi accentul pus de autorii aniici pe cre şterea pu-
terii dacilor - favorizată de "pacea ruşinoasă" din anu18924 - constituie înc ă subiectul
controverselor istoriografice25. Potrivit lui Mommsen, Traian - spre deosebire de
Domiţian, care era bun administrator dar indiferent la onoarea militară - era întâi de
toate soldat: el nu numai că a rupt tratatul, dar a initiat o nouă politică pentru ca
asemenea lucruri să nu se mai repete26. Deşi consideră că "in his early decision to
invade, Trajan's own military ambitions and self-confidence were probably the domi-
nant factor", Longden atrage aten ţia şi asupra pericolului dacic pentru froniiera
Imperiului. El subliniază că "the Dacians were a united race, conscious of nationhood
and thoroughly organized under a prince of genius", comparabil cu Mithridates al VI-
lea Eupator27. Pentru E. Demougeot "â la convoitise des richesses minieres daces ă la
crise economique italiennez^, au besoin de gloire d'un prince revant d'imiter
Alexandre, aux consequences du traite passe avec Decebal en 89" se poate adăuga, de
asemenea, teama că Decebal ar fi putut organiza o rnnfoederatio barbarica. Într-un

22. Evident, princiala responsabilitate pentru această incertitudine revine paucităţii izvoarelor istorice.
Pentru dificultatea de a da o solu ţie convenabilă acestei chestiuni;^cf. C. Daicoviciu, La Transylvanie: "Le
resultat de la premiere guerre fut certainement 1'annexion â 1'Empire (en espece â la Mesie) d'une partie de
1'Olt^nie et du Banat, avec la vallee de Haleg"; idem, în 1stRnm, I, 308: "Nimic nu se opune să admitem că un
rezultat al incheierii păcii-armisti ţiu e ocuparea definitivă a unei zone largi de ţară dacică din stânga Dunări
de eătre romani şi anexarea ei nu putem şti sigur. Va fi cuprins Muntenia şi Moldova sau numai ^'ara
Ha ţegului cu Banatul cu partea sud-vestică a Olteniei ?" ,Si, urmându-1 pe Patsch (Beitriige, V. 2, 87 u.): "... e
de neînchipuit construirea podului de la Turnu Severin fără stăpânirea malului stâng al fluviului care tre-
buia să fie legat de restul imperiului. Credem c ă au dreptate cei care susţin că garnizoanele aşezate de
romani în diferitele puncte ale ţării dacilor rămasă neocupată definitiv erau numai pentru controlul exe-
cutării condi(iilor şi se vor fi retras o dată aceste condiţii împlinite".

23. Gostar, Longutus, 66 u.
24. Cassius Dio, 68.7.2-4. Cf. Lica, RelaJiile, passim.
25. Cf., pentru date suplimentare, Ed. N. Luttwak, The Grand Strategy of the Romatt Bmpire,

Baltimore,1976, 100 u., 214-215; K H. Waters, ANRW, II. 2, 417 u.
26. Th. Mommsen, Roa►i.gche Gesehitl►te, V, Berlin,1885, 202.
27. CAH, XI, 224.
28. Potrivit lui J. Carcopino, Izs ^tapes de 1'imp^rialissate n^main, Paris,1961, 107: "... Trajan, sans s'ap-

pauvrir, ni s'endetter, fait face â des depenses immensement accrues avec des imp6ts qu'il a reduits..."; 117:
'... conquises avec la Dacie son royaume, les "reserves" de Decebale ont, pour un ternps, redore 1'Empire et
son eclat en une derniere flambee de 1'ancien imperialisme conquerant". Cf., conira, R. Syme, JRS, 20 (1930),
55-71. Vezi şi replica lui Carcopino, 117, n.l. Cf. de asemenea, interesanta observa ţie a lui M. Lemosse, Le
regime des relations intemationales dans le Haut-Empire Romain, Paris, 1967, 119, n. 257, despre "les
imperatifs qui 1'ammenerent (scil. Traian) â occuper la Dacie": "On connaît sur ce point la theorie sur 1'or des
Daces... Mais n'aurat-il pas ^t6 possible d'imposer un lourd tribut sans annexer la contree ?"
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cuvânt, se poate vorbi de un război preventiv29. H. Daicoviciu pune şi el în lumină
ratiunile politice şi militare, dar subliniază factorii economici'care au dus la r ăzboi^^. K.
Strobel consideră şi el că "... die tieferen Griinde... sind in der Bedrohung der Stabilitât
der ponaugrenze und der Sicherheit der romischen Balkanhalbinsel durch das
Machtgebilde des Dakerreiches zu sehen"31.

Dincolo de frecvent invocatul poten ţial aurifer al acestei Californii a antichit ăţii3z,

cred că explica ţia lui G. Wirth - cea mai recentă, provocatoare şi fertilă abordare a
chestiunii - este cea care define şte cel mai exact situa ţia: regatuJ dac devenise un
"Sonderfall", care depăşise forţa admisă de Imperiu pentru un Klientelrandstaat dar,
mai cu seamă, se transformase într-un periculos coagulant al imensului "Hinterland"
barbar33.

Plecând de la această realitate şi angajând o forţă militară redutabilă^, Traian a
urmărit Yn mod clar doaz obiectivul de a readuce regatul dac la "pazametrii" admi şi de
Imperiu pentru un regat clientelar. Cea mai sigură soluţie era restrângerea întinderii
regatului dac, prin ocuparea centrului fortificat din Muntii Orăştiei şi a principalelor
căi de comunicatie, care s ă asigure şi controlul eficient aJ spa ţiului dacic rămas liber3s.

Acest obiectiv rezultă limpede din forma şi fondul păcii din anuJ 102, care 1-a

transformat pe regele Decebal într-un socius Imperii, dar această societas era - în cazul

lui - formulată într-o manieră deosebit de restrictivă . Care era baza legală a acestei

societas, a cărei formă exterioară, potrivit unor învăţaţi=^ nu era un foedus ? Aceasta ar

29. Emiliene Demougeot, La Formation de 1'Europe et les invasions barbares, Paris,1969, 171-172, Cf.,
de asemenea, P.A. Brunt, Roman Imperial Themes, Oxford, 1990, 472: "Its strategic value (scil. a Daciei) is
thus at least arguable: it is a certain fact that it was a source of gold that would enrich the treasury".

30. H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, 322.
31. K. Strobel, Untersuchungen zu den Dalcerlaiegen Trajans, Bonn, 1984, 156 u.
32. Sunt bine cunoscute controversele privitoare la acest subiect. Cf., pentru un cometariu concis, Lica,

The Coming of Rome.
33. G. Wirth, Der Grol3m^chtige Osten. Zum Froblem der rSmisch-persischen Auseinandersetzung in

der Kaisetzeit, în Arheologia Moldovei 17 (1994), 93 u. :"Und wenn Trajan einige Jahre danach noch einmal
ausgreift, um jenseits der unteren Donau das Reich des Decebalus zu zerschlagen, dann offensichtlich, weil
dies sich zu einer Gefahr auszuwachsen drohte, wie sie sich stârker als je zuvor jetzt zugleich an allen Stellen
der nordlichen Grenze abzuzeichnen begann... Ob und inwieweit etwa Bergwerke und Bodenschâtze des
Landes soweit bekannt waren, da13 sie eine Rolle spielten, ist ohne Belang. Von Belang sind denn auch die
Absichten des Decebalus nicht, eines Fcederaten, ausgestattet mit dem romischen Burgerrecht, der sich
moglicherweise dem Imperium fester verbunden glaubte als irgendeiner der Bundesgenossen in der west-
lichen Hâlfte des Reiches"; "Konnte Rom sich das Enstehen eines Reiches leisten, das sich an der Nordgrenze
etablierte und sich so entwickelte, daff es zu einem dritten Faktor in einem Gefuge von zwei Mâchten wurde,
das eine nicht mehr vertrug ? Die Gefahr war zu gro4, daff hier etwas entstand, das auch bei besten Willen
nicht mehr zu biindigen war. Es ist nicht zu glauben, da4 Decebalus nicht willens gewesen sein konnte, sich
dem ersten Friedensschlul3 mit seinen Bedingungen unterzuordnen, und nicht bereit war, alles zu erfullen,
was man auch danach noch verlangte. Indes sein Fall war in dem entwickelten zwischenstaatlichen System
nicht vorgesehen, das bereits bestand, und fur einen blo4en Klientelstaat auch weiterhin war sein Reich zu
stark... einem Trajan blieb von vornherein kein anderer Weg als der Vernichtung'. Cf., de asemenea, M.
Lemosse, R^me, 119, pentru comparaţia dintre situa ţia imperiului în timpul lui Augustus şi al lui Traian:

"Mais le premier pouvait, comme Pompbe ou Jules Cesar, s'assurer la domination indirecte par des rois qu'il
pla^ait ou maintenait au pouvoir; le second n'a plus agi ainsi parce qu'il ne pouvait pas... Trajan a conquis
cette contree (scil. Dacia) parce que la penbtration realis^e avant lui, les relations bien etablies entre Domitien
et D^cebale notamment, ne permettaient pas un controle efficace au point de vue militaire, ni une implan-

tation suffisante de civils ou de soldats romanins".
34. Pentru amănunte, cf. Strobel, Trajut, 62 u.

35. Cf., pentru detalii, Lica, The coming of Rome.
36. E.g. B. Paradisi, Dai "fcedera iniqua" alle "chrisobule" bizantine, în Scripta et Documenta Historiae

Iuris 20, (1954), 57-59.
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putea fi deditio in fidem, dacă avem în vedere că, în anu1102, Decebal nu a avut soar-
ta lui Vercingetorix.

În acest context, aruncarea lui Decebal peste Mure ş - aşa cum presupun, pe bună
dreptate, Opreanu şi Protase - corespundea imaginii lui Traian despre organizarea
frontierei romane la Dunărea de Jos37.

Ce statut voia să dea Traian teritoriului dacic de la sudul Mureşului, rămas sub
ocupatia romană ?

Se pare că împăratul intenţiona îmbinarea principiului domina ţiei indirecte cu cel
al dominatiei directe, veche paradigmă a politicii romane, aplicată încă din timpul
interventiei în Orientul hellenistic.

Gostar demonstrează convingător că armata de ocupa ţie lăsată de Traian la nor-
dul Dunării şi având în componentă două legiuni, era comandată de Cn. Pinarius
Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus, vir consularis, acesta acţionănd cu totul
independent de guvernatorul provinciei Moesia Superior. El susţine cu argumente
demne de luat în seamă că : "n-ar fi exclus însă, ca titulatura lui Longinus în Dacia să fi
fost ca şi cea a 1ui D. Terentius Scaurianus în Orient, adic ă de consularis exercitus
provinciae nu cea de leg. Aug. pr.pr. provinciae..."^. Pe bună dreptate, Gostar arată că :
"s-ar putea ca încă după terminarea primului război, Traian, nu numai că intenţiona,
dar chiar să fi întemeiat o nouă provincie la nordul Dunării'3y. El se crede îndrituit să
susţină că : "Rămâne deci a considera pe Cn. Pinarius Aernilius Cicatricula Pompeius
Longinus, ca în perioada dintre cele dou ă războaie (102/103-105), să fi fost mai curând
guvernatorul unei noi provincii de la nord de Dun ăre, atunci în curs de formare (deşi
recunoaştem că nu poate fi dovedit acest lucru), decât al provinciei Moesia Superior"4o.

Cu o provincie în stânga Dunării - cuprinzând în ea o mare parte a Carpa ţilor,
mărginită la nord de o"frontieră naturală", MureŞul şi Oltul transilvan - Traian putea
controla în mod convenabil regatul clientelar al lui Decebal, drastic redus din punct de
vedere teritoral-demografic.

În acest punct, ne vedem nevoi ţi să ne despărţim de Opreanu4^, când afirmă că :
"Beginnend mit 102 und bis 105, als der zweite Krieg vorbereitet wurde..." ca şi de
Protase, care consideră pacea din anul 102 drept o"paix-armistice"4z.

37. Patsch, Beitre^ge, V. 2, 86, surprindea, la timpul său, cu acuitate acest fapt: "... er (scil. Trajan) befand
sich innerhalb der dazischen Bergumwallung schon im Hugelland des siebenburgischen Beckens; den
Dakern fehlte eine einheitliche, gleichmăchtige Fuhrung, ein Teil von ihnen war schon zu ihm ubergangen...
Ein entsprechend adjustierter Pufferstaat konnte auch gute Dienste leisten, zumal wenn er unter Kontrolle
gestellt wurde" (subl. nsJ.

38. Gostar, Longinus, 68.
39. lbidem, 66.
40. Ibidem, 67-68. Cu probitatea-i cunoscută, Gostar citează aici şi părerea lui H. Daicoviciu,

Sarnnizegethusa, n.3, 111-116, care, urmând o sugestie a lui R. Florescu, consider ă că regiunile din sud-ves-
tul Daciei, ocupate de Traiain după primul război, erau "un fel de district militar", Piso, Fasti, 2-3, deş i
acceptă concluziile lui Gostar privitoare la statutul lui Longinus in raport cu guvernatorul Moesiei Superior,
consideră, totuşi, că acesta nu poate fi considerat guvernator, câtă vreme lipsesc toate conditiile pentru a
vorbi despre Daciae in forntam provinciae redigere: "Die Losung im Sinne des romischen Staatsrechtes wăre
folgende: Pompeius Longinus war ein ]egatus Augusti pro praetore der Provinz Dakien, aber unter Provinz
ist keine konstituierte Provinz, sondern, wie, so oft unter der Republik, der Kompetenzenbereich eines
Imperiumstrâgers zu verstehen".

41. Die Folgen,190. Ca, de altfel, şi de toh ceilal(i învăţati care susxin acest lucru !
42. Protase, Sartnizegetusa,95.
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Dacă Traian ar fi dorit, de la început, desfiin ţarea totalâ a regatului lui Decebal,
nimic nu 1-ar fi oprit să o facă chiar la sfârşitul primului război dacic. Este ignorat prea
uşor faptul că, atunci, regele dac s-a preaentat Yn fata împ ăratului43 precum
Vercingetorix 4n fata lui Caesar !^Si nimic nu-1 împiedica pe Traian - dac ă voia - să-1
detroneze pe viteazuJ rege şi să-1 pună în lanţuri, pentru a-J arăta Romei în cortegiul
său triumfal !

Desigur, se ridică problema men ţinerii pe tronul regatului dac a lui Decebal,
marele adversar al Romei. Traian şi-a asumat conştient acest risc, tocmai ca regatul
dac, rezultat după pacea din anul 102, să fie un veritabil avanpost la frontiera nordică
a Imperiului44. Ori Decebal, rege respectat şi general desăvârşit, dovedise că era în
măsură să îndeplinească această misiune, aşa cum a făcut-o şi după anu189.

De altfel, Imperiul avea la dispozitie încă un mijloc, deosebit de eficient, pentru a
diminua riscul men ţinerii unei asemenea personalităti în fruntea regatului dac:
iazigu45. Din naraţiuneâ lui Cassius Dio, 68.10.3, despre evenimentele dintre anii 102-
105 aflăm că "... Decebal ... iazigilor le-a smuls un ţinut". Este foarte posibil că iazigii au
avut în politica Imperiului după anu110246, rolul regatului numid al lui Massinissa fa ţă
de Cartagina după al doilea război punic. Ca şi Massinissa - care răşluia necontenit ter-
itoriul Cartaginei, fiind mereu favorizat de arbitrajele părtinitoare ale Romei47 - la fel
şi iazigii au încercat să profite de faptul că Decebal trebuia "să-i soeotească duşmani
sau prieteni ai săi pe cei ai romanilor" şi să-şi mărească teritoriul pe seama dacilor48.
Cum regele dac nu a în ţeles să accepte acest brigandaj, s-a ajuns la un conflict militar
cu iazigii, adică - din punct de vedere al Imperiului, care se tinea de litera tratatului
din anul 102 - la un casus belli.

43. Cf. Cassius Dio, 68.9.6: "Merse la Traian, c ăzu la pământ spre a i se inchina şi azvărli armele"; Lica,
The Conting of Rome, cap. VII.

44. Se poate specula că Traian menlinea conştient un metus Daeieius, precum P. Cornelius Nasica,
împotriva lui M. Porcius Cato Maior, promova men ţinerea artificială a unui metus Punicus ?

45. Seneca, Quaest. Nat. Praef. 9; Plinius cel Bă trăn, N. H. 4. 12.&0; Tacitus, Ann. 12. 29-30; Brandis, RE
IV, s.v. Dacia 1952-1953: Leider kennen wir nicht die Zeit des Einbruchs der Iazygen in die Donaugegend ...

also etwa zwischen 20 und 50"; Patsch, Beitriige, V.1, 141: "Die Migration durfte also in die Zeit des Gaius
und in die ersten Jahre des Claudius fallen"; J. Klose, Roms Klientel - Randstaatpn am Rhein und an der
Dnnau, Breslau,1934, 115: "... habe ich aus dieser Stelle (scil. Tacitus, Ann. 29) geschlossen, daf3 die Iazygen
um 50 n. schon eingewandert sein mussen"; R. Syme, Danubian Papers, Bucureşti, 1971, 148: "With respect
to the Sarmatae Iazyges it is unfortunate that the exact, date of their arrival in the Hungarian plain is not

known"; Vl. Iliescu, FHD, I, 403, n. 31: "în timpul lui Tiberius"; A. Mbcsy, AAntHung, 15 (1977), 439: Wirth,

op. eit., 90, n. 31: "Ich erklâre selbst die Jazygenansiedelung wenige Jahre nach Augustus zwischen Donau

und Theiss aus der Absicht, einen beruhigenden Faktor zu schaffen, der im romischen Sinne gerade durch

seine ethnische Fremdheit wirksam wurde". Incontestabil, afirmalia lui Wirth este pe deplin întemeiată, dar
să nu uităm că elementul sarmatic le era demult cunoscut ge ţilor şi dacilor.

46. În esentă, un asemenea rol era intrinsec chiar transfer ării lor între Tisa şi Dunăre !
47. Pentru izvoare, istoriografie şi prezentare general ă a evenimentelor, cf. H. Bengtson, Gruttdri6 der

romischen Geschichte mit Quellenkunde, Miinchen, 1982, 145 u. ; J. Bleicken, Geschichte der romischen
Republik, Miinchen, 1992, 58, 162 u.

48. Despre localizarea teritoriului in litigiu, cf. K. Strobel, op. cit., 205: "... so nahm er (scil. Decebal) den
Iazygen Gebiete ostlich der mittleren oder oberen Theiss ab, die diese wohl im Rahmen des 1. Dakerkrieges
Trajans erobert hatten"; 205, n. 3-4; şi, de asemenea, recent, C. Opreanu, Dacu şi iazigii 4n vremea lui Traian,
în Romani $i barbari la frontierele Daciei romane, AMP XXI, Zalău, 1997, 281-289. Afirma ţia că iazigii ar fi
cucerit acest teritoriu în timpul primului r ăzboi dacic al lui Traian este doar o presupunere, nesus ţinută de
traditia literară .

i
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Din relatarea lui Cassius Dio, 8.10-114y, rău trunchiată de epitomatori, nu se poate
stabili cu exactitate o cronologie a evenimentelor care au condus la declararea lui
Decebal ca hostis p. Romani, astfel încât nu putem fixa cu siguranţă, în cadrul acestei
succesiuni, momentul conflictului cu iazigii. Oricum, din relatarea aceasta reiese,
limpede, atitudinea filotraianică a lui Cassius Dio, care aruncă asupra lui Decebal
întreaga responsabilitate pentru începutul celui de-al doilea r ăzboi, dar trece sub
tăcere provocările Imperiului prin iazigi sau prin generalii romani din regiunes^.

Traian a continuat, în fond, politica lui Domitian, dar, mobilizând importante
resurse, a ob ţinut în anul 102 mult mai mult: regatul dac continua să existe, dar în
forma dorită de împărat şi, potrivit expresiei lui Demougeot, "beaucoup plus dure-
ment vassalise qu'en 89"sl.

Pacea din anu1102 punea, astfel, cap ă t marii puteri dacice, strânse iarăşi la un loc
de unul dintre cei mai mari regi ai lumii antice. A fi constrâns la o complet ă depen-
denţă politică şi militară faţă de Imperiu era o situa ţie insuportabilă pentru Decebal.
Prin urmare, el este cel care, în realitate, a provocat - sau a fost determinat să provoace!
- un al doilea război. Regele dac nu putea accepta statutul unui dinast minor, impus
prin pacea din anu1102, statut configurat potrivit normelor romane privind întinderea
şi forţa unui Klientelrandstaatsz.

49. Cassius Dio, 68. 10.3-I1. 1: "Dar când i s-a anun(at că Decebal in muite privinXe nu respectă trata-
tul, ci işi pregăteşte arme, primeşte fugari, reface întăriturile, trimite soli la vecini şi aduce pagube celor ce
mai înainte nu se inkelegeau cu el, iar iazigilor le-a smuls un ţinut (pe care, după aceea, deşi ei il cereau,
Traian nu-1 mai dâdu înapoi), senatul decretă că Decebal este din vrâjma ş, iar Traian însuşi, fârâ să lase con-
ducerea altor generali, porni din nou cu râzboi impotriva aceluia. Yntrucât mul(i daci trecuserâ de partea lui
Traian - şi incă din alte pricini -, Decebal ceru ăarăşi pace. Însâ el nu în#elegea să depună armele şi sâ se pre-
dea, îşi aduna - în văzul tuturor - trupe şi chema în ajutor pe vecini".

50. Desigur că atitudinea acestora fa ţâ de Decebal era aceeaşi cu a guvernatorilor Macedoniei, atitu-
dine descrisă de către Cicero, în Pisonem, XVI (39): '1Nacedoniam praesertim, quam tantae barbarorum
gentes attingunt ut semper Macedonicis imperatoribus idem fines provinciae fuerint qui gladiorum atque
pilorum". Pasajul ciceronian subliniază elocvent concep(ia romană despre "flexibilitatea" frontierelor
provinciilor de margine.

51. Demougeot, ap. cit, 174.
52. Cf., şi Patsch, Beitr'age, V. 2, 52-53: "Die Ruhe war aber doch nur eine Maske. Ein Furst von so

selbstbewuBter Haltung... konnte sich auf die Dauer auch nicht mit dem Schein einer Untert ănigkeit abfin-
den"; 55: "Auf alle Fâllen ist nicht zu verkennen, da4 wieder eine Volkerwelle gegen die Balkanprovinzen
heranzurollen im Begriffe war".
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TI^ FRUNTIERS OF THE DACIAN KIlVGDOM
AFTER THE PEA.CE IN A.D.102

- Summary -

The problem of the territorial provisions of the peace concluded in A.D.102 is still
unclear, because Cassius Dio, 68. 9.5. - our main literary evidence - mentions this topic
using only a general statement.

C. Opreanu and D. Protase had recently proposed an interesting hypothesis, con-
cerning the extension of Decebalus' kingdom after Traiani I Dacicum. They maintain
that the border between the Empire and Decebalus' kingdom was on the Mure ş River.

Had Trajan really set the southern frontier of the Dacian kingdom on the Mure ş
River ?

The attempt at answering this question must, first of all, take into consideration
the causes of the First Dacian War. Besides the very well-known cause of the gold
potential of this "ancient California", I belive that Wirth's explanation is the valid one:
the Dacian kingdom had become a Sonderfall which had exceeded the power admit-
ted by the Empire for a Klientelrandstaat, but, more importantly, had turned into a
dangerous coagulant of the great barbarian "Hinterland". Starting from this fact and,
engaging a powerful army, Trajan obviously aimed to bring the Dacian kingdom back
in the limits accepted by the Empire for a client-kingdom. The best solution was to
reduce the stretching of the Dacian kingdom by occupying the fortress in the Orăştie
Mountains and the main means of communication, which was to enable the efficient
control over the Dacian territory still unoccupied.

In this context, pushing Decebalus over the Mure ş River - as Opreanu rightly
maintains - is consistent with Trajan's conception of organising the Danubian frontier.

What status did Trajan want to give to the Dacian territory south from the Mure ş
River, left under the Roman occupation ?

It is possible that Trajan intended to combine the principle of the direct dornina-
tion with the one of indirect domination. Gostar convincingly demonstrates that Trajan
had not only intented but actually founded a province on the left bank of the Danube.

With this province - which included a part of the Carpathians and which had the
Mureş River as northern "natural frontier" - Trajan was able to control, in a convenient
manner, Decebalus' client-kingdom, drastically reduced in terms of territory and pop-
ulation. Trajan diminished the risk of Decebalus' maintaining as King of this lessened
kingdom because the Emperor controlled him through the Iazyges like Rome had once
used the Numidian kingdom of Massinissa against Carthage after 201 B.C.

The Dacian king is obviously responsible for the begininning of Trajan's Second
Dacian War because he could not accept the status enforced by the peace concluded in
A.D. 102.
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Alexandru SUCEVEANU

Marea basilică - foarte probabil episcopală - de la Histria, căreia i-am închinat
până acum 17 campanii, dar va mai necesita măcar două sau trei campanii pentru a
intra în restaurare, continuă să ofere anual o recoltă arheologică de o excepţională cali-
tate^. Documentele epigrafice, fie apar ţinând momentului de func ţionare al basilicii -
cum ar fi remarcabilul #risagion, pentru a cărui publicare va trebui să aşteptăm, în
speranţa descoperirii altor fragmente, înlăturarea profilelor dintre casete - fie utilizate
ca material de construc ţie în basilică , ţin pasul - ca importantă şi valoare - cu celelalte
descoperiri. Din rândul acestora două ni s-au părut a avea o relevanţă specială, motiv
pentru care ne-am hotărât să le încredinţăm luminii tiparului înainte de publicarea
monografică a întregii basilici.

I. Altar onorific (Fig. 1, a, b).
Respectivul altar a fost folosit ca pilastru - bază de coloană la o construcţie - pro-

babil portic - din atrium-ul basilicii, construc ţie pe care am datat-o în a doua jumătate
a sec. VI p. Chr. Altarul, de calcar - cu profilele pe partea superioar ă şi inferioară a
inscripţiei cioplite, desigur pentru a permite instalarea coloanei de deasupra, şi având
în partea de sus a altarului, orientată în momentul utiliz ării lui ca pilastru către vest,
un orificiu rectangular - are dimensiunile de 1,00 x 0,58 x 0,64 m. Dimensiunile câmpu-
lui inscripţiei sunt de 0,60 x 0,58 iar înă lţimea literelor este de 0,04 m. Ele sunt îngrijit
gravate, dar datarea inscriptiei pe criterii paleografice este superfluă din moment ce
documentul, cum vom vedea îndată, poate fi precis datat pe baza perechii de consuli.

Starea în care ne-a parvenit inscriptia necesit ă unele remarci preliminare propu-
nerii de lectură a acesteia. Astfel în rândurile 1-3 este limpede că ne aflăm în fa ţa unei
dedicatii imperiale, începute prin clasicul pro sal(ute), numai că şi aşa rămâne prea
putin spaţiu pentru transcrierea corectă a titulaturii împăratului şi a coregentului aces-
tuia. Căci în fapt este vorba de Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus
Augustus Fius (25 Februarie 138-7 Martie 161) şi de coregentul Marcus Aelius Aurelius

1. Singura publicalie despre această basilică, mai exact spus despre basilica mai mică, din secolele
IV-V p. Chr., suprapusă de marea basilică din secolul VI, aparţine lui O. Bounegru, în La politique edilitaire
dans les provinces de 1'Empire Romain (IIe - IVe siccles apres J: C.). Actes du Ie^ Colloque Roumano -
Suisse, Deva 1991, Cluj, 1993, p. 195-196. În curând, mai tinerii mei colegi M.V. Angelescu şi Adela Bâltâc
vor publica rezultatele obţinute din a şa-numitul sondaj a, în care s-a putut identifica unul din cele mai
explicite profile din cetate, de la stăncă la stratul vegetal.
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Verus Caesar (5 Decembrie 139 - 6 Martie 161).z Or inscrip ţia noastră nu permite decât
întregirea: Fro sal(ute) [Intp(eratoris)] T(iti) A[e]li (sic) Antonini [P]ii (în ligatură) e[t]
Aureli (sic) Veri [C]a[e]s(aris). Aceste abateri de la titulatura clasică a celor doi, la care
mai adăugăm faptul că documentul este redactat în limba latină, ne îndeamnă să pos-
tulăm provenienţa documentului din mediul rural histrian, de unde atâtea monu-
mente vor fi ajuns să fie folosite la reconstrucţia cetăţii romane târzii.

Numele şi calitatea primului dedicant, din rândurile 4-6, ridică deasemenea pro-
bleme speciale. Nomen-ul său fiind clar Aelius, nu credem că ne hazardăm prea mult
propunând întregirea praenomen-ului său în [T(itus)], ceea ce înseamnă că personajul
nostru va fi primit cetătenia romană în vremea sus-numitului împărat Antoninus Pius.
Cănd anume va fi avut loc acest eveniment, sper ăm s-o putem preciza atunci când vom
examina istoria dislocărilor unităţii militare din care făcea parte. Până atunci să
mentionăm că porecla (mgnomen) sa (Mucatral(is sau -us) ne dezvăluie clar ascen-
denţa sa tracică; chestiune asupra căreia vom reveni atunci când vom discuta numele
şi calitatea celui de-al doilea dedicant. [T(itus)] Aelius Mucatral(is sau -us) nu putea fi
decât vei{eranus), cu menţiunea că ultimele două litere din acest cuvănt sunt abia vizi-
bile, din moment ce după el urmează numele unei unităţi militare. El nu poate fi între-
git decât prin al(ae) I(= primae) Fl(aviae) Gaetul(orum), câtă vreme s-a afirmat că sin-
gura ala din armata Moesiei Inferioare care s ă poarte numărul de ordine I şi supranu-
mele de Flavia era cea a getulilor africani? Aceasta dacă nu admitem că veteranul nos-
tru va fi servit într-o unitate militară activă în altă provincie a Imperiului, posibilitate
mai greu de luat în considera ţie, aşa cum vom vedea îndată .

Numele celui de-al doilea dedicant, din rândurile 6-7, este în filia ţie greacă, cu
nume şi patronim, indiciu clar că el nu beneficiase de cetăţenia romană . Mai greu de
reconstituit, din pricina fracturilor pietrei, el poate fi totu şi întregit în [S]eut(es)
Mucatr[al(is)]. Atât numele cât şi patronimul, cum am văzut, ne îndreaptă spre aceeaşi

lume tracicăs, mai mult chiar, având în vedere coinciden ţa dintre rngnomen-ul primu-
lui dedicant şi patronimul celui de-al doilea, n-ar fi de loc exclus ca între cele dou ă per-
sonaje să fi existat o legătură de rudenie. Acesta din urmă va fi îndepinit o func ţie, din
a cărei prescurtare nu ne-a rămas decât litera G. Având în vedere certitudinea situa ţiei
sale de non-cetăţean (peregrinus), singura întregire rezonabilă ni se pare a fi aceea de
[ma]g(ister), desigur într-un vicus din teritoriul histrian. În vicus Secundini spre pildă ,
apare un magister al cărui nume a fost întregit în Muca[tralis] (ISM I, 342). În vicus

Quintionis, pe de altă parte, este menţionat un ntagister cu numele de Mucatralus Doli
(ISM I, 330), şi chiar un personaj cu numele de Mucatrio Seutonis (ISM I, 308). Având
în vedere că acesta din urmă moare la 35 de ani, identitatea dintre el şi veteranul nos-
tru - care trebuie să fi avut în momentul lăsării la vatră măcar 45 de ani - nu poate fi
susţinută, ceea ce nu înseamnă că documentul nostru n-ar fi putut să provină chiar din
vicus Quintionis. După cuvântul [ma]g(ister), apare litera D, cu o hastă orizontală în

interiorul literei, urmată de un S abia vizibil pe piatră . Singura întregire posibilă ni se

2. J.E. Sandys, Laiin Epigraphy, Groningen, 1969z, p. 243-244.
3. D. Detschew, Die thraldschen Spraclueste, V iena,1957, p. 317-319; I.I. Russu, Liatba traco-dacilor,

Bucureşti, 19672, p. 66.
4. A. Aricescu, în Epigraphica, Travaux dedies au VIIe Congres d'epigraphie grecque et latine,

Bucureşti,1977, p. 247.
5. D. Detschew, op. cit, (nota 3), p. 434-437; I.I. Russu, op. cit, (nota 3), p. 121-122.

i ^ ^
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pare a fi de (în ligatură aşadar) s(uo), pentru un mai corect, desigur, de s(uis), din
moment ce este vorba, logic, de averile celor doi dedicanţi. ^

^n sfârşit, perechea de consuli, prescurta ţi în rândurile 8-9 prin Glabrione et
Homullo rn(n)s(ulibus) - pe numele lor întreg Manius Acilius Glabrio Cnaeus
Cornelius Severus şi Marcus Valerius Homullus - indica anul 152.^

Având în vedere toate observa ţiile de mai sus, propunem următoarea lectură^:

Pro sal(ute) [Imp(eratoris)] T(iti) A[e]-
li(sic) Âtttonini [P]ii e[t]
Aureli (sic) Veri [C]a[e]s(aris)
posuerun[t T(itus)] Ae-

5 lius Mucatral(is sive -us) veţ(eranus)
al(ae) I Fl(aviae) Gaetul(ort,wn) et [S]eut(es)
Mucatr[a1(is) ma]g(ister) de ş(uo)
Glabrione et Ho-
mullo co(n)s(ulibus).

Interesul principal al acestei inscriptii constă în menţionarea primei unităţi
flaviene de cavaleire a getulilor (ala I Flavia Gaetulorum), ale c ărei dislocări în Moesia
Inferior ca şi în alte provincii ale Imperiului Roman constituiesc subiect de aprinse dis-
pute între specialişti. O ala de getuli este atestată în 86 în Iudeea - după ce va fi luptat
în războiul iudaic al lui Vespasian - pentru ca odată cu constituirea provinciei Arabia
(sub Traian, în 105) să fie transferată în această provincie unde a garnizonat în tot cur-
sul secolului al II-lea şi poate şi al III-lea.g Ea primeşte supranumele de veterana odată
cu constituirea, înainte de anu1869, unei alte unităţi de cavalerişti getuli şi anume cea
pomenită în inscrip ţia noastră - ala I Flavia Gaetulorum. Această din urmă unitate este
ate^tată în armata Moesiei Inferioare unde va fi activat înc ă de la înfiintare - în
diplomele din 99 (CIL XVI, 45) şi 110/113 (CIL XVI, 58), pentru ca în 114 să fie
men ţionată printre unităţile auxiliare de cavalerie din provincia Pannonia lnferior (CIL
XVI, 61). Problema revenirii ei în Moesia lnferior - complet eludat ă în lucrările mai
vechi^^- a fost redeschisă abia după publicarea unei inscrip ţii tomitane, asupra căreia
vom reveni.» S-a opinat, deci, că ea ar fi fost transferată din nou în Moesia lnferior fie
în vremea lui Antoninus Pius12, fie chiar în cea a lui Marcus Aurelius.13 I^escoperirea

6. A. Degrassi, I fasti rnnsolari dell'Impero Romano da130 avanti Cristo a1613 dopo Cristo, Roma,
1952, p. 43; G. Alfoldy, Konsvlat und Senatorenstand unter den Antoninen. Prosopographische
Untersuchungen zur senatorischen Fiihrungsschicht (Antiquitas, I, 27), Bonn, 1977, p. 162.

7. Pentru utilele lor observa ţii, le mul(umesc colegilor Octavian Bounegru şi Dorin Nicola.
8. K. Cichorius, RE, I, 19$4, col. 1243, s.v. ala; W. Wagner, Die I)islokation der romischen

Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dalden von Augustus bis
Gallienus, Berlin, 1938, p. 35; M. Speidel, Latomus, 33, 1974, p. 935; Idem, în ANRW, II, 8, 1977, p. 705-706;
M. Christol, Th. Drew - Bear, in La hierarchie (Rangordnung) de 1'armee romaine sous le Haut-Empire.
Actes du Congres de Lyon (ed. Y. Le Bohec), Paris, 1995, p. 81-83.

9. În diploma CIL, XVd, 33 din anul 86, aia d:n Orient poartă supranumele de veterana ceea ce
înseamnă că la acea dată exista deja ala I Flavia Gaetulorum.

10. În afara lucrărilor lui Cichorius şi Wagner, citate mai sus în nota 8, i^:^i 1. Benes, Auxilia Romatta
in Moesia atque in Dacia, Praga, 1978, p. 8 şi 99 nu discută acest lucru.

11. A. Rădulescu, in Noi monumente epâgrafice din Scythia Mittor, Constan(a, 1964, p. 155, nr. : ^-
ISM, II, 127.

12. M. Christol, Th. Drew - Bear, op. cit., (nota 8), p. 83.
13. A Aricescu, op. zit., (nota 4), p. 243.
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recentă a două diplome din 12574 şi, respectiv, din 127^5, care o atesta printre trupele
Moesiei Inferioare, a avut darul să clarifice definitiv lucrurile: ala I Flavia Gaetulorum
n-a staţionat în Pannonia lnferior decât o scurtă perioadă de timp, după 110/113 şi
până în 125. Recrutat la scurtă vreme după revenirea în Moesia lnferior, poate chiar în
127, omul nostru - Titus Aelius Mucatralis - ar fi putut s ă ridice inscrip ţia de care ne
ocupăm după cei 25 de ani de serviciu militar, adic ă in 152, cu ocazia lăsării sale la
vatră şi deci a obţinerii cetăţeniei romane.^b

Discutia ar fi putut fi încheiată aici, dacă documentul epigrafic mai sus analizat
n-ar avea o legătură, fie şi tangenţială, cu inscrip ţia tomitană mai sus evocată . Înainte
de a-i analiza toate implica ţiile, să mai notăm că dosarul epigrafic tomitan ne mai ofe-
rea două dovezi ale prezenţei unităţii ala I Flavia Gaetulorum la Tomis. În prima din-
tre ele (ISM II, 247) este pomenit un veteran al acesteia, poate cândva în cursul secolu-
lui al II-lea. A doua menţiune a aceleia şi ala poate fi citită în faimosul cur^us honorum
al cavalerului Publius Aelius Ammonius (ISM II, 106), care, printre alte îns ărcinări
militare, o va fi awt şi pe aceea de prefect al acesteia după anul 240, fără îndoială în
cadrul provinciei Moesiei Inferior. Singura concluzie logic ă ar fi deci că, după scurtul
intermezzo pannonic, ala I Flavia Gaetulorum n-a mai p ărăsit garnizoana moesică ,
contribuind la apărarea litoralului pontic.» Părea aşadar normal să se considere că
menţiunea aceleiaşi ala se regăseşte şi în dedicaţia către divinitatea locală Heros
Manibazos a lui Sedatius Apollonius "prefect al călăreţilor alei getulilor din Arabia"
(ISM II, 127: ETfapXOs ITfTTEWV El^Tls raITOU^WV TGJV EV 'Apa(3ia), amintita dedica ţie
nefăcând decât să confirme îndelungata staţionare a unităţii ala I Flavia Gaetulorum în
zona traco-moesică, deasemenea până că tre mijlocul secolului al III-lea.^ R Men ţiunea
finală "din Arabia" (Twv Ev 'Apa(3ia) a dat însă naştere la două interpretări diferite.
Pornind de la premisa - repet, normal ă - a identităţii dintre unitatea condus ă de
Sedatius Apollonius şi ala I Flavia Gaetulorum, unii cercet ători au interpretat respec-
tiva menţiune ca rezultat al unei campanii în Arabia a respectivei unităţi.19 Pentru alţii,
în schimb unitatea condusă de Sedatius Apollonius este ala veterana Gaetulorum, gax-
nizonată din 105 în Arabia. În consecinţă, aceiaşi cercetători sunt obligaţi să susţină
originea tomitană a lui Sedatius Appollonius, singura care ar fi putut s ă explice dedi-
caţia - făcută fie la începutul misiunii sale arabice, fie la reîntoarcerea în patria tomi-
tană - a acestuia către o divinitate tipic tracică?^ Soluţia este fără îndoială inoPn^^asă ,
dar dacă printre argumente figurează şi acela că era .^,ai normal ca la Dunărea de Jos

14. W. Eck, M.M. Roxan, ZPE, 116, 1997, p. 193-203.
15. M.M. Roxan, ZPE, 118,1997, p. 287-299.
16. Îi rămăn îndatorat atăt colegului C. C. Petolescu pentru bibliografia semnalat ă , şi, ca de obicei, pen-

tru fructuoasele discu(ii prilejuite de acest nou document, cât şi colegului L. Petculescu.
17. Al. Suceveanu, BJ, 192, 1992, p. 195-223, pentru problematica generală a apărării litoralului vest-

pontic.
18. Sus ţin identitatea dintre ala condusă de Sedatius Apollonius şi ala I Flavia Gaetulorum încă din

1974 (RRH,13,1974, 2, p. 323;BJ,192, p. 216-217) şi, cu unele rezerve, in La Dobroudja roataine (în colab. cu
Al. Barnea), Bucure şti, 1991, p. 63, rezerve generate de îndoielile autorului culegerii de inscrip ţii tomitane
(ISM, II, 127), Iorgu Stoian.

19. A. Aricescu, op. cit., (nota 4), p. 239-248, opinie înregistrat ă şi de regretatul H. Devijver, PME, IV,
Suppl. 1, Louvain, 1987, p. 1715 -1716 (S 13).

20. Pentru non-identitatea dintre cele două unităti, vezi incă A. Rădulescu, op. tit., (nota I1), p. 156,
nota 2, iar pentru originea tomitană a lui Sedatius Apollonius, M. Speidel, M. Christol şi Th. Drew - Bear,
cita ţi mai sus în nota S.
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dedicatiiie miiitarilor să fie făcute în limba latină, atunci fie-ne îngăduit - având în
vedere fragilitatea lui, izvorâtă dintr-o mai mult decât superficială cunoaştere a mate-
rialului epigrafic tomitan şi, in general, vest-pontic21 - să ne îndoim de verosimilitatea
ei. Fără a încerca să tranşăm acum această oricum vexata quaestio, ne întrebăm, în
măsura în care în document se spune "celor din Arabia" (Twv Ev 'Apa(3ia) şi nu "celei
(=alei) din Arabia" (-r>1S Ev 'ApaRia), dacă respectiva menţiune n-a dorit să indice
sorginta getulilor, de o manieră ceva mai imprecisă dar oricum mai exotică .zz

II. Epitaf cripto-crestin (Fig. 2, a, b)
Acest epitaf a fost folosit ca treapt ă de acces dinspre atrium spre narthex, foarte

probabil încă din prima jumătate a secolului al VI-lea p. Chr. De mentionat faptul c ă
piatra trebuie să fi fost multă vreme folosită ca treaptă, din moment ce suprafaţa scrisă
este foarte tocită . Epitaful, din calcar, are dimensiunile de 1,63 x 0,54 x 0,22 cm.
Dimensiunile câmpului inscrip ţiei sunt de 0,60 x 0,375 cm iar înă lţimea literelor este de
0,04 - 0,05 m. Ductul acestora se îndreaptă către secolul al IV-lea, judecând după
analogiile cu inscripţia tomitană IGLR, 4(Ordinibus Scythicis .,.), dar mai cu seamă cea
histriană conţinând epitaful subofiţerului din al XII-lea detaşament de catafractarii cu
garnizoana la Trimammium (IGLR, 110). Cu excep ţia gradului avansat de tocire, viz-
ibil mai cu seamă în dreapta inscripţiei, adică la extremitatea exterioară a treptei,
inscripţia este perfect lizibilă, astfei încă t propunem următoarea lectură23:

D(is) M(anibus)
Aur(elius) Exuperat(us)
decurio civit(atis)
Hist(riae) vix(it) ann(is) L

5 relictis filiis.
Aure(lia) Iovina
coniwc beneme (în ligatură) re[n]
ti memoriam p-

osuit.
Vale viator.

ue u i'ea ercabilă claritate, dacă nu chiar banalitate (poate cu excep ţia mentiunii

din r. 5, de în ţeles ca o precizare a faptului că defunctul avea fii), inscripţia noastră îşi
vede considerabil sporit interesul prin datarea sa în secolul al IV-lea p. Chr. Astfel
avem pentru prima oară atestat la Histria - ca de altfel în toat ă Dobrogea - titlul de

decurio civitatis în perioada romană târzie. A existat şi interpxetarea (IGLR, 114) ca pe

un alt epitaf histrian să apară aceea,si mâgistratură, în formula ex decurion[e. Ceea ce

pare a-i fi scăpat autorului acestei ipoteze este particularitatea că magistraturile

21. La Tomis, de pild ă, sunt înregistrate nu mai pulin de nouă inscripţii greceşti men ţionând militari
romani (ISM, II, Indici, p. 397).

22. Opinia din text contravine aceleia a so ţilor Robert, BE, REG, 77,1964, p.195, nr. 293, potrivit cărora

menţiunea respectivă se referă la locul de garnizoană al trupei. Pentru getuli, de localizat grosso-modo în

sudul Mauretaniei şi al Numidiei, vezi H. L7essau, RE, VII, 1912, col. 464-465, s.v. Gaetuli. Oricum, nu cred

că la circa 180 de ani de la infiin ţare, cănd de la getuli nu va fi rămas decât numele, mai era posibilă
mentionarea cu precizie a ţării lor de baştină .

23. Le mulţumesc colegilor Alexandru Avram şi Costantin Băjenaru pentru unele sugestii de lectură
şi de intregire.
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romane târzii sunt nu numai viagere ci, cel mai adesea, şi ereditare. În aceste condi ţii
preferăm să ne raliem celeilalte intepretări a aceluiaşi document (ISM I, 279), potrivit

căreia este vorba de un veteran (fost decurio într-o trupă de cavalerie), ceea ce nu

însearnnă, desigur, că problema dăinuirii instituţiilor şi magistraturilor tradiţionale în

perioada romană târzie n-ar fi nu numai importantă ci şi, cum rezulta şi din docu-

mentul nostru, foarte probabilă 24
Dar interesul inscrip ţiei noastre nu se opreşte aici. Îndată după invocarea zeilor

Mani este gravată crucea monogramatică (ca de ex. în IGLR, 149) - este drept, într-o

poziţie mai puţin ortodoxă25 - după cum n-ar fi exclus ca sub ultimul rând să nu fie

reprezentată o hedera distinguens, ci binecunoscutul simbol creştin al peştelui (vezi

de ex. IGLR, 55). Certitudinea existenţei pe piatră a crucii monogramatice precum şi

posibilitatea reprezentării peştelui ne obligă la reanalizarea datelor onomastice, capa-

bi^le poate să ne ofere nu numai o cronologie mai strâns ă a documentului ci şi a atmos-

ferei care trebuie să fi precedat instaurarea definitivă a creştinismului în vechea colonie

milesiană de pe malul lacului Sinoe. Atât cognomen-ul defunctului, Exuperatus, cât şi

cel al soţiei acestuia, Iovina (cea care îi ridică monumentul funerar = memoriam)zb,

sunt atestate şi în perioada precreştină . Iovinus/a este un cognomen theoforic derivat

de la Iuppiter.27 El este frecvent întâlnit în perioada precreştină, dar în secolul IV el

poate fi considerat un rngnomen de sorgintă imperială, în măsura în care reprezintă ,

gramatical vorbind, o dezvoltare a lui Iovius, mgnomen-ul împ ăratului Diocletian.28

Există aşadar toate şansele ca Aureliă Iovina să fi văzut lumina zilei în ambian ţa
tetrarhică (284-305). Exuperatus pe de altă parte, poate însemna atât "Victoriosul" cât

şi "Învinsul".zy Mai există însă şi un alt sens al acestui cognomen în cazul în care

admitem că el s-ar fi născut - către sfârşitul secolului al III-lea de asemenea - într-o

familie care ar fi putut îmbrăţişa religia creştină, şi anume "Mântuitul". Oricum ar sta

lucrurile, pe la jumătatea secolului IV, când închide ochii, pe piatra sa de mormânt

apare, alături de păgânul Dis Manibus, crucea monogramatică precum Şi, eventual,

sirnbolul creştin al peştelui. Or, după părerea noastră, această dualitate nu s-ar putea

data decât între 313, anul edictului de tolerare a religiei cre ştine de la Milano al lui

Constantin cel Mare şi Licinius, şi 379/381 când prin mai multe edicte religia creştină
este proclamată unică religie oficială30 În aceste condiţii inscripţia noastră devine cel

mai timpuriu document cripto-creştin de la Histria şi unul din cele mai timpurii din

întreaga Dobroge. Acest lucru nu exclude, desigur, apari ţia - fără îndoială limitată de

binecunoscutele persecu ţii - a unor adep ţi ai noii religii încă din primele veacuri ale

erei creŞtine 31 Receptiv la toate noile religii orientale, ţinutul dintre Dunăre şi Marea

Neagră nu putea respinge - în contrast cu tot Imperiul - noua religie cre ştină .

24. Em. Popescu, Dacia, N.S. , 19, 1975, p. 173 -182.
25. Datorez identificarea acestui simbol unei discu(ii cu prietenul Al. Barnea.
26. Pentru memoria cu sens de mormânt, vezi, L. Lupaş, St. Cl., 5, 1963, p. 111-134.
27. L Kajanto; The Lâti.-t Cognomitta (Commentationes Humanarum Litterarum, 36, 1-4, Helsinki,

1965), p. 212.
28. W. Schulze, Zur C,eschichte Iateinischer Eigennamen, Berlin,1933, p. 486, nota 2.
29. I. Kajanto, op. cit., (nota 27), p. 94.
30. Vezi în general, R. Remondon, La crise de 1'Empire Romain de Marc-Aurcle â Anastase, Paris,

1964, p. 145 şi 193-194.
31. Al. Suceveanu, Contnbuto alla storia del cristianesimo nella Scizia Minore, ?n Timpul Istoriei, I.

Memorie gi Patrimoniu (In honorem emeritae Ligiae B3rzu), Bucure şti, 1997, p. 167-178.
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DEUX INSCRIPTIONS.INEDITES D'HISTRIA

- Resume -

' Les deux inscriptions qu'on publie maintenant ont ete trouvees dans la grande
basilique, probablement episcopale, ou elles etaient utilisees comme materiaux de con-
struction.

I. Autel en 1'honneur de 1'empereur Antonin le Pieux et de Marc - Aurele Cesar,
erige par Titus Aelius Mucatralis, veteran d'origine thrace de 1'ala I Flavia Gaetulurom,
et par Seutes Mucatralis, maire (magister) dans un village du territoire histrien, en 152,
annee du consulat de Glabrio et de Homullus. L'ala dans laquelle a fait son service mil-
itaire Titus Aelius Mucatralis faisait partie, d'es sa constitution, de 1'armee de la Mesie
Inferieure, n'etant deplacee que pour une courte periode (apres 110/113 et avant 125)
en Pannonie Inferieure. L'autel a pu etre erige â 1'occasion de la honesta missio de
Titus Aelius Mucatralis. En Orient on connait une ala veterana Gaetulorum et si dans
le cursus honorum tomitain du cavalier P. Aelius Ammonius (ISM II, 106) il est sur
qu'il s'agit de 1'ala I Flavia Gaetulorum, dans la dedicace toujours tomitaine d'un prefet
d'une ala Gaetulorum (ISM II, 127) â une divinite locale (Heros Manibazos) on a voulu
reconnaître, d'ailleurs avec assez peu des chances, celle d'Orient.

II. Epitaphe erigee par Aurelia lovina â son mari, Aurelius Exsuperatus, membre
du senat de la cite (decurio civitatis), qui a vecu 50 ans. Datable, d'apres 1'ecriture, du
IVe siecle ap. J.-Chr., 1'ins^ription - importante pour la mention des institutions tradi-
tionnelles dans la periode romaine tardive - presente en plus la croix monogramma-
tique, gravee assez discretement apres 1'invocation des Dii Manes, ainsi, que, en bas, la
representation probable du symbole chretien du poisson. Elle est ainsi le plus ancien
document crypto - chretien d'Histria, con^u sans doute apres 313 mais avant 380, date
â laquelle la religion chretienne devient 1'unique religion d'etat.

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1 a, b, Histria. Autel honorifique.

Fig. 2 a, b, Histria. Epitaphe crypto-chretienne.



DRUMURILE DIN DROBOGEA ROMANĂ, PE BAZA STALPILOR
Mii.iARi DIN SEC. II-III P. CHR.

M,ARIA BĂRBULESCLT, ADRIANA CATEIA

Importanţa căilor de comunica ţie antice pentru diverse compartimente ale vie ţii
provinciale - administra ţie, apărare, legături economice şi culturale - a fost subliniată
în repetate rânduri.^ Stabilite pe baza itinerariilor antice2 şi a stâlpilor miliari

descoperiţi, mai rar prin urme arheologice directe, drumurile din Moesia lttferior au
fost prezentate fie în ansamblu3, fie pe segmente, cum ar fi cel de la Noviodunum la
Câllatjg,a

Milliaria aprute în Dobrogea, în ultimele dou ă decenii, pe cele trei artere princi-
pale din regiune, şi anume pe litoral, pe linia Dunării şi în interiorul provinciei, permit
unele completări, cum am arătat recent, privind epoca Dominatului5, şi cum incercăm
să ne oprim în rândurile de faţă , pentru secolele II-III p. Chr. (Fig. 1).

Amintim mai întâi, stălpul miliar descoperit la Sacidava (Muzait - Dunăreni), pus
de mhors IV Gallorttm, în vremea legatului provinciei Moesia lnferior, Q. Fabius
Postumirtus (103 - 105?)6, cea mai timpurie born ă din regiune până acum, în condiţiile
organizării depline a limes-ului Dunării de Jos, de că tre împăratul Traian, în vederea
declanşării şi susţinerii războaielor cu dacii.

pn schimb, în vremea împăratului Hadrian, constatăm interesul pentru drumul
litoralului, importantă arteră de legătură, între provinciile romane din Balcani şi
spaţiul nord-pontic.^

1. V. Pârvan, Ulmetum, I, ARMSI, ser. 2, 34, 1912, p. 576-585; R. Vulpe, Histoire ancienne de la
Doubroudja, Bucureşti, 1938, p. 165; R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti,1968, passim; A.
Aricescu, Arntata in Dobrogea roatană, Bucureşti, 1977, passim; Al. Suceveanu, Viata eronoatic^ fn
Dobrogea iomană (sec. I-III e.n.), Bucureşti,1977, passim; Al. Suceveanu, AI. Barnea, La Dobroudja romaine,
Bucureşti, 1991, fig. 8.

2. K. Miller, Itineraria Romana, R^mische Reisewege an der Fiand der Tabula Peutingeriana,
Siuttgart, 1916, co1. 505-504; U. Cuntz, Itinezaria Romana, I, Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense,
Leipzig, 1929, p. 32; Scutum Durae - Europi t+epertum în Fontes Histoire Daco-Roa ►anae, I, Bucureşti; 1964,
p. 734-737.

3. L. Hollenstein, zn Studia Balcanica, 10, Recherches de geographie historique, Sofia, 1975, p. 23-44.
4. A. Aricescu, I'antica, 8,1975, p. 315-329.
5. Al. Barnea, Voies de rnmmuxtiqtion au Bas-Uanube aux N-VI siecle, în Etudes byzantines et post

byzantines, III, Bucureşti, 1977, p. 29-43; M. Bărbulescu, A, Căteia, Pontica, 30,1977, p. 183-199.
6. A. Rădulescu, M. Bărbulescu, Dacia, NS, 25, 1981, p. 353-359; pentru Q. Fabius Poatuminus vezi

B.F,. Thomasson, Latet'ctili praesidum, Gotteborg, 1984, col. 131, nr. 67: 103 (103/105?).
7. D.M. Pippidi, Studii de istorie 8i epigrafie, Bucureşti,1988, p. 96-99.
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Fig. 1. Stâlpi miliari din sec. II - III p. Chr. descoperiti în Dobrogea.
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Din timpul acestei domnii sunt cunoscuţi în Dobrogea trei stâlpi miliari, doi
descoperiţi pe linia litoralului şi unul la Dorobantu.

Ce dintâi miliar mentionat8, poartă în rândul5 al inscrip ţiei, a Tomis, fapt care-1
plasează pe drumul litoralului, fără să ştim în care loc anume, deoarece distan ţa mar-
cată nu mai este păstrată, stâlpul fiind plasat oricum nu departe de ora şul menţionat.

Data indicată pe piesă, prin cifra puterii tribuniciene XIII, respectiv anul 124 p.
Chr. , ar coincide cu perioada inspecliei împăratului Hadrian în provinciile dunărene,
prilej pentru terminarea unor re ţele de drumuri, construirea şi consolidarea
fortificaţiilor, dacă acceptăm efectuarea acestei vizite imperiale în anii 123-124 9

Oricum, preocupările privind re^eaua căilor de comunicatie din provincia Moesia
Inferior au continuat şi după anu1124, cum o demonstrează miliarul datat zece ani mai
târziu, în 134 p. Chr., care men ţionează în ultimele două rănduri:

--------------------
"--------AbIIIProtomis
M(ilia ) p(assuum )XXVII"^o

În privinta numeroaselor încercări de identificare a localitălii Tres Protomae,
cunoscută deocamdată numai din acest document epigrafic, mention ăm părerea lui j.
Weiss^^ care plasează Tres Protomae la Nicolae Bălcescu (fost Danichioi), a lui V.
Părvan1z şi R. Vulpe12 care fixează localitatea amintită la Mircea Vodă, aflată la inter-
secţia a două drumuri importante, cel central dobrogean, de la Tropaeum Traiani spre
Ibida şi Noviodunum, cu semita Tontis - Axiopolis, ipoteză susţinută şi de alţi istori-
ci14; în sfârşit, amintim părerea lui I. Mititelu^s, conform căreia Tres Protomae era
plasată pe drumul Tomis - Histria, la Vadu, urmat de A. Aricescu^^, care crede că
această localitate trebuie căutată eventual la Corbu de Sus.

Din păcate, deocamdată nici una din aceste ipoteze n-a fost confirmată de un alt
document epigrafic; doi stâlpi miliari descoperiti recent la Medgidia şi Valea Dacilor,
datând din perioada Tetrarhiei, nu pot fi raporta ţi la Tres Protomae decât tot ipotetic.»

Miliarul de la Dorobanţu^a poartă două inscripţii, una din sec. II, foarte frag-
mentară , nesigură din vremea lui Hadrian^9 şi cea de-a doua din timpul
Tetrarhiei.20

Activitatea de între ţinere a drumurilor este mai bine cunoscut ă în vremea

8. I. Stoian, ISM, II, 49 = CII., III, 7615.
9. R. Vulpe, HAD, p. 175; DID, II, p. 136.

10. ISM, II, 53 = CII., III, 7613.
11. Die Dobroudsclia im Altetvat, Sarajevo,1911, p. 69.
12. Ulmetum, I, p. 581.
13. HAD, p.166, n. l; DII), II, p.137.
14. Al. Suceveanu, VBDR, p. 69 (Ttes Proroatae = Mircea Vodă?) şi fig. 1; Em. Popescu, TIR, L 35, p. 73.
15. Itineraria Romana. Le Bouclier de Dura-Europos, BSNR, 37, 1943, p.88.
16. A. Aricescu, Aratata ..., p. 146-148; Pontica, 8,1975, p. 325-326.
17. M. Bărbulescu, A. Căteia, Pontica, 30,1997, p. 196.
18. ISM, V, 5= QL, III,12516.
19. Pentru perioada acestui impărat, vezi CIL, lII,14464 - inscrip(ia de la Abrit şi eventuala folosire de

timpuriu a căii mediane dobrogene, cf. A. Aricescu, Armata ...p, p. 91; R. Vulpe, DID, II, p. 136, n. 77 şi 78 -
Abtat (Zaldapa).

20. Em. Popescu, IGLR, 83.
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împăratului Antoninus Pius, în această parte a provinciei Moesia lnferior fiind
descoperiţi patru stâlpi miliari, de pe linia Dunării, la Seimeni21 şi Capidavazz, şi doi
plasaţi pe drumul litoralului, la Sinoe şi eventual Histria23.

Trei dintre miliarii la care ne-am referit conservă numele guvernatorului prin
grija căruia au fost ridicati, sub forme diferite: Iulius Severus, pe stâlpul de la
Capidava, a^ărut recent; şi T. Statilius Itilius Severus, pe cel de la Sinoe, din acela şi an,
159 p. Chr. In schimb, pe miliarul de la Seimeni, din anul urm ător, numele legatului
apare sub forma Iulius Statilius Severus.

Descoperiri epigrafice mai noi din provincie, de la Odessos24, şi mai ales Montana
(Mihailovgrad)25 au întărit ipoteza că în anii 159 şi 160 p. Chr., este prezent în provin-
cia Moesia lnferior un singur guvernator - L. Iulius Statilius Severus, menţionarea
numelui diferit pe stâlpul de la Sinoe fiind probabil rezultatul unei gre şeli de lapicid.

Distanţa notată pe unul din miliarii de la Seimeni, VI M.P., corespunde depărtării
dintre Axiopolis şi acest punct26.

Pe piesa descoperită recent la Capidava, figurează IQ M.P., stâlpul fiind plasat pe
aceeaşi arteră danubiană, fără a putea preciza27 pozi ţia sa iniţială faţă de cetate (la nord
sau la sud).

Pe stâlpul de la Sinoe apare noatată distanţa de XVIIII M.P. (28,101 km.) probabil
de la Ad Salices. În It. Ant. sunt men ţionate XXV M.P. de la Ad Salices la Histria28; dac ă
se scad cele XVIIII M.P. amintite rămân VI M.P. (8,874 km.) care corespund aproxima-
tiv depărtării dintre Sinoe şi Histria, stâlpul fiind plasat probabil în vicus Quintionis
(Sinoe)Zy.

Din vremea lui Marcus Aurelius cunoaştem în regiune nouă sau zece miliari,
plasaţi în special pe drumul litoralului, (la Callatis şi în preajma acesteia - 5, la Sinoe şi
eventual la Histria) Şi alte trei piese în nordul Dobrogei - în apropiere de Dinogetia
(Garvăn).

Operaţiunea de refacere a drumului litoral a avut loc în anul 162 p. Chr., cum
arată miliarul de la Sinoe30 şi eventual Histria37 şi 163 p. Chr., cum demonstrează bor-

21. E. Doruţiu-Boilă, LSM, V,1; Gr. Florescu, BCMI; 17, 1924, p. 98.
22. L C. Opriş, M. Popescu, Thraco-Dacica, XVII, 1-2, 1986, p. 189-190.
23. ISM, I, 316; 317 = CIL III, 12513; Al. Avram, LSM, III, (în pregătire), cu comentariul la nr. 196, 197,

198; S. Lambrino, RIR, nr. 5-6, 1935-1936, p. 327, n. 1; R. Vulpe, DID, II, p. 150 (apreciază că e mai degrabă
vorba de o piesa din vremea lui MarCUS Aurelius). Mulţumim şi pe această cale d-lui Alexandru Avram, care
ne-a pus la dispoziţie manuscrisul vol. ISM, III.

24. G. Mihailov, Izvestija, Varna,l3(28), 1977, p. 142-142; SSG., 28, 1978, p. 613.
25. Montana, Sofia,1987, sub redac ţia lui V. Velkov, p. 28, nr.13 (vezi şi QL, III,1237); cf. Em. Doru ţiu

- Boilă , SCIVA, 40, 1989, p. 334-338 cu bibliografia asupra problemei. B.E. Thomasson, op. cit., col. 135, nr.
88-90.

26. Supra n. 21. Pentru alte descoperiri de la Seimeni, vezi ISM, V, 2-4; TIR, L, 35, p. 65.
27. I.C. Opriş, M. Popescu, op. Cit., p. 190, n. 3 şi urm. În legătură cu locul de amplasament iniţial

necunoscut al miliarului de la Capidava, autorii nu exclud un raport între acesta şi drumul secundar prin

Băltăgeşti spre Tomis sau Hisiria; în acela şi timp, miliarul de la Seimeni (ISM, V, i) este plasat la nord de

Capidava, spre Topalu, fără a se argumenta această ipoteză .
28. It. Ant., 227,2 = Fontes, I, p. 749; A. Aricescu, Armata ..., p. 139 şi 142.

29. Vezi LSM, I, 324-340; Pentru observaţii aerofotografice: Em. Doru ţiu-Boilă, Peuce, 2,1971, p. 42; P.
Alexandrescu, Pontica, 3,1970, p. 81-82, fig. 3; pentu o eventuală localizare vezi Al. Avram, O. Bounegru, C,
Chiriac, Pontica,l8, 1985, p. 119, n. 25.

30. ISM, I, 318 = CII. II,12514, pe care sunt notate tot XVIIII m.p. ca şi pe miliarul din 159 (ISM, I, 317).
31. ISM, I, 319; L. Hollenstein, op. cit., p. 31, nr. 25 (consider ă stâlpul Antoninus incertus).
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nele de la Callatis32, gravate în acest an, după un concept redactat în anul precedent33,
în timpul guvernatorului M. Servilius Fabianus Maximus.^

Pe piesa de la 23 August^ (vicus Amlaidina) figurează VII M.P. care corespund
depărtării dintre locul descoperirii piesei36 şi cetate, iar înspre sud, cum se ştie, un mil-
iar din acelaşi an a fost găsit la 2 Mai37, ceea ce demonstrează repararea drumului
litoral, în preajma Callatidei, pe o distanţă de aproximativ 14 km., în acest interval
scurt de timp.

Aceeaşi atenţie s-a acordat şi arterei danubiene, reparată în portiunea sa nord-
vestică în preajma Dinoge(iei, dar şi spre sud^.

Din timpul împăratului următor, Commodus (180-192) provine din Dobrogea un
miliar al cărui loc de descoperire este, din păcate, necunoscut39.

O atenţie deosebită pentru refacerea drumurilor în această parte a provinciei,
observăm în vremea lui Septimius Severus, toţi cei nouă stâlpi descoperi ţi în regiune
fiind redactati în nominativ, ceea ce demonstrează că lucrările s-au efectuat din ordin
imperial, sub supravegherea cunoscutului guvernator al provinciei Moesia lnferior, C.
Ovinius Tertullus40, în anu1200 p. Chr.

Lucrările au vizat atât linia linia Dunării, cum demonstrează miliarii de la
Axiopolis4^, Seimenii Mari42, Topalu43, Carsium^ - două exemplare, cât şi cea litorală ,
fapt subliniat de aparitia unor stâlpi la Săcele^5, Tomis46 - două exemplare, şi Odess^47;
cum am avut prilejul să arătăm nu demult, n-au fost omise se pare, nici semitae-le,
dacă luăm în considerare miliarul apărut la Plopeni48 (jud. Constanta), plasat pe căile

32. AI. Avram, ISM, III, 196; N. Gostar, St. CI., V,1963, p. 301, fig. 3, consider ă inscrip(ia a din vremea
lui Caracstlla (vezi şi L. Hollstein, op. cit., nr. 26) şi inscrip ţia b din vremea lui Tetrarhiei, IGLR, 84. Lectura
corectă la A. Ştefan, St. Cl., XXII, 1984, p. 95-100, n. 1; ]9VI, III, 197; D. Tudor, MCA, 2(1956), p. 619-620, n.
159, loc de descoperire necunoscut; A. Ştefan, op. cit., p. 100-103, nr. Z, atribuie miliarul aceluiaşi atelier
prezentat mai sus; LS1VI, III,198 = QL, III,13757 = ESM, II, 68, prope Tomis, locul de provenien(ă de la Callatis
este precizat de A. Ştefan, op. cit., p. 103-104. Vezi şi notele următoare.

33. A. Ştefan, op. cit., p. 95-106, Al. Avram, ISM, III, p. 290.
34. B.E. Thomasson, op. cit., co1.136, nr. 93: A.162 (162/164); Em. DoruXiu - Boilă, Dacia, N.S., 36,1992,

p. 25-27.
35. QL, III, 7616 = ISM, III,195.
36. Pentru acest sat vezi CQ.., III, 13743 = LSM, II, 266; Scutuat Durae $uropi repertum, XI, 735,; R.

Vulpe, DID, II, p. 206.
37. A. Rădulescu, Pontice, i,1968, p. 323-325„ nr. 2; ISM. III,199.
38. ISM, V, 256, 257, 258; Skorpil, BSA, Varna, V, 1912, 3-4; L. Hollstein, op. cit., p. 29, nr. 8(Ruse,

Sexaginta prista).
39. D. Tudor, op. cit., p. 622, nr. 162.
40. B.E. Thomasson, op. cit., col. 139, nr. 107: 198/201; J. Fitz, Die Laufbahn der Statthalter in der

romischen Provinz Moesia lttferior, Weimar, 1996, p. 49: 198-202 p. Chr; R. Vulpe, DID, II, p. 191-196; D.
Boteva, Lower Moesia and Thrace in the Roman Imperial System (A.D.193-217/218), Sofia (1987), p. 331-332
(198-201 p. Chr.).

41. CQ., III, 7602.
42. ISM, V, 2= Gr. Florescu, BCMI, 17, 1924, p. 88-90.
43. M. Bărbulescu - Munteanu, A. Rădulescu, Pontica,13,1980, p. 140-144, nr. 1.
44. 1SM, V, 95-96 = CII., III, 7603-7604.
45. QL, III, 14461; în privinta men ţionării în mod eronat a acestui stâlp miliar şi la Aegysus vezi M.

Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 24, 1991, p. 125, nr. 3.
46. Iidem, Pontica, 73, 1980, p. 145-146; Pontica, 24,1991, p. 123-126, nr. 1.
47. L. Hollenstein, op. cit., p. 31, nr. 23 (drumul litoralului, f ără să-1 excludă pe cel de la Odessos la

Mattiianopolis); tbidem, nr. 44, in legă tură cu piesa publicată de M. Mircev, Izvestia Varna,12,1961, p. 115,
nr. 13 (198-211 p. Chr.).

48. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica,13,198Q p. 146-148, nr. 3. Nesigur ă din epoca Severilor este
inscriplia a de pe miliarul de la Valea Dacilor, vezi Pontica, 30, 1997, p. 184 şi fig. 4 a; în acest caz numărul
pieselor din perioada men ţionată ar spori cu un exemplar.

^
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de la Tomis sau Callatis, spre Tropaeum Traiani şi Dunăre.
Pe câtiva miliari din această perioadă figurează şi distanţele, cum ar fi cel publi-

cat mai recent, de la Tomis, unde au fost notate II M.P. (2,958 km.), piesa fiind plasată
pe drumul litoral la nord de cetate, poate în vicus Turris Muca .. 49 . Tot astfel, pe
stâlpul de la Topalu, cele V M.P. (7,395 km.) corespund cu dep ărtarea dintre locul
descoperirii piesei, până la Capidava; stâlpul aflat probabil pe locul s ău din vechime,
consemna drumul reparat de la cetatea amintit ă, până Ia aşezarea de la Topalus^. Piesa
poate fi raportată la alte două borne, din acelaşi an, descoperite la Hârşova, pe una din-
tre acestea figurând X M.P. (14,79 km.).

Acest miliar marca probabil drumul de pe lime$-ul scythic, refăcut între Topalu şi

Carsium. Dacă adunăm cele V M.P. notate pe stâlpul de la Topalu, cu cele X M.P. notate
pe stâlpul de la Carsium, rezultă XV M.P. (22,185 km.), adică o distanţă apropiată de cea

indicată în It. Ant. 224,4 între Capidava şi Cazsium, de XVIII M.P. (26,622 km.)s^. Diferenţa
de III M.P. dintre cele două localităti ar putea fi consemnată pe cel de-al doilea stâlp mili-
ar, descoperit la Carsium (tot din anu1200), pe care se pătrează doar indicaţia că lucrarea
a fost efectuată cu participarea solda ţilor din Ala II Aravacorum, cantonată acolo 5z

Dacă în vremea lui Severus Alexander în provincia Thracia sunt cunoscuţi mai

mulţi stălpi miliari, în Moesia lnferior numărul lor rămâne redus53, fără să apară însă
lucrări de fortificare sau reparare în partea nordic ă a provinciei, la care ne referim aici.

În schimb, în timpul lui C. Iulius Verus Maximinus şi al fiului său, Verus
Maximus, sunt atestate lucrări de refacere a drumurilor în anii 236-237 p. Chr., în
perioada guvernatorului L. Flavius Honoratus Lucillianuss4.

Drumul de pe limes-u1 scythic este refăcut în partea nordică a provinciei, în prea-
jma cetăţii Carsiuntss, şi pe portiunea dintre Noviodunum şi Aegyssus, cum ne arată
miliarul apărut la Mănăstirea Sauns^. Pe stâlpii aminţiti, numele imperiale sunt marte-

late, dovadă că în anii 238 p. Chr. provincia aderase la revolta împotriva Jui Maximinus.
Aceeaşi observaţie putem face şi în legătură cu drumul litoralului, prin piesele

descoperite la Histrias^ şi Corbu58; operaţiunea de refacere este explicit ilustrată de mil-

iarul de la Slava Rusăsy (Ibida) unde citim:

„ .............. nu -
[ liari)a nova et vi -
[ as et po]nt(es) disru(t)
«asper^...

49. Ibidem, p. 145-146, nr. 2, n. 18-20; QL, III, 7533 = ISM, II,141.
50. Nu ne referim la cetatea aflată la 4 km. nord de localitate, construit ă se pare mai târziu, în sec. IV,

cf. LS1VI, V, p. 76, ci la apari ţia câtorva materiale epigrafice izolate, respectivi cei doi stâlpi miliari menţionaţi

şi un fragment de stelă funerară (LSM, V, 55).

51. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, op. cit., p. 143-144.
52. ISM, V, 95; vezi şi IGLR, 231, pentru inscriplia b) din vremea Tetrarhiei.
53. L. Hollenstein, op. dt., p. 32-33.
54. J. Fitz, op. czt., p. 52; B.E. Thomasson, op. cit., col. 143-144, nr. 130.
55. ISSM, V, 97 = C^., III, 7605; vezi şi L. Hollenstein, op. cit., p. 34, nr. 34, de pe por ţiunea dintre Novae

şi Sexaginta Prista.
56. V.H. Baumann, Pontica, ]0, 7977, p. 325-331; ISM, V, 250 bis; ISM, V, 223 = QL, III, 7612.
57. LSM, I, 320; D.M. Pippidi, SCIV, 5, 1954, p. 94, nr. 7.
58. ISM, I, 321 = QL, III,14462; Em. Doru ţiu - Boilă, SCIV,15, 1964, 1, p. 133, nr. 4.
59. ISM, V, 223 = CII., III, 7612.
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Piesa din urmă, descoperită pe calea central-dobrogeană, sugerează o utilizare a
acesteia în sec. III p. Chr., dacă nu mai veche, cum s-a propus pe baza miliarilor de la
Abritt şi Dorobanţu^^.

Refacerea drumurilor în vremea lui Gordianus III este importantă deoarece se
realizează după atacuJ carpo-gotic din anu1238, dovedită de câţiva miliari din provin-
cieb^, între care şi cei de la Lomec^z, Carsiunt^ şi mai de curând Tomis^.

Cum am avut prilejul să spunem, piesele amintite atestă în provincia Moesia
Infer'ior, un legat cu praenomen-ul C, despre care ştim, pe baza stâlpului de la Lomec,
că activa în anul 241; întrucât pe miliaruJ de la Hârşova, care păstrează doar finalul
unei titulaturi imperiale şi iniţialele guvernatorului C. Pe..., numele nu poate fi rapor-
tat cu siguranţă la piesa din acelaşi Joc, din timpul lui Gordian al III-1ea65, observa ţiile
epigrafice duc mai degrabă la concluzia că opera de refacere a drumurilor din provin-
cie îi apartine Jui Tullius Menoplullus, sprijinit fireşte de unele oraşe - cum dovedesc
miliarii de Ja Tomis, Odessos şi Marcianopolis*.

Guvernatorul amintit a stat probabil în fruntea provinciei Moesia lnferior, până
în anu124166, suferind în final damnatio memoriae, urmată de ştergerea numelui de pe
monumentele publice, din motive ce pot fi intuite în contextuJ perioadei respectiveb^.

Dacă în privinţa lui Filip ArabuJ, în provincia Thracia, sunt cunoscute mai multe
piese miliarefi8, pentru zona noastră poate fi luat în discuţie doar un miliar apărut la
Topalu, şi publicat cu pu ţină vreme în urmă69, pe care Jectura numelui imperial este
nesigură, întrucât acesta a fost martelat, fiind trecut ulterior cel al lui Aurelianus, motiv
pentru care prezen ţa guvernatorului Sallius Aristaenetus în provincia Moesia lnferior,
în timpul lui Filip ArabuJ, rămăne ipotetică^^.

60. Vezi, Supra, nota 18, D.M. Pippidi, Contribujiiz, p. 464 şi urm. R. Vulpe, DID, II, p. 232; Em.
Dorukiu-Boilă, Dacia, NS, 29, 1-2, 1985, p. 133-134.

61. CIL, III, 6238 (= 14459), Marten; IGB, II, 797, Drevnja; M. Mircev, BSA, Varna, IX, 1952, p. 69-70, n.
1; IGB, I, p. 223-224 (Tripolite), cf. L. Hollenstein, op. ^tit., p. 34-35, nr. 42; vezi şi notele urmă toare.

62. CtL, III, 14430.
63. ISM, V, 99 = CIL., III, 7607.
64. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 24, 1991, p. 123-141.
65. ISM, V, 98.

* Vezi supra, notele 61-65.
66. G.M. Bersaneti, Athaeneum, XVI, 1938, p. 233-238; XIX, 1941, p. 144-148; J. Fitz, op. cit., p. 31-34;

B.E. Thomasson, op. czt., col. 144, nr. 131 (239-340).
67. R. Vulpe, op. cit., p. 230-239.
68. L. Hollenstein, op. cit., p. 35-36, nr. 43-46.
69. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 26,1993, p.197-206. Pentru un fragment de stâlp miliar găsit

la Capidava, nesigur datat, vezi ISM, V, 9(probabil din timpul lui Filip Arabul şi fiul său sau Maximin
Thracul şi fiul său Verus.

70. În legătură cu observa^ia recentă a lui C.C. Petolescu, SCIVA, 47,1996, 4, p. 409-416, privind aparte-
nenta primei inscriphi de pe stâlpul de la Topalu perioadei lui Elagabal, remarcăm urmă toarele:

a) În Moesia, stălpii din perioada lui Elagabal sunt nesiguri, încadr ăndu-se mai degrabă in vremea
lui Marcus Aurelius - cf. ISM, I, 319, ISM, III, 196; CIL, III, 6237, vezi supra, nota 23.

b) Aşa cum precizam ini(ial, stălpul a fost redactat în dativ, şi nu în ablativ cum ni se sugerează in cron-
ica epigrafică amintită, cazul ablativ fiind mai puHn obişnuit în transcrierea numelor imperiale pe miliari.

c) Numele lui L. Dontitius Aureliattus, scris pe piatră în nominativ, după martelarea celui anterior,
este evident gravat mai neîngrijit. Literele păstrate pe miliarul de la Topalu nu sus#in lectura M. Aur.
Antonino în privin(a spa ţiului de gravare, pentru dispunerea numelui imperial amintit fiind necesare trei
rănduri şi nu două cum au fost rezervate pe piatra de la Topalu. În acest caz, sugestia lecturii numelui lui
Elagabal (în ablativ) - M. Aur. Antonuto, deşi foarte tentantă, nu poate fi susţinută pe baza fragmentelor de
litere păstrate. Chiar dacă am admite că tapicidul a şters rândul2 numai par ţial, respectiv începutul aces-
tuia, pentru a nota ini#ialele L D(nomen scris abreviat tocmai pentru a utiliza o parte din vechea inscrip ţie),
numele Aumlianvs păstrat partial in rândul2, ar fi trebuit să continue la începutul rândului 3 al inscripliei
iniliale, unde nu se pot reconstitui literele LiA. Evident, noua grafie este mai neîngrijită; ceea ce putem



^ 2g MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA

În scurta domnie a lui Traianus Decius, atentia pentru regiunea noastră, evident

expusă atacurilor de la nord, este ilustrată şi de apariţia a doi stâlpi miliari: unul la

Rasova, pe lintes-ul scitic, la 4000 paşi de Sacidava (Muzait - Dunăreni)^^, piesă care a

contribuit la localizarea acestei aşezări antice7z şi care se încadrează în intervalul crono-

logic cuprins între sfâr şitul anului 249 şi prima jumătate a anului 251 şi cel de-al doilea

stâlp, descoperit la Sinoe73 pe care numele guvernatorului a fost martelat, în împre-

jurări care erau adeseori dificile, în condi ţiile de criză a imperiului74.

Desigur, momentele de linişte erau folosite de fiecare dată; acelaşi interes pentru

provincia Moesia lnferior se observă şi în vremea domniei comune a lui Valerianus şi

Gallienus, când pe lângă piesa cunoscută de mai multă vreme, de la Carsium75 putem

adăuga doi stâlpi de la Tomis^b, unul dintre ei^^ fiind pus în vremea guvernatorului C.

Iulius Victor78, praeses provinciae, de metropola Tomis.
În aceeaşi perioadă, două piese79 marcau limita ora şelor Odessos ş i

Marcianopolis, opera ţiune efectuată între anii 254-258, cum se deduce pe baza numelui

Caesar-lui P. Licinius Ignatius Cornelius Valerianus, menţionat în text.

Din timpul împăratului M. Aurelius Claudius, cunoa ştem în regiune o singură
piesă descoperită la Tontis, însemnată din mai multe puncte de vedere. Ea certific ă fap-

tul că Tomis-ul a rezistat atacurilor pustiitoare din anii 267 şi mai ales 2698^, , iniţiind

chiar o operă de refacere a drumului din preajmă, întru-cât pe piesă figurează I M.P.

Pe de altă parte, borna amintită, pusă de metropolis Tomitanorum, sub supravegherea

guvernatorului Titius Saturninus (agente praes(ide)/ prov(inciae) Titio/ Saturnino)
adaugă încă un nume în lista lega ţilor provinciei Moesia lnferior, de data aceasta un

personaj de rang ecvestru^^. Prezen ţa sa în Moesia lnferior se plasează în anii 268-270,

sau la începutul acestui interval, dacă luăm în considerare lipsa mentionării consu-

latului şi a puterii tribuniciene a lui M. Aurelius Qaudius pe piatra de la Tomis,

men ţionate pe milliaria din alte provincii^2 ( chiar dacă lipsa acestor date pe piesele

târzii este obişnuită).

sus ţine şi acum e că s-a păstrat în rându131itera L, încadrată noului nume transcris eronat în nominativ:

2 L D AURE/
LIANUS

Dacă ar trebui să completăm, aşa cum ni se sugerează , în prima inscripţie ş i numele Antoninus, acesta n-ar

fi putut fi trasat decât în rândul4, unde au fost trecute ini ţial, după cum se poate observa pe piatră, titlurile

"PIO FELICI"
Deşi prezenţa lui Sallius Aristaenetus în Moesia lnferior în vremea Severilor ar fi fost mai logic ă ,

din păcate răspunsul in această direcţie rămâne dificil de stabilit, piesa găsindu-şi cu greu rezolvarea epi-

grafică din cauza martelării parţiale a primei inscripţii.
71. A. Rădulescu, Revista muzeelor, 6, 1969, 4, p. 350.
72. A. Aricescu, Dacia, NS, 14, 1970, p. 297-305; idem, ?umata ..., p. 160.
73. ISM, I, 322 = CIL, III,12515; B. Thomasson, op. cit., col. 145, nr. 141; vezi recent o inscrip ţie din vre-

mea lui Declus la M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 31,1998, p. 136 şi n. 15.
74. R. Vulpe, DID, II, p. 244-250; Al. Suceveanu, VEDR, p. 28.
75. CIL, III, 7608.
76. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 24, 1991, p. 131-138.
77. Ibidem, p. 132, n. 3.
78. C.C. Petolescu, SCIVA, 45, 1994, 4, p. 629, confirm ă că C. Iulius Victor este de rang ecvestru.

79. IGB, I2, nr. 251; IGB, II, nr. 834; L. Hollanstein, op. cit., p. 36, nr. 49-50.

80. R. Vulpe, op. cit., p. 262-267.
81. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 24, 1991, p. 136-141, nr. 4; C. C. Petolescu, op. cit., p. 373.
82. S. Soproni, Folia Archaeologica, XXXIV, 1983, p. 83-90, nr. 4, n. 30; CIL, XVII, 2, nr.159/A:269/270

p. Chr.
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Între guvernatorii care-i succed lui Titius Saturninus, în Moesia lnferior, se
numără M. Aurelius Sebastianus vir perfectissimus praeses provinciae, în anii 270 sau
271^, şi, într-un interval care poate fi precizat mai larg, între anii 284-302 p. Chr.,
Silvius Silvianus şi Aurelius Dizo, tot de rang ecvestru^.

Opera constructivă, începută în vremea lui Aurelianus este ilustrată şi de piesele

miliare din Moesia lnferior, plasate mai ales pe limes-ul danubian, până în zona

Sexagittta Prista^, fără să lipsească însă şi un exemplar din Tontis, din anii 271 /272-275
p. Chr., care nu conserva numele guvernatorului86, probabil M. Aurelius Sebastianus87.

Seria miliarilor care preced perioada Tetrarhiei se încheie cu o pies ă din vremea
lui Tacitus, descoperită în apropiere de Varna^B.

Stâlpii miliari prezenta ţiA9, oferă date însemnate privind lista guvernatorilor

provinciei Moesia lnferior; se adaugă apoi câteva informa ţii toponimice, importante

pentru secolele II-III p. Chr. la Dunărea de Jos. În sfârşit, milliaria ilustrează intensi-

tatea vietii provinciale, permiţând unele precizări; limităndu-ne la un singur exemplu,

numărul destuJ de ridicat de piese - 4- din vremea anarhiei militare, descoperite la

Tomis şi în împrejurimile acestuia, dovede şte că sub aspect constructiv, grija pentru
menlinerea drumurilor provinciei, s-a manifestat continuu, chiar şi în situaţii politice

mai dificile.

83. Em. Doru(iu-Boilâ, Dacia, NS, 12, 1968, p. 405 şi urm.; B.E. Thomasson, op. cit., col. 146, nr. 149.
Vezi şi infra, nota 87.

84. V. Velkov, Arh. Vestnik, 1977, p. 421.
85. CIL, III, 14460; J. Fitz, op. cit., p. 37-38.
86. ISIvI, I1,109 = CIL, III, 12517.
87. Despre acesta sau eventual un alt guvernator râmas anonim, care i-a urmat la cârma provinciei,

vezi şi un cippus de la Callatis, din anu1274 (Gr. Tocilescu, AEM, 8,1884, p. 33-34, nr. 3; CQ.., III, 7586; Em.

Doruţiu-Boilâ, loC. cit. şi AI. Avram, LSIVI, III, nr. 96, cu un comentariu l ărgit.

88. CQ.,, III, 14207 = Kalinka, nr. 72; IGB, I, 252, B.
89. Alte două exemplare de calcar provin tot din zona Carsium, mai exact un stălp a fost descoperit in

anul 1987, pe dealul "Celea micâ", la cca. 1 km. de cetate, p ăstrând doar două rânduri: 'p(ro)

p(r(aetore)]/m(ilia) p(assuum)'; probabil din sec. III p. Chr.; al doilea stâlp este anepigraf, cf. C. Nicolae,

Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 143, n 76 şi Pl V/ 1 A, B şi 2. Mai există căteva piese inedite în vo^:^gea: la

Murighiol (Halmyris), douâ exemplare, găsite la poarta de vest, după cum ne-a informat Mihail Zahariade

(1998); la Arsa (jud. Constan ţa), descoperire semnalată de N. Georgescu-Chelu(ă , verificatâ pe teren; la

Berteştii de Jos (jud. Ialomi ţa), piesâ provenită probabil din Dobrogea, cum ne-a transmis Costel Chiriac. Le

mulţumim colegilor menţiona ţi pentru aceste date, fară a putea preciza, până la publicarea pieselor, perioad-

ele in care pot fi incadraţi aceş ti miliari. Aceeaşi observa ţie o putem face in legătură cu un exemplar proven-

it din descoperirile mai vechi de la Callatis, mult deterio:at (aflat in colec(ia MINA Constan ţa, inv. 47).

Despre milliarium semnalat de Gr. Tocilescu, mss. , 5î32, f. 179, cf. TlR, L 35, p. 30, nu putem face
alte precizări. În sfărşit, men(ionăm un stâlp miliar din perioada Tetrarhiei, de la M. Kogă lniceanu, vezi
Pontica, 30,1987, p. 190, nr. 5.
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LES ROUTES DANS LA DOBROUDJA ROMAINE

Â PARTIR DES BORNES MILIAIRES, AUX II"e - III"e SIECLES

- Resume -

Milliaria apparus lors de ces deux dernieres decennies ont impose la reprise de

la discussion concernant les voies d'acces traditionelles dans le nord de la province

Moesia lnferior aux II-e - III-e siecles ap. J.- C.
Le grand nombre de bornes miliaires, presentees dans leur succession

chronologique, erigees le plus souvent sous la surveillance des gouverneurs de la
province, datent partir de Trajan, continuent jusqu'ă Aurelien, si nous considerons seul
1'intervalle chronologique y analyse, offrant des informations toponymiques et com-
pletant les fasti proviciae Moesiae Inferioris.

Il faut rappeler, en ce sens, la borne miliaire la plus recente decouverte jusqu' ă

present dans la region, ă Sacidava (Muzait-Dunăreni) posee par cohors IV Gallaorum,

au temps du legat de la province Moesia lnferior, Q: Fabius Postuminus (103-105),
dans la cadre de 1'organisation du limes du Bas-Danube par 1'empereur Trajan, pour

soutenir les guerres avec les Daces.
La route du littoral, importante artere qui reliait les provinces romaines des

Balcans ă 1'espace nord-pontique, a beneficie d'interet au temps de 1'empereur Hadrien,
fait prouve par les deux bornes miliaires decouvertes sur cette voie d'acces, ă Tomi, et

datees des annes 123/124 et 134; sur cette derniere piece figure la localite Tres

Protomae dont le placement ă Mircea-Vodă reste incertain et qu'on pourrait identifier

eventuellement avec les ruines signalees ă Corbu (depart. de Constantza). La piece de

Dorobanţu, avecun texte incertain du temps d'Hadrian, s'ajoute ă ces decouvertes.

Pendant le regne de 1'empereur Antoninus Pius, 1'activite d'entretenir les routes
est bien illustree par les pieces decouvertes le long du Danube, de Seimeni et Capidava
(recemment decouverte), ainsi que par les deux exemplaires du litoral de Sinoe, poses

par le soin du gouverneur L. Iulius Statilius Severus.
Les plus nombreuses bornes miliaires decouvertes au nord de la province Moesia

Inferior temoignent de 1'attention particuliere accordee ă la refection des routes et

proviennent du temps des empereurs Marcus Aurelius (9 ou 10 milliaria places

notamment sur la route du littoral5 exemplaires, ă Callatis et ses environs, un exem-

plaire ă Sinoe, un - ă Histria et 3- au nord de la Dobroudja romaine). On constate

autant d'interet pour cette region ă 1'epoque de Septimius Severus, depuis quand sont

dates 9 bornes miliaires. Les travaux ont vise egalement la ligne du Danube comme le
prouvent les bornes miliairs d'Axiopolis, Seimenii Mari, Topalu, Carsium, (2 exem-

plaires) et la ligne littorale, fait souligne par les bornes miliaires de Săcele et Tomis (2)

, toutes ces pieces etant rediges en nominatif, ce qui demontrent que les travaux ont ete

effectues ă 1'ordre imperial, sous la surveillance du gouverneur C. Ovinius Tertullus

(198-201 /202).
La borne miliaire de 1'an 200 ap. J.-C., decouverte ă Plopeni, sur la semita qui reli-

ait Tomis et respectivement Callatis ă Tropaeum Traiani, et, plus loin, ă la route cen-

trale dobroudjienne et au Danube, temoigne aussi de la refection des voies d'acces

secondaires.
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A 1'epoque de Severus Alexander, dans la Moesia lnferior, ă la difference de la
Thrace, le nombre des bornes miliaires reste reduit. En echange, sont attestes des trau-
vaux de refection des routes â 1'epoque de Maximinus Thrax et de son fils Verus
Maximus (236-237).

Nous mentionnons que sur les pieces decouvertes ă Mănăstirea Saun, Histria,
Corbu et Slava Rusă (Ibida) les noms des empereurs sont marteles, preuve qu'en 238
la province avait adhere â la revolte contre Maximinus.

On accorde toujours beaucoup d'attention â la refection des routes pendant le
regne de Gordianus III,1'activite de reconstruction etant demontree par les bornes mil-
iaires de Carsium et Tomis, problement au temps du gouverneur Tullius Menophilus.

Pendant le regne de Philippe 1'Arabe dans notre zone on peut parler seulement
du miliaire de Topalu; la lecture du nom imperial y est difficile, celui-ci etant martele,
d'ou la presence incertaine du gouverneur Sallius Aristaenetus dans cet intervalle de
temps.

La preoccupation pour la conservation du reseau routier s'est manifestee meme
aux moments politiques difficiles tout comme nous laissent observer les bornes mili-
aires du temps du court regne de Traianus Decius, decouvertes â Sinoe, et sur le limes
scythique, â Rasova (pieces sur laquelle est mentionee la distance de VM.P. de
Sacidava, localisee ă Muzait - Dunăreni, ou bien les miliaires de Carsium et Tomis (2
exemplaires), du temps du regne commun de Valerianus et Gallienus, ainsi que la
pi2ce decouverte â Tomis datee du regne de 1'empereur M. Aurelius Claudius, preuve
du fait que la metropole des Tomitains a resiste aux attaques des annees 267 et surtout
269.

Enfin, nous faisons remarquer 1'oeuvre constructive commencee au temps
d'Aurelian, illustres par les pieces miliaires de Moesia lnferior, sans omettre cependant
un exemplaire de Tomis, des annees 271/272-275, sur lequel le nom du gouverneur
(probablement M. Aur. Sebastianus) ne se conserve plus.

Les miliaires presentes sont demonstratifs pour 1'intensite de la vie de la province

aux II-e = III-e secles ap. J. - C. Les maments de calme ont ete destines chaque fois ă
1'effort de reconstruction, la preoccupation pour la conservation des routes tradition-
nelles de la province s'est manifestee sans interruption, meme pendant les moments
plus difficiles de 1'anarchie militaire.
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Piesa pe care o prezentăm a fost adusă la Muzeul de istorie natională şi arheologieConstanţa în anu11987 din localitate Cuza-Vod ă*, provenind foarte probabil din Tomis,
urmare a transportării frecvente a pieselor în antichitate şi în perioada modernă^.

Inscripţia pare a fi transcrisă iniţial pe o bază cilindrică de marmură**, reutilizatăca placă arhitectonică, pe latura stângă a piesei observând-se un chenar în relief (Fig.l).
Textul, deteriorat cu prilejul refolosirii marmurei, se păstrează fragmentar şi

anume 3-4 litere din 11 rânduri (cu excep ţia rândului 4 şters***), din partea mediană ainscripţiei, finalul acesteia lipsind în întregime. Dimensiuni: î= 1,17 m(0,80 m textul);
1= 0,18 m; gr. = 0,50 m(inv. 35803 MINAC). Literele, înalte de 3,2 - 5 cm, sunt clar
trasate şi anume epsilon şi sigma lunare, ypsilon cu baza mediană , theta şi eta cu aco-ladă în loc de bază orizontală (fig. 2).

După fragmentul conservat, deducem că este o inscripţie onorifică din vremea lui
Decius, a cărei Jectură rămâne nesigură din urmă toarele motive: numele imperiale nu
sunt transcrise în ordinea fireasc ă, începând cu cel al împăratu]ui, ci acesta este notat
după cel al fiului său, ceea ce indică mai degrabă că aici este patronimic; apoi, numele
împărătesei, de la început inscrip ţiei, este păstrat fragmentar şi scris incomplet şi
anume după 'E pevvia, nu urmează 'E -rpotiaKt^^a, ci pe piatră se vede clar sigma lunar.
Adăugăm, în sfârşit, faptul că rândurile inscrip ţiei de fa ţă sunt prea scurte, de numai
13-15 litere, cum deducem din întregimea cerut ă de r. 6-8, pentru a regăsi aici formulaobişnuită la începutul unor dedicaţii imperiale, întâlnită adeseori la Tomis2 şi evident

* Muljumim şi pe acastă cale ing. Ioan Neac şu, care a adus piesa la MINAC şi colegului MihaiBucovală, care, într-o deplasare la Cuza-Vod ă, a aflat că inscripţia a fost utilizată ca bancă de un să tean,provenind, după părerea acestuia din urmă, de la Poarta Albă (jud. Constan(a).
1. Vezi în acest sens D.M. Pippidi, Pietre căjătpare, în Studii de i^torie si e^rigrafie, Bucureşti, 1988, p.166-172; Jeanne şi Louis Robert, rubrica numită Mus^es, pferres er^ant^ et prpyp^^y^ în R$G şi evidentin alte publica(ii.

"" După grosimea păstrată, piesa avea un diametru de 0,50 m, putând fi utilizată ca bază de statuie(eventuale urme, în partea superioar ă a bazei, au putut cădea odată cu refolosirea acesteia).
""" Rândul4 pare a fi martelat, de şi r.3 şi 5 păstrează fragmentar numele lui (Z. Herennius $truscusMessius ,Deca'us.

2. I. Stoian, ISM, II, Bucureş ti,1987, nr. 83, 'Aya^47i TuXrle•/ 'Y1TEp TGJV liEIOTU' TWV QVTOKpaTb/pCJV
Ti1^'r)S TE KOII VElKT15 KQÎ Q[WV[OV / Sla^lOVT'ls..., Sdu Clliar formula mal slmplă, 1bldfIil, nr 89: ' YTI'Ep TT1S T('ilV]/[nuWlv Kupiwv[,.. vezi şi nr. 37, 67, 82, 85. În privin ţa Ii9VI, II, nr. 42 şi 38, ele se reunesc, cum a observat mai
de curând S. Olteanu, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 113-115, fig. 1: [Ti,Xn] âyat4il /['Yn@p -rils To`u
CTt/TOKpQ/TOpOj NEpOUa TpaYCTVOU / KQl6QpOs, ^Ep^6T0]V 'rE[p]u0(Vl[K]OV QWTTIP«S•
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în numeroase alte locuri3.
Din aceste prime observa ţii asupra textului păstrat, deducem că inscripţia tomi-

tană a fost ridicată pentu cinstirea împărătesei şi a fiului său mai mare, fapt care ar per-
mite următoarea întregire a dedicaţiei:

1 'A]Ya^^j [TVXrI'

`YTTEp (TTjS) E pE]vv(las) C [ER(aQTT)S) OWTT)p(las)?

Kai K(oiv-rov) `E ]pevv(iov) ['E Tpou6-

KOV ME66lOV

5 ^E]Kaiov [Kai4(apo5) C E(3(ao-rov) ?

liElO]TO(TOU [QUTO-

KpCt]TOpO[S Kal ^lE-

yioT]ov Kv[piov K • MEao(iov)

K • Tpa]tavov [^EKiov

IO EU6(ERo"vS) EvT(vXouS)] C e(3(ao-ro`v) viov

(3ovAil slnµo[S Tn5 µnTPo-

Tro^EwS ToµewS

În traducere:
Noroc bun ! Pentru mântuirea Herenniei (Etruscilla) Augusta şi a lui Q(uintus)

Herennius Etruscus Messius Decius CaesarAugustus, fiul dumnezeiescului împărat şi

marelui stăpân C. Messius Q(uintus) Traianus Decius Pius Felix Augustus, sfatul şi
poporul metropolei Tomis".

Se impun, însă, şi alte câteva precizări şi anume după expresia 'Aya^9rj TUXr^• ,

aflată în centrul r.l, nu urma de obicei text4, ci acesta începea, în toate cazurile, în r. 2;

aici au dispărut prin spărtură, în partea stângă a inscripţiei, circa 4-5 litere, ceea ce

înseamnă că formula introductivă se reduce la prepoziţia vrrEp, urmată de numele

imperiaies.

Într-adevăr, cei doi N din r.2 sugerează completarea `E pE]vv(iaS), pe baza gen-

tiliciului imperial păstrat fragmentar în r.3, `E ]pevv(iov), cu greu putând fi găsită o altă

explica ţieb.
Spunem aceasta deoarece în inscripţiile greceşti nu se dublau în mod obişnuit

consoanele din titlurile imperiale AvTOKpâTOpES şi ^s(3a6TOi, pentru a se indica

numărul coregenţilor^, cum ar impune lectura:

3. D.M. Pippidi, LSM, I, Bucureşti, 1983, nr. 81, 82, 87, 96, 99,141, 167,182; G. Mihailov, IGB, Iz, Sofia,

1970, nr. 17, 22 bis, 23, 24, 24 bis, 57, 60, 70 bis, 90, 90 bis, 387, etc.
4. Proportia inscripţiilor în care textul se transcrie imediat după 'Ayailn TvXr)^ este foarte scăzută ,

vezi ISM, I, nr. 54, 56 şi eventua1141; ISM, II, nr. 1(col. din dreapta), 154,156 etc.

5. Un exemplu asemănă tor, tot la Tomis, LSM, II, nr. 37; vezi şi nr. 92.

6. Literele din r.2 -1VNC- nu se regăsesc în nici unul din cuvintele introductive amintite supra, nota

2, iar faptul că nomen-ul Caesar-ului este scris în r. următor, înlă tură posibilitatea ca inscripţia să fi fost

adresată numai acestuia.
7. G. Mihailov, IG$, IV, Sofia,1966, nr. 1994, 2009, 2024; vezi totu şi, IGB, III, 2, nr. 1690; 7TPEQp. 6Ep^.
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Fig. l.
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'A]yalglj [TUXr^ ' 'YTfEp TT')S TCilv

^ERaQTG'J]vv 6[WTTjplas]s

-------------------------------------------

Întregirea, astfel, a primelor două rânduri este pu ţin probabilă, deoarece r.l ar

conţine 14 litere în spărtura din dreapta, ceea ce este greu de admis; de asemenea, ar

trebui să acceptăm, transcrierea a celor doi ny din r.2, repetarea titlului ^E(3(aaTOS) în

r.9 şi mai ales notarea nefireasc ă a numelui împăratului la sfârşitul inscripţiei.
Acest din urmă aspect, anulează, credem, cea de a treia variant ă de lectură, în

cazul unei dedica ţii adresate celor trei membri ai casei imperiale; chiar dac ă aceasta ar
impune schimbarea în mic ă măsură a lecturii propuse ini ţial şi aume r.2 s-ar citi: `YnEp

(Tns) 'E pE]vv(la5) C[ER(a6TT)S) Kal; r.5: DE]KaIOU [C ER(a6TOU) Kal; r.9: E U6(EpOUS)

E ţrr(UXo^S)] C Ep(a6TO"v) [6wTr^pias], nu am putea găsi explicatia transcrierii numelui

lui Decius la sfârşitul inscriptiei.
Cum bine se ştie, în inscrip ţiile oficiale, ordinea de enumerare a numelor începea

în chip obligatoriu cu cel al împă ratului (lăsând la o parte notarea mai pu ţin exactă a
acestor nume în unele epigrafe); un exemplu, în primul sens, ni-1 oferă un stâlp militar

găsit în apropiere de Sofia, datând chiar din vremea lui Decius ('YTrEp TOU µEy ţ6TOU
Kal [1^ElOT]^C(TOU aUTOKpC(TOpOs ME66(lOU) [KO]^ÎVTOU Tpatavou ^EKiOU), fiind

amintită şi împărăteasa (Kai T>1S 6E^3a6µtoTâTr15 avyovaTas 'E pEVViaS

'E TpovaKi^^aS aER(a6TiiS), miliar pus prin grija guvernatorului provinciei Thracia, T.

Iulius Priscus, de că tre oraşul Serdica9, probabil pe drumul spre Philippopolis^^.
Dedicatia **** de faţă este adresată împărătesei şi primului moştenitor la tron, Q.

Herennius Etruscus Messius Decius, care a fost proclamat Caesar în anu1250 (împre-

ună cu fratele său Hostilianus) şi apoi Augvstus în 251 p. Chr.», cu pu ţin timp înante

de a cădea pe câmpul de luptă de la Nicopolis ad Istrum (în iunie sau iulie 251 p. Chr.)
unde romanii au ob ţinut o biruinţă de scurtă durată, înaintea înfrângerii dezastruoase
de la Abrittus, când este ucis chiar împăratul Decius1z.

8. ISM, I, nr. 167: "... 'Y7rEp TTjS T(JV ^Epa6TGJV/vEÎKTIS TE Kal 6CJTTjplas / Kal [30U^TIS KIXl ST^^lOU

'lo/-rpiavc;.wv..., fără a mai fi trecute numele imperiale (din a doua jum ă tate a sec. II p. Chr.).

9. G. Mihailov, IGB, IV, 2009 (249-250 p. ChrJ. Despre T.Iu1(ivs) Priscus: Aurelius Victor, Caesares,
29,2; Iordandes, Getica, XVIII, 103; Dexippus, FHG, 19-20; R. Vulpe, DID, II, Bucureş ti, 1968, p. 245; B.E.

Thomasson Laterculi praesidum, Goteborg, 1984, col. 175, nr. 63. Tot de la Serdica provine o baz ă de calcar

cu o dedica(ie pentru Hetennia Etcuscilla (IGB, IV, nr. 1989); pe nici unul din aceste documente epigrafice

împără teasa nu apare cu numele său complet, Herennia Cupressenia Etrusctilla.
10. L. Hollenstein, în Studia Balcanica,l0, Recherches de Geographie historique, Sofia,1975, p. 36, nr. 47.

**** Lipsa numelui împ ăratului la inceputul inscripţiei, exclude ca aceasta să fi fost un stă lp militar,

cum am crezut ini ţial, ci o dedica ţie; în acest ultim sens şi părerea prof. Ioan Piso (Cluj), exprimată cu prile-

jul sus ţinerii acestei comunicări la Sesiunea PontiCa, Constan ţa, 1998.

11. R. Cagnat, Cotus d^pigrapltie lafine, Paris, 1914, p. 219; W. Liebenam, Fasti ConsWat+es Imperii

Romazuj, Bonn, 1909, p. 113: DeCius(iunior): (250 ?) primăvara anului 251 - sfârşitul lunii mai 251 (Caesar in

250 şi încă la inceputul anului 251, CIL, VI, 1101: Imp. Caesar Q. Herennius Etruscus Messius Drcitrs, tri-

bunicia potestate (250), QL, XI, 3088; mnsu1251). Pentru consulatul comun al lui Decius şi al fiului său mai

mare (Caesar, Augustus) în anul 251 p. Chr. A. Degrassi, Fasti consolari dell7mpero Roma:to, Roma, 1952,

p. 69. Vezi şi nota următoare.

12. Aurelius Victor, Caesan's, 29,5; Iordanes, Getica, XVIII, 103; Dexippus, FHG, frg.16 = Georgius

Syncellus, p. 705, 17; R. Vulpe, op. cit, p. 246; Gh. Poenaru-Bordea, EAIVR, vol. II, Bucure şti, 1966, p. 33-94,

s.v. Decius.
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Fig. 2.
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Provenien#a tomitană a inscripţiei găsite la Cuza-Vodă, este sugerată de câteva
litere din r.11- HMO de completat (^ov^r^ S]^juo(5 ^rils µ>1Tporro^ews Toµews13; tomi-
tanii îşi vor fi exprimat ataşamentul faţă de împărăteasă şi în primul dintre Caesares în
250 - 251, poate în primăvara acestui ultim an, cu prilejul primirii de c ătre Herennius
Etrvscus a titlului de Augustus.

Dedicarea unui moment familiei imperiale a fost posibil ă deoarece împăratul

Decius, deşi nevoit să conducâ chiar el trupele romane împotriva coalitiei conduse de
regele got Kniva, mai întâi în Moesia lnferior, unde a ob ţinut unele victorii şi apoi în

Thracia, unde barbarii îl înfrâng şi cuceresc Philippopolis-ul, îşi păstrează totuşi în
acest răstimp, suprematia strategică la N de Balcani, până la disparitia sa tragică de la
Abntl7is74.

Din vremea lui Deeius sunt cunoscuţi în Dobrogea doi stâlpi militari unul
descoperit la Sinoe, pe drumul litoralului, iar cel de al doilea pe limes, la Rasova. Pe
miliarul de la Sinoe^s, neclar datorit ă urmelor unei inscriptii mai vechi, se cite şte sigur
numele lui Decius, mai puţin cel al guvernatorului Moesiei InferioareP(?)
Postuminus^b?; stâlpul a fost pus probabil înainte de invazia gotică, în 249-250 p. Chr.i^,
marcând refacerea drumului din preajma Histriei, distrus de reptatele atacuri din
deceniul precedent.

Pe militarul de la Rasova^a, figurează titlul de preconsul al lui Decius, care a putut
fi primit după înfrângerea şi moartea lui Philippus (petrecută după 29 august şi înainte
de 10 octombrie 249)19; stâlpul dateaz ă, aşadar, din anii 249-251 p. Chr.20, iar distanţa
notată pe acesta de IV M.P. de la Sacidava (=5,916 km.), a contribuit, alături de alte
surse literare şi epigraice, la localizarea castrului amintit la Muzait - Dun ăreni21.

Chiar dacă o altă dedicaţie în zonă lipseşte22, cele trei monumente epigrafice din

timpul lui Decius confirmă intentiile acestui împărat de redresare a Principatului.

13. Pentru inscripţiile tomitane care menlionează Tomis-ul ca Metropolă, vezi LSM, II, 54 (cu bibli-
ografia); M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 30, 1997, p. 167-175; Pontica, 24, 1991, p. 132-141, nr. 3-4:
Metropolis Toatitanorum pe doi stălpi militari din vremea lui Valerianus şi Gallienus şi M. Aurelius
Claudius, mai aproape de perioada discutată .

14. Supra, nota 12. Adaugă Em. Dorutiu-Boilă, St. Cl., VI, 1964, p. 250-252.
15. LS111 I, 322: "Imp(eratori) Caes(ari) (C(aio)]/Messio (Quin]to Tra(iano] Decilo.....] /C ..... /..... re(stituit]

/(pler P..... / O.... / C ..... Post(umino ?] / O.... leg(ato) Aug(usti) /(plr(o) (pr(aetore)]". Literele disparate din r. 5-

11 apar(in unei inscripţii mai vechi, de aici şi greutatea restituirii numelui guvernatorului. •

16. B.E. Thomasson, op. cit., col. 145, nr. 141.
17. În timpul atactului era prezent in provincie C. Vibius Trebonianus Gallus, care-i infrânge pe goţi

la Novae, unde sta(iona cu trupele (Iordanes, Getiea, XVIII, 101: 'id este Novas conscendik Unde a Gallo
duce remotus...'^. Despre comportarea acestuia in timpul conflictului cu golii, ibideat,102; Zosimos, I, 23, R.
Vulpe, op. c^t, p. 247.

18. A. Rădulescu, Revista muzeelor, 6,. 1969, 4, p. 349-353; A. Aricescu, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 398-
401: Imp(eratori) Ca(e)s(ari) Mes/sio Q(uinto) Traiano / Decio p(io) f(elici) invicto / Aug(usto) p(atri) p(atri-
ae) proco(n)s(uli) a/ Saci<ci>dave / M(i]ia) Passuum IIII.

19. R. Cagnat, op. cit, p. 219; W. Liebenam, op. ^t., p.112-113.
20. Supra, nota 18; A. Aricescu, Aratata Yn Dobrog^ roatană, Bucureşti, 1977, p. 137, nr. 36.
21. N. Gostar, St. C1.,V., 1963, p. 299 - 313; A. Aricescu, Dacia, N.S., 1970, p. 297 şi urm.; idem, SCIV,

24,1973, 1, p. 111; C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 267; idem, Pontica,l0, 1977, p. 159.
22. Em. Dor ţiu-Boilă,lSHf, V, Bucureşti, 1980, nr. 153: inscripţie de la mijlocul sec. al III-lea, închinată

de otdo mun(icipii) Tives(mensiuad unui impărat şi fiului său care au suferit după moarte damnatio meato-

riae, posibil a fi Filip Arabul (vezi în acest caz tot la Troesmis, ISM, V,152) sau Maximin Tracul şi fiii lor, mai

puţin probabil Traianus DeCius şi fiul său Hernnnius Etn^sCUS, cum se apreciază in C12, III, 6173, deşi şi mon-

umentele acestora din urmă au fost uneori martelate.

1
I . ii .
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De altfel, bun cunoscător al zonei dunărene23, Decius este numit într-o dedicatie
repazator disciplinae ntilitaris (249 p. Chr.)24 şi apoi într-o epigrafă de la Apulum, resti-
tutor Daciarum25; în provincia din urmă se ridică o statuie de bronz la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa26; la Porolissum se dedică un altar Herenniei Etruscilla de către
numerus Pal(myrenorum) Porol(issensium) sag(ittariorum) c(iviunl) R(omanorum)27;
sunt emise în perioadă monede cu legenda Dacia şi Provincia Dacia28, deşi tezaurele
încheiate cu Decius şi fiii săi, descoperite mai ales în sudul provinciei29, sugerează
starea de nelinişte provocată de atacurile din 250-251 p. Chr.3o

De altfel, în sudul Dunării, unde a fost teatrul confruntărilor, s-a constata
deopotrivă frecvenţa tezaurelor de la Filip Arabul şi Decius (în centrul Moesiei
Inferioare)31, efectele atacurilor barbare de la mijlocul sec. al III-lea resim ţindu-se evi-
dent în întreaga provincie, inclusiv în ora şele pontice şi mai ales teritoriile acestora32.

5-a observat, pe bună dreptate, puţinătatea monumentelor de la Decius în Scythia
Minor, remarcându-se chiar că împăratul amintit nu apare, în nici o dedica ţie a
oraŞelor din această parte a Moesiei Inferioare, cop)eşite de lipsuri Şi grijl"33; con-

23. Identitatea guvernatorului Moesiei Inferioare din anul 234 p. Chr., C. Messius Q.L. Decius
Valerianus cu împăratul Decius a fost mult discutată, vezi R. Vulpe, op. cik, p. 216-217; G. Mihailov, IGB, II,
nr. 640 şi IV, nr. 2009; G. Alfoldy, Spigraphiq, 1978, p. 55 şi urm., 77 şi urm; B.E. Thomasson, col. 142, nr.
123. Se cunoaşte, apoi comanda simultană a lui Decius în cele două Moesii şi Pannonii, pentru a face faţă
atacurilor la Dunăre, din anii 248-249, in vremea lui Philippus I (Zosimos, Fiist., I, 21, 2; Zonaras, 12, 19, cf.
B.E. Thomasson, op. cit, col. 145, nr. 140; col. 129, nr. 55; col. 117-118, nr. 42 şi col. 107, nr. 53.

24. Gr. Florescu, CC. Petolescu;lDR, II, Bucure şti,1977, nr. 639 (= Gr. Tocilescu, AEM,14,1981, p. 10-
11, nr. 4): "reparatori discipdinae / miditaris, fi^ndatori / sacr(ae) Urbis, flrmatori /spe^i Rom(anae)] ....'; autorii, fără
a exclude provenien ţa acestei inscripţii de la Opscus, înclină, mai degrabă, a crede că piesa a fost adusă la
Turnu, de dincolo de Olt, poat chiar de la Romula.

25. C^, III,1176; R. Ardevan; Via^a municipală $t Dacia romană, Timişoara,1998, p. 50, nr. 210-212 ş i
repertoriu nr. 292: °.. p.m. frdb ^pot] / II cos II p.p./restituto/ri Daciartem /Cod. Noz^a Apullen]sis'^ (250 p. Chr.).

26. Oct., Floca in Latomus, 24,1965, 2, p. 353-358; idem, Sargetia, 7, 1970, p. 79-86.
27. C. Daicoviciu, Dacia, 7-8,1937-1940, p. 328 şi urm. (=Ann $p.,1944, nr. 56); C.C. Petolescu, SCIVA,

47, ]996,1, p. 34.
28. M. Macrea, Via}a 9n Dacia nomană, Bucureşti, 1969, p. 366 şi 442. Trebuie adăugat, desigur şi titlul

de Dacicus Mariu^tus primit de Decius în anu1250 p. Chr. (f3L, II, 4949, 4597 =1LS, 517).
29. O. Iliescu, SCN, 5, 1971, p. 327-333; C. Popilian, în Drobeta, 1, 1974, p. 147-157; Gh. Poenaru -

Bordea, loc. czk, p. 34.
30. D. Tudor, Olfiettia romană`^, Bucureşti, 1978, p. 37-39. O părere contrară la C.C. Petolescu, Scurtă

istorie a Daciei ^mane. Bucureşti,1995, p. 120.
31. B. Gerov, în Acta Antiqua Pltilippopolitana. Studia fiistorip et Philologica, Serdicae, 1963, p. 127-

146; Em. Dor ţiu, St. Cl., VI, 1964, p. 252.
32. Fără a insista aici asupra acestei probleme îndelung dezbătute, mai ales in legă tură cu fiishiae

excidiuat (H.A., Vifa Ma^utiati et Balbini, 16, 3), eveniment pentru care s-au propus date diferite, vezi R.
Vulpe, St. Cl., XI,1969, p.157-172; Gh. Poenaru-Bordea, SCN, 5,1971, p. 91-113; Em. Dor ţiu-Boilă, St. Cl., VI,
1964, p. 252-253, eadem, in Ac^tes de la XIIe Confknence Internationale d t^tudes classiques, Eirene, Cluj-
Napoca, 1972, Bucureşti Amesterdam, 1975, p. 635-642; Al. Suceveanu, Viaja emnoauCă 9n Dbbrogea
romană, sec I-III e.n„ Bucureşti, 1977, p. 28, n. 193; idem, hiistria, VI, Bucureşti, 1982, p. 85, n. 153-156; O.
Bounegru, St. Cl., 26, 1989, p. 74-75, n. 54-62; Gh. Poenaru-Bordea, in AI. Suceveau, Fănt8nele. Contribujii la
studiul vie{ii rurale Sn Dobrogaa. Bucureşti,1998, p. 201-202, n.41-44. În general, pentru situa(ia stratigrafică
în oraşele pontice în perioada, veai Al. Suceveanu, Dacia, NS, 13, 1969, p. 329-365. În privin ţa Toatis-ului
adaugă A. Rădulescu, C. seorhan, I'ontir.a, 8, 1975, p. 9-45. La Mangalia, tezaurul publicat de A. Vertan,
Pontica, 13, 1980, p. 330-340, încheiat cu antoniniani de la Gordian al III-lea a fost pus in leg ătură cu "raidul
lui Kniva" (M. Bărbulescu, R. Ocheşanu, Pontica, 23, 1990, p. 248, n. 73), ceea ce, a şa cum s-a observat de
curănd, nu apare ca obligatoriu (cf. Gh. Poenaru Bordea, loC. e7t, nota 45).

33. R. Vulpe, D)m II, p. 248.
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statarea este infirmată acum (este adevărat încă în mică măsură) de inscripţia pe care
tomitanii o adresează împărătesei şi urmaşului la tron, Herennius Etruscus, monu-
ment care trebuia să marcheze, ca în atâtea rânduri, ata şamentul cetăţii pentru curtea
imperială^4. ^

Descoperirea la Tomis a unor pietre militare, din vremea anarhiei militare, şi
anume de la Gordianus III, Valerianus şi Gallienus (2 exemplare), M. Aurelianus
Claudius35, dovedeşte preocuparea metropolei vest-pontice pentru refacerea drumului
litoral din preajmă, distrus de repetatele invazii, opera ţiune continuată sub Aurlian36
şi în perioada Tetrarhiei37.

Dedicaţia tomitană din vremea lui Decius se integrează, aşadar, acestui şir de
monumente epigrafice, care confirmă efortul cetătii Tomis de depăşire a urmărilor acelui
îndelung bellum Scytlticum38, care a marcat pentru trei decenii teritoriul Scythiei Minor.

UNE NOUVELLE INSCRIP'TION DU TEMPS DE DECIUS EN DOBROUDJA

- Resume -

L'inscription grecque presentee, conservee en etat fragmentaire, notamment 3-4
lettres du centre de 1'epigraphe, le long de 11 lignes, a ete reutilisee en tant que plaque
architectonique en antiquite; la piece, trouvee â Cuza-Vodă (depart. de Constantza), y
a ete transportee probablement de Tomi.

La dedicace est adressee â 1'imperatrice Herennia Etruscilla (le nom de celle ci
etant partiellement conserve et transcrit de maniere incompl'ete sur pierre) et â 1'heriti-
er au trone, Q. Herennius Etruscus Messius Decius, dont le nom, surement restitue,
est suivi du patronymique imperial. Les lettres HMO de la ligne 11 permettent la resti-
tution de Rovari S]r>uo[S Touerrwv,l'inscription provient bien probablement de Tomi,
etant elevee en 250 ou bien 251, lorsque le Caesar Herennius Etruscus est designe
Augustus,peu avant de tomber sur le champ de bataille â Nicopolis ad Istrum.

Il a ete possible de dedier un monument epigraphique â la famille imperiale â
Tomi parce que Decius, bien qu'il fut en conflit avec la coalition qui avaît en tete le roi
gote Kniva, a garde pour quelque temps la suprematie au nord des Balcans. En con-
texte, on rappelle les monuments de la Dacie et surtout de Moesia lnferior, plus exacte-
ment les deux miliaires decouverts en Scythia Minor, sur la route du littoral â Sinoe
(249-250 ap. J.C.) et sur la route danubienne â Rasova, place â IV m.p. de Sacidava (249-
251 ap. J.C.) avant la mort heroique de Dacius â Abrittus.

L'inscription de Tomi, dediee â la famille de Decius, s'inscrit dans la serie de do-
cuments epigraphiques de Tomi, depuis Gordianus III jusqu'â M. Aurelianus
Claudius, qui temoignent des efforts de la metropole du Pont Gauche de depasser le
long conflit, appele bellum Scythicum, qui a affecte toute la region comprise entre le
Danube et la Mer Noire.

34. LS11^ II, passim.
35. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 24, 1997, p. 126-141.
36. IS11I II, 109 (= CCIL, III, 12517).
37. Vezi M. Bărbulescu, A. Că teia, Pontica, 30, 1997, p. 183-197.
38. Supra, n.32; R.Vulpe, op. cit, p. 230-267.

I ^ I ^ ^^a....._._^r^,{.F.,..cwµcn.^pcwr._ I ^ -^wa.,e^.. _. . { ^ ..



NOUTĂ'^'I EPIGRAFICE DE EPOCĂ ROMANĂ LA CARSIUM
(H.AR^SOVA, JUD. CONSTAN'^A)

C. CHIRIAC, C. NICOLAE, G. TALMA'^CHI

Cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate în anii 1993-1997 în perimetrul cetăţii
antice Carsium^ au fost descoperite mai multe fragmente de tegule purtând ştampilele
unor unităţi militare care au sta ţionat aici, după toate probabilităţile, începând cu a
doua jumătate a secolului I. d. Hr.

Cercetările desfăşurate în zona de intersectare a celor două secţiuni magistrale:
Sl (orientată nord-sud} şi S2 (orientată est-vest), au surprins, în carourile 9-14,
respectiv 42-50 (conform numerot ării de Şantier din 1997), o nivelare de mare
amploare efectuată peste stânca vie a platoului cetăţii sau peste straturile arheolog-
ice anterioare. Această nivelare se află la o adâncime variabilă (între 1,90 m şi 0,80
m), în funcţie de conforma ţia naturală a stâncii de calcar şi s-a efectuat cu pământ
galben. Deasupra acestui strat de nivelare, realizat ă în antichitate (probabil în a
doua jumă tate a secolului III d. Hr.) am surprins în unele suprafe ţe, care diferă ca
mărime, un nivel de locuire cu bogate urme materiale (ceramică, opaiţe, sticlărie,
piese de metal şi os, monede etc.). Acest nivel are câteva faze succesive de distrugeri
prin incendiere şi se poate data cu certitudine în a doua jumă tate a secolului III şi
inceputul secolului IV d.Hr.. Materialul tegular pe care îl prezentăm în rândurile ce
urmează provine, în mod sigur şi aproape în exclusivitate, din straturile nivelării
generale efectuate pe platoul cetăţii. Fragmentele respective au fost refolosite, fie ca
piese de pavaj, fie ca umplutură la baza nivelului roman târzi^^ dejâ a.^^inti± (secoiele
III-IV). Sub aceste resturi de pavaj de c ărămidă (surprins mai bine în S^) se aflau, de
altfel, în poziţii secundare fragmente de terra - sigillata, sticlărie şi monede din a
doua jumătate a secolului I d.Hr. şi altele databile în secolele II-III. În această
situalie datarea ştampilelor tegulare, în func ţie de poziţia lor stratigrafică, este
inoperantă, singura solu#ie fiind abordarea lor din punct de vedere tipologic sau al
grafiei.

Aceste descoperiri recente aduc preciz ări importante asupra rolului economic,

l. Din colectivul şantierului arheologic H ărşova -"Cetate" au mai făcut efectiv parte, în perioada
1993-1997, în afară de semnatarii acestor rânduri şi colegii: P.I. Panait, A. Ştefănescu, T. Papasima şi D. Flaut.
Pentn: scopurile ştiin^ifice ale săpăturilor vezi, mai în detaliu, articolul semnat de P.1. Panait, A. R ădulescu,
A, Ştefănescu, D. Flaut, în Pontica, 28-29,1995-1996, p. 121-134.
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militar şi strategic jucat de Carsium, în epoca roman ăz. Atestarea prin ştampile tegulare
a trei unităţi militare despre care credem că au activat aici - este vorba de Ala Gallorum
Flaviana, Classis Flavia Moesica şi Legio I Italica - aduce în discu ţie nu numai redi-
mensionarea acestui rol dar şi unele probleme generale şi speciale ale vietii militare
romane la Dunărea de Jos. Este vorba, în spe ţă, despre unele precizări geografice şi
cronologice privind prezen ţa şi activitatea Alei Gallorum F7aviana în armata provinciei
Moesia lnferior, în general şi la Carsium, în particular, în secolele I-II d. Hr.

Prezentăm, în continuare un corpus al materialelor descoperite.

I. ALA (GALLORLJM) FLAVIANA

1. Hârşova, "Cetate",1995, S,, q 14, -1,20 m şi q 13, -1,15 m; Nr. inv. 39331. Două
fragmente de tegulă şi ştampila reîntregibilă (Pl. I, fig. 1) având dimensiunea actuală
de 18 cm x 11 cm x 2,7 cm. Cartu şul este bine aplicat în adăncime (0,3 cm), de formă
dreptunghiulară, cu dimensiunile de 9,8 cm x 4,5 cm. Con ţine legenda AL(a)
FL(aviana). Literele sunt îngrijite, cu termina ţiile uşor evazate, fapt ce dă un aspect ele-
gant ştampilei. Dimensiunile lor sunt : 2- 2,1 cm în ă lţime şi 0,3 cm grosime. Pasta este
de culoare deschisă, cu mult nisip.

2. Hârşova, "Cetate",1994, S,, q 12, -1,00 m; Nr. inv. 39332. Fragment de ţiglă cu

ştampilă (Pl. I, fig. 2). Dimensiuni actuale; 13,5 cm x 10 cm x 2,7 cm. Cartu ş fragmen-
tar (6,5 cm x 4,3 cm) cu legenda [AL(a)] FL(aviana). Literele sunt executate într-o linie

clară, uşor evazate spre capete; înă lţimea = 2,2 cm; grosime = 0,3 cm. Pasta este
deschisă, cu mult nisip în compozi ţie.

3. Hârşova, "Cetate", 1995, S,, q 13, - 1,15m ; Nr. inv. 39333. Fragment tigl ă cu

ştampilă (Pl. I, fig. 3). Dimensiuni actuale : 7,5 cm x 6,4 cm x 2,5 cm. Cartu ş fragmen-
tar (7,5 cm x 4 cm) cu legenda AL(a) F[L(aviana)]. Lipse şte partea superioară a literelor.
Grosimea acestora este de 2-3 mm. Pasta tegulei este de culoare c ărămizie deschisă
spre bej, cu mult nisip.

4. Hârşova, "Cetate",1995, S,, q 14, -1,20 m; Nr. inv. 39334. Fragment de ţiglă cu

ştampilă (Pl. I. fig. 4). Dimensiuni actuale de 7,8 cm x 8 cm x 3 cm. Cartu ş fragmentar
(4 cm x 3,8 cm) cu legenda [AL(a)] FL(aviana). Lipseşte partea superioară a literelor

(grosimea lor este de 0,3 cm). Pasta este cărămizie deschisă cu mult nisip.
5. Hârşova, "Cetate",1994, S,, q 13 -1,10 m; Nr. inv. 39335. Fragment de tiglă cu

ştampilă (Pl. II, fig. 1). Dimensiuni actuale; 14,5 cm x 9,5 cm x 2,8 cm. Cartu ş fragmen-
tar cu dimensiuni de 7,2 cm x 4,3 cm şi legenda [A)L(a) FL(aviana). Înăltimea literelor

este de 2,2 cm iar grosimea de 0,3 cm. Lipse şte partea superioară a primului L. Grafica
este identică cu a celorlalte patru ştampile prezentate mai sus.

2. Pentru aceste probleme vezi: V. Părvan, AARMSI, 2, 34, 1912, p. 376-385; idem, Dacia. Civiliza ţiile
antice din jările carpato-danubiene, ed. 4(red. R. Vulpe, Bucureşti 1967), p. 92; V. Brătulescu, BCMI, 33,1940,
p. 3-24; Gr. Florescu, ACMI, 1946, p. 179-180; G. Forni, Limes (s.vJ, în Dizionario Epigrafico di antichitâ
Romane (ed. E. De Ruggiero), vol. IV, fasc. 34-40, Roma, 1959-1962, p. 1272; Em. Doru ţiu Boilă, ISM, V.
Bucureşti,1980, p.119-136; Al. Suceveau, Viafa economică vi Dobrogea romană , sec. I-IIIe.n., Bucureşti,1977,
p. 91; M. Zahariade, Moesia Secunda, Scythia Minor şi Notitia Dignitatum, Bucureşti, 1988, p. 125-126; Al.
Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureşti, 1991, passim; Al. Suceveanu, Iuliana Barnea,
Dacia, NS, 37, 1993, p. 165; C Nicolae, Pontica, 26, 1993, p. 215-228; A. Aricescu, Armata in Dobrogea
romană, Bucureşti,1977, passim; R. Vulpe, I, Barnea, DID, 2, Bucureşti,1968, passim; C. Nicolae, Pontica, 28-
29, 1995-1996, p. 135-160; G. Talma ţchi, Istros, 81997, p. 164-184.

I
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II. CLASSLS FLAVIA MOESICA

6. Hârşova, "Cetate",1995, S„ q 15, -1,90 m; Nr. inv. 39336. Fragment de tigl ă

ştampilată (Pl. II, fig. 2) cu dimensiunile actuale de 7 cm x 10,5 cm x 2,6 cm. P ăstrează
fragmentar cartuşul de 6,5 cm x 2,2 cm. Conţine legenda [C]LASSIS [F(lavia]M(oesi-

ca)]. Literele sunt bine imprimate, au înălţimea de 1,8 cm şi grosimea de 0,3 cm. Pasta

este de culoare cărămizie deschisă, spre bej, cu urme de ardere secundară .

7. Hârşova, "Cetate", 1995, S„ q 13, - 1,55 m; Nr. inv. 39337. Fragment de tiglă

ştampilată (Pl. II, fig. 3) cu dimensiunile actuale de 15 cm x 13 cm x 3 cm. Cartu şul se

păstrează pe lungimea maximă iniţială (în partea de jos) de 10,4 cm şi înă lţimea de 1,7

cm avănd partea superioară a câmpului spartă, motiv pentru care legenda este incom-

pletă : CLAS[SIS F(lavia) M(oesica)]. Literele au înă lţimea de 1,7 cm, şi grosimea de 0,2

- 0,3 cm. Literele C şi L sunt în ligatură . Pasta este de culoare cărămizie deschisă, spre

bej, cu urme de ardere secundară pe ambele părli.

8. Hârşova, "Cetate", 1995, S,, q 11, - 0,99 m; Nr. inv. 39338. Fragment de ţiglă

ştampilată (Pl. II, fig. 4) cu dimensiunile actuale de 5,5 cm x 8,5 cm x 3,5 cm. P ăstrează
sfârşitul legendei într-un rest de cartu ş cu dimensiunile actuale de 4,2 cm x 2,3 cm,

după cum urmează :[CLASSI]S F(lavia) M(oesica). Literele sunt bine imprimate iar

grafica deosebită . Înăllimea acestora este de 1,b cm şi grosimea de 0,2 - 0,3 cm. Pasta

este cărămizie deschisă, spre bej, cu urme de ardere secundară pe ambele feţe.

9. Hârşova, "Cetate", 1995, S,, q 11, - 0,90 m; Nr. inv. 39339. Fragment de tiglă

ştampilată (Pl. Ii, fig. 5) cu dimensiunile actuale de 8;5 cm x 7,5 cm x 2,2 cm. Cartuşul

are dimensiunile păstrate de 5,9 cm x 2,2 cm. Literele, bine reliefate au o înălţime de 1,5

cm şi o grosime de 0,2 - 0,3 cm, primele fiind greu lizibile. Conţine legenda [CLAS]SIS

F(lavia) M(oesica). Pasta este cărămizie deschisă, cu urme de ceramică pisaEă în com-

pozitie.

IQ. LEGIO I TTALICA

10. Hârşova, "Cetate", 1995, S„ q 11, - 0,90 m; Nr. inv. 39340. Fragment de ţiglă

ştampilată (Pl. III, fig. 1) cu următoarele dimensiuni actuale : 12 cm x 12,5 cm x 3 cm.

Ştampila dreptunghiulară se păstrează pe 9,7 cm x 4,3 cm. Con ţine legenda LEG(io) I

ITA[LI(ca)]. Primele trei litere sunt în ligatură; L şi I se unesc de partea de sus a

cartuşului, iar T de marginea inferioară . Bara orizontală a literei E de la mijloc se pre-

lungeşte, fortuit, spre dreapta unind toate celelalte litere. Din A se distinge numai
partea de sus. Grosimea literelor este identică : 0,2 - 0,3 cm, în schimb înăltimea lor este

diferită (L = 2,5 cm; E şi G= 2,2 cm; I= 3,5 cm; I, T= 3,8 cm). Pasta este de culoare

cărămizie deschisă, spre bej, cu mult nisip pe partea posterioar ă . Pe fâţă ^^ disring

uşoare brazde din timpul prelucrării.

11. Hărşova, "Cetate", 1995, S„ q 11, - 1,00 m; Nr. inv. 39341. Fragment de ţiglă

ştampilată (PI. III, fig. 2) cu dimensiunile actuale de 6 cm x 7 cm (este spart ă în grosime

şi nu se poate măsura). Păstrează partea centrală a cartuşului de 6 cm x 4,2 cm pe care

se află legenda (LEG(io) I ITA[LI(ca)]. Cifra I şi litera I sunt legate de marginea de sus

a cartuşului iar T de cea de jos. Literele sunt unite în zona median ă de o bară, acci-

dentală . Grosimea literelor variază între 0,2 - 0,4 cm iar înălţimea lor este diferită: A=

2,5 cm; I şi T= 3,3 cm. Pasta este cărămizie, spre bej, cu urme de ardere secundar ă pe
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ambele feţe.
12. Hârşova, "Cetate",1995, S,, q 13, - 1,15 -1,20 m; Nr. inv. 39342. Fragment de

ţiglă ştampilată (Pl. III, fig. 3) cu dimensiuni actuale de 11,5 cm x 9,5 cm (este spart în
grosime). Cartuşul dreptunghiular se păstrează pe o lungime maximă de 10,2 cm x 4,3
cm, cu câmpul spart în jumătatea din dreapta - jos. Con ţine legenda LEG(io) I ITA
[LI(ca)). Ultimele trei litere şi cifra I sunt sparte jos. Dimensiunile literelor sunt identice
cu cele ale exemplarului nr. 10. Pasta este de culoare cărămizie, spre bej.

13. Hârşova, "Cetate", 1995, S,, q 13, - 1,15 m; Nr. inv. 39343. Fragment de ţiglă
ştampilată (Pl. III, fig. 4) cu dimensiunile actuale de 3,5 cm x 5 cm x 2,8 cm. P ăstrează
o mică parte din cartuş cu literele G şi I precum şi cifra I cu o grosime de 0,2 - 0,3 cm.
Legenda este [LE)G(io) I I [TALI(ca)].

14. Hârşova, "Cetate",1995, S,, C713, - 1,15 -1,20 m; Nr. inv. 39344. Fragment tigl ă
ştampilată (Pl. IV, fig. 1) cu dimensiunile actuale de 8,5 cm x 12 cm x 3 cm. Se p ăstrează
doar partea superioară a colţului stâng al cartuşului, cu dimensiunile actuale de 4,7cm
x 2,5 cm. Se disting părţile superioare ale literelor L şi E având o grafie identică cu a
exemplarelor prezentate mai sus. Legenda iniţială a fost: LE[G(io) I ITALI(ca)]. Pasta
este de culoare bej deschis, nisipoasă la exterior. Are omogenitatea şi consistenţa frag-
mentului de mai jos (nr. 15).

15. Hârşova, "Cetate", 1995, S,, q13, - 1,15 -1,20 m; Nr. inv. 39345. Fragment de
ţiglă ştampilată (Pl. IV, fig. 2) cu dimensiunile actuale de 15 cm x 14,5 cm x 3 cm.
Păstrează începutul cartu şului cu înălţimea de 4,5 cm şi lungimea actuală de 3,5 cm pe
care se văd imprimate literele L şi E(colţul celei din urmă fiind căzut în spărtură).
Legenda este LE[G(io) I ITALI(ca)]. Literele sunt în ligatură şi asemănătoare cu ale
exemplarelor prezentate mai sus. Pasta este de culoare bej deschis, nisipoas ă la exteri-
or, cu omogenitate similară exemplarului anterior.

16. Hârşova, "Cetate", 1995, S„ q13, - 1,15 - 1,20 m; Nr. inv. 39346. Două frag-
mente de ţiglă ştampilată cărora li se adaugă încă unul descoperit în 1996 în urma dete-
riorării profilului şi care a fost rulat ulterior (Pl. IV, fi. 3) cu dimensiunile actuale (dup ă
reîntregire) de 26 cm x 19 cm x 3 cm. S-a putut reconstitui cu acest prilej, în mod
excepţional un cartuş întreg cu dimensiunile de 13,2 cm x 4,2 cm, singurul pentru Legio
I Italica de la Carsium până în prezent, dintre cele descrise de noi. ^Stampila a fost apli-
cată mai mult spre dreapta, din care motiv prima jumătate se distinge mai slab, ceea ce
nu permite observa ţii asupra grafiei. Ultimele litere sunt în ligatură (L cu I) şi poate şi
primele. Înălţimea pare să fie identică (1,8 cm) iar grosimea diferită . Pe primul fragment
literele sunt mai groase (până la 0,4 cm) iar pe al doilea mai subţiri (0,2 cm). Acest fapt
se poate datora atât imprimării căt şi mai degrabă, calităţii pastei, mult mai moale în
prima jumătate a cartuşului. Legenda ştampilei este LEG(io) I ITALI(ca). Pasta este de
culoare cărămizie deschisă, spre bej, insuficient omogenizată, după cum se vede în
spărtură . Pe suprafaţă se disting brazde uşoare de la prelucrarea materialului.

17. Hârşova, "Cetate",1995, S,, q 13, - 1,15 -1,20 m; Nr. inv. 39347. Fragment ţiglă
ştampilată (Pl. IV, fig. 4) cu dimensiunile actuale de 8,5 cm x 7,5 cm (este spartă în
grosime). Se mai păstrează partea dreaptă - jos a cartuşului din care se mai distinge un
fragment al literei L. Legenda posibilă a tegulei a fost L[EG(io) I ITALI(ca)]. Pasta este
de culoare cărămizie, spre bej.

18. Hârşova, "Cetate", 1995, S,, q 13, - 1,15 -1,20 m; Nr. inv. 39348. Fragment de
ţiglă ştampilată (Pl. IV, fig. 5) cu dimensunile actuale de 13 cm x 4,5 cm (spart ă în

I-
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grosime). Păstrează partea centrală, de sus, a cartuşului pe care se văd literele G, I şi
cifra I. Legenda posibilă a ştampilei a fost [LE]G(io) I I[TALI(ca)]. Este aplicat ă slab iar
literele par a fi şubţiri. Pasta este cărămizie deschisă, insuficient omogenizată .

19. Hârşova, "Cetate",1995, S„ q 13, - 1,15 -1,20 m; Nr. inv. 39354. Fragment de
ţiglă ştampilată (Pl. V, fig. 5) cu dimensiuni actuale de 6 cm x 10 cm (spartă în grosime.
Păstrează începutul cartuşului din care se vede, cu oarecare dificultate, bara vertical ă
a literei L şi o parte din litera E. Asemănătoare cu grafia altor ştampile prezentate mai
sus conduce la concluzia că legenda fragmentului în disculie nu putea fi alta decât
LE[G(io) I ITALI(ca)]. Pasta tegulei este de culoare c ărămizie deschisă .

20. Hârşova, "Cetate", 1996, S,, q 11, - 0,20 m; Nr. inv. 39349. Fragment de ţiglă
ştampilată (Pl. IV, fig. 6) cu dimensiunile actuale de 5 cm x 7,5 cm x 2,4 cm. Se
păstrează sfârşitul cartuşului cu câmpul deteriorat, pe care se pot distinge, cu oarecare
dificultate, literele L şi I în ligatură . Mai greu de sesizat este litera A. Legenda posibilă
a ştampilei este [LEG(io) I IT] ALI(ca). Pasta este c ărămizie deschisă, nisipoasă pe
partea posterioară .

21. Hârşova, "Cetate",1996, S2, q 43, - 0,63 m; Nr. inv. 39350. Fragment de cartuş
(Pl. V, fig. 1) cu dimensiunile actuale de 8,4 cm x 4,2 cm (spart în grosime). P ăstrează
începutul ştampilei. Literele sunt în ligatur ă şi au înă lţimea de cca 2 cm şi grosimea de
0,2 - 0,3 cm. Bara din mijlocul literei E une şte toate literele din câmp. Cifra I este unită
de marginea de sus a cartu şului, ca în celelalte cazuri. Legenda este LEG(io) I
I(TALI(ca)]. Pasta este de culoăre bej.

22. Hârşova, "Cetate", 1996, S2, q 43, - 0,93 m; Nr. inv. 39351. Fragment de cartuş
(Pl. V, fig.2), cu dimensiunile actuale de 6,5 cm x 4 cm. Literele mici (1,8 cm) şi subţiri
(0,1 - 0,2 cm) în ligatură şi cu caracteristicile exemplarelor prezentate până acum.
Legenda este : LEG (io) I IT[ALI(ca)]. Past ă de culoare cărămizie spre bej.

23. Hârşova, "Cetate", 1996, SZ, q 42, - 0,47 m; Nr. inv. 39352. Fragment de ţiglă
(Pl. V, fig. 3) cu dimensiunile actuale de 16,2 cm x 18 cm x 3,5 cm. Cartu ş fragmentar
(12 cm x 4,2 cm). Litere în ligatură cu caracteristici similare exemplarelor de mai sus,
cu înălţimi variabile (L = 2,3 cm; E= 2 cm; I= 3,5 cm; I= 3,2 cm; a= 2,5 cm) şi grosimea
de 0,2 - 0,3 cm. Legenda este LEG(io) I ITA[LI(ca)]. Past ă cărămizie deschisă, omoge-
nizată neglijent.

24. Hârşova, "Cetate", 1996, SZ, q 41, - 0,62 m; Nr. inv. 37353. riag::;Pn ţ de #iglâ
(Pl. V, fig. 4) cu dimensiunile actuale de 17,5 cm x 8 cm x 3 cm. Cartu ş fragmentar, din
care se păstrează prima jumătate, cu începutul literelor, ce au o grosime de 0,2 - 0,3 cm.
Bara de mijloc a literei E porneşte spre dreapta unindu-se cu linia provenit ă din defec-
tul tiparului. Legenda ştampilei este LEG(io) I I(TALI(ca)]. Marginea din dreapta a
ţiglei prezintă două semicercuri concentrice executate în lutul moale. Pasta este de
culoare cărămizie, spre bej, nisipoasă pe partea posterioară .

25. Hârşova, "Cetate", 1996, S^, q 42, - 0,47 m; iLir. inv. 39355. Fragment de ţiglă
(Pl. VI, fig.1) cu dimensiunile actuale de 13,7 cm x 5,5 cm x 3 cm. Cartu ş fragn«.^^t^*
($,7 cm x 4,2 cm) cu litere în ligatură şi dimensiuni identice cu ale exemplarelor prezen-
tafie mai sus (E, G= 2 cm; I= 3,5 cm; I= 3,7 cm; T= 3 cm). Grosimea literelor este de
0,2 cm. Legenda este i,EG(io) I ITA[LI(ca)]. Pastă cărămizie deschisă .

26. Hârşova, "Cetate", 1996, S2, q 42, - 0,47 m; Nr. inv. 39356. Fragment de ţiglă
(Pl. VI, fig. 2) cu dimensiunile actuale de 17,5 cm x 11 em x 3 cm. Păstrează sfârşitul
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cartuşului (5,9 cm x 4 cm) din care se văd literele L şi I în ligatură, ultima fiind unită
cu marginea dreaptă a ştampilei şi având înălţimea de 2,8 cm. Legenda este [LEG(io) I
ITA]LI(ca). Pastă cărămizie cu urme de ardere secundară pe suprafaţă .

27. Hârşova, "Cetate", 1996, S2, q 40, - 0,88 m; Nr. inv. 39357. Fragment de cartuş
(Pl. VI, fig. 3) cu dimensiunile actuale de 4,5 cm x 4 cm. Litere groase (0,3 cm) şi cu
înă lţimi diferite (A = 2,8 cm; L=3,3 cm). Ultima este unită cu marginea cartuşului.
Legenda este [LEG(io) I IT] ALI[(ca)]. Pastă cărămizie deschisă .

28. Hârşova, "Cetate", 1996, SZ, q 40, - 0,47 m; Nr. inv. 39358. Fragment de ţiglă
(Pl. VI, fig. 4) cu dimensiunile actuale de 11,2 cm x 5,7 cm x 3 cm. P ăstrează sfârşitul
cartuşului pe care se vede bara de jos a literei L care se află în ligatură cu I, ultima
având înă lţimea de 2 cm şi grosimea de 0,2 cm, este unită cu marginea din dreapta a
cartuşului. Legenda este [LEG(io) I ITA] LI(ca). Pe suprafa ţa ţiglei sunt resturi de mor-
tar cu cărămidă pisată . Pastă cărămizie deschisă, cu ardere secundară pe partea poste-
rioară .

29. Hârşova, "Cetate", 1996, SZ, q 42, - 0,47 m; Nr. inv. 39359. Fragment de ţiglă
(Pl. VI, fig. 5) cu dimensiunile actuale de 7 cm x 3,6 cm x 2,5 cm. P ăstrează sfârşitul
unui cartuş pe care se ds ţinge partea de jos a literelor L şi I in ligatură . Legenda posi-
bilă este [LEG(io) I LTA]LI(ca). Pastă deschisă cu urme de ardere secundară .

30. Hârşova, "Cetate", 1996, SZ, q 42, - 0,47 m; Nr. inv. 39360. Fragment de ţiglă
(Pl. VI, fig. 6) cu dimensiunile actuale de 8,5 cm x 8,7 cm (spartă în grosime) Con ţine o
parte de cartuş pe care se disting foarte bine, pornind de la analogia cu exemplarele
prezentate până acum, literele L şi I în ligatură . (Imprimarea s-a făcut adânc, iar starea
de conservare este bună . Legenda probabilă este [LEG(io) I ITA] LI(ca). Pastă cărămizie
deschisă, de bună calitate.

31. Hârşova, "Cetate", 1997, S2r q 43, - 0,93 m; Nr. inv. 39361. Fragment de ţiglă
(Pl. VII, fig. 1) cu dimensiunile actuale de 11 cm x 7 cm x 2,5 cm. Cartu ş dreptunghiu-
lar, păstrat pe 9,5 cm x 4,5 cm, cu legenda [LE]G(io) I ITALI(ca). Primul I şi L sunt
ataşate de partea superioară a cartuşului şi ultimul I de extremitatea verticală a aces-
tuia. O linie orizontală, fortuită, leagă toate literele până la A, inclusiv. Înă lţimea
literelor este inegală : I= 3,8 cm; a= 2,5 cm; L= 3,2 cm; I= 3,1 cm. Grafica este identică
cu exemplarele 10, 11,12. Pastă de culoare cărămizie spre bej, nisipoasă pe partea pos-
teriUăr â.

32. Hârşova, "Cetate", 1997, S2, q 43, - 0,77 m; Nr. inv. 39362. Fragment de ţiglă
(Pl. VII, fig. 2) cu dimensiunile actulae de 14 cm x 9 cm x 3 cm. Păstrează sfârşitul
ştampilei, dreapta jos, pe lungimea de 5,5 cm x 3,7 cm. Se disting literele ALI. Legenda
este [LEG(io) I IT]ALI(ca). L şi I sunt în ligatură iar ultima literă este unită cu margin-

ea din dreaptă a cartuşului. Pastă cărămizie deschisă .
33. Hârşova, "Cetate", 1997, S2, q 43, - 0,73 m; Nr. inv. 39363. Fragment de tigl ă

(Pl. VII, fig. 3) cu dimensiunile actuale de 7 cm x 11 cm 2,5 cm. Cartu şul se ^ăstrează
pe o lungime de 6,5 cm x 4,4 cm. Con ţine legenda LEG(io) [I ITALI(ca)]. Ină lţimea

literelor este diferită : L= 2,5 cm; E= 2,2 cm; G este şters şi se distinge cu greutate;
grosimea literelor este cuprinsă între 0,2 cm - 0,3 cm. Ştampila a fost aplicată mai put-
ernic spre stânga. Pasta este cărămizie deschisă .

34. Hârşova, "Cetate", 1997, SZ, q 43, q 50, - 0,42; - 0,52 m; Nr. inv. 39364.

Fragmente de tiglă ce aparţin aceluiaşi exemplar (Pl. VIII, fig. 1). Au fost g ăsite la dis-
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tanţa de 14 m. dimensiunea actual ă este de 5 cm x 11 cm x 2,7 cm, iar cartuşul se

păstrează pe 4,5 cm x 3,4 cm. Legenda este [LEG(io) I I]TAL [I(ca)]. În ălţimea literelor

este variabilă : T=3,3 cm; A= 2,2 cm. Prima se une şte cu latura de jos a cartuşului. Toate

literele sunt unite de aceeaşi linie orizontală fortuită , ca şi la nr. 10,11,12, 25, 31. Pasta

este cărămizie deschisă, cu mult nisip pe partea posterioară .
35. Hârşova, "Cetate", 1997, SZ, q 50, - 0,73 m; Nr. inv. 39366. Fragment de ţiglă

(Pl. VIII, fi. 2) cu dimensiunile actuale de 5,5 cm x 5 cm x 2,5 cm. Se p ăstrează sfârşitul

cartuşului cu dimensiunile actuale de 3 cm x 3,3 cm. Con ţine legenda [LEG(io) I

ITA]LI(ca). Înă lţimea literei l este de 2,7 cm iar grosimea de 0,2 cm. ,Stampila a fost apli-

cată mai slab. Marginea dreaptă este dublă . Pastă cărămizie.
36. Hârşova, "Cetate", 1997, S2, q 43, - 0,70 m; Nr. inv. 39365. Fragment de ţiglă

(Pl. VII, fig. 3) cu dimensiunile actuale de 9 cm x 6 cm (spart în grosime). Păstrează
sfârşitul cartuşului pe o lungime de 2,5 cm x 3,9 cm. Se observ ă literele L şi I în lig-

atură . Legenda ştampilei este [LEG(io) I ITA]LI(ca). Înăllimea literei l este de 2,7 cm iar

grosimea de 0,3 cm. Pasta este de culoare cărămizie deschisă .

IV. ŞTAMPILE IlVCERTE

37. Hârşova, "Cetate", 1993, passim, lângă turnul mare al incintei nr. III; MINAC,

fără nr. de inv. Fragment de cărămidă (Pl. IX, fig. 1) cu dimensiunile actuale de 10,5 cm
x 7,5 cm. se păstrează urmele unui cartuş fragmentar, cu lăţimea de aproximativ 3 cm,
in care se pot distinge litera E şi o mică parte din G. Legenda parţială a ştampilei este
[L]EG[(io)...]. Înă lţimea literei E este de 2 cm. iar grafia neglijent ă . Pasta este fină, de

culoare cărămizie, cu urme de mortar.
38. Hârşova, "Cetate", 1996, S2, q 40, - 0,88 m; Nr. inv. 39367. Fragment de

cărămidă (?) (Pl. VIII, fig. 4) cu dimensiunile actuale de 8,5 cm x 10 cm x 5,2 cm (spart ă
în grosime). Con ţine marginea verticală a unui cartuş (începutul sau sfârşitul acestuia)
cu înălţimea de 3 cm, bine aplicat în adâncime. Prezint ă pe suprafa ţă brazde de la pre-
lucrarea lutului şi urme de ardere secundară . Pasta este cărămizie.

După descrierea, în paginile anterioare, a materialului tegular recent descoperit
la Carsium, vom încerca o discuţie asupra problematicii ridicate de acesta în leg ă tură
cu identificarea unitătilor militare atestate aici.

O atentie specială necesită, în opinia noastră, numele forma ţiunii atestate de

ştampilele cu nr. 1-5 (pl. fig. 1-4 şi pl. II, fig. 1). Înclinăm să atribuim aceste exemplare

trupei de cavalerie Ala Galîoruir^ Fl?viana, reorganizată , aşa cum indică supranumele,

de către împăraţii dinastiei flavice, poate chiar Vesp ăsiâr^'. Ea este înregistrată ca
făcând parte din armata Moesiei Inferior de două diplome militare din anii 99 şi 1054.

Menţionăm că în timpul domniei lui Augustus aceast ă u_r.i ţate a fosi ^Cmnalată în

Cermania. S-a avans^.:t mai de rnultă vre:ne opinia că Ala Gallorum Flaviana ar fi putut

3. A. Aricescu, op. cit., p. 54; Al. Suceveanu, AI. Barnea, op. cit., p. 63.
4. CII_, XVI, 44, 50.
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sta ţiona chiar în Dobrogea, fără a se propune o anume localizare, înc ă din vremea lui

Vespasian5. Cert este că, sub Traian, trupa în discu ţie se afla deja în Moesia lnferior iar

o diplomă militară din anul 1S9/160 o men ţionează , de această dată, în armata Moesiei

Superior^. Se pare că detaşarea ei în provincia amintit ă alături de alte formatiuni mili-
tare, este legată de preludiul războaielor marcomanice^.

În ultimele două decenii s-au. rnai descoperit şi publicat tegule cu ştampile iden-

tice acelora pe care noi le-am prezentat propunându-se, deja, ca loc de sta ţionare, într-
o anumită perioad ă, a unităţii rnilitare în discuţie, castrul roman de la Carsium. Un
prim fragment de ştampilă, purtând inscrip ţia [...]FL a fost descoperită în 1972 în struc-

tura zidului vestic al celei de-a doua curtine a cet ăţii de la Hârşova. Editorii fragmetu-

lui au înclinat, la vremea respectivă, pentru lectura :[ Ala Gallorum ] FL(aviana) ş i

pentru o posibilă datare a piesei, dup ă grafie, în "secolul I, eventual din ultimul său
sfert"x. Se acceptă astfel ipoteza lui A. Aricescu după care această Ala ar fi sta ţionat în

Dobrogea încă de la Vespasian9. Aceiaşi editori nu resping însă nici eventualitatea

sta ţionării ^znităţii respective la Carsium dup ă mijlocul secolului al II-lea sau chiar în
secolul al III-lea^^^. În 1991 a fost publicat ă o nouă ştampilă, mai bine păstrată decât
prima şi pe care se disting clar literele AL•FL. Cu toate acestea, cartu şul inscrip ţiei este

distrus în extremitatea stâng ă permiţând, în mod respectiv, o lectură parţială şi ipote-
tică . Astfel, descoperitorii ei au propus întregirea posibilă : [AL•G] AL•FL, admi ţând
lectura editorilor fragmentului g ăsit în 1972. Acest al doilea exemplar provine dintr-o
descoperire întâmplă toare făcută într-o zonă cu urme de locuire din secolele II-1V, situ-

ată în vecinătatea castrului si afectată de canstructiile modernet^.

În sfârşit, un al treilea exemplar, apar ţinănd aceluiaşi tip de ştampilă, a fost
descoperit tot într-o zonă învecinată fortifica ţiei romane şi provine, probabil, din
aşezarea civilă . Cu toate că şi această ştampilă este fragmentară ea conservă jumă tatea

stângă a legendei, respectiv literele:
AL • F[L]1z.
Aşadar, con ţinutul integral al ştampilei devine, prin completare, foarte simplu şi

succint: AL•FL, ceea ce înlătură, din capul locului, întregirile propuse anterior, de

genul : AL(a) GAL(lorum) FL(aviana) sau FL(avia). Această lectură , AL(a) FL(aviana)
sau FL(avia) nu exclude atribuirea respectivei ştampile unităţii deja men ţionate (adică
Ala Gallorum Fla^iana) aşa cum vom încerca să demonstrăm în continuare. Revenind

la lotul de ştampile descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice sistematice,

men ţionăm că ele au făcut, în câteva rânduri, obiectul unor comunicări ştiin ţifice

5. Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 63; A. Aricescu, op. cit., p. 54, 79, 82; G. Forni, op. cit., p. 1272,

consideră fortifica ţia Flaviana amintită in Notiţia Dignitatum, ca fiind sediul acestei trupe, opinie neaccep-

tată în prezent (vezi A. Aricescu, op. cit., p. 54). .

6. CIL, XVI, 111; G. Forni, op. cit., p. 1265; vezi Si nota precedentă .

7. D. Benea, Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei, Cluj, 1983, p. 53, 54, 167.

8. M. Zâh a;iade, C. Muşe^eanu, C. Chiriac, Pontica,l4, 1981, p. 255, 259-260 şi fig. 2.

9. Ibidem, p. 259-260.

10. Vezi nota precedentă .

11. V. Nicolae ş i C. Nicolae, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p. 79-80; C. Nicolae, Pontica, 26, 1993, p. 224; idem,

Pontica, 28-29,1995-1996, p. 137-138, pl. 1, fig. 6 A şi B.

12. C. Nicolae, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 137-138, 144, pl.l, fig.
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avându-se în vedere lectura ini ţial propusă : Ala Gallorum Flaviana13. În 1996 s-a putut

întregi, din fericire, unul dintre fragmentele descoperite în 1995 (p1.^I, fig. 1), putându=
se vorbi, abia acum, de o ştampilă cu inscripţia integral păstrată, sub forma : AL•FL.
Trebuie subliniat faptul, deloc neglijabil, c ă ştampila respectivă apare numai în această
formulă, iar dimensiunile şi caracteristicile grafice (litere zvelte, îngrijit trasate şi rela-
tiv înalte) sunt surprinzător de apropiate la majoritatea exemplarelor cunoscute până
în prezent14. Cartuşul ştampilei este rectangular şi putem aprecia, după dimensiunile
pieselor descoperite până acum şi cu aproxima ţiile explicabile, că el (de exemplu cel cu
nr. 1, prezenta't de noi) avea circa 10 cm lungime şi 4 cm lăţime. Înă lţimea literelor din
cartu^s este de circa 2 cm iar grosimea acestora de 0,3 cm.

In ceea ce priveşte identificarea unităţii de cavalerie căreia i se poâte atribui
ştampila şi care avea supranumele de Fl(avia) sau Fl(aviana), noi înclin ăm spre Ala
Gallorum Flaviana care, aşa cum deja am mentionat, a făcut parte din armata Moesiei
Inferior, necunoscându-se însă locul ei de sta ţionare15. Tot în vremea lui Traian, în
aceeaşi provincie, mai era cantonată încă o unitate de cavalerie cu supranumele Flavia;
aceasta este Ala I Flavia Gaetulorum arnintit ă în două diplome militare din anii 99 şi
112^6. Ea este prezentă în armata Pannoniei Inferior, în anul 114, unde se pare c ă a
xămas mult timp», după care, tot în secolul II sau în cel următor, o întâlnim, din nou,
în Moesia lnferior, eventual la Tomis^^.

O altă problemă ar fi aceea referitoare la completarea u.ltimei părţi a inscrip ţiei
inaugurale a castrului de la Carsium, din anul 103, inscrip ţie reconstituită de V. Pârvan
şi care încă ridică unele semne de întrebare în privinţa identificării unităţii care a con-
tribuit efectiv la construc ţia fortificaţieiw. Astăzi, deşi unii cercetători consideră că Ala
II Hispanorum et Aravacorumz^ ar fi acee^. al c ărei nume se afla săpat la finele

13. Semnatarii aeestor rânduri au făcut cunoscute, la diferite sesiuni ştii ţifice sau inscris, opiniile lor în
legătură cu semnifica ţîa materialului tegular descoperit cu ocazia campaniilor de s ăpă turi din anii 1993-
1997. Cităm numai câteva interven ţii: C. Chiriac, C. Nicolae, G. Talma ţchi, Hârşova - Cetatea romană, comu-
nicare prezentată la "Sesiunea anuală de rapoarte arheologice'°, Brăila, 1996; G. Talma ţchi, Buletinul cer-
curilor ştiin ţifice studen ţeşti, 2, Alba Iulia, 1996, p. 131-140; C. Nicolae, Ala Gallorum Flaviana la Carsium,
comunicare susţinută la Sesiunea anuală a Muzeului de Istorie Na ţională şi Arheologie din Constan ţa,
"Pontica",1997; G. Talmalchi, Istros, VIII, 1997, p. 113-124; idem, Cercet ări istorice (serie nouă , XVII, 1, Iaşi,
1998, p. 164-184. Vezi şi notele : 1,11,12.

14. În prezent se cunosc opt exemplare de tegule, având ş tampila AL•FL, aflate în diferite stadii de
conservare. Dintre acestea, cinci piese provin din s ăpăturile arheologice de la cetatea romană, un exemplar
a fost recuperat din incinta a doua a fortifica ţiilor şi două piese au fost găsite, intâmplă tor, în zonele cu
locuire civilă , extra-muros. Vezi şi notele nr. 8, 11, 12. Pentru planul fortificatiilor antice şi medievale de la
Hârşova -"Cetate" vezi articolul citat de noi la nota nr. 1(din Pontica, 28-29,1995-1996, p. 123, fig. 1}.

15. Vezi la noi notele 3-7.
16. CIL, XVI, 45, S8.
17. A. Aricescu, op. rit.,1977, p. 51-52; idem, Actes du 1X-e Congres internationa! d'etudes sur les frontieres

romaines, Mamaia, 6-13 septembre 1972, Bucureşti-Wien,1974, p.119-120; Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit.,
p. 63.

19. V. Pârvan, AARMSI, 2,35, 1913, p. 478-489; Em Doru ţiu Boilă, ISM, V,1980, p. 120-122; a. Aricescu,
op. cit.,1977, p. 55-5b; AI. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 64, 71; M Zahariade, T. Dvorski, op. cit.,1997, p.
66, nota 9.

20. I'entru Ala II Hisl?anorum et Aravaco?um, în afar ă de biblîografia men ţionată la nota 19, mai vezi:
G. Forni, op. cit., p. 1269; It. Vulpe, DID, 2, Bucureşti 1968, p. 95; A. Aricescu, op. cit., 1974, p. 119-120; Al.
Suceveanu, vp. cit., 1992, p. 207, 'L08, 216; M Zahariade, in Enciclopedia arheologiei Şi istoriei vechi a
României, vol. I{A-C), Bucureşti,1994, s.v. Ala, p. 52, sus ţine, in mod eronat, că această unitate ar fi atestată
la Carsium, in afară de inscrip ţiile lapidare şi de "un bogat material ... tegular".
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inscripţiei cu pricina lucrurile pofi fi rediscutate. De fapt, în rândul al patrulea al aces-
teia se disting literele: ALA, dup ă care urmează ruptura pietrei. Ala II Hispanorum at
Aravacorum este şi ea atestată , ca şi Ala Gallorum Flaviana, în armata 1Vloesiei Inferior
de diploma militară de la Oltina, din anul 99zt. Această unitate s-a aflat anterior în
Pannonia unde o men ţionează trei diplome, din 80, 84 şi 8522. Tot în armata Moesiei
Inferior figurează şi în diploma de la Târnovo, din 138z^. În sfâr şit, unitatea în discu ţie
este, pentru ultima oară , atestată epigrafic pe un miliar din anu1200, descoperit chiar
la Hârşova2^. Ambelor Ale, atât Gallorum Flaviana cât şi II Hispanorum et
Aravacorum, deşi sunt cu claritate înregistrate în armata Moesiei Inferior, nu li se
poate preciza locul de sta ţionare în această provincie pentru perioada de la sfârşitul
secolului Işi în primele decenii ale secolului urm ător. Din această cauză V. Pârvan,
având de ales între cele două unităţi care ar fi putut construi castrul de Ja Carsium
înclină, totuşi, pentru ala II Hispanorum et Aravacorum, care, de şi mai târziu, este ate-
stată de mai multe inscrip ţii lapidare, unele chiar de la Hâr şova'-5. Atragem aten ţia
asupra fapfiului că , până în prezent, nu s-au descoperit la Carsium materiale tegulare
cu numele alei II Hispanorum et Aravacorum dup ă cum nu se cunoaşte ca provenind
din această locaiitate nici o inscrip ţie ]apidară care să ateste numele alei Gallorum
Flaviana. Ştampilele alei FI(avia) sau Fl(aviana) prezentate în corpus-ul nostru orien-
tează , credem, spre identificarea acestei unîtăţi cu Ala Gallorum Flaviana, atestat ă de
diplomele militare din anii 99 şi 1052^. În opinia noastră nu excludem posibilitatea ca
această trupă de cavalerie să fi fost adusă în Dobrogea chiar în vremea lui Vespasian
când începe ac ţiunea fortiiicării limesului dunărean, sub comanda guvernatorului
Rubrius Gallus27. Nu este, credem, Jipsit de interes nici faptul c ă există o izbitoar^e
similitudine între grafia literelor prezente pe cartu şul tegulelor de la Carsium şi acela
de pe materialul tegular ştaanpilat de militarii unei alte unităţi: Ala II Fla via pia fidelis
Domitiana milliaria, care sta ţiona pe limesuJ raeto-germanic, la Aalen2^. Legenda de pe
tegulele acestei unităţi este la feJ de simpl ă ca şi în cazul celei de la Carsium: AL II FL

adică Al{a) II Fl(avia). Se poate remarca zvelte ţea literelor şi o anume sobrietate graf-

ică (vezi pl. IX, fig. 2). Nu este surprinz ă tor nici faptul că, în cazul ambelor ştampîle,
nu apar nici alte apelative etnice sau onorifice. În acest sens mai putem aduce un exem-
plu, de această dată o inscrip ţie pe piatră de la Dobri I^ol (regiunea Scupi), în Moesia
Superior. În inscrip ţia respectivă este menţionat un missicius ex a1a Fla via, fiind vorba
despre ala I Flavia Augusta Britannica Civium Roananorum. Inscripţia este datată în
secolul I. d. Hr.zy. Asemănarea stilistică dintre ştampilele tegulare apar ţinând celor

21. CIL, XVI, 44; A. Aricescu, op. cit., 1977, S E nr. 138, p. 227.
22. Ibidem, p. 55.
23. Ibidem.
24. Ibidem; Em Doru ţiu Boilă , op. cit.,1980, p. 121-123.
25. V. Pârvan, op. cit., 1913, p. 487-458; A Aricescu, op. cit., p. 55-56; Em Doru ţ iu Boilă , op. cit., p. 121-

122; Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 64, 71.
26. CIL, XVI, 44, 50.
27. Fl. Josephus, Bellum Iudaicum, VII, 4,3,; R. Vulpe, DiD, 2, 1968, p. 60-61; a. Aricescu, op. cit., 1977,

p. 70; Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 28-29; I. Bogdan Că tăniciu, Muntenia în sistemul defensiv al
Imperiului Roman. Sec I- IlI p. Chr. Alexandria, 1997, p. 29-30.

28. Ph. Filtzinger, Limesmusem Aalen, Stuttgart, 1975, p. 30-32 şi imaginea cartu şului cu ştampila alei
II Flavia pia fidelis Domitiana milliaria în forma : AL II FL, prezent ă chiar pe coperta volumului respectiv ş i
a seriei monografice Kleine Schriften ziu Kenntnis der romischen Besetzungsgeschichte
Sudwestdeutsclilands. Vezi şi G. Forni, op. cit., p. 1210, 1214.

29. L. Mrozewicz, Studia Moesiaca, Poznan, 1994, p. 81, nr. 22.
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două ale, de la Hârşova şi Aalen, ne duce cu gândul la mediul miltar roman din
provinciile germanice în ultimele decenii ale secolului I d. Hr., fără a uita că însăşi ala
Gallorum Flaviana luptase sub Augustus în aceste regiuni3^. Cercetările viitoare tre-
buie să lămurească problema duratei intervalului de timp în care aceast ă unitate a
staţionat la Carsium; adică până la războaiele dacice sau pân ă la detaşarea ei în Moesia
Superior37. Oricum, noi înclinăm să credem că ala Gallorum Flaviana a desfăşurat
activităti constructive la Hârşova înainte de cantonarea aici a alei II Hispanorum et
Aravacorum, una dintre aceste activităţi fiind, poate, chiar ridicarea fortifica ţiilor cas-
trului de piatră , încheiată în anul 10332.

O altă noutate epigrafică oferită de cercetările arheologice de la Carsium este
descoperirea unor tegule fragmentare cu ştampila flotei dunărene Classis Flavia
Moesica, unitate neatestată din acest punct de vedere aici. Cele patru ştampile (nr. 6-9)
apartin aceluiaşi tip şi a legenda Classis F(lavia) M(oesica). Exemplarul cu nr. 6 din cor-
pus-ul nostru, deşi fragmentar, are literele bine marcate, cu extremitătile uşor evazate
(pl. II, fig. 2) iar la cel cu nr. 8 litera F are hastele orizontale triunghiulare şi este
despărţită de literele situate la stânga şi la dreapta ei (respectiv S şi M), prin două
semne, tot triunghiulare, ceea ce-i confer ă oarecare eleganţă (pl. II, fig. 4). Cartuşul, inte-
gral păstrat, al acestui tip de ştampilă, aşa cum a fost el descoperit la Noviodunum avea
circa 10 cm lungime, lucru confirmat şi la Carsium de exemplarul nr. 7 care, din p ăcate,
are legenda parţial distrusă, dar lungimea (integral păstrată} este de 10,4 cm (pl. II, fig.
3). Lătimea cartuşului este de 1,7 - 2,3 cm, el aparţinând tipului "a" din clasificarea oper-
ată asupra ştampilelor flotei moesice descoperite la Novidunum^. Judecând dup ă car-
acteristicile grafice putem aprecia că acest tip aparţine fazei de început a activit ăţii flotei
flavice pe limesul dobrogean, poate chiar ultimelor decenii ale secolului I. d. Hr.^.

30. Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 63.
31. Vezi nota 6.
32. Pentru această problemă vezi unele opinii deja exprimate, in ultimele decenii: M. Zahariade, C.

Muşe#eanu, C. Chiriac, Pontica, 14, 1981, p. 259-260; Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit, p. 63, 64, 71; V.
Nicolae şi C. Nicolae, op. cit., p.80.

33. Em. Doru#iu Boilă, op. cit, p. 293, nr. 283 a; A. Aricescu, op. cit, p. 70.
34. R. Vulpe, DID, 2, p. 61; Em Condurachi, Actes du IX-e Congr^s international d'etudes sur les fron-

6^res romaines, Mamaia, 6-13 septembre 1972, Bucure şti-Wien, 1974, p. 83-88; A. Aricescu, op. cit, p. 70-71;
Em Doru#iu Boilă , op. cit., p. 279; AI. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 28-29, 66-67. O încercare, relativ
recentă, de a prezenta evolu#ia şi activitatea flotei dunărene pe limesul dobrogean, in secolele I-VI, vezi la
Cristian Matei, Considera(ii privind raportul dintre Classis F7avia Moesica şi fortificaţiile ]imesului roman de
la Dunărea de Jos (sec I-VI), în Pontica, 24, 1991, p. 143-158. Din păcate, cu tot efortul autorului citat de a
suplini lipsa informa ţiilor "de epoc^', legate de componen#a şi prezen#a în diferite puncte fortificate de pe
Dunăre a flotei militare romane, cu aprecieri teoretice împrumutate din lucr ările de profil (pe care le citeaz ă
cu pasiune), articolul respectiv abund ă in erori şi omisiuni bibliografice. Dăm numai două exemple, ilustra-
tive, pentru "nivelul ştiin#ific" al articolului. La p.153 autorul ne informează, tranşant, că la Arrubium (Măcin,
jud. Tulcea), pe lângă Ala I Vespasiana Dardanorum, care fusese cantonată aici în vremea lui Vespasian, "Sub
Traian au mai fost aduse a1a II Hispanorum Aravacorum şi o vexillatio din leg. V. Macedonica cu sediul la
Troesmis". Autorul are, probabil, in vedere inscrip#ia CIL, III, 6218, în care este men#ionat un decurion al alei
II Hispanorum et Aravacorum care, împreun ă cu fratele său, işi înmormântează tată l la Arrubium. Se ştie că
această unitate a avut, pentru o vrme, reşedin#a la Carsium (Em. Doru#iu Boil ă , ISM, V, p. 271, nr. 253). Din
textul acestei inscrip#ii nu rezult ă nici că ea ar data din vremea lui Traian. Este curios şi faptul că autorul,
comentănd situa#ia de la Carsium, nu face nici o men#iune asupra numelui unit ă#ii (sau unită#ilor) militare
care au sta#ionat aici în perioada Principatului (p. 152), a şa cum face în alte cazuri. În sfârşit, din punct de
vedere bibliografic, ne surprinde, evident nepl ăcut, absen#a, măcar a unui titlu şi a unui autor romăn consa-
crat care s-a aplecat direct asupra acestor probleme. (continuarea notei 34., in pag. urmă toare)
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Ştampile identice se mai cunosc la Dinoge ţ ia şi Barboşi35. Se cunoaşte faptul că activi-
tatea flotei moesice a fost relativ îndelungată şi a acoperit o bună parte din traseul
Dunării dobrogene ca şi din litoralul vest-pontic^^. Sediul flotei se afla la Noviodunum
iar diferitele stationes, despre care nu de ţinem informa ţii concrete, teoretic pot fi iden-
tificate cu unele dintre fortifica ţiile de seamă ale limesului, însă acest lucru rămâne de
demonstrat pe viitor. Apari ţia ştampilelor flotei moesice la Carsium nu este deloc sur-
prinzătoare dacă luăm în considera ţie importan ţa vadului situat în apropierea gurii de
vărsare a Ialomiţei în Dunăre, fapt ce impunea şi o supraveghere navală din partea
autorităţilor romane. De altfel, urmele portului antic şi medieval timpuriu au fost
sesizate pe malul Dunării, în dreptul şi la baza aşanumitului'zid genovez" sau "Cetatea
de Jos". Este vorba despre dou ă resturi de zid lucrat în tehnica opus mixtum, probabil
roman târziu, care nu este exclus sâ fi apar ţinut unei amenajări portuare pendinte de
fortifica ţia antică aflată sus, pe "Cetate"^^.

Un ultim lot de ştampile tegulare care alcătuiesc corpus-ul întocmit de noi este
reprezentat de exemplare apar ţinând legiunii I Italica. Cele 27 de ştampile (nr. 10-36)
cu numele acestei unităţi, deşi majoritatea sunt fragmentare, reprezintă de departe
grupul preponderent din totalul tegulelor descrise aici. Cercetând cu aten ţie detaliile
tehnice şi grafice ale cartu şului exemplarelor legiunii amintite am constatat câ avem
de-a face cu o singură legendă : LEG(io) I ITALI(ca), redată în două variante grafice, "a"
şi "b", executate cu două tipare diferite. Prima dintre aceste variante (a) are litere mai
groase, cu extremităţile distinct marcate; litera A nu posedă hasta orizontală iar literele
L şi I sunt redate în ligatură . Reprezentativ pentru aceast ă variantă grafică este cartu şuJ
exemplarului nr. 16 (pL IV, fig. 3), cu dimensiunile, integral păstrate, de 13,2 cm x 4,2
cm. a doua variantă grafică (b) a legendei respective a fost executată cu un tipar care,

(continuarea notei 34. din pag. ^recedentă)
Este vorba despre contnbu ţta lui Em. Condurachi, C(nssis Flavia Moesica ai^ I-er siecle de n. e., în Actes

du IX-e Congres international d'etudes st^r le frontieres romaines, Mamaia, 6-13 septembre 1972, Bucureşti-lNien,
1974, p. 873-88. Constatăm insă că semnatarul articolului cu pricina î şi citează lucră rile de câte ori are ocazia
(vezi notele : 17,18, 66, 67, 70). Observa ţiile de mai sus nu se pot explica, credem, decât prin superficialitatea
ştiin ţ ifică a autorului care face şi în alte rânduri, constat ări năstru şnice precum: "... ohserva ţiile epigrafice din
sec I (sublinierea noastră) indică Arrubium ca pe un loc de acostare şi sta ţionare a unor unităţ i ale flotei."
(p. 153). În altă parte, vorbind despre toponimul Ad. Stonta (p. 157-158), autorul crede că poate face: "... o
analogie între această cetate neidentificată până hi prezent (sublinierea noastră ) şi porturile specifice deltei
de la Arles ş i Narbone". Oricum, pentru nouă (9) din cele 21 de puncte situate pe Dunăre, între Cimbrianae
şi Ad Stoma, constată chiar autorul, "Informatiile exprese privind flota lipsesc." (Sucidava, p. 148) ori "nu s-
au descoperit materiale legate de activitatea flotei (Beroe, p. 152). În rest, articolul este o deficitar ă trecere în
revistă a unor lucruri, mai mult sau mai pu ţin cunoscute ş i a unei bibliografii "de complezen ţă" care nu îşi
atinge scopul enun ţat în titlu cel pu ţin petru faptul că secolele V şi VI, de exemplu, sunt tratate, nu ştim din
ce motive, cu o indiferen ţă ce poate fi expl'rcată doar prin faptul că , intr-adevăr, ceea ce este Classis Flavia
Moesica din titlu nu mai are de-a face cu fota din secolul VI, amintit ă în acela şi titlu ! Nu putem decât să
aten ţ ionăm asupra faptului că astfel de presta ţii aduc, în mod cert, atingeri prestigiului ştiinţific al publi-
ca ţiei care le găzduieşte, oricare ar fi ea (C. Chiriac).

35. Em Doru ţiu Boilă , op. cit, p. 277, nr. 263; A.V. Rădulescu, Pontica, 6, 1973, p. 130.
36. Em. Condurachi, op. cit., p. 86-87; A. Aricescu, op. cit., p. 70-72; Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit.,

p. 67-68; N.A. Son, Tyra rymskogo vremeni, Kyev, 1993, p. 40; V. M. Zubar, Hersones Taveycesckyj y

Rymskaia Ymperyja, Kyev,1994, p. 51; I. Barnea, in Encidopedia arheologiei şi istoriei vechi a Romăniei, vol.
I(A-C), Bucureşti, 1994, s.v. Classis Flavia Moesica, p. 318; M. Zyromski, Studia Moesiaca, Poznan, 1994, p.
117-128; G. Forni, op. cit., p. 1271, 1273, 1277; C.C. Petolescu, Decebal, regele dacilor, Bucureş ti, 1991, p. 20;
idem, Scurtă istorie a Daciei romane, Bucureşti, 1995, p. 37-39; Al. Suceveau, Bonner Jahrbucher, 192, 1992,
p. 205, 208, 214; Em. Doru ţiu Boilă , SCIVA, 41, 190, 3-4, p. 267.

37. R. Ciobanu, BMI, 39, 1970, 1, p. 26; P.I. Panait, A. R ădulescu, A. ,Stefănescu, D. Flaut, Pontica, 28-
29, 1995-1996, p. 27; G. Talma ţchi, Istros, VIII, 1997, p. 118-119. ^
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probabil, a avut un defect, adică o fisură dispusă pe axul median-longitudinal al
cartuşului şi care a lăsat în câmpul ştampilei o dungă subţire, în relief, care uneşte for-
tuit literele: EG I IT şi A, intercalându-le succesiv, fapt ce crează impresia, falsă, că
avem de-a fac cu o inovatie sau o fantezie grafic ă . De remarcat că cifra I şi literele I, T
şi L sunt plasate excentric, spre laturile lungi, de sus şi de jos, ale cartuşului iar extremi-
tăţile literelor ştampilei sunt ascu ţite. Se constată ligatura literelor LEG şi cea finală a
lui L cu I. Pentru această a doua variantă a ştampilei LEG I ITALI datele tehnice
reprezentative ale cartuşului, până în prezent, sunt: lungimea maxim ă păstrată = 10,2
cm, lăţimea = 4,3 cm (nr. 12, pl. III, fig. 3). De la Hârşova, din fosta colec ţie a lui V.
Cotovu, provine încă o cărămidă cu ştampila legiunii I Italica, ea aflându-se actual-
mente în colec ţiile Muzeului de istorie na ţională şi arheologie din Constan ţa. Legenda
cartuşului de pe această piesă este LEG(io) I ITAL(ica), deci diferită de a exemplarelor
noastre38. Despre activitatea acestei legiuni la Dun ărea de Jos şi în bazinul vest-pontic
s-a scris, în special pe baza descoperirilor epigrafice39. Este cunoscut faptul c ă, după
anul 167 când Legiunea V Macedonica pleac ă de la Troesmis, o parte din atribu ţiile
acesteia în nordul Moesiei Inferior şi la gurile Dunării sau în unele puncte situate pe
coasta de vest şi nord a Mării Negre, sunt preluate de legiunea I Italica, cu sediul la
Novae. O vexilaţie a acesteia a staţionat, după data amintită, la Troesmis, unde este
atestată şi de ştampile tegulare, ca de altfel şi la Dinogeţia, Barbaroşi sau Callatis40. Nu
excludem nici posibilitatea ca şi ştampila fragmentară cu nr. 37 din corpus-ul nostru să
fi aparţinut aceleia şi unităţi. Numărul relativ mare de tegule ale acestei legiuni,
descoperite la Carsium ar putea indica, pe lângă vehicularea de materiale pentru con-
strucţii, chiar prezenţa efectivă, într-o anumită perioadă (după 167), a unui detaşament
al ei în castrul de aici. Considerăm că este prematur să tragem unele concluzii defini-
tive însă, există unele indicii care, corelate cu descoperirile din alte zone ale limesului
dunărean ne permit unele apxecieri cronologice. Cu ani în urmă, Violeta Bojilova pu-
blica unele tegule ştampilate, descoperite la Novae, înso ţite de succinte comentarii
asupra provenien ţei şi caracteristicile lor tehnice şi epigrafice41. Exemplarele respec-
tive, descoperite pe parcursul cercetărilor efectuate în chiar castrul de reşedinţă al
legiunii I Italica, purtau cartu şul, cu diferite legende, al unităţii militare menţionate;
autoarea încercând o datare a lor în func ţie de dimensiunile pieselor. În opinia
cercetă toarei bulgare citate, grosimea tegulelor ar fi indicatorul, al ături de legenda

38. Em. Doru ţiu Boilă, op. cit., 1980, p. 135-136, nr. 113, A.V. R ădulescu, Pontica, 6, 1973, p. 133, red ă ,
pentru piesa al cărei loc de descoperire nu il precizează, lectura LEG (ionis) I ITALI(cae).

39. R. Vulpe, op. cit., p. 72,157,161; A. Aricescu, op. cit.,1977, p. 41-44; Em Dorutiu Boilă, op. cit,1980,
nr. 41, 113, 146, 176, 202, 216, 262, 271, 297, 299; 307; eadem, SCIVA, 41, 1990, 3-4, p. 258, 267, 263, 265-267;
Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit., p. 60; V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XI77
Gemina, Cluj-Napoca, 1985, p. 72;.M. Zahariade, T. Dvorski, op. cit., p. 19-21, 55-69; M. Irimia, Pontica, 18,
1985, p. 150-155; A.V. Rădulescu, op. cit., D. Benea, op. cik, p. 39, 43, 48, 50, 116, 127, 148; d Bogdan-
Că tăniciu, op. cit., p. ]15; A. V. Rădulescu, Actes du IX-e Congres international d'etudes sur les frontieres
romaines. Mamaia, 6-13 septembre 1972, Bucureşti-Wien, 1974, p. 127; N.A. Son, op. cik, p. 31-42; V.M. Zubar,
op. cit., p. 44-78; I. Stoian, ISM, II, bucureşti, 1987, nr. 221, 250, 260; S. Sanie, Civiliza ţia romană ]a est de
Carpa ţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec II î.e.n. - I77 e.n.), Iaşi, 1981, p. 78, 80, 86, 89, 91, G. Forni
op. cit., p. 1271, 1277, S. Sanie, in I3in istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 149, 152.

40. Em. Doru(iu 8oilă , op. cid., 1980, p. 236, 277, 312, nr. 216, 262, 307; A. V. Rădulescu, op. cit., 1973,
p. 133; idem, op. cit., 1974, p. 127. L^ltimul autor men ţionează, totuşi, că pe o tegulă aflată la Muzeul din
Constanţa se poate citi: LEG(io^tis) I 1`IAL](cae). În acest caz am avea de-a face cu o ştampilă similară, ca tip,
celor de Ia Carsium descrise de noi. La Em. Doruliu Boilă , op. cit., p. 136, n. 113, în desenul prezentat, se
observă clar legenda: LEG(io) I ITAL(ica). A. Rădulescu (loc. cit.), dă pentru piesa de la Callatis lectura: LEG
I. Vezi mai sus nota 38. Relativ recent, ştampilele acestei unită(i aparţinând, probabil, unei vexilaţii comune
cu a celorlalte două legiuni (V. Macedonica şi XI Claudia) au fost semnalate în săpă turile de la Rasova -
"Pescărie' ; vezi Em. Doruţiu Boilă , op, cit.,1990, p. 261, nota 16; M. Irimia, op. cit., p. 154.

41. V. Beăilova, Klio, 62, 1980,1, p. 67-68.
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ş tampilei, ce ne poate oferi unele repere cronologice. Astfel, se consideră că exem-
plarele cele mai vechi, purtând ştampila legiunii I Italica de la Novae, ar fi acelea care
au dimensiunile de 41 x 29 x 9 cm. La cele mai recente piese grosimea scade, deja, de
la 8-9 cm la 3,5-2,5 cm42. Pe aceste din urm ă ţigle se află imprimat cartuşul cu legenda
şi caracteristicile grafice pe care le întâlnim şi la Carsium, în cazul variantei "b" a
ştampilei (vezi nr. 10,12 din corpus)43. Şi în cazul tegulei de la Novae literele I, T şi cifra
I sunt dispuse cu hastele verticale ataşate de marginea lungă a cartuşului (excentrice)
iar literele L şi I sunt în ligatură, ultima fiind prinsă de latura îngustă, din dreapta, a
ştampilei. Litera A nu prezintă , nici în acest caz, hasta orizontală . Se pare că acest tip
de ştampilă este destul de rar şi la Novae, unde majoritatea covâr şitoare a ţiglelor ş i
cărămizilor ştampilate, aparţinând legiunii I Italica, au alte legende iar caracteristicile
grafice sunt oarecum diferite, chiar în cazul exemplarelor considerate de epoc ă
"târzie"44. În studiu] lui T. Sarnowski asupra ştampilelor acestei legiuni, datate în seco-
lele I-III, întălnim legenda LEG I ITALI pe exemplare datând înc ă din prima jumătat a
secolului II45 În castrul de la Drajna de Sus, unde materialul tegular ştampilat al aces-
tei legiuni este cel mai numeros, în compara ţie cu cel al altor unităţi militare, se con-
stată absen ţa respectivului tip de legendă46. De re ţinut că Drajna de Sus este singura
fortifica ţie romană din Muntenia unde apar materiale de construc ţie purtând ştampila
legiunii I Italica şi care având o perioad ă de funcţionare relativ scurtă (primele două
decenii ale secolului II), poate constitui un punct de reper în stabilirea unei cronologii
relative a documentelor epigrafice în discuţie47. Din aceastâ perspectivă s-a atras, de
curând, aten ţia asupra neconcordan ţei dintre cronologia unor tipuri de ştampile de la
Novae şi aceea a unor exemplare de la Drajna de Sus4R. În aceste condiţii şi în limitele
unui lot tegular redus ca mtm ăr şi diversitate grafică, precum cel de la Carsium, pân ă
în prezent, nu putem trage concluzii definitive. Remarcăm, mai ales în cazul variantei
"b" a ştampilelor prezentate de noi (nr. 10, 12 etc.), unele asemănări stilistice cu anu-
mite exemplare purtând ş tampila legiunii Ii Italica, din Noricum, mai ales din punct de
vedere al grafiei. Se remarc ă şi la acestea din urmă, litere (I, T, A, L) şi cifre (II) care
depăşesc, în sus sau în jos, registrul median de scriere al cartu şului, hastele verticale
ale acestora atingând marginile sale orizontale^y. Se pare c ă le datează dintr-o perioadă
posterioară războaielor marcomaniceso.

Reamintim că materialul tegular descris şi comentat în rândurile de fa ţă (cu
excep ţia exemplarului nr. 37, pl. IX, fig. 1) este anterior din punct de vedere cronologic
şi stratigrafic unei mari nivelări şi refaceri efectuate în cetate în a doua jumătate a seco-
lului II d. Hrs^. Rămâne ca, în viitor, cercetă rile arheologice să stabilească mai clar
diferitele faze de locuire a fortificatiei de la Carsium si să încerce racordarea cronolo-
gică mai exactă a materialului epigrafic tegular la anumite secvenţe din multiseculara
istorie a acestui centru roman de la Dun ărea de Jos.

42. Ibidem, p. 67-68.
43. Ibidem, p. 72, fig. 5.
44. Vezi bogatul material şi comentariile lui W. Pajakowski in seria de rapoarte Novae-sektor zachodni

(red. S. Parnicki-Pudelko), Poznan,1973, p.106-124;1975, p.179-194;1979, nr. II, p. 9-27. tot pentru epoca roman ă
târzie (Dominat) vezi studiul lui T. Sarnowski, Germania, 63,1985,1, p.107-127 (men ţionăm că la p.119, în tabelul
1, ştampila cu legenda: LEG I 1TALI nu apare ca documentată în perioada cuprinsă intre Diodetian şi Valens).

45. T. Sarnowski, Archeologia, 34, Warszawa,1983, p. 17-61, pentru datarea tipului în discu ţie vezi p. 41.
46. M. Zahariade, T. Dvorski, op. cit., p. 19-21.
47. Ibidem, p. 21, 63-65.
48. Ibidem, p. 21.
49. H. Stiglitz, Jahrbuch des Oberosterreichischen Musealvereins, 114, 1, Linz, 1969, p. 70, 73, nr. 18,

fig. 2, pl. IX, 2. Pentru alte tipuri de ştampile ale acestei legiuni ş i datarea lor, vezi studiul, în aceea şi revistâ,
nr. 116, 1, 1971, p. 85-138, semnat de G. Winkler.

50. H. Stiglitz, op. cit., p. 74.
51. Vezi, pe scurt, prezentarea situa ţiei stratigrafice la începutul acestui articol.
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Planşa IV.
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EPIGRAPHICAL NEWS FROM THE ROMAN FORT CARSIUM
(HAIZ^OVA, CONSTAN'^A COUNTY)

- Summary -

The authors present their considerations concerning the stamped building mate-
rial recently uncoverd in the Roman camp from Carsium, on the Lower Danube (see
Ptolemaeus, I, 5: C^}rsum; CIL, III,12456; Procopius Caes., De Aedif., 4,11, 20: Kap6w).

A number of 38 fragmentary stamped tiles and bricks are registered and cata-
logued in a corpus. These stamps belong to the following military units that camped

the Roman fort in the 1st - 3rd c. AD:
1. AL(a) (Gallorum) FL.(aviana) = nr. 1-5 (pl. I, fig. 1-4; pl^. II, fig. 1)
2. CLASSIS F(lavia) M(oesica) = nr. 6-9 (pl. II, fig. 2-5)
3. LEG (io) I ITALI(ca) = nr. 10-36 (pl. III, fig. 1-4; pl. IV, fig. 1-6; pl. V, fig. 1-5; pl.

VI, fig. 1-6; pl. VII, fig. 1-3; pl. VIII, fig. 1-3).
4. Unidentified stamps = nr. 37, 38 (pl. VIII, fig. 4; pL IX, fig. 1).
Ala Gallorum Flaviana is mentioned in the Roman army of Moesia lnferior by the

military diplomas from 99 and 105 AD (CIL, XVI, 44, 50). The recent stamps AL•FZ
seem to certify the setting of this unit in the Flavian or Trajanic periods at Carsium.

The stamps of the Danubian fleet Classis FTavia Moesiea attest the existence of a

statio, near the port of Carsium, in the 1sc _ 2nd c. AD.
The largest number (27 ex.) of stamped tiles belong to the Legio Iltalica and they

can be put in connection with some construction activities performed by one of it's
detachments in Carsium, in the 2nd _ 3=d c. AD.



CATEVA CONSIDERA'^'II PE MARGINEA UNOR
NOI RELIEFURI BACCHICE DIN DOBROGEA

ZIZI COVACEF

Descoperirilor arheologice rezultate din s ăpăturile sistematice sau de salvare, li se
adaugă cele întâmplătoare ocazionate de diverse lucrări edilitare sau agricole. În
această categorie de descoperiri se înscriu cele dou ă monumente bacchice care ne-au
retinut atentia.

Astfel, lucrător", de la S.C. "Agiloq" S.A. Agigea au g ăsit, în timpul lucrărilor agri-
cole din vara anului^991, un basorelief^, realizat din marmur ă de culoare albă, coro-
dat şi prezentând câteva noi spărturi provocate - fără intentie - de muncitorii care 1-au
descoperit.

Placa, de formă rectangulară, cu dimensiunile 32,5 x 20 x 6,5 cm, are un chenar
simplu, egal pe toate laturile, ce încadreaz ă suprafaţa, uşor adâncită, în care este rea-
lizat relieful. Personajul principal, figurat în centru pe toată înălţimea spa ţiului, este
Dionysos-Bacchus, tânăr, nud, acoperit cu nebrida care-i traversează toracele şi este
înnodată pe umărul stâng. Greutatea corpului este pe piciorul drept; stângul - u şor
flexat -, fiind dus lateral. Cu mâna dreaptă , lăsată în jos, înclină un kantharos spre pan-
teră, iar cu mâna stângă, ridicată la nivelul capului, sprijină un thyrs înalt, al cărui vârf
este săpat pe chenarul superior şi care este legat, mai sus de jumătate cu o taenia. Zeul
este însoţit doar de panteră şi de un satir. Pantera, aflată în dreapta sa, este figurată
îndreptându-se spre marginea scenei şi tinând capul ridicat spre vasul din care-i
toarnă tânărul zeu. În stânga sa, acoperind partea de jos a thyrs-ului, este reprezentat
un personaj masculin, probabil un silen, al c ărui unic veşmânt constă dintr-o fâşie de
pânză ce-i acoperă partea inferioară a torsului. Acesta este figurat cu fa ţa spre zeu; cu
mâna stângă, lăsată în jos, sprijină un pedum (?), iar cu mâna dreaptă, ridicată,
încearcă să apuce un ciorchine de struguri. Vi ţa de vie, cu ciorchini şi vrejuri, este
reprezentată pe fundal, în planul secund al scenei. (Fig. 1).

Datorită corodării reliefui nu se pot distinge trăsăturile zeului, evident însă un
personaj tânăr; părul cârlionţat îi înconjoară chipul, lăsând să atârne două bucle: una,
mai lungă, se sprijină pe umărul drept şi alunecă pe piept, cealaltă, datorită nebridei,
atârnă în spate. Nici trăsăturile silenului nu se pot descifra, corod ării adăugându-i-se
noile spărturi, cum, de altfel, foarte vag se distinge şi mâna dreaptă a acestuia.

1. Zizi Covacef, în "Cuget Liber", 28 iunie 1991, p. 1,2.
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Fig. 1.

Spărturile provocate de descoperitori au afectat şi capul panterei.
Sculptura este realizată după o schemă clasică, de influenţă elenică, specifică

zonei pontice2 şi poate fi datată în sec. II p. Chr.
Cea de a doua piesă a fost găsită în anu11989 tot datorită unor lucrări agricole, de

data aceasta în zona centrală a Dobrogei, şi anume în punctul "Urs" de la Târgu şor3.
Monumentul este lucrat din calcar dens, de culoare alb-cenuşie. Partea din fa ţă

este lucrată atât în relief profund, cât şi în basorelief vag, iar spatele, nelucrat, este
rotunjit. Totul este sus ţinut de o bază, profilată şi în spate, cu lungimea de 42 cm,
lăţimea - 18,5 cm şi înălţimea de 4 cm. Din păcate se păstrează doar jumătatea infe-
rioară a piesei, cu spărturi şi pe latura stângă, cu o înălţime totală de 37 cm.

2. Gr. Florescu, în An. Db., 1934, p. 124-125, nr. 6, fig. 10; I. Micu, Călăuza vizitatorului fn Muzeul
regional al Dobrogei. Seckiunea arheologică, Cernăufi, 1937, nr. I1; C. Scorpan, Reprezentări bacchice,
Constanţa, 1966, p. 37-38, nr. 8; Z. Covacef, în Pontica, 30, Constanta, 1997, p. 212-213, nr. 23, fig. 4/1,2.

3. Piesa a fost recuperată de colegul Gabriel Custurea, căruia îi mullumim şi pe această cale pentru
că ne-a încredinţat-o spre studiu şi publicare.
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Centrul scenei este ocupat de Dionysos-Bacchus, încă lţat cu caligae, îmbrăcat cu
o tunică lungă până la genunchi; era încins peste mijloc cu nebrida din care se vede,
foarte vag, atârnând o bucată în partea stângă . În partea dreaptă a monumentului, con-
fundându-se cu un chenar, este reprezentat thyrs-ul, legat cu taenia, din care este vizi-
bil nodul, figurat pe latura monumentului.

De-o parte şi de alta a zeului scena este ocupată de mai multe elemente-simbol.
Astfel, în stânga sa sunt reprezenta ţi un ţap, mergând spre zeu şi părând a încerca să
se ridice pe labele din spate, şi un şarpe mare, figurat într-o mişcare sinuoasă de la baza
monumentului până în dreptul taeniei de pe thyrs spre care întinde capul cu gura
deschisă şi limba scoasă. În dreapta zeului, încadrând un butuc de vi ţă de pe al cărui
vrej atârnă un ciorchine greu de struguri, se afl ă o pasăre (figurată înspre zeu) şi un
iepure (spre marginea monumentului) ridicat pe labele din spate şi ţinând labele din
faţă pe butucul de viţă (pe care stă .de altfel şi pasărea), ambii ciugulind din ciorchine
(fig.2).

Calităţile artistice ale piesei, evidente chiar în aceast ă stare de conservare în care
ne-a parvenit, ne determină s-o datăm la jumătatea secolului II p. Chr.

Fig. 2.
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În zona Agigea, de unde provine prima piesă au fost găsite de-a lungul anilor ş i
alte materiale arheologice4; cum aceasta se află în teritoriul rural al Tomisului putem
presupune că basorelieful a fost realizat într-unul din atelierele capitalei pontices.

Din punct de vedere iconografic reprezentarea apar ţine tipului de Dionysos
atribuit lui Praxiteleb, care se pare că a fost destul de apreciat la Tomis, dup ă cum ne-o
confirmă descoperirile de gen făcute până acum: o mică sculptură de serie, din mar-
mură, datată în sec. II p. Chr. (zeul înso ţit de panteră şi de un silen)^; statueta frag-
mentară, din marmură, descoperită la Edificiul roman cu mozaic, apartinând aceleia şi
perioade8; imaginea dintr-o aedicula din marmur ă (zeul cu pantera şi Pan), datată tot
în sec. II. P. Chr., în care figura zeului se deosebeşte de celelalte doar prin pozitia
inversă a nebridei9; un relief votiv, din calcar, datat intre sfâr şitul sec. II şi începutul
sec. III p. Chr.l^^ şi, în sfârşit, Dionysos reprezentat alături de thiasos-ul său pe o stelă
votivă a cărei dedicaţie o.datează spre mijlocul sec. III p. Chr.l^

Repetarea acestui tip iconografic în numeroase produse de serie a determinat-o
pe Gabriella Bordenache să presupună existenţa unei statui de cult în capitala
Pontului12. ^'inând cont de amploarea cultului bacchic în provinciile Imperiului
Roman73, mai ales din sec. II p. Chr., putem continua ra ţionamentul şi să presupunem
că statuia, care i-a inspirat pe sculptorii tomitani14, vreme de peste o sut ă de ani, se afla
într-un templu, încă neindentificat in teren dar a cărui prezenţă este sugerată de imagi-
nile monetare^s.

Să mai adăugăm că sculptorii care au realizat monumentele ce reproduc tipul

4. Gr. Tocilescu, AEM, 8, 1884, p. 24, nr. 63; Horia Slobozianu, în Materiale, 5, 1959, p. 741; Iorgu
Stoian, Tomitana. Contribupi epigrafice la istoria cetătii Tomis, Bucureşti, 1962, p. 128-129, nr. 29 (=ISM, II,
363 (194).

5. Z. Covacef, în Pontica, 25, Consta ţa, 1992, p. 207-219. Tot atât de bine piesa putea să fi fost lucrată
într-un atelier local, de influenţă tomitană, încă neidentificat.

6. Adrien Bruhl, Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque â Rome et dans le monde
romain, Paris, 1953, p. 51; Gabriella Bordenache, Sculture greche e romane del Museo Nazionale di
Antichitâ di Bucarest, I, Bucureşti,1969, p. 60.

7. G. Bordenache, op. Cit., nr. 107.
8. M. Bucovală , Marele ediiiciu roman Cu mozaic de la Tomis, Constanţa 1982; fig. 27; Z. Covacef, în

Pontica, 30, Constanta, 1997, p. 212-213, fig. 4/1,2.
9. Gr. Florescu, în An. Db., 1934, p. 124-125, nr. 10, fig. 10 (= în Dacia, 56, 1935-1936, p. 419, pl. VII);

I. Micu, Călăuza, nr. 11; C. Scorpan, op. cit., p. 37-38, nr. 8.
10. D. M. Teodorescu, în BCMI, 8, 1915, p. 9, fig. 37 (= Monumente inedite din Toau, Bucureşti, 1918,

p. 62, fig. 37); G. Bordenache, op. cit., p. 61-62, nr. 111, pl. L.
11. Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches arch@ologiques en Roumanie, Bucureşti, 1900, p. 200-221, nr.

52, fig. 103; D.M. Teodorescu, în BCMI, 8, 1915, p. 9-10, nr. 31 b(= Monumente, p. 63-64, nr. 31 b); Sc.
Lambrino, în Rev. lst. Rom., 7, fasc. 1-2, 1937, p. 32-37; G. Bordenache, op. cit., p. 62-63, nr. 113, pl. L; Iorgu
Stoian, ISM, II, Bucureşti, 1987, p. 132-133, nr. 107(73).

12. G. Bordenache, op. cit., p. 60.
13. A. Bruhl, op. cit., p. 212.
14. 5upra, nota 5.
15. B. Pick, Die antiken Miizen Nord-Griechenlands. I. Dacien und Moesien, Berlin, 1898, p. 849, nr.

3339, p. 850, nr. 3340 etc., sunt prezentate monede tomitane pe al c ăror revers apare fa ţada unui templu cu
patru coloane, în fa ţa căruia stă Dionysos tânăr, înclinând cu dreapta un kantltaros şi cu stânga sprijinind un

thyrs.

^ ^ w.^. ^ ^ ^ i ^^ a-^ ^ ^vw^ i i
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praxitelian de Dionysos, au ad ăugat - mai cu seamă la basoreliefuri - elemente deco-
rative de un real efect, ce ţin de însăşi natura divinităţii. Spre sfârşitul secolului II şi în
secolul III compozi ţia scenelor se îmbogăţeşte prin figurarea a tot mai multor perso-
naje, unele obişuite în thiasos-ul zeului^b, altele însâ noil^, care-1 înso ţeau şi participau
cu plăcere la alaiul său gălăgios.

Iconografia lui Dionysos-Bacchus de pe monumentul găsit la Târguşor, zeul
îmbrăcat cu tunică şi încă lţat cu caligae, pare să fi derivat dintr-un arhetip elenistic de
traditie pergameză^R. Datorită stării fragmentare în care a ajuns la noi piesa aflat ă în
discuţie, nu putem decât presupune filiera pergameză . Ne ajută însă elementele care
s-au păstrat şi pe care le regăsim, pentru acest tip iconografic, în numeroase alte lucr ări
provenind din Tomis^y, Histriaz^, Callatis27 şi din alte părţi ale Scythiei Minorzz.
Trimiterea la originea pergameză a tipului iconografic ne-o oferă stela tomitană în
formă de naiskos, pusă de un Aqulinus al lui Artemidors pentru Dionysos
Kathegemon^, în al cărei relief, pe lângă componenţii obişnuiţi ai thiasos-ului apare ş i
Cavalerul trac. Cultul dinastic al lui Dionysos Kathegemon era patronat de regii
Pergamului ale căror tetradrahme de argint au difuzat motivul cistei mistice din care
iese un şarpe24, aşa cum este aceasta reprezentată într-un alt basorelief tomitanz5 unde
figurarea lui Dionysos aparţine aceluiaşi tip iconografic.

Monumentul de la Târgu şor prezintă însâ un interes deosebit prin amestecul
absolut insolit de simboluri. Luate individual fiecare dintre acestea apare în diverse
reprezentări bacchice, dar în această grupare le întâlnim aici pentru prima dată . Astfel,
o bază cubică din marmură (altar sau bază de statuie ?), descoperită în acelaşi terito-
riu, la Mihai Viteazu, este ornamentată pe trei feţe cu simboluri bacchice2^: pe latura
din stânga este reprezentat un iepure ce st ă pe labele din spate şi ţine cu cele din fa ţă
un ciorchine de struguri din care mănâncă; pe latura centrală este figurat un ţap
mergând spre dreapta; iar pe latura din dreapta apare un şarpe27.

Şarpele, împreună cu pantera şi Pan, este ală turi de Dionysos-Bacchus, mai pre-
cis prins cu mâna de zeu, în scena unui basorelief descoperit la Satu Nou, com. Oltinaz^.
,Si, cum am văzut mai sus, şarpele ieşind dintr-o cista mistica, se află în stânga lui
Bacchus pe unul din basoreliefurile tomitane29 în care zeul este îmbrăcat cu o tunică
scurtă (ca în relieful de la Târguşor), are himation şi este încins peste mijloc cu pielea

16. Cf. 5upra, nota 10.
17. Supra, nota 11.
18. G. Bordenache, op. cit., p. 64.
19. D.M. Teodorescu, în BCMI, 8, 1915, fig. 38 şi 45 (= Monumente); V. Pârvan, Ynoeputurile vietii

roatane la gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 131, fig. 68; G. Bordenache, op. cit., p. 64, nr. 116, pl. LII; A.
Rădulescu, în Tezaurul de sculpturi de la Toatis, Bucureşti, 1963, p. 29-33, nr. 3 şi 4, fig. 12-14; C. Scorpan,
op. cit., nr. 1, 10; I. Stoian ISM, II, 121 (6).

20. C. Scorpan, op. cit, nr. 14.
21. G. Bordenache, în Dacia, NS, 4, 1960, p. 503, nr. 15, fig. 18, nr. 16, fig. 45; C. Scorpan, op. eit., nr. 2.
22. C. Scorpan, op. cit, nr. 3, 26.
23. A. Rădulescu, op. cit, nr. 4, fig. 13.
24. Robert Turcan, Cultele orientale Yn lum^ea romană (traducere Mihai Popescu), Bucureşti, 1998, p.

334-335 şi n.5.
25. A. Rădulescu, op. cit, nr. 3, fig. 12.
26. C. Scorpan, in File din istoria unui vechi jinut roatănesc, I, Constanta, 1970, p. 184.
27. Primul editor (supra, nota 26, loc. cit) considera că în imagine este reprezentat un pedum.
28. Z. Covacef, in Pontica, 3, Constanta, 1970, p. 223-227, fig. 1.
29. Supra, aota 25.
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de capră ale cărei capete atârnă în părţi; la monumetul nostru se vede, într-un relief

foarte slab, venind din spatele şoldului stâng, un capăt din pielea de capră cu care era,
probabil, încins.

În reprezentările dionisiace şarpele apar ţine laturii mistice a cultului, cum o
dovedeşte relaţia sa obişnuită cu cista, care-i serveşte drept lăcaş şi din care iese ade-
seori3o.

Simbolul şarpelui a fost împrumutat de la divinitâtea traco-frigian ă Sabazios, care
se înrudea cu Dionysos-Bacchus prin riturile corybantice ale adoratorilor şi prin unele

aspecte ale ceremoniilor initiatice3^. Ambele divinităţi - Dionysos-Bacchus şi Sabazios -,
al căror cult se confunda adesea, s-au bucurat de o mare popularitate în epoca greco-
romană .

La Fântânele - în acela şi teritoriu deci -, a fost descoperit, tot ca urmare a
lucrărilor agricole executate în nucleul de aşezare antică din nord-vestul satului, un
basorelief din marmură cu reprezentarea lui Sabazios32. Între simbolurile care umplu
scena apare şi un şarpe, considerat a constitui unul din elementele specifice practicilor
mistice sabaziace33. Tot atât de frecvent, ca in reprezentările lui Sabazios, şarpele

însoţeşte şi alte divinităţi al căror cult are o latură misterioasă, între acestea Dionysos-

Bacchus ocupănd un loc important.
Dionysos s-a bucurat de-a lungul întregii antichit ăţi de o mare popularitate

datorită rituaiului misteric care, în epocile arhaică şi clasică, prevedea două modalităţi

de accedere la starea de Bacchos: asceza orfică şi orgia menadismului^. Misterele dio-
nisiace târzii păstrează unele trăsături ale orgiei antice, transpuse adesea în
reprezentări plastice: dansuri, muzică, beţie, purtarea pieilor de animale, agitarea thyr-
surilor, şerpi etc.3s

Perpetuarea şi dezvoltarea religiei dionisiace s-a datorat faptului c ă aceasta avea
- rând pe rând şi simultan - un caracter agrar şi mistic, oficial şi secret3^. Interzis,
îngrădit37, cultul dionisiac a continuat să cucerească din ce în ce mai mul ţi adep ţi, în
primul rând datorită misterului care învăluia desfăşurarea ritualului, a orgiilor de care

era acesta însoţit şi, nu în ultimul rând, a protec ţiei promisă pentru viaţa de dincolo.

Dionysos-Bacchus este asimilat în epoca romană cu Liber Pater - divinitate italică
a rodniciei pământului, şi, mai ales, cu Sabazios, divinitate tracă cu atribu ţii analoge.
Cultul lui Sabazios era înso ţit de adevărate mistere în care el era reprezentat ca un zeu
al morţii şi al regenerării. Acest dublu aspect îl avea şi cultul lui Dionysos-Bacchus,

subliniat prin simbolurile care-i înso ţesc imaginile ce-i sunt închinate, între care se
numără şi şarpele. ^Sarpele Agathodaimon veghea asupra defunc ţilor. Năpârlirile

şarpelui, percepute ca semn al unei perpetue întineriri, au determinat considerarea

30. Ch. Daremberg, Edm. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, fasc. 4, Paris,

1875, p. 622, 633.
31. R. Turcan, op. cst., p. 361-362.
32. Al. Suceveanu, in SCIVA, 31, 1980, 4, p. 572-579, nr. 3, fig. 8, cu o bogată bibliografie privind cul-

tul lui Sabazios.
33. Ideat, p. 578.
34. R. Turcan, op. czt, p. 339.
35. Idem, p. 294, citănd despre femeile din Pella, între care şi Olimpia, mama lui Alexandru cel Mare,

care alăptau şerpi veninoşi când se dedau orgiilor bacchice.
36. A. Bn.ihl, op. cit, p. 10.
37. Idem, passim.
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acestuia ca simbol al încarnării eterne38.
Monumentul de la Târgu şor este cu atât mai important cu cât el prezintă interes

atât pentru relevarea diverselor aspecte ale cultului lui Dionysos Bacchus în Dobrogea
romană, la mijlocul secolului II p. Chr., mai ales în privin ţa legăturilor şi întrepătrun-
derilor cu cultul sabaziac, cât şi pentru evidenţierea unor aspecte artistice care
dezvăluie existenţa unui centru de creatie novator în zon ă . Pentru acest aspect
amintim că de la Târguşor provin alte două monumente sculpturale, deosebite prin
modalitatea de abordare artistic ă, dar şi din punct de vedere compozi ţional de pro-
dusele altor centre. Este vorba despre o statuetă care-1 înfăţişează pe Hercules39 şi un
basorelief în care sunt reprezenta ţi Hercules şi Mars4o.

Cele două monumente bacchice pe care le-am prezentat au permis considera ţii
privind două dintre tipurile iconografice preferate de sculptorii atelierelor din
Dobrogea antică . Tipul iconografic cu ascendenţă praxiteliană a fost folosit mai cu
seamă de atelierele tomitane, din secolul II pân ă la mijlocul secolului III. Materialul
întrebuinţat pentru aceste reprezentări a fost, preponderent, marmura. Tipul de
sorginte pergameză are o utilizare, în timp şi spaţiu, mai largă .

Yn privinţa caracterului celor două monumente, avansăm următoarele ipoteze:
Basorelieful de la Agigea este un ex-voto. Reprezentarea este curată, clară şi conţinutul
explicit. Relieful de la Târguşor însă, încărcat de simboluri, poate fi considerat un
monument cu caracter mistico-funerar. Privite în ansamblu - şarpele, iepurele, ţapul,
pasărea -, observăm că au fost adunate vieţuitoare care trâiesc sub pământ (şi se târăsc
deasupra), pe pământ şi în aer; li se adaugă viţa de vie care şugerează rodnicia
pământului. Totul este veşnic atâta timp cât pământul rodeşte, cât natura se
regenerează .

38. R. Turcan, op. rik, p. 301.
39. Z. Covacef, în Pontica,l3, Constan ţa, 1980, p. 157-163.
40. Eadem, în Pontica, 20,1987, p. 337-343.



170 ZIZI COVACEF

QUELQUES CONSIDI;RATIONS CONCERNANT
DE NOUVEAUX REL.IfiN'S BACCHIQUES DE DOBROUDJA

- Resume -

L'auteur presente deux bas-reliefs dont la decouverte a ete occasionnee par les
travaux agricoles. Le premier a ete decouvert â Agigea; il est fait en marbre et
represente Dionysos-Bacchus accompagne d'une pantere et d'un satyre. Le type icono-

graphique est d'inspiration praxitelienne. Le second monument, decouvert â Târguşor,
fait en calcaire dur, permet plusieurs approches grâce aux symboles qui accompagnent
la divinite. Le dieu est realise â la maniere de Pergame. Les elements-symboles se trou-
vent d'un cote et de 1'autre: lievre qui mange du raisin â cote d'un oiseau, un bouc et
un serpent. C►n fait des analogies avec le culte de Sabazios, divinite avec laquelle
Dionysos-Bacchus se confond souvent. Les deux pieces datent du IIe s. ap. J. - C. Si le

relief d'Agigea est considere un ex-voto, on attribue au monument de Târgu şor un ca-

ractere mystique-funeraire.



RAPORT PRELINIINAR PRIVIND CERCETĂRILE
ARHEOLOGICE CU CARACTER DE SALVARE
DIN CONSTAN'^A, STRADA SULMONA nr. 7

MIHAI BUCOVALĂ

În perioada 17 august - 21 noiembrie 1994, potrivit unui contract încheiat între
Muzeul de istorie na ţională şi arheologie Constan ţa, cu proprietarul terenului din stra-
da Sulmona nr, 7, pentru subven ţionare, au fost realizate cercetări cu caracter de sal-
vare^ (fig. 1).

Trebuie subliniat de la început că perioada foarte scurtă afectată acestor cercetări,
derulate într-un sector foarte populat al ora şului antic, pu ţinătatea fondurilor şi
imposibilitatea lărgirii săpăturii datorită unor condiţii obiective, au constituit factori
negativi pentru obţinerea de concluzii pertinente. Oricum, în cele ce urmeaz ă, ne-am
propus să prezentăm succint principalele date ale cercet ărilor noastre, cercetări care,
ne grăbim să precizăm, vor trebui coroborate, evident, cu cele efectuate în ultimii ani
în câteva puncte din apropiere, având acelaşi caracter de salvare2.

Principalele capitole la care ne vom referi sunt:
1. Poziţia şi caracteristicile terenului;
2. Datele tehnice ale săpă turii;
3. Stratigrafia;
4. Materialul arheologic descoperit

a. elemente arhitectonice
b. ceramica (amfore, vase de uz, opai ţe)
c. sticla
d. metal
e. monezi

5. Concluzii
i. Pozr^rA şi CAxAC^xrsTTCn.lv TEREI^IUr.ui
Având dimenisuni reduse (10 x 9 m), terenul mentionat este situat în partea de est

a peninsulei oraşului, pe o pantă ce coboară spre mare, mai exact către portul turisti-
co-pescăresc.

1. Ihiblarea supravegherii acestora a fost temporar asigurat ă de colegul Gabriel Talmalchi, căruia ii
mulţumesc şi pe această cale.

2. E vorba de săpă turile de pe străzile Mircea - plaja Modern, Muzeelor şi Mare Aureliu, care au scos
la lurnină vestigii importante.
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Fig. 1. Planul oraşului Constan ţa cu marcarea punctului introspectat în
strada Sulmona nr. 7.
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Fig. 2. Plan de situa^ie cu marcarea careurilor deschise în perimetrul amintit.
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Legenda
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Fig. 3. b. Planul săpăturii de salvare din strada Sulmona
cu vestigiile descoperite în careul B.
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Fig. 3. a. Planul săpăturii de salvare din strada Sulmona
cu vestigiile descoperite în careul A.
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Fig. 3. e. Planul săpăturii de salvare din strada Sulmona
cu vestigiile descoperite în careul C.

Spre nord, frontul său este limitat de trotuarul străzii, spre est există un imobil

construit în anul 1896, spre vest se învecineaz ă cu un loc viran, de dimensiuni mai

mari, folosit drept grădină, iar spre sud, cu o construcţie având un singur nivel, ridi-

cată, de asemenea, la începutul secolului. Terenul a fost folosit multi ani ca gr ădină ,

astfel că stratul superior (cca 40 cm. grosime), reprezintă pământ adus în acest scop şi

udat în aproape tot timpul anului. Sub acesta, solul reprezint ă un loess de culoare

gălbuie, caracteristică, vârstat în adâncime de resturile a diverse construc ţii antice şi

depunri arheologice, din păcate deranjate şi uneori amestecate prin gropi moderne de

extracţie a pietrei.
În cursul cercetărilor, s-a verificat situatia continută în actele de arhivă că pe

aproape jumătate din acest teren (10 x 4,70 m) exista, la începutul secolului, o locuin ţă
cu subsol, dispărută în timpul ultimului război mondial, a cărei substrucţie a distrus

în totalitate nivelul de sus al depunerilor arheologice. Rezultă, deci, că pe jumătatea de

vest a locului cu pricina, până la adăncimea de cca 1,50 m totul a fost distrus (în careul
numit A), iar în partea de est, situatia stratigrafică a fost complicată de prezenţa a

numeroase gropi şi a câtorva conducte pentru alimentarea sau evacuarea apei, evident,

deteriorate.
2. DATELE TEHI^ICE ALE SĂPĂTURII
Din motive obiective, am procedat la executarea a trei careuri (notate A, B şi C),

fiind păstrat ca martor şi întăritură, pe direcţia nord-sud, zidul longitudinal al locuin ţei

moderne mentionate (10 m x 0,50 m l ăţime); la acesta s-au adăugat al^i câ ţiva martori,

în lăţime de 1 m şi care au fost elimina ţi pe parcurs potrivit elementelor apărute în

săpătură (fig. 2).
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Fig. 4. b. Vestigii descoperite în careul B.
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Fig. 4. a. Vestigii descoperite în careul A.
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Dimensiunile careurilor
A= 6,50 m x 3,50 m x 3,50 m adâncime
B= 7,50 m x 4,70 m x 3,80 m adâncime
C= 5 m x 2,50 m x 2,850 m adâncime
Adâncimea maximă la care s-a ajuns (3,80 m) nu ne-a permis să ajungem la

pâmăntul viu sau la stânca peninsulei, lucrările fiind oprite datorită lipsei de timp şi a
fondurilor necesare pentru întărirea pere ţilor careurilor, îmbiba^i de apă şi expuşi
alunecărilor.

3. STRATIGRAFIA (fig. 4,5)
La terminarea săpă turii efectuate, repetăm, într-un spa ţiu mic şi foarte deranjat,

în stadiul actual al docu-
mentării noastre, am con-
statat existenţa urmă toa-
relor vestigii, datate în
principal în secolele IV - VI
(începutul secolului VII) p.
Chr.

Nivelul I (cel mai
vechi) apărut la - 3,80 m în
careul B, este reprezentat
printr-un zid lucrat din
pietre mici şi mijlocii, lipite
cu pământ, înregistrat pe
lungimea de 7,30 m şi
lăţimea de 0,50 m; el se con-
tinuă în mod clar sub
porţiunea rămasă nesăpată,
sub strada actuală (partea
sa superioară a apărut la -
2,20 m, deci el se păstrează
pe înălţimea de 1,60 m).Pe o
porţiune de cca 2,50 m
lungime, cam la mijlocul
lungimii sale, zidul prezintă
urme de repara ţii şi com-
pletări cu jumă tăţi de
cărămidă, având dimensiu-
nile de 20 x 15 x 4 cm. Lipit
de acest zid, în partea sa de
vest, există un canal de
scurgere păstrat pe
lungimea de 2,20 m, restul
fiind distrus, lucrat din
pietre mici lipite cu pământ.

În partea dinspre est,
d 1 b 'd 1' 1

Fig. 6. Zidul masiv din blochete de calcar, descoperit
în e a aza zi u ui, p eaca

careul C; imagine foto din timpul săpăturii. un pavaj lucrat din dale
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mari şi groase de piatră (dimensiunile lor maxime sunt 80 x 60 x 10 cm), pavaj reperat,
deocamdată, pe lungimea de 2 m şi lăţimea de 1 m.

Nivelul II - este
reprezentat prin câteva
ziduri, apărute în toate cele
trei careuri (fig. 3, 4 şi 5),
construite peste zidurile
nivelului anterior, dezafec-
tate şi demolate pentru a
face loc ^ noilor clădiri,
desigur, mai mari şi mai
practice. Configura ţia to-
tală a clădirilor acestui
nivel nu ne este, din păcate,
clară în momentul actual,
deoarece nu au fost găsite şi
zidurile pandante, aflate, în
mod cert, sub strad ă şi în
perimetrul învecinat.

Zidurile descoperite,
care par a fi aparţinut unor
clădiri publice, sunt lucrate
din blocuri si blochete atent
ecarisate, printre care se
află , spre egalizare, cărămizi
de format clasic Mortarul
folosit este caracteristic: are
în amestec ceramică pisată
şi culoarea roz.

Cel mai important zid
din nivelul II a apărut în
careul C, "creasta" fiind viz-
ibilă la adâncimea de 80 cm
(fig. 5 şi 6); s-a păstrat pe
lungimea de 1,45 m ş i
înă lţimea de 1,22 m, are Fig. 7. Imagine foto a canalului masiv de scurgere,
lăţimea de 1,20 m şi ori- apărut în careurile A şi C.
entarea est-vest, deci se con-
tinuă sub stradă ; direcţia sa
pare să coincidă cu cea a zidurilor la fel de importante, descoperite cu ani în urm ă pe
locul centralei terrnice din spatele Hotelului B.T.T. de pe Bulevardul Tomis.

Zidul de est al edificiului, depistat în careurile A şi B este prevăzut în partea de
vest cu un canal solid cle scurgere, orientat nord-sud, vizibil în careurile A şi C(vezi
planul general din fig. 3) desti,.lat sct.^rgerii pe plan înclinat a apelor ce puteau afecta
fundaţiile clădirii, spre stradă şi - ulterior - spre mare. Păstrat pe înăltimea de 0,72 m,
lung de 5,50 m şi lat de 0,62 m are peretii lucra ţi din rânduri de blocuri de piatră îngrijit
tencuiţi, ca şi fundul, care prezintă o"treaptă" de 15 cm. spre facilitatea scurgerii apelor;
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Fig. 8. Strada antică lucrată din dale mici şi mijlocii de piatră

acoperişul său era lucrat în boltă din cărămizi tipice, ale căror dimensiuni se pot recon-
stitui şi datorită amprentelor lăsate de acestea în mortar, chiar la punctul de pornire al
boltii (fig. 7). Fragmente din astfel de cărămizi au fost recuperate pe fundul canalului,
împreună cu alte materiale (inclusiv fragmente de geam şi vase de uz din sticlă).

Lipite de zidul masiv men ţionat mai sus, au ap ărut, spre sud, un pavaj lucrat din
dale mari de piatră (fig. 5), iar spre nord, o stradă lucrată din dale mici şi mijlocii (fig.
3 şi 8) subţiri şi foarte lustruite datorită circula ţiei pietonale intense. Dalele străzii sunt
aşezate pe un strat de mortar roz, de aceea şi factură târzie. Nivelul de călcare antic, ast-
fel stabilit, se află la adâncimea de 2,15 m, faţă de nivelul actual.

Depunerile arheologice din careul C(vezi fig. 9) permit concluzia efectuării în
antichitate a unor repara ţii şi completări ale zidurilor aparţinând acestui nivel, precum
şi a distrugerii lor, prin incendiere şi demolare.

Nivelul III
Este reprezentat prin descoperirea în careul A(fig. 3) a unui jgheab de scurgere

orientat nord-sud (fig. 10) lucrat din pietre mici şi mijlocu, lipite cu pământ şi în care
sunt încastrate şi câteva plăci fragmentare de calcar (una de marmură) refolosite,

aşezate direct pe un strat sub ţire de pământ, depus peste zidurile demantelate ale
nivelului anterior. Apărut la doar 50 cm adâncime, jgheabul are lungimea de 5m,
lătimea de 0,50 m şi înălţimea de 0,22 - 0,30 m. Fundul este lucrat din fragmente de
cărămidă, aşezate una lângă alta, iar planul înclinat, natural, de la sud la nord, permitea
scurgerea apelor spre strad ă şi ulterior, printr-o derivaţie care din păcate nu s-a păstrat

până în zilele noastre, către mare. Stratigrafia peretelui de est al careului A relevă o
situatie asemănătoare celei surprinse în careul învecinat (fig. 11).

Posibilă prin interpretarea materialului arheologic, credem c ă datarea acestui nivel
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este a doua jumatate a sec-
olului VI, eventual primele
decenii ale secolului VII d.
Hr.

4. MATERIALUL,
ARI^OLOGIC

Materialul arheolo-
gic recuperat din peri-
metrul cercetat este variat si
important din punct de
vedere cantitativ, dar, din
păcate, exclusiv fragmen-
tar.

a) Flemente arhitec-

MIHAI BUCOVALĂ

Fig. 10. Imagine foto a jgheabului de scurgere
descoperit în careul A

tonice
În toate straturile, de

la - 0.50 la - 3,80 m, au
apărut pietre neregulate,
mari şi mici, precum şi blo-
chete de calcar dislocate din
zidurile antice, precum ş i
cărămizi, ţigle şi olane frag-
mentare, unele dintre ele
purtând urme sau resturi
din mortarul liant, altele
puternic arse secundar,
până la vitrifiere, semn al
incendiului care a devastat
construcţiile respective în
cel puţin două perioade
distincte de timp.

Marmttră
Este important de

semnalat faptul că în tot
perimetrul săpat, la inică
adâncime (0,60 - 0,85), au

fost descoperite, cu deosebire în careul B(vezi fig. 3), numeroase fragmente arhitec-
tonice de marmură, aparţinând, desigur, unor edificii publice importante, aflate chiar
la fata locului sau în vecină tate.

Printre acestea figurează fragmente din fusul câtorva coloane de mari dimensi-
uni, fragmente din două arhitrave, două fragmente cu semnul crucii în relief, din dou ă
plăci de cancelli probabil (fig. 12 a şi b), fragmente de baghete din trei tipuri diferite,
fragmente de placaj, simple sau cu resturi de decor, precum şi numeroase aşchii din
forme neidentificabile, unele puternic arse secundar.

Piesele şi fragmentele de marmură au apar ţinut, desigur, nivelului II de locuire,
distrus prin incendiu şi refolosite, ulterior pentru zidirile ultimului nivel de locuire,
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datat de nopi la sfârşitul secolului VI şi începutul secolului VII d. Hr.

b) Ceramica
Este categoria cea mai bogată în descoperirile din perimetrul mentionat. Au fost

recuperate sute de fragmente diferite, dintre care unele permit definirea formei şi -
implicit - datarea contextului lor. Ele sunt, în majoritate, vase de uz şi amfore de epocă
romano-bizantină, dar există şi câteva zeci de fragmente de epocă elenistică, adică 10
toarte fragmentare de amfore, dintre care 5, cu stampil ă - şi alte 15 - 20 fragmente de
vase diferite, toate cu firnisul specific secolelor III-II a. Chr., scoase la lumin ă în careul
B, între 1,90 şi 2,30 m adâncime.

În cele ce urmează, vom prezenta individual, toartele fragmentare cu stampil ă ,
care au, toate, ca loc de origine, Rhodos3.

1. Nr. inv. 49541. Dim.: 8 cm x 4 cm
Stampila ETri 'ApioTwvoS

'YaK^vBiov

Datare: 220 (200) - 180 a. Chr.

2. Nr. inv. 40542. Dim.: 8,2 cm x 4,3 cm
Stampilă dispusă retrograd
(după aspect, tip Pergam)
[ ]Y
' YaKivBiov

Datare: 220(200) - 180 a. Chr.

3. Nr. inv. 40543. Dim.: 8,4 cm x 4,4 cm
Stampila ETri ' Hpa

yopa

Datare: 220(200) - 180 a. Chr.

4. Nr. inv. 40544; Dim.: 9,4 cm x 4,1 cm
Stampila ^ u i v ^4 i o u

[ ]MO.P[ ]

Datare: 220(200) - 180 a. Chr.

5. Nr. inv. 40545; Dim.: 6,7 cm x 3,4 cm
Stampila E ^rr ' l E p E W S

K^ E W V U ll O v

K a p V E l O U

Datare: a doua jumătate a secolului II a. Chr.

3. Descifrarea stampilelor, cu elementele de origine şi datare, a fost făcută de Livia Buzoianu, căreia
îi mulYumesc încă o dată .

^
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Celelelate cinci, toate fragmentare, nestampilate, apar ţin unor amfore de tip Cos.
Relativ la celelalte fragmente ceramice de epoc ă elenistică, acestea provin de la

cupe, inclusiv tip kantharoi (6 buc ăţi), farfurii (două tip "fish plate"), castroane şi căni
(una avănd pastilă pe toartă). Yn acelaşi context a apărut un fragment de vas getic, a
cărui formă nu se poate stabili.

Ceramica romano-bizantină
Amfora reprezintă forma cea mai des întâlnită, fragmentele recuperate probând

prezenţa tipurilor clasice acestei perioade, documentate de mult în spaţiul Dobrogei;
deşi nu s-a putut întregi nici un exemplar, am putut stabili prezen ţa următoarelor
forme (drept ilustra ţie, în locul fragmentelor noastre nesugestive, am folosit plan şele
editate în lucrările referitoare la cele două mari centre urbane, Histria4 şi Tropaeum
Traiani (Adamclisi)5, precum şi cele proprii despre descoperiri mai vechi de la Tomis).

1. Amfore cilindrice masive ("torpilă") (fig.13)
Ele se cunosc din descoperiri numeroase, îndeosebi în necropolele Tomisului,

unde s-au putut recupera zeci de exemplare întregi^.
2. Amfore câlindrice de talie mică şi miJlocie, ornamentate cu striuri pe umăr, cu

"coaste" rare sau dese pe corp^ (fig. 14 a).
3. Amfore globulare, gât tronconic scurt şi larg, simple sau ornamentate pe umăr

cu striuri adănci, drepte sau uşor vălurite (fig. 15). Un lot masiv de asemenea recipi-
ente a fost descoperit în boxa nr. 4 de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis^, altq
exemplare fiind recuperate prin săpături sau descoperiri întâmplătoare pe întreg teri-
toriul Dobrogei9.

4. Amfore cilindrice de talie mi^ocie, cu fund ascu#it, buză inelară $i toarte mici
(fig. 16 a- b) cunoscute prin descoperiri de la Tomis^^, Histria» şi Adamclisi7z.

5. Amfore cilindrice de talie mică, cu g^t scurt şi larg, ornamentate cu striuri sau
caneluri orizontale13(fig. 14 b).

6. Amfore cilindrice sub^iri şi 3nalte, model "suveică" (fig.17).
Formă cunoscută prin câteva exemplare, întregi sau fragmentare decoperite în

fortăreaţa romano-bizantină de la Ovidiu, cu similitudini în descoperiri din Bulgaria14.
Vase de uz casnic
Au fost recuperate din toată gama obişnuită : farfurii, platouri, castroane,

străchini, boluri, căniţe, ulcioare şi oale. Dintre acestea, semnalăm doar două categorii:

4. Alexandru Suceveanu, Histria VI. Les Thermea romains, Bucureşti, 1982.
5. AI. Barnea, I. Barnea, Ioana Bogdan Că tăniciu, Monica M ărgineanu-Cărstoiu, Gh. Papuc,

Tropaeum Traiani, I. Cetatea, Bucureşti, 1979.
6. Mihai Bucovală, Cecilia Paşca, Pontica 21-22, Constanta, 1988-1989, p. 137, pl. 6, a-g şi p. 138, pl. 7,

nr. 1-8, databile prin context in secolele IV-VI p. Chr.
7. Al. Suceveanu, op. cit., p. 234, pl. 16, nr. 1-4, faza III (ultimul sfert al sec. IV- sec V).
8. A. Rădulescu, Pontica, 6,1973, p. 193-207; A. Opai ţ, Peuce 9, 1984, p. 677, pl. II.
9. A. Barnea, op. cit., p. 219, fig. 170, 3.2 şi 3.11, in nivelul VI A, datat în secolul VI.

10. Alix Barbet et Mihai Bucovală, L'hypogee pal@ochretien des Orants â Constanta (Roumanie),
1'ancienne'Iornis, biEFRA, tome, 108, 1996, 1, p, 139, fig. 19 şi p. 120, fig. 13.

11. AI. Suceveanu, op. cit., p. 234, pl. 16, 9 în nivelul IV A, prima jumătate a secolului VI p. Chr.
12. Al. Barnea, op. cit., p. 213, fig. 164, 3,10, fragment descoperit în NV, datat in secolele V-VI.
13. Exemplare identice la Histria, cf. Al. Suceveanu, op. cit., pp. 117 şi 234, pl. 16, 5-6-7, atribuite fazei

IV A, prima jumă tate a secolului VI.
14. M. Bucovală, Gh. Papuc, Pontica 13, 1980, p. 2.75-283, pentru date generale; pentru tipul de amfor ă

vezi Al. Mincev, Izvestia - Varna, tome 25(30), Varna,1979, pp. 101, pl. XVII, 5 şi 102.
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oale de bucătărie şi străchini.
Câteva părţi superioare ale unor exemplare cu corpul ovoidal sau globular, având

buza trasă în afară, aplatizată oblic sau uşor şănţuită (fig. 18 a) îşi găsesc analogii la
Histria^s. Din a doua categorie semnalăm fragmentul din partea inferioară a unui
exemplar lucrat din pastă roşie-cărămizie, de bună calitate, cu fundul profilat inelar şi
acoperit uniform cu angob ă roşie. (fig. 18 b). Ca ornament în interior, două benzi a câte
trei cercuri fiecare, lucrate prin excizie. Prezint ă asemănări cu exemplare descoperite
la Adamclisi^b şi Histrial^. Credem că exemplarul amintit, microasiatic sau nord
african, a ajuns aici prin import.

Opaite
Au fost descoperite fragmente din mai multe exemplare diferite, precum şi trei

piese aproape întregi, după cum urmează :
Opait cu ciocul spart (fig.19 a)
Descoperit în careul B, -3,20 m. Nr. inv. 49581, lungime 9,2 cm; în ă lţime: 3 cm,

dm.: 7,1 cm.
Lut cărămiziu, angobă roşie, relativ uniformă. .
Ornamenta ţia bazinului, adâncit, const ă în 4 frunze în relief, dispuse în form ă de

cruce, separate prin câte o granulă în relief. Aceleaşi granule apar simetric, de o parte
şi de alta a toartei lamelare şi ciocului, precum şi la mijlocul bordurii.Piesa prezintă
asemănări cu exemplare descoperite laTomist8.

Opait cu apucătoarea lamelară, întregită (fig. 19 c)
Descoperit în careul C, -?,50 m. Nr. inv. 40521, lungime: 7,7 cm; înăltime: 3 cm;

dm.: 6,1 cm.
Lut cărămiziu, angobă roşie.
Orificiul de umplere mărginit de un cordon oval, ale c ărui capete se desfac în

dreptul ciocului, formând un canal lung. Pe marginea discului, linii radiale precum şi
patru cerculeţe, în relief, dispuse simetric câte dou ă, între cioc şi toartă . Datare: sec. V
- VI p. Chr.79

Opait cu ciocul spart, fundul lipsă (fig. 19 b)
Descoperit în careul C, - 3,20 m. Nr. inv. 40525, lungime: 9,2 cm; în ăltime: 3 cm,

dm.: 7,1 cm.
Lut cărămiziu, angobă roşie arsă până la cafeniu în zona apucătoarei lamelare.

Ornamenta ţia constă în granule în relief ce ocup ă în totalitate marginea discului, ciocul
încadrat de o palmetă .

Datarea acestui tip de opai ţ: secolul VI p. Chr20.

c) Sticla
Trebuie men ţionat de la început că în tot perimetr,ul cercetat au fost descoperite

foarte multe fragmente de geam pentru ferestre, având numeroase striatiuni şi bule de
aer în compozi ţie, de culoare predominant verzuie, u şor mată . Marginea unui aseme-
nea fragment este uşor îngroşată faţă de restul geamului şi netezită, cu iridiscenţă vio-

15. Al. Suceveanu, op. cit., p. 235, pl. 17, 27 şi 34, faza IV A-B, secolele VI-VII.

16. Al. Barnea, op. cit., pp. 187, 2(10) şi 210, fig. 160, 2, 10., descoperite în NV.

17. Al. Suceveanu, op. cit., p. 222, pl. 3-4, datate în faza IV A-B, sec VI-VII.

18. C. Iconomu, Opaite greco-rontane, Bucureşti,1967, p. 24, tipu125.

19. Ibidem, p. 28, fig. 56 şi 145, fig. 166, nr. 743.

20. Ibidem, p. 25, fig. 49.

i
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lacee. (dimensiunile sale: lungime: 8 cm; lătime: 4,1 cm; grosime: 3 mm).

S-au recuperat şi trei mici exemplare cu marginile atent şlefuite, având forme geo-
metrice, care formau, probabil, diverse combina ţii în ferestre.

S-au recuperat, de asemenea, fragmente din partea superioar ă şi - mai ales - fun-

duri de vase de uz (probabil boluri şi pahare) a căror formă, din păcate, nu se poate
stabili. Singurele exemplare care ne pot da o idee asupra acestei categorii o reprezint ă
câteva tălpi rotunde cu picior apartinând unor cupe bine cunoscute în spaţiul dobro-

gean21. (fig. 20 a).
Fragmente de geam şi de astfel de cupe au fost descoperite şi în canalul masiv de

scurgere mentionat mai sus, ceea ce denotă că acesta era distrus în momentul ieşirii din

uz a construc ţiei datate de noi în perioada de sfârşit a secolului VI - începutul secolu-

lui VII.
Menţionăm de asemenea, faptul că au fost recupera ţi câţiva bulgări mici de

ceramică vitrifiată, având, deci, o pojghiţă de sticlă ce constituie dovezi ale incendiu-
lui semnalat de altfel şi în stratigrafia careului C, precum şi câteva bucăţi de masă sti-

cloasă pură (fig. 20 b), de culoare verzuie, dovadă pentru o activitate meşteşugărească
specifică, poate nu departe de acest perimetruzz.

d) Metal
S-au recuperat doar câteva cuie şi piroane de fier, precum şi o aplică decorativă

de bronz, ruptă la un capăt şi având nitul de prindere pe spate puternic oxidat (fig. 21).

e) Monezi
În cele trei careuri au fost descoperite mai multe monezi pe care le prezentăm mai

jos, succint, catalogul propriu-zis, urmând să fie ulterior publicat în cronica numis-
maticăz3.

Careul A
-1,40 m, lângă zidul de est
monedă mijlocie, foarte uzată - probabil secolul IV p. Chr.
-1,40 m, in canalul de scurgere
monedă mică, deteriorată - sfârşitul sec IV - începutul sec. V p. Chr.
- 0,92 -1,10 m, in colivl de nord-vest
monedă foarte mică, emisie Leon I(457 - 474)
- 2,20 m l^ngă canalul de scurgere
fragment monedă corodată - sfârşitul secolului IV
Careul B
- 1,15 m: monedă mică, neidentificabilă
- 1,22 m: pe fundul canalului de scurgere: moned ă Antoninus Pius
- 2,08 m: monedă foarte mică - secolul V.

21. Pentru Tomis, Mihai Bucovală, Vase antiCe de siiclă la Tomis, 1968, pp. 43 ş i 44; M. Bucovală ,
Cecilia Paşca, op. eit., p. 135, p'. 5Je, in mormănt data Ia sfărşitul secolului IV - mijlocul secolului V; pentru

Histria, Al. Suceveanu, op. .^t., pl. l^t. Il A, ta doua jurnâtatc a secolului III); pentru Adamclisi, Al. Barnea,
op. czk, p. 214, fig. 165, IG, 17 ^-12, îra tsV, secolele V-VI.

22. Informa ţie Al. Bar?^ea, potrivit căruia în vremea impăra ţilor Dioclelian şi Constantin cel Mare,
bulgfirii de masă sticloasă constituiau obiact de nego ţ, men ţionat ca atare in edictele comerciale.

23. Identificările au iost realizate de Gabriel Custurea şi Antoaneta Vertan, cărora le mul ţumim încă o
dat:i.
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b.

Fig. 12 (a-b). Fragmente din două plăci cancelli cu semnul crucii.
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Fig. 13. Amfare cilindrice tip "torpilă" descoperite în necropolele Tomisului;
în strada Sulmona au fost recuperate câteva fragmente aparţinând acestui tip de

amfore - apud. M. Bucovală, Cecilia Paşca, op. cit.,
Pontica, XXI-XXII, 1988-1989, p.140, pl. 8.
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1J!

Fig. 14 (a-b). Amfore cilindrice de talie mică Şi mijlocie, descoperite la Histria

(apud. Al. Suceveanu, Les thermes romainc, ^tria, ^, 1982, p. 234, pl. 16)

prototipuri ale celor fragmentare recuperate la Constanţa în str. Sulmona nr. 7.

i

Fig. 16. Amfore cilindrice de talie mijlocie, cu buz ă inelară şi toarte mici,

descoperite în mormintele la Tomis
(apud. M. Bucovală, Cecilia Paşca, op. cit„ p. 143, pl. 9 b- c).

I
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Fig. 15. Amfore globulare descoperite în Dobrogea
(1 - Sucidava, 3-3 - Tomis, 5- Histria, 6- Capidava) şi la Varna (2),

datate în secolele IV-^VI, apud. A. Opaiţ, Peuce, 9, 1984, p. 677, taf. II.
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Fig. 17. Amforă cilindrică subţire şi înaltă (tip suveică) descoperită în fortăreaţa
romano-bizantină de la Ovidiu (fragmente de acest tip au fost recuperate în s ăpătura

de salvare din strada Sulmona).
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Fig. 1F^ a. Fragmente părţi superioare oale de bucăt,^rie.
b• Fragmerrt furzd strachină cu ornarnent excizat.
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Fig. 19 (a-b-c-). Opaiţe.

I
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Fig. 20 a. Două exemplare picior cu talpă circulară, apartinând unor cupe de sticlă .
b. Bucată de masă sticloasă .
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Fig. 21. Aplică decorativă de bronz.

- 2,40 m: monedă Constanţius (337 - 361)

- 2,60 m: monedă mică , prost conservată - probabil secolul IV p. Chr.

Careul C
- 0,87 m
- monedă Iustin II sau Mauriciu (20 nummia) - a doua jumătate a secolului VI p. Chr.

- 2,40 m
- monedă mică , Tomis, autonomă - sec. I a. Chr.

- două monezi mici, prost conservate - secolul IV p. Chr.

CONCLUZII
În perimetrul actual al străzii Sulmona nr. 7 din Constan ţa, săpătura de salvare a

relevat existen ţa câtorva edificii mai mari a căror destinatie şi dimensiuni, din păcate,

în stadiul actual al documentăriii noastre, nu le cunoaştem. Oricum, zona era impor-

tantă din punct de vedere public, zidul masiv de nord, cu front la strad ă, canalul masiv

de scurgere şi pavajele interioare, lucrate din dale mari de piatră, fiind argumente de

susţinere a acestor afirma ţii. De asemenea, este cert faptul că strada, aflată în pantă

către mare, era una din arterele de circula ţie intens folosite în zonă, poate şi datorită
faptului că aceasta se îndrepta către port şi eventual, spre o piaţetă sau o sursă publică

^ de apă potabilă .
Lărgirea eventuală a săpăturii în viitor, precum şi racordarea observa ţiilor deja

culese cu cele prilejuite de cercetările practicate în zonă, anii trecuţi, cum aminteam de

la început, vor completa, fără îndoială, cunoştinţele noastre despre Tomisul de epoc ă
romano-bizantină
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RAPPORT PRELIMINAIRE CONCERNANT LES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES Â CARACTERE DE SAUVETAGE DE

TOMI - CONSTANTZA, 7, RUE SULMONA

- Resume -

Pendant la periode comprise entre le 17 aout et le 21 actobre 1994, au numero 7
de la rue Sulmona, ont ete pratiquees des fouilles de sauvetage sur un perimetre reduit
(10 x 9 m), situe au cote Est de la peninsule, sur une pente qui descend vers 1'actuel port
touristique et port de peche â la fois.

Etant donne les dimensions reduites du terrain, le crise de temps et les fonds
modiques, on n'a pas pu developper les recherches pour completer les donnees ini-
tiales, obtenues par des fouilles.

De toute fa^on â la suite de la courte campagne enterprise, on a constate ce qui
suit:

La zone mentionnee comprenait un quartier important, avec de grands bâtiments,
ayant un caractere public mis en evidence par les dimensions et d'autres traits d'ordre
technique des murs examines, bâtiments prevus de carrelages et de grands egouts. Ce
perimetre etait borde au nord par une rue intensement circulee, pavee de dalles minces
de pierre, qui descendait vers la mer et - peut-etre - vers une source publique d'eau
potable.

Le materiau archeologique recupere (fragments ceramiques de vases menagers et
d'amphores, de verre, de metal, monnaies etc.) temoigne de 1'existence d'au moins trois
phases d'habitat romano-byzantin datees des IV^ - VIe siecles (meme du debut du VIIe
s. ap. J.-C.).

Les resultats obtenus â la suite des fouilles effectuees soul'event avec acuite le
probleme de leur extension dans le perimetre mentionne et le perimetre environnant,
ainsi que leur corroboration par les conclusion des recherches, faits dans la peninsule
tomitaine ces 10-15 dernieres annees, non publiees jusqu'â present.

Liste des illustrations

Fig. 1. Le plan de la ville Constan ţa indiquant le lieu fouille dans
la rue Sulmona, 7.

Fig. 2. Plan de situation avec les carres ouverts dans le perimetre.
Fig. 3.b Plan de la fouille de sauvetage - rue Sulmona, avec les vestiges

decouverts en carre B.
Fig. 3.a Plan de la fouille de sauvetage - rue Sulmona, avec les vestiges

decouverts en carre A.
Fig. 3.c Plan de la fouille de sauvetage - rue Sulmona, avec les vestiges

decouverts en carre C.
Fig. 4.b Vestiges decouverts en carre B.
Fig. 4.a Vestiges decouverts en carre A.
Fig. 5. Le dessin des decouverts en carre C- mur de bloquets en calcaire,

carreau de grandes dalles, la rue avec des petites dalles.
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Fig. 6.

Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig.10.
Fig. 11.
Fig.12. (a-b)
Fig.13.

Fig.14.

Fig.15.

Fig.16.

Fig.17.

Fig.18.a
Fig.18.b
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Grand mur de bloquets en calcaire, decouvert en carre C;
image pendant la fouille.
Image du canal pour les egouts, trouve dans les carre A et C.
Rue antique avec des petites dalles en pierre.
Profil nord des couches archeologiques du carre C.
Image du cheneau decouvert au carre A.
La stratigraphie Est du carre A.
Fragments des deux plaques "Cancelli" avec 1'ornementation des croix.
Amphores cilindriques type "torpille" decouvertes dans les necropoles
de Tomi: dans la fouille de la rue Sulmona on a recuperes quelques
fragments appartenant â ce type d'amphores.
Amphores cilindriques de taille moyenne et petite, decouvertes â Histria,
prototype de celles fragmentaire recuperes â Constan ţa, rue Sulmona, 7.
Amphores globulaires decouvertes en Dobroudja, appartenant au
IVe - VIe s. ap. J. Chr.
Amphores cilindriques de taille moyenne avec des petites anses,
decouvertes dans des tombeaux â Tomi.
Amphore cilindriques decouverte dans la forterresse romano-byzantine
d'Ovidiu (fragments semblables ont ete recuperes dans la fouille
de sauvetage de la rue Sulmona).
Fragments parties superieures des pots.
Fragment d'ecuelle, au centre ornament excise.

Fig.19.(a-b-c)Lampes â 1'huile.
Fig. 20.a
Fig. 20.b
Fig. 21.

Deux pieds coupes en verre.
Fragment matiere vitrique.
Applique decorative de bronze.
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Primele date ştiinţifice despre zidul de incintă al Tomisului au fost furnizate de
Vasile Pârvan^ care, conducănd săpăturile arheologice din apropierea intersec ţiei
actualuIui bulevard Ferdinand cu strada 1907 (fost ă Scarlat Vârnav), descoperă ruinele
unui important ^turn - numit, ulterior, "al măcelarilor"z - şi continuă cercetările spre
Vest, urmărind curtina care lega turnul de o poartâ flancat ă de două bastioane
păstrate, calea de acces propriu-zisă a ei fiind lată de 4,34 m. Cu aceea şi ocazie,
pornind de la o inscripţie fragmentară din vremea împăratului Diocleţian3, care îl
aminteşte pe Caius Aurelius Firminianus, dux limitis Scythiae, supraveghind ridicarea
unei porţi a incintei, savantul concluziona c ă Tomisul trebuie să fi avut două aseme-
nea construcţii, pe a doua - alta decât cea cunoscută atunci - numind-o "porta praesi-
daria"4. Deducţia lui Pârvan era corectă, în principiu, dar astăzi traducerea inscrip ţiei
respective exclude atribuirea vreunui rang uneia sau alteia dintre portile Tomisului,
lămurind că ducele Firminianus supraveghea o construc ţie aparţinând oraşului de
reşedinţă a guvernatorului provincieis. (Fig.l )

Yn toamna anului 1933, Scarlat Lambrino întreprinde cercet ări arheologice pe
locul unei foste geamii, perimetru situat în vecin ătatea străzilor Dragoş Vodă şi Mihail
Kogălniceanu, actiune care duce la descoperirea ruinelor unui turn monumental.
Lambrino face o descriere atentă obiectivuluib, încercând datarea lui pe baza unei
inscriptii fragmentare^ găsită în apropiere. Descoperind o por(iune de pavaj lipit de
latura de Nord-Est a turnului, el deduce că acesta era parte componentă a unei porti
de mari dimensiuni. Totodată, schiţează o posibilă legătură între "turnul măcelarilor"
şi noua descoperire trasând, ipotetic, curtina8.

Yntr-o nouă campanie de săpături arheologice (1957-1959), confirmându-se
ipoteza lui Pârvan, se descoperă o a doua poartă, spre Sud-Vest, şi curtina dintre aceas-

1. V. Părvan, în ARMSI, a II, t. 37, 1914-1915, p. 415 şi urm.
2. După inscriptia de pe o asiză a parametrului.
3. Em. Popescu, IGLR, nr. 3. Autonxl datează inscriplia intre anii 285-292 p. Chr.
4. V. Pârvan, op. cit
5. Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja Romaine, Bucureşti,1991, p. 195.
6. S. Lambrino, în "Arhiva petttru $tiintă $i reforată socială", XIV,1936, vol. II, p. 912-917.
7. ISM, II, 1987, 206, p. 228, Lambrino a datat inscripha pe baza formei literelor in sec. II p. Chr.

Inscriplia s-a pierdut, ulterior.
8. S. Lambrino, op, cit
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ta şi prima poartă, curtină ce deschidea un unghi obtuz. Poarta a doua era flancat ă de
două turnuri rectangulare (laturile frontale având, fiecare, 5,40 m), distan ţa dintre ele
fiind 5,07 m. În dreptul canatelor cu şan ţuri verticale (cataracta) distan ţa este de 4 m.

O altă etapă de cercetări, parcursă între anii 1960-1962, oferă o situatie complexă
a zidului de incintă; o latură a sa porneşte spre Sud-Vest, spre ţărmul mării, încă din
spatele portii "cu cataractă"9, celalată , paralelă cu b-dul Ferdinand (alcătuind, cu prima,
un unghi de aproximativ 45 de grade), se îndrepta spre Vest-Sud-Vest, ca s ă se frângă ,
reorientându-se spre aceea şi îngrămădire de lespezi mari, vizibile şi astăzi în locul
numit "Serpentina". Adrian Rădulescu conchide că prima latură, cea orientată Nord-
Est - Sud-Vest, continuă zidul dintre cele două porţi amintite, perioada de construire a
lui fiind sfârşitul secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea p. Chr., suferind cel
puţin o refacere, în timpul lui Anastasius sau justinian^o. Acela şi cercetător consideră
că fragmentul de pe latură de Vest-Sud-Vest (paralelă cu b-dul Ferdinand, care se
pierde sub str. Mihai Viteazu şi sub clădirile moderne) aparţine unui zid databil în
secolul al IV-lea, zid care închidea o suprafa ţă relativ redusă, adăugată teritoriului
Tomisului, deodată cu 'basilica mică"^^.

Câteva sondaje efectuate în aceea şi perioade, semnalează turnul cercetat cândva
de Lambrino, apoi pe celălalt, în perimetrul; format de străzile Mihail Kogălniceanu,
Dragoş Vodă , Mircea cel Bătrăn şi Virtuţii, turnuri pe care Vasile Canarache le consi-
deră ca aparţinând unei por ţi care deschidea drumul spre Histria1z.

Anu11987 este al inceputului unei lungi campanii arheologice, desf ăşurată în mai
multe etape (1988, 1991-1992, 1993 şi 1998), la sfârşitul căreia este scoas ăla lumină cea
mai mare poartă a cetăţii Tomis13.

Poarta; cu deschiderea spre Nord-Vest, are o lă^ime totală de peste 31 m
(ţinându-se cont şi de latură exterioară, ipotetică, a turnului din Nord-Est).

Turnul din Sud-Vest, în formă de "U", din care lipsesc lespezile de parament, are
lungimea de aproximativ 15 m, lăţimea de 11,50 m(măsurată la baza arcului frontal),
elevaţia având grosimea de 3,50 m, existând o crepidă de 0,45 m. Emplectonul este for-
mat din blocuri de calcar (însă am găsit şi fragmente de marmură ) şi mortar din var,
nisip şi ceramică pisată .

Câteva elemente construc ţive conferă un caracter cu totul original turnului.
Latura de Nord-Est (cea interioar ă) ascunde un tunel (lătime: 1 m. înă lţime: 2 m) care
o spintecă, pornind dinspre zidul de incintă şi ajungând la jumătatea laturii, unde se
frânge pe o direcţie aproximativ perpendiculară, deschizându-se în interiorul turnului.
O altă cale deosebită de acces o reprezintă poterna (1,36 m lă^ime) care străbate în
unghi de 45 de grade latura de Sud-Vest (cea exterioară) a turnului, având deschiderea
la baza latarii frontale a lui. Datorită poternei, interiorul turnului are forma modificat ă
adecvat. Podeaua tunelului se afla la aproximativ 0,70 m sub nivelul funda ţiei turnu-
lui, fiind constituită din pământ galben bătătorit. (Fig. 4)

Celălalt turn (cel din Nord-Est) a suferit distrugeri mari în epoca modernă, astfel
încât se păstrează doar legătura frontală semicirculară (turnul este, deasemeni, un turn

9. N. Cheluţă-Georgescu, Pontica, 10, 1977, p. 258-259.
10. A. Rădulescu, Pontica 28-29, 1995-1996, p. 85 -86.
I1. Ibidem.
12. V. Canarache, Tomis, Bucureşti, 1961, p. 20.
13. Monumentul, în parte demolat sau deteriorat de construcţiile moderne, fusese acoperit cu pământ.
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Ive^ere A )

N

sc.i.too

în formă de "U"), pe înăltimea a trei
asize alcătuite din blocuri masive din
calcar, bine fasonate (1,20 x 0,80 x 0,60
m). Peste funda#ia turnului, de
adâncime 1 m, se află un rând de
blocuri neecarisate, "retrase" cu 0,40 m
(Fig. 3). Astfel, pe latura frontal ă a tur-
nului de Nord-Est avem două crepi-
de.
Calea de acces a portii, largă de 10,50

m, avea un pavaj din dale de piatră de
dimensiuni apreciabile (1,10 x 0,60 x
0,20 m). Datorită deselor intervenţii
constructive din ultimele decenii,
pavajul a fost puternic afectat, din
porliunea descoperită de Lambrino
astăzi păstrându-se doar câteva frag-
mente14, inclusiv în interiorul cetăţii,
imediat după zidul care racordează
turnurile, pe axul căii de acces.
Limita dinspre Nord-Est a porţii pro-

priu-zise păstrează un bloc de piatră
(0,80 x 0,60 x 0,40 m) bine şlefuit,
încastrat în capătul zidului de pe stra-

TllRNUt. DE NDRCY da Dragoş Vodă, prevăzut cu un orifi-
t^ed•re,A' S; pto+^ t

ciu-suport pentru sprijinirea parului

(drugului) de închidere a porţii.
Fig. 3. Ultima etapă a campaniei de cerce-

tare arheologică (1998) a descoperit şi
zidul care leagă turnul de Sud-Vest şi se continuă, spre Nord-Est, până la linia ipote-
ticei laturi exterioare a celuilat turn. Zidul a fost puternic afectat de construc ţiile mo-
derne, paramentul fiind distrus, păstrându-se doar emplectonul care este constituit din
aceleaşi materiale ca şi emplectonul turnurilor. Zidul I, "copiat" de strada Drago ş-
Vodă, este orientat pe axa Nord-Est - Sud-Vest. Nivelul fundatiilor acestui zid se afl ă
deasupra celor ale turnurilor şi la 1,65 - 1,75 m sub nivelul străzii. (Fig. 2).

Înspre mare, zidul pare să depăşească ipotetica latură exterioară a turnului de
Nord-Est. Fragmentele murale din malul actualei esplanade şi de sub strada Mircea cel
Bătrân^s pot fi puse în leg ătură cu acest zid.

Un alt amănunt nu lipsit de interes - şi, din nou, distrugerile provocate în epoca
modernă nu ne permit dezvoltarea specula ţiei - este de observat în zid, aproape de
portiunea unde ar fi trebuit să se racordeze latura interioară a turnului de Nord-Est.
Aici există trei lespezi apreciabil de mari (0,80 x0,60 x 0,25 m; 0,80 x0,40 x 0,25 m şi 0,60
x 0,040x 0,25 m) bine finisate, încastrate solid în structura zidului, sub care exist ă
pământ negru, afânat, până la temelie (aproximativ 1,30 m sub nivelul străzii). Să fi

14. Din motive obiective, aproape o treime din calea propriu-zisă de acces nu a putut fi cercetată .
15. V. Canarache, op. cit., p. 20.
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avut Şi acest al doilea turn un tunel - cale secundară de acces ? În condiţiile date, între-
barea nu-şi poate găsi răspuns. Cert este că diferenţa de nivel dintre primul tunel şi
acesta, ipotetic, ar fi fost de 0,35 m.

Observa ţiile din teren oferă unele informa ţii privind evoluţia în timp a monu-
mentalei construcţii. Spre Nord-Vest este vizibilă o rigolă la care se disting trei nivele
constructive. Aceleaşi trei nivele se regăsesc şi în profilul secţiunii executate de-a lun-
gul laturii interioare a turnului de Sud-Vest şi lipită de aceasta.

Turnul din Sud-Vest prezintă unele "inconsecven ţe" constructive care ne
îndeamnă să credem că el a suferit cel pu ţin o refacere. Astfel, dacă temelia, crepida şi
primul rând de lespezi par neclintite, al doilea rând de lespezi este "jucat", formând un
prag vizibil din interior.

Această poartă a Tomisului îşi găseşte analogii în Scythia MInor, pentru epoca în
care a fost construită şi a funcţionat (am datat ridicarea ei la sfârşitul secolului al treilea
p. Chr., se va vedea mai jos cu ce argumente.)

Poarta de Est de la Tropaeum Traiani, mai mic ă (întregul coplex are lăţimea de
aproximativ 28 m) este prevăzută cu două turnuri în formă de "U" care flanchează
intrarea propriu-zisă (lungimea turnurilor, măsurată pe axă, este de aproximativ^ 15 m,
lăţimea 12,5 m, grosimea zidului: 3,75 m), intrare lat ă de 4 m. Alte elemente construc-
tive nu există . Turnul interior, cu ziduri ridicate din blocuri mari de calcar, fără
emplecton, aparţine unei epoci anterioare (secolul al doilea, p. Chr.) şi a fost demante-
lat, până la primul rând de parament, cu prilejul construirii por ţii^^.

Poarta de Vest - porta decumana - a aceleia şi cetăţi, este asemănătoare primei.

Fig. 4.

16. Alexandru Barnea, Ion Barnea şi colab^ Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti,1979, p. 48 şi urm.
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Intrarea este flancată de două turnuri în formă de "U", ieşite din aliniamentul zidului
de incintă pe o lungime de 10,40 m. Intrările erau blocate, Jate fiecare de 1,50 m. La con-
struirea turnurilor au fost folosite piese arhitectonice databile în secolele al doilea şi al
treilea p. Chr.» Deşi V. Pârvan a avansat ideea unui pod suspendat aferent porţii^8,
cercetările ulterioare au demonstrat c ă această ipoteză este eronată19. Iată încă o dife-
renţă majoră între poarta tomitană şi cea de la Tropaeum Traiani, prima având pod
suspendat - element indispensabil unui sistem defensivi ce se completa printr-un val de
pământ cu şanţ .

Alte anologii se pot face cu monumentala poartă de Sud a Dinogetiei20, prevăzută
cu "Zwinger", largă de 2,50 m, flacată de două turnuri în formă de "U", datată în seco-
lul al patrulea p. Chr.21 şi cu poarta cetăţii Cetăţii de Est de la Troesmis^.

Aceste analogii sugerează o încadrare cronologică a construcţiei porţii mari:
sfârşitul secolului al treilea sau începutul secolului al patrulea p. Chr. (cu
reconstrucţiile respective)23.24.

Datarea monumentului se dovedeşte mai uşoară dacă îl includem în sistemul
defensiv tomitan din epoc ă . Zidul romano-bizantin, descris la începutul articolului
(data: sfârşitul secolului al treilea, p. Chr)^ se completa, pornind de la "turnul măcela-
rilor", cu o curtină orientată Est-Vest, apoi un turn de formă pătrată în secţiune (astăzi,
temeliile acestuia se află la subsolul unui imobil de pe bulevardul Tomis)26 şi cu altă
curtină care lega poarta mare.

Un alt indiciu recomandă datarea construc ţiei porţii la sfârşitul perioadei romane:
la aproximativ 100 m spre Nord-Vest, în dreptul turnului de Nord-Vest al por ţii, s-au
descoperit temeliile unui turn rectangular de observare, de epocă romană27. Existenţa
acestuia, în caz că poarta ar fi funcţionat încă din perioada istorică amintită, nu şi-ar fi
avut rostul , distanţa de 100 m fiind prea mică. ^

Deşi cercetarea arheologică este necesar să se continue atât în latura interioară a
turnului dinspre Nord-Est cât şi în perimetrul din fa ţa sa, se pot trage câteva concluzii.

Vestigiile descoperite în perimetrul mărginit de străzile Mihail Kogălniceanu,
Dragoş Vodă, Mircea cel Bătrân şi Virtuţii aparţin celei mai importante por ţi a
Tomisului, în epoca romano-bizantină . Dimensiunile şi complexitatea turnurilor, apoi
dimensiunile căii principale de acces (fără egal în Scythia Minor) confirmă această afir-
matie. Mai mult; pozi ţia porţii nu era una lăturalnică, aşa cum, în mod eronat, s-ar
deduce astăzi, doar privind harta cartierului contemporan. Peninsula era mai întins ă

17. Tbidem, p. 71 şi urm.
1$. V. Pârvan, Ceiat^ Tropaeun, p. 168.
19. Al. Barnea şi colab., op. cit., p. 73.
20. Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa, E. Comşa, Dinogefia, Bucureşti, 1967.
21. M. Zahariade, Moesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatuat, Bucureş ti,1988, p. 132.
22. DID, vol. dI (Troeamis).
23. Într-adevăr, şi cele două por^i de la Tropaeum Traiani şi cea de la Dinogetia şi cea de la Troesmis

sunt datate ln perioada amintită .

24. În seciiunile deschise, am descoperit material ceramic variat, ce acoperă perioadele elenistică ,
romană , romanâ-târzie. Din păcate, acest material provine din p ământul amestecat al vechilor sondaje şi al
săpăturilor efectuate pentru turnarea teme^iilor blocurilor moderne. Monedele-piese încep ănd cu sec. lI p.
Chr. şi până în sec. al IV-lea (Constantin I, Licinius, Justin).

25. V. Pârvan, Zidul cekă^ii Tomi ...., V. Canarache, Tomis, p. 16-17, A. Rădulescu, op, cit.
26. V. Canarache, op. cit., p. 20.
27. lbidem.
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spre Nord-Est. Până în urmă cu o jumătate de veac, a existat pe latura Nord-Estic ă a

ei o stradă, Cărămidari, care a dispă rut datorită surpării maluluizn. '^inând cont de
tendinţa de eroziune a mării, este posibil ca Peninsula s ă fi fost mai lată (fragmentele
murale antice, rupte, vizibile în peretele falezei, confirmă această ipoteză). Astfel,
apare ca evident faptul că poarta mare, în antichitate, avea o pozi ţie mai puţin perife-
rică decât cea din zilele noastre.

Importanţa edificiului ca o cale de primă importanţă rezidă şi din aceea că traiec-

tului străzii care comunică, prin poartă, cu exteriorul cetăţii, îi este apropiat un templu

cu însemnă tate deosebită : o basilică creştină din secolele al V-lea - al VI-lea, de dimen-

siuni apreciabile (54,7 x 24,3 m), poate cea mai mare basilică din Scythia Minor29.

Indiscutabil, descoperirea porţii mari a Cetăţii Tomis este una care se adaug ă
şirului de descoperiri de prim rang făcute în metropola Pontului Euxin, în ultimele

decenii. Aprofundarea studiului• ei şi extinderea cercetărilor în teren vor contura,

desigur, o imagine cât mai âpropiat ă adevărurilor istorice privind acest edificiu.

LA GRANDE PORTE DE LA CITE DE TOMI

- Resume -

Une longue campagne archeologique deroulee ă travers plusieurs etapes (1988,
1991-1992, 1993 et 1998) a eu pour fin la decouverte de la plus grande porte de la cite
de Tomi (de la periode romano-byzantine), porte situee dans le perimetre des rue M.

Kogă lniceanu, Dragoş Vodă, Mircea cel Bă trân et Virtu ţii.
La porte, s'ouvrant nord-ouest, a une largeur totale de plus de 31 m et elle est flan-

quee par deux tours monumentales, en forme de lettre "U".
La tour du sud-ouest comprand une voie secondaire d'acces - poterna - et un tun-

nel qui en traverse la cote interieur. Quant â la tour du nord-est, on en conserve soule-

ment le cote frontal demi-circulaire.
La porte a ete construite â la fin du III - e s. ap. J.-C. ou bien au debut du IV - e s.

ap. J.-C.

28. Ibidem
29. A. Rădulescu, Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II,1991, p. 29 şi urm.



DRUMUL ROMAN PRIN MOLDOVA DE JOS - YNTRE IlVTUI'^'IE
ŞI REALITĂ'.JTLE ARHEOLOGICE

M. BRUDN

Yncă din primii ani ai activitătii de arheolog, Vasile Pârvan şi-a îndreptat atenţia
şi spre sudul Moldovei, prin cercet ările restrânse la cetăţile antice din zona Siretului
inferior, de la Poiana şi Bărboşi. Yntr-o comunicare prezentată la 20 sept. 1913, în
şedinţa Secţiei Istorice a Academiei Române arăta despre primul obiectiv:

"Totuşi aşezarea de la Poaiana nu e o cetate propriu-zis ă, un lagăr întărit, ci un
centru civil, de altfel - cum vom vedea - mult mai vechi ca vremea romană , şi care a
fost numai adaptat la nevoile de apărare ale Imperiului, fiind asimilate unui castru.
Numai în acest sens dară poate fi vorba de un castru la Poiana"^.

Despre cel de-al doilea obiectivi cercetat, Vasile Pârvan aprecia c ă acolo a fost o
locuire mai veche dacică, dovedită prin descoperirile unor materiale arheologice de
factură grecească, iar după războiul încheiat în 106 a devenit un cap de pod a vadului
roman de la Galaţi pentru legătura între Moesia inferioară şi Dacia estică"?

În paginile următoare Vasile Pârvan precizeaz ă rolul acestei legături pentru cele
două zone: "Caracterizând artera de comunica ţie de la Breţc prin pasul Oituzului pe la
Poiana la Bărboşi - Galaţi ca drum roman nu înţeleg fireşte nici o clipă a pune originea
acestei căi în epoca romană . Descoperirile de la Poiana ne arat ă că acest centru avea un
rol de emporiu aici în Dacia încă cu mult înainte de Romani şi deci drumurile care îl
legau de apusul dacic şi cu răsăritul elenic erau bătute de că lători cu mult înainte de
cucerirea Daciei. Dar această însemnată cale de cornunicatie e ca tot ce cade în mâna
Romanilor, organizată din nou. La Breţc, la Poiana şi la Barboşi se fac puncte de
apărare întărite ale drumului, de la Adjud la Folteşti se ridică un val în acelaşi scop
strategic, iar întreaga cale intra fireşte în privegherea trupelor romane. Importan ţa
chiar militară a drumului (căci pe aici se puteau transporta imediat în Dacia împotriva
barbarilor nordici toate trupele din Dobrogea) va fi contribuit la luarea lui pe seama
Imperiului pentru poştă" 3 Referinţele la această cale de comunica ţie revin şi în
lucrările sale ulterioare?

1. Vasile Părvan, AARMSI, t. XXXVI, Memoriile sect. ist. 1923, p. 95;
2. Ibidem, p. 111;
3. lbidem, p. 120;
4. Vasile Pârvan, Tttceputun'le viejii iomane la gurile Dunăru, ed. II 1974, p. 85; idem, Dacia, civi-

lizapile atrăvechi din regiunile carpato-danubiene, ed. II,1957, p. 169;
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Fig. 1. Planul general al complexelor arheologice de epoc ă romană
din cartierul Dunărea -Galaţi.
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Fig. 2. Hartă cu amforele romane descoperite în arealul culturii carpice
(după V. Ursachi).
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Vasile Pârvan a intuit direc ţia acestui drum de legătură între Transilvania şi zona

sudică a Moldovei înainte de apariţia romanilor aici. Din punctul de vedere arheologic

aceste legături sunt cunoscute încă din epoca Bronzului prin descoperirile apărute

ulterior, fiind atestate prin fragmente ceramice specifice culturii Witenbergs. Mai

recent, s-a arătat că romanii folosesc acest traseu (Siret-Trotu ş-Oituz) cu ocazia luptelor

în cel de-al doilea război daco-roman (105-106)6, când au putut să participe efective din

cohors I Hispanorum veterana quingenaria equitata la atacul dinspre est a coroanei

Carpa ţilor. Ulterior această unitate militară a stationat în castrul de la Bre ţcu (antica

Angustia), avănd rolul de a supraveghea trecătoarea peste muchea Carpa ţilor.

Important este să urmărim acum dacă rosturile militare, economice şi adminis-

trative, cele privind poşta (mutationes şi mansiones, acestea din urmă fiind presupuse

doar de Vasile Pârvan), au putut să se realizeze ţinând seama de realitătile arheologice

apărute în posteritatea marelui înv ăţat.

Mai întăi despre situaţia teritoriului est carpatic se ştie că în decursul domniei lui

Traian a fost inclus - par ţial - şi anume grupul davelor Zagidava Tamasidava,

Piroboridava şi cea de la Bărboşi în teritoriul Moesiei Inferior.^ Dar în timpul domniei

lui Hadrian, acesta procedează la retragerea din acest teritoriu, cu exceptia unei mici

zone situată în partea sudică a interfluviului Siret-Prut, care a fost delimitat ă de o for-

tifica ţie constând dintr-un şanţ cu val şi palisadă, lung de 35 km, ale carei capete se

aflau în localităţile Traian (comuna Braniştea şi Tuluceşti, din judeţul Galaţi). Acest

val, de fapt, continua şi în zona de la est de Prut, între localităţile Vadul lui Isac - L.

Sasâk. Între Tuluceşti şi Vadul lui Isac, în albia majoră a Prutului, a existat tot o forti-

ficaţie cu şanţ şi val dispusă paralel cu vechiul curs al râului, dar spre est, fiindcă aces-

ta curgea, pe latura vestică a văii, unde în prezent, se află albia colmatată, numită

Prutete.
Mărturii toponomice precum "Gârla Traianu "din secolul al XVI-lea şi contempo-

rane, ca şi unele profile din şan ţurile de desecare situate în albia majoră la Frumuşiţa,

judeţul Gala ţi, au confirmat, deci, existen ţa traseului continuu, unitar al acestei fortifi-

caii între Siret şi L. Sasâk.
Prin urmare, la pragul de jos al Moldovei, la Bărboşi, romanii au întemeiat un

centru al romanităţii în care prevalau activităţile militară . administrativă , economică şi

comercială, avnd un important teritoriu delimitat de fortificatia în discutie, - territo-

rium cu rol de prata 9
Discipolul lui Vasile Pârvan, Radu Vulpe, a continuat linia explic ării apărute

după Traian, când din teritoriile Munten.iei şi Moldovei au fost retrase trupele

romane.^^"Muntenia şi Moldova de sud şi-au menţinut mai departe popula ţia lor

getică, restrânsă la regiunile mai nordice de dealuri, trăind în formele vechii lor orga-

niza ţii patriarhale şi plătind tribut Imperiului. Circulalia romană prin mijlocul acestor

teritorii era tot atât de frecventă ca şi înainte. Negustorii, trupele, functionarii provin-

ciali, puteau folosi cu destulă siguranţă drumurile dintre Dobrogea şi sud-estul

5. Marilena Florescu, Danubius, V,1971, p. 37;
6. M. Brudiu, L. Brudiu, în Marisia, Studii şi comunicări, XV -XXII, 1985-1992, Tg. Mure ş, p. 69-73;

7. Izvoare privind istoria României, Ptolemeu, ixtdreptar geogzaafic p. 555;

8. M. Brudiu, Cercetări privind valurile antice din sudul Moldovei, in vol. Din istoria Europei

roatane, Oradea,1995, p. 227-237;
9. E. Doruliu Boilă, SCIV, 23,1972,1. p. 46-58;

10. Istoria Romăniei, I, 1960, p. 523;
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Fig. 3. Hartă cu aşezările şi necropolele carpice şi drumul roman
(după V. Pârvan şi I. Ioniţă).
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Transilvaniei, nici o primejdie nefiind de temut din partea localnicilor dezarma ţi şi
ţinuţi la respect de numeroasele şi puternicile unităţi de pe linia sinuoasă a limesului,
care îi înconjura din toate părţile. Contactul lor cu provinciile vecine n-a putut rămâne
fără efecte asupra culturii lor. Dovezile arheologice ale p ătrunderii economice şi cul-
turale în Moldova si în Muntenia sunt foarte frecvente."»

Ulterior, Radu Vulpe ară ta mai detaliat situa ţia acestor teritorii: "La Valachie et la

Basse Moldavie formaient, ainsi, ` un large poche â 1'interieur du limes mesien et
dacique, dont la ligne sineuse 1'incerclait presque de tout parts. Pourtant, elles avaient
un regime similaire â celui des provinces, car elles etaient soumises â 1'annone et peut-
etre meme au recrutement. Jusqu'a un certain point leur situation etait comparable â

celle des Agri Decumates cet angle de la Germanie Superieur compris entre le Rhin et
le Haute Danube, qui, laisse d'abord en dehor des frontieres de 1'Empire et depeuple,
y fut ensuite incorpore et protege par la ligne artificielle d'un noveau limes carentu
temp une nombreuse population possible de returiers gallo-germanis s'y etait etablie

spontanement sous les yeux indulgents du commandament romain".1z

Să urmărim acum situatia acstei căi de comunicaţie de epocă romană în lumina

cercetărilor arheologice din perioada postbelic ă, care ne pun în fa ţa a două realităţi mai
întâi, rezultatele cercetărilor arheologice din castrul de la Angustia-Bre ţcu, şi în al

doilea rând acea realitate referitoare la dacii liberi din spa ţiul est carpatic numită
Cultura carpică, precum şi cercetările din cartierul Dunărea din Galaţi.

Despre rezultatele cercetărilor din castrul de la Brelcu, N. Gudea ne informează
că acestea provin din cercEtările lui Emilian Panaitescu (1925) şi Mihail Macrea

(1950).13
Rezultă că fortificaţia acestora face parte din perioada de început a Provinciei

(106), având două faze de pământ cu o suprafa ţă de 170 m x 135 m,14 iar după anu1120

se ridica o nouă incintă cu dimensiuni mai mari.
Pentru această problemă sunt importante observaţiile şi discuţiile lui Nicolae

Gudea, care arată că "în categoria produselor de import un loc important ocupa
amforele care apar la Bre ţcu într-un număr impresionant, necunoscut până acum la
nici unul din castrele din interiorul arcului carpatic. Nu avem datele stratigrafice în

legătură cu descoperirea lor. În orice caz prezen ţa unei asemenea cantităţi de frag-

mente de amfore poate fi pusă numai în legătură cu aşezarea pe dumul comercial care

intră pe aici în provincie. Existen ţa acestui drum comercial foarte important se con-

firmă în acest chip pentru prima oară, mai mult decât concludent. Apropierea castru-

lui de o zonă unde se produceau amfore, ora şele de la M. Neagră, precum şi posi-

bilităţile uşoare' de transport urmărind această rută, reprezintă un indiciu în legătură
cu orientarea drumului comercial. Faptul c ă amforele sunt fragmentare nu a permis

deocamdată precizarea atelierelor de fabricare a amforelor şi, deci, datarea lor".75

În ultimele două decenii am cercetat în zona de la confluent ă a Siretului cu
Dunărea un complex de epocă romană în care am identificat un castellum de pământ^b

11. Ibidem, p. 325;
12. R. Vulpe, $tudia Thracologica,1976, p. 162;
13. N. Gudea, AMP, IV,1980, Zalău, p. 258;
14. Ibidem, p. 273;
15. Ibidem, p. 302;
16. M. Brudiu, Materiale, 1980, p. 314-319; Idem, Danubius, X, p. 59-72;
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şi alte trei incinte delimitate prin şanţuri de apărare, în care au fost descoperite numai
fragmente ceramice de la amfore, care prezentau pe suprafa ţa interioară un rezidiu de
la uleiul de măsline carbonizat.» Este important de re ţinut că în zona exterioară valu-
lui Traian-Tuluceşti a fost descoperită, la Schela, jud. Gala ţi, o amforă cu 5 litri de ulei
de măsline18 identificat la laboratorul facultătii de Chimie Alimentară din Galati de
către prof. Ilie Herinean. Aceste depozite au funcţionat în zona cartierului Dunărea, în
sec. II-III.

De asemenea şi incinta castellum-ului•roman a fost folosită ca depozit pentru
amforele romane cu ulei19(fig. 1).

Din centrul romanităţii de la Barboşi fluxul comercial întreţinut în secolele II-III
de către negustorii romani.se desfăşura de-a lungul celor două văi din spatiul est
carpatic - Prutul şi, în special Siretul.

Cercetările privind cultura Carpică ale lui Gh. Bichir2^, Ion Ioniţă, Octavian Liviu
,Sovan21, Paul Sadurschiz2 arată răspândirea amforelor romane în oicumena culturii
carpice. Un studiu, însă, remarcabil, a apărut cu două decenii în urmă, aparţinând lui
Vasile Ursachi23, care prezenta această amploare a comerţului cu amfore romane între
Carpaţi şi Prut (fig. 2).

Dar mai este un aspect de discutat, şi anume, densitatea aşezărilor carpice rele-
vată încă din 1973 de Gh. Bichir şi I. Ioniţă (1982) -(fig.3), situaţie astăzi mult schim-
bată în sensul unei creşteri a acesteia - indicând prezen^a lumii carpice extins ă spre sud
în zona subcarpaţilor Vrancei. Această realitate ne arată că traseul drumului roman
preconizat de Vasile Pârvan trebuia să traverseze un mediu carpic intens locuit. Mai
mult decât atât, din punct de vedere arheologic nu a fost înregistrat ă nici o mărturie
care să marcheze posibilităţile deplasărilor, nici curente, nici excep^ionale a armatelor
romane în barbaricum, pentru legături directe între zona intercarpatică şi nordul
Dobrogei romane -, ceea ce poate justifica îns ăşi lipsa unui asemenea drum într-o zon ă
la care romanii renunţaleră deliberat datorită imposibilităţii de a putea fi apărat.

in consecinţă, mărturiile arheologice atestă din plin rostul comercial al unui drum
pentru întreaga vale a Siretului, de pe care se desprindea o ramifica ţie şi spre apus - pe
valea Trotuşului şi, apoi, a Oituzului spre interiorul Provinciei Dacia, la Angustia.

Prin observaţiile prezentate aici putem spune că avem în faţă întregul sistem com-
ercial roman care se desfăşura în sec. II-III în spa ţiul dintre Carpati - Siret - Prut legat
de teritoriul Dobrogei romane prin "capul de pod" de la Bărboşi.

17. lbidea►, p. 63;
18. M. Brudiu, Muzeul Na ţional, III,1976, p. 248;
19. M. Brudiu, Danubius X, p. 63;
20. Gh. Bichir, Culhua Carpica, Buc. 1973, p. 90;
21. Ion Ionilă, Octavian Liviu Şovan, Hierasus,1981, p. 45-49;
22 Octavian L. Şovan, Paul Sadurschi, ibidem, p. 51-56;
23. V. Ursachi, în Hierasus, 78, p. 147-i85;
24. R. Vulpe, Studia'!1►racologica, p.164.
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THE ROMAN ROAD THROUGH SOUTH MOLDAVIA - BETWEEN
INTUITION AND ARCHEOLOGICAL REALITIES

- Summary -

The author brings into our minds V. Pârvan's idea regarding the possible exis-

tence of a linking road along the Siret, Trotuş and Oituz Valley, between Roman

Dobrogea and the Province of Dacia.
The following archeological realities prove the fact that this road played a com-

mercial role only.

Figures Legend

Fig. 1. The general plan of the Roman epoch complexes of Dun ărea district of the
town of Galati.

Fig. 2. A map showing the Roman amphors discovered in the area of the Carpic
Region.

Fig. 3. A map showing the Carpic discoveries.
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Abordarea oricărui aspect istoric, care a marcat, într-un mod sau altul, evolu ţia
omului, nu poate şi nu trebuie să excludă contextul în care aceasta s-a desfăşurat.
Este vorba, în primul rând, de cadrul natural, modificările survenite in timp având
desigur repercusiuni asupra ac ţiunii oamenilor, în tendin ţa lor perpetuă de
adaptare.

Astfel, demersurile istoricilor privind reconstituirea unor realit ăţi din trecut pre-
supun analize interdisciplinare, în măsura în care acestea sunt determinate de factori
de natură pur istorică, dar şi de cei geomorfologici, hidrologici, climatologici, geologici
ş.a. Practic, astăzi, numeroşi specialişti critică teoriile monocauzale ale istoriei.

Pe de altă parte însă, încercările de studiu interdisciplinar pot fi considerate une-
ori hazardate, dar această opinie este infirmată atunci când sunt clarificate, chiar de la
început, valorile datelor ce urmeaz ă a fi utilizate.

Realizarea unor conexiuni interdisciplinare, privind evenimente istorice, au un
câştig de cauză în veridicitatea argumentelor şi probelor invocate, având în vedere fap-
tul că metodele de lucru ale arheologiei (în cazul acesta) sunt foarte apropiate de cele
specifice diferitelor domenii ale geografiei.

O astfel de analiză se impune în cazul complexelor arheologice de pe cursul infe-
rior al Dunării. Încercarea de reconstituire a situatiei exacte a hidrologiei în aceast ă
zonă, în secolele de domina ţie romană, pe fondul modificărilor intervenite în evoluţia
sa ulterioară, s-ar putea constitui într-un demers util în înţelegerea elementelor de
logistică şi strategie militară .

S-a stabilit astfel, pe baza cercetărilor efectuate de Emmanuel de Martonne,
George Vâlsan, C. Brătescu, P. Cote ţ, A.C. Banu ş .a., că regiunea cotului Dunării, în
special, ca întreaga luncă a Dunării de altfel, a suferit importante modificări hidrolog-
ice, în condi ţiile regresiunii dacice^, în perioada antichităţii. Mai târziu, schimbările au
urmat un alt curs sub influen ţa transgresiunii valahe2, activă şi astăzi.

În cursul acestei evolu ţii, nivelul apelor fluviului a oscilat, atingând un minim de
- 4 m, în timpul regresiunîi dacice, în secolul al II-lea p. Chr., valoarea respectivă fiind

1. Marcu Botzan, Datarea unei imporlax ►te schimbări hidrograiice la Cotul Dnnării, în Hidrotehnica,
31,1986, 7, p. 214.

2. Ibidem.

^



218 MIHAELA-DENISIA LIUŞNEA

1. Situaţia hidrografică de la Cotul Dunării în antichitate. (faza Dinogetia).

2. Situa ţia hidrografică de la Cotul Dunării în prezent. (faza modern ă).

Planşa I. Modificări hidrografice la Cotul Dunării.
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raportată la nivelul actual3. Acest proces, rezultat al scăderii nivelului Oceanului
Planetar datorită "pessim-ului climatic", a determinat eroziuni puternice în albia
Dunării, ca şi în depozitele de acumulare constituite în perioada transgresiunii eustat-
ice a Mării Negre. Acestea din urmă, spălate în cea mai mare parte, au constituit ^
nivelul de călcare al vechilor colonii greceşti de pe malul Pontului Euxin4. S-au con-
statat o serie de schimbări care au apărut în zona Deltei, precum şi disparitia unor
braţe ale Dunării din regiunea Bărăganului. În lunca Siretului şi la Cotul Dunării regre-
şiunea dacică a dus la reducerea suprafeţei acoperite de bălţi.

Analizând urmele păstrate în teren, specialiştii au putut reface traseul fluviului în
perioada primelor secole creştine. Astfel, se ştie că Dunărea folosea atunci o altă albie
(Dunărea Veche - v. Pl. I, 1), care ocolea termina ţia nord-vestică a Podişului
Dobrogean, după care făcea cotul la Dinogenţia (Garvăn) şi urma apoi traseul
actualelor gârle Lăţimea, Gârla Mare şi Ciulineţuls.

În ceea ce priveşte apele Bârladului şi ale Siretului, acestea curgeau, în aceeaşi
perioadă, separat în lunca Dunării, pentru a se uni apoi într-o albie puternic ă,
înaintând spre est până aproape de Dinogeţia. Ridicată pe o popină stâncoasă, cetatea
fondată în ultimii ani ai secolului al III-lea p. Chr., a preluat probabil func ţiile capului
de pod de la Bărboşi, unde o plasa Ptolemeu (III, 8, 4; 10, 1; IV, 10, 5)^ (Pl. III) şi
Itinerarium Antonini (225,5)^. La sfârşitul secolului al III-lea p. Chr. popina pe care a
fost ridicată fortifica ţia era scăldată de apele Dunării Vechi. Noua cetate apare în
dreapta Dunării abia în izvoarele epocii târzii, în Notitia Dignitatum Orientis (XXXIX,
24)K şi la Geograful Ravennat (IV, 1, 17)9.

Oscila ţiile de nivel ale Dunării Vechi pot fi urmărite cu ajutorul unor repere care
sunt practic urmele arheologice. În acest sens este interesantă descoperirea, în urma
săpăturilor efectuate la Garvăn în 1958^o. la o adâncime de 5-6 m, în zona extra muros,
a unui strat de nisip, purtat de ape "cu aproximativ dou ă mii de ani în urmă", ară tând
că în acest loc, pe terenul de la sud de cetate, nivelul de c ălcare se afla la adâncimea
notatăl^. Puternica colmatare din zonă este evidenţiată şi de descoperirea unor therme
romane la baza promontoriului, sub orizontul de c ălcare, îngropate în albia majoră a
Dunării, în partea estică a cetăţii, dezafectate încă de la sfârşitul secolului în care au fost
contruite (secolul al IV-lea p. Chr.)1z.

Cursul antic al Siretului (Hierasus) forma de-a lungul Grindului Oalelor, pe care
s-a putut recunoaşte, alături de numeroase fragmente ceramice, şi drumul roman ce

3. Ibidem, p. 215; D. Nicolaescu-Plop şor and Wanda Wolski, Annuaire Roumain D'Anthropologie,
tom 7, Bucharest, 1970, p. 5 şi 6.

4. A.C. Banu, Date asupra unei transgresiuni de vărstă istorică in bazinul Mării Negre şi al Dunării
Inferioare, 5, Bucureşti, 1964, p. 237.

5. Marcu Botzan, op. czt., p. 216
6. v. planşa III
7. Itinerarium Antonini, în Izvoane privind istoria Romăniei, I, Bucureşti, 1964, p. 747-749. A fost

intocmit în timpul împ ăratului Caracalla (212-218).
8. Ion Barnea şi Gheorghe $tefan, Le limes scythicus des origines â la ân de 1'Antiquifi^, in Actes du

I?C-e Congr^s International d'l;tudes sur les frontieres romaines, Mamaia, 6-13 septembrie 1972, Bucureşti, -
Koln - Wien, 1974, p. 21.

9. Ibidem.
10. Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa şi B. Mitrea, in Materiale VIII, Bucureşti,1961, p. 584.
11. A.C. Banu, op. cit., p. 244.
12. I. Barnea, Du►ogepa, Bucureşti,1969.
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lega castellum-ul de la Bărboşi (Galaţi) cu Dinogeţia 13. Acest drum era pietruit şi era
încă cunoscut la începutul secolului nostru sub numele de Podul de Piatră, conform
relatării lui Pamfil Polonict4.

La începutul secolului al XVIII-lea^s Siretul a păstrat albia sa, alăturată versantu-
lui drept al văii şi a început să curgă pe albia Bârladului, care se vărsa, până atunci,
direct în Dunăre. N. Antonovici crede că în antichitate au existat două cursuri para-

lelel, corespunzătoare râurilor amintite, şi că inforrnatia lui Herodot privind faptul că
Tiarantos (Bârladul) era afluentul Dun ării este corectă^b.

Datorită mişcărilor negative recente, de substanţă, s-a produs, pe o mică porţiune
a luncii Siretului (ultimii 30 de km), o concentrare a re ţelei hidrografice, astfel că, în

această zonă se regăsesc confluen ţele unor afluen ţi ca Bârladul, Putna, Rm. Sărat şi
Buzăul». Aria de manifestare a acestor mi şcări de subsidenţă este mult mai mare, ele
afectând spaţiul de la est de Argeş până la confluenţa Trotuşului cu Siretul şi se supra-
pun peste diferite sectoare de afundare ale Platformei epihercinice, care este fracturată
de mai multe falii (profunde sau artificiale), reactivate în Cuaternar^^.

Pessim-ul climatic postglaciar care a determinat regresiunea dacic ă, a fost urmat

de o perioadă de îndulcire a climatului19, ce a avut ca urmare o evident ă fază de trans-
gresiune, care a ridicat nivelul m ării de la ^1 m la cel actual20. Urmarea imediată a aces-
tui proces a constituit-o intensificarea aluviuonării şi în consecinţă o ridicare continuă
a patului albiei pe cursul inferior şi pe bra ţele Dunării, în tendin ţa acesteia de a-şi
readapta profilul de scurgere prin reducerea pantei.

Concomitent cu înălţimea eustatică a nivelului Mării Negre, s-a produs şi o
coborâre pe verticală a fundamentului geologic; aria de contact dintre Platforma
Bârladului la Nord, platforma Valah ă în Vest şi Pânzele Măcin şi Niculiţel în Sud a fost

afectată astfel, de modificări spectaculoase în timp, de ordin hidrologic în primul rând.
La acestea au contribuit remuul ce se transmite, datorită transgresiunii, pe Dunărea de

Jos şi procesele geologice de scufundare a frun ţii Platformei Covurluiului şi a luncii

situate în zona cotul Dunării, pe o linie de falie dispusă V-E, care îi conferă regiunii

specificului seismic21. ^
Efectul cumulat al acestor factori îl reprezintă o mişcare subsidentă (de coborâre

lentă şi progresivă a fundului depresiunii amintite), compensat ă de inundarea şi alu-

vionarea puternică, odată cu deplasarea spre nord a albiilor din zona Cotului Dun ării,
ce a condus la acoperirea practic a primei terase de deasupra luncii şi a popinelor mai

joase, la o înmultire a bă lţilor şi, mai ales, la mutarea cursului fluviului spre Vest, spre

Dunărea Nouă şi spre Nord, spre Podişul Moldovei22 (Pl. I, 2).
^n aceste condi ţii, inundaţiile, însoţite de sedimentare fluvială, au condus

13. Marcu Botzan, op. cit., p..217.
14. Ilridem.
15. cf. N. Antonovici,1938,
16. Ibidem.
17. Victor Sficlea, Podişul Covurluiului Studiu geomorfologic, în Masivul Ceahlău,'1'ara Giurgeului,

Depresiunea Dărmăneşti, Podi^ul Covurlui. Cercetări de geografie a Romăniei, BucureSti,1980, p. 252.
18. Gr. Posea, N. Popescu, M. Ielenicz, Relieful Romăniei, Bucureşti, p. 252.
19. A.C. Banu şi L. Rădulescu, Delta Dtutării, Bucureşti, 1965, p. 75 şi urm.
20. Ibidem.
21. Marcu Botzan, op. cit., p. 214.
22. A.C. Banu, Asupra genezei ^i vărstei limanelor fluviale de pe cursul inferior al Dun ării gi al aflu-

enjilor săi, in Hidrobiologia, tom 7, Bucure şti, 1966, p. 244 şi urm.
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Planşa II. Planul castellum-ului şi castrului (după S. Sanie).

inevitabil, la scoaterea din func ţie a punctelor locuite de pe Valea Dunării şi ţărmul
Mării, în timp ce între nivelele de locuire dacic şi elenistic, respectiv roman şi bizantin,
există un strat de aluviuni de cca un metru^. Începând cu secolele V-VI p. Chr., pe
Dunărea Inferioară, declanşarea procesului de colmatare i-a obligat pe romani şi bizan-
tini să-şi ridice mai sus construcţiile şi să ia măsuri de apărare împotriva inundaţiilor24.

O analiză interdisciplinară se impune şi în cazul complexului arheologic situat pe
promontoriul Tirighina-Bărboşi (Gala ţi), a cărui cercetare a condus la apari ţia unor
inadverten(e, în legătură cu semnificatia construc ţiilor respective situate pe versantul
vestic al înălţimii amintite, într-o zonă considerată drept incinta unui castru25.

Astfel, în urma săpăturilor arheologice efectuate în perimetrul men ţionat, Silviu
Sanie a dedus existen ţa în timp a unui castru, ridicat la o dată ulterioară construcţiei
castellum-uluiZ6 şi a cărui amplasare făcea posibilă includerea acestuia din urmă în inc-
inta sa27 (Pl. II).

În interiorul presupusului castru cercetările au pus în eviden ţă, în partea sa ves-
tică, pe versant, existenţa unei necropole birituale şi a unor structuri de locuire28, con-

23. A.C. Banu şi Steliana Buzeţeanu, Date noi asupra procesel^ actuale geomorfologiee qn Delta
1hu^ătti. cu privire specială asupra colatatărilor, în Hidrobiologia, tom 7, Bucure şti, 1966, p. 256.

24. Ibidem.
25. Silviu Sanie, Civili'ajia romanâ la est de Carpali ^i romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II Le.a

- ffi e.n), Iaşi,1981, p. 75-127; H. Daicoviciu, Însenuiări despre Dacza. Penetrajia politico-atilitard romană tn
zosta de la est de Cazpati, in "Steaua" (Revista Uniunii Scriitorilor), Cluj, XXXII, ]981, 10, p. 48 şi 62; L.
Petculescu, Pontica,1982, p. 249-253.

26. O inscriplie din 112-113 atestat ă ăn acest punct prezeniă unei unităii auxiliare, Cohors II
Mattiaaorum.

27. S. Sanie, op. cit., p. 77.
28. Ibidem
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siderate de Silviu Sanie contemporane cu castrul. Cercetătorul ieşean afirmă chiar că o
parte a necropolei pare să fi rămas întotdeauna între castellum şi castruz9.

Ideea existenţei unui castru care închide în incinta sa castellum-ul, reamenajat
eventual. ca praetoritun, a fost preluată şi de alţi specialişti printre care Hadrian
Daicoviciu^, Nicolae Gostar=^^, Ion T. Dragomir32, L. Petculescu33, Emilia Doru ţiu-
Boilă^.

O parte dintre aceştia au observat însă inadvertenţele rezultate din datele prezen-
tate de Silviu Sanie în lucrarea sa35, astfel c ă H. Daicoviciu şi Liviu Petculescu, atrag
atentia, în cadrul unor recenzii sau lucr ări, asupra cronologiei castrului, pe care cel din
urmă îl consideră anterior castellum-ului, precum şi asupra raporturilor castru-
necropolă-locuinţe civile (bordeie, semibordeie şi locuinţe de suprafa ţă )36. Cei doi sub-
liniază imposibilitatea acceptării ideii unei contemporaneităţi pe acelaşi spa ţiu a celor
trei categorii de structuri arheologice cu caracter militar, funerar şi civi137.

Revenind la observatiile lui Vasile Pârvan şi luând în considerare faptul că, din
punct de vedere practic, prezen ţa castrului în zona promontoriului Tirighina nu a
putut fi dovedită , suntem de părere că existenţa acestuia nici nu poate fi justificată în
acest perimetru, din cauza conditiilor geomorfologice ale terenului respectiv. Este greu
de crezut că romanii au putut amplasa un castru într-un spatiu atât de accidentat, cu
denivelări de circa 40 m şi pante abrupte în incinta fortifica ţiei respective.

Cât priveşte urmele cu caracter funerar şi de locuire, ele ar putea fi explicate prin
caracterul geofizic şi hidrografic al terenului care a slujit de suport a şezării civile ce se
află situată în albia majoră, în apropierea promontoriului pe care a fost ridicată fortifi-
caţia, în prezent, cea dintâi aflându-se sub triajul gării Bărboşi (Gala ţi).

Situatia constatată pe teren, poate fi pusă în legă tură cu unitatea Gala ţi-Bărboşi,
o zonă afectată de mişcări subsidente3^. Limitele acestei zone cuprind un areal mai
vast, desfăşurându-se pe structura depresionară a Câmpiei Române. În aceste
condiţii, odată cu manifestarea, începând cu secolul al II-lea p. Chr., a transgresiunii
valahe, zona de subsiden ţă a luncii Dunării, între Că lăraşi şi Gala ţi, a fost afectată de
inundaţii. Urmele acestor revărsări au putut fi urmărite în depunerile ritmice obser-
vate cu ocazia lucrărilor privind instalarea unei conducte de apă pentru Combinatul
SIDEX (Priza Siret). Aceste depuneri sunt o dovad ă a colmatărilor în urma sta ţionării
apelor în timpul inunda ţiilor, ce au afectat chiar zona aflat ă în imediata apropiere a
promontoriului39.

Ca urmare se poate afirma că prezen ţa celor două tipuri de structuri pe versantul

29. Ibidem, p. 79.
30. H. Daicoviciu, ap. c:it..
31. N. Gostar, Danubius, l, 1967, p. 107-113.
32. L. Petculescu, op. cit..
33. Emilia Doru ţiu-Boilă, SCIV, 23, 1972, p. 45.
35. S. Sanie, op. Cit., p. 92. Este interesant de remarcat că zona castellum-ului este singura neacoperită

de alte structuri arheologice.

36. L. Petculescu, op. cit., p. 250.
37. Se ştie că romanii pedepseau cu moartea profanatorii de morminte, iar înmorm ăntările intra muros

apar abia în perioada creştină . H. Daicoviciu, op. cit., p. 48.
38. Gr. Posea, N. Popescu, M. Ielenicz, op, cit., p. 129.
39. S. Sanie, op. eit., p. 77 - in campania arheologică din 1969-1970, la piciorul pantei promontoriului

Tirighina s-a descoperit un zid de cca 1,95 m înălţime, la o adăncime de 1,80 m, ceea ce înseamn ă că orizon-
tul de călcare antic se află sub o pătură de colmatări de cca. 3,75 m.
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promontoriului poate fi rezultatul unot situa ţii deosebite, când, datorită inundaţiilor,

oamenii au fost nevoi ţi să se retragă, temporar, în zonele mai înaltea^. Pentru datarea

momentelor de inundaţie se impune stabilirea raporturilor necropol ă res^ectiv com-

pleze temporare de locuire , precum şi extinderea cercetărilor pe versant. In orice caz,

încadrările cronologice de secol II -III p. Chr., a acestora sunt nejustificate.

La Noviodunum (Isaccea), cercetările au pus în evidenţă un strat de depuneri cu

o grosime de doi metri care acoperă temeliile portului său, puse în secolul I. p. Chr 41.

In sudul Basarabiei, colmatările au dus la bararea gurilor de vărsare ale râurilor

din această zonă, care s-au transformat ulterior în limane fluviale. Este cazul lacurilor,

a căror origine se regăseşte în acest proces, Cahul, Ialpug, Catalabug, Chitai (Cugurlui)

şi Conduc (Sasâc)4z. În legătură cu aceste lacuri, este interesantă opţiunea românilor de

a le include în arealul delimitat de valurile de p ământ dintre râul Prut (Vadul lui Isac)

şi Lacul Ialpug (Belgorad) şi mai departe de la Catalbug la Sasâc (Conduc), astfel încât

să poată controla principalele surse de ap ă din zona de la Nordul Dunării ^de jos.

Evolu ţia acestui sector al fluviului este strâns legată de procesele de subsidenţă

ale Câmpiei Române, a c ăror maximă amplitudine şi extensiune o ating în Nordul şi

respectiv Nord-Estul unităţii d.e relief amintite43. "Interesant este şi caracterul de

"defileu" pe care-1 ia, la Cotul Dun ării, lunca cuprinsă între Podişul Dobrogei şi cel al

Moldovei, cu o deschidere de cc. 7 kmaa.
A.C. Banu consideră că "momentul critic al procesului transgresiv" a coincis cu

maxima presiune exercitată de migratori asupra frontierelor Imperiului Roman şi a

celui Bizantinas.
În acelaşi timp, procesele maritime reprezintă cauzele apariţiei şi evoluţiei celor

de pe fluviu, care au condus la "stingerea" cetătilor romane de la Novidunum şi

Dino enţia în secolul al VI-leaab.
^n concluzie, se poate afirma că depunerile ritmice datorate inundatiilor pot ajuta,

în cadrul unei abordării interdisciplinare, la reconstituirea ritmicitătii acestora, ca şi la

determinarea unei modific ări de natură hidrologică, ce pot fi datate pe baza materi-

alului arheologic. În acela şi timp, posibilitatea sfabilirii unei cronologii cât mai sigure

privind evolu ţiile geomorfologice, pornind de la cauze geotectonice sau climatologice,

contribuie la o mai bună înţelegere a unor situa ţii istorice concrete (tipuri de aşezări,

preocupări economice, trasee comerciale ş .a.).

40. De aici şi caracterul locuinlelor (bordeie, semibordeie, locuinte de suprafa ţă), realizate din materi-

ale cu rezistentă mică în faţa intemperiilor, pe termen lung.
41. Portul a functionat in perioada bizantină (secolele X-XII) şi mai tărziu, în secolele XIII-XIV.

42. A.C. Banu, Asupn genezei $i varstei limanelor fluviaiile..., p. 243
43. Gr. Posea, N. Popescu, I. Ielenicz, op. czt, p. 129 şi urm..

44. Macu Botzan, op. cit., p. 214.
45. A.C. Banu, Dafie asupra unei transgresiuni de v9rshă istorică tn Bazinul Mării Negre ..., p. 248.

46. Ibidem.
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QUELQUES CONSID^RATTONS CONCERNANT
LE LIlVlF.S DANUBIEN EN NORD DE LA DOBROUDJA

- Resume -

Pour la comprehension de 1'inadvertances en ce qui concerne les constructions
romaines (1'etablissement fortifie, les habitations et le complexe funeraire) decouvertes
dans la region du Bas Danube (au Nord de la Dobrudja), au point nomme Tirighina -
Bărboşi (Galati), on a pris en consideration elements specifiques: la position periph-
erique de la region dans le cadre de la monde romaine et la nature particuliere du ter-
rain.

Au Nord de la Dobrudja ia tectonique de distension est ă 1'origine de mouve-
ments verticaux, par un tassement lent appele subsidence. Par le jeu de la subsidence
1'abaissement des cuvettes diminue progressivement la pente des cours d'eau qui n'ont
plus en la force necessaire au transport de leur charge j'usqu' â ia mer. Ainsi, ces allu-
vions se deposent au moment des inondations.

Liste des illustrations

Pl. I. 1. - La situation hydre7graphique au Tournant de la Danube en Antiquite
-1'etape Dinogeţia. (d'apres Marcu Botzan)

2. - La situation hydrographique au Tournant de la Danube â 1'heure actuelle
-1'etape moderne. (d'apres M. Botzan).

Pl. II. - Bărboşi. Le plan du castellum et du camp romain (d'apres S. Sanie).
Pl. III. - Dacia - d'apres Ptolemeu.



NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE PE TERTTORIUL
COMUNEI PEŞTERA, JUD. CONSTAN'^A

C. BĂjENARU, I.-C. DOBRINESCU, GH. STOIAN

O descoperire întâmplătoare făcută în primăvara anului 1998 ne-a prilejuit efec-
tuarea a două scurte campanii de cercetări arheologice pe teritoriul comunei Peştera,
mai precis în satele Veteranu şi Izvoru Nlare*. Deşi a fost destul de limitată în timp şi,
uneori, ameninţată de vremea nefavorabilă, cercetarea noastră a avut ca rezultat adu-
cerea la lumină a unor interesante vestigii arheologice (fig. 1).

1. APEDUCTUL DIN ZONA SATULUI VETERANU

În luna mai 1998 Muzeul de Istorie Na ţională şi Arheologie Constanţa a fost infor-
mat de descoperirea unui apeduct din tuburi ceramice într-o zonă situată la aproxi-
mativ 800 m Nord de vatra satului Veteranu şi la circa 2,5 km Sud de satul Peştera,
foarte aproape de drumul de ţară care leagă cele două sate. Apeductul a apărut la baza
unui deal pe care se află o livadă de meri, in urma eroziunii provocate de ploi. Cel ce
1-a descoperit - locuitorul Marian Pavelescu din Pe ştera -, mânat de curiozitate, a
dezvelit o porţiune de circa 12 m din apeduct (fig. 2). Cercetarea noastr ă a constat în
efectuarea unor sondaje pentru a prinde cât mai mult din traseul apeductului. Am
reuşit astfel să înregistrăm un tronson de aproximativ 250 m(fig. 3).

Suntem în măsură să prezentăm în cele ce urmează principalele concluzii ce s-au
desprins în urma cercetării acestui monument.

Orientarea apeductului este Sud-Nord, aceea şi fiind şi direc ţia de scurgere a apei
(adică dinspre Veteranu, aflat la sud, către Peştera, la nord). Prin urmare, caput aquae
trebuie căutat undeva în vatra satului Veteranu, iar a şezarea care se aproviziona cu
apă prin această conductă s-ar putea afla în zona satului Pe ştera. Din păcate, n-am
reuşit să identificăm nici unul din cele două capete, deoarece, şi într-o parte şi în
cealaltă, apeductul a fost distrus destul de serios de lucrările de îmbunătăţiri funciare
(terasări înspre Peştera) şi de amenajările moderne din satul Veteranu.

Apeductul este construit din tuburi ceramice asamblate cu var hidraulic şi
acoperite cu o peliculă de nisip fin. În cea mai mare parte, conducta este a şezată pe un
strat de nisip, doar în câteva locuri având ca bază un pat de mortar din var amestecat

* Prima campanie a avut loc intre 29 iunie- 4 iulie, iar cea de-a doua intre 21-26 septembrie 1998.
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Fig. 1. Harta descoperirilor : A, B- apeducte romane; C- aşezare romană
(sec. II-IV p. Chr.); D. aşezare getică (sec. IV-III a. Chr.).
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Fi^. 2. Veteranu. Tronson din apeduct. (dezvelit de Marian Pavelescu).
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a

Fig. 3. Veteranu. Vedere de ansamblu asupra zonei în care s-a descoperit
apeductul roman (1 - bazin de distribu ţie; 2- zonă de curbură a conductei;
3, 4, 5, 6- alte puncte în care s-au practicat sondaje).
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cu nisipl. Tubuli au diametrul exterior mediu de 14,5 cm (la cap ă tul fără manşon au 15,4
em), iar cel interior de 11,5 cm (respectiv 12,8 cm la capătul fără manşon). Manşonul
care permite asamblarea tuburilor, lung de 4,4 cm, are un diametru exterior de 11,4 cm
şi un diametru interior de 9,4 cm. Lungimea total ă a unui tub este în general de 29,3 cm
(fig. 4/a)z. Pentru a fi consecven ţi principiului respectării curbelor de nivel, construc-
torii au rezolvat trecerea de la o pantă la alta printr-o curbură destul de accentuată a
conductei în valea dintre două dealuri (dealul pe care se află "magazia lui ^Steflea" şi
dealul livezii) (fig. 3/a, punctul2). În zona de arcuire maxim ă a conductei s-a realizat un
cot prin îmbinarea unor tuburi întregi cu segmente mai mici de tuburi (fig. 4/b).

Într-un sondaj practicat înspre Veteranu, la baza dealului pe care se afl ă "maga-
zia lui,Steflea" (fig. 3/a, punctull), am descoperit un bazin de distribu ţie legat de acest
apeduct (fig. 5). Pentru o înregistrare cât mai exactă am efectuat o secţiune mai mare
(1,70 x 3,00 m). Deoarece în zona respectivă s-au făcut lucrări de amenajare a terenului

Fig. 4. Veteranu. Apeductul roman : a- tipul de tubuli folosiţi;
b- modul de îmbinare a tubulilor în zona de maxim ă curbură a conductei.

1. Este explicabilă folosirea nisipului ca principal material de construc ţie, deoarece acesta se procură
foarte uşor în zonă. La numai câteva sute de metri de locul unde a fost descoperit apeductul exist ă şi astăzi
un deal de la baza c ăruia se extrage nisip. O carieră ceva mai mare se găseşte la marginea de nord a satului
Peştera.

2. Nu toate tuburile au dimensiuni standard. Dac ă în privinţa diametrelor, acestea sunt in general
respectate, există totuşi unele tuburi pu ţin mai lungi (30,2 cm) sau mai scurte (28,5 cm). Tubuli cu dimensi-
uni apropiate de cele de la Veteranu s-au găsit pe Valea Ba şpunar, la un apeduct callatian, tuburi ce au
următoarele dimensiuni: D. ext. =15,5 cm; D. int.(la mufă) =11,5 cm; L= 34 cm (M. Ionescu, Pontica 24,1991,
p. 422). Tubuli de acest tip se află şi in colec#ia M.I.N.A.C.: Nr. Inv. 551, 552 (D. ext. =14 cm; D.int. =11,7 cm;
L= 31 cm, descoperiri făcute la Potărnichea, jud. Constan ţa); Nr. inv. 560 (D. ext. =15,6 cm; D. int. =11,2 cm;
L= 36 cm, găsit la Visterna, jud. Tulcea).
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cu mijloace mecanice, conducta din tubuli a fost în mare parte distrus ă . La nord de
bazin, înspre Peştera, se mai păstrau totuşi fragmente mari de tubuli şi, aproape intact,
patul de mortar care sus ţinea conducta. La sud, spre Veteranu, conducta şi patul de
mortar au fost distruse aproape complet (s-au mai g ăsit doar bucăţi de mortar, lentile
de nisip şi mici fragmente de tuburi). Bazinul se afla la - 0,35 m de nivelul actual de
călcare. În unele părţi a fost şi el afectat de lucrările de amenajare moderne. Este lucrat
dintr-un bloc masiv de calcar şi are lungimea de 0,67 m, lătimea de 0,46 m şi inălţimea
de 0,34 m. Cavitatea (jghiabul) bazinului are o adâncime de 0,20 m. Pe latura de vest s-a
păstrat foarte bine un perete de sus ţinere al bazinului, realizat din piatră şi mortar,
gros de 15 cm. Bazinul era a şezat pe un pat alcătuit din bolovani de calcar şi nisip fin,
însă nu ştim cu ce era acoperit (probabil cu o piatră mai mare, care a fost luată şi ea de
buldozere).

Acest bazin prezintă trei orificii pentru racordarea cu tuburile ceramice: două în
sensul curgerii (de la sud la nord, dinspre Veteranu către Peştera) şi unul lateral, în
partea de est, pentru o ramifica ţie locală a apeductului, distrusă însă total de buldozere
(n-am mai găsit nici o urmă de mortar sau tuburi)3. ^

Datele tehnice ale apeductului ne permit s ă datăm construirea acestuia în epoca
romană, probabil în secolele II - III p. Chr. Există însă o serie de informa ţii care ne fac
să credem că apeductul a funcţionat până în epoca modernă^.

Rămâne ca viitoare cercetări să identifice caput aquae şi punctul terminus.
Oricum, configuratia terenului ne arată foarte clar că apa era captată undeva în vatra
satului Veteranu (poate chiar din zona numit ă de localnici "Şapte Fântăni', unde apa
se găseşte astăzi la adâncimi cuprinse între 6 şi 12 m.) Pentru prezen ţa romană în zonă
stau mărturie câteva monede găsite în Veteranu de un localnic, între care un denar de
la Vespasian şi emisiuni din sec IV-VI (Maximinus Daza, Constantius al II-lea, Iustut
al II-Iea)5.

Pentru punctul terminus al apeductului n-am reuşit să identificăm urmele clare
ale vreunei a şezări rurale romane în zona satului Peşţera. Există însă o periegheză mai
veche făcută în zonă, care a identificat o locuire feudal-timpurie (sec. X-XI) la 500 m
sud-vest de fostul I.A.S. Peştera, între drumul ce duce de la Pe ştera la Ivrinezu Mare şi
o derea. În aceeaşi periegheză s-au găsit fragmente ceramice romane (sec. II-III) în

3. Această ramifica#ie locală trebuie să fi fost foarte scurtă. Locul unde se află postat bazinul de dis-

tribu#ie este situat între două dealuri, conducta acestei ramifica#ii, orientată către dealul stăncos de la est,

neputănd fi mai lungă de câiiva zeci de metri. Este posibil să fi fost in legătură cu o simplă cişmea, constru-

ită la marginea drumului ce leagă Veteranu de Peştera ( un posibil drum antic). Totodată bazinul putea

îndeplini foarte bine şi rolul de gură de control a apeductului. Un bazin asemănător, dar avănd exclusiv rolul

de gură de vizitare, a fost descoperit in19591a Potârnichea şi se află în colec#ia M.LN.A.C. (nr. inv. 553). Are

dimensiunile 1,00 x 0,36 x 0,23 m. În fi şa de obiect intocmită de A. Aricescu se precizează că "deasupra avea

drept capac un bloc de piatră, peste care era aşezat în picioare alt bloc care se vedea afar ă din pămănt ca

punct de reper". Pentru func#ia de distribu#ie a bazinului, a se vedea descoperirea de la Tropaeum Traiani
(pe traseul apeductului III de pe valea cetă#ii) - un dividiculum realizat dintr-un mic sarcofag de marmur ă
(Al. - S. ştefan, BM I 41, 1972, 3, p. 48 şi p. 53, fig. 13).

4. În sondajele noastre au apărut câteva fragmente ceramice medievale şi moderne, iar în unele păr#i
s-au observat repara#ii (mai degrab ă cârpeli) ale conductei. De la localnici am aflat despre existen#a, cândva,
a unei "cişmele" (?) - probabil un izvor rezultat din spargerea conductei - in punctul "La Soci', aflat exact in
botul dealului livezii de meri, la câ#iva metri de ultimul sondaj practicat de noi (fig. 3, punctul6).

5. Monedele au fost donate muzeului de Ştefan Casandra din Veteranu, căruia îi mulhxmim şi pe
această cale. Ele vor fi publicate în curând de colegii G. Custurea şi G. Talma#chi, in catalogul din revista
"Ponticâ '.
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^ J

^'^ Xf F ^ ^ ^
x• r a^ '. , ^: ^ ^^^ a€ ^ .^
^^^Z .^? ^,^

^x `F ^r^^^^a"^^^ ^^ ^
£ ^ f ^T £` 3 ^' R^ y W

^ ^ ^^5 "" ^°^4C $'.v .. ^
ciid fi ^^. :..i^ r.. ^

^,` ^ .^if y^ ^k $ .^

^ .,^ ^ ,^_ . ^^ ,
a ^ ^"' ^^^
^^ ^ ^

^c , r ^^ ,„ ^ ^
^ '^^, ,^ : ^ s

^ ' .>`F s4 ^ ^3s^y ^S'^ ^ ^' ^^.
,^;

^ : ^^^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^

^^ ^ ^ ^ "^ ^ ^^^ ^q^' ^ "^ ^ ~ ;^'^'` '
^^.^ ^ `^d^ ^^^

^ ^ Y^; ^ ^ " ^ ^ . -
^ ^^.^ ^„' ^^` '`p a

i i^ : ^xez ^^ ` ^ r^ .
¢ ^ s n^._.^ tx ^ . ^

^'6 r ^ ^. 'Su^ ^ ^',^ ^ '^ ^ M ,^ rr

. . . ^a , ...,>: ^5^' ,^. ^^^ «r^ . .^ . ^. .,^ +^.^,2r^^r , ,^.rz_ ' - r^„ ,i^. `^ ^ _ . . ° ^ ^. ^ix ^;

b

Fig. 5. Veteranu. Bazinul de distribuţie.
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partea de vest a fostului I.A.S.6. Nu excludem ca a şezarea rurală (sau villa rustica ?) ali-

mentată de apeductul nostru să se afle undeva în această zonă de la nord de satul

Peştera.

2. DESCOPERIRILE DE LA IZVORU MARE

2.1 Apeductul şi aşezarea romană
În timpul săpăturilor de la Veteranu am fost informati c ă şi în satul Izvoru Mare

(aflat la circa 4 km vest de Veteranu) s-au găsit tuburi ceramice. Mai multi locuitori ne-

au adus la cunoştinţă faptul că în tirnpul lucrărilor de refacere a cişmelei satului, în

1976, a fost descoperită o linie de apeduct din tuburi ceramice care mergea aproape
paralel cu instalatia modernă de captare a apei (construită în anul 1924). Cu acea
ocazie, tuburile respectivului tronson de apeduct au fost dislocate şi distruse în cea mai

mare parte.
Urmând traseul apeductului indicat de localnici am descoperit chiar în dereaua

din centrul satului, mai multe fragmente de tubuli. Unele au dimensiuni destul de

reduse: diametrul mediu este de 9,8 cm (la capătul fără manşon ating un diametru

maxim de 10,7 cm), iar cel interior de 7,5 cm (respectiv 8,8 cm la cap ătul fără manşon).

Lungimea unui tub mai bine p ăstrat este de 29,5 cm (fără manşon, care este rupt)^ (fig.

6/a). Altele sunt ceva mai mari, având urm ătoarele dimensiuni aproximative: a) Diam.

ext. = 17 cm/ Diam. int. = 14 cm; b) Diam ext. = 15 cm / Diam int. = 12 cm; c) Diam
ext. = 12,5 cm/ Diam. int. = 10,5 cm (8,5 cm la man şon); d)-e) Diam ext. 14,5 cm/ Diam

int. = 11,5 cm. Datorită stării fragmentare în care se p ăstrează, nu s-a putut determina

lungimea nici unuia dintre tuburile din această a doua categorie (fig. 6/b-f). Prezenţa
unor tuburi de dimensiuni diferite s-ar putea explica fie prin existenţa unor linii para-

lele de apeducte (construite în epoci diferite), fie prin folosirea unora dintre ele la

captare (caput aquae) sau la bazinele de decantare.
Cismeaua de la Izvoru Mare (fostul Mahmut-Cuiusu) era una dintre cele mai ves-

tite din Dobrogea otomană, fiind menţionată şi de Ion Ionescu de la Brad la mijlocul

secolului al XIX-lea8. Turcii au construit-o cu siguran ţă pe traseul vechiului apeduct

roman, care îşi avea caput aquae chiar în centrul actual al satului, la aproximativ 100

m de cişmea. Această veche cişmea turcească a suferit mai multe reparatii de-a lungul

timpului, fiind refăcută şi de români la 1899, 1924 şi 1976. În schimb, captarea romană

(printr-o conductă sau mai multe dacă avem in vedere existen ţa a cel puţin trei tipuri

de tubuli) e posibil să fi fost folosită până în 1924, când s-a construit instala ţia modernă

de captare a apei, probabil cam în acelaşi loc în care trebuie să se găsească caput aquae

antic.
Traseul apeductului (apeductelor ?) de la Izvoru Mare conduce c ătre o aşezare

romană identificată de periegheza amintită mai sus la marginea de nord-est a satului,

6. P. Haşotti, E. Mihail, Pontica 16, 1983, p. 287, nr. 5.
7. Cele mai apropiate analogii cu acest Hp de tubuli de mici dimensiui le-am g ăsit tot in depozitele

M.I.N.A.C.: nr. inv. 559 - tub descoperit în anu119601a R ăzboieni, jud. Tulcea (D. ext. = I1,1 cm; D. int. = 9,1

cm la capă t şi 6,2 cm la manşon; L= 34,5 cm) şi nr. inv. 563 - tub descoperit în anii '501a D ăeni, jud. Tulcea

(D. ext. =11 cm; D. int. = 8,6 cm la cap ă t şi 7,8 cm la manşon; L= 37 cm), acesta din urmă fiind probabil unul

din tubnli descoperiţi pe Valea Pungii din Dăeni şi men ţionaţi de E. Comşa în Materiale 5, 1959, p. 764 ca

având "circa 12 cm diametru".
8. Cf. T. Mateescu, Peuce 4,1973-1975, p. 265.
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Fig. 6. Izvoru Mare. Fragmente de tubuli.

mai exact în punctul denumit de localnici "La Moar ă"y. Abundentul material ceramic
(fig. 7) colectat şi de noi într-o scurtă cercetare de suprafa ţă evidenţiază o locuire
întinsă şi bogată în acest punct, lucru confirmat, de asemenea, de câteva materiale
arheologice desc^perite întâmpl ător în curtea familiei Apostol (aflată chiar în
perimetrul aşezării romane). Este vorba de mai multe fragmente ceramice - romane şi
getice de epocă romană (fig. 7/1) -, de un fragment de element arhitectonic din mar-
mură, probabil cornişă (fig. 8), precum şi de o vatră de cuptor din care am reuşit să mai
vedem doar un sfert (o parte din marginea arcuită ce se lega de boltă)^o. Pe baza mate-
rialului ceramic, aşezarea se poate încadra cronologic în sec II-IV p. Chr.

2.2 Aşezarea getică (sec.1V-ffi a. Chr.).
Tot din vatra satului Izvoru Mare, mai precis de pe uli ţele aflate pe pantele de la

vest de şosea, am recuperat numeroase fragmente ceramice, atât de la suprafa ţă cât şi
dintr-o groapă săpată de cetăţeanul Petruşcă Gheorghe în grădina casei sale. Alături de
câteva cioburi halistattiene târzii (care dovedesc că locuirea în zonă este chiar mai
veche de sec IV a. Chr) şi de fragmente ceramice autohtone de factură La Tene, lucrate

4. P. Haşotti, E. Mihail, op. cit., p.^285, nr. 2. A şezarea este situată cu siguranţă la marginea de nord-
est şi nu "la marginea de vest a satului', cum apare în articolul citat. De la ci şmeaua satului până în zona
aşezării romane sunt în jur de 500 m.

10. Vatra, care a apărut la - 0,35 m de nivelul solului, a fost distrusă de proprietar în urma săpării unei
gropi. Arsura vetrei era puternic ă, groasă de 5 cm. Nu avea substruc ţie de piatră, fiind implantată direct in
pământul galben.
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Fig. 7. Izvoru Mare. Ceramică din aşezarea romană .

Fig. 8. Izvoru Mare. Fragmente de corni şă din marmură descoperite

în perimetrul aşezării romane.
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Fig. 9. Izvoru Mare. Ceramică din aşezarea getică : 1- Hallstatt târziu;
2, 3- La Tene; 4-12, grecească şi elenistică (7, 8- Chios,
9- T1^asos,l0 - Heradeea Pontică,ll- tip Soloha I,12 - Sinope).
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cu mâna sau la roată, s-a descoperit foarte mult material ceramic grecesc şi elenistic,
încadrabil în sec. IV-III a. Chr. (fig. 9). Dintre acestea se remarc ă îndeosebi fragmentele
de amfore de Chios^^, Thasos12, Heraclea Pontica13 şi de tipul Soloha h4 (fig. 9/7-11)
găsite împreună în groapa amintită , alături de căteva fragmente ceramice getice. Toate
acestea ne demonstrează că în perimetrul respectiv a existat, cel pu ţin în sec. IV-III a.
Chr., o aşezare autohtonâ în care ajungeau masiye importuri grece şti.

În încheiere, trebui.e spus că descoperirirle de la Veteranu şi Izvoru Mare vin să
îmbogăţească repertoriul arheologic al Dobrogei, mai ales că zona în cauză era foarte
puţin cunoscută înainte. O periegheză mai amănunţită, pe care ne propunem să o efec-
tuăm în viitor, va duce cu siguranţă la identificarea altor puncte arheologice impor-
tante în această regiune central-sudică a judeţului Constanţa.

NOUVELLES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DANS LE PERIMETRE

DE LA COMMUNE PESTERA, DEPART. DE CONSTANTZA

- Resume -

Les fouilles pratiquees pendant 1'ete et 1'automne de 1998 dans"le perimetre de la
commune de Peştera (depart. de Constantza) ont conduit â la decouverte d'importants
vestiges archeologiques.

Aux approches du village de Veteranu, on a decouvert un aqueduc romain fait de
tuyaux ceramiques (au diametre interieur de 11,5 cm), oriente du Sud vers le Nord.
C'est un aqueduc qui alimentait, le plus probablement, une localite rurale (ou bien une
villa rustica); caput aquae pourrait se trouver dans 1'emplacement du village de
Veteranu, et le point terminus (pas encore identifie) quelque part du cote nord du vil-
lage de Peştera. Au cours d'un sondage on a decouvert aussi un bassin de dîstribution,
travaille en pierre (dimensions: 0,67 x 0,46 x 0,34 m), destine â une branche locale, assez
courte d'ailleurs, de 1'aqueduc. En ce qui concerne ce bassin, on ne pourrait en exclure
non plus la fonction d'eventuelle bouche de controle de 1'aqueduc.

Dans le village d'Izvoru Mare, on a decouvert plusieurs vestiges. On y a trouve
aussi des fragments de tuyaux ceramiques provenant d'un aqueduc romain (dont le
caput aquae se trouve juste au centre du village). Le fait qu'on y a trouve des fragments
de tubuli de dimensions differentes (fig. 6) nous fait supposer 1'existence de quelques
lignes paralleles d'aqueducs, construits â des epoques differentes. Le trajet de 1'aque-
duc conduit â une localite romaine identifiee â 1'extremite nord-est du village (fig. 1-C),
ou 1'on a recupere un materiau ceramique abondant (fig. 7).

C'est toujours dans 1'emplacement du village d'Izvoru Mare que 1'on a identifie
un etablissement gete des IVe - IIIe, siecles av. J.-C. (fig. 1-D.) A juger le materiau
ceramique recupere (fig. 9), on pourrait affirmer qu'il s'agit d'un habitat autochtone ou
1'on pratiquait â grande echelle les importations du monde grec et hellenistique.

11. I.B. Zeest, Kerauticeskaia tara Bospora, Moskva, 1960, p. 78-79 şi pl. V, tip 14; M. Lazarov, Izvestija
- Vaina 9(24),1973, p.13-16 ( tip II, nr. cat. 40-64) şi pl. IV-V; M. Irimia, Pontica 6,1973, p. 42 şi pl. 20/3, 21 /6;
V. H. Baumann, Peuce 4, 1973-1975, p. 39, nr. 26 şi pl. V, fig. 4; Cr. Muşeţeanu, N. Conovici, A. Atanasiu,
Dacia, N.S. 22, 1978, p. 196, fig. 5/10-I1.

12. I.B.Braşinskii, Greceskri keraaucesldi import na Nijnem Donu v V III w. do n.e., Leningrad,1980,
pl. II, VIII/35; L. Buzoianu, Pontica 24,1991, p. 91 (p1.X).

13. I.B. Zeest, op. cit., p.100 şi pl. XXII, tip 43; I.B. Braşinskii, op. czt., pl. IV, IX/80-81; M. Irimia, Pontica
9, 1976, p. 38 şi fig. 2/2.

14. I.B. Zeest, op. cit., p. 91 şi pl. XV, tip 32 d; V. Sărbu, Pontica 15, 1982, p. 101-102, fig. 1/4.
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Cronicarii bizantini Skylitzes Continuatus, Mihail Attaliates şi Ioan Zonaras,
vorbind despre invazia uzilor din 1065, consemnau c ă "ţinuturile din preajma Istrului"
(respectiv, "oraşele de la Istru") erau conduse de "Magistrul Vasile Apokapes şi ma-
gistrul Nikephor Botaneiates"^. Prin urmare, ar rezulta c ă thema Paradunavon ar fi
condusă de doi comandanti (katepani sau duci}, Pasajele din cele trei izvoare au provo-
cat o îndelungată controversă . Relatarea conflictului propriu-zis este destul de
amănuntită, dar referirea la cei doi conducători este laconică şi necesită clarificărî. Cum
nu puteau exista doi conducători ai aceleia şi theme, s-a presupus că este vorba de
comandan ţii a două theme diferite : fie thema Paradunavon şi thema Bulgaria (cum
afirmaN. Bănescu2), fie două theme denumite conven ţional Paristrionul Occidental si
Paristrionul Oriental, rezultate din împărţirea provinciei ini ţiale. Denumirile nu sunt
atestate de izvoare. Această din urmă ipoteză a fost dezvoltată de T. Wasilewski şi
sustinută apoi de P. Diaconu (într-o formă uşor diferită)3. De-a lungul timpului, au mai
intervenit în controversă diverşi istorici, între care îi amintim pe: V. Zlatarski, P.
Mutafciev, I. Barnea, V. Tăpkova-Zaimova, I. Jordanov.

Mai există şi alte izvoare care pot elucida problema, în afara cronicilor care au
stârnit controversa. În istoriografia românească a fost mai puţin folosită cronica lui
Matei din Edessa. Redactată în jur de 1130 - 1140 în limba armean ă, ea a fost tradusă
în franceză în 1858 de Edouard Dulaurier. Foarte utilă pentru cunoaşterea istoriei ori-
entului bizantin în secolul al XI-lea, ea ofer ă şi unele informa ţii despre evenimente din
alte zone ale Imperiului, care au intrat în aten ţia autorului. Invazia uzilor din 1065 este
amintită pe larg, fiindcă împăratul Constantin X a ordonat trimiterea de trupe din
Armenia la Dunăre. Cronica afirmă că împăratul Constantin X" a reunit trupele din
Armenia şi a încredinţat comanda lui Vasile, fiul lui Aboukab"4. Este Vasile Apokapes.

1. FHDR, III, p. 61, 69-71, 225.
2. N. Bănescu, Les duch6s byzantins de Paristrion (Paradunavon) et de Bulgarie, Bucarest, 1946, p.

32-34, 84-90, 142-143.

3. T. Wasilewski, Zbornik Radova Vizantolos"kog Instituta, Belgrad, 8,1964, 2, p. 479-480; P. Diaconu,
Les Petchenegues au Bas-Danube, Bucarest,1970, p. 82-99.

4. Chronique de Matthieu d'Edesse (962-1136) avec la continuation de Gregoire ]e Pretre jusqu'en
1162, trad. par Edoudrd Dulaurier, Paris, 1858, p. 126-127 (II. 89).
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Relatarea conflictului coincide cu cea din cronicile bizantine amintite mai sus : Vasile
Apokapes este luat prizonier şi scapă datorită ajutorului unui barbar. Matei din Edessa
prezintă şi soarta sa ulterioară: se întoarce la Edessa, la tatăl său (ducele Mihail), apoi
este amintită eliberarea ora şului Edessa de sub stăpânirea unui rebel de că tre
Apokapes, şi în fine este men ţionată moartea sa în 10835. A şadar, din cronica lui Matei
din Edesa reiese că Vasile Apokapes a primit rnmanda trupelor deta şate din Armenia
la Dunăre, pentru a lupta contra uzilor.

Pentru Matei din Edessa, Vasile Apokapes era un fel de erou local, ale c ărui fapte
erau bine cunoscute locuitorilor din Edessa. De aceea, izvorul este demn de toat ă
încrederea, deşi a fost scris la o mare depărtare de teatrul evenimentelor.

Vasile Apokapes mai este cunoscut şi din mai multe sigilii, toate descoperite rela-
tiv recent. Primele două provin de la Silistra şi Bradvari (25 km sud de Silistra). Un al
treilea a apărut la Nufăru (în 1979), iar al patrulea provine dintr-o localitate necunos-
cută din nord-estul Bulgariei şi este încă inedit. Toate patru au ieşit din aceeaşi matriţă .
Ele poartă legenda: "Vasile Apokapes, magistru, vestis şi duce". Nu este precizat
numele provinciei conduse în calitate de duceb.

De la Vasile Apokapes s-au mai păstrat şi alte sigilii, care se referă la alte
momente ale carierei sale. La Muzeul Ermitaj există un sigiliu al lui Vasile Apokapes,
patriciu şi strateg de Vaspurakan (thema constituită prin ocuparea regatului armean
omonim). La Pliska s-a descoperit un sigiliu care atestă tot funcţia de katepan de
Vaspurakan, dar asociată cu titlul de vestarh. Acest sigiliu a rămas inedit, din câte ştim,
fiind doar semnalat. În fine, în colec ţia de la Dumbarton Oaks există un sigiliu care a
aparţint lui Vasile Apokapes, proedros şi duce de Edessa^. Func ţiile deţinute de
Apokapes în Orient sunt cunoscute şi din izvoarele literare. Attaliates şi Skylitzes
vorbesc despre apărarea de către el a cetăţii Mantzikert (situată în thema Vaspurakan),
în 1054/1055^.

În legătură cu Vasile Apokapes a fost pus şi un izvor de altă natură, o notiţă inserată
la sfârşitul testamentului aristocratului cappadocian Eustathios Boilas. Noti ţa a fost
redactată de călugărul Theodul în data de 4 aprilie 1059 şi consemnează numele con-
ducătorilor mai multor provincii bizantine din acel moment, toate din Orient: Edessa,
Antiohia, Mesopotamia, Iberia, Asprakania (Vaspurakan). Între ei este men ţionat şi un
magistros Vasile, identificat cu Vasile Apokapes. În lectura admisă de N. Bănescu,
pasajul ar contine cuvintele; "Basileiou magistrou tou Paradounabi"9. Aceasta ar dove-
di că Vasile Apokapes era deja în 1059 katepan de Paradunavon. Lectura sa (preluat ă
după Spyros Lambros, care a editat textul în 1910^^) a fost contestată de V.N. Zlatarski
şi R. Bartikian, care au invocat modul particular de scriere a noti ţei: de o parte şi de alta
a unei cruci. Astfel, ordinea reală a cuvintelor este discutabilă . Cei doi oponenţi ai lui
Bănescu susţin că expresia "tou Paradounabi"trebuie legată de numele lui Aaron, con-
ducătorul provinciei Mesopotamia>>. Aaron era fiul lui Ioan Vladislav (ultimul ţar bul-

5. Ibidem, p. I80-181 (II. 116), 186 (II. 122).
6. I. Jordanov, l^tudes Balkaniques, Sofia, 22,1986,1, p. 123-124; Idem, Izvestija Varna, 24 (39), 1988, p.

89-92 (nr. 2); I. Barnea, SCIVA, 37, 1986, 3, p. 270-271, nr. 4; Idem, SCIVA, 38, 1987, 2, p. 194.
7. I. Jordanov, op. cit., 1988, p. 91.
8. N. Bănescu, op. cit, p. 85.
9. Ibidem, p. 84-85; Idem, RESEE, 1, 1963, 1-2, p. 155-156.

10. S. Lambros, Neos Ellenomnemn, 7, 1910, 2-3, p. 130-131, nr. 10.
11. Vezi N. Bănescu, op. cit.,1963, p. 155-157; T. Wasilewski, op. cit, p. 480; R. M. Bartikian, Izvestija

na Bălgarskoto IstoriCesko Druzestvo, 25, 1967, p. 315-319. Vezi şi I. Jordanov, op. cit.,1988, p. 90.
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gar). El a deţinut mai multe func ţii în provinciile orientale12. De aceea, s-a presupus că
epitetul de Paradounabis îi poate fi aplicat lui, ca o poreclă legată de ţara sa de baştină .

Indiferent de corectitudinea lecturii, este de remarcat că monahul Theodul a
men#ionat în notiţa sa doar provincii orientale. De aceea, se ridică un semn de între-
bare în privinţa opiniei lui N. Bănescu.

Acel magistros Vasile din noti ţa lui Theodul este identic cu cel men ţionat în tex-
tul testamentului, printre moştenitori, împreună cu fratele său, vestarhul
Pharesmanes. Eustathios Boilas servise sub comanda tatălui lui Vasile Apokapes,
Mihai113. Aceasta era ra ţiunea pentru care magistrul Vasile a fost amintit şi în notiţa
finală a testamentului.

Deocamdată vom face abstracţie de notiţa călugărului Theodul, fiindcă este o
sursă ambiguă . Date mai sigure pot fi ob ţinute prin analiza sigiliilor. Există două
grupuri de sigilii; cele patru în care Vasile Apokapes are funcţia de duce, fără
menţiunea unei provincii, şi celelalte trei care precizează provincia condusă de eJ:
Vaspurakan sau Edessa. Sigiliul în care este intitulat proedros şi duce de Edessa se
datează în partea finală a vieţii sale (în 1076/1077-1083, eventual începând din 1071).

Pe baza sigiliilor putem reconstitui o parte din cariera lui Vasile Apokapes.
Ordinea firească a titlurilor dobândite de el, aşa cum rezultă din sigilii, este; patrikios,
magistros şi vestes, vestarth, proedros. În 1054/1055, Vasile Apokapes era patrikios.
Ştim aceasta nu dintr-un sigiliu; ci din relatarea asediului cetătii Mantzikert, din cron-
ica lui Skylitzes. El nu era katepan al provinciei, ci doar strateg aJ ora şului (coman-
dantul cetăţii). Izvorul foloseşte termenul de strategos. În această calitate a organizat
respingerea a două asedii în 1054 şi 1055^4. Nu ar fi exclus ca el să fi fost de fapt chiar
katepan de Vaspurakan, având în vedere că fortifica ţia de la Mantzikert era principala
cetate a provinciei. Potrivit ultimelor cercet ări, Aaron a rămas katepan de Vaspurakan
doar până în 1049. Este vorba de acela şi Aaron din noti ţa lui Theodul, devenit katepan
de Vaspurakan prin 1047)75^ În orice caz, Vasile Apokapes a putut primi dup ă 1055
funcţia de katepan, mai importantă decât cea de strateg de oraş .

Nu ştim cât timp a rămas Vasile Apokapes conducător (strateg) al cetăţii
Mantzikert, sau în funcţia de katepan de Vaspurakan. În orice caz, din această
perioadă datează sigiliul de la Ermitaj, cu titlul de patrikios şi cu functia de strateg de
Vaspurakan. Această func ţie poate fi înţeleasă şi ca strateg de Mantzikert, deoarece
conducătorul întregii theme purta titlul de katepan, nu de strateg.

Ulterior, Vasile Apokapes a primit titlurile de magistros şi vestes. Aşa este intitu-
lat pe sigiliile databile în 1065 - cele descoperite în Paradunavon, care nu se pot data
decât atunci. Vasile Apokapes era deja magistros în 1059, c ăci acesta este titlul con-
semnat în notiţa din 1059. Astfel, rezultă că Vasile Apokapes a devenit magistros
înainte de 1059. Nu ar fi exclus ca avansarea să fi fost motivată de succesul respingerii
asediilor la care a fost supusă cetatea Mantzikert, în 1054-1055. Nici noti ţa Jui Theodul
şi nici cronica lui Matei din Edessa nu precizează funcţia deţinută de Vasile Apokapes
în 1059, respectiv în 1065. Totu şi, pe baza cronicii lui Matei din Edessa se poate deduce
că el aveâ în 1065 o fiincţie de comandă undeva în regiunile armene ale Imperiului

13. S. Vryonis, Dumbarton Oaks Papers,11,1957, p. 274.
1^ Ioannes Scylitzes, Synopsis historiarum, recensuit I. Thurn, Berlin-New-York, 1973, p. 462-464; R.

Grousset, Hisstoire de 1'Armenie des origiries â 1071, Paris 1947, p. 597-598, 600.
15. I. Jordanov, op. cit., 1990,107.
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Bizantin, şi că de acolo a pornit cu irupele sale către provincia Paradunavon.
Cronica lui Matei din Edessa este izvorul de bază pentru Armenia bizantin ă în

secolul al XI-lea. Pasajul referitor la misiunea lui Vasile Apokapes 1a Dun ăre este cât se
poate de clar (spre deosebire de cronicile bizantine care nu precizează funcţia deţinută
de Vasile Apokapes în Paradunavon). Nu avem de ce să punem la îndoială informa ţia
respectivă, care se referă la trimiterea unor trupe din Armenia la Dunăre, sub conduce-
rea lui Vasile Apokapes, la ordinul împ ăratului Constantiri X. O asemenea misiune nu
putea fi încredinţată unui simplu comandant de cetate. De aceea, presupunem c ă
Vasile Apokapes era în 1065 katepan de Vaspurakan. Această themă era atunci singu-
ra regiune armeană unde se mai exercita autoritatea bizantin ă .

Ordinul lui Constantin X a fost o greşală strategică . Frontierele orientale erau

amenin ţate de turcii selgiucizi, care, în 1064, au cucerit provinciile Ani şi Kars, situate
la nord de Vaspurakan. În 1065-1066, agresiunea a continuat^b. Dar, chiar dac ă nu
putem explica decizia lui Constantin X de a trimite la Dun ăre trupele din Armenia,
faptul rămâne cert.

Dacă Vasile Apokapes era katepan de Vaspurakan în 1065, se poate presupune că
el deţinea această funcţie deja înainte de 1059 şi că el urmase după Aaron, atunci când
acesta a fost transferat ca duce de Mesopotamia. Atunci s-ar putea data sigiliul de la
Errnitaj în care Vasile Apokapes este patriciu şi strateg de Vaspurakan.

În orice caz, este clar că Vasile Apokapes nu putea fi în 1065 katepan de
Paradunavon. El a fost doar trimis în provincia dunăreană cu misiunea de a-1 ajuta pe
katepanui acestei provincii, care, prin urmare, era Nikephor Botaneiates.

I. Barnea atribuia lui Vasile Apokapes un sigiliu descoperit la Istanbul, care a
aparţinut lui Vasile, ek prosopou tou Praradounabou. Ek prosopou însemna locţiilor
al comandantului unei theme, trimis acolo de împărat»^ Suntem de acord cu această
identificare şi remarcăm că doar trimiterea lui Vasile Apokapes din Armenia la Dunăre
poate explica titlul purtat de el pe acest sigiliu, care provine din ,momentul imediat
anterior sigiliilor cu titulatura de magistros, vestes şi duce.

După întoarcerea sa din prizonierat, care poate fi datată în 1066 sau 1067, Vasile
Apokapes a primit titlul de vestarh, atestat de sigiliul de la Pliska. Titlul urma în mod

fireşc după cel de vestes. Sigiliul consemnea? ă şi functia de katepan de Vaspurakan, în

care a fost reintegrat Vasile Apokapes. El a rămas la conducerea provinciei Vaspurakan

probabil până la căderea cetătii Mantzikert în 1070. După unele informaţii, Vasile
Apokapes era deja duce de Edessa în 107178. În orice caz, în 1071 provincia Vaspurakan
a fost integral pierdută de Imperiul bizantin, ca urmare a catastrofalei înfrângeri de la
Mantzikert. Functia de duce de Edessa este atestată şi de sigiliul de la Dumbarton Oaks.
Sigiliul de la Pliska se datează, aşadar, în intervalul 1066-1070. Oraşul Pliska a fost dis-
trus de invaziile pecenegilor din 1048 şi din anii imediat următori19, dar se pare că
locuirea a fost reluată într-o anumită măsură ceva mai târziu, deoarece Pliska este ates-

tată de Ana Comnena în 1088, cu ocazia ofensivei lui Alexios I. Este îns ă imposibil de

precizat, deocamdată, în ce împrejurări a ajuns acest sigiliu la Pliska.
Să revenim acum la notiţa lui Theodul. Este evident că ea nu poate dovedi că

16. R. Grousset, op. cit.,p. 614-616, 622.
17. I. Barnea, op. cit., 1987,p. 194. ^
18. R. Grousset, op. cit, p. 625.

19. P. Diaconu, op. cit., p. 71.
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Vasile Apokapes a fost katepan de Paradunavon în 1059, fiindc ă trebuie să acordăm
mai multă încredre cronicii lui Matei din Edessa. De aceea, suntem de acord cu V.
Zlatarski, R. Bartikian şi I. Jordanov, care leagă epitetul Paradunavis de Aaron.
Reamintim faptul că toate provinciile menţionate în notiţa călugărului Theodul sunt
orientale şi vecine cu Cappadocia. Ce căuta în această enumerare o provincie din
partea opusă a Imperiului ?

Magistrul Vasile nu are men ţionată nici o funcţie în notiţa lui Theodul. Am văzut
că, foarte probabil, el era deja pe atunci katepan de Vaspurakan. Credem c ă funcţia sa
nu a fost menţionată fiindcă Vaspurakanul apare în alt context. Noti ţa îl aminteşte pe
un anume Pankratios basileos Asprakanias (în lectura lui Spyros Lambros).
Asprakania este provincia Vaspurakan, iar Pankratios este forma greciată a numelui
Bagrat - dinastia regilor armeni. Credem că aici este vorba de unul dintre regii
Bagraizi, Gagik II, care, formal, rămăsese rege al Vaspurakanului, după ce în 1045
renun ţase la putere, primind în schimb unele domenii în Cappadocia20. Fiind amintit
acest rege legitim al Vaspurakanului (care a trăit până în 1077 sau 1080), nu mai era
cazul să fie menţionată şi funcţia lui Vasile Apokapes.

În orice caz, noti ţa lui Theodul nu are nici o legătură cu thema Paradunavon.
Prezent în mod efemer pe frontiera dun ăreană, Vasile Apokapes rămâne un coman-
dant de seamă al armatei, dar din Orient.

Astfel, ajungem la concluzia că provincia Paradunavon era condus ă în anul 1065
de o singură persoană, şi anume de către Nikephor Botaneiates.25 Pasajele din cronicile
lui Skylitzes Continuatus, Attaliates şi Zonaras nu pot fi invocate în sprijinul unei
separări în două a themei Paradunavon, în perioada anterioar ă anului 1065.

Dealtfel, nu există nici alte argumente solide pentru acea separare a
Paristrionului. S-a crezut că prezenţa ducelui Roman Diogenes în fruntea "ora şelor
paristriene' în timpul războiului cu ungurii din 1059 ar dovedi existen ţa unui
Paristrion situat în apropierea Ungariei, a şadar diferit de cel dobrogean21. În realitate,
datarea în 1059 a luptelor lui Roman Diogenes cu "sauroma ţii" nu are şanse de confir-
mare, după cum au dovedit-o mai întâi N. Bănescu şi apoi P. Diaconu. Acei "sauro-
ma ţi" din relatarea lui Attaliates nu sunt ungurii, ci pecenegii, care 1-au înfrânt pe
Roman Diogenes în anul 1053, nu în 105922.

Pe de altă parte, P. Diaconu găsea un indiciu al formării unei noi theme
paristriene, occidentale, cu capitala la Serdica, în informa ţia despre acela şi Roman
Diogenes, în calitate însă de duce de Serdica (în 1067), funcţie care, de fapt, ar fi fost
cea de katepan al provinciei care avea re şedinta acolo. Provincia respectivă nu putea fi
thema Bulgaria23. Este adev ărat că în 1066-1067 conducătorul themei Bulgaria era
Andronic Philokales şi că funcţia de duce de Serdica nu poate fi în ţeleasă în sensul de
comandant de cetate. De aceea, se pare că se poate susţine existenţa în anu11067 a unei
unităţi militar-administrative cu sediul la Serdica. Problema este c ă nu aveam nici o
dovadă că ea s-ar fi întins pănă la Dunăre. Dimpotrivă, faptul că Roman Diogenes
intrase în rela ţii apropiate cu Niculiţă, şeful vlah din Larissa, pe vremea când era
katepan24, ne sugerează o extindere a acestei provincii mai mult către sud.

20. R. Grousset, op. cit., p. 580-581.
21. T. W asilewski, op. cit., p. 479.
22. Vezi N. Bănescu op. cit,1946, p. 27-31, 82-83; P. Diaconu, op. cit., p. 92-93.
23. P. Diaconu, op. cit, p. 95-97.
24. Ihidem, p. 96.



244 ALEXANDRU MADGEARU

Teoria separării în două a provinciei Paradunavon în 1059 devine astfel o ipotez ă
lipşită de argumente temeinice. Am vâzut câ nu este valabil acel argument care a fosi
dedus din existen ţa a doi conducători ai Paristronului în 10b5 (Vasile Apokapes şi
Nikephor Botaneiates)25.

SOME OBSERVATIONS ON 'THE HISTORY OF PARADUNAVON
(ABOUT BAS1L APOKAPES)

- Abstract -

In their relation about the war of 1065 against the Udae, Skylitzes Continuatus
and Attaliates are speaking about two commanders in Paradunavon: Nikephor
Botaneiates and Basil Apokapes. It was supposed that the province was former
divided in two parts. Matthew of Edessa affirmed in his turn that Basil Apokapes
was sent in 1065 from Armenia to the Danube against the Udae. Four seals of Basile
Apokapes found in Paradunavon have the same legend: magistros, vestes and duke.
Other seals are attesting the functions of strategos and katepano of Vaspurakan and
also the function of duke of Edessa. As magistros and strategos of the city, Basil
Apokapes defended Mantzikert in 1054/1055.

Basil Apokapes is also mentioned in the notice written by the monk Theodulos in
1059. Its lecture is disputed. It was shown that the word Paradunavi could be ascribed
to Aaron, duke of Mesopotamia (a person of Bulgarian origin).

The function held by Basil Apokapes in 1065 could be established from his
seals and from the Armenian chronicle. His career was: patrikios and strategos of
Mantzikert (before and after 1050), magistros and vestes, vestarhos, proedros. He
became magistros before 1059 and next he received the title of vestes (both are
attested by the seals dated. in 1065). After 1065 he was promoted vestarhos. Between
1071 or 1076 and 1083 he was duke of Edessa and proedros. The titles of vestarhos and
katepano of Vaspurakan (attested by the seal found at Pliska) should be dated only
between 1067 and 1070.

Matthew of Edessa did not precise the function held by Apokapes in 1065, but it
is clear that he was commander of the troops located in Armenia. We suppose that he
was katepano of Vaspurakan and that he had the same function in 1059. In the notice
of Theodulos are recorded only the dukes of several oriental provinces; a mention of
Paradunavon would be strange here.

The conclusion is that Basil Apokapes was sent to help the commander of
Paradunavon, i.e. Nikephor Botaneiates. After he returned from captivity (1066 or
1067), he received the same function in Vaspurakan. '

The theory of the two provinces Paradunavon has no other arguments. Romanos
Diogenes was not ruler of a"Western Paradunavon' in 1059. The events put in discus-
sion are dated in 1053 and do not attest a division of the province.

25. Acest articol (prezentat la sesiunea "Pontica", 26-29 octombrie 1998) a fost redactat înainte de

apariiia studiuIui lui M. Grunbart, Die Familie Apokapes im Licl2te neuer Quellen, Studies in Byzantine

Sigillography, Dumbarton Oaks, 5, 1998, p. 29-41. Nu mi-au fost accesibile nici două studii recente: A. G. C.

Sawides, On the Armenian-Georgian-Byzantine family of Apocapes (Abukab) in the 11^h Century,

Diptycha, 5,1991-1992, p. 96-104 şi V. P. Stepanenko, K cursus honorum Vasila, syva Apuhanu, in Rossijkoe

vizantinovedenia: Itogi i perspektivi, Moscova, 1494, p. 129-131.



DATE DESPRE O CA►PCANĂ DIN EPOCA NEOLITTCĂ

EUGEN COMSA

Începând din deceniul cinci al secolului, pe teritoriul ţării noastre, s-au intensifi-
cat mult săpăturile arheologice, inclusivi cele din Oltenia. Între acestea au fost si cele
efectuate lângă localitatea Verbicioara (com. Verbi ţa, jud. Dolj).

Săpăturile din cadrul acelui complex s-au f ăcut, mai ales, în aşezarea principală
(A), aflată în dreptul văii numite de localnici "La Trestie", pe o prelungire, destul de
mare, a terasei înalte.

Prin săpăturile arheologice făcute s-a constatat că în stratul cu vestigii sunt docu-
mentate materiale datând din epoca neolitică, altele din epoca bronzului şi pe acelaşi
loc a fost un vast cimitir din a doua jum ătate a secolului al XIV-lea.

În cursul săpăturilor sistematice efectuate în vara anului 1950, în stratul cu
depuneri arheologice apar ţinând culturii Sălcuţa, din perioada târzie a epocii neolitice,
printre multe alte materiale, diferite, s-a găsit şi o piesă neobişnuită , anume un cârlig
mare.

Cu totii, cei care participam la acele săpături, ne-am pus problema la ce putea
servi un astfel de cârlig masiv.

Atunci, din colectivul nostru, de sub conducerea prof. D. Berciu, făcea parte şi
C.S. Nicolaescu-Plopşor. Dumnealui, când a văzut şi cercetat cârligul, ne-a spus că este
vorba de un cârlig, numit de localnici (în Oltenia) tivig. În continuare ne-a explicat şi
la ce a servit piesa, în realitate, în acea perioad ă îndepărtată în timp.

De-a lungul anilor, în lucrările de specialitate am găsit men ţionate în total 6
cârlige, de diferite forme, dar folosite în acela şi scop.

Acele cârlige au fost descoperite la:
1. VĂRĂŞTI (jud. Că lăraşi)

Cu prilejul sondajelor din anul 1958, pe care le-arn efectuat în a şezarea gumel-
niţeană, de tip tell, de pe grindul Grădiştea Ulmilor^, care se află în partea de sud a fos-
tului lac Boian, s-a găsit un cârlig de tivig făcut din corn de cerb. Materialele înc ă nu
au fost prelucrate şi nu suntem în măsură să descriem amănunţit piesa.
2. SĂLCU^'A (jud. Dolj)

Prin săpăturile din anu11951, de pe "Piscul Corni şorului" de sub conducerea prof.
Dumitru Berciu, în stratul cuprinzând materiale caracteristice culturii Sălcuţa (din faza

l. Săpături Eugen Comşa.
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Fig. 1. Cârlige pentru capcane "tivig", descoperite la:
1. Sălcuţa (după D. Berciu, op. cit., 1961, p. 227, fig. 66/3);
2. Verbicioara (după D. Berciu şi colaboratori, op. cit., 1951, p. 237, fig. 7/1);
3. Izvoare (după Radu Vulpe, op. cit., 1957, p. 257, fig. 264/1).

Să lcuţa IIC), a fost descoperit la 1,30m adâncime un alt cârlig de tivigz. Piesa are o
formă deosebită şi a fost lucrată din corn de cerb. Cârligul are corpul ascu ţit, cu
lungimea de 8,3 cm. Partea de sus este destul de sub ţire, dar în dreptul orificiului, este
puţin mai groasă . În marginea orificiului se observă urme (zgârieturi) provocate de
sfoară . Porţiunea inferioară a piesei se subţiază, formând jos un vârf destul de ascutit.
Partea cârligului este ruptă din vechime. Considerăm că s-a rupt, probabil, din cauza
greutăţii prea mari pe care a suportat-o.
3. VERBICIOARA (jud. Dolj)

Cârlig descoperit în anul 1950, în a şezarea amintită, în stratul Sălcuţa3. A fost
făcut tot din corn de cerb. Este un cârlig destul de masiv, făcut aşa pentru a rezista la
o greutate destul de mare. Are corpul gros, cu o form ă neobişnuită . Latura din spate

este dreaptă, iar cea dinspre cârlig este arcuită. Privit lateral, cârligul are forma de L,
cu latura inferioară puţin înclinată în jos. Porţiunea de jos are forma semicirculară .
Cârligul are 6,6cm lungime.
4. BOD (jud. Braşov)

La sfârşitul secolului trecut, în a şezarea de pe locul numit "Priesterhugel" de
lângă localitatea Bod, a fost descoperit, în stratul cu materiale specifice unei faze de
început a culturii Cucuteni-Ariuşd, un cârlig făcut din corn de cerb, de la o capcană
similară, de tip tivig. Informa ţia, care a fost publicată (despre cârlig) la Viena, în anul
1903, nu ne este accesibilă4. Se pare, că desenul piesei nu a fost publicat.

2. D. Berciu, Contribupi la problemele neoliticului 4n Rom ănia, fn lnmina noilor aroatări, Bucureşti,
1961, p. 227 (fig. 66/3).

3. D. Berciu şi colab., SCIV, II, 1951, p. 237 (fig. 7/1).
4. J. Teutsch, Mitteilungen der Prâhistorischen Kommission, I, nr. 6, Viena, 1903, p. 365.



DATE DESPRE O CAPCANĂ DIN EPOCA NEOLITICĂ 249

^

^

^ ^̂.

^ O

`^ •vV .,ti

^ ^

^^ v

N ^
X ^vj
N.--^
Q"' .+^-'-

O .^
U ^

cV N

bA ^'w" ^
..,
0

N
t^.
O
^.

l^i0 ^.. c^
v

^ O
^ ^'
'^ W

N P^
bA ....̂. ^

^V ^
a.+
• y^„^ N
v ~
Q.. I.n
O .
v -â
v O

'^ CO

^ ^
cC •

^

v̂
^

O
v
G

V̂
O
Q..

W

^



250 EUGEN COMŞA

5. IZVOARE (jud. Neam ţ)
Aşezarea neolitică se află pe terasa mijlocie a Bistri ţei, în unghiul de nord-vest al

confluenţei văilor Bistri ţei şi Crăcăului, la circa 1 km est de satul Izvoare.
Cu prilejul săpăturilor de durată, efectuate sub conducerea prof. Radu Vulpe, în

aşezarea neolitică, în supr. I, în pământul de umplutură al unei gropi nederanjate, se
aflau diferite fragmente ceramice, având decor pictat tricrom şi un cârlig deosebit, de
tivig. Suprafaţa piesei, pe ambele feţe a fost lustruită cu grijă5. Obiectul are dimensiu-
nile de 12,4 cm lungime şi 2,8 cm lăţime. Piesa a fost realizată dintr-o placă de coajă de
corn de cerb. Obiectul avea la început forma prelungă, biconvexă, iar după aceea,
printr-o porţiune adâncită pe o parte, s-a făcut cârligul, destul de mic. Partea de jos a
piesei este ascuţită, iar cea de sus destul de lată . În porţiunea de sus s-a făcut, pe
mijlocul lăţimii, un orificiu, care ni se pare a avea diametrul destul de mic pentru a se
putea fixa de el o sfoară groasă, necesară menţinerii cumpenei.

^'inând seama de ceramică (având decor tricrom) găsită în groapă , rezultă că acest
cârlig de tivig, datează din faza A a culturii Cucuteni.
6. VERBICIOARA (jud. Dolj).

Este important faptul că tot în aşezarea de la Verbicioara, dar în stratul format în
cursul epocii bronzului, anume în timpul culturii Verbicioara III, a fost descoperit, tot
în anul 1950, un alt cârlig, de la o capcană de tip tivig, ceea ce constituie o dovadă evi-
dentă că în regiunea de sud-vest a Olteniei, în acea perioad ă erau folosite în continuare
şi astfel de capcane^.

Din explicatiile date atunci, de C.S. Nicoiaescu-Plop şor, rezultă că astfel de cărlige
au fost folosite la capcane, destul de complicate, pentru prinderea animalelor s ălbatice.
Este vorba de capcane formate din două părţi:
- o cumpănă ca de fântână, formată dintr-un par (bifurcat sus) înfipt în pământ, pe care
se sprijinea deasupra un alt par lung, nu prea gros, având fixată la un capăt o greutate
destul de mare, iar la celălalt capăt era legată o sfoară groasă . La capătul ei de jos era
legat un cârlig masiv, de tipul celor descrise mai sus. Pe partea de jos a sforii Fra legat
un laţ, care se putea strânge.
- partea a doua a capcanei era formată dintr-un fel de "colibă", nu prea mare, prelungă ,
făcută, desigur, din nuiele sau beţe mai groase, acoperită cu frunziş . Mărimea ei era
calculată aşa ca să poată încape înăuntru animalul, care urma să fie prins. "Coliba" avea
o singură deschidere, spre un capăt, nu prea mare. În interiorul acestei "colibe", la
capătul opus deschiderii, se punea momeala (carne, oase), care, prin mirosul s ău urma
să atragă animalele sălbatice. În continuare, cump ăna era înclinată spre colibă, deci
ajungea să fie sus capătul cu greutatea, iar cârligul de la capătul sforii (deci cel cu
vârful în jos se sprijinea pe celălalt cârlig, mai mare, înfipt în pământ), aflat cu vârful
în sus. Apoi se aranja sfoara lal.izlui, în jurul deschiderii "colibei".

Animalul atras de mirosul momelei din "colibă", încerca să pătrundă înăuntru ca
să ia "prada", dar, de îndată ce încerca să intre, desprindea laţul, care-1 prindea şi-1
strângea de gât sau de corp. Tot atunci, cârligul, care ţinea cumpăna înclinată, se
desprindea de celălalt şi datorită greutăţii de la capătul opus al cumpenei, aceasta se
înă lţa ridicând şi animalul prins de la ţ .

5. Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti,1957, p. 257 (fig. 264/1) şi p. 258.
6. D. Berciu şi colab., SCIV, II, 1951,1, p. 237.
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La acelaşi rezultat se putea ajunge prin înlocuirea cumpenei, printr-un trunchi de
copac tânăr, în creştere, tânăr şi destul de sub ţire, îndoit forţat, de vâful căruia se lega
sfoara cu cârliguL

După cum am ară tat mai sus, în prezent, dispunem de date despre numai şase
cârlige de tip tivig, din care cinci dateaz ă din timpul epocii neolitice şi provin din
aşezări aflate în patru din provinciile României şi anume din: Oltenia, Muntenia,
Transilvania de sud-est şi Moldova. Considerăm că, în realitate, numărul unor astfel
de descoperiri de cârlige (de tivig) trebuie s ă fie mult mai mare.

Cârligele de tivig cunoscute până acum aparţin, fapt semnificativ, unor culturi
diferite: cele din aşezările de la Verbicioara şi de la Sălcuţa, au fost folosite de membrii
unor comunităţi ale culturii Sălcuţa, cea de la Boian B datează din timpul culturii
Gumelniţa, iar celelalte două sunt din arealul culturii Cucuteni-Ariusd.

Descoperirea celui de al şaselea cârlig, în aşezarea de la Verbicioara, dovedeşte că
tipul de capcană complicată descris, a fost cunoscut şi folosit în cursul epocii bronzu-
lui, de către comunităţile culturii Verbicioara III.

Informaţiile primite de la C.S. Nicolaescu-Plop şor dovedesc că astfel de capcane
complicate, cel puţin în Oltenia, sunt cunoscute şi folosite până în zilele noastre.

Datele prezentate mai sus, despre cârligele de tivig, din epoca neolitic ă şi cel din
epoca bronzului, precum şi utilizarea unor astfel de capcane până în zilele noastre, cre-
dem că pot constitui încă o dovadă în privinţa cunoaşterii şi păstrării obiceiului, de-a
lungul mileniilor, deci un indiciu util în privin ţa continuităţii populaţiei locale, în ţinu-
turile respective.

DONNEES CONCERNANT UN PIEGE DE L'EPOQUE NEOLITHIQUE

- Resume -

Dans plusieures agglomerations appartennant â 1'epoque ou â 1'âge du bronze ont
ete mis au jour des crocs, qui ont ete confectionnes en corne de cerf.

Quelques exemplaires ont ete mis au jour dans differents agglomerations de
1'epoque neolithique â Vărăşti (dep. Călăraşi), Sălcuţa et Verbicioara (dep. Dolj), Bod
(dep. Braşov), Izvoare (dep. Neam ţ) et dans 1'agglomeration appartennant â 1'âge du
bronze de Verbicioara (dep. Dolj).

Ces crocs ont ete utilises comme des pieges bien compliques pour la chasse.
Cette sorte des crocs ont survive et ont ete utilisees jusqu'â nos jours en Oltenie et

certainement dans les autres endroits de la Roumanie.

Explication des figures

Fig. 1. Crocs pour des pieges decouverts â: 1. Sălcuţa (d'apres D. Berciu, op. cit.,
1961, p. 227, fig. 66/3); 2. Verbicioara (d'apres D. Berciu et collab., op. cit.,1951, p. 237,
fig. 7/1). 3. Izvoare (d'apres Radu Vulpe, op. cit., 1957, p. 257, fig. 264/1).

Fig. 2. Les complexes d'oix proviennent les crocs des "tivigs": A-de 1'epoque
neolithique: 1. Boian; 2. Sălcu ţa; 3. Verbicioara; 4. Bod; 5. Izvoare; B-de 1'âge du bronze:
6. Verbicioara.



DESCOPERIRI HALLSTATTIENE
YNTAMPLĂTOARE LA RASOVA QUD. CONSTAN'^A)

MII3AI IIZIlVIIA

Cu prilejul unei deplasări la câteva obiective arheologice din zona Dun ării, între-
prinsă în luna aprilie a anului 1996^, am constatat că la Rasova -"Malul Roşu" - au fost
efectuate, cu intermitenţă, noi excavatii de interes gospodăresc, ca şi pentru amena-
jarea şoselei din zonă . Punctul afectat reprezintă un mal relativ înalt situat la marginea
de est a şoselei Cernavodă-Rasova, la aproximativ 80-100 m spre sud-est de zona cerc-
etată între anii 1970, 1972-19732 şi la circa 15 m spre sud de cuptorul roman şi de groa-
pa hallstattiană semnalate în vara anului 1980, în urma unei foarte scurte intervenţii de
salvare3.

Excavaţiile recente au afectat mai multe morminte de înhuma ţie; resturile unora
dintre ele au putut fi cercetate sumar şi constituie obiectul notei de fa ţă .

Mormdntul nr. 1. Se afla la adâncimea de 1,50 m fa ţă de suprafala actuală a
terenului; era săpat în loess. Fundul gropii a putut fi delimitat par ţial, doar pe o
lungime de 1,10 m şi pe circa 0,15 - 0,20 m din lăţimea ei. Se păstrau parţial doar oase-
le lungi ale membrelor inferioare. Defunctul pare să fi fost orientat pe direcţia sud-sud-
vest - nord-nord-est (cu capul către sud-sud-vest). În groapă, în apopierea oaselor, se
aflau o strachină de mari dimensiuni (în care fusese depusă o ceaşcă) şi un vas bitron-
conic fragmentar (cea mai mare parte a lui fusese distrusă de excavatiile amintite); stra-
china era înclinată cu gura spre sud-est.

Morm^ntul nr. 2. La circa 15 m spre sud de mormântul anterior şi la adâncimea
de aproximativ 3 m de la suprafa ţa actuală a terenului se aflau câteva resturi de oase
umane ale unui alt mormânt de inhuma ţie. Ca şi în primul caz, groapa fusese săpată
în loess. Fiind distrus aproape în totalitate, n-au mai putut fi recuperate eventualele
materiale arheologice.

Morm$ntul (?) nr. 3. La 1,4 m spre nord de mormânttzl nr 2 şi la adâncimea de
circa 3 m s-au descoperit alte patru fragmente de vase bitronconce grosiere. Ele par să
provină tot dintr-un mormânt distrus, deoarece erau suprapuse de un strat masiv de
loess, iar în zonă nu există nici o altă depunere arheologică .

1. Ympreună cu colegul Traian Cliante; s-a urmărit verificarea stării unor situri arheologice şi sta-
bilirea, impreună cu autoritătile locale, a măsurilor necesare protejării lor.

2. M. Irimia, Pontica, 7,1974, p. 75-137.
3. Idem, Pontica,14,1981, p. 238-247.
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Inventar arheologic
1. Vas bitronrnnic fragmentar, din care se mai păstrează o parte din treimea lui

superioară . Profilul gâtului este pu ţin arcuit spre interior iar marginea r ăsfrântă . Vasul
avea corpul bombat; pe linia de unire a gâtului cu corpul, bine marcat ă, prezintă patru
butoni traşi din pastă . După tipul căruia îi aparţine, exemplarul pare să fi avut pe linia
diametrului maxim, ori sub ea, patru apuc ători plate dispuse în cruce. Pastă cenuşie,
grosieră, cu cioburi pisate în compozi ţie, mai închisă spre interior şi mai deschisă spre
exterior. Suprafaţa, iniţial netezită, este în prezent par ţial corodată .

Dimensiuni: înălţimea păstrată - 22 cm; diametrul gurii - 17, 4 cm; diametrul
vasului în zona de bombare - 32 cm. Fig. 1/2; 2/3 Inv. 39.563.

2. Strachină de foarte mari dimensiuni cu corpul tronconic, um ărul proeminent
şi buza răsfrântă, cu marginea rotunjită . Fundul străchinii este puţin concav. Pe partea
dinspre interior a buzei, în zona arcuit ă, se observă în câteva porţiuni urmele unor
caneluri foarte sperficiale, transversale, dispuse neuniform. Past ă grosieră, cu cioburi
pisate în compozitie. Strachina are supafa ţa lustruită, cenuşie închisă (aproape neagră)
la interior şi cenuşie deschisă la exterior; unele zone ale suprafeţei interioare sunt coro-
date. La exterior prezintă o pată gălbuie-roşcată, datorată arderii inegale şi o alta
cenuşie închisă, dn cauza arderii secundare.

Dimensiuni: înă lţimea -14,8 cm; diametrul - 35,8 cm; diametru fundului - 9,8 cm.
Fig. 1/1; 2.1. Inv. 39.564.

3. Ceaşcă cu corpul tronconic, fudul concav, în umbo şi buza evazată . Toarta
supraînălţată, aproape rotundă în secţiune. Pastă cenuşie, cu nuan ţe mai închise ori
deschise, datorate arderii inegale,

Dimensiuni: înă lţimea - 4,8 cm (cu toartă - 8 cm); diametrul gruii - 8,8 cm; Fig.
1/3; 2/2. Inv. 39.565.

4. Patru fragmente de vase bitronconice, dintre care dou ă provin din pereţi, iar
altele două din gât. Pasta diferă de la caz la caz, cu nuanţe între cenuşiu deschis la exte-
rior şi cenuşiu închis sau gălbui-cenuşiu la interior. Fig. 1/4.

Pentru vasele amintite mai sus întâlnim analogii chiar în unele descoperiri ante-
rioare de la "Malul Roşu". Străchini asemănătoare ca formă cu exemplarul descoperit
în mormântul nr. 1., cu buza foarte lată, răsfrântă, dar ornamentate cu caneluri trans-
versale bine puse în evidentă, au apărut în groapa hallstattiană cercetată în anul 19804.
Descoperirile au fost atribuite unui orizont cultural de tip Ferigile - Bârse şti, pe care
alte semnaiări anterioare îi prefigurau penru Dobrogea. Pentru strachina în cauz ă alte
analogii se pot face cu unele exemplare evazate (de tipul I D) de la Ferigile^, cu pasta
neagră sau neagră - cenuşie în interior şi cenuşie deschisă ori cenuşie-brună la exteri-
or. Exemplarul se apropie îndeosebi de unele străchini încadrate în primele două
grupe de combina ţii (= faza Ferigile Sud) datate către 650 a.Chr. şi în a doua jumă tate
a secolului VII a.Chr 6. Strachina se aseam ănă şi unui exemplar de la Piatra Frecăţei^,

4. Ibidem.
5. A. Vulpe, Necropola hallgtattiaită d^ la F^rigile, Bucureşti,1967, p. 41-44.
6. A. Vulpe, Dacia, NS, 21,1977, p. 83-85, 91 şi fig. 5/9; 6/A2; 7/A2, B2; 8/1; 3; 9 Al, Bl; ll Al; idem,

Danubius, 8-9,1979, p. 93-113 şi pI. IA/6, 9, 10; II A/3, 4 11, 12.
7. G. Simion, Thraco-Dacica, 1, Bucureşti,1976, p. 145 şi fig. 1/1-2.
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Fig. 1: 1-3 - vase descoperite în mormântul nr. l(1 - strachin ă; 2- vas bitroncdnic,'
3- ceaşcă); 4- fragment de vas bitronconic din mormântul (?) nr. 3.
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Fig. 2: vase descoperite în mormăntul nr. 1.
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care se datează pe baza unei fibule cu scut beotic, cel mai târziu în secolul VI a.Chr.,
eventual în prima sa jumătatea. Acest tip de strachină este atestat mai de timpuriu, cât
şi mai târziu, în diferite arii şi grupuri culturale 9.

Ceaşca cu toarta supraînă lţată şi fundul în umbo se apropie întru-câtva de două
exemplare aflate în mormântul tumular nr. 12 de la Dobrina^^, care se datează în sec.
VI^a.Chr., eventual chiar în prima sa jumătate^l. Deosebirea constă însă în faptul că
exemplarele de la Dobrina nu au fundul în umbo, iar una dintre ceşti prezintă butoni
pe mijloc.

O ceaşcă de acelaşi tip (dar tot fără umbo) s-a descoperit la Ieşelniţa, datată tot în
sec. VI a.Chr., prin analogie cu exemplarele de la Dobrina12. În necropola de la Ferigile
care a evoluat pe parcursul a trei faze, începând din a doua jumătate a secolului VII
până în secolul V a.Chr., ceştile în discutie (specifice îndeosebi fazelor mai timpurii -
Sud şi Nord), au fost încadrate în tipul IIIA^3. Ceştile de acest tip se întâlnesc, de aseme-
nea şi în alte arii culturale, într-un interval mai larg. Dar faptul că exemplarul de Ia
Rasova are fundul în umbo reprezintă un argument pentru vechimea sa mai mare în
raport cu celelalte piese analoge.

Pentru vasul bitronconic întâlnim analogii relativ frecvente în medii culturale
apropiate, ori mai îndepărtate. Se apropie de. exemplarele descoperite la Ferigile
(îndeosebi în fazele timpurii)14. Vasul se aseamănă însă mai ales descoperirilor de la
Dobrina^s, Ravna (zona I)16, Sini Nir» etc.

Analogiile amintite sugerează datarea sa în secolul VI a.Chr., dar apropierea de
un exemplar mai timpuriu de la Mahmudia (sec. VII - începutul sec. VI a.Chr.)18 poate
sugera o vechime mai mare. De altfel, vasele bitronconice de acest tip pot fi mai tim-
purii; ele se întâlnesc în alte arii culturale şi mai târziu19.

Din punct de vedere cronologic, pe baza analogiilor amintite şi a particularităţilor
proprii, descoperirile funerare recente de la Rasova -"Malul Ro şu" par să corespundă
celei de a doua jumătăţi a secoluluî VII - primei jumătăţi a secolului VI a.Chr. Ceramica
mai păstrează încă unele traditii specifice aspectului cultural Babadag III (evidentiate
de tipologia vaselor şi de tehnica lor de ardere), dar prefigurează formele ce vor deveni
frecvente în perioada umătoare, marcată de marile necropole ale Hallstattului târziu şi
ale Latene-ului timpuriu din Dobrogea.

8. Pentru incadrarea cronologicâ a fibulei, Tiberiu Bader, Die Fibeln in Runt^nien, Prăhistorische
Bronzefunde, XIV, 6, Miinchen,1983, p. 104, nr. 305 şi pl. 34/305.

9. O discuţie mai largă la Em. Moscalu, Ceramira traoo-getică, Bucureşti, 1983, p. 77-78 (tipul XII,
variantele XII a şi mai ales XII/b).

10. M. Mircev, Izvestija , Varna, 1(16), 1965, p. 43-45 şi pI. VI/ 21, 23.
11. Pentru cronologia necropolei de la Dobrina a se vedea B. Hansel, Zur Chronologie des 7. bis 5.

Jahrhunders v. Chr. im Hinterland von Odessos on der weatlichen Schwarzuteerkuste, PZ, 49,1974, 2, p. i 93-
217. Evolu(ia orizontului Dobrina-Ravna (zona I) ar avea loc între sfâr şitul secolului VII - mijlocul secolului
VI i. Hr., iar a orizontului corespunzător zonei Ravna II până in jurul sau dupâ 500 î. Hr.

12. Em. Moscalu, op. cit., p. 84 şi pl. LIX/20
13. A. Vulpe, Neoorpo]a hallstattiană de la Ferig'tle, p. 47-49, pl. VII/1-3, 7, 9.
14. Ibidem, passim; idem, Dacia, NS, 21,1977, p. 81 şi urm şi fig. 5/3; 6/B7; 7/Bl; 8/11.
15. M. Mircev, op. cit., pl. I/3; II/6, 7; III/13; IV/16; V/17; Em. Moscalu, op. cit., p. 15-22 (tipul I, vari-

anta I a, cu discuXii largi asura lor) şi pl. I/1, 4.
16. M. Mircev, Sofia, 25, 1972, p. 97 şi urm., passim; Em. Moscalu, op. cit., p. 15-22 şi pl III/1.
17. T. Dremsizova, Izvestija, Kolarovgrad, II, 1963, p. i, p1.I/1; Em. Moscalu,. op. cst., p. 15 şi pl. II/3.
18. G. Simion, Thracia, III,1974, p. 295, fig. 3/a
19. Vezi discu ţia la Em Moscalu, op. cit., p. 15-22 şi 32-33.
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Mormintele de inhumaţie de la Rasova aparţin unui orizont cultural care ar putea
fi paralizat, cel pu ţin în parte, cu grupul Ferigile Sud - Bârseşti I şi pe care descoperi-
rile anterioare îl semnalaseră mai de mult în Dobrogea. Totodată, acestea ar putea fi
corelate şi cu grupul cultural Dobrina - Ravna I. Înmulţirea descoperirilor pare să con-
tureze şi o altă posibilitate, cea a existenţei unui grup cultural înrudit cu celelalte două
grupuri amintite mai sus, îndeosebi în zona Dun ării şi în spaţiul apropiat.

Cele două complexe arheologice prezentate sunt cu certitudine morminte de
inhuma ţie. Cazul nu este singular pentru această perioadă în Dobrogea. La Petroşani,
com. Deleni, jud. Constan ţa, a fost cercetat cu patru decenii în urmă un alt mormânt de
inhumatie, din sec. VI a.Chr., care cuprindea un vas bitronconic foarte asem ănă tor
exemplarului din mormântul nr. 1 prezentat mai sus, precum şi 35 de vârfuri de
săgeţiz^. De asemenea, marea majoritate a descoperirilor f.unerare de pân ă acum
atribuite culturii Babadag (inclusiv fazei Babadag III), cultură anterioară complexelor
funerare prezentate, sunt de inhuma ţie21, fac excepţie un mormânt (?) de incinera ţie
acoperit cu pietre de la Cernavoda22 şi un alt mormânt reprezentat de o strachin ă hall-
stattiană aşezată cu gura în jos, câteva fragmente de vase şi oase calcinate, descoperite
la Babadag23. Sunt menţionate la Hârşova, la circa 200-300 m SE de a şezarea hallstat-
tiană din punctul "Rasim", fragmente de vase hallstattiene şi oase omeneşti calcinatez4,
dar absenţa unor informaţii mai sigure nu permite interprertarea lor, fără rezerve, ca
resturi ale unor morminte de incineratie.

20. N. Har ţuche, Pontica, 4, 1971, p. 258-260.
21. Fără a realiza cu acest prilej o repertoriere complet ă a mormintelor culturii Babadag (indeosebi

pentru faza sa târzie) amintim; necropola de inhuma ţie de la Stoicani (jud. Gala ţi), atribuită fazei Babadag
III (cf. M. Petrescu Dămbovila, Materiale I,1953, p.157-211; M. Petrescu Dămboviţa, Dinu Marin, SCIVA, 25,
1974, 1, p. 71-97); două morminte de inhuma ţie în poziţie moderată la Rasova (M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p.
124-126); patru schelete în pozi ţi chircită pe de o parte, aparţinând unor adul ţ i şi un înhumat ars partial pe
loc în groapă, toate corespunzând fazei Babadag III, la Babadag (S. Morintz, Thraco-Dacica, 8, 1987, p. 39-
71); un schelet întins pe sapte, în groapă tronconică şi o altă "groapă de provizii' utilizată ca mormânt, în
care erau depuse trei persoane înhumate, chircite, care apar ţineau de asemenea fazei Babadag III, in aceea ş i
aşezare (Michaela Perianu, Symposia Thracologica, 9, Bucure şti,1992, p. 128-130; eadem, Thraco-Dacica,l4,
1993, p. 163-168); o groapă cu schelet uman la Garvăn -"Mlăjitul Florilor" (Gabriel Jugănaru, Premier age du
fer aux bouches du Danube et dans les r^gions autour de la Mer Noire, Actes du Colloque International,
Septembre, 1993, Tulcea, 1997, p. 104); o necropol ă de inhuma ţie la Revărsarea, punctul "Cotul Tichileş ti
(jud. Tulcea), cu defunc ţii depuşi în poziţie chircită, pe dreapta, în gropi simple, trapezoidale; mormintele
cercetate au analogii în cimitirul de la Stoicani, iar pe baza inventarului descoperit, inclusiv a unei fibule de
fier de tip Glasinac, cu dublu resort şi portagrafa triunghiulară, necropola a fost încadrată in a două jumă tate
a sec. VII şi în sec. VI a.Chr., ca şi o aşezare hallstattiană din apropiere, in care au apărut ceramică de tip
Babadag III, fragmente ale unor vase de tip Basarabi, precum şi ceramică hallstattiană post - Babadag III; tot
in zona necropolei s-a descoperit şi un mormânt cu scheletul ciopâr ţit al unui hărbat; pe marginea gropii se
afla o cană de tip Babadag III (V. H. Baumann, A$ez^ri rurale antice 4n zona Gurilor Dunării, Biblioteca istro-
pontică , l, Tulcea,1995, p. 229-231); trei gropi cu schelete umane şi o altă groapă cu depunere umană parţială
la Satu Nou, com. Oltina, jud. Constan(a (M. Irimia, N. Conovici, Pontica, 26, 1993, p. 53-65; 89-94); un
mormânt tumular de înhuma(ie cu un vas de tip Babadag II la Capidava (N. Chelu ţă-Georgescu, Materiale,
Oradea, p. 179-180); in anul 1993 s-a săpat încă un tumul, degăjându-se par(ial un mormănt cu manta de
piatră, considerat tot hallstattian (V. Georgescu, A 28-a Sesiune na(ională de rapoarte arheologice, Satu
Mare, 1994, p. 13, nr. 23); la Niculi ţel "Cornet" (jud. Tulcea), în patru gropi-clopot din diferite zone ale
aşezării au fost descoperite schelete sau fragmente de schelete umane; complexele au fost atribuite fazei
Babadag II - eventual începutului fazei Babadag III (Florin Topoleanu, Gabriel Jug ănaru, Istros, 7, 1994, p.
71-81; idem, Peuce, 11,1995, p. 203-229.

22. D. Berciu şi colaboratorii, Materiale, VII, 1962, p. 52-53; S. Morintz, op. cit., p. 68.
23. S. Morintz, loc. cit.
24. S. Morintz, Done Serbănescu, SCIVA, 25,1974, 1, p. 47-69, punctul2.
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Complexele funerare de inhuma ţie din nordul Dobrogei (de la Sabangia şi mai
ales de la Cilic Dere), aproximativ din aceeaşi perioadă (secolul VI a.Chr., eventual
chiar de la sfârşitul secolului VII - începutul secolului VI a.Chr.) aparţin prin inventar
şi ritual unui alt orizont cultural^.

Descoperirea a cel pulin două morminte de inhumaţie la o distanţă mică, de
numai circa 15 m faţă de groapa hallstattiană cercetată în anu11980, din care s-au recu-
perat mai multe vase întregibile şi alte fragmente, înlătură definitiv opinia26 potrivit
căreia groapa în cauză ar fi reprezentat un mormânt de incinera ţie (!). ^n egală măsură,
devine caducă şi părerea (neargumentată în nici un fel, decât printr-o referire nerele-
vantă la situatii întâlnite într-o altă staţiune şi care n-au nici o semnifica ţie pentru speţa
în discuţie), potrivit căreia unele dintre materialele arheologice din aşezarea aflată în
apropiere, de la Rasova -"Malul Ro şu", sondată în 1970, 1971-1972, ar aparţine unor
morminte de inclnesatie (s.n) de tipul Bârseşti-Ferigile, răvăşite în perioadele mai târzii
şi nesesizate în timpul săpăturilor27. Este sigur că la Rasova-"Malul Roşu" n-au existat
morminte hallstattiene de incinera ţie, ci doar de inhumaţie, dintre care patru sigure28.
Iar materialele arheologice de tip Basarabi de la Rasova -"Malul Roşu" contestate une-
ori29, nu ne mai apar astăzi ca insolite pentru Dobrogea, de vreme ce în ultimii ani aces-
tea s-au înmultit, apărând în mai multe sta ţiuni arheologice, mai ales pe linia Dunării3o.
Dar această ultimă problemă iese în afara temei de faţă .

25. G. Simion, Carpica, 23/1, 1992, p. 95-105; idem, Geîii de la Diutăr^ de Jos $i civilizatia lbz'.
Probleme acluale ale istoriei na^ionale r>i universale. Culegere de studii şi materiale, Chişinău-Universitas,
1992, p. 18-47; idem, La population de la r^on du Bas-Danube aux VIIe - Ve sipcles av. J. C., Starinar, NS,
XLIII-XLIV,1992-1993, Belgrad,1994, p. 23-40.

26. Exprimată de S. Morintz, Thraco-Dacica, 11,1990,1-2, p. 107.
27. S. Morintz, loc. cit., idem, Thraco-Dacica, 8, 1987, p. 67. A se vedea şi răspunsul nostru (cf. M.

Irimia, Thraco-Dacica, 9, 1988, p. 149-152).
28. Două morminte apărute în zona săpăturii propriu-zise (cf. M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 124-126)

şi alte două sigure prezentate in nota de fa(ă .
29. De către S. Morintz, loc. cit.
30. La Satu Nou, com Oltina (M. Irimia, N. Conovici, Pontica, 26, 1993, p. 83 şi fig. 10/7; 16/9)

Revărsarea, punctul °'Cotu Tichile şti', jud. Tulcea, mai multe exemplare (V. H. Baumann, loc. cit.; Gabriel
Jugănaru, Pontica, 26,1993, p. ]17-119; idem, Peuce,l2, ]996, p. 31-38 şi fig. II); Revărsarea, punctul "Dealul
Tichileşti', mai multe fragmente ceramice în perimetrul unei a şezări fortificate de tip Babadag - fazele I- III
(Gabriel Jugănaru, Peuce,l2, 1996, p. 32).
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DECOUVERTES HALLASTATTIENNES OCCASIONNELLES Â
RASOVA (DEPART. DE CONSTANTZA)

-Resume -

L'auteur presente trois tombeaux hallstattienes d'inhumation decouverts â la
suite des excavations faites pour amenager la route, dans un point situe â environ 80-
100 m sud-est par rapport â la zone fouillee dans les annees 1970,1972-1973 (M. Irimia,
Pontica, 7,1974, p. 75-137) et â quelque 15 m au sud du four romain et de la fosse hall-
stattienne decouverts en 1980 (M. Irimia, Pontica, 14, 1981, p. 231-247).

Les vaisseaux y deposes en tant qu'inventaire funeraire ressemblent â certains
exemplaires, decouverts anterieurement dans la zone, surtout dans la fosse examinee

en 1980, et aux vestiges de Ferigile (notamment la phase Ferigile Sud), Piatra Frec ăţei,
Dobrina, Ravna (zone I), Mahmudia, etc. Les analogies permettent la datation des
tombeaux mentionnes dans la deuxieme moitie du VII-e s. -1a premiere moitie du VI
- s. av. J. - C.; la ceramique conserve encore certaines traditions du type Babadag III,
mais elle anticipe les formes de vaisseaux qui allaient devenir frequentes dans la peri-
ode suivante.

Les tombeaux d'inhumation de Rasova -"Malul Roşu', ainsi que certaines decou-
vertes anterieures, appartiennent â un aspect culturel qui pourrait etre compare, au
moins en partie, au groupe de Ferigile Sud-Bârse şti l et Dobrina - Ravna I, ou bien ils
sont â meme de mettre en evidence un groupe culturel apparente, repandu surtout aux
approches du Danube et dans 1'espace avoisine.

Les tombeaux viennent s'ajouter â d'autres decouvertes (mentionnees par la note
21) qui prouvent que pour cette periode, autant que pour 1'Hallstatt recent et moyen en
Dobroudja (represente par la culture Babadag), le rite funeraire caracteristique etait 1'in-
humation; les quelques tombeaux d'incineration mentionnes dans la litterature de spe-
cialite sont des exceptions, et, en meme temps, presentent moins de certitude. Les
decouvertes presentees auxquelles on ajoute deux autres tombeaux d'inhumation en
position â peu pres recroquevillee (1l^I. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 124-126) font exclure
definitivement 1'opinion (exprimee par S. Morintz, Thraco-Dacica, 11,1990, p. 107) con-
formement â laquelle â Rasova -"Malul Roşu" il aurait existe des tombeaux d'incinera-
tion ravages ulterieurement lesqueles n'auraient pas ete observes pendant les fouilles.

Dans plusieurs localites de la rive danubienne, correspondant â la culture Babadag
(Sahx Nou, comm. d'Oltina; Revărsarea - le point "Cotu Tichile şti et Revărsarea - le
point "Dealul Tichileşti') on a decouvert pendant les demieres annees de la ceramique
du type Basarâbi aussi, ce qui fait que les decouvertes anterieures du meme type de

Rasova -"Malul Ro^u' n'apparaissent plus come singulieres et peu significatives.

Liste des figures

Fig. n°l; 1-3, vases decouverts dans le tombeau n°l
(1-ecuelle; 2- vase bitronconique; 3- tasse);
4- fragment de vase bitronconique du tombeau (?) n°3.

Fig. n°2: vases decouverts dans le tombeau n°1.



DESPRE UN TUMULUS LA CONSTAN'^A
(Un răspuns tehnic la o 4ntrebare a D-lui Dan Slu şanschi).

PETRE COVACEF

Ovidius vorbeşte despre existenţa la Tomis a unui tumuls, fără nici o îndoială un
punct de reper important în topografia cetăţii. Movila de pământ se afla în interiorul
cetăţii apărată de întărituri slabe cu o singură poartă^.

Cercetarea arheologică a stabilit amplasamentul zidului de ap ărare din vremea
lui Ovidius, în actuala Pia ţă Ovidiu pe latura din spre sud a pieţei2, unele discuţii fiind
purtate încă în legăură cu conturul zidului pe toate laturile peninsulei. La vest se află
monumentalul Edificiu Roman cu Mozaic, la est faleza liberă spre portul turistic Tomis
şi la nord se desfăşoară oraşul actual. Peninsula în suprafaţă de 17 ha se află spre sud.

Prin mijlocul pieţei unde se află şi statuia lui Ovidiu, a existat un accident natur-
al de teren de tip viroagă, pe lângă alte ripas3, care a ocupat transversal est-vest, plat-
forma centrului oraşului până în primul deceniu al sec. XX4.

1. ***, Izvoare privind istoria Roanăniei,1964, Ovdius, Tristele, V,10,17-18; Tristele, III,14, 41; Scrisor3
din Pont, I, 8, 62. Am folosit versiunea în limba rom ănă .

2. A.V. Rădulescu, 1991. )^tudes byzantines et post-byzantine, II, Buc. 1991, p. 23-29; A. Aricescu,
Pontica, 5, (1972), p. 441: "... Tomisul..., se limita la cap ătul sud estic al peninsulei, av ănd în partea ei cea mai
îngustă, adică în pia(a în care se află azi statuia lui Ovidiu, zidul de incintă care proteja ora şul in fa(a prime-
jdiilor dinspre teritoriu."; R. Vulpe, Pontice, 2, 1969, p. 161: "... ora şul Tomis, ocupănd de la origine partea
peninsulară...", (plasează totuşi înălţimea, tumulul ca sens vag în textul antic, pe panta care urca din penin-
sulă spre zona continental ă a oraşului, n.n.); V. Părvan, Zidul cetătii Tomi, AARMSI, extras, p. 17 (Plasează
în a doua variantă tumulul, pe capul înalt al malului abrupt al peninsulei oraşului, n.n); Arhivele Na(ionale filiala
Constattj^, fot^d. Primărie, D. 48/1912, f. 47. Raportvl primanilui T. Cănănău adresat M. Int. Buc., la 19 nov.1911:
pct III. "Pănă acum s-a ajuns la 5 m adăncnne asupra zidului cel mai în aval..." (deci s-a dat de un zid n.nJ; ident,
f. 36, :"... au început săpăturile funda(iilor (la clădirea Palatului comunal, actualul sediu al M.LN.A. Constan#a n.n.)
şi aproape în mod continuu săpăturile se fac în pia(ă, afară de zidurile vechi care sunt din distanlă in distantă ."

3. Ovidius, Scrisori din Pont, I, 3, 52.
4. Z. şi P. Covacef, S.C.I.V.A. 2, 44, 1993, p. 197 - 207; Arhivele Nalionale filiala Constanla, fond

Pristătie, D. 48/1972, f. 50. Reclama ţia trimisă la M. Int. Buc., de un grup de 312 cetă(eni: "... locul unde este
ales (amplasamentul n.n.) este singura răpă din oraşul Constan ţa, ..., iar teren sănătos nu s-a găsit nici după
5 m de sondaj făcut in fundul răpei, ..."; idem, I 48. Raportul primarului T. Cănănău adresat M. Int. Buc., la
19 nov., 1911, pct. IV: "in privinYa locului ales (pentru clădirea Primăriei) este terenul cel mai central al
oraşului Constanla în Pia(a Ovidiu, ..., răpa de care se vorbeşte..., constă in două străzi inclinate Thetis şi
Neptun, care erau proiectate de predecesorii mei a se rambleia spre a face o pia(ă mai mare şi a o înfru-
musela". A. Aricescu, op. cit., loc. cst.;' ... loc mai înalt de formă rotunjită, mărginit spre continent de o depre-
siune."; M.D. Ionescu Dobrogeanu, 1904, Dobrog^ fn pragul veacului a1 XXlea, Bucureşti, la notă p. 597
citează din von Moltke, "Şanlul era adănc de 5 m, larg de 20 la gură, căptuşit cu zid in escarpă şi con-
traescarpă" şi "... oraşul avea 3 coline care puteau s ă intre in sistemul de apărare al oraşului. Pe una se face
o constructie de apărare dar e nesus ţinută de restul apărărif".
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Traseul antic al zidului de ap ărare folosea cu dibăcie, ingenioque loci, acest obsta-
col naturaL

Locul foarte strâmt şi adâncimea viroagei, râpele laterale ..., ale pieţei, înălţimea
zidului ..., făceau ca duşmanul să dea târcoale porţii ..., săgeţile să sboare peste zid ...,
cu trageri cu arcul mai de departe ... 5, incomodând pe atacatori.

Forajele geotehnice actuale executate de Institutul de Proiectări, arată pe verticala
întregii suprafe ţe a pieţei, straturi de umpluhzri cu resturi arheologice rulate, pe
adâncimi ce încep de sub caldarâm p"ană la cote de 16 m de o parte şi de alta a scur-
gerii de la est din viroaga amintit ăb (Fig. 1-5).

Viroaga s-a creat ca urmare a unui accident geologic, în care o plac ă din calcarul
continental a alunecat spre sud şi prin frecare cu roca de bază s-a răsturnat ^, formând
o insulă izolată care este partea peninsulară a oraşuiui. La contactul dintre continent ş i
insulă, s-au acumulat depuneri eoliene quaternare peste intercalatii de argil ă mai
vechi, spălate şi erodate de apele pluviale ce coborau pe panta de la nord şi de
izvoarele din subsolul calcaros al orasului8.

Într-o vedere a Constanţei de la mijlocul sec. XIX-lea9, (fig. 6) -, în care oraşul
aproape nici nu mai există din cauza distrugerilor provocate de diferiteie războaie, se
distinge clar o movilă de 2-3 m înă lţme, pe care s-a montat un steag. Nu ne îndoim de
faptul că desenatorul a reprodus fidel situaţia de pe teren.

Avansăm ipoteza că este vorba de tumulul pomenit de Ovidius, o movilă aplatizată de
vreme, bine conturată şi vizibil înierbată, mentinută strategic în timp de toti apărătorii cetătii.

Movila creată artificial, folosea ca punct de observare cu o vizibilitate spre laturi
limitată, numai spre cele două faleze de est şi de vest, fiindcă, ... alarma deşi nu se
dădea imediat, duşmanul ajungea repede la poarta cetăţii^o.

De neînţeles este totuşi, cum se face că administra ţia tomitană a lăsat neastupată
viroaga amintită prin mijlocul pie ţei, după construirea galeriei subterane>>, martore
fiind cotele de constructii de la clădirea Edificiului Roman cu Mozaic.

Nivelul platformei cu mozaic roman + 12,60 m.
Nivelul pragului de la intrarea astupată în epocă, din dreptul câmpului C7 al

zidului antic, + 13,20 m. Probabil intrarea s-a astupat tocmai datorită ploilor torenţiale
care atunci ca şi azi, au inundat temporar covorul cu mozaic.

După astuparea intrării şi supraînălţarea terenului adosat edificiului, s-a constru-
it un canal colector al apelor de ploaie. Canalul cu pant ă spre viroaga adiacentă monu-
mentului, se află cu 1,80 m peste cota covorului de mozaic în dreptul C 5 şi pătrunde
cu 35 cro sub cota covorului de mozaic din dreptul câmpului C 10 1z.

Cota fundului viroagei ce deversa lateral spre cele dou ă faleze, de est şi de vest,

5. Ovidius, Tristele, IV,1, 77-78, şi V,10, 22, Scrisori din Pont, I, 2, 24-25.
6. Z. şi P. Covacef, 1993, Noi ipoteze ..., Fig. 3-4, Profile geologice prin pia ţa Ovidiu, forajul F. 232 S

şi F. 233 N.
7. C. Bră tescu, An. Dob.,1926, p.65 - 72; Z. şi P. Covacef, op. czt., p. 203-204.
8. Z. şi P. Covacef, op. cit., p. 204.
9. ***, Pontice,1,1968, foto 45:1854 - Constan ţa. "La place de Custendje, evacuee per les Russes, apres

la paix d'Âdriânopole." Desen de Dusault. "L'Illustration", Paris, i854, T, I, p. 396.
10. Ovidius, Tristele, T. IV, 1, 75.
11. Gh. Papuc, Pontica, 15, 1982, p. 161-167; M. Botzan, 1984, Apele 4n viata poporului rom2n; idem,

1968, Tnceputurile hidrotehnicii pe teritoriul Romăniei, p. 74-79.
12. ***, Edificiul Roman cu Mozaic, caietul de şantier 1, Descriere Mozaic. Arhiva M.LN.A. Constanta,

inv. I. 3, 2, p.; 26 - 35.
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s-a aflat sub nivelul de vărsare al canalului adosat^^.
Coroborând aceste cote cu imaginea din fig. 6, apreciem c ă baza movilei, proba-

bil şi a platformei zidului cetăţii, s-a aflat la 12 - 13 m, aproximativ cota pragului edi-
ficiului, având în faţă o viroagă destul de lată şi netaluzată de 1-2 m adâncime. Un
obstacol greu de trecut pe jos sau călare.

Dacă obstacolul a rămas tot timpul prin pia ţă ca un şanţ de apărare, atunci ce
motiv ar fi avut apărătorii cetăţii să distrugă movila, un punct de reper important în
topografia cetăţii, un veritabil bastion înalt de pe care atacatorii erau domina ţi.

Analizând şi alte documente antice ulterioare lui Ovidius, este posibil ca în
spatele unor astfel de fortificaţii ale Tomisului din sec. IV, după cum istoriseşte
Zosimos, ... Gerontius comandantul solda ţilor romani, după ce a deschis porţile (cu
sens figurativ, n.n.), .... i-a atacat pe barbarii aleşi de împărat, înalţi de statură (de ce ?,
nu cumva din cauza platformei joase a terenului de atac din fa ţa zidului, n.n.) în timp
ce ceilalţi apără tori (tomitani n.n.) priveau de pe ziduri (înălţimi ale locului n.n.), cum
acesta se luptă şi învinge, barbarii care scăpară refugiindu-se într-o clădire a creş tinilor
cu drept de azilt4. Probabil bazilica creştină de pe str. Traian.

Dacă zidurile au fost distruse de evenimentele ulterioare lui Ovidius, nici un mi-
litar nu va renun ţa la o asemenea redută folositoare şi în atac şi în apărare, motiv care
a asigurat mentinerea movilei timp de secole.

Astăzi pia ţa este sistematizată la cota +17.20 - 18 m şi nivelarea platformei a
înglobat şi movila15.

După topografia terenului înconjur ător, localizăm creasta movilei la începutul str.
Arhiepiscopiei (Muzeelor), conturul de la baz ă fiind în curtea geamiei, sub clădirea din
faţa geamiei şi spre vest sub blocul A, la 1 m sub pavaj. Cercetările arheologice din anii
1960 au identificat un tronson de zid puternic transversal pe strad ă şi perpendicular pe
blocul A16

Alte cercetări arheologice de salvare efectuate recent pe strada Remus Opreanu şi
în faţa Băncii Na ţionale, au dovedit că în diferite perioade de locuire, ulterioare lui
Ovidius, zona a fost nivelată cu pavaje de bună calitate, chiar sub actuala tramă
stradală la adâncimea de 2 m^^.

Movila de pământ neordonată din stânga vederii şi altele din spatele movilei,
reprezintă acumulări ulterioare de umpluturi.

Ovidius ştia că dacă nu va fi rechemat la Roma, va fi înmormântat într-un tumul,
ante oppidi portam in ]oco maxime celebri şi îşi exprima teama că va fi îngropat într-
o movilă construită superficial. Dar băştinaşii au cornpătimit soarta şi suferin ţele poe-
tului având grijă să respecte într-un fel memoria poetului.

13. Z. şi P. Covacef, op. Cit., Fig. 4, profilul II - II, cota izvorului din mijlocul pie(ei + 10 m; Arhivele
Na(ionale filiala Constanta, fond Printărie, D. 48/ 1912, f. 22: (Scrisoare că tre antreprenor, n.n.), "Coka la care
se va opri betonarea va fi 7, 12 m(sub nivelul tomitan, n.n.) sau 10,80 m(+n.n.), la linia insemnat ă pe plan
sub denumirea de orizontală (fundul viroagei n.n.)."

14. ***, Fontes Historiae Daw - Romanae, Zosimos, lstorie contennporană, IV, 40, p. 317, Versiunea în
limba romănă; A.V. Rădulescu, op. cit., loa cst; d. Stoian, Toatitazla, p. 51-53.

15. ***, Arhivele Na ţionale filiala Constanla, fond Primăzie, D. 48 f 1912, f. 48. Raportul primarului T.
Cănănău adresat M. Int. Buc., la 19 nov. 19] 1; pcl IV. "... Pentru a grăbi înfrumuseiarea acestei pie ţe ce in
orice caz urma a se rambleia, am decis construirea Palatului Comunal pe ea.";

I6. ***, Raport de săpă turi Tomis 1960. Arhiva M.I.N.A. Constanla.
17. Observa ţii personale de pe şantienxl arheologic din zona Băncii Na ţionale condus de T. Cleante.

Cu multumiri.
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Oare nu ar fi posibil ... ?
Ar fi un motiv in plus ca prin tradi ţia cultului roman al morţilor, movila să se

păstreze de generaţiile romanizate care au urmat lui Ovidius, de la a c ărui moarte vom
comemora peste câ ţiva ani două milenii.'

Fig. 6. Constan ţa 1854.
"La place de Custendje, evacuee par les Russes, apres la paix d'Adrianopole."

Desen de Dousault. "L'Ilustration", Paris, 1854, T, I, p. 396. Clişeu în inventarul
M.I.N.A. Constan ţa, inv. 40/5294.

UN "TUMULUS" Â C.ONSTANTZA

- R^sum^ -

L'auteur a pour point de depart une lithographie du XIX-e s., de Constanfza -
publiee dans "L'Illustration". On y aper^oit une butte et il suppose que celle-ci corres-
ponde â 1'endroit, defini par Ovide dans "Tristia" comme "tumulus".

Cette supposition lui permet de faire une serie de paralleles entre les donnees
techniques et les cotes actuelles du terrain avec le texte ovidien, ce qui le conduit â
localiser la butte qui s'est conservee â travers les siecles dans le meme endroit, dans
1'espace de la presqu'île tomitaine.

1







OBSERVA^'II YN LEGĂTURĂ CU UNELE CULTE
DIN DACIA ROMANĂ

IOAN MITROFAN

Descoperiri arheologice făcute pe teritoriul Daciei romane vin să confirme şi să
întregească cele relatate în legătură cu unele sculpturi din tezaurul de la Tomis,

descoperit în primăvara anului 19621.
Dintre aceste sculpturi ne vom referi la zei ţele Isisz şi Nemesis3, prin descoperir-

ile făcute în marele centru ceramic roman de la Mic ăsasa, jud. Sibiu şi , bănuim, pe ter-

itoriul municipiului şi apoi colonia Potaissa5.
Astfel, un fragment dintr-un tipar pentru confec ţionat statuete, reprezentănd pe

zeiţa Lsis^ a fost aflat în praefurnium-ul unui cuptor. Era modelat din pastă fină cu nisip

în compoziţie, inegal arsă, de culoare cenuşie. S-a păstrat numai partea de sus, din faţă,

a tiparului. EI reprezintă, deci în negativ, partea frontal ă a capului, a umerilor şi a bus-

tului până la nivelul pieptului. Dimensiunile fragmentului p ăstrat sunt de 19,5 x 12 cm.

Spart şi el, puţin dinspre exterior înspre partea interioar ă, a dus la lipsa unei foarte

inici părţi din vârful nasului. Pe acest fragment de tipar p ăstrat distingem tipul matur,

senin şi calm al zeiţei, cu părul în şuviţe despărţit în cărare şi, se pare, prins la spate.

Pe creştet purta un modius, iar pe corp purta o îmbrăcăminte drapată prinsă pe piept,

bănuim, în cunoscutul nod isîac^(fig. 1).
Din descoperirile de tipare pentru imprimat medalioane dedicate lui Isis şi

SerapisA deducem că cele. două divinităţi aveau mulţi admiratori, organiza ţi în asocia ţii
religioase. Aici, ca şi în alte părţi ale imperiului, în ierarhia acestor asocia ţii, par să fi

fost promovate şi femei-preotesey. Contextul arheologic de la Mic ăsasa ne conduce la

o datare a piesei în a doua jumătate a secolului II şi prima jumătate a secolului III; este,

1. Cf. Te2aurul de sculpturi de la Tomis, Bucureşti,1963.

2. A. Rădulescu, îa^ Tezaunil ..., p. 46-48.

3. V. Barbu, în Tezaurul ..., p. 83-84.
4. Cel mai mare centru ceramic cunoscut, deocamdată , în cuprinsul Daciei şi, se pare, în nord-estul

Imperiului roman.
5. Vezi, M. Macrea, Viata in L^acia romani;, Bucureşti, 1969, p. 129.
6. I. Mitrofan, Le centre de production c€ramique de Micăsasa, in Buletin of the center for

Transylvanian studies, vol. IV, Na 4, Cluj-Napoca,1995, p. 9.
7. B.M. Filletti Maj, Iside, în Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale. Roma.
8. 1. Mitrofan, op. cit., p. 3.
9. Cî. Lafaye, în Dictionnaire des antiquit^s grecques et romaines, Paris, p. 584.
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Fig. 1. a Fragment dintr-un tipar reprezentând pe zei ţa Isis.

de altfel, perioada in care se încadrează cuptoarele pentru ars oale^^ din marele centru
ceramic de la Micăsasa.

La aproximativ 1 km NV de satul Vâlcele, comuna Feleacu, jud. Cluj, s-a aflat un
fragment dintr-un altar masiv» din conglomerat fosilic. Altarul, lat de 0,49m, a fost
spart şi refolosit ca material de construc ţie.

Pe fragmentul de altar, sub o profilatur ă simplă ce desparte câmpul inscrip ţiei de
fronton, se păstrează inserat pe trei rânduri într-o grafie îngrijit ă, în limba greacă
următorul text:

(3cauoS/NeuE6e/c.^v (Altar al Nemeselor) (Fig. 2).
Descoperirea monumentului a fost făcută într-un loc fără urme de constructii din

epoca romană . După felul cum sunt ordonate literele în câmpul inscrip ţiei, nu avem
siguran ţa că ar mai fi urmat ceva. Altarul se înscrie printre pu ţinele epigrafe dedicate
dublei divinităţi Nemesis1z, fiind deocamdată singura descoperire în afara Asiei Mici
şi singura închinare făcută acestora în afara lumii grece şti.

Creată mai curând dintr-o necesitate etnică, această divinitate este amintită încă

10. A1 cărar număr cunoscut prin cercetări, până în prezent, se ridică la cifra de 27.
11. L Mitrofan, AMN 17, 1980, p. 92 şi p. 91 fig. 2.
12. Cf. CIG II, 1893, 2662-2663 (Halicarnas), 3148, 3161, 3193 (Smyrna) şi Suplementum Epigraphicum

Graecum, IV,1929, Nr. 277 (Panamara).
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Fig. 1. b Copia fragmentului de tipar.

din epoca homerică ^=^ fără însă a fi definită . Cu timpul, în lumea ionică, Nemesis va
căpăta o consistenţă tot mai precisă14. Astfel, la Smyrna, încă din secolul III a. Chr. i se
făceau sanctuare, iar în secolul IV a. Chr. i se ridicau chiar statui. Tot acum, legat de
evenimentele întâmplate în timpul campaniilor lui Alexandru cel Mare în Orient, dup ă
legendă, apare pe monede, pentru prima dat ă aici, imaginea celor două Nemeses gem-
inate: una, cea a vechii şi alta, cea a noii Smyrna^s. Deşi dominant în epoca elenistică,
cultul ei nu se va răspândi în Imperiu decât foarte târziu, generalizându-se abia în sec-
olele II-III p. Chr., când va însuma o seamă de atribute întâlnite şi la alte divinităţils.

Descoperirea ne apare semnificativă pentru elucidarea unei iconografii destul de
slab reprezentată?^. În acelaşi timp, ea se adaugă numărului dedica ţiilor pentru
Nemesis, prima de acest tip din Dacia.

După forma literelor (omega, sigma şi epsilon), monumentul poate fi datat între

13. Homer, Iliada, III, 156; VT, 335, 351; XIII, 121; XIV, 80; Odissea, I, 350; II, 131; XX, 328.
14. Adr. Legrand, Nemesis, în Dictionnaire des antiquit@s grecques et romaines, IV, 1, p. 53-54; F.

Paribeni, Neµ^€ad5, Nem^sis, în Encidopedia dell'arte antica, dassica e orientale, V, Roma, 1963, p. 404.
15. Pausanias, Graeciae descriptio, VIi, 5, 2-3.
16. Adr. Legrand, op. cit., p. 54; D. Tudor, I cavaleri danubieni, în Ephemeris Dacoromana. Annurio

della Scuola Romena di Roma, VII,1937, p. 244; idem, Dacia 9-10, 1941-1944, p. 417.
17. Vezi, Otto Rossbach, Nemesis, in Roscher's Le^dcon, III,1, c. 139; Adr. Legrand, op. cit.; H. Herter,

Nemesis, în Real-Encyclop^die, XVI, 2, c. 2352-2355 şi F. Paribeni, op. cit.
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Fig. 2 Altar votiv, dedicat zeiţei Nemesis.

a doua jumătate a secolului Il şi prima parte a secolului III p. Chr., când şi pe alte mo-
numente întâlnim acelea şi caracterei8. Şi alte dedicaţii din Dacia pentru zeiţa Nemesis
se încadrează în această perioadă^y, dar nu mai înainte de aducerea legiunii a V-a
Macedonica20.

OBSERVATIONS AU SUJET DE QUELQUES CULTES
DE LA DACIE ROMAIlVE

- Resume -

Des decouvertes archeologiques faites sur le territoire de la Dacie romaine vien-
nent de confirmer et completer certaines remarques sur quelques sculptures du tresor
de Tomis.

Parmi celles-ci, nous allons nous rapporter surtout aux deesses Isis et Nemesis, â
la suite de deux decouvertes survenues dans le grand centre ceramique romain de
Micăsasa et dans le territoire de la colonie de Potaissa.

Ces deux trouvailles, une moule fragmentaire (Micăsasa) et un fragment d'in-
scription grecque (Potaissa), grace aux circonstances de leur decouverte, s'encadrent
dans la deuxieme moitie du II-eme siecle et la premiere partie du III-eme siecle ap. J.-
C., tout comme les sculptures de Tomis.

18. I.I. Russu, Studii $i mmunicări,l2, Sibiu,1965, p. 78.
19. Cităm în primul rănd inscri ţia din CIL II, 902, aflată la Potaissa; apoi III, 13777, 13779 de la

Sara►izegetusa; I.I. Russu, Materiale epigrafice, nr. 34, p. 125-128; şi CIL, III, 8028 pentru Romula.
20. Adoratorii se aflau şi printre militarii legiunii de la Apulum, unde o inscripţie QL, III,14474, unde

este cunoscut că s-a făcut un templu nou NEMESI DEAE.
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Odată cu descoperirea în decursul timpului a unui material monetar roman
republican consistent, modul de a privi apari ţia şi implicarea statului roman la
Dunărea de Jos a suferit o serie de modificări prin informaţiile oferite, pertinente, de
circula^ie monetară. Aceasta din urmă, deşi pentru perioada romană republicană este
mult mai timidă decât în restul teritoriului românesc^, face parte activ ă din circula ţia
monetară dobrogeană generală, martoră şi parte componentă a unui complex proces
de schimburi materiale (economice şi comerciale) din zone de sud-vest a bazinului
Mării Negre. Deşi monedă de circulaţie universală, denarul roman republican şi-a
făcut apariţia în Dobrogea, într-o viaţă economică dominată de nominalul grecesc (în
special tomitan, histrian, callatian, dar şi din alte centre), explicându-se astfel, poate,
până la un moment dat, raritatea sa în descoperiri (atât cronologic cât şi arheologic).

La materialul monetar deja existent, am considerat necesar să prezentăm un nou
lot de denari romani republicani descoperi ţi în mod izolat în Dobrogea, ce fac parte din
colecţiile numismatice ale Muzeului de Istorie Na ţională şi Arheologie Constan ţa şi a
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, sau identifica ţi în colectii particulare cu
informa ţii de încredere2; cei din prima categorie provenind din s ăpături arheologice,

' din achizitii şi din donatii făcute instituţiilor amintite. Pentru 46% din piesele prezen-
tate, cunoaştem locul de descoperire, iar pentru restul de 54%, singurul indiciu este cu

1. Vezi in special lucrările de sinteză ca; B. Mitrea, Ephem Dacorom, 10, 1945; idem, în SCN 2, 1958,
p. 123-238; M. Chilescu, N»*nI^*++atic Aspects of the History of the Dacian State the Roman Republic
Coinage, în Dacia and Geto-Dacian Coins of Roman Type, BAR, 112, Oxford, 1981; I. Winkler, SC^, Cluj, 1-
2,1955, p. 126-158; I. Glodariu, Relapi comerciale ale Daciei cu lumea elenistic ă şi romană, Cluj, 1974, p. 87-
104, p. 276-300; V. Mih ă ilescu-Bărliba, La monnaie roumaine chez les Daces Orientaux, Bucureşti, 1980, p.
15-43, p. 291-303 (anexa 1); idem, în Actes du II Congres internaponal de Thracologie, Bucureşti,1980, p.189-
205; idem, Dacia Răsăriteană 4n sernlele VI-I 4.e.n Economie şi monedă, Iaşi, 1990, p. 93-113, p. 148-160.
(Anexa III/ 7, alături de imperiale timpurii; R. Oche şeanu, CAB, III,1981, p. 56-91; C. Preda, Istoria monedei
Yn Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 281-317;

2. fmpărtăşim părerea regretatului R. Ocheşeanu conform căreia „atribuirea rămăne, ca pentru toate
monedele din colecţiile de la care nu avem decât informatii nesigure şi de neverificat, ce sînt de luat doar
sub beneficiul de inventar, in bună măsură arbitrară . Astfel de monede care pot apar ţine unor tezaure dis-
persate, ori pot chiar să nu provină din Scythia Minor, influen ţează în sens negativ corectitudinea analizelor
statistice, deşi odată ce materialul monetar cu provenienl ă asigurată se va îmbogăţi, ponderea acestor mon-
ede va scădea", vezi R. Ocheşeanu, Pontica, 19,1986, p. 79;
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rezerva unei aten ţii necesare (acolo unde este cazul), Dobrogea - passim. Achizi ţiile
sau donatiile provin din colecţiile Ana Crăciun3, Alexandru Popeea4 şi Ana Ionescus.
Alături de piesele cu loc de descoperire, celelalte (Dobrogea-passim) îşi aduc impor-
tanta şi contribuţia lor in discutarea şi analiza totalităţii materialului monetar roman
republican din Dobrogea ca şi la studiul penetrării pieţei monetare (frecvenţă, varia ţie,
etc.).

^n continuare vom prezenta catalogul noilor denari romani republicani
descoperiti în Dobrogea, ordinea acestora în catalogare fiind cronologică şi stabilită
după Michael H. Crawford.b.

CATALOG

ANONYMOUS

1. Denarius; 4; 3,75 g; 18 mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 54776;
Crawford, p. 157-158, nr. 53/2, atelier ROMA, an: după 211 a. Chr. Dobrogea -

passim.

L. CVP

2. Denarius; A; 3,74 g; 18 mm; conservare bună, monedă puXin tocită; Inv.
MINAC, nr. 54289;

Crawford, p. 256, nr. 218, atelier ROMA, an: 147 a. Chr.
Dobrogea-passim.

C. VAL C.F. FLAC

3. Denarius; rt ; 3,65 g; 17 x 15 mm; conservare bună, monedă tocită; Inv.

MINAC, nr. 54638; col. A. Ionescu, signum incusum;
Crawford, p. 262, nr. 228/2, atelier ROMA, an: 140 a. Chr.
Dobrogea passim.

L. ANTES GRAGV

4. Denarius; ^► ; 3,81 g; 20 mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

3. Colecha Ana Crăciun a fost achizi ţionată de MINA Constan ţa în anii 1977-1978 (nr. inv. 14753-
15083) şi a fost strânsă în perioada interbelică . Provenien ţa ei este raportată în zona Hârşova şi împrejurimi,
vezi în acest sens A. Vertan, G. Custurea, Pontica,15,1982, p. 28, dar mai ales iidem, Pontica,16,1983, p. 301;
iidem, Pontica,l7, 1984, p. 253;

4. Colec(ia Alexandru Popeea provine din materialul monetar colec ţionat la liceul Mircea cel Bătrân
din Constanţa, descoperit în Dobrogea, poate la Constan ţa. Vezi in acest sens A. Popeea, BSNR, 1976-1980,
p. 212;

5. Colecţia Ana Ionescu a fost achizi ţionată de MINA Constanţa în anu11985 (nr. inv. 54623-54746),
fiind strânsă de Vasile Ionescu, cuprinzând piese din Dobrogea;

6. Michael H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, vol. I-II, 1974;
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MINAC, nr. 54639; col. A. Ionescu; cerc perlat; signum incusum; Crawford, p. 269, nr.
238 J 1, atelier ROMA, an: 136 a. Chr.

Dobrogea passim.

M. PORC LAECA

5. Denarius; ♦; 3,79 g; 18mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.
MINAC, nr. 54637; col. A. Ionescu; cerc perlat; signum incusum; Crawford, p. 293, nr.
270/1, atelier ROMA, an; 125 a. Chr.

Dobrogea-passim.

Q FABIO LABEO

6. Denarius; rt ; 3,32 g; 17 mm; conservare slabă, monedă mult tocită; Inv.
MINAC, nr. 14754; col. A. Crăciun;

Crawford, p. 294; nr. 273/1, atelier ROMA, an: 124 a. Chr;
Hârşova şi împrejurimi (jud. Constan ţa).

M. FAI C.F.

7. Denarius; 1^ ; 3,40 g; 20 mm; Conservare bună, monedă putin tocită; Inv.
MINAC, nr. 51434;

Crawford; p. 295, nr. 275/1, atelier ROMA, an ; 123 a. Chr.
Oltina (jud. Constanţa).

^ ^e5^t7^,i2CE^"i j^t^iG1^e

,^ ^£^{^ll1"^

:^

'^y,-^I,.y,-^t^•
Planşa III : Zonă de densitate a descoperirilor monetare republicane romane,
Durostorum - Oltina, raportată la media descoperirilor de acest tip din Dobrogea.
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M. CARBO

8. Denarius; 3,55 g; ^► ; 19 mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 14784, col. A. Crăciun;
Crawford, p. 295, nr. 276/1, atelier ROMA, an 122 a. Chr.
Hârşova şi împrejurimi (jud. Constanţa}

MN. AEMILIO LEP

9. Denarius; y;3,42 g; 19 x 17 mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 54647; col. A. Ionescu;
Crawford, p. 305, nr. 291 / 1, atelier ROMA, an: 114 sau 113 a. Chr. D o b r o g e a-

passim.

L. FLAMINI CILO

10. Denarius; ♦; 3,80 g 18 mm; conservare bună, monedă putin tocită;

Inv. MINAC, nr. 57498;
Crawford, p. 314, nr. 302/1, atelier ROMA, an: 109-108 a. Chr.
Dobrogea-passim.

L. FLAMINI CILO

11. Denarius; it ; 3,68 g; 19 mm Conservare bună, monedă putin tocită; Inv.

MINAC, nr. 14789; col. A. Crăciun;
Crawford, p. 314, nr. 302/1, atelier ROMA, an ; 109-108 a. Chr.
Hârşova şi împrejurimi (jud. Constanţa).

L. THORIVS BALBVS

12. Denarius; R; 3,72 g; 20x19 mm; Conservare bun ă , monedă tocită; Inv.

MINAC, nr. 54778; cerc perlat; rv-litera A;
Crawford, p. 323, nr. 316/l, atelier ROMA, an: 105 a. Chr.
Dobrogea-passim.

C. COIL CALD

13. Denarius y; 3,80 g; 19 mm; eonservare foarte bună, monedă netocită; Inv.

MINAC, nr., 48872; col. A. Popeea; rv. - signum incusum;
Crawford, p. 324, nr. 318/1b, atelier ROMA, an: 104 a. Chr. .
Constanţa ? (jud. Constan(a).

C. COIL CALD

14. Denarius; ♦; 3,46 g;17 mm; conservare bună, monedă puţin tocită ;

Colectie particulară; signum incusum;

i
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Crawford, p. 324, nr. 318/la, atelier ROMA, an: 104 a. Chr.
Târguşor (jud. Constanţa ^.

P. SERVILI M. F. /RVLLI

15. Denarius; ^; 2,95 g; 19 mm; Conservare slabă, monedă ruptă Şi mult tocită ;
Inv. MINAC, nr. 14755; col. A. Crăciun; cerc perlativ; rv.- litera P;
Crawford, p. 329, nr. 328/1, atelier ROMA, an: 100 a. Chr.
Hârşova şi împrejurimi (jud. Constan ţa).

C. VIBIVS C.F. PANSA

17. Denarius; ^; 3,89 g; 16,8 mm; Conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.
MINAC, nr. 55870; cerc perlat;

Crawford, p. 347, nr. 342/5b, sau a, an 90 c. Chr, atelier ROMA; Dobrogea-pas-
sim.

C. VIBIVIS C.F. PANSA

17. Denarius; ♦; 3,44 g; 18,x17 mm; Conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.
MINAC, nr. 54696; col. A. Ionescu; cerc perlat;

Crawford, p. 347, nr. 342/5b, atelier ROMA, an: 90 a. Chr.
Dobrogea-passim.

C. VIBIVS C.F. PANSA
18. Denarius; ♦; 3,69 g; 18,x17 mm; Conservare bun ă, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 54777; cerc perlat;
Crawford, p. 347, nr. 342/5b, atelier ROMA, an: 90 a. Chr.
Dobrogea-passim.

C. NORBANVS
19. Denarius; rt ; 4,02 g; 20 mrn; conservare bun ă, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 54629; col. A. Ionescu; cerc perlat;
Crawford, p. 372, nr. 357/1, atelier ROMA, an 83 a. Chr.
Dobrogea-passim.

C. MAMIL LIMETANVS C F.
20. Denarius; ♦; 3,48 g; 19 mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 54775; cerc perlat; margine crestată;
Crawford, p. 375-376, nr. 362/l, atelier ROMA, an: 82 a. Chr.
Dobrogea-passim.

7.Denarul a fost descoperit la Târgu şor - Ester (jud. Constanta), intr-o a şezare cu numeroase fragmente
ceramice geto-dacice, greceşti şi romane, după informatiile primite de la descoperitor. El a ap ărut alături de
două fibule de perioadă geto-dacică ;
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L. SVLLA IMPE, L. MANLI PROQ
21. Denarius; -r ; 3,80 g; 11,6 x 13,2 mm; Conservare bună, monedă netocită; Inv.

TULCEA, nr. 51796;
Crawford, p. 386, nr. 367/3, atelier în mi şcare cu Sulla, an: 82 a. Chr; Murighiol

(jud. Tulcea).

C. NAE BALB
22. Denarius; it ; 3,33 g; 18 mm; Conservare bun ă , monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 59437; cerc perlat; margine crestată ;
Crawford, p. 397, nr. 382/lb, atelier ROMA, an: 79 a. Chr.
Slava Rusă (jud. Tulcea).

L. COSSVTI C.F. SABVLA
23. Denarius; !; 3,40 g; 18,3 mm; Conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 14759; col. A. Crăciun; signum incusum;
Crawford, p. 408, nr. 395/1, atelier ROMA, an 74 a. Chr;
Hârşova şi împrejurimi (jud. Constanţa).

ANT. AVG. III VIR R.P.C.
24. Denarius; ♦; 3,10 g; 17,8 mm; conservare slab ă, monedă mult tocită; Inv.

MINAC, nr. 61809;
Crawford, p. 540, nr. 544/15, atelier în mi Şcare cu M. Antonius; an: 32-31 a. Chr.;
Bărăganu (jud. Constan ţa).

ANT. AVG. III VIR R.P.C.
25. Denarius ♦; 3,20 g; 17 x 16 mm; conservare bună, monedă puţin tocită; Inv.

MINAC, nr. 54646; col. A. Ionescu;
Crawford, p. 540, nr. 544/17, atelier în mi şcare cu M. Antonius, an 32-31 a. Chr.
Dobrogea-passim.
ANT. AVG. III VIR R.P.C.

26. Denarius; ?; 3,25 g; 17,5 mm; conservare foarte slab ă, monedă foarte tocită ;
Inv. MINAC, nr. 59747;
Crawford, p. 540-541, nr. 544/13-30, atelier în mi şcare cu M. Antonius; an 32-31 a.

Chr.
Hârşova (jud. Constan ţa)A.

Plecând de la datele oferite de catalog se pot face câteva observa ţii.
Cea mai mare parte din piesele catalogului au ca emitent ROMA, iar restul core-

spund atelierelor itinerante cu Sulla, respectiv Marcus Antonius. Cunoscându-se c ă
greutatea teoretică a denarului roman republican este de 3,90y g, denarii de fa ţă se gru-

pează în proporţie de aproape 100% sub această valoare. Doar denarul de la C.

8. Descoperire fâcută cu prilejul cercetărilor de la Hârşova;
9. C. Preda, op. cit., p. 285;
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A^v^ R .^k

Planşa IV

CONTRAMĂRCI

F^'^P.^'

Norbanus are 4,02 g, însă nu este ceva deosebit într-u cât se ştie că greutatea denarilor
republicani a oscilat în secolul I a. Chr. între 4,13 - 3,67^^ g. În afara acestei excep ţii,
greutatea lotului variază între 2,95 g(P. SERVILI M. F. RVLLI) ca limită inferioară şi
3,81 g(L. ANTES GRAGV) ca limită superioară .

Cronologic, cel mai vechi denar este o emisiune tip ANONYMOUS (după 21 a.
Chr.), iar cel mai recent este de la Marcus Antonius (32-31 a. Chr.). Cantitativ, perioa-
da anilox 90-74 a. Chr. este cel mai bine reprezentat ă cu 8 denari, respectiv 30,8% din
total. Asupra contramărcilor, respeetiv a altor elemente de control, nu vom insista, ele
fiind semnalate în catalog şi prezentate în planşa IV, la numerele 3-5,13,14, 23, ca şi la
12, 13 şi 15 (literele A, K şi P). În sfârşit, în lotul prezentat, 57,6% sunt din secolul II a.
Chr. şi 43% din secolul I a. Chr.

Aşa cum s-a mai arătat, direcţiile de interes pentru studiul circula ţiei denarului
roman republican în Dobrogea sunt trei: malul drept al Dunării, litoralul Pontului
Euxin şi interiorul teritoriului dintre Dunăre şi Mare». Aceste direcţii sunt trădate de
descoperirile monetare romane republicane, izolate sau în tezaure, cunoscute în acest

10. V. Mihăilescia-Bârliba, op. cit, p. 93;
11. R. Ocheşeanu, Pontica, 4, 1971, p. 83; Gh. Poenaru-Bordea, Pontica, 7, 1974, p. 219-238;
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stadiu al cercetărilor. Pe malul drept al Dunării şi în imediata sa apropiere cunoaştem

descoperiri izolate la Bugeac^z, Gura Canliei13, Dervent74, Satu Nou15, Cernavod ă^^,
Capidava^^, Hârşova18, Garvân19, Isaccea20, Tulcea2t, şi Murighiol^, iar ca tezaure
Ostrov23, Viilez4, Oltina^, Garvănz6, Rachelu-Luncaviţaz7, Tulcea2^ şi Murighio129. Pentru
interiorul Dobrogei avem descoperirile izolate de la Albeşti^^, Bărăganu3t, Medgidia32,
Poarta Albă33, Tortomanu34, Nicolae Bălcescu35, Târguşor36, Slava Cercheză37, Slava
Rusă3S, Babadag^y, Daucea-Clo şca40, Iulia47, Niculiţel42, iar ca tezaure Adamclisi43 şi
Casicea44. Litoralul vest-pontic dobrogean est punctat prin descoperirile izolate de la

Limanu45, Mangalia4h, Moşneni47, Constanţa^, Histria49, Arganurns^, Enisalas^, iar ca

12. B. Mitrea, Pontica, 3,1970, p.13; A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 21-22,1988-1989, p. 372, nr.1188;
R. Ocheşeanu, op. cit., p. 78-79, nr. 11, 12;

13. D. Vâlceanu, SCIV, 13, 1962,1, p. 144;
14. B. Mitrea, Dacia, NS, 5,1961, p. 587, nr. 23;
15. Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 224, nr. 11;
16. M. Chilescu, SCIV,17, 1966, p. 388; R. Oche şeanu, op. cit, p. 78, nr. 9, 10;
17. Gh. Poenaru-Bordea, BSNR, 1983-1985, p. 169, nr. 2;
18. Gh. Poenaru-Bordea, B. Mitrea, Dacia, NS, 32, 1989, p. 261, nr. 13, alături de piesele din prezentul

articol.;
19. Gh. Poenaru-Bordea, Pontica, 7, 1974, p. 225, nr. 15;
20. Ibidem, p. 222, nr. 3;
21. Ibidem, p. 223, nr. 4, 5, 6;
22. Vezi prezentul articol;
23. C. Moisil, BSNR, 1922, 17, nr. 41-42, p. 58, nr.91;
24. R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, BSNR,1983-1985, p. 127-142;
25. A. Popescu, G. Talmafichi, BSNR, 90-91, 1996-1997, p. 144-145, sub tipar;
26. A. Barnea, SCN, 5, 1971, p. 372-375;
27. Gh. Poenaru-Bordea, R. Ocheşeanu, BSNR, 1992-1993, p. 67-76;
28. C. Preda, G. Simion, SCN, 3, 1960, p. 545-546; B. Mitrea, SCIV, 9, 1958, 1, p. 155; R. Ocheşeanu,

SCN, 12, 1998, p. 15-26;
29. C. Moisil, BCMI, 2, 1909, p. 89; O. Iliescu, Pontica, 7, 1974, p. 205-211; L. Paulon, RIN 24, 1911, p.

185-198;
30. Gh. Poenaru-Bordea, Pontica, 7,1974, p. 224, nr. 10;
31. Vezi prezentul articol, nr. 24;
32. R. Ocheşeanu, Pontica, 5, 1972, p. 498, nr. 2;
33. B. Mitrea, SCIV,16, 1963, 3, p. 611, nr. 31;
34. R. Ocheşeanu, Pontica, 4, 1971, p. 79, nr. 13;
35. B. Mitrea, Pontica, 3, 1970, p. 133, nr. 8;
36. Vezi prezentul articol., nr. 14;
37. E. Oberlănder-Târnoveanu, C. Opai ţ, Peuce, 9,1984, p. 268, nr. 16;
38. Vezi prezentul articol, nr. 22;
39. Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 223, nr. 8;
40. Tabula Imperii Romani, 35, Romula, Durostorum, Tomis, Bucure şti,1969, p. 37;
41. R. Ocheşeanu, Pontica, 19, 1986, p. 75, nr. 1;
42. Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 222, nr. 1,2;
43. R. Ocheşeanu, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 91-98;
44. Gh. Papuc, Pontica, 7, 1974, p. 213-218;
45. E. Petac, BSNR, 1992-1993, p. 319, nr. 4;
46. R. Ocheşeanu, Pontica, 4, 1971, p. 78, nr. 8; Gh. Poenaru-Bodea, Pontica, 7, 1974, p. 224, nr. 9; R.

Ocheşeanu, Pontica,l9, 1986, p. 75-76, nr. 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8;
47. Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 225, nr. 14;
48. R. Ocheşeanu. M. Liculescu, Pontica, 4,1971, p. 270, nr. 1, 2; R. Oche şeanu, Pontica, 4,1971, p. 77-

78,. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7; Idem, Pontica, 5,
1972, p. 498, nr. 1;
49. C. Preda, H. Nubar, Histria III. Descoperiri monetare 1914-1970, Bucureşti, 1973, p. 157, nr. 1008-

1011; B. Mitrea, BSNR,1976-1980, p. 577, nr. 106; A. Suceveanu, Histria VI. Les thermes romaines, Bucureşti,
1982, p. 163;

50. M. Coja, BMI, 41, 1972, 3, p. 33-42; B. Mitrea, BSNR,1973-1975, p. 319, nr. 34;
51. Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 225, nr. 16;
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Planşa V
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tezaure Mangalia5z şi Costineştis3.
Pornind de la hărţile descoperirilor monetare romane republicane din Dobrogea

(planşa I) şi a drumurilor de epocă imperială din acelaşi teritoriu (planşa II), se poate

constata un număr mare de puncte cu descoperiri în sudul şi nordul zonei şi mai pu ţin
în partea centrală , poate şi datorită unor cercetări timide, şi mai puţin de anvergură, cu
excep^ia Pantelimonului^. Cea mai mare parte a acestor puncte se identific ă cu centre
mai rnici sau mai mari de perioad ă geto-dacică55, ilustrând în fapt penetrarea mediului
autohton pe cale comercială (sau de alt tip) în perioada secolelor II - I a. Chr. de c ătre
negustorii romani din epoca republicană . Drumurile acestor negustori în mediul luat
în discuţie coincide aproximativ, pornind de la descoperiri, cu cele trei c ăi principale
din epoca imperială, ca şi cu ramifica ţiile acestora, în speţă , drumurile secundare.
Oricum, rolul acestor căi de pătrundere (mai ales cele centrale) a fost deja subliniat ca
important pentru acea perioad ă ca linii de traversare rapid ă între diferite centre de
mare interes legat şi de circulaţie monedei greceşti locale sau de imports^. Construirea
drumurilor militare şi comerciale romane imperiale nu s-a făcut întâmplătors^, pe că i

nebătute sau neverificate în primul rând comercial în Dobrogea, ci s-a plecat de la o
realitate deja cunoscută, locală . De altfel, pătrunderea denarului republican in
Dobrogea a fost înlesnită de fondul unor evenimente politice şi economice ce au con-
dus coloniile greceşti la pierderea graduală a influenţei monetare în mediul autohtonsa.
Viitoarele drumuri secundare imperiale în epoca secolelor II - I. A. Chr. şi-au avut
locul şi importanta lor în rela ţiile economice şi comerciale, vezi în acest sens leg ă tura
Axiopolis-Tomis sau cea dintre Isaccea şi Histria. Afirmaţiile de mai sus se bazează şi
pe ipoteza unei pătrunderi mai târzii în Dobrogea a denarului roman republican, de la
data emiterii sale.

Cea mai mare densitate în descoperiri (raportare făcută la media descoperirilor
republicane în Dobrogea), fie izolate, fie în tezaure se constat ă în zona definită de
Durostorum (Silistra) şi Oltina (planşa III). Aceasta, după părerea noastră poate fi
explicată, pe de o parte, de existen ţa la Izvoarele a celui mai importan ţ vad de trecere
a fluviului Dunărea din zona cuprinsă între Transmarisca şi Carsium, din şi spre
Muntenia. Acest vad a fost valabil atât în epoca de dinaintea venirii elementelor
romane, ca şi multe secole ulterior, mărturii în acest sens fiind numeroase vestigii arhe-
ologice şi numismatice5y. Pe de altă parte, poate fi luată în considerare şi importanţa
vechiului centru de la Durostorum, dar, din p ăcate, informatiile din perioada pre-
romană sunt destul de lacunareb^, ceea ce nu ne poate încuraja în definirea unor idei
referitoare la problematica noastră . Este de amintit faptul că, tot din acelaşi perimetru

52. A. Vertan, N. Georgescu, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1990, p. 221-224;
53. B. Mitrea, Pontica, 3, 1970, p. 131-137;
54. V. Pârvan, ARMSI, 37, 1915, p. 265-304;
55. Vezi câteva articole cu bibliografie adiacentă ; P. Diaconu, N. Anghelescu, Rev. Muz. 5, 4, 1968, p.

348-351; M. Irimia, Pontica, 6, 1973, p. 35-42; G. Simion, Peuce, 6,1977, p. 31-48; idem, Peuee, 6, 1977, p. 49-
72; N. Conovici, Cultură şi civilizaţie la Dunârea de Jos, 2, 1986, p. 129-143; N. Conovici, C. Muşeţeanu,

SCIVA, 26, 4, 1975, p. 541-550;
56. E. Oberlănder-Târnoveanu, Pontica, 11,1978, p. 65-66;
57. D. Tudor, Arheologie Romană, Bucureşti, 1976, p. 96;
58. D. M. Pippidi, Contribuiii la istoria veche a Rom ăniei, Bucureşti, 1974, p. 32-67;
59. G. Talma#chi, An Dobr., 4,1,1998, p. 25-34, cu întreaga bibliografie arheologică şi numismatică ;
60. A. Aricescu, în Sesiunea de Coatunicări ştiin{ifice a Mvzeelor de Istorie, 1964, vol. I, Bucureşti,

1971, p. 222-242; P.. Diaconu, N. Anghelescu, op. cit.; N. Conovici, C. Mu şeleanu, op. cit., p. 546, VIII, nr. 23,
24;
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Planşa VII

(sud-vestul Dobrogei-Durostorum) mai exist ă 21 de denari romani republicani fără loc
exact de descoperire şi publicaţi în 198661. Pe lângă enumerarea de tezaure dobrogene
făcută mai sus, trebuiesc adăugate cele de la Belica-Turtucaia^2 şi Lipniţa, ambele din
zona amintită, ultimul achiziţionat de curând de MINA Constan ţa, încă inedit 63.

Ultimele trei emisiuni din catalog sunt ale lui Marcus Antonius pentru legiuni, cu
atelier itinerant, părţi componente a seriilor numeroase ce se încadrează tipurilor Ieg.
II - leg. XXIII^. Ele se adaugă altor descoperiri de acest gen din Dobrogea, a căror cir-
culaţie şi frecvenţă semnificativă (pornind de la calitatea inferioară a argintului)65 se
manifestă abia în secolul I p. Chr., mai ales în tezaurele ce se încheie cu emisiuni din a
doua jumătate a acestui secolbb.

61. R. Ocheşeanu, Pontica, 19, 1986, p. 76-77, nr. 9-29; Pentru alte descoperiri passim în Dobrogea;
idem, Pontica, 4, 1971, p. 79-80, nr. 14-23; Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 225, nr. 12, 13, p. 223, nr. 7; M.
Petrescu-Dâmboviţa, în Inventarul materialului arheologie de la rezidenta regal ă din Galali, Bucureşti,1940,
p. 9; Gh: 1'ccr<aru-Bordea, R. Oche şeanu, a. Popescu, SCN, 12, 1998, p.87; E. Ocheşeanu, M. Liculescu, op.
cii., p. 270, nr. 3,4,5,6,;

62. C. Moisil, în Creşterea Colec^}iilor, Bucureşti,1944, p. 101-102;
63. Tezaurul de la Lipni ţa (jud. Constanţa) a fost descoperit întâmplâtor în toamna anului 1998. Lotul

cuprinde 15 piese, eşalonate cronologic între anii 189-180 şi 75 a. Chr. 6unt se remarcat trei imita ţii barbare,

databile din prima parte a secolului II a. Chr.

64. M. Chiţescu, RRH, 4, 1976, p. 742;
65. G. Poenaru-Bordea, R. Ocheşeanu, op. cit., nota 20;
66. R. Ocheşeanu, Pontica,19,1986, p. 82, anexa II (Frecven ţa denarilor pentru legiuni în tezaurele din

sec I. e.n.).
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Denarii romani republicani de faţă, din care aproape jumătate provin din şase
centre dobrogene (trei inedite), aduc informa ţii noi referitoare la prezenta acestora în
Dobrogea, sub aspectul circulaţiei monetare şi a altor elemente de interes economic şi
comercial, părţi integrante a unei realităţii monetare din acest teritoriu, a civiliza ţiei
romane de la Dunărea de Jos.

NOUVEAUX DENIERS ROMAINS R$PUBLICAINS DI;COUVERTS
EN DOBROUDJA

- Resume -

Bine que monnaie de circulation universelle, le dernier romain republicain a fait

son apparition en Dobroudja, au cadre d'une vie economique dominee par le nominal
grec, ce qui explique, peut-etre, jusqu'â un certain moment, sa rarete dans les decou-
vertes, du point de vue chronologique aussi bien qu'archeologique.

A cote du materiau monetaire existant dejâ, nous avons trouve necessaire de
presenter un nouveau lot de deniers romains republicains decouverts de maniere
isolee en Dobrudja. Ceux-ci font partie des collections numismatiques du Musee
d'Histoire Nationale et d'Archeologie de Constantza et de 1'Institut de IZecherches Eco-
Museographiques de Tulcea, ou bien sont identifies dans des collections particulieres
accompagnes d'informations dignes de confiance. Pour un taux de 46% des pieces
presentees, nous connaisson le lieu de decouverte, quant au reste de 54%, le seul indice
est Dobroudja - passim. Les acquisitions et les donations proveniennent des collections
de : Ana Crăciun, Alexandru Popeea et Ana Ionescu. Le cataloque presente 26 deniers

republicains; chronologiquement, le plus ancien appartient â une emision du type
ANONYMOUS et le plus recent date de Marcus Antonius. La pluparf des pieces du
catalogue renvoient aux ateliers de Rome tandis que les autres correspondent aux ate-
liers itinerants avec Sulla et Marcus Antonius. Les deniers se placent dans un taux de
presque 100% en dessous de la valeur theorique de 3,90 g., exception faite celui de C.
Norbanus qui pese 4,02 g. Quantitativement, la periode des annees 90-74 av. J. C. est le
mieux representee, avec 8 deniers,. respectivement 30,8% du total.

On n'insiste pas sur les contre-estampilles et sur d'autres elements de controle,
car ces elements sont signales dans le catalogue et presentes sur la plache IV. Enfin,
dans le lot mentionne, 57,6% sont des deniers du II-e s. av. J. - C. et 43% du Ier s. av. j.
-C.

L'auteur souligne les trois directions d'interet dans les recherches visant la circu-
lation du dernier „dobroudjien": la rive droite du Danube, le littoral du Pont-Euxin et
1'interieur du territoire compris entre le Danube et la Mer. Les directions sont indiquees
par les decouvertes monetaires, isolees ou en tresors, dejâ connues au niveau present
des recherches.

L'auteur identifie aussi une densite prononcee de decouvertes au nord et au sud
de la Dobroudja dans de petits centres ou de grandes centres geto-daces, preuve de la
penetration des marchands romains dans ce milieu autochtone, aux IIe - Ier siecles av
J. -C. Ayant pour point de depart la carte des decouverts monetaires, l'auteur observe
la relation entre les futures routes imperiales dobroudjiennes et les routes preromaines
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de Dobroudja, notamment les routes secondaires, telles Axiopolis - Tomi ou Isaccea -
Histria. On constate que la densite la plus grande est dans la zone situee entre
Durostorum et Oltina. On explique cela par la presence du point bien achalande de
Izvoarele et de 1'ancien centre de Durostorum.

Les deniers romains republicains en question, desquels presque la moitie proven-
nent de six centres dobroudjiens (Hârşova, Bărăganu, Târguşor, Oltina, Slava Rusă,

Murighiol, dont trois sont inedits), apportent de nouvelles informations concernant

leur presence et leur circulation au Bas-Danube.



4

MĂSURI PONDERALE ROMANO-BIZANTINE
DESCOPERTl'E YN NORDUL DOBROGEI

DOREL PARASCHIV

Piesele ce fac obiectuJ notei de faţă sunt rezultatul unei periegheze realizate în
luna mai 1997 în cetăţile Argamum (nr. 1-4) şi Murighiol (nr. 5). Publicarea acestora
completează informatiile legate de utilizarea în Dobrogea a măsurilor ponderale emise
în sistemul librei de autorităXile imperiale romane^. În plus, pentru nordul provinciei,
datele în acest sens sunt pulin concludente2.

1. Greutate în formă de calotă sferică din plumb cu apucătoare din fier (fig. 1).
Nr. inv. 44630
Diametrul - 58 - 65 mm; în ălţimea greutăţii propriu-zise - 40 mm; din apucătoare

se păstrează un fragment cu înălţimea de 14 mm.
Greutatea piesei după curăţare - 840 gr. = 2, 56 libre.

Două piese asemănătoare au fost descoperite la Sacidava (1003 gr. )3 şi Teliţa -
Valea Morilor (870 gr.)4. Piesa de la Sacidava depăşeşte cu putin greutatea teoretică a
trei libre (982, 35 gr.).

1. Pentru ponduri emise in sistemul librei romane, descoperite în Dobrogea, vezi: C. Moisil, CNA 15,
1940,119 -120, p. 292; idem. SCN 1,1957, p. 284 - 293, nr. 53 - 78; P. Diaconu, SCIV 12, 1961, 4, p. 403 - 405;
V. Culică, BSNR, 68 - 69, 1973 - 1975, p. 227, 230; AI Popeea, Pontica 7, 1974, p. 247 - 250; R. Ocheşeanu, N.
Georgescu, BSNR, 70 - 74,1976 -1980, p. 455 - 458; R. Oche şeanu, SCN 8,1984, p. 89 - 94; idem, împreună cu
T. Cleante, Cultură şi civilizatie la Dun ărea de Jos, 3-4,1987, p.173 -174; iidem, Pontica 24,1991, p. 404 - 406;
R. Ocheşeanu, SCN 9, 1989, p. 89 -104; idem, BSNR 86 - 87, 1992 -1993, p. 244 - 245, nr. 4, idem, în acelaşi
volum, p. 249 - 252; V.H. Baumann, Aşezări rurale antice in zona gurilor Dunării. Contribulii azheologice la
cunoaşterea habitatului rural (sec. I - N p. Chr.), Tulcea, 1995, p. 282, pl. LVI/3. De la Păcuiul lui Soare
provine un pond din sticl ă datat în sec. VI (Petre Diaconu, SCIV 12,1961, 4 p. 403 - 405; IGLR 179)

2. Până în prezent a fost publicată o singură măsură ponderală provenită din nordul Dobrogei, de la
Teli(a - Valea Morilor N.H. Baumann, loc. cit.). Alte trei ponduri, descoperite la Aegyssus, Noviodunum şi
Diogetia, sunt amintite de R. Oche şeanu (BSNR, 86 - 87, 1992 - 1993, p. 251, nota 1) şi Al. Barnea (Al.
Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureşti, 1991, p. 238). De la Dinogetia provine o balan ţă
datată in jurul anului 561 (Gh. ştefan, SCIV 1, 1950, 2, p. 152 - 162; IGLR 247), ce putea c ăntări mărfuri cu
greutatea cuprinsă între una şi 60 de libre.

3. R. Ocheşeanu, BSNR 86 - 87,1992 -1993, p. 249, nr. 2, pl. I/2.
4. Vezi nota 2.



288 DOREL PARASCHIV

Fig. 2b

Fig. 3
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 5a

Fig. 5b

2. Greutate aproape sferică din plumb (fig. 2).
Nr. inv. 44631
Diametrul - 33 - 38 mm; Greutatea prezintă o adâncitură cilindrică cu lungimea

de 27 mm şi diametrul de 21 mm.
Greutatea piesei după curăţare - 171, 62 gr. = 0,521ibre.

3. Greutate în formă de calotă sferică din plumb (fig. 3).
Nr. inv. 44523
Diametrul - 29 mm; Înălţimea - 8 mm; în centru prezintă un orificiu cu diametrul

de 5 mm, probabil ca piesa să fie prinsă cu un fir.
Greutatea piesei după curăţare - 55,5 gr. = 2,03 uncii.

4. Pond paralipipedic din plumb. Nr. inv. 44524 (fig. 4)
Dimensiuni : 30 x 30 x 12 mri1;
Greutate -101, 31 gr.
Pe avers, pondul are gravată valoarea - TE(TPOYNKION] - 4 uncii.

Piesa este cu 7,77 gr. mai uşoară decât valoarea teoretic ă a tremis -ului (4 uncii).
Ponduri cu această inscrip^ie (scrisă însă în întregime) au mai fost descoperite la

Callatis5 şi Tomisb. Piesele aznîntite {emise de cetatea Tomis) prezintă legendă şi pe

5. C. Moisil, SCN 1, 1957, p. 291, nr. 58 - 59, pl. VIII/3.
6. R. Ocheşeanu, SCN 9, 1989, p. 92, nr. 16, p. 94. nr. 39 - 40.
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revers. Considerăm că pondul nostru este mai târziu, ştiut fiind faptul că în perioada
romano bizantină interesul pentru decor dispare.

5. Pond paralipipedic din bronz. Nr. inv. 44629 (fig. 5)
Dimensiuni : 26 x 25 x 10 mm;
Greutate - 51,45 gr.
Pe avers piesa are gravată o cruce, iar sub aceasta, valoarea - XB (voµiffµaTa) - 12

nomisme (solidi).

Pondul are cu 3,13 gr. mai putin decât valoarea teoretic ă a sextans -ului (2 uncii).
^n general aceste ponduri au valoare exprimată în uncii^. Singura piesă descoper-

ită în Scythia Minor ce are valoarea exprimată în nomisme (IB) provine de la Rasova8.
Un sextans descoperit la Tomis are gravată, între literele ce exprimă valoarea, o cruce
asemănătoare cu a noastră9. Ambele piese amintite sunt din bronz şi se datează în a
doua jumătate a secolului IV sau în secolul urm ător.

Diferenţele faţă de greutatea teoretică în sistemul libral trebuie explicate fie prin
corodarea metalului, fie prin imperfec ţiunile de fabricare^^. Dealtfel, exceptând prima
piesă (care este incompletă) erorile fa(ă de unitatea etalon nu sunt prea mari - între -
7,12% (piesa nr. 4) şi +4,85% (piesa nr. 2).

Elemente suficiente de datare nu avem decât pentru pondul de la Murighiol.
Faptul că sistemul minei greceşti a fost utilizat în Dobrogea până în timpul domniei lui
Septimius Severus», ca şi contextul descoperirii greutăţilor de la Argamum (la
suprafaţa solului, fiind utilizate deci pe ultimile niveluri de locuire), determină datarea
acestora tot în epoca romano-bizantină .

ROMANO-BY2:ANTTNE WEIGHTS DISCOVERED IN NORTI^RN DOBRUDJA

- Abstract -

Following a surface research in the cities Argamum and Halmyris five ponderal
weights were discovered (four of them leaden and one bronzen), emitted in the system of
Roman libra. The theurencal weight of these objects is between two ounces and three librae.

Two of these pieces (no 4 and 5) have inscriptions which show the value - four
ounees and 12 nomismae respectively.

List of illustration

Fig. 1-4 : Weights discovered at Argamum.
Fig. 5: Weight discovered at Halmyris.

7. C. Moisil, SCN 1, p. 291, nr. 61, pl. IX/1; R. Oche şeanu, SCN 8,1984, p. 90, nr. 4-8, pl. I; idem, SCN
9, 1989, p. 91, nr. 2-3,10 -14, p. 92, nr. 22 - 26, p. 93, nr. 31, 35, p. 94, nr. 41 - 43, p. 95, nr. 64.

8. R. Ocheşeanu, T. Cleante, Cultură şi civilizalie la Dunărea de Jos, 3- 4, 1987, p. 173, 174.
9. R. Ocheşeanu, SCN 8, 1984, p. 90, nr. 4, pL I.

10. C. Moisil, SCN i, 1957, p. 253; R. Ocheşeanu, SCN 9, 1989, p. 97 - 103. Diferen ţele de greutate faţă
de unitate etalon ajung până la ± 20%.

11. R. Ocheşeanu, RBN, 121, 1975, p. 81 - 90; idem, SCN 9, p. 90.

g
i ,^. i ^ ^ ^ . ^^ ^ , ,^,:,,^^ ,



MONEDE BUANTINE DINTR-O COLEC'^'IE CONSTAN^'EAN Ă

GABRIEL CUSTUREA

În rândurile următoare prezentăm două monede bizantine apar ţinând unei
colecţii particulare^. Prima este o hexagram ă emisă de Constantin IV, descoperită în
anul 19981a Agighiol (jud. Tulcea), iar cea de-a dou ă un miliaresion emis de Vasile II,
fără precizări asupra provenien ţei. Dăm în continuare catalogul pieselorz:

Constantin IV
1. AR. Hexagramă, .^ 7,21 g, 22x20,5 mm,

(fals din bronz argintat).
DOW II, p. 534-535, els. II, nr. 22(23),
Constantinopol, a: 668-b73.
MIB III, p. 258, nr. 63B,
Constantinopol, a: 668-669.
Vasile II - Constantin VIII

2. AR. Miliaresion, .^ 2,12 g, 22 mm.

DOW III, 2, p. 629, cls, cls. IIA, nr. 17f,
Constantinopol, a: 977-989.
Moneda emisă de Constantin IV se alătură

unui număr destul de semnificativ de descoperiri
dobrogene cum sunt solidi de la Istria3 şi Tulcea4,
hexagramele de la Niculi ţel5 şi Valea Teilorh sau
folles de la Mangalia^. De remarcat că la Silistra a
fost descoperită întreaga serie de emisiuni (aur, argint şi bronz)e. Fără informatii pre-

i. Mul(umim şi pe această cale d-lui V. Mihalache pentru permisiunea de a publica cele dou ă piese.
2. W. Hahn, Moneta Imperii Bizantini(IvIIB), III, Viena,1981; Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine

Coins in the Dumbarton Oaks and in Whittemore Collection, II Phocas to Theodosius III, 602-717,
Washington, 1968; idem, Catalogue of the Byzaniine Coins in the Dumbarton Oalcs and in the Whittemore
Collection, III, Leon III to Nicephorus III, 717-1081, Washington, 1973 (DOW, II, III).

3. H. Nubar, în SCIV, 17, ]966, 3, p. 605, nr. 1.
4. B. Mitrea, in Dacia, N5, 7, 1963, p. 599, nr. 60.
5. E. Oberlănder-Târnoveanu, Em. M. Constantinescu, în Mousaios, 4/1, 1994, p. 331-332, nr. 33.
6. E. Oberlânder-Târnoveanu, în SCN, 7,1980, p. 164, nr. 3.
7. Gh. Poenaru-Bordea, in Pontica, 4,1971, p. 329, n. 46; idem, R. Oche şeanu, A. Popescu, în SCN,12,

1998, p. 85, nr. 46.
8. E. Oberlânder-Târnoveanu, în CN, 7, 1996, p. 105.
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cise mai sunt consemnate o piesă de 1/2 tremissis9 şi un folles^^.
Trebuie subliniată repartitia acestor descoperiri de-a lungul Dunării şi pe litoralul

Mării Negre sau în imediata apropiere, ceea ce indică şi căile de penetratie monetară
în provincie.

Din cele expuse se constată interesul deosebit al autoritălii bizantine pentru
apărarea zonei, interes reflectat prin prezenla emisiunilor din metal pre ţios. În acelaşi
timp, aşa cum se sublinia într-o lucrare recentă», răspândirea monedelor din bronz
probează încă supravieţuirea unor nuclee urbane, cum sunt Mangalia, dar mai ales
Silistra.

Pentru a sublinia importanla interesului imperiului în zona Dun ării de Jos
amintim şi sigiliul împăratului Constantin IV descoperit la Silistralz.

Miliaresionului de la Vasile II, foarte probabil găsit în Dobrogea, întrege şte
pulinele descoperiri izolate din metal prelios ale împăraţilor asocia ţi. Astfel,
cunoaştem de la Dinogetia trei nomisme histamenon şi şapte nomisme tetarteon
păstrate în colectia Institutului de arheologie „V. Pârvan" din Bucure şti13, două
nomisme histamenon de la Isaccea14 şi una din Dobrogea15. Emisiuni de argint au fost
descoperite la Dervent^b, Dinogeţia» şi Mahmudia18. Penetrarea acestor nominaluri din
metal preţios poate fi pusă în legătură cu frământările politice şi militare din zonă la
sfârşitul secolului al X-lea - începutul secolului al XI-1ea19.

Publicarea celor două piese întregeşte informatiile numismatice asupra provinciei
bizantine de la Dunărea de Jos şi se încadrează efortului suslinut de editare a
descoperirilor întreprins de specialiştii români mai ales în ultimile trei decenii.

9. Gh. Poenaru-Bordea, R. Ocheşeanu, in BSNR, 77-79,1983-1985,131-133, p. 194, nr. 42.
10. Gh. Pcenaru-Bordea, I. Donoiu, în BSNR, 75-75,1981-1982, 129-130, p. 238, nr. 5.
11. E. Oberl^nder-Tărnoveanu, op. cit., p. 106.
12. lbidem, n. 42.
13. Gh. Mănucu-Adameşteanu, Contribujii arheologice ^i numisamatice la istoria Dobrogei in perioa-

da 969-1204, lucrare de doctorat, Bucure şti,1998, mss. p. 12-14.
14. Ibidem, p. 15.
15. N. Bănescu, I.es duch^s byzantins de Paristrion (Paradunavox^ et de Bulgarie, Bucureştri,1946, p.

106.
16. O. Damian, în CCDJ,13-14,1995, p. 219-220.
17. Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit. p. 23.
18. Idem, în Pontica 25, 1992, p. 406, nr. 67.
19. I. Barnea, Şt. ^tefănescu, Din istoria Dobrogei, 3, Bucureşti,1971, p. 71-93.
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MONNAIES BYZANTINES D'UNE COLLECTION DE CONSTANTZA

- Resume -

L'auteur presente deux monnaies byzantines d'argent. La premiere est un hexa-
gramme du temps de Constantin IV, des annees 668-669, la deuxieme est un miliare-
sion du temps de Basile II - Constantin VIII, des annees 977-989.

A partir des decouvertes monetaires, on souligne 1'importance accordee par
1'Empire Byzantin â la region de L'Embouchure du Danube pendant la seconde moitie
du VIIe s. ainsi que la survivance de certains centres urbains comme Mangalia et
Silistra. La presence du miliaresion est attribuee par 1'auteur aux troubles politiques et

militaires de la fin du xe s., ce qui fait que les monnaies byzantines en metal precieux
deviennent de plus en plus frequentes dans 1'espace dobroudjien.

!



HYPERPERI DE LA IOAN III DUCAS VATATZE.S (1222 -1254)
DESCOPERT^'I PE TERITURIUL DOBROGEI

GHEORGHE MĂNUCU - ADAME,STEANU, INGRID POLL,
MffiAELA IACOB, BOGDAN CONSTANTIlVESCU

Cucerirea Constantinopolului de c ătre armatele cruciate (9-12 aprilie 1204)

marchează sfârşitul imperiului bizantin: pe teritoriul său au fost create câteva state
latine - Imperiul de la Constantinopol, regatul Thessalonicului, principatul Moreei şi

unele formaţiurii politice greceşti - Imperiul de la Niceea, Imperiul de la Trapezunt,

Principatul Epirilui^.
Statele bizantine nou create vor bate moned ă proprie, din aur, argint şi cupru,

fapt reflectat prin cele peste 200 de monede din intervalul 1204 - 1261, g ăsite pe terito-

riul Dobrogei2.
Dezagregarea politică a imperiului bizantin şi bulversarea vietii economice se vor

repercuta asupra monedei bizantine de aur care, până spre sfârşitul secolului al XII-lea

fusese mentinută la un titlu foarte înalt3. Hyperpironul va fi bătut doar de către

Imperiul de Niceea4, iar prima emisiune pusă în circula ţie de către Theodor I Lascaris

(1204 - 1222) se presupune c ă avea valori cuprinse între 18 şi 20 karates; aceasta este o
simplă supozitie, deoarece până în prezent nu a fost analizată nici o monedă de aur de

la acest împărat. Mai trebuie amintit că nomisma trachy de electrum, care echivala cu

o treime de hyperpiron, devine acum o simpl ă monedă de argint, estimată la a 12-a

parte dintr-o piesă de aur. Moneda de billon se bate din cupru şi doar prin forma con-

cavă şi greutate se distinge de tetarteron şi 1/2 tetarteronb.
Emisiunile lui Theodor I Lascaris, cu excepţia hyperpironului care a fost bătut

1. Pentru situalia politică din perioada 1204 - 1261 vezi G. Ostrogorski, Storia de.ll'impero bizantino,

Torino, 1969, p. 386-410.
2. E. Oberlânder Tărnoveanu,1981-1982, p. 271-313.
3. S. Brezeanu, L'apparition de la monnaie d'or des rbpubliques italiennes et la situation de 1'hyper-

p^re nieEen, Actes du XIV-Pme Congres International des Etudes Byzantines, Bucarest, 6-12 Septembrie

1971, III, Bucarest, 1976, p. 180.

4 Ph. Grierson, Byzantine Coins, London, 1982, p. 240.
5.. T. Bertele, Il titolo degli iperperi della zecca di Nice^, Thirteenth International Cangress of

Byzantine Studies, Oxford, 1966, Supplementary Papers, Summaries, p. 97;M. Hendy, Coinage and Money
in the Byzantine Bmpite. 1081 - 1261, Washington, 1969, p. 254.

b. L'or monnay^ purification et alt@ration de Rome ^ Byzence, Cahiers Ernest Babelon, 2, Paris,1985,

p. 117-118.
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într-un număr foarte mic, sunt destul de frecvente pe teritoriul Dobrogei, cu
precădere în zona sa nordică - 27 exemplare dintr-un lot de 189 de piese ce acoper ă
secolele XIII- XIV. intr-un mod oarecum surprinză tor, dacă raportăm la numărul
celor de aur, urma şul său, Ioan III Ducas Vatatzes, este prezent doar prin 13 monede
de argint şi cupru^. Existen ţa acestor monede a stat la baza ipotezei c ă hyperperii lui
Ioan III Ducas Vattzes, prezen ţi în număr foarte mare pe teritoriul Dobrogei - 244
exemplareA - au circulat nu dup ă anul 12619 ci, probabil, încă din deceniile trei -
patru^^.

Importanţa hyperberilor niceeni pentru Dobrogea - de subliniat că, deocamdată,
nu se cunosc decât monede din emisiunea II de la Magnesia - dar şi pentru ţinuturile
învecinate a fost subliniată în mai multe articole şi studii, în care au fost centralizate
descoperirile cunoscute până în anii '70>>.

Moneda de aur bătută de Ioan III Ducas Vatatzes a stat si la baza unor lucr ări
recente1z, fapt ce ne-a determinat să prezentăm un lot de 17 piese, unele inedite, altele
reluate şi completate.

Pentru început vom semnala două tezaure, asupra cărora planează multe incerti-
tudini. Primul a fost descoperit în ora şul Babadag, cu ocazia demolării unor case şi este
format din şase piese - un hyperpiron de la Ioan III Ducas Vatatzes13 şi cinci ducaţi
veneţieni. Nu avem alte informaţii despre conditiile de descoperire, piesele fiind recu-
perate de poliţie şi predate la ICEM - Tulcea.

Din sudul Dobrogei men ţionăm doi hyperperi de la Ioan Ducas Vatatzes ce fac
parte dintr-un lot de patru monede de aur - o nomisma tetarteron de la împ ăratul
Vasile II (1005 - 1025) şi un hyperpiron de la împ ăraţii Andronic II şi Mihail IX(1295 -
1320), ce a fost achizi ţionat în anul 1963 şi despre care se spune că face parte dintr-un
tezaur mai mare găsit de un tractorist pe dealul Dervent14.

Descoperirile izolate, cu excep ţia unei monede ce provine de la Constan ţă^s, se
concentrează în nordul Dobrogei.

Deosebit de importantă ne apare moneda de la cetatea medievală Enisala - piesa
a fost găsită de un cioban din satul Enisala, chiar la exteriorul fortifica ţiei genoveze -
care, împreună cu o descoperire mai veche, pare să sugereze că cetatea se afla pe
traseul unui drum comercial, ce venea pe ap ă din Marea Neagră, pe la Gura Portiţa şi
continua de aici pe uscat.

Principala cale comercială continua să o reprezinte Dunărea - prin bra ţul Sf.
Gheorghe - după cum ne-o dovedesc monedele lui Ioan III Ducas Vatatzes, descoperite

7. E. Oberlânder- Târnoveanu, op. cit., p. 272.
8. Numârul nu trebuie sâ ne mire, deoarece s-a estimat la circa 3-5 000 000 exemplare cantitatea de

monedă de aur bătută de Ioan III Ducas Vatatzes cf. D. M. Metcalf, Num. Chron. XX, 1980, p. 130.
9. S. Brezeanu, Studii, 26, 1973, 4, p. 703.

10. D. M. Metcalf, 1979, p. 131; E. Oberlânder - Târnoveanu, op. cit., p. 274-275.
11. Brezeanu, op. cit, p. 699-714; Octavian Iliescu, G. Simion, op. cit., p. 217-228; Octavian Iliescu,

Byzantinoslavica, XXIV,1065, 1, p. 94-99; ideat, RESEE, 7, 1969, 1, p. 109-119.
12. E. Oberlănder - Târnoveanu, Les hyperperes du type Jean III Vatatzes - Classification et 1'^volution

du titre, XII-eme Congres International de Numismatique. Resumes des communications, Berlin, 1997, p.
150-151; idem, în Etudes byzantines et post-byzantines, III, Bucure şti, 1997, p. 113-160.

13. Moneda a fost men ţionatâ de E. Oberlânder - Tărnoveanu, 1981-1982, p. 305, nota 7, nr. 1.
14. Gh. Mânucu - Adameşteanu, Culturâ şi civiliza ţie la Dunărea de jos, Câlăraşi, vol. 17, sub tipar.
15. Piesa a fost menlionatâ, dar fârâ greutate şi număr de inventar cf. B. Mitrea, Dacia, N. S., 7, 1963,

p. 597, nr. 50.

!
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în numroase centre dunărenelb.
Prima localitate din zona Deltei în care apar monedele acestui împ ărat, o

reprezintă Nufăru, centru aflat la cca 12 km în aval de Tulcea şi de unde se cunosc trei

hyperperi». Analiza realităţilor arheologice şi numismatice înregistrate în această
aşezare fortificată cu caracter urban, a dus la concluzia că locuirea încetează aici în

urma atacului tătarilor din anul 1242^g.
Prezenţa celor trei hyperperi de la Ioan III Ducas Vatatzes la Nufăru ne dovedeşte

că a fost pusă în circulaţie emisiunea a doua19.
Din imediata vecinătate, de la Tulcea, prezentăm alte patru exemplare: acestea fac

parte dintr-un lot mai mare de monede de aur cumpărate din zona oraşului Tulcea20.
Analiza descoperirilor monetare de la Tulcea ne face s ă fim circumspecţi în legătură cu
descoperirea acestora aici, mult mai probabilă apărându-ne localizarea lor la Isaccea,
cel mai important centru bizantin din Dobrogea.

Că este aşa par să ne-o dovedească cele cinci piese noi aduse în discu ţie,

descoperite pe teritoriul aşezării de la Isaccea - piesa nr. 7 nu are locul de provenien ţă
cunoscut, dar mai mult ca sigur că provine tot de aici.

O centralizare a monedelor cunoscute - tezaure şi piese izolate - de pe teritoriul

Dobrogei, ne oferă un total de 244 de hyperberi de la Ioan III Ducas Vatatzes, dintre
care 201 exemplare (82,37%) provin din tezaure. Reparti ţia acestora pe teritoriul
provinciei dintre Dunăre şi Mare - trei localităţi în judeţul Constanţa (Seimeni - 14
exemplare, Păcuiul lui - 4 exemplare, Dervent - 2 exemplare) şi trei în jude ţul Tulcea
(Uzumbair - 175 exemplare, Isaccea - 5 exemplare, Babadag - 1 exemplar) pare a indi-
ca o simetrie, care este însă imediat contrazisă de numărul total de monede - 20 în
judeţul Constanţa (8,19% din totalul pieselor din Dobrogea) şi 201 în judeţul Tulcea
(82,37%) balan ţa fiind evident înclinată de importantul tezaur de la Uzumbair. Dacă
vom lua în considere numai piesele izolate - 7 exemplare din trei localităţi din judehzl
Constanţa (Constanţa: 4 exemplare, Lipni ţa: 1 exemplar, Păcuiul lui Soare: 2 exem-
plare) adică 2,86% din totalul descoperirilor şi 22 exemplare din cinci localit ăţi din

judeţul Tulcea (Enisala: 2 exemplare, Greci: 1 exemplar, Isaccea: 10 exemplare, Nuf ăru:
3 exemplare, Tulcea: 6 exemplare), adic ă 9,01% din totalul general, observ ăm că ţinutul
de la Gurile Dunării se impune printr-un număr mai mare de monede, ce provin din
mai multe centre. Si, în sfâr şit, o ultimă paralelă între Păcuiul lui Soare - 6 exemplare
= 2,45% (patru dintr-un tezaur şi două izolate) şi Isaccea - 15 exemplare = 6,14% (cinci
dintr-un tezaur şi zece izolate), localităţi spre care converg cele mai multe op ţiuni ale
specialiştilor în ceea ce priveşte Vicina, oraş în care tranzacţiile comerciale valorează
mii de hyperperi, dă câştig de cauză aşezării urbane fortificate de la Isaccea.

Concentrarea descoperirilor de hyperperi de la Ioan Vatatzes - tezaure şi piese
izolate - în nordul Dobrogei pare să confirme localizarea Vicinei la Isaccea, centru care
beneficiază atât de argumentul numismatic cât şi de cel religiosz^.

16. Din acest punct de vedere nu putem fi de acord cu Metcalf, care presupune c ă hyperperii niceeni

au pătruns în ţinuturile Dunării de Jos pe dnxmuri de uscat. Cf. Constan ţa Ştirbu, op. cit., p. 363 şi nota 19.

17. O piescă mai veche, găsită la Nufăru - Ilgani, a fost mentionată cf. E. Oberlănder - Târnoveanu, op.

cit., p. 305, nota 7, nr. 4.
18. Gh. Mănucu - Adameşteanu, Arh. Med., II, 1998, p. 79-84.
19. D. M. Metcalf, loe. eit. avanseazâ anii circa 1230 sau circa 1240.
20. Piesele au fost doar men ţionate cf. B. Mitrea, op. cit., p. 599.
21. Mănucu - Adameşteanu, SCIVA, 38, 1987, 3, p. 285-292; idem, 1998, passim.
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În acest context nu este deloc întâmplător faptul că şi moneda măruntă de la Ioan
III Ducas Vatatzes (12 exemplare) - cu exceplia unui tetarteron g ăsit la Tulcea -
provine, în exclusivitate, de la Isaccea^. Extinzând investiga ţia asupra întregului lot de
121 monede din secolele XIII-XIV constatăm că de la Păcuiul lui Soare provin doar 7
piese (5,28%), in timp ce,de la Isaccea se cunosc 69 piese (57,02%). Cifrele sunt deosebit
de elocvente şi impun aşezarea de la Isaccea ca principalul centru economic al
Dobrogei din secolele XIII-XIV, dacă nu luăm în considerare Silistra, unde majoritatea
materialului numismatic este înc ă inedit.

Nu lipsită de relevanţă ne apare şi constatarea că toate monedele s-au găsit în cen-
tre aflate pe limesul dunărean şi maritim (aici includem, desigur, şi Enisala), care ne
dovedesc încă o dată rolul activ avut de flota bizantină în cadrul schimburiior comer-
ciale dintre Imperiul de la Niceea şi provincia dintre Dunăre şi Mare.

O altă problemă ce urmează să fie abordată o constituie titlul monedelor din emi-
siunrea a II-a de la Magnesia, aspect ce poate fi corelat, uneori, cu greutatea şi mărimea
flanurilor.

Într-un articol apărut in anul 1966 se constata, pe baza unor analize fizico-chim-
ice, că titlui oscila între 18 1/2 şi 15 1/2 karate, ceea ce corespunde unui procent de
aur de 763 până la 650 %023. Investiga ţiile ulterioare, bazate mai ales pe fluorescenţă de
raze X, confirmă aceste valori, limita inferioară cooborând până la 14,97 karate,
atestând procesul de depreciere suferit de hyperperi în timpul domniei acestui
împărat24. Analiza prin fluorescenţă a pieselor din tezaurul de la Uzumbair indic ă un
titlu mai ridicat pentru cele tirnpurii (18,5 -17 karate) şi valori mai scăzute (14,5 karate)
pentru cele bă tute spre sfârşitul domniei.

Monedele analizate de noi se încadrează într-un grup de mijloc (circa 17 karate),
cantitatea de aur necoborând sub 700%0. Aici trebuie făcută precizarea că analizele prin
FRX nu conduc la ob ţinereas unor valori absolute, ci au o anumită doză de relativitate
- de 1-2 procente - fapt confirmat prin confruntarea cu datele ob ţinute prin spectrome-
tria de emisie; ultima este foarte precis ă, dar rămâne destul de greu de abordat.

Pe lângă aur şi argint, monedele au şi un procent relativ mare de cupru, element
ce diferenţiază clar hyperperii niceeni de cei din epoca Comnenilorzs.

O scurtă trecere în revistă a datelor tehnice ne relevă prezenta majoxitară a
pieselor cu flan mare ( 25 - 27 mm), de 3-4 gr; în cazul piesei de la Constanţa (4,60 gr.)
se observă depăşirea greutăţii standard de 4,40 gr, situa ţie constatată şi cu alte ocazii26.
Alături de ele apar câteva cu flanul mai mic (20-22 mm), cu o greutate de numai 2- 2,50
gr. Faptui a fost deja remarcat şi a fost pus în legă tură cu autorităţile latine de la
Constantinopol, care au imitat moneda de aur a împ ăraţilor de la Niceea, ac ţiune
consemnată şi în tratatul veneto-bizantin din anul 1219; aceste piese mici ar putea fi
"perperi" latini d'oro a carati 16 1/2" men ţionaţi de Pegolotti27. Printre aceste "imita ţii

22. E. Oberlânder - Tărnoveanu, op. cit., p. 285, cat. 24-36.
23. T. Bertele T., op. cit., p. 97.
24. L'or, p. 238.
25. C. Morrison, J. N. Barandon and S. Bendall, Proton activation and XRF analysis; applica^^tion to the

study of the alloy of nicaean and palaeologan hyperpyra issues, în Odyy W. A. (ed.), Metallurgy and
Numismatics, vol. 2, London, 1988, p. 24; L'or, p. 160-161.

26.. Octombrie Iliescu, Creşt. Co1.,10,1964, p. 319, nr. 196-197, D. M. Metcalf, 1980, p. 130.
27. A. Evans, Frano^co Balducci Pegolotti. La PracFica della Mercatura, New York, 1970, p. 287-289;

M. Hendy, op. cit., p. 250-254; S. Brezeanu, 1976, p. 183-184; T. Bertele, Numismatique Byzaniine suivie de
deux ^tudes in^dites stu' les monnaies des PalEwlogues, Edition Fran^aise mise â jour et augmentee de
planches par Cecile Morrisson, Wetteren, 1978, p. 90, nota i, D. M. Metcalf, op. c1t., p. 131; L'or, p. 166-167.
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latine" există şi piese de 18,5 karate28, titlul foarte înalt dovedindu-ne c ă punerea lor în
circulaţie avea la bază noţiuni de ordin economic şi nu urmărea subminarea monedei
niceene de aur.

Aceste exemplare nu tebuiesc confundate cu piese ale c ăror margini au fost tăiate
ulterior (vezi moneda de la nr. 9 din Catalog), actiune ce a dus la mic şorarea flanurilor.

în final trebuie să marcăm şi noi marea varietate a ştanţelor folosite pentru hyper-
perii din lotul pe care-1 prezentăm29, pe care apar diferite mărci secrete - sirnboluri şi

sigle - care par să aparţină meşterilor gravori bizantini3o.

CATALOG

Ioan III Ducas Vatatzes (1222-1254)
Hyperpiron
Magnesia
Emisiunea II
Hendy 1969, p. 237, pl. 31/13-15; 32/15.

TEZAURE
Babadag, jud. Tulcea

1. AU 4,06 g, 24 x 25 mm. Perforată . I.C.E.M. Tulcea - inv. 42280.
Dervent ?, jud. Constan ţa

2. AU 4,32 g, 26 mm. M. Că lăraşi - inv. 14232.
3. AU 4,12 g, 27 mm. M. C ălăraşi - inv. 14231.

DESCOPERIRI IZOLATE
Constanta

4. AU 4,60 g? mm. B.A.R. - inv. 1692/1924.
Enisala - cetate, jud. Tulcea

5. AU ? g, 26 mm. Col. particulară - satul Enisala.
Isaccea, jud. Tulcea

6. AU 4,05 g, 26 mm. Col. particulară .
7. AU 4,00 g, 25 x 23 mm. I.C.E.M. Tulcea - inv. 49594.
8. AU 3,51 g, 26 mm. I.C.E.M. Tulcea - inv. 52043.
9. AU 3,40 g, 23 x 20 mm. I.C.E.M. Tlcea - inv. 51484

10. AU 2,60 g, 22 mm. Col. particulară .
11. AU 1,94 g, 20 x 21 mm. Col. particular ă .

Nufăru, jud. Tulcea
12. AU 3,86 g, 23 mm. I.C.E.M. Tulcea - inv. 52042.
13. AU ? g, 25 mm ? Col. Sotir - comuna Nufăru

Tulcea - zonă
14. AU 4,21 g, ? mm. B.A.R. - inv. 1676/1903.
15. AU 2,59 g, ? mm. B.A.R. - inv. 1676/1901.
16. AU 2,46 g, ? mm. B.A.R. - inv. 1676/1900.

28. E. Oberlănder - Tărnoveanu, Les hyperperes, p. 151.
29. Pentru unele incercări de diferentiere a monedelor din emisiunea a II-a de la Magnesia vezi I.

Iordanov, Moneti i monetno obscenie v Srednovekona BYlgaria, 1081-1261, Sofia, 1984, p. 73-76; E.

Oberlânder - Târnoveanu, op. cit. p. 150-151.

D. M. Metcalf, op. tst., p. 118, Ph. Grierson, op. cit., p. 243, 249.

30. D.M. Metcalf, op. cit., p. 118; Ph. Grierson, op. cit., p. 243, 249.
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ANEXA 1

Hyperperi de la Ioan III Ducas Vatatzes (1222-1254) descoperiţi în Dobrogea.

1. Babadag, jud. Tulcea - 1 ex. : I.C.E.M. Tulcea - inv. 42280. Moneda a fost
menţionată E.. Oberlânder Târnoveanu, BSNR, LXXV - LXXIV, 1981-1982, p. 305, nota
7, nr. l) şi publicată acum cu toate datele, cf. catalog nr. 1.

2. Constanta - 4 ex.(Octavian Iliescu, RESEE, 1980, 7, 1969, 1, p. 117). Una se afl ă
în colecţiile M.N.I.R. (B. Mitrea, Dacia N.S., 24, 1980, p. 376, nr. 141) şi trei la B.A.R. -
Cabinetul Numismatic (Prin bunăvoinţa colegilor de aici, dr. Constantin Preda, direc-
torul Cabinetului şi Viorel Petac, am putut regăsi o monedă - inv. 1692/1924, dar din
discuţiile purtate cu dl Octavian Iliescu, reiese că toate monedele pe care le-a publicat
şi care nu au men ţionat locul de păstrare, provin din colecţia aflată la B.A.R.)

3. Dervent, jud. Constanţa - 3 ex.: o piesă izolată păstrată la B.A.R. (Octavian
Iliescu, loc. cit.) şi două dintr-un tezaur aflat la Muzeul C ălăraşi - inv. 14231,14232, cf.
Catalog nr. 2,3.

4. Enisala, jud. Tulcea - 2 ex.: o piesă izolată păstrată la B.A.R. (Octavian Iliescu,
loc. cit.) şi una aflată într-o colectie particulară din satul Enisala, cf. Catalog nr. 5
(Moneda a fost menţionată cf. E. Oberlânder Târnoveanu, loc. cit., nr. 2, care vorbeşte
de mai multe descoperiri de la Enisala, dar f ără să facă nici o precizare în legătură cu
colecţia în care s-ar păstra sau când au fost publicate).

5. Greci, jud. Tulcea -1 ex.: o pies ă izolată păstrată la B.A.R. (Octavian Iliescu, loc.
cit.).

6. Isaccea, jud. Tulcea - 15 ex.: cinci monede dintr-un tezaur descoperit în anul
1945 (E. Condurachi, B. Şt. Ac., Seria ştiinţe istorice filozofice şi economice, I, 1949, 3-
4, p. 163 - 2 ex; Octavian Iliescu, SCN, IV,1975, p. 241 - 3 ex. din colecţia Săpuşnic, care
se păstrează la I.C.E.M. Tulcea, inv. 39498-39500; E. Oberlânder Tânoveanu, Etudes
byzantines et post byzantines, III, 1997, p. 151-152) şi 10 exemplare izolate: o piesă la
LA.B. - inv. 923 şi una la B.A.R. (Octavian Iliescu, loc. cit.), o piesă la mănăstirea Cocoş
- inv. 12 (E. Oberlănder Târnoveanu, 1981-1982, loc. cit., nr. 3), una într-o colec ţie par-
ticulară din Constanţa (G. Custurea, Pontica 30, 1997, p. 380, nr. 1753) şi Catalog nr. 6-
11, dintre care 3 se află la I.C.E.M. Tulcea - inv. 49594, 51484, 52043 şi 3 în colecţii par-
ticulare din judeţul Tulcea.

7. Lipnita, jud. Constan ţa -1 ex.: (Octavian Iliescu, Ilfov. File de istorie, 1978, p.
150, nota 84, care trimite la Octavian Iliescu,1969, p. 117, unde nu func ţionează această
localitate).

8. Nufăru, jud. Tulcea - 3 ex.: I.C.E.M. Tulcea - inv. 41539 (E. Oberlânder
Târnoveanu, loc. cit., nr. 4- men ţiune) şi Catalog nr. 12,13 - I.C.E.M. Tulcea - inv 52042
şi Biblioteca Academiei Române, Cabinetul numismatic (inv. M. 33; gr. 4,60, diam.
19,5).

9. Păcuiul lui Soare, jud. Constan ţa - 6 ex.: patru piese par să provină dintr-un
tezaur (Octavian Iliescu, 1969, loc. cit.) şi două din descoperiri izolate (idem, Monede
romane şi bizantine. Ponduri, cântare, plumburi comerciale, în Cultura bizantină în
Rominia, Bucureşti, 1971, p. 159, nr. 433, idem, Monede medievale şi moderne
descoperite la Păcuiul lui Soare în anii 1956-1974, în Petre Diaconu, Silvia Baraschi,
Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievală (secolele XIII-XV), II, 1977, p. 154-155, nr. 3-7, I.
Barnea, St. Stefănescu, Din istoria Dobrogei. III. Bizantini, rom^ni şi bulgari la Dunărea
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de jos, Bucureşti, 1971, p. 404 şi fig. 112/6, D. M. Metcalf, Coinage în South Eastern

Europe. 820-1396, London, 1979, p. 130, nota 1). Prin amabilitatea colegilor, dr.
Gheorghe Poenaru Bordea, şeful Cabinetului Numismatic şi Adrian Popescu, am

putut constata că toate monedele se află la I.A.B.: inv. 924 - găsită în anul 1957, inv.

1072 - găsită în anu11960, inv. 1169 - găsită în anul 1961, inv. 1282 - găsită în anu11964,

inv. 1401 - găsită în anul 1968, inv. 1774/1 - găsită în anul 1971.

10. Seimeni, jud. Constan ţa - tezaur format din 14 ex. (Constan ţa ,Stirbu, Muz. Na ţ .,
II,1975, p. 357-364; E. Oberlănder Târnoveanu, 1997, p: 155-156, nr. 32).

11. Tulcea - zonă - 6 ex.: Catalog nr. 14-17 (B. Mitrea, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 599,

nr. 60 - mentiune) şi alte două piese ce se pătrează tot la B.A.R. (Octavian Iliescu,1969,

loc. cit.).
12. Uzumbair, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea - 175 ex., dintr-un total de

195 hyperperi şi 23439 de monede de argint (Octavian Iliescu, G. Simion, RESEE, II,
1964, 1-2, p. 224, E. Oberlănder Târnoveanu,1997, p. 148-151).

13. Dobrogea - passint - 14 ex.: 2 piese în colectia M. C. Secăşeanu şi 10 la Banca

Naţională a României (N. Bănescu, Les duch^s byzantins de Paristrion
(Pazadounavon) et de Bulgarie, Bucarest, 1946, p. 106-107, care pe baza vechilor cat-
aloage le atribuia lui Ioan II Comnenul), la care putem ad ăuga încă două piese în
colec ţii particulasre (B. Mitrea, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 384, nr. 81; Custurea G. - comu-
nicare susţinută la Sesiunea Pontica din anul 1994).

METODE FIZICO-CPIIIvIICE DE ANALiZĂ A MONEDELOR

1. Fluorescenţa de raze X(FRX).
În cazul fluorescenţei de raze X, identificarea şi dozarea elementelor se realizeaz ă

detectând radia ţia de fluorescenţă în domeniul razelor X moi emisă de acestea în urma
excitării lor cu radiaţii X şi gamma sau cu particule încărcate (electroni, protoni, par-
ticule alfa etc.). Proba va emite radia ţia Xcaracterisfica fiecărui element, care va fi anal-

izată după energii (frecvente) şi intensitate de către un analizor de amplitudine multi-
canal, prelucrând informa ţiile obţinute de la detector.

În cazul de faţă, măsurătorile de fluorescen#ă de raze X s-au realizat folosind un

spectrometru constând dintr-o sursă de Am-241 de 30 mCi, un detector de Si(Li) având

o rezoluţie de 180 eV pentru linia K a fierului şi un lanţ electronic conventional.
Spectrometria s-a realizat cu ajutorul unui analizor multicanal, de amplitudine de 4096
canale (tip Canberra) şi un convertor analog-digital, conectate la un calculator.

Fiecare piesă studiată a fost măsurată în mai multe puncte, pe criterii de planei-

tate maximă, cu scopul evaluării dispersiei în concentratie. Metoda permite punerea în
evidenţă şi măsurarea concentratiei, de la p.p.m. (parti per milion,100 p.p.m.= o,oool
g) la 100% a elementelor de bază şi a urmelor din compozi ţia pastei ceramice, cu un

număr atomic Z> 12, cu senzitivitate mai bun ă pentru elementele cu numărul atomic

cuprins între 40 şi 60.
2. Spectrometria de emisie cu laser.
Este o metodă de analiză instrumentală nedistructivă care urmăreşte identificarea

atomilor diferitelor elemente chimice continuate în proba şi a concentraţiilor lor prin

intermediul radiatiei emise de aceştia (a intensită^ii acesteia). Concentra ţia radiatiei

emise este direct propor ţională cu concentraţia elementului care a emis radiatia.

i
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Analiza este punctuală şi nedistructivă . Sistemul de evalu^re constă în compara-
rea intensităţii radia ţiei elementului de analizat cu intensitatea aceluia şi element de
concentratie cunoscută (un etalon).

Analizele spectrometrice au fost făcute la spectrotest în cadrul Laboratorului
Băncii Nationale a României.

in comparaţie cu metoda FRX, spectrometria de emisie oferă o mai mare precizie
în evaluarea cantitativă, datorită unui program performant de etalonare.

Rezultate obţinute prin analiza FRX:

nr. catalog loc nr. inventar Au(%) Ag(%) Cu(%) Fe(%)

desco erire
1 Babadag ICEM - 75,0 22,0 3,00 0,15

42280

7 Isaccea? ICEM - 75,8 22,0 2,30 0,12
49594

9 Isaccea ICEM - 76,5 21,5 2,75 0,10

51484

12 Nufăru ICEM - 74,0 23,0 2,85 0,18
52042

- Nufăru ICEM - 75,5 22,5 2,80 0,10
41539

Rezultate obţinute prin spectrometrie de emisie:

nr. loc nr. Au Ag Cu Cd Hg Pb
catalog descoperire inventar (%o) (%o) (%o) (%o) (%o) (%o)

1 Babadag ICEM 728.4 145,0 122,1 24 72 -
42280

7 Isaccea ? ICEM 708,6 165,2 121,1 25 68 18

- 49594

9 Isaccea ICEM 736,5 138,6 120,9 23 78 -
-51484

12 Nufăru ICEM 730,0 156,7 108,7 22 - 16
-52042

- Nufăru ICEM - 729,4 156,0 110,0 30 82 -
41539
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LES ITYPERPERI DU TEMPS DE JEAN III DUCAS VATATZES (1222-1254),
DECOUVERTS SUR LE TERRITOIRE DE DOBROUDJA

- Resume -

Dans cet ouvrage, sont presentes 17 hyperperi du temps de Jean III Ducas
Vatatzes, provenant de deux tresors - Babadag et Dervent - ainsi que des decouvertes
isolees. Tous appartiennent â 1'emission II de Magnesia et on les a trouves dans les
localites situees sur le limes danubien et maritime.

Par 1'analyse des decouvertes archeoloques et numismatiques de 1'etablissement
byzantin de Nufăru, qui ne survit plus â 1'attaque des Tatars de 1242, on admet que les
monnaies ont penetre en Dobroudja juste apres 1230 et non pas apres 1261, comme on
le supposait il y a peu de temps.

Selon la repartition geographique des tresors et des decouvertes isolees, on
observe une concentration des hyperperi au Nord de Dobroudja: 203 exemplaires d'un
total de 244 exemplaires. Un parallele entre Păcuiul lui Soare - 6 exemplaires = 2,45%
et Isaccea - 15 exemplairea = 6,14%, localites vers lesquelles convergent les hypotheses
les plus nombreuses concernant la localisation de Vicina, donne avantage â Isaccea. En
elargissant 1'investigation sur un lot de 121 exemplaires en argent et cuivre, des XIII-e
- XIV-e siecles, on constate que seules 7 pieces (5,28%) proviennent de Păcuiul lui
Soare, tandis que 69 pieces (57,02%) proviennent d'Isaccea.

Pour en apprendre le titre, les monnaies ont ete soumises â des investigations par
fluorescence de rayons X et spectrometrie d'emission, obtenant des valeurs d'environ
17 carats.

Les pieces proviennent de plusieurs matrices et, dans certains cas, elles presentent
des estampilles secretes.

I



NOY PONDURI MEDIEVALE DIN DOBROGEA

GABRIEL CUSTUREA

Yn anu11999 Muzeului de istorie na ţională şi arheologie Constanţa i-au fost oferite
spre achizitionare trei ponduri medievale. Ele se al ătură unui lot de 11 astfel de piese
publicat recent^. Pondurile au fost descoperite în a şezările medievale de la Casimcea,
Dunăreni, Ghiaurchioi-Vadu şi Ester-Târguşor şi atestă circulalia simultană a două
tipuri de greută^i de cântar, în cursul secolelor XVII-XVIII2.

Recent, cu ocazia simpozionului na ţional de numismatică de la Alexandria, din
anu11998, în expozi ţia vernisată cu acest prilej se afla şi o piesă de tipul „a" aparţinând
unei colectii particulare din localitate, pe care se găseau trei contramărci reprezentând
cifrele anului 1863. De asemenea, într-un articol ap ăruţ de curând3 este descrisă o altă
greutate de cântar din secolul al XIX lea, de acelaşi tip, purtând marca municipiului
Bucureşti cu milesinul 1861 şi două contramărci cu anul 1868, respectiv 18694.

Pondurile pe care le prezentăm aparţin ambelor tipuri: 1 exemplar tip „a", de
formă poliedrală cu 10 fe^e - două octogonale şi opt dreptunghiulare -, două exemplare
de tip „b", de formă poliedrală cu 14 feţe - şase pătratice (rombice) şi opt triunghiulare.
Nu contin nici un semn de identificare sau datare5.
1. 15,42g,12x15x15mm.

Descoperit la suprafaţă, pe teritoriul aşezării medievale Ester.
2. 30,95 g,16,5 x 16,5 x 17 mm.

Descoperit la suprafa ţă în perimetrul aşezării de la Ghiaurchioi de lângă cetatea
Karaharman.
3. 290,40 g, 34 x 34 x 35 mm.

Piesa este deteriorată mecanic cu părli lipsă .
Descoperit la suprafaţă, în apropierea locuinlei cu atelier de fierărie de la Esterb.
Greutătile prezentâte ar putea reprezenta 5(nr. 1), 10(nr. 2) dirhemi, respectiv 1

lidre(nr. 3) - în sistemul metrologic otoman - sau aceiaşi multipli ai d^amului, respec-

1. G. Custurea, in Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 323-328.
2. lbidem, p. 326.
3. R. Ocheşeanu, în BSNR, 88-89,1994-1995,142-143, p. 180-181.
4. lbid^t, p. 180.
5. G. Custurea, op. cit., p. 324, nr. 2-5, 8, 9.
6. Idem, în Cronica Cercetărilor arheologice 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 32.
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tiv 1 litră - în sistemul metrologic românesc^.
Deşi nu au fost găsite în context arheologic, şi aceste ponduri pot fi datate în sec-

olele XVII-XVIII, conform analogiilor de care dispunem. Circulatia lor îns ă s-a prelun-

git până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cel putin pentru greut ăţile
aparţinând tipului „a".

3

NOUVEAUX PONDS MEDIEVAUX DE DOBROUDJA

- Resume -

L'auteur presente encore trois nouveaux ponds medievaux decouverts ă Ester-

Târguşor (n° 1 et 3) et â Ghiaurchioi-Vadu (n° 2), datables aux XVII-e - XVIII-e siecles,

lesquels, conformement aux dernieres recherches, ont ete utilises aussi au XIX-e s.
jusqu'au moment de 1'introduction du systeme europeen de poids et mensures.

7. Idem, în Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 326, tabelul corespondentelor inkre sistemul de greută li
romănesc şi otoman, după N. Stoicescu, Cum măsurau sir8mogii, Bucureşti, 1971 şi N. Pere, Osmatililarda
Madeni pazalaz, Istanbul, 1968.
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G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMA'^CHI

Cronica din acest an cuprinde un num ăr de 175 piese. Din necesitatea introduc-
erii în circuitul ştiinţific, publicăm chiar şi incomplet, un număr de monede din colec ţii
particulare, care ne-au fost accesibile pentru scurt timp.

Pe harta descoperirilor numismatice apare un nou punct, '^ibrinu^, cu piese
achiziţionate de muzeul constăntean în anu11998. Sunt prezente loturi monetare de pe
şantierele arheologice Adamclisi2, Capidava3, Constan ţa4, Hârşovas şi Târguşor-Esterb,
diferite achizitii - Eforie Sud, Gârliciu, Igli ţa, Techirghiol, Cetatea, Plopeni, ,Sipote -,
donaţii - Ostrov din colecţia S. Gionea^ - sau periegheze cum este cazul lotului de la
Izvoarele^. De la Satu Nou(Oltina) au mai fost publicate în paginile noastre monede
provenite din periegheze9, iar de curând a ap ărut un important lot de emisiuni bizan-
tine ce se află în studiu^o. Despre descoperirile de la Slava Rusă ^^ şi m^ai ales Isaccealz,
nu mai este cazul să subliniem diversitatea si numărul lor.

1. În anu11998 în zonă a fost întreprinsă o periegheză, în cursul căreia au fost identificate mai multe
aşezări şi s-au recoltat numeroase monede romane şi bizantine.

2. Pentru descoperiri izolate vezi: R. Oche şeanu, Gh. Papuc, în Pontica, 5,1972, p. 468, nr. 1-4, p. 470-
471, nr. 17-26, p. 477-478, nr. 96-97; iidem, în Pontica, 6, 1973, p. 375-376, nr. 238-240; iidem, în Pontica, 8,
1975, p. 429, nr. 400-401, p. 433-439, nr. 422-477, p. 443, nr. 503-504; A. Vertan, G, Custurea, in Pontica, 16,
1983, p. 302, nr. 640-642; iidem, în Pontica,17,1984, p. 246, nr. 865-870; iidem, în Pontica, 25,1992, p. 381-384,
nr. 1367-1396, G. Custurea, A. Vertan, G. Talmalchi, în Pontica, 30, 1997, p. 376, nr. 1672-1675.

3. Vezi bibliografia numismatică la G. Custurea, în Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 301, n. 3 şi idem, A.
Vertan, G. Talma ţchi, op. cit. , p. 377-379, nr. 1676-1723.

4. Ibidem, p. 372, n. 3.
5. Ibidem, n. 4.
6. G. Custurea, Descoperirile monetare de la Ester-Tărgt^or, în CN, 8,1998, sub tipar, cu bibliografia

la n. 6.
7. A. Vertan, G. Custurea, în Pontica, 15, 1982, p. 278, nr. 444-453, p. 287-288, nr. 628-630; iidem, în

Pontica,16,1983, p. 317, nr. 836-837.

8. Pentru bibliografie vezi: A. Vertan, G. Custurea, în Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 309, nr. 5; G.
Custurea, A. Vertan, G. Talma ţchi, op. cit., p. 380-381, nr. 1754-1786.

9. A. Vertan, G. Custurea, în Pontica, 21-22,1988-1989, p. 377, nr. 1258-1259; iidem, în Pontica, 28-29,
1995-1996, p. 318, nr. 1609-1610; T. Papasima, în Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 282, nr. 13.

10. G. Custurea, în SCN,13, sub tipar.

11. G. Custurea, A. Vertan. G. Talma ţchi, op. cit., p. 375, n. 9 şi p. 381, nr.1791.
12. Pentru bibliografie vezi: G. Custurea, in Pontica, 26,1993, p. 259, n. 2; idem, A. Vertan, G. Talma ţchi,

op. cit., p. 379-380, nr.1750-1753; E. Nicolae, în BSNR, 88-89,1994-1995,142-143, p. 271, nr. 4, 5; Gh. M ănucu-
Adameşteanu în Peuce, 12,1996, p. 298-307; idem, D. Georgescu, în Peuce, 12,1996, p. 287-288, nr. 2-18.
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Trecând la analiza emisiunilor vom remarca prezenţa unor piese de aur de la
Theodosius I şi Honorius13 şi bronzuri de la Numerianus şi Tacitus, mai puţin
frecvente în circula ţia monetară de la Dunărea de Jos. Monedele bizantine din secolele
V-VII se înscriu pe aceleaşi coordonate precizate încă în urmă cu două decenii74, ca de
altfel şi nominalurile din secolele X-XI15.

^'inem să subliniem aici importanţa follesului emis de Constantin VII, găsit la
Mangalia, piesă ce îmbogăţeşte în mod fericit seriile de monede bizantine din secolul
al X-Jea publicate până în prezentlb. De asemenea, este de re ţinut nomisma histamenon
emisă de Constantin IX, descoperită pe la începutul secolului nostru în zona Dobrici,
nominal ce apare destul de frecvent în sudul Dobrogei», posibil Jegat de stipendiile
acordate pecenegilor instalaţi aici după anul 104818.

Considerăm necesar să amintim şi prezenţa mangârilor otomani din secolele XV-
XVI, cercetati în mai mică măsură de numisma ţii români79, care au mai apărut în
descoperiri şi la Adamclisi, Agigea, Ostrov, Păcuiul lui Soare sau în locuri neprecizate20.

Talerii germani sau ai Provinciilor Unite, ca şi piesele de 28 stuvers, publica ţi
acum se adaugă celor găsiţi izolat21 sau în componen ţa unor tezaurezz şi se înscriu în
modelul rezultat în urma unui studiu recentz3.

^n încheierea comentariului nostru atragem aten ţia asupra unui fragment de
depozit monetar provenind de Ja Vama Veche din care au fost recuperate şase mon-
ede, emisiuni otomane ale lui Mustafa III (5 exemplare) şi un ducat raguzanz4.
Descoperirea se înscrie în circula ţia obişnuită a Dobrogei secolului al XVIII-Jea şi se
alătură tezaurelor cunoscute până în prezentzs.

Pentru facilitarea accesului la catalog am folosit diferite abrevieri privind
lucrările de referin^ă şi starea de conservare a monedelorz^.

13. Pentru descoperiri similare vezi: R. Ocheşeanu, în SCN, 6, 1975, p. 235; idem, A. Vertan, în CCDJ,
3-4,1987, p. 164-165.

14. Gh. Poenaru-Bordea, R. Oche şeanu, in SCIVA, 31, 1980, 3, p. 377-396.
15. E. Oberlânder-Tărnoveanu, in CN, 7,1996, p.109-117; idem, in BSNR, 88-89,1944-1995,142-143, p. 7379.
I6. R. Ocheşeanu, în Pontica,l4, 1981, p. 309-314; E. Oberlânder-Tărnoveanu, in SCN, 7, 1980, p. 163-

165; idem, în CN, 7, 1996, p. 119-125, nr. 37-168; Gh. Poenanz-Bordea, I. Donoiu, în BSNR 75-76, 1981-1982,
129-130, p. 237-251; G. Custurea, in Pontica, 19, 1986, p. 273-277; E. Nicolae, op. cit., p. 271, nr. 4, 5; V.
Paruşev, in Dobrogea, 10,1993, p. 145-166.

17. Ibidem, p. 153, nr. 23-24, 27; p. 160, nr. 90; p. 163, nr. 134.
18. P. Diaconu, Les Petch^n^gues au Bas-Danube, Bucureşti, 1970, p. 71.
19. M. Blask6, E. Nicolae, în BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 297-307; E. Nicolae, I. Donoiu, în

BSNR, 80-85, 1986-1991,134-139, p. 299-302.
20. G. Custurea, în SCIVA, 33, 1982, 2, p. 238; A. Vertan, G. Custurea, în Pontica, 12, 1979, p. 239, nr.

82, p. 241, nr. 102; iidem, în Pontica, 25, p. 384, nr. 1396, 1397.
21. E. Oberlănder-Târnoveanu, în Peuce, 8,1980, nr.173,184; Idem, Cr. Opait, in Peuce, 9,1984, p. 278,

nr. 208, 210, 211; A. Vertan, G. Custurea, în Pontica,16,1983, p. 318, nr. 840-842; G. Custurea, în Pontica, 20,
1987, p. 246, 249.

22. Isaccea, cf. B. Mitrea, în BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 605, nr. 354, Medgidia; inedit, în
colecţiile MINAC; Silistra: inedit, din vechea colecţie a BAR, nr. inv. 445; Vadu, cf. S. Iosipescu, în RPH, p.
135-139, Viile, cf. G. Custurea, A. Murat, in Pontica, 12, 1979, p. 207-219.

23. C. Ştirbu, A. M. Velter, în Actes du XIe Congres International de Numismatique, Bruxelles, 8-13
septembre,1991, Louvain, 4, 1993, p. 47-60.

24. Monedele au fost achiziţionate de la Ionescu Stan, care ne-a declarat c ă unii vecini din localitate
deţin un număr neprecizat de piese. Monedele g ăsite nu erau depuse în vas.

25. Lanurile, cf. A1 Popeea, G. Custurea, in BSNR, 70-74,1976-1980,124-128, p. 389-394; Murighiol, cf.
CC, 4,1962, p. 370-372; Rândunica şi Vistierna, cf. G. Simion, în Peuce, 2, 1972, p. 293-333.

26. Pentru uşurarea accesului la catalog am folosit urm ă toarele abrevieri: netocită-NT; pu ţin
tocită=PT; tocită=T; foarte tocită=Ff; H. Mattingly, Coina of the Roanan Empire in the British Museum,
London, 1923-1962 (BMC); P.V. Hill, J. P. C. Kent, R.A. Carsion, Late Romaz► Bronze Coinage, London, 1965
(LRBC, I, II); W. Hahn, Moneta Imperii Bizantu ►i, Viena 1973,1975 (MIB I, II); Ph. Grierson, Catalogue of the
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection, III, 2, Washington,1973
(DOW III, 2); Nuri Pere, Oamanlilarda maden4 paralar Istanbul, 1968 (N.P.); A. Delmonte, Le Benelux d'ar-
gettt, Amsterdam, 1967 (A. Delmonte); C. Ol^er, Naki^li osmanli mangilari, Istanbul, 1975 (Ol^er); H.
Mattingli, Edw. Sydenham ... The Romatt Imperial Coinage, London,1923-1951, II, V, VI, VII (RIC).



312

18,7 3

G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMAŢCHI

'i 8 5^0

^
1^76

i
1877

^

,
18^5

^

►
188 6

Planşa I.



DESCOPERIRI MONETARE ÎN DOBROGEA (XII) 313

Planşa II.
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Planşa III.
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Planşa TV.
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ADAMCLISI
Constantin I

1826.AE ♦ 3,58 g, 21,8 mm.
RIC VI, p. 599, 61b, tip IOVI
CONSERVATORI,
Thessalonica,
a=312-313.
PT. Inv. 59918.

T•S•B•

Gratian
1827.AE ♦ 1,64 g, 17 mm.

LRBC II, tip SECVRITAS
REIPVBLICARE, a=367-378.
T. Inv. 57470.

Anastasius I
1828.AE ♦ 8,08 g, 22 mm.

MIB I, p.100, nr. 24, M,
Constantinopol, E , a=507-512.

PT. Inv. 59920.
Justinianus I

1829.AE ♦ 1/2 Follis, 5,77 g, 20,5 mm.
MIB I, p. 125, nr. 169h,
Thessalonica, a=552-557.
T. Inv. 55437.

Justinus II
1830.AE ♦ 15,78 g, 29 mm.

MIB II, p. 95, nr. 43d, M,
Constantinopol, E , a: ct =570/71.

PT. Col. particulară .

BĂRĂGANU
Justinus I

1831.AE ♦ 12,03 g, 31 mm.
MIB I, p. 103, nr. 11, M,
Constantinopol, ?, a=518-522.
FT. Inv. 61801.

Justinianus I
1832.AE ♦ 17,86 g, 31,5 mm.

MIB I, p. 112, nr. 85, M,
Constantinopol, B, a=532-537.
T., lovită . Inv. 61802.

CAPIDAVA
Traian

1833.AE ♦ 10,04 g, 27 mm.
RIC II, p. 275, nr. 434.
Roma, a=101-102.
T. Inv. 55911.

Claudius II
1834.AE ♦ 1,59 g, 20,5 mm.

RIC V;1, p. 99, nr. 111,
Roma.
T. Inv. 56036.

1835.AE ♦ 0,69g, 17,4 mm.
RIC V,1, p. 219, nr.109, Roma.
FT. Inv. 55993.

Aurelianus
1836.AE ♦ 1,30 g, 24 mm.

RIC V, 1, p. 306, nr. 366, Cyzic,
per. III, tip. CONCORDIA
MILITVM.
T, perforată . Inv. 56077.

Probus
1837.AE ♦ 2,42 g, 22,3 mm.

RIC V, 2, p. 34, nr. 155,
Roma.
PT. Inv. 56070.

Diocletianus
1838.AE ♦ 2,50 g, 21x24 mm.

RIC V, 2, p. 236, nr. 162,
Roma '

X X I Aa=285-286.
tip IOVI CONSERVATORI.
PT. Inv. 55915

1839.AE ♦ 1,61 g, 19,6 mm.
RIC V, 2, p. 253, nr. 306, A
Cyzicus XX _ _
tip. CONCORDIA MILITVM.
PT. Inv. 55938.

Maximianus
1840.AE ♦ 1,97 g, 20,7 mm.

RIC IV, p. 531, nr. 14,
Heracleea, a=295/96.
PT. Inv. 55923.

HA

Valentinianus I
1841.AE ♦ 1,81 g, 18 mm.

LRBC II tip RESTITVTOR
REIPVBLICAE, a=364/365.
PT. Inv. 55949.

Justinus I
1842.AE ♦ 8,82 g, 29 x 25 mm.

MIB I, p. 103, nr. 11, M,
Constantinopol, B, a=518-522..
FT. Inv. 54799.

^ ^.. , ^.^. . ^ ^,^;^,^..^„^.^.^.^ r ^, -^„,^ m^,
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1843.AE ♦ 11,01 g, 28,5 mm.
MIB I, p. 103, nr.12, M,
Constantinopol, B, a=522-527.
FT. Inv. 61753.

1844.AE ♦ 14,48 g, 31,2 mm.
YIIB I, p. 105, nr. 38a, M,
Nicomedia, B, a=522-527.
T. Inv. 59790.

Imperiul Otoman
1845.AE. Mangâr, 1,91 g, 15 mm.

Rv. Konstantiniye în cartuş .
T. Inv. 54019.

CASTELU
Moneda a fost donată de Omer
Sedat în anul 1997.

Faustina II
1846.AE ♦ Sestertius, 9,53 g, 24 mm.

BMC IV, p. 382, nr. 2195, Roma.
NT. Inv. 59071:

CETATEA
Monedele au fost achizi ţionate
în anul 1997.

Numerianus
1847.AE ♦ 3,52 g, 21 mm.

RIC V, 2, p. 202, nr. 466,
Antiochia.
PT. Inv. 59004.
Constantius II sau Constans

1848.AE2 * 2,19 g, 17 mm.
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a=346-350.
T. Inv. 59011.

CONSTAN^'A
Monedele au fost găsite cu ocazia
săpăturilor de salvare din oraş .

Aurelianus
1849.AE ♦ 2,15 g, 20, 5 x 25,4 mm.

RIC V,1, p. 303, nr. 344,
Cyzicus, per. III.
T, perforată . Inv. 511153.

Tacitus
1850.AE ♦ 3,49 g, 23 mm.

RIC V, 1, tip VIRTVS AVG, p. 335,
nr. 95, Roma. X X 1 A
PT. Inv. 55426.
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Maximianus
1851.AE ♦ 1,20 g, 20 mm.

IZIC IV, p. 531, nr. 16,
Heracleea, a=295-296. HE

T, ruptă. Inv. 57005.
Constantius Chlorus

1852.AE ♦ 1,91 g, 17 mm.
RIC IV, p. 360, nx. 89, Rl
Roma a=297-298, .

^^
T. ruptă . Inv. 61754.

Constantinus I
1853.AE ♦ 1,24 g, 22,3 mm.

RIC IV, p. 581, nr. 18a,
Cyzicus, a=295-299.
T, Inv. 56969.

1854.AE ♦ 2,25 g, 17,8 mm.

SMKA

LRBC, tip PROVIDENTIAE AVGG
a=324-330.
PT. Inv. 61758.

Constans
1855.AE y 1,45 g, 17,8 mm.

LRBC I, tip VICTORIAE DD AVGG
Q NN, a=342-348. ^
FT. Inv. 55429.

Constantius II
1856.AE2 ^r 2,04 g, 17 mm.

LRBC, II, p: 69, nr. 1145-1147a.
Siscia, a=346-350. A^ f^ S}
PT. Inv. 61757.

Valens
1857.AE ♦ 1,29 g, 18 mm.

LRBC II tip GLORIA ROMANO-
RVM, a=367-375.
FT. Inv. 57479.

justinus I
1858.AE ♦ 14,12 g, 31,5 x 28 mm.

MIB I, p. 103, nr. 13, M,
Constantinopol, ^ , ă=518-522.
T. Inv. 56925.

Justinianus I
1859.AE ♦ 16,96 g, 31 mm.

MIB I, p. 111, nr. 84, M,
Constantinopol, A, a=527-537.
T. Inv. 56923.

1860.AE ♦ 17,14 g, 39 mm.
MIB I, p. 112, nr. 95a, M,
Constantinopol, B, a:X/ y =541/542
T. Inv. 56926.
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1861.AE ? 3,08 g,17 mm.
MIB I, p. 116, nr. 99, tip general,.
Constantinopol, a=538-551.
FT. Inv. 56917.

1862.AE ♦ 2,89 g, ?.
MIB I, p. 116, nr. 99, I,
Constantinopol,
a: X/XX/ y =561 /562.
FT. Inv. 56922.

1863.AE ♦ 1/2 follis, 7,43 g, 23 mm.
MIB I, p. 125, nr. 168-169,
Thessalonica, a=538-557.
T. Inv. 56914.

1864.AE ♦ 19,67 g, 35 mm.
MIB I, p. 120, nr. 120c, M,
Cyzicus, B, a:X/ y II=543/544.
NT. Col. particulară .

justinus II
1865.AE ♦ 1,37 g, 15 mm.

MIB II, p. 97, nr. 45, ^,
Constantinopol, B, a=565-578.
T. Inv. 56924.

1866.AE ♦ 1,11 g, 12 mm.
MIB II, p. 97, nr. 45, £,
Constantinopol, ?, a=565-578.
PT. Inv. 56921.

1867.AE ♦ 10, 91 g, 29 mm.
MIB II, ,p. 98, nr. 46a, M,
Nicomedia, B, a:X=574/575.
PT. Inv. 56927.

1868.AE ♦ 8,60 g, 30 mm.
MIB II, p. 98, nr. 46a, M,
Nicomedia, A, a:X=574/575.
PT, exfoliată . Inv. 56928.

Tiberius II Constantin
1869.AE ♦ 11,23 g, 29,8 mm.

MIB II, p. 105, nr. 25, M,
Constantinopol, 0, a: S ^=580/81.

PT, lovită . Inv. 56929.
Mauriciu Tiberius

1870.AE ♦ 9,24 g, 30 mm.
MIB II, p.112, nr. 65 Da, M,
Constantinopol, p a:X/II/I^594/95.
T. Inv. 56930.

1871.AE ♦ 3,75 g, 25 x 29,5 mm.
MIB II, p. 116, nr. 69D, K,
Constantinopol, ?, a:X y = 597/598.
FT. Inv. 56934.

Focas
1972.AE ♦ 4,54 g, 24 x 22 mm.

MIB II, p. 131, nr. 65 tip general,
Constantinopol, A, a=603-610.
FT, deteriorată . Inv. 56932.

1873.AE ♦ 4,22 g, 27,5 x 22 mm.
MIB II, p. 131, nr. 65b, XX,
Constantinopol, r , a=603-610.
FT. Inv. 56931.

Regiunea DOBRICI
Constantin IX

1874.AV. Nomisma histamenom
DOW III, 2, p. 738, cls. I,
1042-1055.
PT, deformată. Col. pariculară

EFORIE SUD
Aurelianus

1875.AE ♦ 3,02 g, 22,3 mm.
RIC V, 1, p. 279, nr. 129,
Mediolanum, per. a II-a.
T. Inv. 57687.

1876.AE ♦ 2,98 g, 21,8 mm.
RIC V, 1, p. 271, nr. 61,
Roma, per. a III-a.
T. Inv. 57644.

Probus
1877.AE ♦ 3,05 g, 21 mm.

RIC V, 2, p. 61, nr. 401, Ticinum.
TP. Inv. 57628. N! X X T

GÂRLICIU
Constantius II

1878.AE ♦ 1,63 g, 15,5 mm.
LRBC II, tip FEL TEMP
REPARATIO, a=346-350.
FT. Inv. 57709.

1879.AE4 ♦ 1,42 g, 13 mm.
LRBC II, tip SPES REIPVBLICAE
a=355-360.
FT. Inv. 57700.

Theodosius I
1880.AE4 ^ 1,17 g, 13,5 mm.

LRBC II, tip SALVS REIPVBLICAE(2),
a=388-392.
T. Inv. 57705.
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Arcadius sau Honorius
1881.AE3 ♦ 1,70 g, 14 mm.

LRBC II, tip VIRTVS-EXERCITI
(2), Cyzicus, a=395-408. S M K A
T, Inv. 57708.

Theodosius II
1882 AE3 it 2,57 g, 1^6 mm.

LRBC II,
tip GLORIA ROMANORVM(21),
a=402.
PT. Inv. 57710.

GRĂDINA
Theodosius I

1883.AV. ♦ Solidus, 4,70 g,
DNTHEODOS - VSPP AVG
IMPXXXXIICO - XVIIPP
CONOB
PT. Col. pariculară .

HĂR,SOVA
Theodosius II, Gratian;

Valentinianus II
1884.AE ♦ 1,36 g, 12,5 mm.

LRBC II, tip CONCORDIA
AVGGG, a=378-383.
FT. Inv. 59728.

IGLITA
Titus

1885.AE rt 5,92 g, 27 mm.
BMC II, pl. 54, nr. 2, Roma.
FT. Inv. 57825.

Gordianus
1886.AE R 3,10 g, 23,3 mm.

RIC IV, 3, p. 37, nr. 216,
Antiochia, a=242-244.
T. Inv. 59927.

Probus
1887.AE ♦ 1,77 g, 21,5 mm.

RIC V, 2, p. 41, nr. 223, Roma.
FT. Inv. 57794.

Diocletianus
1888.AE ♦ 2,91 g, 23,4 mm.

RIC V, 2, p. 236, nr.161,
Roma, a=285. X X 1 A
T.Inv.57844

Justinianus 1
1889.AE ♦ 16,22 g, 30,5 mm.

MIB I, p. 112, nr. 87, M,
Constantinopol, -^ , a: 527-532.
T. Inv. 62845.

Mihail IV
1890.AE ♦ 9,18 g, 28,5 x 25 mm.

DOW III, 2, p. 681, cls. C.
PT. Inv. 59928
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ISACCEA
Vasile II - Constantin VIII

1890a. AE ♦ 5,98 g, 27 mm.
DOW III, 2, p. 650-675, cls. A2-A3.
FT. Inv. 46430

Murad II
1891.AE. Mangâr, 1,81 g, 18,5 x 17 mm.

Nuri Pere, tip 67, Edirne.
T. Inv. 40312.

Bayezid II
1892.AE Mangâr, 2,93 g, 15 x 14 mm.

Olcer, p. 29, nr. 0018.
PT. Inv. 40309.

IZVOARELE
Maximianus

1893.AE ♦ 2,52 g, 21 mm.
RIC V, 2; p. 291, nr. 607,
Cyzicus.
T. Inv. 58109 X X,.,

Constantinus II
1894.AE R 2,b5 g,19,2 mm.

LRBC I, tip PROVIDENTIAE
CAEESS, per. I, a=324-327.
Pt. Inv. 59122.

Constantinus I
1895.AE ♦ 1,52 g, 17 mm.

LRBC I, tip DNCONSTANTINIMAX-
AVG - VOT/XX, per. I, a=324-327
T. Inv. 59664.

1896.AE ^t 1,21g, 15 mm.
LRBC I, p. 22, nr. 865, Heracleea
per. I, a=324-330.
T.Inv.59663.

1897.AE ♦ 1,46 g, 17 mm.
LRBC I, tip PROVIDENTIAE
AVGG, per. I, a=324-330.
T. Inv. 59366.
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1898.AE ♦ 0,80 g,15 mm.
LRBC I, tip. PROVIDENTIAE
AVGG, per. I, a=324-330.
FT. Inv. 59146.

1899.AE ♦ 1,08 g, 17 mm.
LRBC I, tip GLORIA EXERCITVS
(1 st.), per. III, a=335-337.
PT. Inv. 59365.

1900.AE ♦ 1,04 g, 14 mm.
LRBC I, tip VOT/XX/MVLT/XXX
per. IV, a=341-346.
T. Inv. 59403.

Constans
1901.AE ♦ 0,99 g,14 mm.

LRBC I, tip VOT/XX/MVLT/XXX
per. IV, a=341-346.
T. Inv. 59386.

Constantius II
1902.AE R 2,01 g, 12 mm.

LRBC I, p. 16, nr. 639.
Roma, per. IV, a=341-346.
PT. Inv. 59110.

1903.AE ♦ 1,11 g, 14 mm.
LRBC I, tip VOT/XX/MVLT/XXX,
per. IV, a=341-346.
PT. Inv. 59400.

1904.AE2 ♦ 2,12 g,15,2 mm.
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH(2), a=346-350.
T. Inv. 59377.

1905.AE3 R 0,90 g, 16,6 mm.
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a=346-350.
FT. Inv. 59151.

1906.AE2 ♦ 0,97 g, 16 mm.
LRBC II, tip CONCORDIA
MILITVM, a=350.
T. Inv. 59372.

Valens
1907.AE3 ♦ 1,27 g, 16 mm.

LRBC II, tip GLORIA ROMANO-
RVM (8), a=364-365.
FT. Inv. 59398.
Valentinianus I sau Valens

1908.AE3 ♦ 2,05 g,16 mm.
LRBC II, tip SECVRITAS-REIPV-
BLICAE, a=364-367.
T. Inv. 59356.

1909.AE3 ♦ 0,77 g,14 mm.
LRBC II, tip RESTITVTOR REIP,
a=364-367.
FT, ruptă, Inv. 59162.

Valens
1910.AE3 y 2,23 g, 20 mm.

LRBC II, tip SECVRITAS REIPV-
BLICAE, a=367-375.
T. Inv. 59126.

1911.AE3 ♦ 1,63 g, 15,2 mm.
LRBC II, tip SECVRITAS REIPV-
BLICAE, a=367-375.
T. Inv. 59134.

1912.AE3 ♦ 0,72 g, 13 mm.
LRBC II, p. 97, nr. 2531,
Cyzicus, a=367-375.
T. Inv. 59381.

Valentinianus I
1913.AE3 ♦ 1,57 g, 17,3 mm.

SMKA

LRBC II, tip GLORIA ROMANO-
RVM (8), a=367-375.
T. Inv. 59662.

Theodosius I
1914.AE3 ♦ 1,31 g, 17 mm.

LRBC II, p. 74, nr. 1511, S I S C
Siscia, a=378-383.
T. Inv. 59131.
Gratian, Valentinianus II sau

Theodosius I
1915.AE4 ♦ 1,21 g, 13 mm.

LRBC II, tip VOT/XV/MVLT/XX
a=378-383.
T. Inv. 59373.

Theodosius I
1916.AE4 ♦ 1,03 g, 12,7 mm.

LRBC II, tip SALVS REIPVBLICAE
(3), Siscia, a=383-392. A S I S•
PT. Inv. 59361.

1917.AE4 ♦ 1,00 g, 13 mm.
LRBC II, tip VICTORIA AVGG(1),

R^P

a=388-392.
T. Inv. 59397.

Arcadius
1918.AE2 ♦ 0,69 g, 12 mm.

LRBC II, p. 89, nr. 2170,
CONSA

Constantinopol, a=383-392.
T. Inv. 59155.
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Honorius
1919.AE4 ♦ 0,65 g,12,8 mm.

LRBC II, tip SALVS REIPVBLICAE
(2), a=394-395.
PT. Inv. 59371.
Theodosius II sau Arcadius

1920.AE4 ♦ 0,59 g, ll mm.
LRBC II,
tip CONCORDIA AVG(3),
a=395-408.
FI'.Inv. 59395.

Arcadius sau Honorius
1921.AE3 ♦ 1,68 g,16,5 mm.

LRBC II, tip VIRTVS-EXERCITI(2),
a=395-408.
FI', ruptă . Inv. 59388.

1922.AE3 ♦ 2,51 g,17 mm.
LRBC II, tip VIRTVS-EXERCITI
(2), a=395-408.
PT. Inv. 59374.

1923.AE3 ^ 1,12 g,16 mm.
LRBC II, tip VIRTVS-EXERCITI(2),
a=395-408.
FI', ruptă . Inv. 59171.

1924.AE3 ♦ 1,72 g,15 mm.
LRBC II, tip VIRTVS-EXERCITI(2),
a=395-408.
FT. Inv. 59393.

Honorius
1925.AE3 ♦ 1,99 g,18 mm.

LRBC II, tip VIRTVS-EXERCITI(2),
a=395-408.
PT. Inv. 59115.

Theodosius II
1926.AE3 ♦ 1,00 g,13 mm.

LRBC II,
tip GLORIA ROMANORVM(21),
a:402.
Fi'. Inv. 59399.

1927.AE3 ^ 0,54 g, 11 mm.
LRBC II,
tip GLORIA ROMANORVM(21),
a:402.
FT. Inv. 59405.

Honorius
1928.AE i 1,04 g,15 mm.

LRBC II, p. 82, nr.1876. T E S A
Thessalonica, a=408-423.
FT. Inv. 59138.
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Theodosius II
1929.AE4 R 0,91 g, ll mm.

LRBC II, tip SALVS REIPVBLICAE
(2), a=423-425.
T. Inv. 59392.

Justinus II
1930.AE ♦ 5,87, 21,5 mm.

MIB II, p. 102, nr. 68b, K,
Thessalonica, a: y) = 570/571.
T. Inv. 59930.

LIMANU
Justinus II

1931.AE ♦ 4,34 g, 21 mm.
MIB II, p. 101-102, nr. 68a(b), K,
Thessalonica, a:III=567/568.
T. Inv. 59929.

MANGALIA
Antonius Pius

1932.AE ♦ Sestertius, 7,74 g, 25 mm.
BMC IV, Pl. 38, nr. 16, p. 260,
nr. 1618, Roma.
PT. Inv. 21968.

Constantin VII
1933.AE ♦ 4,87 g, 24,5 mm.

DOW III, 2,p. 565, cls. 5,
Constantinopol, a=945-950,
surfrapare peste Roman I, cls. 4.
PT. Inv. 56688.

MĂCIN
Faustina I

1934.AE ♦ Sestertius, 22,74 g, 32 mm.
BMC IV, p. 255, nr. 1596.
PT. Col. particulară

Vasile II - Constantin VIII
1935.AE ♦ 6,54 g, 26 x 24 mm.

DOW III, 2, p. 665- 666, cls. Ay var. 39.
PT. Col. particulară .

Constantin IX
1936.AE ♦ 8,76 g, 29 mm.

DOW III, 2, p. 685, cls. D,
surfaprare pe cls. C.
T. Col. particulară .

1937.AE ♦ 4,07 g, 29 x 24,5 mm.
DOW III, 2, p. 685, cls. D.
FI', ruptă. Col. Particulară .

I
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MEDGIDIA
Bayezid II

1938.AE Mangâr,1,05 g,12,5 mm.
Ol^er, p. 31, nr. 0024, Kostantiniye.
T. Inv. 31417.

OLTENI
Moneda a fost găsită la marginea
satului, spre Viroaga.

Solidus Honorius
1939.AV ♦ 4,46 g,

Av. DNHONORI-VS PPAVG; Rv.
VICTOR-IA AVGG, S-M CONOB.
NT. Col. particulară .

OLTINA
Provinciile Unite

1940.AR. Taler, 24, 51 g, 39,5 mm.
Av. MONO ARG ... ORDIN ...;
Rv.CONFIDENS DNO NON MOVETVR
roză cu 5 petale.
T. Inv. 61810.

OSTROV
Piesele 1941-1945 au fost
donate de S. Gionea.

Tiberius II Constantin
1941.AE R 12,14 g, 30,5 mm.

MIB II, p. 105, nr. 25,
Constantinopol, B, a: c^ ( =580/581.
PT. Inv. 49491.

Vasile II-Constantin VIII
1942.AE ♦ 11,09 g, 27,5 mm.

DOW III, 2, P. 665-666,
cls. A3, var. 39.

PT. Inv. 49493.
1943.AE ♦ 8,10 g, 25 x 23 mm.

DOW III, 2, p. 665-667,
cls. Ag, var. 39(40).

PT. Inv. 49493.
Roman III

1944.AE ♦ 11,03 g, 28 mm.
DOW III, 2, p. 676, cls. B.
PT. Inv. 49496.

Mihail IV
1945.AE ♦ 7,01 g, 27 x 26 mm, tăiată .

DOW III, 2, p. 681, cls. C.
PT. Inv. 49495.

Ostfriesland-Friedrich cel Mare
1946. Bill. 4 Mariengroschen, 3,73 g, 24 mm

Craigz, 23, Aurich, 1757.
PT. Inv. 55643.

PECINEAGA
Baiezid II

1947.AE Mangâr, 2,93 g, 14 x 13 mm.
Ol^er, p. 29, nr. 0018; N. P. 59.
T. Inv. 31898.

PLOPENI
Claudius II

1948.AE ♦ 2,77 g, 21 mm.
RIC V, l, p. 218, nr. 98, Roma.
T. Inv. 59953.

Severus Alexander
1949.AE ♦ 2,13 , 19,4 mm.

RIC IV, 2, p. 84, nr. 128,
Roma, a=222-238.
FT. Inv. 59926.

Constantius II
1950.AE ^ 2,40 g, 17,2 mm.

LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
Heracleea, a=351-354.
NT. Inv. 59950. S M N A

POTÂRNICHEA
Geldern

1951.AR. Taler.

MO•ARG •PRO•CO•-•FOE•BELG •

GEL;CONFIDENS•DNO•NON•MO-

VETVR•1636.
PT. Col. particulară .

SATU NOU (Oltina)
Gallienus

1952.AE ♦ 1,62 g, 17,6 x 20 mm.
RIC V,1, p. 150, nr. 221,
Roma.
T. Inv. 58107.

Vasile II-Constantin VIII
1953.AE ♦ 11,53 g, 28,2 mm.

DOW III, 2, p, 668, cls. Ag, var. 41.
PT. Inv. 54950.

1954.AE ♦ 10,13 g, 30 x 28 mm.
DOW III, 2, p. 671, cls. A, var. 45.
PT. Inv. 62846.
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SLAVA RUSĂ
Antoninus Pius

1955.AE ♦ Sestertius, 8,76 g, 27,5 mm.
BMC IV, pl. 49, nr. 14, p. 348,
nr. 2046, Roma.
T. Inv. 58748.

^SIPOTE
justinus II

1956.AE ♦ 5,18 g, 21 x 19,5 mm.
MIB II, p. 102, nr. 68b, K,
Thessalonica, a: y =569/570.
T. Inv. 61832.

1957.AE ♦ 5,70 g, 20 mm.
MIB II, p. 102, nr. 70a, K,
Thessalonica, a: Q =568/569.
PT. Inv. 61833.

1958.AE ♦ 5,87 g, 21 mm.
MIB II, p. 102, nr. 70, tip general,
K, Thessalonica, a: [^ =568/569.
PT. Inv. 61831.

Suleyman II
1959.AE. Mangâr,1,58 g, 19 mm.

Nuri Pere nr. 471, Kostantiniye,
PT. tăiată, perforată .
Inv. 61993.

TECHIRGHIOL
Maximianus

1960.AE ♦ 2,10 g, 20 mm.
RIC IV, p. 621, nr. 61,
Antiochia, a=296.
PT. Inv. 57848.

E
AN T

TÂRGU,SOR
Punctul "Urs"

Traianus
1961.AE ♦ Sestertius,10,17 g, 26 mm.

BMC III, pl. 39, nr. 3, p. 210, nr. 991,
Roma
PT. Inv. 56189.

Sector zootehnic
Diocletianus

1962.AE ♦ 3,27 g, 22,4 mm.
RIC V, 2, p. 253,.nr. nr. 306, Cyzic.

^ NT.Inv.54875. Q
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Nord-estul Esterului
justinianus I

1963.AE ^ 13,91 g, 31 x 28,5 mm.
MIB I, p. 114, nr. 95a, M,
Constantinopol, (' ,
a:X/X/X/t=5571558.
T. ruptă, Inv. 56790.

1964.AE ^► 3,62 g, 16 mm.
MIB I, p. 119, nr. 118a(b), I,
Nicomedia, a=552/553-565.
Ff.Inv.54868.

Justinus II
1965.AE ♦ 6,90 g, 26 mm.

MIB II, p. 101, nr, 68a, K,
Thessalonica, a: III=567/568.
PT. Inv. 54867.

ESTER-PASSIM
Mehmed III

1966.AR. Ak^e, 0,30 g,12 x 10 mm.
N.P. nr. 340, tip general.
FT', perforată. Inv. 62847.

Suleyman II
N.P. nr. 471, Kostantiniye, 1099H

1967.AE. Mangâr, 1,57 g,19 mm.
T. Perforată . Inv. 62849.

1968.AE. Mangâr, 1,53 g,18 mm.
PT. deformată . Inv. 62850.

1969. AE. Mangâr, 1,46 g, 19 mm.
PT. Inv. 62851.

1970.AE. Mangâr,1,29 g,18,5 mm.
T. Inv. 62852.

1971.AE. Mangâr, 1,16 g, 19 mm.
T. Inv. 62853.

1972.AE. Mangâr, 1,03 g,19,5 mm.
T. perforată, ruptă, Inv. 62854.

1973.AE. Mangâr, 0,97 g, 19 mm.
FT. Inv. 62855.

1974.AE Mangâr, 0, 89 g,19 mm.
T. perforată, ruptă . Inv. 62856

Ahmed III
1975.AR. Para, 0,57 g, 15, 8 mm.

N.P. nr. 525, Kostantinyie,1115H.
PT. Inv. 59986.

Mahmud I
N.P. n^. 578, Kostantiniye,1143H.

1976.AR.; Para,.0,68 g,17 mm.
PT.,Inv, 59076.

1977.AR. Pâra,`o,49 g,15 mm.
T. Inv. fr2848.
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TUZLA PASSIM
Lângă far Aurelianus

1978.AE. Monedă cu roata, IET. 1991.AE ♦ 2,42 g,17,6 x 21,8 mm.
T. Col. particulară . RIC V,1, p. 280, nr. 140,

Imperiul Roman Mediolanum., per. II.
1979.AE tip FEL TEMP REPARATIO T. Inv. 57938.

T. Col. particulară . Probus
1980.AE tip GLORIA EXERCITVS 1992.AE ♦ 3,39 g, 23 mm.

T. Col. particulară .
Tuzla passim
Constantius II

1981.AE ♦ 3,16 g,19,5 mm.
LRBC I, p. 27, nr. 1163.
Cyzicus, a=324-330.
T. Inv. 21916.

SMKA

^'IBRINU
Roman III

DOW III, 2, p. 676, cls. B.
1982.AE ♦ 9,01 g, 28 mm.

PT. Inv. 62231.
1983.AE ♦ 7,90 g, 30 x 5 x 28 mm.

T, turnată . Inv. 62374.
Constantin X

1984.AE ♦ 6,81 g, 26 x 23,8 mm.
DOW III, 2, p. 774, cls. 1
T. Inv. 62232.

VAMA VECHE
Ragusa

1985.AR. Ducat, 27,75 g, 43 mm.
PT. Inv. 61761.

Mustafa III
N.P. nr. 632, Istambo1,1171H.

1986.AR. Atlmişlik, 28,70 g, 42,5 mm.
NT, (82). Inv. 61760.

1987.AE. Altmişlik, 28,40 g, 43 mm.
NT, (81). Inv. 61764.

1988.AR. Altmişlik, 27,52 g, 41,5 mm.
PT. Inv. 61759.
N.P. nr. 635, Istambo1,1171H.

1989.AR. Guruş, 18,50 g, 38,5 mm (83).
PT. Inv. 61763.

1990.AR. Guruş.,18,33 g, 39 mm (83).
PT. Inv. 61762.

RIC V, 2, p. 112, nr. 865, Serdica.
PT. Inv. 59591.

Justinus II
1993.AE ^ 5,92 g, 21 mm.

MIB II, tip general, K,
a: XI=575/576.
T. Inv. 51088.

Emden-Ferdinand II
1994.AR. 28 Stiivers, 16,04 g, 38,5 mm.

Av. FLOR: ARGEN(28)CIVITAT.EMB.

Rv.FERDINAND• 11 •ROM•IMP•AVG•
PT. Inv. 56694.

Deventer-Mathias I
1995.AR. 28 stuvers, 12,26 g, 39,5 mm.

A. Delmonte, p. 255, nr. 1107,
fals argintat, 1618.
T. Inv. 56698.

Deventer
1996.AR. Ducat, 28,08 g, 43,2 mm.

A. Delmonte, p. 229, nr. 990, 1663.
PT. Inv. 56697.

Geldern
1997.AR. Taler, 26,51 g, 42 mm.

A. Delmonte, p. 193, nr. 825,1641.
PT. Inv. 57596.

Utrecht
1998.AR. Taler, 22,65 g, 41 mm.

A. Delmonte, p. 198, nr. 847,
1681, fals placat cu argint.
T, deteriorată . Inv. 31655.

Provinciile Unite
1999.Ar. Taler, 20,80 g, 40 mm.

MO ARG PRO CN-FOE BELG ...
CONFIDENS DNO NON MOVETVR

1660
T, fals argintat. Inv. 57074.
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Împăraţi şi membrii
familiei imperiale Localitatea Nr. crt. Nr. ^eseP^

1 2 3 4
Titus Igliţa 1885 1
Traian Capidava 1833 1

Târguşor 1961 1
Antonius Pius Mangalia 1932 1

Slava Rusă 1955 1
Faustina I Măcin 1934 1
Faustina II Castelu 1846 1
Severus Alexander Plopeni 1949 1
Gordianus Igliţa 1886 1
Gallienus Satu Nou 1952 1
Claudius II Capidava 1834, 1835 2

Plopeni 1948 1
Aurelianus Capidava 1836 1

Constan ţa 1849 1
Eforie Sud 1875, 1876 2
Dobrogea 1991 1

Tacitus Constanţa 1850 1
Probus Capidava 1837 1

Eforie Sud 1877 1
Igliţa 1887 1
Dobrogea 1992 1 .

Numerianus Cetatea 1847 1
Diocletianus Capidava 1838, 1839 2

Igliţa 1888 1
Târguşor 1962 1

Maximianus Capidava 1840 1
Constanţa 1851 1
Izvoarele 1893 1
Techirghiol 1960 1

Constantius Chlorus Constanţa 1852 1
Constantin I Adamclisi 1826 1

Constanţa 1853,1854 2
Izvoarele 1895-1900 6

Constantius II Constanţa 1856 1
Gârliciu 1878, 1879 2
Izvoarele 1894, 1902-1906 6
Plopeni 1950 1
Tuzla 1981 1

Constantius II sau Constans Cetatea 1848 1
Constans Constanţa 1855 1

Izvoarele 1901 1
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1 2 3 4

Valentinianus I Capidava 1841 1

Izvoarele 1908, 1909, 1913 3

Valens Constanţa 1857 1
Izvoarele 1907,1910-1912 4

Gratian Adamclisi 1827 1

Theodosius I Gârliciu 1880, 1882 2

Grădina 1883 1

Izvoarele 1914-1917 4

Arcadius Gârliciu 1881 1

Izvoarele 1918, 1921-1924 5

Honorius Izvoarele 1919, 1925,1928 3

Olteni 1939 1

Theodosius II Hârşova 1884 1

Izvoarele 1920,1926,1927,1929 4

Anastasius I Adamclisi 1828 1

Justinus I Bărăganu 1831 1

Capidava 1842-1844 3

Constanta 1858 1

Justinianus I Adamclisi 1829 1

Bărăganu 1832 1

Constanta 1859-1864 6

Igliţa 1889 1
Târguşor 1963,1964 2

Justinus II Adarnclisi 1830 1

Constanta 1865-1868 4

^ Izvoarele 1930 1

Limanu 1931 1

Şipote 1956-1958 3
Târguşor 1965 1

Dobrogea 1993 1

Tiberius II Constantin Constanţa 1869 1

Ostrov 1941 1

Mauriciu Tiberiu Constanţa 1870, 1871 2

Focas Constanţa 1872, 1873 2

Constantin VII Mangalia 1933 1

Vasile II-Constantin VIII Isaccea 1890a 1

Măcin 1935 1

Ostrov 1942, 1943 2
Satu Nou 1953, 1954 2

Roman III Ostrov 1944 1

Tibrinu 1982,1983 2

Mihail IV Igliţa 1890 1

Ostrov 1945 1

Constantin IX Reg. Dobrici 1874 1

Măcin 1836, 1837 2
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1 2 ^ 3 4
Constantin X Tibrinu 1984 1
Murad II Isaccea 1891 1
Bayezid II Isaccea 1892 1

Medgidia 1938 1
Pecineaga 1947 1

Mehmed III Târguşor 1966 1
Mathias I Dobrogea 1995 1
Ferdinand II Dobrogea 1994 1
Suleyman II ^Sipote 1959 1

Târguşor 1967-1974 8
Ahmed III Târguşor 1975 1
Mahmud I Târguşor 1976, 1977 2
Mustafa III Vama Veche 1986-1990 1
Friedrich cel Mare Ostrov 1946 1

Il^TDEX II

Monetăria Localitatea Nr. crt. Nr. piese

Antiochia Cetatea 1847 1
Igliţa 1886 1
Techirghiol 1960 1

Adrianopol Isaccea 1891 1
Aurich Ostrov 1946 1
Constantinopol Adamclisi 1828, 1830 2

Bărăganu 1831,1832 2
Capidava 1842, 1843, 1845 3
Constanţa 1858-1862, 1865,1866

1869-1873 12
Reg. Dobrici 1874 1
Grădina 1883 1
Igliţa 1889 1
Izvoarele 1918 1
Mangalia 1933 1
Medgidia 1938 1
Olteni 1939 1
Ostrov 1941 1
Şipote 1959 1
Târguşor 1963,1967-1977 12
Vama-Veche 1986-1990 5

Cyzicus Capidava 1836,1839 2
Constanţa 1849,1853, 1864 3
Gârliciu 1881 1
Izvoarele 1893, 1912 2
Târguşor 1962 1
Tuzla 1981 1

Deventer pobrogea 1995, 1996 2
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1 2 3 4

Emden Dobrogea 1994 1

Geldern Potârnichea 1951 1
Dobrogea 1997 1

Heracleea Capidava 1940 1
Constanţa 1851 1
Izvoarele 1896 1
Plopeni 1950 1

Histria Tuzla 1978 1

Milano(Mediolanum) Eforie Sud 1875 1

Dobrogea 1991 1

Nicomedia Capidava 1844 1
Constanţa 1867,1868 2
Târguşor 1964 1

Ragusa Vama Veche 1985 1

Roma Capidava 1833-1835,1837,1838 5

Castelu 1846 1
Constanta 1850,1852 2
Eforie Sud 1876 1
Igliţa 1885,1887, 1888 3
Izvoarele 1902 1
Mangalia 1932 1
Măcin 1934 1

Plopeni 1948,1949 2
Satu Nou 1952 1
Slava Rusă 1955 1
Târguşor 1961 1

Serdica Dobrogea 1992 1

Siscia Constanţa 1856 1

Izvoarele 1914,1916 2

Thessalonica Adamclisi 1826,1829 2
Constanţa 1863 1

Izvoarele 1928,1930 2
Limanu 1931 1
,Sipote 1956-1958 3
Târguşor 1965 1

Ticinum Eforie Sud 1877 1

DECOUVERTES MONETAIRES EN DOBROUDJA

- Resume -

Les auteurs presentent en tout 175 monnaies tres diverses, decouvertes en
Dobroudja. On y met en evidence 1'importance des monnaies d'or du temps de
Theodose Ie1 et d'Honorius, des bronzes de Numerien et de Tacite. Parmi les emissions.
byzantines, il faut mentionner le folles de Constantin VII, trouve â Mangalia et nomis-
ma histamenon de Constantin IX, decouvert dans la region de Dobrici avant la seconde
Guerre Mondiale. Les auteurs publient aussi un fragment de tresor monetaire decou-

vert â Vama Veche, date du XVIIIe siecle.



LIBER'^II iN SOCIETATEA ROMANĂ A SECOLELOR I- II p. Chr.

IULIAN ANTOIVESCU

Victorioasă în sângeroasa competi ţie punică, Roma a cucerit lumea elenistică ,incapabilă să opună duşmanului comun un front unitar; legiunile romane au trecut
graniţele lumii civilizate subjugând cel ţi, iberi, panonieni şi bretoni. Fiecare expedi ţievictorioasă arunca pe piaţă marfa mult căutată a lumii antice, sclavii. Iar abundenţa afăcut ca la un moment dat, omul să fie valoare-etalon a unui dureros iefteşug: "ieftin
ca un sard;" ;"preţ de Epirot" ... Pentru majoritatea opiniei publice fenomenul era. pri-
vit doar ca indicele unei prosperităţi binevenite; juriştii au privit sclavia ca o institutie
naturală, firească şi conformă dreptului ginţilor. Copiii găsiţi, cei născuţi din părin ţi
sclavi sau dintr-un părinte sclav şi unul liber, cădeau în servitute. În fine, pentru a
completa această trecere în revistă a izvoarelor sclavajului, menţionăm rolul jucat de
brigandajul maritim sau terestru în alimentarea pie ţii servile. Exercitarea dreptului
patern de vindere a fiului până la trei ori nu pare să fi constituit un izvor important.

Romanii au înţeles gravitatea excep ţională a actului înrobirii cu grozavele sale
consecinte de ordin material şi moral. Căderea în robie apare ca un fenomen ireversibil
deoarece, din punct de vedere juridic şi social, prin actul opus al eliberării (manumis_
^sio) fostul sclav redobândea o personalitate trunchiat ă (capitis diminutio); redevenit
om liber, umbra sclaviei îl înso ţea peste tot, ca un reproş amar îndreptat de opinia pub-
lică nu instituţiei, ci victimei acestei institutii.

Deşi faptul a fost legiferat de-abia de dreptul imperial, condamna ţii la moarte (in
ferrum, ad bestias) deveneau sclavi (servi poenae), pedepsele cele mai aspre, asi-
milându-se stării de sclavie. O stigmatizare în plus.

* Se publică aici o lucrare independentă, de o mai mare întindere a distinsului istoric, arheolog şi omde cultură Iulian Antonescu. Lucrarea ne-a parvenit prin grija d-nei Eugenia Antonescu, so ţia autoruluilucrării. Redacţia revistei s-a angajat cu publicarea manuscrisului recunosc ănd în el valoarea documentară,seriozitatea informaliei şi spontaneitatea scrierii. Între contribu ţie ştiin ţifică şi dizerta ţie istorică, lucrarea,unică totuşi intre scrierile având ca subiect societatea antică, se va dovedi utilă deopotrivă istoricului şi cla-sicistului, dascălului de la catedră şi studentului. Exceptând unele îndreptări ortografice aduse la zi, s-arespectat textul şi trimiterile din notele manuscrisului.
În loc de motto lucrarea poartă o dată şi o dedica ţie: "14 august 1960. Un umil omagiu chiar dac ă vorurma şi alte lucrări ... Toate n-ar fi decăt acelaşi lucru: un înflăcărat şi umil omagiu".
Publicând lucrarea, aducem la rândul nostru un omagiu celui ce a fost Iulian Antonescu.

1
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De aceea încă din sec. V a. Chr. romanii au recurs la subtilităţi menite să mena-

jeze calitatea de cetăţean şi s-o protejeze în anumite cazuri, de pâng ărirea servilă . De

pildă, un cetăţean nu putea fi vândut ca sclav decât dincolo de Tibru ( trans Tiberim

loco); cetăţenii căzuţi prizonieri la duşman şi reduşi în stare de robie erau considerati

victirnile unei captivităti nedrepte, Şi ca atare, odată reîntorşi din captivitate, ingenui

nu liberţi; o deroga ţiune la legile de justiis nuptiis din timpul lui Hadrian, e drept, dar

bazându-se, după cum ne informează Ulpian pe o tradiţie republicană, prevedea că :

"atunci când un copil a fost conceput de o sclav ă, care este tot sclavă şi în momentul

naşterii, dar care a fost cândva liberă în timpul cât a fost gravidă, copilul se va na şte
nu sclav, ci om liber".

Dreptul Pretorian, la rândul său, stipula un sever control al legii la grani ţa dintre

cele două lumi, îngrădind în forme stricte, aservirea Şi mam^*r+^sSia.
La apogeu (climaxul sec. III-II), lumea servil ă prezenta un mozaic de

dezrădăcinaţi de diferite condiţii Şi aspira ţii, uniti prin vitregia unui destin comun -

infernul atotputerniciei stăpânului, strâns în zidurile de fier ale legii.

Pentru micul producător, proprietar al câtorva sclavi tovarăşi de muncă şi

sărăcie, sclavajul continua să păstreze unele trăsături patriarhale din vremea când,

puţini la număr şi trăind în preajma stăpânului, sclavii nu constituiau, prin munca lor,

baza producţiei. "Aliter apud antiquos singuli Marcipores Luciporesve dominorum
gentiles omnem victum in promi.scuo habebat" (Plinius). Nobilimea patricio-plebeiană
proprietară a nenumăraţi sclavi lucră tori agricoli sau personal domestic, utiliza tot

felul de categorii servile, calificându-le sau depravându-le după necesitătile şi cerinţele

" bunului gust". De cele mai multe ori, sclavii de pe latifundii ( familia rustica) erau la

discreţia unui asupritor de grad inferior, un villicus sau actor, care-şi asigura

bunăvoinţa stăpânului dovedindu-şi zelul şi vigilenţa în felurite chipuri.

Din rândurile sclavilor familiei urbane se singularizau cei din anturajul direct al

stăpânilor, un adevărat stat major de secretari, intenden ţi şi supraveghetori, trecând

sub tăcere bufonii, parazi ţii, confidenţii şi alte categorii cu rosturi în contradic ţie chiar

cu morala epocii.
În fine, sclavii publici, ai Statului Roman şi ai cetăţenilor, îşi aveau hrana şi

locuinţa asigurată, erau adesea remuneraţi pentru serviciile lor, putând chiar testa

asupra unei jumătăţi a peculiului. Mul ţi dintre ei prestau servicii care cereau

îndemânare, probitate, o adevărată calificare func ţionărească .

La această diversitate de ordin profesional vine să se adauge şi una de ordin etnic,
atât de favorabilă stăpânilor de sclavi.

Plinius cel Bătrân, constata cu humor că în fiecare casă avută, sunt reprezentate

toate neamurile de pe pământ ..." de la dansatoarea syriană şi până la pedagogul grav,

de origine greacă".
Icoana patriei şi instituţiile strămoşeşti erau atât de vii, încât sclavii răsculaţi din

Sicilia, în mare parte orientali, au încercat să reînvie pe pământul sicilian, în pofida

tradiţiei autohtone, greceŞti şi cartagineze, monarhia seleucid ă . Un veac mai târziu,

senatorii care trecuseră de la Sextus Pompeius la Octavian, mărturiseau că sclavii

înrolaţi în flotă şi armată priveau pe cetăţenii romani drept niŞte impostori, nere-

spectând legile romane Şi înlocuindu-le cu obiceiuri barbare. Spectaculoasa lupt;^ a lui

Spartacus cu puterea romană, nu este în ultima instan#ă decât efortul suprem al unor

oameni care, după ce au rupt lanţurile sclaviei, vor să se întoarcă acasă, înfruntând
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armată după armată, străbătând Italia de la un capăt la altul.
Oricât de odios trebuie să fi sunat cuvântul bellum civile în urechile contempo-

ranilor, lumea liberă împărlită în tabere rivale, nu a şovăit în momente critice să
recurgă la sclavi, să-i transforme în unelte, în arme, - cu dou ă tăişuri de multe ori -
"Cornelienii" lui Sylla, sclavii înarma ţi a unui Clodius, Millo, Brutus, şi-au slujit cu
credintă stăpânii.

Trebuie să admitem că a existat în lumea sclavilor o minoritate ata şată stăpânilor
din diverse motive, dând dovadă de fidelitate, de abnega ţie în cele mai grele împre-
jurări. ^n timpul proscrip ţiilor, actele de trădare comise de copii faţă de părinţi au între-
cut în frecvenţă pe cele săvârşite de sclavi. Marea majoritate continuă să fie stăpânită
cu ajutorul legilor şi aparatului de Stat. Respectarea principiului intangibilitătii puterii
stăpânului asupra sclavului, asigurarea exercitării acestei puteri în condi ţii optime,
rămânea unul din punctele cardinale ale politicii interne. Augustus, la sfârşitul
luptelor civile, şi-a făcut un punct de glorie din aceasta.

Experienţa dovedise, în repetate rânduri, că perspectiva unei reprimări drastice
nu înspăimânta o lume deznădăjduită, pentru care moartea, oricum ar fi venit, era o
eliberare; pe de altă parte, biciul şi lanţurile nu erau în stare să garanteze zelul şi
conştiinciozitatea în muncă . Era momentul să se amintească sclavului, unealtă vie, că
în fiin ţa-i înjosită trăieşte un om, un om poate spera ceva mai bun, un tratament mai
omenos, condi ţionat de o bună comportare. Marquardt constată pe bună dreptate că în
jurul problemei peculium-ului, şi a altora mai puţin importante ^, s-a dat lupta care tre-
buia să transforme, din punct de vedere juridic sclavul, dintr-un lucru într-o persoan ă .

Girard, consemnează în tratatul său de drept roman z îmbunătăţirea situaţiei
sclavilor din punct de vedere juridic, începută din ultimele două secole ale republicii:

"... Toate acestea nu fac îns ă ca sclavul să nu fie o fiinţă omenească, ca între el şi
celelalte obiecte posedate să nu existe o diferenţă esenţială, care-1 fac numai pe el să
intre alături de copiii sub autoritarea părintească în categoria acelor "alieni juris", ceea
ce vrea să spună că este în "dominica potestate" după cum dânşii sunt în "patria potes-
tate" ... Se întrevede o recunoaştere a personalităţii sclavului, fie în prescrip ţiile reli-
gioase, care-1 primesc, într-o anumită măsură, la participarea la cult, care acordă
mormântului său protecţia asigurată mormântului cetăţenilor, fie în obiceiurile şi
tradiţiile domestice, în care sclavul este, se spune, asem ănat celorlalte persoane "in
potestate", în care este ocrotit împotriva abuzului de autoritate din partea lui "pater
familias", prin aceleaşi garantii de ordin moral, mai ales în care nu este pedepsit de
acesta cu pedepse grele, decât pe baza unei adev ărate judecăţi 3.

Perspectiva unei pedepse drastice sau a recompensării, înlăturarea treptată a
exceselor, determină dublul aspect al legisla ţiei referitor la sclavii de la sfârsitul
Republicii şi începutul Imperiului. În timpul împăraţilor Iulio - Claudieni, au apărut
cele două legi care s-au bucurat de aprecieri diferite, dar care ilustreaz ă destul de bine
cele afirmate mai înainte: senatus consultus Silamian şi lex Petronia, prima făcând so-
lidari pe sclavii care se găsesc sub acelaşi acoperământ cu stăpânul, dacă acesta a fost
asasinat, cea de a doua răpind stăpânilor de sclavi dreptul de a-şi sili sclavii să lupte

1. J. Marquardt, L'organisation financi^re chez les Romains, Paris,1888 .
2. P. F. Girard, Manuel ^1€mentaire de droit romain, Paris, 1906, p. 93.
3. Garan^ia cea mai eficace este interven ţia disciplinară a censorului.
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cu fiarele. Între Senatus Consultus Silami^an (an 10 p. Chr.) şi Lex Petronia (din timpul
lui Nero) se plasează în timp două hotărâri ale împăratului Claudius, de mai mică
importanţă, dar nu lipsite de semnificaţie, creând precedente pentru noi imixtiuni ale
statului în raporturile dintre stăpâni şi sclavi; e vorba de Senatus Cor^sultus Claudian
care reglementa relatiile dintre un sclav şi o femeie liberă cu sau fără asentimentul
stăpânului respectiv şi de un edict, răpind stăpânului dreptul de proprietate asupra
sclavului părăsit "ob gravem infirmitatem" (de obicei în templul lui Esculap). .

Cu toată îmbunătăţirea formală a situaţiei, rela ţiile între stăpâni şi masa sclavilor

continuau să fie încordate şi cuvintele lui Seneca4 sunt o mărturie valabilă pentru

epoca în care ne găsim cu analiza noastră : "totidem hostes esse, quot servos".
Diferentiaţi prin origine, mentalitate şi îndeletniciri, sclavii au fost stăpâniţi de un

ideal suprem: libertatea.
Indiferent dacă au conceput-o ca o reîntoarcere la starea ini ţială sau o integrare la

viaţa romană, libertatea rămânea argumentul convingător menit să-i câştige pentru

cauza diferitelor partide. Clodius înarmându-i, precizeaz ă Cicero "le dădea în mod

făţiş speranţa eliberării' S^ La rândul său, Horaţiu salută în Epoda IX victoria repurtată
asupra lui Sextus Pompeius: "Mare ne-a fost bucuria, când Sextus Pompeius, acel fiu al
lui Neptun, alungat din trecătoarea Siciliei, a fugit văzându-şi vasele aprinse, el, care

ameninţa glorioasa cetate cu cătuŞele pe care le scosese sclavilor perfizi'.
Mărturii făcute cu prilejuri deosebite, vorbind însă de aceleaşi temeri şi aspira ţii.
Dacă eliberarea în masă s-a făcut sub imperiul unor conditii excep ţionale, fiind

urmată, imediat după trecerea crizei, de lan ţul măsurilor represive, eliberarea indivi-

duală s-a bucurat de timpuriu de o legiferare minu ţioasă cu forme de procedură con-

sacrate, ca o instituţie compatibilă cu interesele claselor dominante şi structura statu-

lui sclavagist roman.
După cum remarcă A. M. Duff6 formele şi cauzele eliberării se disting printr-o

varietate care se pretează greu la o sistemâtizare. De aceea voi încerca s ă-mi aleg un

punct de plecare propriu.
Oricare ar fi fost situatia sclavului, din punct de vedere juridic era lipsit de per-

sonalitate, calitate care făcea pe oricare om subiectul unor îndatoriri Şi drepturi în via ţa
privată, socială şi politică . Să continuăm analiza noastră juridică, având mereu în con-

sideraţie că, în ultima instanţă, coordonatele juridice determin ă o poziţie soocială .

Lumea oamenilor liberi prezintă un tablou variat de categorii: cetăţeni romani, cetăţeni

cu statut latin, alia ţi (socii), peregrini, peregrini deditic^.
Proprietari de sclavi, ei ridicau prin eliberare fostul sclav la propria condi ţie

civică. De aici o primă constatare care înlesneşte îngustarea domeniului nostru de cer-

cetare: sclavii elibera ţi ai aliaţilor şi peregrinilor, dobândind situa ţia juridică a

stăpânilor, continuau să rămână în afara lumii romane propriu zise, într-un mediu

care-şi păstrează normele proprii de viaţă citadină . Dimpotrivă, foştii sclavi ai

cetăţenilor romani şi latini, purtând numele consacrat de liber ţi, intrau direct în lumea

romană sau, în cazul latinilor, în anticamera acestei lumi privilegiate; luptând împotri-

va prejudecăţitor, acaparând domenii de activitate considerate ca nedemne sau minore

4. Seneca, Episttilae, 47, 5.
5. Cicero, Ep. XX (Att. IV, 3j.
6. A. M. Duff, Liber^ii 4n primele timpuri ale imperiului.
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de lumea ingenuă, ei participă din plin la via ţa politică, economică şi socială romană,
rămânând în centrul aten ţiei noastre. Cunoscuti sub numele generic de manunvssi, de
liberţi în relatiile cu foştii stăpâni deveniti patroni şi numili libertini în raport cu ceilal ţi
cetăţeni, liberţii păşesc pragul lumii libere aruncănd lanţurile sclaviei, dar păstrând,
fără voia lor, urmele adânci ale cătuşelor. Cum vom vedea la timpul cuvenit, rănile
adânci ale sclaviei se vindecă repede sub razele tămăduitoare ale unei vie ţi prospere,
cicatricele însă, rămân, şi spre ele se îndreptă mereu, ostentativ şi batjocoritor, degetul
opiniei publice.

Şi pe când în ultimele trei secoie ale Republicii, diferen#ele între patricieni şi ple-
bei tind să se estompeze, o nouă prăpastie se adânceşte, ridicând de o parte şi de alta
a ei două categorii care se înfruntă : ingenui şi liberţi. E drept, tributul de umilin ţi, cons-
fintit prin tot felul de restric ţii, nu atinge, cel puţin teoretic, decât prima genera ţie,
cruţând urmaşii; dar, e cu atât mai dureros şi apăsător, cu cât trebuie să se
mulţumească doar cu un individ, lăsându-i în pace progenitura.

În primele timpuri ale Romei, libertii continuau s ă aibă o situa ţie puţin diferită de
cea anterioară, gravitând în jurul puternicului pater familias, ca un satelit în plus din
sistemul clientelar.

Odată cu stingerea vechilor familii aristrocratice, clien ţii îngroşau rândurile ple-
bei romane, în proporţie din ce în ce mai măre. Fiecare eliberare însemna, nu numai un
om liber, ci şi un cetăţean roman în plus; acest proces, lezând puritatea sângelui roman
şi prestigiul calităţii de cetăţean a atras de timpuriu aten ţia legisla ţiei romane, cu atât
mai mult cu cât, pe de o parte mozaicul etnic al lumii servile se îmbog ăţea, iar pe de
alta; creştea frecvenţa eliberărilor. Începând cu sec. al II-lea. a. Chr. concep ţia juridică
asupra eliberării se definitivează consacrând totodată modurile de eliberare.
Manumissia capătă un dublu aspect; unul, general, operatia prin care stăpânul renunţă
la dreptul său de proprietate asupra sclavului; cel de al doilea, particular, specific
roman, prin care statul acordă cetăţenia; în ultimă instănţă libertatea depinde de popor
sau de magistra ţii să i.

De aici, preponderen ţa celor trei moduri de eliberare, vindict•a, testamento, censu,
presupunând cel puţin formal participarea statului, asupra tuturor celorlalte care,
rezumându-se doar la actul de renunţare al stăpânului, pot da doar o libertate precar ă
şi până in prima jumătate a secolului I. p. Chr. revocabilă .

Cicero constată la sfârşitul Republicii: "Nu poţi deveni orn liber decât prin cens,
vindicta sau testament"^ .

Eliberarea prin unul din primele trei moduri este apărată prin lege şi irevocabilă .
Gaius precizează8 : "Ingenui sunt, qui hberi nati sunt, hbertini, qui ex juste virtute ma-
numissi sunt".

În a doua jumătate a sec. I p. Chr., metoda de eliberare ^prin cens dispare,
afirmându-se alte proceduri mai simple şi cu caracter mai puţin oficial:

- I : inter amicos;
- II : per epishilam (scrisoare semnată de stăpân şi minimum cinci martori);
- III : aliis multis mod'ys ..., stăpânul dând sclavului numele de fiu într-un act

public, măritându-şi sclava cu un om liber şi, din sec. III, permiţând sclavului să se
înroleze în armată .

7. Cicero, Ep. (Att II,10).
8. Gaius, Inst, 1,10 - II.
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in pragul erei noastre, recunoa şterea fideicommis-ului, a adăugat la eliberarea
prin testament o nouă posibilitate; pe lângă vechiul "legat de libertate", care făcea din
fostul sclav un liberlus Orcinus, sclavul poate fi eliberat direct de mo ştenitori devenind
libertul moştenitorului. E vorba, în spe ţă, de o mâsură în plus în spiritul reformelor
augustiene, menită să evite posibilitatea dispensârii libertului de leg ăturile cu
patronul.

^n acelaşi timp, pentru a evita eliberarea în scopul fraudulos de a lăsa libertului
sarcina achitării datoriilor defunctului, s-a legiferat dreptul sclavului dezrobit şi insti-
tuit moştenitor prin testament, să ceară o "separatio bonorum" de la praetor, scăpând
de urmărirea asupra persoanei sale sau a bunurilor ce ar dobândi pe viitor, pâstrându-
şi in acelaşi timp calitatea de heres alicuius.

Direct interesatâ, după cum am văzut, în procesul eliberărilor, autoritatea de stat
a exercitat un control sistematic, şi în timp ce, conformându-se doar tradiţiilor locale,
supuşii greci, sirieni, cartaginezi ai imperiului eliberează după bunul plac, proprii
cetăţeni cunosc noi restrictii în această privin#ă .

Augustus şi Tiberius, restauratori ai vechilor traditii republicane, au manifestat
un interes deosebit pentru măsurile menite să însănătoşească familia romanâ,

pepinieră de magistrali şi soldati capabili, şi sâ atragă la o colaborare rodnică,
reprezentanţii vechilor familii aristocratice. Yn cadrul acestei politici, ap ărarea pres-

tigiului calitătii de "civis Romanus", se impunea de la sine. Statul urma sâ punâ noi
bariere în calea afluxului de dezrobiri, dovedind multâ prudentâ în acordarea
cetăţeniei. Augustus inaugura în această privint,ă o linie de conduită de la care putini
principi aveau sâ se abată. Reprezentantul vechii ginţi Claudia şi generalul victorios,

Tiberius, trebuie sâ solicite verbal sau în scris, o acordare de cetăţenie pentru un libert.

Augustus, ne informează Suetonius9, a limitat extinderea drepturilor de cet ăţenie

romană, acordându-le cu o pruden ţă (parcissime), căutănd să pâstreze puritatea

sângelui roman şi ferindu-1 de amestecul cu categoriile dubioase în ochii aristrocratiei

romane: sclavi, liberli, străini.
După un secol, intervenind pentru acordarea cetâ ţeniei romane unor liberti,

Plinius cel Tânâr, scrie împăratului cu tonul unui om care solicită o mare favoare^^. Şi
mai edificator este râspunsul lui Traian, la o aItă scrisoare a prietenului şi colabora-

torului său. După ce a solicitat şi obtinut cetălenia romană pentru doctorul Harpocras,

Plinius se face a nu fi ştiut până atunci câ protejatul său n-a avut nici cetăţenia alexan-

drină şi ca atare o solicită .
E cum am spune, un hatâr de dragul altui hatâr. Atunci, ca şi azi, era greu să

refuzi un prieten, dar, sub vălul prieteniei care dă răspunsul afirmativ, se întrevede
nemulţumirea omului de stat, eredincios unei anumite linii de conduită .

"M-am hotărât, urmând obiceiul înainta şilor mei, sâ nu acord decât cu multâ pru-
denţă dreptul de cetăţenie alexandrin; însâ, dupâ ce am dat lui Harpocras, doctorul
tău, dreptul de cetăţenie roman, nu mă lasă inima să te refuz în ceea ce-mi ceri iarâşi
pentru el" »...

^n acest spirit au fost concepute legile şi măsurile privind problema eliberârii
direct, sau având tangenţe cu ea.

9. Suetonius, Vitae duodecim Caesarum (Augustus), 40.
10. Plinius cel Tânăr, Epistulae, X, 5,6.
11. Plinius, Epist., X, 7 (Traian către Plinius)
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După ce reintegrase proprietarii de sclavi în vechile dxepturi, arătând prin măsuri
drastice că vremea nesiguranţei şi dezordinilor trecuse, Augustus a dispus să se facă
revizuirea ergastulelor pentru a separa sclavii de cei liberi, pe care samavolnicia vremii
îi aruncase în sclavie, apelând, un indiciu în plus al importan ţei acordată acestei
operaţii, la Tiberius.

Prin legile Aelia Sentia şi Fuiia Caninia, ultima plasată de Suetonius tot în timpul
lui Augustus, dreptul de a dezrobi era restrâns, în funcţie de numărul sclavilor, vârsta
stăpânului şi comportarea sclavului în timpul vie ţii servile, cu alte cuvinte, luându-se
în consideraţie pericolul prezentat de elementele înrăite şi periculoase, debarcate prin
manumissio pe ţărmul lumii libere.

Aşa, de pildă, înfrâna tendinţele de lux postum, hotărând un quantum progresiv
de sclavi eliberaţi prin testament, în raport cu numărul de sclavi posedaţi stabilindu-
se limita superioară la o sută . F.liberările depăşind numărul legal se anulau, iar încer-
carea de a ocoli legea scriind numele în orberu, era pedepsit ă prin anularea tuturor
datoriilor.

Lex Aelia Sentia hotăra următoarele :
1. Stăpânul pentru a putea dezrobi trebuia să aibă vârsta de 20 ani, iar sub această

etate putea dezrobi numai invocând un motiv serios, (dorinţa de a dezrobi o sclavă
pentru a o lua de so ţie, pe proprii săi părinti etc.); dezrobirea urma să primească apro-
barea unui consiliu cuprinzând, la Roma, 5 senatori şi 5 cavaleri, prezidati de consul
sau pretor, iar în provincii 20 de recuperatori, cetăţeni romani, prezida ţi de guverna-
torul provinciei. Când stăpânul voia să confere liberatului calitatea de cetăţean, mai era
obligat să uzeze de procedura vindicta.

2. Dezrobitul trebuia să aibă 30 de ani, afară numai dacă consiliul sus menţionat
nu găsea o justă cauză de derogare; o încălcare a legii atrăgea pentru liberţi un gen spe-
cial de cetăţenie, Latină - Juniană, iar încercarea de fraudă transforma aşa-zisul elibe-
rat în Caesaris servus.

3. Nu se putea face o dezrobire în frauda creditorilor,.dezrobirea frauduloasă con-
siderându-se ca ne-existentă . O atare dezrobire era validată într-un singur caz, când
stăpânul a dezrobit sclavul prin testament şi 1-a instituit moştenitor.

4. Nu se putea dezrobi, făcându-i cetăţeni, ci numai peregrini, deditici, sclavii
vincki tortive, ţinuti în lanţuri, chinuiţi.

Lex Junia (Norbana ?) integra în categoria latinilor junieni, pe toţi cei care, sclavi
fiind, fuseseră elibera ţi quasi oficial (inter amicos, per epistulam), plasând respectivul
liberat în situa ţia unui om liberat de fapt şi sclav de drept. Majoritatea juriştilor văd în
ea un precedent pentru cele două legi mentionate. -

În fine, un edict al lui Claudius, includea în aceast ă categorie libertină pe sclavul
care-şi dobândise libertatea fiind bătrân şi bolnav, părăsit de stăpân.

O vedere de ansamblu a acestui sistem de legi (Aelia Sentia - Fufia Caninia) scoate
în evidenţă, pe de o parte efortul statului de a limita şi controla sever manumissia
îndepărtând prin claritate şi concizie posibilitatea oricărui fel de echivoc şi eschivare,
pe de alta, o nouă discriminare în lumea libertină; din câmpul cercetării noastre, pere-
grinii, destinaţi la o condi#ie ereditară, şi completând tabloul liberţilor cu Latinii
Junieni. ^

Prevederile legislaţiei augustiene cu privire la eliberări ca şi impozitul instituit în
aceeaşi vreme (vicessima libertatis) de 5% au fost respectate de legi şi oameni. În vre-
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mea împăratului Traian, ca bun cunoscător al legilor, unchiul sotiei lui Plinius cerea cu
insistenţă vizita proconsulului, prieten al nepotului s ău, pentru a-şi elibera în toată
puterea cuvântului, câ ţiva sclavi, iar Plinius îşi dă pe deplin avizul:

"Dacă vrei să-ţi eliberezi pe deplin sclavii, cărora zilele trecute le-ai şi dat, faţă de
prieteni, libertatea, nu şovăi să apelezi 1a un om, care ar face fără să-şi bată capul şi
ocolul pământului ca să te servească"7z.

În schimb părerile asupra urmărilor pătrunderii foştilor sclavi în rândurile
cetăţenilor încep să fie mai puţin rigide dacă ne orientăm după opiniile aceluia şi
Plinius, demn de a fi privit exponentul opiniei publice şi al unui sistem de
guvernământ. Iată ce scrie colaboratorul lui Traian rudei so ţiei sale, în aceeaşi ordine
de idei:

"Sunt mulţumit că vizita scumpului meu Tiro ţi-a făcut plăcere, însă sunt mai ales
încântat pentru că prezenţa proconsulului, a prilejuit, după cum îmi scrii, să-ţi eliberezi
mai mulţi sclavi. Doresc din suflet ca ţara noastră să prospere din toate privintele, mai
ales în cetăţeni; aceasta-i cea mai frumoasă podoabă a unei ţări" ...

Gaius schiţează în câteva rânduri cu precizarea juristului roman, condi ţia juridică
a Latinilor Junieni 13 "... honunes Latini Juniani appellantur; Latini ideo, quia adsimu-
lati sunt Latinis coloniariis; Juniani ideo quia per legem Juniam libertatem acceperunt,
cum olim servi viderentur esse. Non tamen illis permitit lex Junia vel ipsis testamen- ''
tum facere, vel ex testamento alieno capere, vel tutores testamento dari. Quod autem
diximus extestamento eos capere non posse, ita intellegemus, ne quid directo heredi-
tatis legatorumve nomine, eos posse capere dicamus; alioquin per fidei cornmissum
capere possunt".

Privi ţi de sus de liber ţii cetăţeni romani, ca unii care "trăiesc liberi dar mor
sclavi", Latinii Junieni puteau ob ţine cetăţenia deplină prin:

- iteratione (reeditarea manumissiunii printr-una din metodele consacrate);
- beneficio principali (decizie a împăratului);
- militia, nave, aedificio, pistrino (prestând serviciu în vigiles, construind o cora-

bie, o clădire, o moară);
- mulier quaesit ter enixa (naşterea a trei copii);
- anniculi causae probatio (dovedind că au un copil de un an);
- erroris causae probatio (dovedind că fiind căsătorit cu o Latină, ignorase situa ţia

soţiei).
E un punct câştigat, care-i apropie de categoriile libertine de drept latin şi roman.

În acelaşi timp, căile de dobândire a mult doritei cetăţenii îi transformă în elemente
întreprinzătoare şi devotate, solicitate de necesit ăţile statului în anumite ramuri de
activitate.

Cu aceasta ne-am desăvârşit tabloul marei categorii a dezrobi ţilor, încadrată ast-
fel, în succinta prezentare a lui Gaius: "Et quidem summa divisio de jure personartun
haec est, quod omnes homines aut hberi aut servi sunt. Rursus h'berorum hominum,
alii ingenui, allii libertini sunt. Ingenui sunt qui h'beri nati sunt; libertini qui ex justa
servitute manumissi.

Rursus libertinorum tria sunt genera^4 ; nam aut cives Romani, aut Latini, aut

12. Plinius, Epistulae, VII, 16(către Fabatus).
13. Gaius, Institutiones, 22.
14. Libertinorum genera sunt tria: Cives Romani, Latini Romani, dediticionum numero.
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dediticiorum numero sunt" ... (Gaius, Inst., mmmentarius I, III, De Condicione
Hominum). Am enumerat rând pe rând diferite categorii libertine.

Condiţia de libert este marcată, după cum observă Girard15 prin două categorii
de inferiorităli: inferiorităti politice, menite să restrângă în stat influenţa cetăţenilor cu
un trecut suspect şi inferiorităti de ordin privat, care-şi trag originea mai ales din
leg^ăturile prin care libertul este ataşat de fostul stăpân. Aceste legături limitate exclu-
siv la sclavul eliberat, par să fi dăinuit, iniţial mai multe genera ţii, extinzându-se şi
asupra urmaşilor. Suetonius ne informează că într-o vreme nu prea îndepărtată, erau
excluşi din categoria ingenuilor descendenţii din prima spiţă a liberţilor^^.

Cum, la romani, personalitate presupunea întrunirea a trei elemente»- libertatea,
cetăţenia, familia - să încercăm o sistematizare a restricţiilor care ştirbesc personalitatea
libertului, tocmai din acest punct de vedere.

I. Din punct de vedere al libertăţii (status libertatis) libentul cetăţean roman are o
condiţie asimilată condi ţiei juridice a cetăţeanului ingenuu, actul eliberării având un
caracter irevocabil, cu o singură derogare, survenită sub imperiu (prima men ţiune în
vremea lui Claudius): cazurile de ingratitudine notorie, care puteau duce, în urma
unui adevărat proces, la anulareă manumissiei.

II. În privin ţa cetăţeniei (status civitatis) discriminarea e sensibil accentuată .
Libertul nu poate, în materie de drept public să exercite magistraturi şi să facă

parte din senat ( ultima restrictie extins ă şi asupra primei genera ţii de descendenţi).
Restrictiile lui jus honorum merg şi mai departe, interzicând posibilităţi de afir-

mare şi mai modeste; lex Vitellia (24 p. Chr.) le interzice şi magistraturile municipale.
Mai puţin radicală se prezintă situatia referitor la jtts suffragii şi militiae, libertii făcând
parte din cele patru triburi urbane şi putând servi în diferite tipuri de unităţi militare
şi poliţieneşti, cu excepţia legiunilor, armata regulată şi cetăţenească prin excelenţă .

Există indicii că în vremea lui Augustus ar fi fost priva ţi de jus suffragii,
dispărând din cuprinsul numelui lor men ţionarea tribului.

III. După cât mi se pare însă, rădăcinile întregului complex de inferiorităţi civico-
sociale, se dezvăluie la analiza celui de a13-lea aspect al personalitătii libertului: status
familiae. Privind situaţia din punct de vedere al libertului faţă de propria familie, nu
remarcăm nici o ştirbire a drepturilor lui pater familias; în privin ţa lui jus connubii,
unde ne-am fi putut aştepta la un sistem de legi discrimix^atorii, menite s ă facă cu
neputinţă combinaţii matrimoniale supărătoare ingenuilor, restric ţiile se limitează la
interzicerea căsătoriilor contractate între liber ţi şi membrii ai ordinului senatorial (Lex
Julia de maritandis ordinibus) ca adaos la o lege datând din secolul II a. Chr. pre-
conizând aceeaşi prohibiţie în cazul eventualei alianţe între liberţi şi propria patroană,
sau fiica acesteia.
. În aceeaşi măsură însă, ca fost sclav, libertul rămânea "câmpul de atrac ţie" al

stăpânului conform aceluiasi status familiae, aplicat de astă dată de la patron la libert.
Stăpântzl renunţa, în cazul eliberării la dominica potestas, concretizând legătura

cu sclavul eliberat printr-un complex de preţuri şi îndatoriri reciproce. Libertul con-
tinuă într-o nouă formă dependen ţa de casa care, după cum se explică atât de plastic

15. Girard, op. cit., p. 121.
16. Suetonius, Claudius, 24.
17. Tria enim sunt quae habemus: libertatem, civitatem, familiam. (Paulus, Digestae, 4, 5).
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Plinius în scrisoarea către Paternus "este pentru sclavi un stat şi o patrie"^g.

Aşa se explică anumite obligaţii care nu decurg nici din "jura libertorum", nici din
pozitia de client al libertului, fiind necunoscute clien ţilor ingenui. De pildă, scrisoarea

de despărţire19 era înmânată din partea bărbatului, fie sotiei personal, fie rudelor aces-
teia, de un libert sau de unul din fra ţii soţului; dreptul de tutelă asupra sclavilor de sex

masculin , elibera ţi înainte de pubertate şi asupra libertelor sui juris constituia un
monopol al patronului şi , după moartea acestuia, al urmaşilor săi; în fine, în caz de

înfiere (fie că e vorba de adoptate sau adrogare) libertul nu poate, fără consimţământul

patronului, să primească alt părinte adoptiv, decât tot pe patron. Motivarea este sem-
nificativă, adoptarea fiind privită ca o instituţie prin care se crea artificial patria potes-

tas.
În această privinţă, Mommsen şi Girard vorbesc de aceste legături ca de o pseu-

do-înrudire.
"Legătura rezultând din patronat, care se transmite urmaşilor patronului, dar nu

şi celor ai libertului, este o legărură de pseudorudenie care se aseam ănă cu aceea

care-1 leagă pe copil de tată .
Patronul i-a dat libertului personalitatea aproape la fel cum o d ă tatăl copilului şi

se poate spune că acest fapt îşi găseşte expresie în cazul numelui într-un fel

asemănător"20.
În felul acesta, de-abia scăpat de lanţul sclaviei, omul nostru trebuia să-şi plece

voinţa, într-o supusă obedienţă , principiilor unei institu,tii cu tradiţie gentilică şi cu ros-

turi bine precizate în societatea roman ă . Patronatul şi clientela cu ansamblul de pro-

bleme pe care-1 ridică, depăşesc sfera lucrării noastre, constituind un subiect aparte; să
încercăm o sumară creionare, necesară unei bune orientări.

Apărută ca un corolar al exclusivismului gentilic, care obligă străinul, veneticul şi

oricare altă persoană fără apărare să caute protecţia influentului pater familias, insti-
tutia patronatului s-a dezvoltat cu vremea, jucând, în diferitele epoci ale istoriei Romei,

roluri diferite.
În pragul prăbuşirii republicii, ea "lega pe diferi ţi oameni de stat de masele po-

pulare21. Fides - credinţă personală, era considerată ca fiind obligatorie atăt pentru

patron, cât şi pentru client"'.
Între client şi patron existau îndatoriri reciproce; patronul datora asisten ţă clien-

tului, reprezentare în justitie, consilii juridice ( Clienti promere jura).
Reaua credinţă a patronului atrăgea aplicarea regulii-sanctiune a celor XII Table2z.

La rândul său, clientul era dator să respecte patronul, să-1 însoţească la război, să
contribuie la diferite cheltuieli (plată de amenzi, înzestrarea fiicelor etc.).

Domnia lui Augustus, străduindu-se să refacă institutiile traditionale greu avari-

ate de furtunile prin care trecuse întreaga societate roman ă, avea să se facă resim^ită şi
în acest domeniu.

O instituţie bazată pe tradilia strămoşească şi "fides", nu putea decât să prospere

într-o societate aflată sub auspiciile omului care caracterizându-şi activitatea, declara:

18. Plinius cel Tănăr, Epistulae, VIII,1b
19. Libellus repudii
20. Girard, op. cit., p. 121.
21. N. A. Maşkin, Principatul lui Augustus, Buc.,1954, p. 14.

22. „Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto" (8, 21).
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"Prin noile legi introduse din ini ţiativa mea, am readus obiceiurile str ămoşilor, ce

au fost date uitării în vremea noastră şi am lăsat posterităţii exemple demne de imi-

tat"^.
Efemera prosperitate a aristrocra ţiei romane din timpuJ lui Augustus, remarc ă

Ferrero24, avea să producă îngroşarea rândurilor clientelei cu noi şi variate tipuri.

Multi dintre clienti formează suita de bufoni şi paraziti atât de necesară orgoliu-

lui proaspe^ilor îmbogătiţi. AJţii, mai activi, comit abuzuri în numele patronilor, se

îmbogăţesc şi caută să intre în lumea bună, strecurându-se pe scara de serviciu.

ProtestuJ lui Valerius Messala împotriva clienlilor care, purtând nomina şi cognomina

patronilor, se dădeau drept membri ai gintilor respective, nu-i un semnal de alarm ă
izolatzs.

Oricum, pâinea oferită de patron era amară, de multe ori.
"Mai întâi, să-ţi intre bine în cap că, încuviintându-ti să iei loc Ja masă, un patron

te crede îndeajuns de răsplătit pentru vechile tale servicii'zb.

Umilirile de Ja masă se lin lanţ, şi de multe ori, clientul parazit sau filozoful
înfometat are de înfruntat arogan ţa sclavilor:

"Casele bogătaşilor sunt pline de sclavi impertinenţi". Câteva rânduri din Lucian

ne vor ajuta să completăm tablouJ.
"Dacă un nou venit îşi face aparitia, eşti trimis pe Ja spatele oaspeţilor, într-un

colţişor dispreţuit de ceilalţi. Nu-i deloc de trebuinţă să fii tratat într-adevăr, cu atenţia
cuvenită unui musafir, unui străin şi ai fi nechibzuit s-o pretinzi ...

'^i se servesc cele mai proaste bucăţi, un vin de calitate înferioară, şi de fiecare

dată, sclavul care te serveşte îţi şopteşte:

"Eşti de-ai casei?"
Înregimentat şi eJ în marea categorie a clienţilor, libertul cunoaşte obligaţii,

restrictii, drepturi şi umiliri.
PatronuJ exercita asupra libertului un complex de drepturi, jura libertorum,

constând din dreptul de a-1 obliga să execute angajamentele Juate în momentuJ

eliberării, deci cu caracter particular de la caz Ja caz şi dintr-un număr de obligaţii din

partea celui de al doilea, definitivate în dreptul republican.
I. OBSEQUIUM - respectul deosebit manifestat prin:
- prohibi^ia făcută Jibertului de a intenta o acţiune contra patronului fără încuvi-

intarea magistratului. ( "Parentem, patronum patronam, liberos, parentes de patroni
patronae, in jus sine permissu meo ne quis vocat").

- interdictia de a-i intenta proces pentru în şelăciune, fraudă, şicană;
- reprimarea cazurilor de ingratitudine din partea Jibertului.
II. BONA : voca ţiunea la succesiunea libertului şi, eventuaJ dreptul de tutelă şi

curatelă. Yn cazuJ mortii intentate libertului fără " heredes sui", legea celor XII Table

desemna ca moştenitor pe patron. În secolul al II-Jea a. Chr. patronul dobânde şte bono-

rum posseasio dimidiae partis, dacă Jibertul nu are copii; acest drept se transmitea şi

descendenXilor patronului chiar dacă erau emancipati. În fine, legile caducare augus-

teene au motivat acest quantum după ipoteze, acordând şi patroanei dreptuJ de

23. Rea Gestae, 8
24. Grandeur et dt^adence de Rome, vol. V, La REpublique d'Auguste, p. 256.
25. Plinius cel Bătrân, Nat. Hist., 35, 8.
26. Juvenal, Saiira, V (Parazi(ii).

^
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moştenire, dacă avea jus libertortun. Interesantă şi ilustrativă totodată este perse-
verenţa minuţioasă cu care legea înlătura, una după alta, orice posibilitate de evaziune.
După ce, din punct de vedere practic, se înlătura libertului posibilitatea unei actiuni
juridice energice împotriva patronului, aceeaşi legislatie apără dreptul de moştenire al
patronului; aşa, libertul nu putea ocoli aplicarea regulii adoptând un copil, deoarece
prin lege, lipsa unui moştenitor natural înlătura posibilitatea instituirii unui alt
moştenitor în afara patronului.

III.OPERAE; diferite servicii; unele de simpl ă complezenţă, neapreciabile în bani
(operae officiales); altele, evaluabile în bani (de obicei un număr oarecare de zile, ope-
rae fabriles, artificiales), conferind, în caz de neexecutare dreptul la actiune judiciară
(judicium operarum). Ca o palidă compensaţie, edictul lui Rutillius oprea pe patron să
ceară daruri (munera) prea oneroase.

Tabloul situa ţiei juridice a liberţilor n-ar fi complet dacă nu am pomeni, de două
legi, în spiritul politicii de restaurare augusteene, ambele datând din anul 18 a. Chr. :
Lex Julia de adulteriis şi Lex Julia de maritandis ordinibus. O analiză a lor ne înlesneşte
înţelegerea atitudinii lui Augustus şi în ultimă instanţă a majoritătii succesorilor săi în
problema liberţilor, a cărui importanţâ am încercat s-o apreciem la începutul lucrării.

Dacă statul ia măsuri pentru stabilirea afluxului de eliber ări, ducănd la sporirea
numerică nedorită a elementelor sediţioase şi neproductive din plebea orăşenească, o
întărire a păturilor mijlocii cu elita lumii libertine, întreprinz ătoare şi conformă în felul
ei de viaţă idealului roman, e de dorit, şi ca atare încurajată .

Când Lex Julia de adulteriis cobora pe libertul seducă tor pe aceeaşi treaptă cu
sclavul, permi ţând soţului înşelat să-1 ucidă (e vorba nu de orice libert, ci în speţă de
un libert al familiei), e mai degrab ă o încercare de a lichida o veche racilă, săpând din
temelii familia ' romană, decât o expresă înjosire a categoriei libertine. Yn schimb,
aceeaşi lege, după cum constată şi Ulpian27, reabilita femeia libertă cinstită, punând-o
alături de ingenua honestas, ca valoare morală şi lăsând nepedepsite doar legăturile cu
proxenetele, prostituatele, libertele lor şi artistele.

Familia unor liberti onorabili, putea fi o minunat ă pepinieră de ingenui; ca atare,
Lex Iulia de maritandis ordinibus, prohibind doar supărătorul amestec de sânge li-
bertin cu cel al selectului ordin senatorial, nu împiedica câtu şi de putin înrudirea cu
celelalte categorii sociale.

Mai mult, emancipa mariajele rodnice, partial sau total, de stânjenitoarea depen-
denţă patronală, manifestată de multe ori prin capricii în discordanţă cu măsurile
demografice luate de Augustus. O simplâ enumerare este concludentă . Legea autoriza
căsătoria libertilor de ambele sexe, care nu fuseseră elibera ţi decât cu condiţia - capri-
ciu şi calcul, totodată - de a rămâne celibatari (condi^ie des întâlnită şi reţetă sigură
pentru asigurarea unei certe mo şteniri); scutea de operae libertii cu doi sau mai multi
copii; femeia libertă era scutită de operae, odată căsătorită cu aprobarea patronului; în
fine, apărănd căsnicia de disocierea epidemică a epocii, se ridica dreptul libertei de a
divorţa fără consimţământul soţului.

Că toate aceste măsuri erau doar în favoarea elitei libertine, sau, cum am zice în
limbaj modern, a celor "aşezaţi", ne-o dovedeşte din plin exceptarea de la aceste privi-
legii a categoriilor în război, după concepţia vremii, cu morala: artiştii şi gladiatorii.

27. Ulpian, frg. 13.
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Ne mai rămâne să stabilim care erau normele de transmitere prerogativelor
patronale.

După cum remarcă Girard, jura patronatus făceau parte mai mult din patrimoni-
ul moral decât din averea propriu zis ă a cetăţeanului; de aceea succesiunea la drep-
turile de patronat era distinctă de succesiunea de bunuri, aceasta din urm ă putând fi
dobândită şi de un terţiu, pe când cea dintâi rămânea fiului său desmoştenit (problemă
legată în ultimă instanţă tot de status familiae).

În lipsa fiilor, drepturile de patronat se transmiteau agna ţilor sau gentililor.
Un edict din vremea lui Claudius recuno ştea părintelui facultatea de a atribui jura

patronatus numai unuia dintre copii (adsignatio liberti), numai operae fabriles putând
trece la moştenitorul extern (adoptat, desemnat prin testament). ^n cazul unei
dezmoşteniri, fiul exheredat continua să se bucure de jura patronatus.

În cazul dobândirii cetăţeniei romane, patronul continua să-şi exercite drepturile
patronale îmbogăţite cu cele tipic romane (ex. drepturile succesorale, restric ţiile unei
eventuale acţiuni judiciare etc.)28 Ut qui civitatem Rontanam consequentur, jura liber-
torum retineant ,.. idem iis eademque condicio esto, quae esset, si civitate mutatus
mutata non esset.

În ce măsură plecând de la câteva cazuri izolate putem trage concluzii de ordin
general? Cred că răspunsul cel mai bun îl constituie afluxul liber ţilor provinciali la
Roma, pentru care patroni proaspeti încetăţeni ţi şi intraţi recent în graţia împăra ţilor,
solicită cetăţenia sau alte favoruri, spre marea nemul ţumire a opiniei publice romane.

Cu cât liberţii se afirmau mai mult în diverse ramuri de activitate, se remarc ă,
începând cu epoca imperială, o tendinţă de a oferi cel puţin unor elemente privilegiate
posibilitatea unei emancip ări totale.

Încă din timpurile Republicii patronul nedemn pierdea drepturile sale asupra li-
bertului, în cazul unei acuza ţii capitale nedrepte, refuzului ajutorului alimentar etc.

La începutul Imperiului, printr-o dispozi ţie a legii Aelia-Sentia, încercarea
patronului de a converti în bani dreptul la operae, atrăgea aceeaşi sancţiune.

Lex Julia de maritandis, prevedea, de asemeni, şi alte cazuri de emancipare de
sub dependenţa patronală, despre care am vorbit la locul potrivit.

Dar, cu toate aceste cazuri, libertul scutit de dependen ţa sa patronală, rămânea un
libert, un stigmatizat oarecum.

Intervenţia directă a împăratului, în schimb, putea conferi ingenuitatea.
Prin jus aureorum anulorum, libertul era asimilat ingenului în raport cu ceilalti

cetăţeni, nu şi faţă de patron; în schimb restitutio natalium, oferea o ingenuitate inte-
grală. Cum şi într-un caz şi altul, decizia imperială necesita liberul consimţământ al
patronilor, atotputernicii liberţi Claudieni şi Neronieni, au desprins din panoplia
republicană o veche procedură, dată până atunci uitării: procesul pentru libertate, ana-
log cu vindicatio in libertatem, judecat sub formă de praejudicium de către recupera-
tori. Drapând violen ţa în toga legalităţii, Nero declara printr-o sentinţă că Paris, liber-
tul mătuşii sale Domitia, se născuse liber.29 Acelaşi Paris, după cum continuă să ne
informeze Tacit, nu s-a mulţumit cu atât ci, "a intentat un proces Domitiei, ca să-i dea
îndărăt suma de zece mii sesterţi, cu care îşi cumpărase libertatea, pretinzând că se
născuse liber. Tribunalul i-a dat dreptate, pentru a face pe placul lui Nero".

28. Lex salpensana (81-84), paragraful XXIII.
29. Tacit, Annales, XIII, 27.
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Pe când însă elita libertină, dobândea ingenuitatea prin gra^ia imperială sau o
smulgea prin procese în care augusta protectie îi asigura întotdeauna câ ştig de cauză,
marea masă a libertilor rămânea sub dependen ţa patronilor.

O legătură devenită inutilă şi jignitoare în ochii libertului sfetnic împ ărătesc şi a
bogatului latifundiar, continua să se impună ca o necesitate, libertului de condiţie
mijlocie.

Pentru el dizgraiia patronală era o catastro€ă; îngenunchiat înaintea patronului
sau a prietenilor acestuia, implora iertarea, cer şea o intervenţie favorabilă, nepre-
cupeţind cele mai dureroase umiliri. ^

"Libertul tău, scrie Plinius unui prieten, pe care mi-ai spus c ă eşti supărat foc,
m-a căutat; s-a aruncat la picioarele mele, şi a rămas aşa, înlănţuindu-le, de parcă ar fi
fost ale tale. Cât a plâns, cât m-a rugat, pe urmă a rămas tăcut îndelung ...; într-un
cuvânt, sunt pătruns de pocăinţa lui ...

L-ai iubit pe omul acesta şi cred că-i vei reda într-o zi bunăvoinţa ta. Ia-i în con-
sideralie tinereiea, lacrimile şi fă-ti ascultătă şi bunătatea ta obişnuită"3o.

^n altă scrisoare, Plinius mulţumeşte prietenului care i-a ascultat rugămintea şi-şi
permite o dojană discret strecurată printre rânduri :

"Meriţi laudă şi mulţumirile mele; totodată însă, te sfătuiesc ca pe viitor să fii
indulgent faţă de greşelile oamenilor tăi; chiar dacă ar lipsi vreun mijlocitor în
preajmă-ţi'37.

Într-o şedinlă a senatului din aceeaşi vreme se dezbate problema libertilor lui
Afranius Dexter, consul, găsit mort la el acasă ignorându-se" dacă a fost ucis de pro-
pria-i mână sau de oamenii lui, printr-o crim ă a lor, sau printr-un act de supunere (la
porunca cuiva)"32. Diferitele opinii pronun ţate cu acest prilej, cerând fie interogatoriul
cu tortură, fie deportarea, fie condamnarea la moarte, amintesc prea mult de senatus
rnnsultul Silian, ca să nu pună în evidenţă un adevăr vrednic de luat în seamă .

E vorba de faptul că, exceptănd genul libertului privilegiat, cu stare materială
înfloritoare şi relalii intinse, libertul de rând, dependent de bunăvoinţa patronului şi
ca atare supus capriciilor şi vexaţiunilor acestuia, apare înaintea legii şi instanţelor sale
cu circumstanţă agravantă a trecutului său de robie; mai mult, în momente critice ca în
cazul sus amintit, ancheta suspicioasă nu şovăie să treacă peste drepturile sale
cetăţeneşti, asimilându-1 cu brutalitate vechii sale conditii servile.

Avizati asupra tuturor acestor circumstanţe şi familiarizaţi cu condi#ia juridico-
socială a categoriei de care ne ocupăm, vom încerca să o urmărim în diferite ramuri de
activitate.

LIBER'^II YN VIA'jfA ECONOMICĂ

Odată cu libertatea şi toate avantajele dobândite prin ea, proaspătul dezrobit
avea să-şi pună, lucru nou şi totodată îngrijorător pentru el, problema existentei.

Libertul putea să rămână în serviciul stăpânului activând cu perspectiva unei
avansări favorabile, ori complăcându-se în postura puţin onorabilă de parazit, sau, din
motive binecuvântate, să păşească spre o vialănouă, cu rosturi noi şi initiativă proprie.

30. Plinius cel Tănăr, Epishilae, IX, 21 (către Sabinianus).
31. Plinius cel Tânăr, Epistulae, IX, 24 (către Sabinianus).
32. Plinius cel Tânăr, Epîsttilae, VIII,14 (către Ariston).
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,Si, aidoma cortegiului de solda ţi eliberaţi, rândurile liberţilor cuprinzând caractere,
aspiraţii şi posibilităţi variate, îşi căutau întrebuin ţarea şi râvneau prosperitate, într-o
lume în care cele mai bune locuri erau demult ocupate.

"Publicul, constată Cicero, urăşte şi dispreţuieşte unele profesiuni, cum ar fi cea
de perceptor şi cămătar. Sunt considerate ca nedemne pentru un om liber muncile
prestate de zilieri, fiindcă luându-şi salariul, aceştia se vând şi devin sclavi. Micii
negustori care, de îndată ce au cumpărat marfa o şi vând, sunt în egală măsură, oameni
vrednici de dispreţ; deoarece nu realizează nimic dacă nu mint cu neruşinare, şi nimic
nu-ti face mai puţină cinste decât înşelăciunea. Tot aşa de josnică e şi munca cu bra ţele;
nu găseşti într-un atelier nimic care să fie demn de un om liber. Cei mai pu ţin vrednici
de luat în seamă sunt cei care se ocupă cu cele destinate gurii, cum ar fi "bucătarii,
negustorii de peşte şi păsări' ca să vorbim ca Teren ţiu33.

Trebuie să mai adăugăm în aceeaşi categorie, negustorii de parfumuri, dansatorii
şi toate casele de joc.

Dimpotrivă, profesiunile care presupun o instruc ţie superioară sau prezintă o uti-
lizare considerabilă, cum ar fi medicina, arhitectura, predarea lucrurilor serioase şi
decente, nu sunt deloc deplasate pentru acei care s-au preg ătit să le profeseze.

ComerţuT cu amănuntul, este un lucru josnir, comerhzl purtat pe picior mare, în
care se importă din diferite ţări o mare cantitate de mărfuri, pentru a fi revândute fără
înşelăciune, dimpotrivă, nu-i deloc un lucru de dispre ţuit. Marele negustor, care,
mulţumindu-se cu câştigul său după ce a părăsit de atâtea ori marea pentru a coborî în
port, părăseşte, în sfârşit, şi portul pentru a se odihni într-o vastă proprietate funciară,
este chiar vrednic de elogii.

Dar, din toate sursele de câştig, nu exista alta mai bună, mâi plăcută şi mai vred-
nică de un om liber ca proprietatea funciară".

Citatul este destul de lung, dar plăteşte din plin locul pe care-1 ocup ă^.
Fiecare poartă închisă de conservatoarea mână a opiniei publice, pentru elita soci-

etăţii, interzicându-i accesul spre prohibitele îndeletniciri - nici marele comerl, nici
cămătăria, nu pot fi compatibile preten ţiilor aristrocratice - se deschide larg înaintea
libertului. Otrăvită de dispreţul pentru munca manuală, plebea înstărită urmează
exemplul aristrocraţiei, cedând terenul ^în domeniul activităţii manuale şi mercantile.
Mare parte din păturile de jos preferă din aceleaşi motive cariera armelor sau
parazitismul pe seama statului şi persoanelor influente, unor îndeletniciri care înjo-
sesc. Chiar în domeniul muncii intelectuale, aristrocra ţia nu înţelege să se consacre
decât activitălii juridice şi beletristice; profesiunile pedagogice, medicale, sunt onora-
bile, o consemnează şi Cicero dar ... pu ţin convenabile orgoliului nobiliar.

Aşa stând lucrurile, cuvintele lui Cicero n^ lasă să întrevedem un vast câmp de
activitate oferit priceperii şi initiativei libertului. Şi dacă omul din lumea bună, doreşte
cu tot dinadinsul să exploateze domenii de activitate compromi ţătoare, trebuie să
apeleze la o persoană interpusă, sclav sau libert al familiei, de cele mai multe ori, care
având în vedere interesele stăpânului, nu şi le neglijează nici pe ale sale.

Pentru a sfârşi aceste considera ţii preliminare, adăugăm că pasajul ciceronian se
mai pretează la o interpretare. Dacă diferitele îndeletniciri, pe lâng ă avantagiile mate-
riale respective, conferă totodată o anumită pozitie socială în ochii opiniei publice, un

33. Cicero se referă la piesa lui Terentius, Eunuchus, II, 2, 26.
34. Cicero, De officus, 42.
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întreprinzător norocos, va tinde în urma unui peregrinaj mai mult sau mai pu ţin
indelungat de la o îndeletnicire la alta, calitativ superioară, să-şi plaseze veniturile în

proprietatea funciară, garanţia unei vieţi tihnite şi mai ales, a unei bune reputaţii.
Setea de câştig şi orgoliul merg mână în mână; ca atare, toate drumurile duc la

proprietatea funciară, singura capabilă să confere un prestigiu aristrocratic.
Debuturile pot fi oricât de diferite, ţelul suprem rămâne acela şi.

"În sfârşit, mărturiseşte Trimalchio, prin bunăvoinţa zeilor, am ajuns stăpân în

casă şi iacă, băgai şi pe stăpânul meu în cofă . Ce să mai lungesc vorba, el mă lasă
moştenitorul său împreună cu împăratul şi căpătai o avere însemnată .

Totuşi, nimeni nu se satură din nimic. Mi-a venit pofta să fac comerţ ...

... Dintr-o singură călătorie câştigai suma rotundă de 10 milioane de sesterţi.
Îndată răscumpărai toate pământurile care apar ţinuseră stăpănului meu, îmi con-

struii o casă şi-mi cumpărai cai şi căruţă . Pe tot ce puneam mâna cre ştea ca un fagure

de miere ...
Afară de aceasta voi primi în curând o mo ştenire. ^Si dacă am norocui să-mi adaog

şi pământurile din Apulia la pământurile rnele, atelajele şi sclavii necesarî.

După ce avui mai mult decât tot oraşul unde mă născusem, lăsându-mi la o parte

registrele, mă retrăsei din comerţ, şi începui prîn liberţi (ca unul care a urcat prea sus
ca să-şi mai poată permite luxul să se compromită) să dau bani cu camătă ...

Voi ajunge destul de bine în via ţă ".
^Si personajul lui Petronius conchide pe un ton realist, vrednic de eroii balzacieni:
"Credeţi-mă: un ban ai, un ban preţuieşti, şi după cât ai, vei fi socotit. A^a-s eu,

prietenul vostru, am fost broască, azi sunt rege ... etc"^5.
Furia de a aduna averi, se plânge Plinius, a pus st ăpânire într-atât pe oameni,

încât s-ar putea spune c ă nu ei stăpânesc averile, ci că ei sunt stăpâni ţi de ele.^^
Dar, până a ajunge la bogăţie e nevoie de o luptă aprigă, îndârjită de concurenţă ,

şi, de cele mai multe ori, debutul este cât se poate de modest. În orice ocazie îns ă, zelul

şi priceperea îl caracterizează pe libert.
"Vezi, îl informează un binevoitor pe unul din oaspeţii lui Trimalchio, trecând în

revistă lîberţii invitaţi "foarte groşi la pungă", pe acela care stă în ultimul loc? Are azi
o avere de 800.000 sesterti. Din nimic a făcut-o. Mai acum câtăva vreme căra lemne cu

spinarea"37.
Nu oricine se poate lăuda cu o astfel de ascensiune; o mare parte din massa lib-

ertină se consacra atelierelor manufacturiere, produc ţiei şi desfacerii produselor,
ocupaţii încredinţate ei ca urmare a dispreţului aristrocratic manifestat în lumea

romană pentru astfel de îndeletniciri. Amestecată cu lucrătorii şi micii negustori ple-

bei, această harnică şi productivă pătură a populaţiei, era stigmatizată cu înjositorul
termen de faex urbana şi ducea o existenţă precară .

Cicero, remarcând diversitatea lumii servile, constat ă că, făcând lista sclavilor
unei case bogate, enumeri în acelaşi timp eele mai felurite îndeletniciri, începând cu
meseriile calificate şi sfâr^ind cu cele mai fanteziste roluri. Ce puteau s ă ajungă odată
Iiberi, oameni care nu se pricepeau la nimic? Afar ă de cei care-şi găseau un rost în
anturajul patronului, majoritatea urrna s ă-^i caute o îxitrebuin ţare, înfiinţând con-

35. Petronius, Satyricon, LXXVI.
36. Plinius, Epistulae, IX, 30 (că tre Geminus).
37. Petronius, Satyricon, XXXVIII.
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curen^a mâinii de lucru satisfăcătoare. Unii înjghebează, asociindu-se, lectici de pia ţă ,
adevărate taxiuri; fiecare oraş are o castea Iecticanorum unde cletorul sărăcit sau
aristrocratul scăpătat găsesc vehiculul de care au absolută nevoie ori de câte ori trebuie
să salveze aparenţele. "Alţii deschid mici birouri de plasare, gata s ă închirieze pe timp
scurt bucătari, grăjdari, cântăreţi şi dansatori."

În fine, nu putini sunt aceia care- şi asigură existen ţa devenind hangii sau propri-
etari de case de joc. E o lume m ăruntă forfotind cu înfrigurare în jurul unor câ ştiguri
tot atât de mărunte.

Pe o treaptă calificativ superioară categoriei de care ne-am ocupat şi provenind
ades din rândurile ei, se situează libertul antreprenor. Rostov ţev atrage atenţia asupra
faptului că în multe privin ţe, liberţii epocii imperiale amintesc prin capacitate şi
indeletniciri de vechii publicani ai Republicii. Dacă controlul riguros al puterii de stat
în administratie a făcut imposibile câştigurile veroase de altă dată, există încă multe
domenii de activitate, cu multiple posibilit ăţi de câştig. Politica edilitară a împăraţilor,
inaugurată de Augustus ridica vaste şantiere, primul loc ocupându-1 în această pri-
vinţă Roma şi construc ţiile portuare. De Ostia sunt legate nu numai numele lui
Claudius şi ale liberţilor săi, ci şi activitatea rodnică a diferitelor societăţi. Într-una din
odele sale, Horaţiu ne prezintă Roma ca un imens şantier. Nero, Flavii, Traian, au fost
împăraţi constructori; Plinius, din îndepăratata Bithynie cere împăratului arhitecţi.

Nu numai atât; libertăţi clădesc şi la comandă şi din proprie iniţiativă . Se ridică
locuinţe, silozuri, teatre chiar, de speculă .

La Ostia în vremea lui Titus, se pr ăbuşesc mai multe clădiri aparţinând unor
liberţi bogaţi, clădiri care fuseseră ridicate în grabă .

Lăcomia unui libert a pricinuit o catastrofă, relatată de Tacit; aceasta pare să fi
impresionat profund opinia publică, cu atât mai mult cu cât graba în construcţiile de
speculă începea să se afirme ca un viciu general.

Un oarecare Atilius, ridicase la Fidenae un amfitatru pentru a da o reprezenta ţie
de gladiatori; lucrul făcut în pripă a costat zeci de vie ţi omeneşti, spectatorii căzând
victimă unei construcţii defectuoase. Mobilul unei astfel de construc ţii ne este
dezvăluit şi criticat în câteva rânduri. "Cum,nu se apucase de aceast ă întreprindere din
bogăţie prea mare sau pentru a- şi face partizani, ci din vânarea unui câştig murdar, el
nu aşezase temeliile amfiteatrului pe un p ământ solid şi nici nu legase cheresteaua
printr-o fierărie puternică"^.

Ar fi o greşeală să generalizăm însă aceste cazuri nenorocite; ele sunt relatate,
trecându-se sub tăcere alte realizări demne de a fi menţionate, potrivit motivului
binecuvântat că lumea e uşor frapată de tot ce e senza ţional, trecând sub tăcere
obişnuitul oricât de merituos ar fi.

Trebuie să conchidem mai degrabă că aceşti liberţi aduceau în muncă un spirit de
pricepere şi râvnă, apreciat de oamenii competen ţi; faptul că statul încerca3y să cana-
lizeze elementele harnice libertine spre construc ţii terestre şi navale e o dovadă
grăitoare în acest sens.

De aceleaşi calităţi au dat de altfel dovadă şi în exploatările miniere, unde, cum

38. Tacitus, Annales, IV, 62.
39. Liberţii cetăţeni oblineau incă din vremea lui Augustus dreptul de a purta inel de aur dacă aveau

cens ecvestru şi construiseră clădiri de interes obştesc sau nave. Latinii junieni puteau dob ăndi cetă^enia
dacă printre alte clauze, construiseră o casă, o moară sau o navă .
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putem desprinde din Lex Vipascensis, concesionarii foloseau, în mare parte, mâna de
lucru servilă şi libertină, pe baza legăturilor patronale.

Folosind un termen modern, liber ţii au dat experţi în materie de exploatări

miniere. Un libert a fost acela, care înso ţindu-1 pe Policlytus în Britania, a atras aten ţia
asupra valorii economice a antracitului din această ţară; ca şi Teofrast, Icelus preconiza

înlocuirea mangalului cu "carbo fossilis".
În timpul lui Nero, în insula Ictis (Isle of Wight de azi), s-a înfiin ţat un post de

control care supraveghea trecerea minereului de cositor în Gallia, verificând calitatea
metalului; personalul care-1 deservea era format din liber ţi.

Numai în ultimii doi ani ai domniei lui Claudius, câ ţiva liberţi, prin exploatarea

minelor de mercur de la Sisapo, au realizat câ ştiguri fabuloase, punându-le în valoare

zăcămintele.
Nu mai puţin energic şi fructuos au activat liber ţii în domenii de minoră impor-

tanţă economică, dar bucurându-se la vremea lor de mare căutare. Un lanista priceput,

un dominus faetionarum eu faimă realiza cu gladiatorii sau cu conducătorii săi de care

câştiguri frumoase, rivalizând cu echipele de gladiatori ale statului sau ale opulentei
aristrocratii.

Cum oamenii şi-au permis în toate vremurile o oarecare afişare de lux postum,
macabra îndeletnicire a pompelor funebre oferea şi în antichitate o sursă sigură de
venit. La banchetul lui Trimalchio figurează şi un antreprenor de pompe funebre,

sărăcit de bunii săi prieteni dar care fusese, la vremea lui, om cu stare:
"A avut odată un milion de sesterţi, dar era cât pe aci să dea faliment. Nici părul

din cap nu e al lui, cred. Nu-i însă vina sa, căci nu se găseşte om mai bun ca el.

Liberţii cei criminali sunt de vină, ei, câre i-au pus mâna pe tot"4^.
Ca bun cunoscător al vremii sale, Petronius dă cifre respectând propor ţia

realităţii; ori, o îndeletnicire aducând venituri care ating milionul de sester ţi e departe

de a fi mediocră ca rentabilitate.
În privinţa marelui comer ţ, aşa cum îl înţelegea lumea romană şi-1 definea prin

gura lui Cicero, din punctul nostru de vedere ne intereseaz ă un singur aspect şi amime,

în care ramuri au excelat liber ţii, concurând cu succes confra ţii ingenui? Oamenii

aceştia, care au învăţat să preţuiască libertatea prin sclavie, care şi-au mângâiat zeci de
ani de robie cu refrenul "când oi fi liber" ... pun în tot ce fac o not ă de originalitate şi

dârzenie specifică .
Dacă lăsăm la o parte libertul, mare proprietar, desfăcându-şi produsele printr-o

intreagă filieră de sclavi şi liberţi, se impune de la prima privire, negustorul de sclavi.
Câmpul de acţiune al negustorilor de sclavi (venalicu) e tabutat de opinia publică

pentru onestul ingenuu; ca urmare fireasc ă, o îndeletnicire în plus rezervată fostului

rob: comerţul cu robi. Urmărind armatele romane sau cumpărând prizonieri în massă
de pe principalele pie ţe - Roma, Delos - negustorul de sclavi e de multe ori un adev ărat

şef de întreprindere, cu o reţea întreagă de agenţi, achizitori şi paznici, reţea cu zeci de

ramificaţii care duc invariabil la aceiaşi furnizori: unul oficial, osta şul roman, celălalt

clandestin, ţinut la respect de puterea romană : piratul.
Adevărat negustox, se pleacă la capriciile clienţilor, se orientează după cerinţele

modei. Pentru o marfă rară se transformă într-un Odysseu, cutreierând meleaguri

40. Petronius, Satyricon, XXXVIII
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străine şi jucând rolul de negustor cinstit sau răpitor samavolnic, după împrejurări.
Când Bretonii reginei Brudica s-au răsculat, victimile cele mai numeroase au fost

dintre negustori.
Tot din lumea liberţilor se recruta o tagmă destul de ciudată de comercianţi,

negustori de peruci, care realizau câştiguri considerabile, furnizând elegantelor vremii
măreţ^ coafuri germanice.

Desigur, ar fi foarte interesant să urmărim liberţii şi în alte domenii de activitate
comercială; lucrarea ar lua însă proportii prea mari, intrând în domeniul vast şi com-
plex al comerţului din imperiul roman; socotim că este mai recomandabil să ne
limităm, cum am şi făcut, la ceea ce este caracteristic, propriu, lumii liberlilor.

Dezvoltarea comer ţului cu cerintele sale implică, în condi ţiile economiei
sclavagiste, capitalul cămătăresc. Temut şi urât, cămătarul e în egală măsură necesar.

Latifundiarul hărăzeşte prisosul de bani camătei, împrumutând, bineîn ţeles, prin
terţa persoană, ca să nu se compromită . Trimalchio se lăuda că procedase întocmai.

Cămătarul de meserie vizează, numărându-şi banii, deliciile vieţii de la ţară . E
mirajul proprietăţii funciare, despre care am mai vorbit.

Horaţiu schiţează, în epoda a II-a (Ruris deliciae) cu multă măiestrie şi umor nos-
talgia rustică ce chinuie calculata făptură a cămătarului Alfius. Inglodat în aridele
operaţii uzuriere, Alfius are viziuni rustice din cele mai ispititoare, dar, "gata, s ă se facă
agricultor, încasează în ziua idelor toate fondurile, pe care, la calende, le va plasa din
nou". N-avem decât să ne închipuim sutele de Alfii numărând cu înfrigurare banii,
amânând de la o scaden ţă la alta, schimbarea de via ţă mult dorită; ţelul suprem
rămâne acelaşi, chiar dacă numai puţini îl ating.

Luxul nobiliar şi existenţa precară a micului producător, silit să recurgă la împru-
mut în orice împrejurare neprevăzută, au fost aliaţii credincioşi ai cămătarului.

Vedius Pollio, libertul ajuns cavaler şi prieten al lui Augustus şi-a dobândit imen-
sa avere prin camătă, ruinând reprezentanţi iluştri ai aristrocraţiei romane. Senatorul
Ronnîus atrăsese invidia tuturor ca posesor al unui opal de mărimea unei alune;
bogăţia 1-a costat sentin ţa de condamnare din partea lui Antonius şi s-a salvat luând
calea pribegiei. Frumoasa bijuterie în valoare de două milioane de sesterţi, a fost ceva
mai târziu dată pentru stingerea datoriilor de fiul acestuia unui cămătar rudă cu
Menas, el însuşi libert al lui Sextus Pompeius. Plinius ne-o înfăţişează pe Lollia
Paulina, una din so ţiile lui Caligula, purtând la serbarea unei logodne bijuterii în va-
loare de 40 milioane sesterţi, podoabe ale familiei şi rod al expedi ţiilor bunicului ei,
Marcus Lollius, în Orient. Nepotul Lolliei trebuia să părăsească senatul în timpul lui
Claudius, ne mai având censul respectiv, după ce lăsase în mâinile câtorva cămătari nu
numai propria-i avere, ci şi întreaga moştenire a Lolliei. Callistus, unul din liber ţii lui
Caligula şi complicii ucigaşilor patronului său, devenit sub Claudius procurator a
hbellis, a ajuns în posesia acestor bijuterii de familie, în urma unor speculaţii
cămătăreşti.

Cetăţile peregrine Apisa, Thaco, Tepelle, Thibica şi Thugga au făcut o plângere
colectivă împotriva unor cămătari romani, care în câ ţiva ani le jefuiseră crunt, pre-
tinzând dobânzi fabuloase. Afacerea a fost îns ă clasată, deoarece cămătarii acuzati erau
liberţii lui Felix, fratele atotputernicului Pallas.

Şi iată-ne ajunşi cu expunerea noastră la mult dorita Arcadie a tuturor, cămătari,
negustori, întreprinzători lipsiţi de scrupule.

După tot felul de specula ţii, un Trimalchio, Alfius sau neastâmpărătul negustor
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care în lupta cu "valurile icariene şi vânturile Africii, proslăveşte liniştea cămpiilor"^^
devin proprietarii unor domenii "atât de întinse cât le pot străbate ulii în zbor"4z.

E drept, alături de ei, în imediată vecinătate îşi duce existenţa megieşul mai puţin
bogat, proprietarul mijlociu de p ământ şi acolo unde a mai rămas, micul agricultor.

Pentru cel din urmă, vecinătatea marelui latifundiar e de-a dreptul funest ă . Nimic
nu putea sta în calea unei lăcomii brutale şi nesăţioase.

"Pământul tău, se adresează Horaţiu întregii tagme printr-un singur om, nu-ti
mai ajunge, ci te pregăteşti să cotropeşti malurile în care valurile mării, la Baia, se sparg
cu furie. De ce, neobosit, să smulgi pietrele de hotar ale ogorului vecin? De ce lăcomia-
ţi te face să încalci haturile clien ţilor tăi? Uite la soţul cu nevasta sa pe care tu îi gone şti,
ducând cu ei doar Pena ţii şi copilaşii în zdrenţe."43

Cât despre proprietarul mijlociu, cu prejudec ătile sale conservatoare şi adesea
aristrocratice, nu poate fi un rival pentru fostul negustor sau c ămătar care aduce odată
cu el în noua sa îndeletnicire ceva din îndrăzneala şi inventivitatea fostei sale ocupa ţii.
Înconjurat de sclavii şi liber#ii casei, munce şte şi trăieşte credincios idealului exprimat
atât de clar de Horatiu. "Ce-ai mai putea să doreşti altceva scumpului tău copil, în afara
unei mame iubitoare, decât înţelepciune şi o exprimare plăcută, amabilitatea, gloria, o
sănătate adevărată, şi o existenţă netulburată asigurată de resurse de trai cinstite!"^.

În altă parte, Horaţiu, vorbind în numele unei întregi categorii de iubitori ai tih-
nei adaugă: "Nu-mi plictisesc prietenul atotputernic cu cereri ambitioase; pentru a fi
fericit îmi ajunge mica mea proprietate sabină "45.

Iată-1 şi pe Caius Castricius Calvus, cu un adevărat program de via ţă rustică
dăltuit în piatra unei inscripţii, dezvoltare în ultimă instanţă a leit-motivului odelor
horatiene.

"Caius Castricius Calvus, fiu al lui Titus, tribun militar din tribul Stellatina, pro-
prietar de pământ şi stăpân bun al unor liber ţi de treabă, în special al celor care-şi
lucrează bine şi conştiincios ogoarele şi care, ceea ce constituie sarcina cea mai de
seamă a agricultorilor - trăiesc din propriile lor mijloace, au hran ă îndestulătoare, şi-şi
îngrijesc gospodăria. Cine vrea să trăiască într-adevăr bine şi aşa cum se cuvine, tre-
buie să ţină seama de aceste reguli de conduită în viaţă . Lucrul principal este să fii
credincios. Trebuie să-ţi iubeşti stăpânul, iar pe părinţi să-i respecţi, să-ţi ţii cuvântul
dat, să nu jigneşti pe nimeni, pentru ca nici tu să nu fii jignit.

Cine este curat la suflet şi credincios, acela îşi va trăi viaţa fără greutăţi, într-un
mod plăcut, în bună dispoziţie şi se va bucura de stimă .

Toate acestea vi le spune un om de la ţară, crescut nu la şcoala filosofilor, ci pri-
mind învăţătura de la natură şi din viaţa de toate zilele"46.

"Principalul este să fii credincios; ... să-ţi iubeşti stăpânul".
Trimalchio şi cei deopotrivă cu el ar fi râs batjocoritor în faţa unor asemenea afir-

maţii; da, şi el îşi iubise stăpânul şi chiar stăpâna, într-un anumit fel. L-a iubit a şa mult,
încât a fost o zi mare pentru el, atunci când " şi-a pus stăpânul în cofă". "Principalul este
să fii credincios" ...

41. Hora(iu, Ode, I,1.
42. Petronius, Satyricon, XXXVIII
43. Horaţiu, Ode, II,18 (Către un bogat 2gârcit).
44. Hora}iu, Epistole, I, 4(că tre Albius Tibullus).
45. Ode, II, 18.
46. QI., XI, 600 `
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Principalul pentru Trimalchio, este cu totul altceva; a mărturisit-o singur cu
neruşinată jovialitate: "Credeti-mă, un ban ai, un ban pre ţuieşti, şi după cât ai, vei fi
socotit ..."

Nici el nu a crescut la şcoala filosofilor, e adevărat; dar dascălul i-a fost mult mai
aspru; şcoala lui Trimalchio a fost sclavia şi mai curând concurenţa, zbuciumul plin de
iniţiativă al vieţii negustoreşti, neobosita chiverniseală cămătărească . A trecut prin
toate, şi de la toate a învăţat câte ceva, lucruri care nu se uită niciodată; dar mai presus
de toate nu poate uita că a fost o vreme când valora în ochii lumii nu mai mult decât
"o broască".

Trimalchio are pământ mult şi lasă să se înţeleagă că e tare mândru de vastele-i
proprietăti; sclavi, dintre care "nici a zecea parte nu-şi cunosc stăpânul"47. Sunt semnele
manifeste ale unei opulenţe de mult râvnite. Dar Trimalchio mai are ceva deosebit,
care-1 face superior mândrului latifundiar ingenuu; ştie să agonisească şi să pună în
valoare orice. E un adevărat artist în felul său.

"Să nu crezi că el cumpăra cevâ', ne informează Petronius prin gura unui per-
sonaj. "Toate se produc la el acas ă; făină, lână, portocale verzi, piperul; chiar şi lapte de
găină de-i căta, ai să găseşti. Lâna ce se produce la el, nep ărându-i-se bună, a pus să se
cumpere berbeci de Tarent şi i-a băgat în turmă, spre a-i îmbunătăţi soiul. Ca să aibă
acasă miere de Attica, porunci să i se aducă albine de la Atena".

Dacă nu ştie prea bine regulile de comportare şi se încurcă în amănunte mitolo-
gice, Trimalchio se pricepe de minune în treburile gospod ăreşti.

Ca personaj, Trimalchio e rezultatul unui reuşit proces de tipizare. E libertul în
carne şi oase văzut de ochiul ager al unui om cu îndelungată practică socială şi prezen-
tat nu fâră o doză de malitiozitate.

Trimalchio, îmbunătătindu-şi rasele de animale şi îmbogăţindu-le cu noi vari-
etăţi, este pentru noi libertul la lucru, punându-şi amprenta specifică şi în acest dome-
niu de activitate. Pe el nu-1 apasă ca o moştenire sacră mos majorum şi nu-1 încătuşează
o lume; dimpotrivă, e conştient că de la el şi prin el începe totul. Veşnic nemuliumit cu
ce are şi ce a realizat, este pururi în căutarea mai-binelui. ,

Şi mai-binele, poate fi pentru unii duşmanul binelui, dar e cu certitudine pri-
etenul credincios al progresului.

Libertul care luptă din motive egoiste, "ca să producă totul la el acasă" contribuie,
fără s-o ştie, la propăşirea economică generală, la dezvoltarea autarchică a latifundiu-
lui roman.

Cămătarul din epoca lui Horatiu manifestă aceeaşi înclinatie. Din îngusta ma-
gherniţă, visează câmpul roditor, care asigură cultivatorului tot ce are nevoie. A-i da
toate bunătăţile care se servesc la Roma pentru "măslina culeasă de pe crăcile celor mai
frumoşi măslini ai lui sau iedul din turmele proprii"48.

Multi din liberţii imperiali, au avut domenii faimoase prin veniturile aduse şi fer-
majul rational practicat acolo.

Narcissus s-a vădit şi cu acest prilej, energic şi sârguincios, ca în actele sale
politice, alimentând pia^a cu mrenele din iazurile sale şi trecând printre cei mai mari
crescători de păuni.

47. Petronius, Satyricon, XXXVIII
48. Horaliu, Ep. II, Ruris deliciae.
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Activând cu pricepere şi multilateral, liberţii s-au impus în via ţa economică .
Izvoarele sunt însă zgârcite cu noi în această privinţă . in primul rând fiindcă

istoricii antichităţii au manifestat putin intens pentru problemele economice, în al
doilea rând, pentru că, după cum am mai văzut, se bucură de mai mare interes un
gladiator celebru sau un otrăvitor de meserie, decât paşnicul întreprinzător.

Mai există însă o cauză vrednică de luat în seamă . Liberţii sunt ca o generaţie
spontanee fără urmaşi de aceeaşi condiţie. Mater sine prole, proles sine matre, libertul
are o activitate efemeră, viala unui om, greu de afirmat în ochii istoriei obişnuită să
înregistreze procese afectând zeci de generatii.

Toate străduinţele, toate înfăptuirile unui libert, trec odată cu moştenitorul său în
patrimoniul lumii ingenui.

Putem doar conchide, că această categorie totaliza însemnate resurse materiale,
progresând spre marea nemul ţumire a ordinelor privilegiate. Scurta biografie a liber-
tului Crysanthes trădează întreaga îngrijorare şi animozitate a lumii ingenui provocat ă
de spectaculoasa ascensiune individuală şi colectivă a liberţilor.

"De la o para a început să-şi facă averea şi ar fi fost gata să scoată din ... (urmează
un termen intraductibil) un sfert de ban cu din ţii. ,Si aşa a crescut, a tot crescut ca un
fagure de miere. Cred că a lăsat vreo sută de mii de sesterţi în bani sunători'49. Sunt
rânduri scrise de prietenul împăratului care la rândul său, mărturisea bogatului
Seneca:

"Şi oricât de mari ar părea, (darurile mele) multi au dobândit şi mai mari, fără să
fi avut meritele tale. Mi-e ruşine să citez liberţi ce sunt mai bogati. Mi-e ruşine, că, deşi
eşti cel dintâi în inima mea, nu-i întreci încă pe toţi în avere"so,

Posesori de averi fabuloase, liberţii îşi vedeau ambiţia ţărmurită tocmai în acel
domeniu de activitatea către care ţinteau cele mai îndrăzneţe planuri ale lor; barajul
legilor şi prejudecăţilor era însă de netrecut.

Şi cu toa#e acestea, o poartă le va fi deschisă şi spre viaţa politică de o mână
binevoitoare, transformându-i din solicitatori ner ăbdători în solicita ţi căutaţi.

Numai că, printr-o ironie a istoriei, şi aicî sunt chema ţi tot ca liberţi prinşi în mre-
jele legăturilor şi obliga ţiilor clientelare, să îndeplinească ceea ce omul liber, cu
prejudecălile sale învechite, n-ar fi vrut şi nu s-ar fi pretat să facă .

Ca şi în viaţa economică, liberţii sunt chemaţi ca elemente de umplutură şi se vor
vădi executori inteligenti şi inovatori de elită .

Mai înainte de a intra în acest domeniu să spunem ceea ce socot că este esenţial
despre alte două ramuri de activitate în care s-au afirmat libertii: armata şi viaţa in-

telectuală, pepiniere de colaboratori inteligenti şi auxiliari utili în marea operă de
guvernare a împăratilor romani.

De la Augustus şi până la Hadrian, când ne oprim cu expunerea noastr ă, cerinţel'e
militare ale imperiului roman au crescut simiitor.

Împaraţii dinastiei Julio-Claudine, au dat dovadă de reale calitătii diplomatice şi
administrative dar, cu toate că s-au sprijinit pe armată n-au fost conducători de oşti.
Nici talentatul general Tiberius n-a făcut excepţie. Politica germanică sau partică a
Romei, dirijată de împăraţi cu succes, e legată în acelaşi timp de victoriile unor gene-
rali care au fost mai mult decât nişte simpli subordonati: Tiberius, când era doar fiul

49. Petronius, Satyricon, X L III
50. Tacit, Annales, XIV, 55.
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adoptiv al lui Augustus, Drussus, Germanicus, Agricola, Corbulo.
Ori, e greu de presupus această situatie să aibă de bază doar incapacitatea mili-

tară a Caesarilor. Cauza pare să fi fost cu totul alta.
În lupta cu cerbicia aristrocratică a senatului, căutând formule şi remedii noi în

opera de guvernare, împăraţii rămâneau totuşi, ei însăşi, reprezentanţii celei mai au-
tentice nobilimi de sânge.

Deveniţi Julii prin adoptiune, adăugau proaspă tului prestigiu dobândit de Caesar
şi Augustus, vechiul orgoliu al Claudiilor.

Erau, folosind un termen francez foarte potrivit "marî seniori", mândri de
strămoşii, care chiar dacă nu coborau din zei, cum pretindeau poeţii acreditând vechi
legende familiare, aveau incontestabile drepturi ctitorice şti.

Această forma mentis proprie Claudiilor, care nu a scăpat unui Suetonius sau
Tacit, se manifestă în atâtea domenii, cu atâtea prilejuri. Tiberius închis într-o re ţinere
aristrocratică, afectând simplitatea eroică a unor vremuri de mult apuse, Germanicus
înfruntând revolta solda ţilor, Claudius, chiar timidul Claudius, amintind cu mândrie
senatului legendarul descălecat al ginţii lui Atta Claussus, rămânănd în vorbă şi faptă
aristrocrâti.

Ca atare, armata, continuând să fie un element principal , trebuia să se întoarcă,
ca disciplină, la vechea tradi ţie republicană . Între ofiţerii superiori, reprezentan ţi ai
ordinelor senatorial şi ecvestru şi trupă, recrutată din păturile de jos ale cetăţenilor, nu
avea ce căuta familiaritatea. Ofiţerul inferior, centurionul, şi diferitele categorii de sub-
ofiţeri, asigurau legătura între cadrele superioare de conducere şi masa soldăţimii. Pe
când soldatul e un profesionist, în rândul ofi ţerilor numai cei inferiori sunt militari de
carieră; posturile de conducere rămân monopolul aristrocra ţiei, ceea ce face din
ofiţerul superior, tribun militar sau legat, musafir venit s ă satisfacă stagiul necesar.

În armata romană, nu trupa, ci ofiţerii sunt în termen.
Între veteranul acoperit de răni şi tânărul comandant există o distanţă pe care

n-o pot înlătura pericolele şi ostenelile comune ; tonul vlăstarului împărătesc
înfruntându- şi soldaţii este cel al unui stăpân mândru, conştient de drepturile pe care
i le conferă, pe lângă calitătile ostăşeşti, obârşia aleasă . Germanicus acceptă să fie ido-
lul soldatului, dar, totodată, refuză să se supună capriciilor lui. Soldatul încetase să mai
fie menajatul mmmilito din vremea lui Caesar şi a locotenen ţilor săi.

De-abia evenimentele care au urmat mor ţii lui Nero, aduceau armata pe primul
plan, ca for suprem, hotărând în ultimă instanţă alegerea împăratului; Vespasian, Titus
sunt în primul rând generali; Nerva consemnează prin alegerea făcută în persoana lui
Traian cerinţele vremii în fa ţa cărora trebuia să se plece atât el cât şi tradiţionalistul
ordin senatorial. În lunga sa călătorie prin provincii, Hadrian manifest ă un interes
deosebit pentru armată; împăratul asistă la reviste, manevre şi diverse aplica ţii,
judecând totul cu ochiul unui bun cunosc ător şi făcând o analiză amănunţită în ordine
de zi care au mulţumit şi exigenţele specialiştilor militari moderni.

Armata romană imperială continua să rămână o armată cetăţenească, trupele
auxiliare fiind afectate legiunilor respective.

Încă din vremea republicii accesul liber ţilor în armată a fost interzis.
După furtuna războaielor civile, Augustus şi-a făcut simlită activitatea de restau-

rator şi în armată, care prin importan^a pe care o prezenta nu putea să rămână în afara
marelui curent de reforme augustiene.

Pe lângă măsurile de ordin disciplinar, care reînviau vechiul sistem de pedepse şi
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recompense din alte vremuri, Augustus a epurat cadrele armatei de liber ţi. Motivul,
după cum precizează Suetonius (Augustus, 24-25) a fost ridicarea prestigiului armatei.
Yn problema armatei, ca şi în cazul acordării cetăţeniei, lumea ingenuă manifestă
aceeaşi intransigenţă când era vorba de libert.

Soarta tragică a solda ţilor sclavi şi liberti din armata lui Sextus Pompeius este o
dovadă în plus că odată ieşită din criză, lumea romană înţelegea să aducă totul pe
făgaşul tradiţionaL

Când barbarii din Pannonia şi de la Rhins^ au făcut pe romani să retrăiască
"groaza cimbrică", s-a făcut din nou apel la liber ţi. Mândrele acvile ale legiunilor au

văzut atunci sute de sclavi cumpăraţi în grabă de la stăpânii lor, intrând în rânduri ca

cetăţeni. Dar, pentru ca libertii dezrobi ţi în pripă să poată fi legionari, au trebuit împre-

jurări cu totul excepţionale; Augustus însuşi declarase, că, dacă nu vor fi luate măsuri,

barbarii vor fi la porţile Romei în zece zile.
Opinia publică nu înţelegea însă să tolereze, în condiţii normale, ceea ce căpătase

în cazuri de forţă majoră. Când Augustus luase iniţiativa pomenită mai înainte, voci
oficioase din aristrocra ţie s-au grăbit să-1 felicite.

Numirea libertului transfug Menas ca tribun militar a stârnit în schimb proteste
vehemente. E drept că Menas îl trădase de două ori pe Sextus Pompeius, patronul şi

binefăcătorul său. Căţi senatori şi cavaleri nu făcuseră însă la fel, trecând fără scrupule
dintr-o tabără în alta? Nu, nu trădătorul, de două ori trădătorul, cum îl numeşte
Appian, supărase opinia publică, ci libertul.

Timidiul Horatiu, l-a atacat pe libertul care se bucura de favoarea lui Augustus,
făcându-se ecoul nemuliumirii generale:

"Degeaba te făleşti cu bogăţiile tale; averea nu schimb ă obârşia. Nu vezi cum te
plimbi în lung şi lat pe "Calea sacră" (via saera), cu toga- ţi lungă de şase coli, cum din

toate părţile feţele pline de indignare ale cetăţenilor se întorc cu repulsie?"
Şi după ce printr-o abilă comparatie pune faţă în faţă, ca într-o confruntare, tre-

cutul josnic al lui Menas cu revoltătoarea splendoare a situa ţiei lui prezente, Horaţiu
îşi sfârşeşte pateticul rechizitoriu cu o vehemenţă sunând destul de ciudat în gura unui
fiu de libert:

"La ce bun se mai echipează o flotă formidabilă şi se înarmează atâtea vase
împotriva pira ţilor şi sclavilor (e vorba de rămăşiţele pompeiene) când Menas, josnicul
Menas, este tribun militar?"5z.

Respinşi de la cariera armelor la ei acasă, unii liberţi şi-au dovedit aptitudinile
militare dincolo de grani ţele romane.

Regii şi tetrarchii statelor clientelare, care se găseau ei însişi în depend.entă faţă de
Augustus, au primit la curtea lor cetăţeni romani, care le-au adus însemnate servicii.
Străinii de la curtea lui Heros de care pomeneşte Nicolae din Damasc, puteau să supere
fanatismul castei sacerdotale judaice, dar pentru rege erau sfetnici valoro şi şi căpitani
destoinici. Mai mul ţi liberţi ai fostului prefect al Egiptului, Gallus, au ocupat grade

51. ln vederea campaniei din Pannonia a fost alc ătuită o armată numeroasă sub ordinile lui Tiberius

la Siscia. Efectivele erau următoarele: lO legiuni, 70 cohorte auxiliare,l0 escadroane de cavalerie, 10.000 ve-

terani, cavaleria fracă şi un mare număr de voluntari. Majoritatea acestor voluntari trebuie s-o fi format

liber¢ii, d^oarece Velleius Paterculus, Historia Romana, II, 13,1, ne informează că celelalte categorii sociale

intâmpinaseră cu răceală apelul lui Augustus.

52. Horatius, Epode, I, 4, impotriva lui Menas, libert al marelui Pompei.
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superioare în armata regelui Herod. Un alt libert roman, Felix, a fost unul din princi-
palii ofiţeri ai lui Juba al II-lea. Pionieri ai lumii romane pe meleaguri străine, liberţii se
încadrau prin activitatea lor în politica externă augusteană, pentru care erau pregătiţi
alţi pionieri, meni ţi să poarte coroană în pepiniera regală cu mlădiţe lagide.

După cum vom vedea şi în cazul servirilor, societatea roman ă ori de câte ori a
interzis liberţilor accesul la o demnitate oarecare, le-a permis s ă-şi aline orgoliul cu
ceva asemănător, sau, exprimându-ne plastic, cu un surogat. Legile care-1 opreau pe
libert să fie soldat, nu-1 împiedicau să fie pompier. Dimpotrivă : ne amintim că liberţii
latini junieni puteau dobândi cetălenia romană făcând armata (în text militia) în
Cohortes vigilum. Inferioare corhotelor urbane şi rezervate doar sclavilor publici şi
liberţilor, cohortes vigilums3 erau totuşi, cel puţin ca organizare, o copie a armatei re-
gulate, cu tribuni şi un comandament suprem, praefectus vigilum.

Mai puţină exigentă pentru componenţa socială, au manifestat Romanii în pri-
vinta flotei.

Cu misiune de poli ţie şi operativ defensivă, serviciul în flotă era privit inferior
celui din armata terestră .

Trupa se recruta la începutul imperiului din "familia imperatoris". Împâratul
Claudius a atras mase de liber ţi junieni şi peregrini, asimilând serviciul din flotă cu cel
din corpurile auxiliare, ceea ce revine a spune c ă la sfârşitul stagiului, marinarii
(milites classici sau classiarii) dobândeau odată cu honesta nvssio şi dreptul de cetate,
ca răsplată pentru cei 26 de ani serviţi.

În fine, printr-o măsură din timpul lui Hadrian, încă de la intrarea în flotă, pere-
grinii dobândeau dreptul latin.

După locul ocupat în dispozitivul de luptă al vasului, classici se împărţeau în per-
sonal navigant şi infanterie de marină (milites), personalul navigant cuprinzând
lopătarii (remiges) şi veliexii (nautae). Personalul navigant se recruta,. potrivit criteri-
ilor stabilite în timpul domniei lui Claudius, printre peregrinii din provinciile ma-
ritime imperiale (Sardinia, Bithynia, Pont).

Infanteria de marină, se recruta mai mult dintre liber ţi, putând fi utilizată ca
detaşamente terestre (vexillationes) sau încorporată în legiuni de marină, considerate
ca auxiliare. Nero a creat legiunea I Adjutrix, Vespasian a II-a, ambele intrând în
cadrele permanente ale armatei terestre. Tot această infanterie de marină în anumite
misiuni terestre ac ţiona ca un fel de unitate de pionieri, executând lucr ări de terasa-
ment.

Marina militară era împărţită în escadre având afectate porturile respective cu
personalul de deservire necesar, de origine, în cea mai mare parte, libertin ă .

53. Fiecare cohortă avea un efectiv de 1000 oameni divizat în 7 centurii. Cohortele de vigiles (de pom-
pieri) erau repartizate în cele 14 sectoare, av ănd corpuri de gardă dotate cu materiale pentru stingerea
incendiilor (centores, siphones, perticae, scalae). Din aceste cohorte se recrutau şi gărzile închisorilor, b ăilor
şi magazinelor.
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ESCADRA(classis) CATEGORIA BAZE

De la Misenum^ Centrală Misena
(Campania)
Ostia
Centumcellae
(Latium)
Aleria
(Corsica)
Frejus.

De la Ravenna Centrală Aquileia
Ravenna

Din Pontul Euxin
(Pontica)

Provincială Trapezunt

Africana
Patzulare

Britannica(Claudiu)

Alexandrina Alexandria

Germanica55 Mogontiacum
(Maienta)

Pannonica

Moesica

ARSENALE

Ostia
Frejus
(arsenal principal
până la Favii; loc de
sta#ionare a
unei escadre
care s-a desfiinţat).

Aquileia

Din toate cele spuse până acum, rezultă că descrierea cadrelor de război necesita

un personal numeros şi specialist în mai multe direc ţii, peregrinii constituind majori-
tatea personalului navigant, liber ţii, şi aici trebuie să vedem în primul rând pe Latini,

furnizând grosul infanteriei de marin ă .
Libertii cu drept de cetă^enie romană dădeau cadrele de conducere, cu unele

restrictii în privinţa posturilor superioare, de care chiar înalta bun ăvoinţă imperială
pare să fi tinut seam::. Din tabelul care urmează rezultă accesibilitatea liber ţilor la
gradele inferioare şi superioare în momentul definitivării organizatorice datorită
măsurilor competente luate de împăratul Claudius.

54. Tacit, Aiu^ales, XIV, 3.
55. Tacit, Annales, II, 83.
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Gradul Naviganţi Servicii terestre

Naviganţi
propriu
zişi

Trupe
de
marină

Trupe de marină Personal tehnic

principales
(subofiţeri)

guverna-
tor(câr-
maci)
proreta
(pilot)
armorum
custos
(armurier)

sub optio
optio

sub optio
optio

armorum custos
posturi

rezervate
ordinului
ecvestru.

ofiţeri trierar-
chus
(căpitan)

centurio-
nes classici
(cat. compa-
niei de de-
barcare).

centuriones

praepositus
reliquatio-
ne classis
(căpitan de
port).

amirali - praefectus (amiral)
- subpraefectus (viceâmiral)
- archigubernus (contraamiral)

Poziţia de inferioritate a soldatului din flotă faţă de cel din armata terestră îşi
găseşte o bună ilustrare a normelor disciplinare constituind sistemul de recompense şi
pedepse.

Pedepse Recompense

- Exauctoratio (concediu infamant) - Spre deosebire de armata
putea fi însoţit, spre deosebire terestră marinarul nu poate
de armata terestră, de pedeapsa primi "insigna".
corporală; procedura amintea
de flagelarea libertilor şi sclavilor - Phalerae-le (decora ţii) nu
în urma unei sentin ţe date de pot fi decât de argint.
"tribunalul celor 3 magistrati"
^n cazul nostru, sentin ţa era dată - Nu are drept la missio-
de comandantul respectiv şi execu- gratiosa (concediere de
tată în faţa frontului, în timp ce . favoare).
un crainic făcea cunoscut verdictul.

- Reangajatul (evocatus) putea fi degradat.

- Pot fi supuşi la pedepse infamante şi - Dintre insigna (inelul de
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concediere infamantă aur, parazonium, vitis);
(mis.sio gnominiosa) centurionii şi trierarchii

nu au drept decât la
parazonium.
Excepţie face căpitanul
de port care, în calitate
de membru al ordinului
ecvestru, are drept la inel
de aur şi tunică (angusti-
clavia).

Gradele superioare au drepturi onorifice identice cu cele respective din armata

terestră. ^

Organizarea flotei din timpul lui Claudius, la ini ţiativa împăratului, după cât se

pare sfătuit de anumite elemente din anturajul său, este rezultatul unui îndelungat

proces în care, principii s-au gr ăbit să valorifice ceea ce fusese verificat ca practic şi util

prin experienţă .
Sextus Pompeius, care cu câteva exceptii de trădare notorie, fusese viu secondat

de liberţii tatălui său în epoca de guvernare, s-a folosit cu succes de aceştia, în

rezolvarea multiplelor probleme.
Flota pompeiană, deservită de echipajele servile, s-a achitat cu succes în diferite

misiuni sub comanda liber ţilor Menecrates şi Democrat.
Războiul presupune nu numai o sângeroasă înfruntare, ci, în acelaşi timp, împru-

mutul de experienţă între beligeranti; Augustus şi statul său major aveau să-şi

amintească unele lecţii.
După pacea de la Brundisium, când Octavian a vrut să reia Sardinia de la Sextus

Pompeius, a încredintat comanda flotei şi trupelor de debarcare libertului său,

Helenussb.
Pentru lichidarea rămăşiţelor pompeiene, a pus tot un libert în postul de amiral,

pe celebrul Menas.
Dar cum, ori de câte ori a tras sabia, a făcut-o în numele vechilor tradi ţii republi-

cane, Augustus a căutat să împace oarecum cerinţele vremii cu tradi ţia. Flota care

învinsese pe cartaginezi şi mai tărziu asigurase suprema ţia Romei în Mediterana, nu

fusese comandată de liberţi. Când stârpise pirateria, Pompeius încredin ţase comanda

escadrelor unor ofiţeri încercaţi.
Ca atare, Augustus s-a conformat respectând forma: Menas a fost f ăcut cavaler şi

tribun militar. Opinia publică a reactionat, după cum am văzut, vehement; avea să mai

reacţioneze şi cu alte ocazii. Principalul este că formula fusese găsită şi va fi aplicată şi

de ceilalţi împăraţi. Reforma Claudiană rezerva postul de amiral ordinului equestru,

ridicând formal o barieră în calea libertilor; o înaltă favoare era însă suficientă pentru

a ridica la gradul de amiral libertul intrat în rândurile ordinului equestru.
Când Nero a vrut să-şi suprime pe Agrippina, libertul Anicetus s-a oferit; era,

după cum ne indică Tacit în sumara prezentare cu care-1 învrednice şte pe acest călău

56. Dio Cassius,lst Rom., 48, 30; Appian, Războaiele civile, v. 66.
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voluntar, comandantul flotei de la Misenum şi "ura pe Agrippina atât pe cât era urât
de dânsa"s^.

Anicetus şi-a îndeplinit misiunea fiind secondat de alti doi ofi ţeri de marină: tri-
erarhul Herculeius şi centurionul Oboritusss,

Dacă adăugăm la toate acestea că Anicetus "îl crescuse pe Nero"59, ne dăm perfect
seama care erau criteriile după care se conduceau împăraţii în alegerea prefecţilor
flotei. În acelaşi timp, liberţii se disting ca elemente de încredere de prim ordin, capa-
bile să îndeplinească misiuni ingrate de la care mul ţi alţii ar fi dat înapoi.

Nero a încercat să-şi facă din soldaţii de marină o unitate specială încadrată cu
ofiţeri de talia unor Herculeius şi Oboritus; un organism închegat de sute de oameni
ca Anicetus, datorând totul împăratului şi fiind gata la orice. După o selecţie
amănuntită, Nero a format cu cei mai corespunz ători o legiune pe care a numit-o clas-
sica sau legio classicorum adjutrix, restul fiind păstraţi ca o rezervă . Galba a păstrat
această legiuneb^ încercând doar să se debaraseze de aşa-zisa rezervă; opera ţia n-a fost
din cele mai uşoare; 7000 de oameni au fost ucişi în ciocnirea cu cavaleria^^, iar
supravieţuitorii, tratati ca prizonieri de războibz, au format mai târziu din iniţiativa
împăratului Otho câteva detaşamente (vexilla). Cât despre legio classica, făcând parte
din trupele care 1-au urmat pe Otho în campania împotriva locotenen ţilor lui
Vitellius63, a fost mutată disciplinar după Bedriacum în Spania, de unde, transformată
din corp privilegiat în trupă de linii, 1-a recunoscut pe Vespasian64. Epopeea se
isprăvise. Energia şi spiritul de coeziune desfăşurat de aceşti oameni dovedise că Nero
nu se înşelase în alegerea făcută; dar scopul urmărit prin ei fusese depăşit de eveni-
mente. Armata de linie triumfase asupra corpurilor privîlegiate.

Libertului îi rămâneau gradele inferioare şi mijlocii din flotă, cu speranţa unei
ipotetice avansări.

De la postul de comandă unde altădată împărţea porunci atotputernicul
Anicetus, Plinius scria unui prieten c ă-şi aminteşte cu dezgust de "criminalii care au
sălăşuit pe aici"bs.

Întărite cu elemente provinciale, ordinele privilegiate î şi luau revanşa şi, două
decenii mai târziu, Plinius cel Tânăr consemna în faţa senatului victoria. "Tu le dai
liberţilor tăi toată consideraţia, dar să nu-i consideri decât ca pe ni şte liberţi; şi consi-
deri că e destulă cinste pentru ei dacă sunt considerati ca ni şte oameni cumsecade. Ştii
că nimic nu dă de gol mai bine micimea unui prin ţ ca măreţia liberţilor săi"66. Cu câteva
zile mai înainte Traian refuzase unuia din liber ţii săi nu praefectura flotei ci gradul de
praepositus reliquationis classis 67.

Din motive uşor de înţeles lumea ingenuă s-a manifestat mult mai indulgentă faţă

57. Tacit, Ar►nales, XIV, 3.
58. Annales, XIV, 8.
59. Annales, XIV, 3.
60. Tacit, Historiae, IV, 31.
61. Dio Cassius, LXIV, 3.
62. Tacit, Historiae, LXXXVII
63. Historiae, XXXIV.
64. Historiae, II, 57.
65. Epistula către Sabinianus
66. Plinius cel Tănăr, Panegyricus Traiani, LXXXVIII
67. E vorba de Lucius, fratele lui Lycormas, cunoscut şi din corespondensa lui Plinius.
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de un alt gen libertin: libertul intelectual. -
Legea nu i-a îngrădit activitatea şi nimeni nu 1-a atacat în versuri mu şcătoare sau

discursuri patetice. Menas nu s-ar fi învrednicit de versurile lui Hora ţiu dacă ar fi fost
un pedagog învăţat sau un lector talentat. Ar fi putut să se plimbe pe toate străzile
Romei fără ca nimeni să-1 bage în seamă cum se pretindeau atâ ţi alti liberti meseriaşi,
pompieri sau paraziti.

Ştiinţele erau reprezentate de sclavi şi liberli; aristrocra ţia romană urmăreşte
oameni de valoare, adevărate capete enciclopedice, dar nimeni dintre ei nu s-ar fi
gândit nici o clipă măcar să-şi pună în practică curiozităţile.

Plinius cel Bătrân în Istoria sa naturală68 relatează că timpuriu medicina a ajuns
un monopol al grecilor şi orientalilor, sclavi şi liberţi.

Cât despre liberţii savanţi ai marilor familii aristrocratice, ei prezentau o gam ă
foarte variată de situaţii de la profesorul ţinând cursuri retribuite publice şi medita-
torul copiilor din casele aristrocratice, până la filozoful "cu contract", ocupând o
situa ţie intermediară între prieteni şi servitor.

Spiritul de ini ţiativă şi ingeniozitatea libertilor s-a manifestat şi în cadrul acti-
vităţilor intelectuale. Serviciile îndeplinite în zilele noastre de birourile de copiat acte,
tipografi şi stenografi erau aduse lumii romane de acei litterati, greci în cea mai mare
parte, care copiau rapid manuscrisele incredin ţate; ca răspuns al ingeniozităţii libertine
la problema scrierii rapide, s-a născut stenografia, inven ţie legată de numele celebru-
lui libert al lui Cicero, Tiron.

E de la sine în ţeles că stenografii antichităţii, întocmai celor din zilele noastre erau
nelipsiţi din a^turajul oamenilor influen ţi şi în unele cazuri erau ei înşişi oameni cu tre-
cere.

Adevărat răsfăţat al societătii, bucurându-se de protec ţie şi afecţiune, medicul
ocupa un loc aparte. Este tămăduitorul solicitat de oameni în momentele cele mai
grele, cănd barierele sociale cad şi vocea etichetei amuţeşte.

Libertul umil învingând boala se ridic ă deasupra condiţiei lui sociale; pentru cel
vindecat, fie el împărat, aristocrat mândru sau om din popor, e binefăcătorul copleşit
de atentii si favoruri.

Prehzirea de care se bucura cineva se reflecta nemijlocit în valoarea recompensei.
Ori, într-o vreme în care împăratii acordă cu foarte multă zgârcenie calitatea de
cetăţean, de multe ori "onorariul" medicului talentat constă, ca recompensare bine me-
ritată, în acordarea cetăţeniei.

Augustus, de pildă, a acordat cetăţenia oculistului Liviei; pentn,t Antonius Musa,
doctorul lui Juba al II-lea, a făcut ceva mai mult: 1-a trecut în rândurile ordinului
ecvestru69.

Personaje influente solicită dreptul de cetăţenie pentru diferiti medici.
Livia, Iulius Antonius, fiul triumvirului şi mai târziu, Lollia, solia lui Caligula, se

numără printre asceşti pacienii recunoscători.
Plinius cel Tânăr manifestă un adevărat zel în această privinţă; pentru Harpocras

cere împăratului favoare după favoare, dobândindu-i eetăţenia alexandrină după ce-i
obtinuse pe cea romană; un alt medic, Postumius Marinus, este sprijinit când solicit ă
aceeaşi favoare pentru nişte rude apropiate.

68. Plinius cel Bătrân, Ist. Nat., 29.
69. Suetonius, Augustus.
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Din rândurile scrise împăratului, reiese clar că drumul spre cetăţenie trecea ade-
sea prin camera bolnavului.

În cazul lui Harpocras, Plinius mărturiseşte: "o boală crudă, stăpâne, era gata să
mă răpună anul trecut. Am apelat la un medic fa(<ă de care nu mă pot arăta la înălţime
pentru îngrijirea iubitoare şi serviciile pe care mi le-a făcut, dacă bunătatea ta nu-mi
vine în ajutor ca să mă pot răsplăti: te rog aşadar să-i acorzi cetăţenia, deoarece fiind
dezrobit de un peregrin, este el însuşi peregrin"^^.

Acelaşi e motivul şi când e vorba de acordarea cetăţeniei rudelor lui Postuminus
Marinus: "Doctorul Postumius Marinus, stăpâne, m-a vindecat de boala mea din ulti-
mul timp. Nu pot să mă achit faţă de el decât cu ajutorul favorurilor pe care bunătatea
ta nu le va refuza rugăminţilor mele"^l.

Şi, de fiecare dată, împăratul nu-şi poate refuza prietenul, de şi chiar Plinius soli-
citându-1 adaugă cu multă fineţe: "... cu toate că, după exemplul înaintaşilor tăi ţi-ai
făcut un punct de onoare din a nu o acorda (cetăţenia) decât cu mare grijă"^.

La dărnicia auguştilor pacienti se adaugă cea a bolnavilor de rând asigurând
câştiguri frumoase. La sfâr şitul carierei, un alt contemporan de al lui Plinius, medicul
Krinias, care debutase ca un modest practician de origine libertină, lăsase moştenito-
rilor o avere de 10 milioane sesterţi, după ce cheltuise o sumă egală cu repararea
zidurilor Marsiliei, ora şul său natal.

Desigur, nu to ţi doctorii realizau astfel de câ ştiguri. Atunci, ca şi în zilele noastre,
lumea medicală era împărţită în diferite categorii, ca posibilit ăţi, faimă şi pricepere
profesională . Medicul de rând se mulţumea cu o retribuire mai modestă . Am vrut doar
să ară t, că talentul şi calităţile profesionale se bucurau de o apreciere mai mare şi ofe-
reau avantajele materiale superioare în această ramură de activitate.

Alături de practicianul oferindu-şi serviciile marelui public, lumea roman ă
cunoştea şi medicul de familie libert al casei. E un lux aristrocratic pe care marile
familii şi-1 satisfăceau din plin, între ţinând pentru uzul intern o adevărată "policlinică '°
antică cu chirurgi, oculişti şi internişti. În columbariul Liviei, de exemplu, se g ăsesc
inscrip ţiile funerare ale acestui gen de specialişti.

Medicul de familie veghea asupra s ănătăţii patronului şi, când împrejurările o
cereau, îl ajuta să părăsească lumea, deschizându-i venele.

Când molima de sinucideri a început să bântuie aristrocra ţia romană, din înalta
voinţă a împăratului Nero, medicul de familie şi-a făcut datoria.

Tacit ne-a lăsat multe instantanee de acest gen cu oameni care- şi deschideau
venele la ordinul sau pentru a preîntâmpina ordinul înp ăratului; şi trebuie să
recunoaştem că medici şi pacienţi manifestau tot calmul în fa ţa acestor radicale
inoculări.

De numele împăratului Nero se leagă organizarea corpului medical şi este bine
cunoscut că intervenţia statului într-o problemă denotă un interes obştesc.

Medicii au fost împărţiţi în ordinari şi arehiatri (primari), cei din urmă fiind sub-
divizaţi în palatini (spectabiles) şi populares.

Hadrian a luat măsuri împotriva diferi ţilor escroci care uzurpau calitatea de
medici.

70. Plinius cel Tânăr, Epistulae, X, 5(că tre Traian).
71. Plinius cel Tânăr, Epistulae, X, I1 (către Traian).
72. Plinius ce1 Tânăr, Epistulae, X,10 (către Traian).
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Puţine sunt numele de medici care au ajuns până la noi; marea majoritate dorm
somnul de veci al anonimatului.

L-am urmărit pe libert în multiple ipostaze; am făcut cunoştinţă cu negustorul
întreprinzător şi 1-am surprins pe cămătar croindu-şi planuri de viitor între două
operaţii de speculă .

Ca soldat, cucereşte ranguri în flotă; în calitate de secretar ori doctor, se strecoară
în anturajul celor puternici.
` Pururi dinamic, libertul caută cu înfrigurare "mai binele"; cămătar, râvneşte

opulenţa latifundiarului; ajuns mare proprietar î şi lărgeşte, fără odihnă, domeniile.
Şi acest torent de energie şi ambiţie, se vede stăvilit de bariera legilor, oprit în loc

în faţa grădinii hesperidice a carierei politice. Argus neobosit, opinia publică veghează .
În opera lor de guvernare, împ ăraţii au avut prilejul să verifice incapacitatea insti-

tu#iilor tradi ţionale şi a vechii aristrocra ţii istorice, cum o numeşte Ferrero, în
rezolvarea satisfăcă toare a noilor probleme, politice şi adminîstrative.

Imperiul se asemăna unui moştenitor chibzuit, punănd în ordine afacerile destul
de încurcate ale unor înainta şi risipitori.

Între venalul Verres dispre ţuind legile cele mai elementare de bun sim ţ şi
conştiinciosul Plinius, consultându- şi suveranul în căutarea celor mai bune solu ţii
administrative, se interpune un secol de munc ă şi reforme, la capătul căruia îngustul
sistem de magistraturi şi pro-magistraturi tradi ţionale se transformase într-un vast
aparat administrativi centralizat.

Din metropola egoistă şi repace, Roma devenea capitala unui imperiu în care
fiecare provincie era chemată să-şi dea contribuţia, într-un organism tinzând spre
omogenitate.

În acest îndelungat proces, împăraţii au avut nevoie de colaboratori devota ţi,
executori plini de iniţiativă şi anchetatori fideli.

Colaboratorii apropia ţi ai lui Augustus au fost un Maecenas, un Agrippa, oameni
care nu apar ţineau aristrocra ţiei romane.

Spiritul de opozi ţie al ordinelor privilegiate a ieşit din plin la iveală cu ocazia
scandalului dirijat de coteriile nobilare în jurul afacerii Gallus. Gallus simboliza odio-
sul "homo novus", îmbogăţit din proscrip ţii şi îndeplinând misiuni de primă impor-
tanţă .

La rândul său, puterea imperială a răspuns inaugurând o politică de suspiciune
faţă de ordinul senatorial; o dovad ă grăitoare în acest sens este grija cu care a fost
înlă turată posibilitatea oricărui amestec senatorial în provincia Egiptului recent cuce-
rit.

Practica dovedise că orice încercare de interven ţie a senatului dăduse greş;
străvechea instituţie republicană impregna noului venit spiritul vechi de cast ă şi foştii
centurioni ai lui Sylla sau Caesar se transformau pe nesim ţite în adevăraţi Catoni.

Vechile ginţi aristocratice se stingeau una câte una, spiritul senatului supravieiuia
tuturor transformărilor.

Dar mai există încă o cauză a menţinerii spiritului aristocratic.
Dacă patriciatul de sânge e în continuă73 descreştere74, procedura dezbaterilor

continuă să asigure un adevărat monopol patrician în deliberările Corpului, deoarece

73. Sub Augustus patricienii ating procentul de 29% din componenta senatului.
74. Sub Nero de-abia 12%, iar sec. II vede completa stingere a patriciatului de s ănge.

^ , , .___.^._.e.^..^ ^ .,...^.,.,^.^^..^^,^_v.w.u,^,^^.^^.,^^^r,^ qw,.^.^.,>^^^.,,^.
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discuţiile neavând un caracter liber, vorbitorii î şi dau părerea după rang. Revine a
spune că elementul patrician continuă să joace un rol dispropor#ionat faţă de partici-
parea sa în compunerea senatului, dup ă cum rezultă clar din următoarea situa#ie:

Anul Consulari Patricieni Consulari % %Patricieni în
senat.

20 a Chr. 59 29 49% 31%

14 p Chr. 71 32 45% 29%

37 p Chr. 76 26 34% 22%

42 p Chr. 72 20 27% 22%

54 p Chr. 77 25 32% 19%

68 p Chr. 81 18 22% 11%

Credincios rolului său de restaurator, Augustus a menajat senatul căutând să-i
redea vechea splendoare patriciană prin ajutoare băneşti celor pauperiza#i şi măsuri de
promovare la patriciat.

Ca urmare, albumul senatorial din anu114 p. Chr. aminteşte mai mult de situa#ia
din 179 a. Chr. decât de cea din 55 a. Chr.

Anul Patricieni
în senat

Patricieni
consulari

179 25,6% 48,9%

55 10,40% 22,2%

14 29% 45%

Totodată însă, atât Augustus, cât şi Tiberius, verificau cu fiecare ocazie carenţa
politică de care dădeau dovadă oamenii destina#i în chip firesc să fie cadre superioare

de conducere.
Ordinul senatorial în cap cu vechea aristocra#ie istorică, care dădea tonul, dezer-

tase de la misiunea sa istorică .
Pu#inele elemente capabile manifestau de multe ori orgoliul nem ăsurat,

ac#ionând anarhic sub imperiul propriilor .interese. Conflictul dintre Piso şi
Germanicus dovedea că, în plină domnie tiberiană, coteriile aristocratice erau gata să
reediteze scene vrednice de anii sângeroşi ai războaielor civile.

La rândul său, ordinul equestru suferea de aceeaşi îmbătrânire, specifică castelor
privilegiate.

^n cele două ordine privilegiate, elementul provincial purtător de noi energii
sociale, nu se afirmă încă?^.

,Si, în timp ce pătura conducătoare oferâ spectacolul descurajant al unei lumi,

împăratul e solicitat de un număr tot mai mare de probleme.

75. Sub Augustus fată de 412 Italici, 8 provinciali in senat, dintre care 5 introdu şi de el. Sub Tiberius,
acelaşi număr redus.
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Impunerea împăratului pe primul plan al aten ţiei generale e o consecinţă firească .
Ideea unui moderator rei publicae se dovedea a fi depăşită; inerţia politică a

nobilimii îl transforma pe împărat dintr-un arbitru, într-un conducător suprem, solici-
tat nu numai în domeniile ce-i fuseser ă consacrate în urma aranjamentului
constitu ţional, ci şi în cele rămase sub oblăduirea senatului.

Ori, dacă în ochii diferitelor state împăratul simboliza însăşi puterea romană şi
regii aliaţi converteau relaţii diplomatice în legături cu caracter de-a dreptul privat,
considerându-se clienţi ai unui Augustus şi Tiberius, de ce să nu fie admisă folosirea
unor relatii private în rezolvarea anumitor probleme de politic ă internă?

Era o soluţie acceptabilă din punct de vedere al colaborării împăratului cu sena-
tul şi totodată compatibilă cu concep ţiile conservatoare ale lui Augustus şi orgoliul
patrician al urma şului său, Tiberius.

În calitatea de om de casă al împăratului, libertul era chemat să îndeplinească
misiuni multiple, în numele augustului său patron, în virtutea aceluia şi drept care-1
autoriza să-1 reprezinte în diferite chestiuni particulare.

Folosirea statului major de liber ţi, auctori, (contabili), atrienses (intendenţi),
procuratores, se impusese ca o necesitate în orice gospodărie bogată .

Adoptarea acestei formule de domeniu privat la cerin ţele vieţii politice şi admin-
istrative a dus în ultimă instanţă la crearea aparatului birocratic din timpul lui
Claudius, purtându-şi amprenta originii până şi în nomenclatura func ţiilor.

Începuturile trebuie să le căutăm însă într-o vreme ceva mai îndepărtată, când
Augustus c"auta noi solu ţii în rezolvarea unor probleme fără precedent în tradi ţia insti-
tuţiilor republicane.

Istoria zbuciumată a ultimelor decenii republicane, înl ăturând zăgazuri
tradiţionale, a cunoscut afirmarea pe plan politic a unor elemente obscure, printre care
numeroşi liberţi. Caesar a încredinţat rezolvarea multor probleme liberţilor şi sclavilor
săi.

Înainte de expedi ţia împotriva parţilor, după cum relatează Dio Cassius,
Antonius a făcut senatori mul ţi sclavi şi liberţi.

Dar cazul ceI mai interesant îl constituie thalasocraţia pompeiană, în care frâiele
conducerii se aflau în mâna libertilor.

Menodaros, Menecrates, Apollophanes, sunt amiralii, generalii şi consilierii lui
Sextus Pompeius şi cu ajutorul lor s-a men ţinut ca un adevărat despot oriental.

În pragul luptei decisive cu Pompeius, Augustus s-a folosit cu dib ăcie de libertul
transfug Menodorus^b.

Îndrăzneţ şi lipsit de scrupule, Menodorus anticipează intrarea în scena politică a
libertului atotputernic din vremea lui Claudius şi Nero.

De aceeaşi structură par să fi fost alti doi liber ţi pompeieni, Memnos şi
Menecrates despre care pomene şteVelleius Paterculus^.

Augustus a răsplătit cu rangul de cavaler pe Menodorus şi a acordat aceea şi
favoare lui Menas.

În fine, înainte de a intra în Egipt, învingătorul de la Actium a dus tratative cu
regina Cleopatra prin libertul s ău, Thyrsius. Misiunea era extrem de delicată, întrucât
era vorba de o tranzacţie cinică : asasinarea lui Antonius conditiona salvarea dinastiei

76. Appian, v. 70.
77. Velleius Paterculus, II, 77.
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Lagizilor78.
Stăpân pe situaţie, Augustus a continuat să se folosească de liberţi.
Ferrero constată pe bună dreptate că "evenimentele (Actium) se precipitaseră în

chip tragic; partidul democratic sfâr şise prin a masacra o parte din nobilime şi, ca
urmare, în lipsa unui număr satisfăcător de mari familii a fost silit să dea o mulţime de
postui•i importante liberţilor, plebeilor şi oamenilor obscuri'7y.

Întărindu-i prin măsuri drastice pe stăpânii de sclavi în drepturile lor, Augustus
şi-a apropiat totuşi un număr de liberti pe care i-a folosit în diferite domenii.

Ca restaurator, Augustus s-a străduit să restabilească republica în ceea ce avea
esenţial, în fond; ca formă însă, noul incepea să se afirme în diferite domenii.

Aşa se explică faptul că afectând o ţinută aristrocratică şi încercând să reînvie în
toate ocaziile vechiul spirit patrician, Augustus nu consideră neprincipială acceptarea
libertului parvenit Vedius Pollio în rândul prietenilor s ăi.

Desigur, politica dinastică a avut şi ea un cuvânt de spus în această privinţă;
Augustus, ca şi Livia de altfel, şi-a avut favoriţii săi. Maşkin face pe marginea acestui
fapt, remarca: "dacă la început serviciul militar era acela care deschidea, în primul rând
o carieră, mai târziu protecţia - cu ajutorul căreia - se poate obţine orice -, capătă o
deosebită importănţa"80.

Dar afirmarea liber ţilor în viaţa politică ca urmare a favoritismului, pare a fi o
cauză minoră în problema creerii aparatului func ţionăresc libertin.

Favoritul lui Augustus, Pollus, nu aminteşte nici pe departe de orgolioşii liberţi
claudieni.

Odată mai mult, cauza principală trebuie căutată în cerinţele imperioase ale
operei de guvernare imperiale.

Din timpul lui Augustus apăreau germenii unui aparat funcţionăresc care se va
dezvolta ulterior, paralel cu vechile institu ţii romane.

O. Hirschfeld în lucrarea Functionarii administrativi imperiali până la Diocle^ian
ajunge la concluzia că apariţia acestui aparat are la bază acea "auctoritas" a lui
Augustus care s-a folosit de relaţiile sale clientelare, rela ţii aristrocratice în esen ţă .

Creând acest aparat func ţionăresc, Augustus urmărea să împingă pe planul al
doilea vechile institu ţii republicane (cum este dispus să vadă Maşkin).

Faptele par a infirma această ipoteză .
Conservatorul Augustus, ca şi aristocratul său urmaş, preconizau acest aparat

doar ca un propriu auxiliar al împăratului, păstrându-1 în limitele convenabile aranja-
mentului constitulional dintre Augustus şi senat.

Nici Augustus, şi cu atâta mai pu ţin Tiberius n-ar fi putut să prevadă aparatul
birocratic al domniei lui Claudius.

Tactul lui Augustus şi voinţâ de fier a lui Tiberius n-ar fi putut patrona ceea ce
s-a înfăptuit gratie caracterului timid şi influenţabil al lui Claudius. Aparatul birocra-
tic centralizat în mâinile câtorva liber ţi este, incontestabil, opera unei domnii aflate sub
epitropia libertilor. Pentru înaltele functii oficiale, Augustus nu vedea alte cadre decât
cele promovate din rândul categoriilor sociale consacrate şi el este acela care a şi trasat
calea transformării ordinului cavalerilor intr-o grupare funcţionărească .

78. Plutarch, Ant. 73; Dio Cassius, Ist. rom., L I, 8.
79. Mărejia şi decăderea Romei, vol. IV, p. 203.
80. N. A. Ma şkin, Principatul lui Augusius, p. 479.
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În această lumină trebuie să vedem activitatea liberţilor în perioada care cuprinde
domnia lui Augustus, Tiberius şi Caligula.

Profitând de reorganizarea fiscală, liberţii s-au transformat în adev ăraţi publicani,
acaparând concesionarea impozitorilar.

Tot ei sunt aceia care monopolizează de cele mai multe ori demnitatea magister
vicernum, adevăraţi magistra ţi cu atribuţii religioase, poli ţieneşti şi edilitare.

Augustus a înţeles să atragă elementele active în aceste atribu ţii acordându-le
semnele exterioare ale magistraturii {toga pretextă şi escorta de doi lictori). Odată mai
mult, liber ţii trebuiau să se mulţumească cu surogatul. Tot acum începe să se afirme
întrebuinţarea liber ţilor în misiuni cu caracter excepţional. Este vorba de libertul impe-
rial, element superior de anchetă şi execuţie.

Felul cum a ştiut să se achite de misiunea pentru care fusese trimis în Gallia li-
bertul Licinius, pune în eviden ţă toate scăderile şi calităţile acestui gen de înal ţi
functionari.

Iată cum stau lucrurile:
Licinius^^, libertul lui Augustus, care veghea la perceperea tributului, a

nemul ţumit prin lăcomia lui nobilimea gallică . Depăşindu-şi cu mult împuternicirile
sale, potrivit instruc ţiunilor date de Augustus - fusese statornicit ca auxiliar privat al
legatului imperial - s-a impus acestuia şi a realizat din încasări nu numai suma
prevăzută, ci şi profituri personale.

Să supunem unei scurte analize faptele. Augustus crede de cuviin ţă să-şi
supravegheze printr-un om de încredere o opera ţie importantă, cerând tact şi energie.

Menajând cu pruden ţă forma constitu ţională, detaşează pe libertul Licinius pe
Iângă legatul provinciei respective; restul e opera ambi ţiei libertine.

Augustus nu poartă nici o răspundere de felul cum a în ţeles să se achite Licinius
de îndatoririle sale; ca dovad ă, 1-a rechemat imediat.

În fond, am surprins, redus la forma cea rnai simpl ă, procesul care avea să ducă
Ia aparatul birocratic din vremea lui Claudius, proces în care libertul î şi are un cuvânt
greu de spus.

Cât timp voinţa de fier a împăratului contrabalansează ambiţia subordonatului,
formula utilizării liberţilor în administraţie rămâne avantajoasă; ne putem însă uşor
închipui unde poate duce deranjarea acestui echilibru. Nu mai pu ţin semnificativ pen-
tru noi este raportul prezentat de Licinius ca disculpare. Din apărarea sa în fa ţa lui
Augustus reiese că era un bun cunoscător al realităţilor din Gallia, că efectuase multe
anchete şi întrevedea just viitorul economic al acestei provincii şi posibilităţile sale
prezente.

Faţă de magistratul inert în ini ţiativă şi rigid ca execuţie, libertul prezenta avan-
tajul funcţionarului inteligent, sârguincios şi întreprinzător.

Plin de suspiciune şi retras în mândria sa aristocratică, Tiberius nu era superiorul
făcut să colaboreze cu subordona ţi libertini.

După încercări menite să învioreze senatul şi care s-au soldat cu un eşec, Tiberius
recurge la colaboratori personali. Dar, chiar în cazul faimosului Sejanus, vigilenţa
împăratului a dat la timp semnalul de alarmă, currnând o carieră începută sub auspicii
atât de favorabile. Cu atât mai puţin nu poate fi vorba de o afirmare a liber ţilor în antu-

81. Dio Cassius, Isk rom., L IV, 21.



' LII3ER^'II ÎN SOCIETATEA ROMANĂ A SECOLELOR I- II p. Chr. 367

rajul imperial. Tiberius, dup ă cum relatează Tacit "nu avea domenii numeroase în
Italia, avea puţini sclavi; casa luî se mărginea la câÎiva liberÎi"^z.

În schimb, liberţii colaboratorilor săi intimi şi ai persoanelor influente se
dovedesc a fi din ce în ce mai activi.

Când M. Terentius a fost acuzat c ă fusese prieten cu Sejanus, s-a grăbit să le
amintească tuturor o realitate de care foarte muiţi trebuiau să se ruşineze,

"Senatori, nu vă gândiţi la ziua din urmă a lui Sejanus, ci la cei 16 ani în care noi
veneram chiar şi pe Satrius şi Pomponius (nişte delatori), când era o glorie să fii cunos-
cut de liber ţii şi portarii lui"H^. ,Si aceste cuvinte sunt departe de a fi o exagerare retoric ă .

Appuleius, unul din liberţii lui Sejanus, a rămas şi după prăbuşirea stăpânului
său, o persoană influentă .

Liber ţii dornici de putere ai familiei imperiale încep să se amestece în problemele
dinastice.

Pe când Tiberius, îndemnat de Sejanus, părăseŞte Roma, libertii Şi clienţii lui Nero
(fiul lui Germanicus), "dornici de putere, îl a ţâ ţau să se arate mândru şi încreză tor"^4.

Ce ar fi fost în stare să înfăptuiascâ această camarilă libertină "d.ornici de putere",
odată patronul devenit împărat?

Răspunsul îl găsirn, întorcând încă o filă a istoriei Şi oprindu-ne la domnia lui
Claudius.

Împărat fă ră de voie, Claudius era un erudit, stângaci şi influen ţabil în via ţa de
toate zilele, sim ţindu-se bîne doar în lumea c ărtilor.

Complexul de inferioritate de care suferea înc ă din copilărie 1-a urmă rit ^i pe tron,
paraiizându-i ini ţiativa. Suetonius ni-1 înfăţ işează , pe când era copil, veşnic înconjurat
de că rţi, timid, stângaci şi naiv, simpl ă jucărie în mâna sclavilor, a profesorilor, a
libertilor să i.

Pe când Augustus, veşnic preocupat de probleme dinastice se îngrijea
îndeaproape de educa ţîa celor desemnaţi să-1 urmeze, omului care avea să domnească
în urma unui complex de împrejurări neprevăzute i se ucidea încet şi sistematic per-
sonalitatea.

Învăţat să fie sclavul voin ţii altora, Claudius a fost, ca împ ărat, la bunul plac al
femeilor şi al liberţilor să i.

De aceea, dacă discursurile din senat bogat şi logic susţinute, sunt ale lui, dac ă
multe din ini ţiative poartă amprenta personalităţii lui de cărturar, toate actele de
voinţă aparţin celor din anturaj.

Când s-a pus problema pedepsiriî Messalinei, Narcissus ia asupra sa toată
responsabilitatea represîunii. Împăratul "tremurând" acordă puteri discre ţionare liber-
tului.

Lui Claudius îi lipseşte curajul faptelor şi recurge la libertul său. De ce nu a recurs
la prefectul pretoriului?

În fond culpabilitatea Messalinei fiind evidentă, nu era vorba de un asasinat.
Răspunsul ni-1 dă Tacit "Claudius tremura şi el, deoarece nu se încredea îndea-

juns în Geta, prefectul pretoriului"^5.

82. Tacit, Annales, IV, 6.
83. Tacit, Annales, VI, 8.
84. Tacit, Annales, IV, 59.
85. Annales, XI, 33.
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Libertul e preferat ingenuului. Cauza împ ăratului e şi cauza liberţilor săi, şi
atunci, ca şi azi, cointeresarea prezintă cea mai bună garanţie.

Mai mult, bun cunoscător al caracterului lui Claudius, Narcissus se teme de

slăbiciunea împăratului şi accelerează execu ţia.
Ai impresia la un moment dat că energia lui Narcissus a pus st ăpânire pe voinţele

tuturor; suspectează, conduce, ia măsuri.
"De teamă ca nu cumva L. Vitellius şi Largus Caecina să nu-1 înduplece la căinţă

în drumul spre Roma, ceru şi luă loc în trăsura care-i ducea pe toţi trei"86.

Aceeaşi grabă înfrigurată când e vorba de deznod ământ, cu aceleaşi măsuri de

prevedere în care omul liber e suspectat de libert.
"Narcissus, remarcă Tacit cu claritate$^ -, înţelesese că, dacă ar mai întârzia, se

apropia primejdia nop ţii şi amintirea patuluî conjugal. El ie şi deci deodată, spunând

centurionului de bază să omoare pe Messalina din porunca împ ăratului. Evrodos, unul

din liberţi, îl însoţi spre a-i supraveghea şi a-i îmbărbăta ...
... Messalina imploră îndurare; tribunul apăru în tăcere, libertul însă o insultă cu

dojane vrednice de un sclav".
Şi pe când drama se desfăşoară cu liberţi în rolurile principale, Claudius şi antu-

rajul său ingenuu adaptă o tatală pasivitate.
"În mijlocul tuturor acestor scene, tăcerea lui Claudius era de mirat. Vitellius

părea că nu ştia numir, cu toţii ascultau de libert"^^.
Iar lîbertul atotputernic este acela şi Narcissus, care, în complicitate cta Messalina,

pusese la cale cu căţiva ani mai înainte uciderea lui Appius Silanus, tatăl vitreg al

împărătesei^9.
Cu aceeaşi docilitate cu care a încrediniat soarta ^ Messahnei în mâinile lui

Narcissus, Claudius se las ă căsătorit de liberţi9^^.
"După inoartea A^Iessahneî, palatul imperial fu zguduit.
Liber ţii se disputau în alegerea unei neveste pentru Claudius, care nu putea trăi

neînsurat şi era făcut să asculte de porunca nevestelar"^1.
Vîa$a pri^°ată a împăratului devine tot mai mult un dameniu exploatat de liber^ ţi.
Fiecare libert îşi susţine eandidata şi victoria Agrip^pinei, înseamnă implicit tri-

umful 1ui Pallas.
Şi aunci c^nd ambitîa nemăsurată ţinteşte la infierarea lui Domitius în detrimen-

tul propriului fiu al lui ClaudiuŞ, lupta nu se dă cu Claudius; voin ţa Agrippinei,

sfătuîtă de li^^ertul Pallas, se ciocneşte tot de voin ţa ^xnui lîberi. Narcissus apară intere-

sele lui I3ritannîcus, pe când eel care ar fi trebuit s ă fie legitimul apărator, capitulează ,

justificându-se înaintPa senatului printr-o cuvântare preg ătită de Pal1as92.

Domitius, ajuns impărat sub numele de Nera, avea să-şi plă tească datoria de

recunoştintă faţă de Pallas cu ac:eeaşi gingă5ie cu care şi-o achitase fală de mama sa

^ 86. Ibldem.
87. Annales, XI, 37.
88. AxuBales, XI, 35.
89. 5uetonius, Claudiizs, XXXV.

90. Claudius cere în acest scop senatului să eoteze un decret care s ă autorizeze căsă taria intre unchi şi

nepoate. Senatul aprob ă , dar: „N-a găsit pe nimeni să-i uraneze pilda, afar^ da un libert şi un centurion

cărora le-a făcut o vizită de nuntă împreună cu 1^grippina". Vezi Suetonius, Claudius, XXVI.

9I. Tacit, Annales, XiI, 1.
92. Tacit, Anzsales, XII, 25.
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Agrippina.
Ori, tocmai aceşti liberti strâns legaţi de viaţa intensă a lui Claudius, ataşaţi de

împărat, prin zeci de fire, sunt colaboratorii, consilierii lui.
Narcissus, Pallas, Callistus, Polybios dau formă aparatului administrativi centra-

lizat pe care Augustus îl schi ţase de-abia.
Cu toate păcatele lor sunt oameni inteligenţi, capabili să imprime un spirit nou în

rezolvarea multiplelor probleme, spirit în deplină concordanţă cu evoluţia necesară a
imperiului.

Lor li se datoresc în bună parte reforme indispensabile, v ădind o perfectă
înţelegere a cerinţelor vremii.

Aşa, de exemplu, prin extinderea lui jus honorum asupra Galliei, Claudius şi sfet-
nicii săi deschideau drumul de unificare al imperiului roman prin concesionarea pro-
gresivă a cetăţeniei.

Cred, de asemeni, că măsurile luate de Claudius pentru creşterea prosperităţii
publice poartă amprenta acestor consilieri, atât de dispreţuiţi şi invidia ţi de aristro-
craţia romană . Aqua Claudia, mărirea şi sistematizarea portului Ostia, secarea parţială
a lacului Fucinus sunt tot atâtea dovezi de spirit gospod ăresc, de care liberţii au ştiut
să dea de atâtea ori dovadă .

În fine, procesul de centralizare administrativ ă îşi găsea expresie în organizarea
birourilor administra ţiei centrale: ab epistulis, a libellis, a cognitionibus, a studiiis, a
rationibus.

Titularii purtau denumirea de procuratori93 şi erau personalităţi marcante, ca
Narcissusv4, Callistus95, Pallas96. Subordona ţi ministerelor, func ţionarii de origine
servilă îndeplineau felurite funcţii administrative; din această reţea de procuratori s-a
dezvoltat aparatul funcţionăresc de stat.

Claudius a căutat să-şi ridice colaboratorii în ochii senatului şi părinţii conscrişi
au adoptat o atitudine mai mult decât complezentă .

Yntr-unul din discursurilor rostite în senat, Claudius, recurgând la trecut cum îi
plăcea să facă adeşea, amintea că :

"S-au dat magistraturi fiilor de liberti, nu acum de curând, după cum greşit se
crede, ci din timpurile vechi ale Republicii"97.

Pasajul din Tacit concordă cu altă informaţie, dată de Suetonius din care rezultă
că ambiţia liberţilor viza vechile institu ţii şi că, pentru a spulbera temerile ordinului
senatorial, Claudius îşi luase anumite angajamente solemne.

"A dat laticlaviile fiului unui libert, cu condi ţia ca să fie adoptat de un cavaler
roman, violând astfel făgăduiala de a nu introduce în senat pe nimeni, dac ă nu era cel
puţin strănepotul unui cetăţean roman.

E drept că, pentru a se scuza, a amintit exemplul lui Appius Claudius Caecus,
unul din străbunii lui, care, fiind censor, intr.odusese în senat, fii de liber ţi. El nu ştia
însă că în timpul lui Appius şi chiar după dânsul, se numeau liber ţi nu numai cei ce

93. Numirea aminteşte de persoanele de încredere, liber ţi sau clien ţi, împuterniciţi cu anumite procuri
de ordin privat; această institu ţie a fost apoi recunoscută şi de instanţele judiciare. E o dovad ă în plus a
transpunerii unor relaţii de ordin privat în via ţa de stat.

94. Libert al lui Claudius.
95. Libert al lui Caligula şi complice al ucigaşilor patronului său.
96. Libert al mamei lui Claudius, Antonia.
97. Tacit, Annales, VI, 24.
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primiseră libertatea de la stăpânii lor, ci şi oamenii liberi născuţi din liberti"9S.
Cred că există o legătură între sforţarea făcută de Claudius, să facă accesibil se-

natul cel putin urmaşilor imedia ţi ai libertilor şi creşterea procentului de provinciali în

senat din acea vreme^.
Ordinul senatorial a dat dovad ă adeseori de servilism, fie în bloc fie individual.
Suetonius dă un caz tipic, când vorbind despre Vitellius, spunea:
"Statuetele de aur ale lui Narcissus şi Pallas erau printre zeii lui tutelari".
E drept că Vitellius şi-a câştigat o adevărată celebritate prin actele de slugărnicie

la care s-a pretat.
Nici senatul, în schimb, nu s-a lăsat mai prejos.
Ca răsplată pentru meritele deosebite de care d ăduse dovadă cu ocazia pedepsirii

Messalinei, senatul a acordat lui Narcissus insignele questurei^oo.
De aceleaşi onoruri s-a bucurat şi Pallas.^o^
Relatând aceleaşi fapte, Suetonius adaugă :
"Senatul a acordat lui Pallas şi Narcissus, cele mai înalte recompense, podoabele

questurei şi ale preturei. Jafurile lor erau atât de mari încât Claudius, plângându-se

odată că nu mai are nimic în tezaur, i s-a răspuns cu drept cuvânt, că ar fi bogat, dacă
cei doi liberţi ai lui şi-ar împărţi pe din două averea cu dânsul^o2.

Oglindirea puterii libertilor imperiali în toat ă măreţia ei impertinentă o găsim

însă într-o hotărâre a senatului, savuros redată de Tacit în cartea a XII-a a Analelor sale

(capitolul 53), după discutarea în senat a unei hotărâri cu privire la sanctionarea

femeilor libere care au legături cu sclavii (Senatus Consultus Claudian) ...

"Claudius declară că Pallas fusese autorul acestei propuneri; consulul desemnat
Barea Soranus, ceru atunci să 'r se acorde insignele preturii şi 15 milioane de sesterti.

Scipio Cornelius adaose c ă să i se aducă mulţumiri, pentru că, urmaş ai regilor
Arcadiei, el punea mai presus de nobleţea sa binele public, îngăduind să fie considerat

ca un slujitor al împăratului. Claudius răspunsese că, mulţumindu-se cu onoarea,

Pallas preferă să rămână în sărăcia lui de odinioară^o^. Se săpa astfel în bronz un decret

al senatului în care un libert, care poseda 300.000.000 de sesterti era înc ărcat de laude

pentru dezinteresarea lui vrednică de timpurile vechi."

Naivitatea împăratului şi impertinenţa libertului său, trebuie să fi produs mare

enervare, dacă patru decenii mai târziu, Plinius cel Tânăr, citind inscriptia, nu mai ştia

cum să-şi exprime indignarea într-o scrisoaxe către Montanus1o4.

"Oare trebuie să atribui aeest decret unei batjocuri sau nenorociri?

Aş înclina spre prima părere, dacă aşa ceva ar conveni seriozitătii senatului. Să
presupunem că nenorocirile sunt cauza; dar, există oare o nenorocire atât de îngrozi-

toare ca să fie în stare să-1 aducă într-un aşa hal de nemernicie? Să fie oare la mijloc

ambiţia şi setea de parvenire? Dar este oare cu putin ţă ca să fie cineva atât de nebun

98. Suetonius, Claudius, XXIV.
99. Din 214 senatori,l5 provinciali

100. Tacit, Annales, XI, 38.
101. Annales, XII, 53.
102. Suetonius, Claudius, XXVIII.
103. Despre fratele acestuia, Felix, Tacit (XI, 54), relatează :

„Fratele său Felix, nu arăta totuşi aceeaşi înfrânare. Procurator mai mult al Iudeei, el î şi credea ingâduite
toate nelegiuirile la adâpostul puterii lui Palas".

104. Plinius cel Tănăr, Epistulae, VIII, 6 (catre Montanus).
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încât să dorească să avanseze, în dauna propriei onoare şi a prestigiului statului,
într-o cetate în care avantajul de a fi în frunte const ă în a putea da, în calitate de sena-
tor, primele laude lui Pallas, un sclav?"

,Si după ce supune unui aspru rechizitoriu împărat, libert şi senat, Plinius încheie:
"S-a scris în arhivele publice, ca să rămână veşnică amintire, că i s-au conferit sem-

nele anorifice purtate de pretori, după cum se scria altădată vechile tratate de alianţă ,
legile sacre. Împăratul, senatul, Pallas însuşi, au avut destulă ... nu ştiu ce cuvânt să
mai întrebuinţez, ca să dorească să expună în văzul tuturor: Pallas,obrăznicia-i,
împăratul slăbiciunea, senatul înjosirea.

Să fie oare cu putinţă ca senatului să nu-i fie ruşine să caute pretexte pentru a-şi
acoperi ticăloşia?

Frumos, minunat motiv, cum e de exemplu dorin ţa să trezeşti un nobil îndemn în
suflete prin exemplul marilor recompense cu care era cople şit Pallas.

Iată în ce dispreţ ajunseseră demnităţile, chiar acelea pe care Pallas nu le refuza°'.
Lumea libertină prin Pallas silise până şi semeaţa citadelă a aristocraţiei să-i

plătească tribut de umilin ţă .
Extravaganţele lui Nero nu puteau decât să fie favorabile întăririi puterii

liberţilor. Emanciparea de sub tutela lui Seneca şi Burrus, însemna totodată sfârşitul
perioadei de colaborare cu senatul, inaugurat de tânărul împărat sub auspicii atât de
favorabile.

Caracterizând începuturile acestei domnii, L. Homo conchide:
"A fost o schimbare completă de personal şi politică; liberţii căzură de la putere şi

sub influenţa lui Burrus şi Seneca, cei doi miniştri dirigenţi ai noului regim, politica de
colaborare cu senatul, cea a lui Augustus şi Tiberius din anii cei mai buni, e din nou în
favoare.

Când a trebuit să verse sânge, Claudius s-a dat la o parte, învestindu-1 cu puteri
nelimitate pe Narcissus. Pentru Nero, libertul este doar o unealtă . Onorurile se ţin lanţ;
din nici unul nu lipseşte libertul imperial.
Agrippina îl otrăveşte pe proconsulul M. Junius Silanus ..."Cavalerul roman Publius
Celer şi libertul Helius1U5 amândoi îngrijitorii domeniilor împ ăratului din Asia, au fost
uneltele ei'^ob.

Conflictul dintre mamă şi fiu, la alimentarea căruia a contribuit din plin antura-
jul lui Nero^o^, a grăbit deznodământul legat de numele altui libert, uciga ş de profesie,
Anicetus^og.

Asasinarea Agrippinei fusese precedată de tot felul de înscenări.
Ca reeditare parţială a sfârşitului Messalinei, Burrus şi Seneca, când fac cercetări

la Agrippina, sunt înso ţiti de câţiva liberţi1o9.
Par a fi mai degrabă spionii anchetatorilor decât secondantii lor.
Ca un adevărat stăpân, Nero îşi îmbogăţeşte libertii sau îi suprimă, când îi pun

piedici; pe Doryphorus, căruia îi dăruise nu demult 20 milioane de sesterţi, l-a pierdut
opoziţia manifestată în problema căsătoriei lui Nero cu Poppaea; lui Pallas i-a fost

105. Helius avea să devină unul din cele mai odioase instrumente ale lui Nero. A fost ucis de Galba.
106. Tacit, Annales, XIII,1.
107. Un prieten intim al lui Nero era Claudius Senecio, fiul unui libert al lui Claudius.
108. Acel care a fost ales unealtă pentru pierderea Octaviei (Tacit, Annales, XIV, 62).
109. Tacit, Annales, XIII, 21.

^
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fatală imensa avere.
Cu toate acestea tot printre dânşii trebuiau să-şi caute elementele de încredere.

Acolo unde libertul nu poate avea acces, fiul de libert îl înlocuie şte. Alături de

Tigellinus, Nero numeşte ca prefect al pretoriului pe Nymphidius Sabinus, fiul unui
libert. Nero s-a folosit de liber ţi în diverse anchete, fără menajarnentele de care ţinuseră
seama predecesorii săi.

De pildă, a trimis în Britania, în anul 61, cu puteri depline, pe libertul său

Polyclitus, pentru a cerceta la fa ţa locului şi a întocmi un raport asupra administra ţiei
ltzi Suetonius Paulinus.

De acelaşi gen de auxiliari s-a folosit şi când a jefuit provinciile orientale.
"Asia şi Grecia - relatează laconic Tacit - au fost şi mai puţin cru ţate; li s-au jefuit

nu numai darurile templelor, dar chiar statuile zeilor din zelul năprasnic al lui Acratus
şi Secundus Carrinas, trimişi în acele provincii. Acratus era un Iibert, gata la orice
srimă; Carrinas studiase filosofia greac ă numai pentru a varbi de ea, nu şi pentru a-i

urma pilda"»^. Întrebuin ţarea liberfilor ca aux'rliari mai poate fi privită şi dintr-un alt
punct de vedere. Legăturile liberţilor imperiali în lumea libertină creau posibilitatea
unui spionaj intens^^^; nu e lipsit de semnifica ţie faptul că, printr-un libert a fost
descoperită conjura ţia lui Piso, cu urmări atât de tragice pentru aristocraţia romană .
Libertul denun ţător a fost răsplătit în chip demonstrativ, ca un îndemn pentru even-
tualii delatori.

°"Milichus, încărcat de daruri, se împodobi cu un titlu grecesc ce înseamn ă "salva-
torul"712.

Privite în ansan'blu, dornniile lui Claudius şi I^lero coincid cu perioada de
gnaximă afirmarc a liber ţilor pe tărârn politic. Domnia lui Nero prezintă punctul
maxim.

Semnificativă pentru în ţelegerea stării generale de spirit este discutia purtat ă, cu
doi ani înainte, de conjura ţii lui Piso, în consiliul principal cu privire la dreptul patro-
nilor de a revoca libertatera celor ce ar fi abuzat de ea.

Argumentele celor care sprijineau punerea în aplicare a acestui drept reflect ă nu
numai revolta, dar şi îngrijorarea opiniei publice în fa ţa ofensivei liberţilar; "necuviinia

liberţilor, mândri de libertatea lor, ajunsese până acalo, încăt se purtau ca egali cu
patronii lor, rid ă cau mâna chiar să-i lovească, şi îşi băteau joc nestânjeni ţi de pedeapsa
lar. Întradevăr, ce putea să facă un patron jignit, decât să-şi îndepărteze libertul la 20
mile de Roma, pe coasta Campaniei? Încoio aveau acelea şi drepturi în fa ţa tribunalelor.

Trebuia să i se dea patronului o armă pentru a se face respectat. Nu va fi greu liber ţilor

să-şi păstreze libertatea prin acelea şi mijloace prin care au câ ştigat-o. Vinova ţii tre-

buiau să fie din nou arunca ţi în sclavie, pentru ca frica să înfrâneze pe cei ce n-au fost

prefăcuţi de binefacerea libertăţii'.
Cei ce s-au rîdicat împotriva unor m ăsuri cu caracter colectiv argurnentau,

amintind multiplele func ţii ale liberţilor în societate.
Cei mai mulţi din cavaleri şi mulţi senatori erau din clasa lor.
Dacă s-ar face o clasă deosebită de lfberţi, lipsa de cetăţeni ar deveni vădită13.

110. Annales, XV, 45.
â 11. Milichius denunYase pe corejuraiii libertului irnperial Epaphroditus.
112. Tacit, Annales, XIII, 26, 27.
113. lbidem.
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Opinia aceasta, preconizând doar ancheta "fâr ă a se atinge de dreptul clasei
liberţilor", s-a impus şi a fost adoptată şi de împărat.

Faptul că problema liberţilor ajunsese să fie discutată cu lux de amănunte de
împărat şi consiliul său, dovedeşte pe de o parte agita ţia produsă în masa libertină de
crescânda influenţă a liberţilor imperiali, pe de alta imposibilitatea adoptării unor
măsuri radicale.

Haosul care a urmat de la moartea lui Nero până la victoria lui Vespasian a ofe-
rit un câmp prielnic de activitate libertilor imperiali, crescuti la şcoala ambiţiei şi a
crimei.

Polyclitos, Scelus1t4, Hilarius115 practică diferite combina ţii diplomatice, şi, lucru
cu totul nou, încearcă să facă politică pe cont propriu.

Victoria lui Vespasian inaugura o nouă epocă; vremea coteriilor libertine trecuse.
Omul cu solide calităti administrative şi militare aducea pe prim plan sănătoasa aris-
tocraţie equestră italică şi elita municipală a provinciilor.

Întocmai lui Augustus, care lichidase dezordinea din administra ţia republicană,
Vespasian a supus aparatul de stat unui control sever, pedepsind exemplar orice abuz.
Pe aceeaşi linie au mers şi ceilalţi doi Flavii, Titus şi Domiţian.

Aparatul de stat continua să fie deservit de procuratorii liber ţi, iniţiativa se găsea
în schimb din nou, în mâna lumii ingenue.

Împăratul încetă să mai fie un cârmaci singuratic al marelui vas roman; o ge-
neraţie de colaboratori se afirma, ieşiti din rândurile unui ordin senatorial înviorat, se-
condat de cele mai capabile elemente ale ordinului equestru.

Dar, între împăratul singuratic, luptând cu miopia politică a aristocraţiei, şi
împăratul secondat de colaboratori priceputi, se interpune munca de pionierat a liber-
tului. Ambitios şi lipsit de scrupule libertul este totu şi un luptător care a ocupat la timp
locul rămas gol, asigurând jonctiunea.

Au fost necesare tatonările câtorva genera ţii, pentru ca să poată exista un împărat
de talia lui Traian, bucurându-se de colaboratori ca Plinius. .

Desigur, liberţii continuă să fie colaboratori pretio şi.
Libertul Lycormas este un adevărat ambasador, după cum aflăm din două

scrisori ale harnicului Plinius către împărat76.
Alt libert, Maximus, relatează tot Plinius, intendent imperial, îl ajută în anumite

probleme administrative^».
O altă scrisoare către împărat, este un adevărat certificat de bună purtare,

oglindind o nouă stare de spirit:
"În toată vremea aceasta stăpâne, cât am fost cu Maximus, libertul şi intendentul

tău, mi s-a părut întotdeauna om de suflet, priceput şi tot atât de credincios intereselor
tale pe cât este un scrupulos observator al displinei; e o m ărturie pe care o fac cu
plăcere, şi cu toată conştiinciozitatea pe care ^i-o datorez."

Acelaşi spirit al ordinei, acelaşi cult al datoriei. Mărturia e cu atât mai pre^ioasă,
cu cât vine din partea unui judecător sever şi imparţial.^ls

114. Libert al lui Galba.
115. Libert imperial, procurator în Spania Tarracones ă (Hispania Tarraconensis).
116. Plinius cel Tânâr, Epistulae, X,13, 14.
117. Epishilae, X, Z8.
118. Astfel de referin(e mai întâlnim şi în Epistulae, X, 18 (câtre împărat). Dorin(a împăratului de a fi

continuu informat vădeşte grija specialâ pentru echitate şi lupta împotriva abuzului.

I
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Ne mai permitem să facem o remarcă pe marginea acestei scrisori; nu magistra-
tul este cel supravegheat; cu totul dimpotriv ă, comportarea libertului, felul cum a
înţeles să-şi facă datoria, sunt întărite de adeverinţa respectivului demnitar.

Este o mărturie evidentă a noii interepretări date formulei întrebuinţării liberţilor
în viaţa politico-administrativă . Locul confidentului arogant, spion dibaci şi funcţionar
venal, îl lua auxiliarul docil şi conştiincios. Cu alte cuvinte, libertul continua să-şi
afirme bunele sale calităţi; tendin ţa spre abuz - şi am văzut unde s-a putut ajunge sub
Claudius şi Nero în această privinţă - este în schimb înfrânată cu eficacitate.

Aparatul func ţionăresc perfecţionat de Claudius şi procuratorii săi, continuă să
aducă excelente servicii, dacă ar fi să ne gândim doar la administra ţia noii provincii
Dacia.

Liberţii dau înalte cadre adininistrative şi libertul Hermes a fost primul procu-
rator aurariarum al Daciei; un alt libert irnperial, Epimachus, despre care pomene şte ş i
Plinius, ne apare ca un adevărat expert, trimis să rezolve probleme anevoioase.

Unelte apreciate ale guvernării, liberţii încetaseră să mai guverneze.
Cuvintele lui Traian, redate de Plinius ca martor ocular, cu ocazia procesului

intentat libertului sâu Eurythumus, sunt o adev ărată replică dată trecutului abuzîv: "El
nu este I'olycletes, şi eu nu sunt Nero."^39.

În ţelegem acum de ce, informându-1 pe Montanus despre faimosul decret onori-
fic în care senat şî împărat îl glorificau pe Pallas, Plinius nu putea să scrie decât ca unul
ce nu-si crede ochilor:

"Ai să râzi, ai să te înfurii, şi pe urmă iar ai să izbucneşti in râs, dacă ai să citeşti
ceea ce n-ai putea crede, mai înainte de a fi citit".7z^

Şi tot Plinius este acela care într-un scurt bilan ţ găseşte expresiile cele mai potri-
vîte pentru caracfierizarea noii atitudini imperiale fa ţă de liberţi, în rândurile faimosu-
lui Panegyric^21:

"Cea mai mare parte dintre împ ăra ţii noştri, tirani faţă de cetăţeni, erau sclavii
liberţilor lor; ei se conduceau dup ă sfaturile şi capriciile acestora; ci nu auzeau şi nu
vorbeau decât prin aceştia.

Prin dănşii se obţinea pretura, sacerdo ţiile şi consulatul sau, mai bine zis, lor tre-
buia să le ceri aceste demnităti."

"Tu ai toată considera ţia faţă de liberţii tăi, dar nu îi tratezi decât ca pe nişte
liberţi; şi socoteşti că sunt destul de preţuiţi, dacă trec în ochii opiniei publice drept
oameni de o^nenie. Tu ştii că nimic nu dă mai degrabă rnicimea prinţului, ca măreţia
liberţilor sâi. Şi, mai întâi de toate, tu nu întrebuin ţezi pe nimeni care să nu fi meritat
să Fîe distins, fie de tine, f're de tatăl tău, fie de vreun cetăţean demn de încredere.

Pe urmă, îi educi zi de zi, să nu se preiuiaseă după pozitia ta, ci după a lor, şi ei

merită cu atât mai mult considera ţia noastră cu cât noi suntem siliţi să le-o acordăm."

Sunt vorbele unor oameni hotărâţi să păşească pe drumul înfăptuirilor cu expe-

rienta trecutului înaintea ochilor ...

Lupta împotriva oligarhiei senatoriale dusă de Hadrian e purtată prin reforme
care apelează la cadrele equestre, nu libertine; în politica sa inovatoare Hadrian este un

119. Epistulae, VI, 31,Scrisoarea către Cornelianus.
120. Epistulae, VId, 29,( că tre Montanus); X, 88 (că tre Traian).
121. Plinius ce] Tână r, Panegyricus Traiani, LXXXVIII.
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Claudius fără stat major libertin.
Dar, împăratul care reorganizând aparatul central administrativ, înlocuia în cea

mai mare parte libertul prin cavalerizz, se v ădea un continuator direct al politicii de
unificare, începută de Claudius şi sfetnicii săi liber>-i.

Crearea consulariilor pentru Italia, trecând peste prerogativele admninistrative
ale senatului asupra peninsulei, marca o nou ă etapă în procesul de asimilare al Italiei
cu celelalte provincii; fără să vrea, lumea ingenuă victorioasă continua să clădească pe
temeliile puse, câteva decenii mai înainte, de mâna şovăielnicului Claudius la îndem-
nul detestaţilor săi liber^i.

Ceea ce intuise Claudius^^, cu sim^ul istoricului şi liberţii cu perspicacitatea lor
caracteristică, îşi găsea confirmare în desfăşurarea evenimentelor.

^Si atunci când contemporanii domniei lui Hadrian, atrag atenţia opiniei publice
asupra importanţei Galliei, numind-o "Egiptul Occidentului", nu fac decât să repete
ceea ce susţinuse, cu un secol mai înainte, libertul Licinius în raportul prezentat
împăratului.

LIBER'^'II ŞI OPINIA PUBLICĂ

Atât de deosebită prin ocupaţii, posibilităţi de afirmare şi ţeluri, lumea libertilor
se bucura de o apreciere unitară în ochii vigilen ţi ai opiniei publice.

Bunăvoinţa societă#ii faţă de noul om liber pare să fi fost condi ţionată în mare
parte de felul cum în ţelegea libertul să-şi valorifice calitatea de cetăţean proaspăt
dobândită . Ducând o existenţă ombratilă în ramurile de activitate consacrate de aceeaşi
opinie publică oamenilor de condiţie inferioară, libertul e privit ca un auxiliar necesar
şi tratat in consecinţă .

Un pas mai mult peste limitele îngăduite şi omul declarat prin lege liber şi
cetăţean devine ţinta unor atacuri violente, în care i se contestă cu vehemenţă toate
drepturile.

Libertului parvenit i se aminteşte că, la urma urmelor, nu-i decât un sclav.
Pentru Horaţiu, dacă ne mai amintim, Menas nu-i decât un "sclav josnic"; Pallas

primeşte acelaşi calificativ din partea umanului şi moderatului Plinius.
Citind satira a V-a lui Persius, ne putem da seama câtă valoare avea în ochii

necruţătorului ingenuu metamorfoza socială a eliberării.
"Libertatea este necesară; nu genul acela de libertate care face din Publius un

cetăţean şi-i dă dreptul, în această calitate, la o măsură de grâu.
În ce greşeală cazi dacă poli crede că o piruetă face un om liber. Iată-1, de pildă,

pe Dama, un nemernic, un betiv, un tic ălos de grăjdar, care minte pentru un pumn de
ovăz, pe care stăpânul său îl pune să facă o piruetă, şi, dintr-o dată, a devenit
cetăXeanul Marcus Dama. La naiba, ce mai cetă^ean. Marcus Dama este girant, şi tu
refuzi să dai bani cu împrumut? Dama e judecător, şi nu te declari liniştit?

Fiindcă uite ce înseamnă libetatea voastră, iat-o aşa cum poate fi dăruită de o
bonetă ."

,Si, cu cât Iiberţii se afirmă în via^a politică, îşi etalează bogătiile şi se insinuează

122. Chiar înaltul demnitar financiar a rationibus este, incepând cu Hadrian, un cavaler.
123. Pledând cu căldură înaintea senatului extinderea cetă leniei la Gallia Comata, şi bazându-şi argu-

mentalia pe o judicioasă documentare istorică .
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în anturajul celor puternici, cu atât reac#ia e mai îndârjit ă, luând forme variate.
Înarmându-se cu floreta flexibilă a ironiei, societatea loveşte sistematic în

punctele slabe, oferite de caracterul orgolios şi comportarea stângace a parvenitului.
Este semnificativ faptul c ă, din anturajul lui Nero, împ ăratul cu liberti atotputer-

nici, s-a recrutat spiritualul autor al Satyriconului.
Seneca îşi manifestă indignarea împotriva arogan#ei liber#ilor în rânduri amare;

riposta lui Petronius este savurosul Trimalchio, autentic erou al vremurilor sale, pro-
dusul unei laborioase sinteze. Însu şi autorul pe care Tacit ni-1 înfă#işează ca excelent

cunoscător al moravurilor contemporane, ne avizeaz ă asupra caracterului realist al
operei :

"Quid me spectatis constricta fronte Catones,
Drama•tisque novae simplicitatis opus?
Sermonis puri non tristis gratia ridet:
Quodque facit populus, candida lingua refert"
Portretul parvenitului Trimalchio făcându-şi apariţia drapat în ridicula-i măre#ie,

este în fond prezentarea unei intregi categorii sociale, căutând să înnece în valuri de

opulen#ă un trecut obscur.
'... iată că fu adus şi Trimalchio, în sunetele muzicii şi cum sta aşezat între perne

foarte mici, ne făcu să rădem fără voie. Capu-i ras ieşea dintr-o manta stacojie şi împre-

jurul gâtului îngreunat deja de un alt ve şmânt, îi mai puseseră o batistă cu margini

roşii din care atârnau ciucuri de o parte şi de alta. În degetul cel mic avea un inel mic,

care, după cum s-a părut, era cu totul de aur, cu stele de fier lipite de el. Nemulţumit

cu arătarea atâtor bogă#ii, îşi mai dezgoli şi bra ţul drept împodobit cu o bră#ară de aur,

de care era legat un cerc de fildeş, cu o lance strălucitoare"124.

Şi, în tot timpul mesei, Trimalchio va face paradă de bogă#ie, servind mâncăruri

rare, punând la cale scene extravagante şi lăsându-se măgulit, pe când "îşi curăla dinţii
cu o scobitoare de argint"^^.

Ori, tocmai această etalare ostentativă pe care Petronius căuta să o sublinieze prin
multiple procedee artistice, îşi are un tâlc deosebit.

Să ne oprim la un episod prezentat cu multă măiestrie.

"În mijlocul zgomotului, se întâmplă ca o farfurie să cadă . Un sclav o ridică iute
de jos. Trimalchio porunci ca sclavu] să fie pălmuit şi farfuria din nou aruncată . Veni
apoi un sclavi ce era însărcinat cu mobilierul şi mătură argintăria odată cu celelalte
gunoaie"t26.

Sclavul măturând la gunoi argintul, e o scenă din bogatul repertoriu pregătit cu

dibăcia unui regizor de Trimalchio. Dar, ar fi o gre şeală să vedem în această regizare
de prost gust o simplă paradă dictată de un acces de îngâmfare.

Trimalchio luptă în fond cu nevăzuta şi atotputernica opinie publică, pentru care
fusese, intr-un trecut nu prea indepărtat, "o broască".

Conştient că singura armă de care dispune, bogă#ia, libertul îşi zornăieşte arma-

mentul ca un luptător în fa#a duşmanului.
,Si, trebuie să spunem, nu e un luptător izolat.

124. Petronius, Satyricon, XXXII.
125. Satyrirnn, XXXIII.
126. Satyricon, XXXIV.
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În lupta pentru prestigiu, libertii concureaz ă în lux aristocraţia.
Seneca remarcă cu melancolie, că în vremea lui o singură oglindă costă mai mult

decât zestrea oferită de stat fiicelor generalilor săraci, în timpurile Republicii; ori, cea
mai frumoasă colecţie de oglinzi o poseda la data aceea Pallas.

Alt libert imperial, Polyclitos "dăruise unei curtezane bijuterii, rivalizând cu cele
purtat^ de Poppaea"7z^.

Vasele scumpe confereau posesorului un prestigiu deosebit, trecându-1 în rândul
unei adevărate oligarhii de Sybariţi. Titus Petronius, avea în colectia sa de vase
preţioase un bazin murrhin care-1 costase 300.000 sester ţi, pe care 1-a sfărâmat pentru
a nu ajunge în mâinile lui Nero. Pentru o cupă din acelaşi material, Nero a plătit
1.000.000 sesterţi. Celebrul Pallas a avut trei vase murrhine, întrecându-1 în lux pe li-
bertul Vedius Pollio, prietenul lui Augustus.

În lumina celor spuse, Trimalchio ne apare depăşind cadrele snobismului comun;
grosolan şi incult, libertul îmbogăţit e în veşnică luptă cu un complex de inferioritate
pe care încearcă să-1 învingă cu armele care-i stau la îndemână .

De aceea, de cele mai multe ori, libertul îşi ţine la distantă sclavii.
Când din greşealâ, un sclav îl răneşte, "în locul pedepsei veni hotărârea lui

Trimalchio prin care ordonă ca sclavul să fie eliberat ca nu cumva să se poată spune,
că un om aşa mare ca el a fost rănit de un sclav"128.

Casierul lui Trimalchio, un mic Trimalchio în devenire, inten ţionează să
pedepsească aspru pe un sclav, din a cărui neglijenţă i-au fost furate hainele de baie.

"Nu mă costă atât de mult pierderea, mărturiseşte fostul sclav, cât neglijenţa aces-
tui sclav netrebnic"1z9.

Vedius Pollio e gata să dea la peŞti sclavul care a spart o cupă pre ţioasă .
Acelaşi orgoliu îl face pe libertul Pallas să fie disprehiitor şi ca acuzat.
"Dezvinovătirea lui Pallas jigni totuşi prin trufia ei. Numindu-se câ ţiva liberţi ai

lui ca fiindu-i complici, el răspunse: că niciodată nu poruncea acasă decât printr-un
semn din cap sau cu un gest al mâinii. Dacă era nevoie de mai multe explicaţii, el îşi
scria ordinile ca să nu stea de vorbă cu ei'13o.

Ne ferim de a generaliza; totuşi, cruzimea unor liberti şi chiar fii de liberţi, faţă de
sclavii lor, a dat de gândit opiniei publice contemporane.

Maltratarea fostului pretor Largius Macedo, de sclavii săi revoltali, a avut un
mare ecou.

Analizând comportarea lui Macedo, Plinius ajunge la o concluzie interesant ă .
"Era un stăpân aspru, neomenos, şi care uitase, sau, dacă vrei, îşi amintea prea

mult că tatăl său fusese el însuşi sclav"131.
Ori, explica ţia concordă cu ipoteza noastră .

Trimalchio afectează atitudinea clasică a stăpânului de sclavi; pentru el, sclavul e o
adevărată unealtă vie, pe care o numeşti după operaţia pentru care este hărăzită .

"Vezi, acela care taie bucăţile se numeşte "Taie". Aşa că, ori de câte ori, pronunţă

127. Nechibzuitele, spune Seneca, îşi închipuie fără îndoială, că bărbaţii n-ar fi destul de zăpăciti, dacă
ele n-ar atărna de fiecare ureche două sau trei moşteniri. Prietenul lui Nero, Senecio, şi-a văndut o moşie
pentru o pereche de cercei şi o salbă .

128. Petronius, Satyrimn, LIV.
129. Petronius, Satyrimn, XXX.
130. Tacit, Annales, XIII, 23.
131. Epistolae, III,14 (către Acilius).
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cuvântul "Taie", cu aceea şi vorbă îl cheamă şi-i şi porunceşte."
Un alt punct vulnerabil sarcasmelor îl oferă lipsa de cultură a libertului îmbogăţit.
La timpul cuvenit, am văzut că liberţii au adus un aport însemnat la viaţa in-

telectuală .
Multi s-au vădit cărturari de vază . E de ajuns să amintim că primul tratat de agri-

cultură scris în limba latină, se datoreşte libertului lui Caesar, Caius Iulius Hygirus.
Dar nu cu această categorie libertină se războiau clasele dominante.
Libertul parvenit rămâne un Trimalchio ignorant, încercând câteva legende mito-

logice, compunând cu diferite ocazii versuri proaste şi, gata să se amestece în toate,

dându-şi părerea cu uşurinţa bogatului care crede că poate cumpăra orice şi spune.

orice.
"Dintre toate meşteşugurile omeneşti, conchide Trimalchio, două sunt acelea pe

care le amintim mai cu plăcere: acroba ţia şi cântatul din trompetă" ... "celelalte dis-
tractii ale auzului sunt adevărate fleacuri'.

"Cumpărasem şi eu nişte actori pentru comedii grece şti - Trimalchio maimuţărea
odată mai mult aristocra ţia bogată în actori şi bufoni proprii -, dar preferai să-mi joace
mai bine comedii de bâlci şi poruncii şefului de la cor ca să cânte arii latineşti."^32

Plinius relatează cazul unui oarecare libert îmbogăţit, care credea că Homer trăise
nu cu mult înaintea lui şi pretindea unuia din sclavii săi o epopee.

Mult mai dureros pentru orgoliul acestor Cressus cu trecut de sclav era îns ă o altă
imputare, adusă originiî obscure a tovarăşelor lor de via ţă .

Ordinele privilegiate, punându-se la adăpost de prevederile legii Iulia de adul-
terljs133^ îşi satisfac fanteziile erotice cu sclave liberte şi peregrine.

În odele lui Hora ţiu sunt cântate "blonda I'hyllis", frumoasa Phryne "care nu ştie

să se mullumească cu un singur amant"; Myrtala "mai zbuciumată decât valurile

Adriaticei care sapă golfurile Calabriei"^34.
Femei de talia cântăreţei Origo135 înghit moşii, ruinează case.
Totul e de bun gust.
Aceiaşi oameni se grăbesc însă să amintească cine sunt so ţiile liberţilor ale căror

averi şi ambiţii trezesc invidie şi îngrijorare.
Nici Petronius nu uită să facă acest lucru.
Iat-o pe sotia lui Trimalchia
"E sotia lui Trimalchio, îrni răspunse el, şi se numeşte Fortunata, o femeie care

măsoară banii cu baniţa. $i ce fusese ea acum câtăva vreme? Să mă ierte Dumnezeu,

dar nu i-ai fi luat o bucată de pâine din rnână°136.

Iritat de ingratitudinea Fortunatei, Trimalchio se plânge dup ă o furtunoasă scenă
conjugală :

"Cum, această cântăreaţă de stradă, nu-şi mai aminteşte de ea nimic? Am ridica-
t-o de pe bârnele pe care sta în tărgul de sclavi, şi am făcut-o om ca toli oamenii't3^.

Un alt libert, amie al bogatului Trimalchio, m ărturiseşte cu vizibilă satisfacţie:

132. Petronius, Satysicon, LIII.
133. Acele concessa fuita, indică situaţia de adultere, nefiind pasibile de pedeapsă (legăturile cu femei

măritate peregrine şi liberte, căsătorite cu liber(i).
134. Horatius, Ode, II, 4; IV,11 (Phyllis); Epode, XIV, 16 (Phryne); Ode, I, 33 (Myrtala).
135. Horatius, Saiire, I, 2.
136. Petronius, Satyricon, XXXVII
137. Satyricon, LXXIV.
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"Mi-am cumpărat câteva petece de pământ, mi-am pus de o parte ceva b ănişori,
am de hrănit douăzeci de oameni şi un câine, am răscumpărat pe tovarăşa mea de
sclavie ca să nu-şi mai şteargă oricine mâinile în sânul ei. Am plătit pentru ea 1000 de
dinari. Am fost numit sevir fără a da un ban"138.

Un adevărat program de idealuri libertine, la capătul căruia Petronius nu uită să
treacă seviratul. Să căutăm să judecăm această maliţiozitate.

Cu secole înainte de instaurarea Imperiului, sclavii, liber^ii, şi clienţii luaseră obi-
ceiul să jure pe genius-u1 patronului. Când Augustus s-a impus ca pacificator, clasele
mijlocii ale Italiei au extins acest tradi ţional obicei la Augustus.

Nu acordase legisla ţia augustee o mare importanţă religiei familiale? Ori, geniul
lui Augustus apărea ca divinitatea protectoare a întregului imperiu.

Pentru Orientul hrănit cu legendele zeilor - regi, Augustus devenea zeu în spiri-
tul vechilor tradiţii mitologice.

De la un capăt la celălalt al imperiului, cultul lui "Augustus" devine un cult ofi-
cial, simbol al fidelitătii faţă de legile Romei, fidelitate cerută fiecărui cetăţean"139.

Maşkin în lucrarea sa "Principatul lui Augustus", remarcă^4o: "În unele oraşe ale
Italiei, în Nola, Tibur, Tusculum, Patavium, Pompei şi altele, întâlnim colegiul preoţesc
al augustalilor, legati de cultul lui Augustus. Ei apar în jurul anului 13-12, şi purtau
numele de: magister Augustales, seviri, seviri Augustales şi Augustales"14^.

În aceste colegii aveau acces şi libertii. Ele erau ni şte asociaţii libere, organizate
pentru săvârşirea cultului lui Augustus.

Mai târziu, Augustalii erau reprezentanti ai p ăturii celei mai înstărite a libertilor.
Religia traditională romană a manifestat în institu ţiile ei un puternic spirit con-

servator.
Este suficient să spunem că liberţii erau excluşi din corpul camillilor (camilli,

camilliae) impunându-se o ingenuitate pentru solicitant de trei genera ţii de strămoşi
materni şi şase generatii de strămoşi paterni. Religia era prima care d ădea tonul în
această profilaxie socială îndreptată împotriva penetra ţiei servile.

Străini de cele mai multe ori de solul Italiei, sclavii şi liberţii îmbrăţişau cu căldură
cultele orientale ori diferite doctrine mistice. Un studiu bogat pe material epigrafic în
această privinţă ar fi cât se poate de interesant.

Întrucât ne priveşte, ne vom muliumi cu două exemple destul de convingătoare.
Primul ne este oferit de marele num ăr de liberţi trecuţi în categoria pytagoriciană

a celor doi Sextus, printre care celebrul libert Lucius Crassicius, om de litere şi profe-
sor al unor elevi ca Iulius Antonius, fiul triumvirului.

Cel de-al doilea, ne este oferit de un pasaj din Tacit care se referă la evenimente
petrecute în timpul consulatului lui Ti. Claudius, Nero Caesar Augustus şi
Germanicus Caesar142.

138. Satyricon, LVII.
139. Relim, Istoria generală a religiei, p. 124.
140. Maşkin, op. cit., p. 495.
141. L. Homo, L'Empire mmain, Paris, 1925, p. 315, „au apărut spontan, din popor, asocialii pentru

adorarea divinităţii imperiale, cult deservit de reprezentan ţii lor, Seviri Augnstales. Curănd însă, autoritatea
publică intervine şi exercită un control asupra acestei forme suplimentare a cultului imperial; recunoscuti
oficial, Augustalii dobăndiră privilegii speciale, şi aceşti oameni mărunti de condiţie modestă sau chiar
liberti ajunseseră să constituie o categorie socială nouă , intermediară între popor şi aristocralia municipală
a decurionilor".

142. Anu118 p. Chr.
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"S-au luat totodată măsuri să se izgonească riturile egiptene şi judaice. Patru mii
de liberţi, în vârstă de a sluji în armată, fiind ademeniţi la aceste superstitii au fost
trimişi printr-un decret al senatului în Sardinia, spre a o curăti de holi.

Dacă ar fi pierit din pricina climei aspre, paguba n-ar fi fost mare. Celorlal ţi li se
fixează o zi anumită pentru a se lepăda de riturile lor profane, sau să plece din Italia"^43.

Seviratul oferea libertului ambi ţios o posibilitate de afirmare ca oficialitate, cu
atât mai mu1t, cu cât conferea dreptul unor semne exterioare amintind de cele ale ma-
gistraturii.

Trimalchio este sevir şi nu uită să-şi afişeze această calitate chiar de la intrarea
locuinţei; la stâlpii uşii are "nişte mănunchiuri de nuiele cu securile lor lintuite pe
stâlpii uşii. Unul din capete se sfârşea cu un fel de cioc de corabie de bronz, pe care sta
scris: "Lui Gaius Pompeius Trimalchio sevir augustal, casierul Cinamus"^44.

În epitaful pe care Trimalchio şi-1 dictează, titlul de sevir figurează cu cinste ca un
adevărat summum spre care tinde ambilia unui libert înstărit.

"Aici se odihneşte C. Pompeius Trîmalchio Maecenatianus. S-a hotărât să i se dea
în lipsă funcţiunea de sevir. Deşi putea intra in orice decurie de la Roma, totu şi n-a
voit. Om pios, viteaz, credincios. Din nimic, a ajuns la o avere mare l ăsând 30 de mi-
lioane de sesterti. N-a audiat pe nici un filozof.

Rămâi sănătos. Şi tu de asemenea." 145
Portretul cel mai reuşit al sevirului, aşa cum îl vedea maliţioasa opinie publică, îl

datorăm tot lui Petronius.

"Un lictor bătu la uşa sălii şi un om care venea de la chef, îmbrăcat într-o togă
albă, intră, însoţit de o mare suită . Eu, spăimântat de această impună toare apariţie,
crezui că a venit un pretor. Căutai prim urmare să mă scol, şi deşi cu piciarele goale,
să mă cobor jos. Agamemnon râzând de această tulburare a mea, îmi zise: ci stai pe loc,
nerodule. E sevirul Habinnas, care are şi un atelier de cioplit piatră, şi de care se spune
că face cele mai frumoase monumente funerare"^^.

De remarcat e faptul că poanta rezidă tocmai în intrarea spectaculoasă a acestui
pseudo-magistrat, afectând tinuta unui ... pretor.

Ridicolul situa ţiei pune în evidenţă autentica opozilie între aparentă şi realitate.
Un alt punct vulnerabil în marele front allibertălilor îl oferă lumea actorilor; într-

adevăr, boemii antichităţii erau obiectul unui dispre ţ general, ca unii ce practicau o
meserie socotită josnică .

Un ingenuu, care ar fi jucat într-o Atellană, era aspru pedepsit.
Grupati în adevărate trupe (greges, catervae) de teatru, actorii erau subvenţionaţi

de magistratul însărcinat cu poliţia jocurilor publice (cura ludorum), prin intermediul
directorilor de trupă (actor primarum)74^.

Ori, această subvenţie era considerată ca o retribuţie acordată unor oameni
"câştigându-şi pâinea cu trupul". În lumea culiselor veneau de cele mai multe ori aris-
tocra#ia să-şi aleagă amantele, dansatoare din arhipelagul greeesc, cântăreţe siriene.

Prejudecătile societătii moderne cu privire la actori î şi au originea în dispreţul

P

143. Tacit, Annales, II, 85.
144. Petronius, Satyricon, XXX.
145. Satyricon, LXXI.
146. Satyricon, LXV.
147. Legea lui Otho care stabilise ordinea ocup ării locurilor in amfiteatru, prevedea şi sancţiuni pentru

cetăleanul care s-ar fi degradat jucând Fabulae atellanae.
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manifestat de romani pentru histxioni.
Un senator nu avea voie să meargă în vizită la un artist; discutia în stradă cu un

actor era compromiţătoare pentru un cavaler.
Contemporanii n-au privit cu ochi buni prietenia dintre Cicero şi actorul Roscius.
Apariţia lui Nero pe scenă a scandalizat opinia publică mai mult decât toate aba-

terile de la morala de care s-a făcut vinovat ucigătorul propriei sale mame.
Ca replică, la dispreţul unanim, actorii risipeau spre delectarea spectatorilor, ta-

lent, energie şi sensibilitate artistică . ^
,Si n-avem decât să ne închipuim orgolioşii cetăţeni romani ascultând cu respira ţia

întretăiată pe frumoasa Cytheris, avântată în recitarea melodioaselor versuri ale
Bucolicelor.

Atunci nu mai era nici actri ţă, nici liberta lui Volumnius, ci artistul care creaz ă
interpretând.

Mai bine ca oriunde pozitia de inferioritate a libertului reiese în raporturile cu
patronul.

Există o întreagă categorie libertină grupată în jurul patronului, trăind sub acelaşi
acoperiş cu acesta şi îngropându-se în preajmă-i, ca mărturie a unor legături
supravieiuind dincolo de mormânt.748

Comportarea patronului variază în funcţie de caracterul şi cultura proprie, de la
aroganţa despotică până la îngăduinţa prietenească; în toate cazurile însă se face
simţită distanţa.

Descriindu-şi locuinţa de la ţară, în scrisoarea către Gallus, Plinius pomeneşte de
apartamentele liberţilor şi sclavilor.

"Restul acestei aripi este ocupat de liber ţi sau servitori, şi totuşi, cea mai mare
parte dintre apartamente sunt întretinute atât de ciudat, încât ai putea foarte bine să
instalezi în ele nişte stăpâni'.

Plinius este un stăpân ideal. Şi totuşi, cu cât tact se păstrează distan^a de la patron
la libert în tihnita casă de la Laurentinum.

"Când m-am retras în acest apartament (e vorba de un cabinet de lucru, loc de
refugiu totodată), mă cred departe chiar de cuibul meu de la lar ă, şi îmi place să stau
aci mai ales în timpul Saturnalelor; mă bucur aici de linişte şi calm, pe când în tot restul
casei răsună strigătele de bucurie, autorizate de libertatea care domneşte în aceste zile
de sărbătoare.

Astfel studiile mele nu stingheresc plăcerea oamenilor mei, şi nici plăcerea lor
studiilor mele"149.

Atitudinea lui Plinius faţă de liberţii săi era departe de a fi comună .
Yn scrisoarea acestuia către Avitius întâlnim un exemplu elocvent de "consi-

dera(ie" patronală faţă de liberti. Scena descrisă se petrecea la o masă la care Plinius
participă ca invitat.

"Pentru el (gazdă) şi pentru un număr restrâns de meseni, se serveau mâncăruri
delicioase; pentru ceilalti nu se serveau decât feluri de mâncare g ătite cu carne de

148. De exemplu, camerele funerare ale sclavilor şi libertilor familiilor aristocratice. Unul din cele mai
cunoscute columbarii este cel al sclavilor Liviei de pe Via Appia, compus din mai multe apartamente, bogat
decorate. Persoanele de condi ţii mai modeste se ingroapă la un loc cu libertii lor. Acesta este cazul unor
morminte pompeiene.

149. Plinius cel Tănăr, Bpistulae, II, ep. 17 (către Gallus).
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proastă calitate.
Erau trei sorturi de vinuri diferite, nu pentru a înlesni posibilitatea alegerii, cu

scopul de a înlătura orice posibilitate de refuz. Prima calitate era pentru stăpân şi noi,
cea de a doua pentru amicii de mâna a doua (fiindc ă el îşi manifesta etajat afectiunea);
ultima calitate pentru liber#ii săi şi ai noştri. Unul dintre vecini m-a întrebat dacă aprob
ordinea acestui festin. I-am răspuns negativ. $i cum ai proceda d-ta? m-a întrebat el.

- Dau ordin să se servească toată lumea fără preferin#ă; fiindcă scopul meu este să
adun la aceeaşi masă pe to#i prietenii mei şi nu să-i jignesc prin discriminări ofen-

satoare.
Diferen#a în a fi servit nu-i deosebeşte deloc pe cei care îi face egali aceeaşi masă .
- Cum, mi-a replicat acesta, chiar şi liber#ii?
- De ce nu? În astfel de momente nu mai văd în ei eliberati, nu-i mai privesc decât

ca pe nişte convivi.
- Şi asta te costă mult?
- Deloc
- Ai vreun secret!?
- Ce sunt anume? Iată-i: liberţii mei nu beau acela şi vin pe care-1 beau eu, în

schimb eu beau acelaşi vin ca liber#ii mei."^so,
in teatru, pe stradă, la masă, libertul simte degetul necru#ător al etichetei. ^n

discu#ia avută cu Plinius, tovarăşul său de masă nu pare deloc şocat de ridicola dis-

criminare culinară . Dimpotrivă, îl mirau principiile lui Plinius şi întreaga nedumerire

îşi găseşte expresie în dinamismul unei fraze: "Cum, chiar şi libertii?".

'j'inut la distan#ă, considerat de cei mai buni patroni ca egal doar în împrejurări

excep#ionale, libertul rămâne auxiliarul pre#ios al huzurului aristocratic.
E actorul comic şi cântăre#ul din lyră chemat să alunge monotonia vietii de la

ţară ^s^ sâu bufonul nelipsit din anturajul multor nobili^sz.
Într-un cerc intim un libert talentat cite şte fragmente din opera amphitrionului.

"Am de gând să pun pe libertul meu să citească câteva bucă#i înaintea prietenilor mei,

încercându-i talentul cu această ocazie"153. Şi atunci când distractiile cedează locul

ocupatiilor serioase, libertul-lector sau libertul-actor face loc libertului secretar.

"Dacă intervine ceva urgent, ceea ce se întâmplă adeseori, concediez după masă
comicul şi cântăre#ul din lyră, revăd ceea ce am dictat, şi corectând adeseori fără să
scriu nimic, îmi exercit memoria"^^.

A fost luată decizia în privin#a unei afaceri oarecare? De cele mai multe ori un li-
bert o duce la îndeplinire cum aflăm tot de la Plinius, într-o scrisoare către unchiul
sotiei sale, în care este vorba de o tranzactie încheiat ă prin intermediul libertului
Hermes^ss,

Dar libertul este de multe ori mai mult decât un auxiliar, un confident, un favorit.
Locul ocupat de libertii imperiali în rândul consilierilor diferi#ilor împ ărati ne este

cunoscut.

150. Plinius cel Tănăr, Epistulae, II, 6(către Avitius).
151. Epistulae, IX, 36 (către Fuscus).
152. Epistulae, VII, 23 (către Fabatus).
153. Epistulae, IX, 34 (către Tranquillus).
154. Epiatulae, IX, 40 (către Fuscus).
155. Epistulae, VII,11 (către Fabatus).
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De multe ori câştigarea bunăvoinţei stăpânului începea cu atragerea libertului, cu
coruperea lui.

Caesar ştia prea bine acest lucru când "acoperea cu daruri generoase persoane de
altă condiţie socială pe care le invita la dânsul sau care veneau singure la el, precum şi
pe liberţii şi pe tinerii sclavi afla ţi în graţiile patronilor şi ale stăpânilor lor".isb

; i libertul este o eminenţă cenuşie, nu numai în politică ci şi în viaţa de toate
zilele.

La el apelează cumetrele antichitătii, rudele scăpătate şi vânătorii de testamente.
Într-una din satirile lui Hora ţiu, Tyressias îi dă lui Ulysse, printre alte re ţete de
îmbogăţire şi pe aceasta:

"Mai am încă un sfat să-ti dau. Dacă o ticăloasă îndemânatecă şi un libert pun la
cale să prindă în lesă un bătrân avar, vino-le în ajutor; laudă-i ca să te laude şi ei în
lipsă"^s^.

Între patron şi libert se nasc de multe ori legături nepermise, care nu po,t scăpa
ochiului pătrunzător al opiniei publice. Promiscuitatea ajunge uneori în unele cazuri la
apogeu.

"Am desfătat timp de patrusprezece ani pe stăpânul meu şi nu mi-e ruşine că
m-am supus stăpânului. Dar mi-am desfătat în acelaşi timp şi stăpâna. ,Stiţi voi ce
vreau să spun, dar tac mai bine, să nu mă laud".^s^ În altă parte, Trimalchio devine şi
mai explicit:

"Aşa trăiesc eu, dacă nu m-am zbenguit într-atât cu stăpâna, încât chiar stăpânul
meu începând a bănui, m-a alungat la una din fermele sale"^s9.

Senatus consultus Claudian este expresia reac ţiunii legiferate faţă de această stare
de lucruri.

Încercând să completăm certificatul eliberat de opinia public ă contemporană
liberţilor, arn ajuns la ultima rubrică, ridicând probleme destul de spinoase: fidelitatea.
Într-adevăr, în ce măsură legăturile dintre libert şi patron rezistau diferitelor intem-
perii?

Mărturiile sunt contradictorii.
Velleius Paterculus relatează că în vremea proscriptiilor ... "cele mai credincioase

au fost soţiile, locul de mijloc 1-au ocupat liber^ii, un oarecare devotament a fost ma-
nifestat de sclavi, iar cel mai pu ţin fideli au fost copiii'^^.

După Tacit, o mare parte dintre sclavi şi liberli au profitat de momentele critice
ale stăpânilor şi patronilor.

Aşa, în anul 21 p. Chr. s-a dat la lumină un abuz de care mulli se plângeau în
ascuns. '^inând în mână un chip al împăratului, toti ticăloşii puteau să insulte fără
pedeapsă pe cetăţenii buni.

"Chiar şi liber#ii şi sclavii erau temuli, când înjurau şi ridicau mâna asupra
patronului sau stăpânului lor"16^.

În vremea lui Nero, nemul^umirea şi-a ridicat glasul până în consiliul principelui.

156. Suetonius, Caesar, XXVII.
157. Horatius, Satire, II, 5.
158. Petronius, Satyrimn, LXXV
159. Satyricon, LXIX.
160. Velleius Paterculus, Hist Rom, II, 67.
161. Tacit, Annalea, III, 36.
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Când, mai târziu, după moartea lui Nero, au urmat frământările care au zguduit
imperiul de la un capăt la altul, patroni şi liberti s-au găsit din nou faţă în faţă .

"Sclavii, ne informează laconic Tacit, au fost pornili împotriva stăpânilor, liberţii
împotriva patronilor şi cei care n-au avut nici un duşman au fost oprima ţi de pri-
eteni"162.

Şi totuşi dovezi mişcătoare de devotament n-au lipsit.
Putem conchide că atitudinea duşmănoasă a multor liberti nu era decât con-

secinţa firească a tratamentului dur şi uneori chiar neomenos pe care patronii
înţelegeau să-1 aplice unor oameni care nu mai erau sclavi. .

Oameni ca Vedius Pollio, Tigellinus, Largius Macedo, nu erau excep ţii în soci-
etatea romană .

De asemeni, tendin ţa recompensei era prea mare pentru libertul care nu-i putea
opune decât amintirea unui tratament care chiar dac ă nu fusese excesiv de dur, abun-
da în umilin ţe şi jigniri.

Acolo însă, unde patronul a ştiut să câştige afecţiunea libertului, dovezile de
abnega ţie nu au lipsit.

La moartea Agrippinei, "unul din liberiii ei, numit Mnester, s-a str ăpuns cu sabia
pe rugul acesteia, fie din dragoste pentru stăpână, fie din frică pentru viaţa lui"^^3.

Dacă conjura ţia lui Piso a fost descoperită prin trădarea libertului unuia dintre
conjura ţi, Scaevinus, în timpul anchetei, pe când tr ădările şi actele de slăbiciune se
tineau lanţ, o femeie a îndurat cu bărbăţie chinurile fără a divulga nimic.

Şi această femeie, care a dat o lectie de curaj multor bărbaţi, era o libertă .
Astfel, delatorul Milichus, înc ărcat cu favoruri, şi curajoasa Epicharis, murind în

chinuri, sunt cele două aspecte ale problemei noastre.
Acelaşi lucru putem spune oprindu-ne asupra altor două figuri: sinistrul L.

Macedo şi Plinius, bruta oprimându-şi până la disperare victimile şi cel care, cu toate
barierele inerente clasei şi epocii, vede în sclavul de altă dată devenit libert, un om.

"Boala şi moartea câtorva din oamenii mei, aflaţi în floarea vârstei m-au umplut
de tristeţe" mărturiseşte Plinius într-o scrisoare către Paternus.^^

Şi după ce recunoaşte că unii ar taxa acest lucru drept slăbiciune, adaugă :
'... Simţul de umanitate mă copleşeşte şi mă doboară la gândul acestei pierderi.
După mine, nu ştiu dacă aceştia sunt aşa de măreti şi înţelepţi pe cât o cred (e

vorba de cei care văd în pierderea unui sclav doar o pagub ă materială şi în moartea
unui libert ceva reparabil); sunt însă convins că nu sunt oameni'.

Desigur, boala sau moartea unui libert e nepl ăcută şi din alt punct de vedere, mai
egoist.

Vorbind despre unul din liber^ii s ăi, a cărui sănătate era în primejdie, Plinius îşi
mărturiseşte îngrijorarea pe tonul cuiva care este pe punctul să piardă un auxiliar
prelios:

"Unde aş mai găsi, după el, un altul, care să-mi citească aşa de bine operele, care
să le iubească atâta, şi pe care să am tot atâta plăcere să-1 ascult"^^.

În scrisoarea către Paulinus, în care solicită o cameră pentru un libert al său, fti-

162. Tacit, Historiae, I, 2.
163. Tacit, Annales, XIV, 9.
164. Plinius cel Tână r, Epistulae, VIII,16.
165. Epistulae, III,1.
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zic, orice umbră de interes a dispărut. Fiecare rând rnărturiseşte şi azi, după atâta amar
de vreme, grija dubioaşă a unui prieten în luptă cu suferinţa celui care-i este drag.
După ce enumeră calităţile libertului său, adaugă :

"Adaugă la toate acestea afecţiunea pe care o nutresc de mult şi', urmeazâ cuvinte
scrise cu dureroasă înfrigurare a presimţirii, "că pericolul în care este a crescut, fiindcă
aşa suntem făcuţi noi; nimic nu dă mai multă ardoare şi viaţă dragostei noastre, ca

teama de a pierde ceea ce iubim".
E atâta îngrijorare în avertismentul: " şi nu-i pentru prima oară când tremur pen-

tru viata lui'.
Scrisoarea se sfârşeşte cu rugăminţi şi recomanda ţii lăsând să se străvadă toată

duioşia, toată grija delicată :
"N-are să abuzeze de gentileţa ta, fiindcă este aşa de sobru şi cumpătat, că refuză

nu numai menajamentele pe care le merită starea în care se află cu boala, dar chiar şi

i lucrurile pe care această stare par chiar a le cere cu insistentă"^66,

^, Ne vedem însă siliţi să adăugăm că Plinius, patronul care-şi trimite libertul bol-

' nav să-şi repare sănătatea în Egipt sau pe coastele Adriaticei, este o excep ţie, după cum

^ tot o excepţie sunt atotputernicii imperiali şi o mică minoritate de favoriţi, formând
, statul major libertin al puternicilor familii aristocratice.

Existenţa dusă la umbra patronului însemna umilinţă , servită cu sau fără ştiinţă,

în nenumărate ocazii, libertului; şi prilejurile nu lipseau într-o lume în care ierarhia
socială se făcea sim ţită la tot pasul, în viaţa publică sau pxivată, la un spectacol, tot aşa
de bine ca la o simplă masă ...

Oamenii au dat dovadă adesea de o excelentă memorie, pe care au pus-o de foarte
multe ori, în slujba unor preocupări meschine. Fiul unui libert este înaintea legii un

cetăţean cu drepturi depline; necru ţătoarea opinie publică continuă să-i amintească, cu
tenacitate originea. De câte ori avem de-a face cu un fiu de libert, izvorul respectiv .
mentionează cu conştiinciozitâte această calitate.

Fiul de libert, înconjurat veşnic de conspira ţia zâmbetelor discrete şi a şoaptelor
I^ abil strecurate, pururi hăriuit de un duşman nevăzut, plăteşte scump fiecare pas.
^; Horaţiu a prins în chihiimbarul versurilor momente de am ărăciune şi decepţie, cu

inegalabilă sensibilitate şi adâncime a poetului.
Refren obsedant, axriintirea originii libertine revine în Satire şi Ode, când se

adresează providenţialului Maecenas, ori când urmăreşte odiseea cărţii dragi, cu
paterna grijă a autorului.

j Dragostea unui părinte libert, i-a dat educatie şi cultură; răutatea lumii 1-a învăţat

să cunoască oamenii:
Şi aceşti oameni, judecători superficiali şi încrezuţi, se pleacă cu smerenie nu

înaintea meritului, ci în faţa protecţiei.
"Iată în curând opt ani de când Maecenas mi-a făcut onoarea să mă primească

printre prietenii sâi. Eu sunt cel pe care-1 ia, de cele mai multe ori, în tr ăsură, când
călătoreşte, ca să-mi spună secrete de felul acesta: "cât este ceasul? Oare gladiatorul

Î trac Gallina poate să se măsoare cu syrianul?
Diminetile încep să fie răcoroase şi pot să aducă răceală celor imprudenţi "... şi

alte astfel de taine pe care poti să le încredinţezi celor mai putin discrete urechi.

166. Bpistulae, V, 19.
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De atunci, invidia mă urmăreşte şi creşte, cum s-ar spune, pe zi ce trece.
"Omul ăsta, se spune, merge la spectacole cu Maecenas; se exercit ă la câmpul lui

Marte cu Maecenas; e copilul răsfăţat al norocului'.
Mirajul protecţiei acaparează şi Horaţiu e acostat cu un zămbet complice:
"Spune-mi, prietene, fiindcă tu ştii tot, tu care eŞti în anturajul zeilor" ...167.
Fericitul protejat poate face de zeci de ori profesie de modestie şi temperanţă .
"E drept ca fiecare să se măsoare cu propria-i măsură şi să se încalţe după

picior"^ 6e.
"Fugi de măreţie şi strălucire; poţi sub un modest acoperământ să duci o viaţă mai

fericită decât regii şi favoriţii lor"169,
Poate să-şi mărturisească dezinteresarea.
"O lyră, o vervă destul de fericită, iată averea mea; şi cu toată sărăcia, sunt căutat

de cel bogat. Nu-mi plictisesc prietenul atotputernic cu cereri ambiţioase; peticul meu
de ogor sabin îmi ajunge pentru ca să fiu fericit"»^.

Sub masca bunăvoinţei, opinia publică râde batjocoritor.
Libert, sau mlădiţă de libert, omul stigmatizat de sclavie e supus invidiei şi

calomniei; cu cât se înc ălzeşte mai mult la soarele prosperită^ii, cu atât umbra sclaviei
se proiectează mai opacă, mai întinsă .

"Invidia, care e gata să cruţe simplul particular, se dezlănţuieşte împotriva magi-
stratului; căci, de îndată ce un om este destul de nebun ca să-şi aştearnă pe piept pur-
pura senatorială, aude în curând întrebându-se în juru-i:

"Cine-i la urma urmelor omul acesta? Tatăl lui cine-i?" .,.
"Curn! Fiul unui Syrus, Damas sau Dionys este acela care îmbrânce şte cetăţenii

romani în prăpastie de la înă lţimea stâncii Tarpeiene, sau îi dă pe mâna lictorului ,
Cadmus?"»^.

"Să revenim la mine, continuă cu reţinută amărăciune Horaţiu, la fiul de libert,
căruia i se aminteşte fără încetare că este fiul unui libert. ,Si pentru ce toate acestea?
pentru că am cinstea să mă aşed la masa ta, Maecenas, şi pentru că am comandat pe
vremuri o legiune ... Să facem o deosebire. Cât despre titlurile mele militare, invidia are
poate dreptul să mi le dispute; nu tot aşa stau lucrurile cu titlul de prieten al tău ...

... Ce fericire pentru mine că am putut să-ţi plac tie, care ştii aşa de bine să
deosebeşti omul cinstit de ticălosul de rând şi care măsori meritul, nu după vanul pres-
tigiu al naşterii, ci după adevărata nobleţe a simţămintelor."

La capătul drumului nostru, să ne îndreptăm privirile înapoi.
Societatea romană ni se înfăţişează ca un imens şantier la care lucrează cot la cot,

dărâmători de ziduri vechi, nivelatori harnici şi constructori pricepu^i.
in orice sector libertul îşi dă contributia; de multe ori pare un nivelator pripit, un

deschiză tor de drumuri brutal. Timpul verific ă justeţea aprecierilor făcute de un ochi
experimentat.

Bătrân morocănos cu idei conservatoare, opinia publică priveşte de o parte,
neînţelegând de cele mai rnulte ori rosturile prezentului şi regretând din suflet trecu-

167. Horatius, Satire, II, 6.
168. Horatius, Epistulae, VII (lui Maecenas).
169. Horatius, Epistulae, X(lui Aristius Fuscus).
170. Horatius, Ode., II, 18.
171. Horatius, Satire, I, 6; Ode, II, 10; II, 16; cf. Epistulae, II (Către Lollius).
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tul patriarhal.
Şi, din când în când, trezindu-se din visare, î şi tinteşte privirea asupra unei figuri

noi, intersându-se cu vădită grabă :
"Cine-i la urma urmelor omul acesta? Tatăl lui cine-i?"
Dacă are de-a face cu un Trimalchio, va fi prompt informat ă că nu de mult cel pe

care 1-a onorat cu întrebăre, nu preţuia mai mult decât "o broască".
Ambiţiosul Pallas ar invoca originea sa regală; Mennas, Narcissus, ar da din

umeri şi ar trece mai departe.
Şi poate câ, într-un târziu, acostând cu un zâmbet ironic un gânditor timid şi

stângaci, ar primi un răspuns vrednic să îngândureze cea mai nepăsătoare frunte.
Sunt unul dintre cei care cer s ă se măsoare meritul "nu după vanul prestigiu al

naşterii, ci după adevărata nobleţe sufletească".

LES LIBERTS DANS LA SOCIETE ROMAINE
DES I-ER - II-E. SIECLE AP. J. - C.

-Resume -

L'etude se refere â une categorie sociale importante de la societe antique: les li-
berts, c'est-â-dire les esclaves romains affranchis. A partir des sources litteraires
(Ciceron, Suetone, Pline, Tacite etc.), on soumet au debat tour â tour le passage de la
categorie d'esclave â celle de libertus, les modalites de le faire, le sfatut social de la nou-
velle categorie, le role de 1'Etat (y compris la legislation en domaine), les rapports entre
libertus et civis Romanus ou entre libertus et patronus.

On y examine la presence des liberts dans la vie economique et dans 1'armee, la
position du libertus intellectuel, son affirmation sur 1'echelle politique - administrative
jusqu'â la position de libertus imperial.

Le rapport entre les liberts et 1'opinion publique represente la derniere sequence.
Malgre leur statut de categorie traitee avec superiorite par 1'aristocratie romaine

conservatrice, les liberts representent un element nouveau, ayant un role actif dans
1'evolution de la societe.

Tout en soumettant cette categorie â un traitement et â une analyse non-discri-
minatoire, l'auteur de 1'etude s'avere etre un de ceux qui demandent que le merite soit
mesure "non pas selon le vain prestige de la naissance, mais selon la vraie noblesse
spirituelle".
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La 14 august 1998 s-a stins fulgerător din viaţă cel care a fost reputatul numismat
Radu Ocheşeanu. Născut la 28 ianuarie 1943 în Bucureşti, a urmat cursurile liceului
„Gheorghe Şincai" din localitate, pe care 1-a absolvit în 1960. În 1966 a terminat şi cur-
surile Facultătii de Istorie a Universităţii Bucureşti (secţia istoria veche a României şi
universală şi arheologie). Din acel moment şi până în 1967 a predat ca profesor de isto-
rie la şcoala generală din comuna Putineiu (jud. Giurgiu). De la 1 iulie 1967 şi până în
august 1977 a fost muzeograf şi şef al cabinetului numismatic al Muzeului de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa. În această dublă calitate a întreprins săpături arhe-
ologice (Adamclisi, Cetatea) şi cercetare de cabinet. A ini ţiat organizarea Cabinetului
Numismatic şi a realizat expozitii estivale de specialitate sau pe cea de bază, reorgani-
zată de mai multe ori în cadrul instituţiei amintite. De asemenea, a fost cel care a creat
„Cronica numismatică dobrogeană", ducând-o până la numărul V. Peste ani a rămas
un colaborator statornic în paginile revistei „Pontica", al ături de colegii constăn ţeni.

În perioada anilor 1977-1980 a activat în func ţia de cercetător la Cabinetul
Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, iar din 1980 ca muzeograf principal la
Muzeul de Istorie şi Artă al municipiului Bucureşti, ocupându-se de colectia „Maria şi
dr. George Severeanu". În acelaşi timp, a fost membru în Societatea Numismatică
Română şi în comitetul de redac ţie a publicaţiei B.S.N.R..

Preocupările sale ştiintifice au îmbrăţişat o largă problematică, de la modelele
greceşti şi până la emisiunile moderne şi contemporane. În aceeaşi ordine de idei,
metrologia a câştigat foarte inulţdatorită activităţii sale neobosite în publicarea şi ciasi-
ficarea pondurilor cetătilor vest-pontice. Timp de peste 20 de ani a analizat prin
metodele statisticii matematice circulatia monetară dobrogeană, aprofundând studiul
acestei ramuri până la esenţa strictă a fenomenelor economice.

În acest spirit, editarea unor tezaure dobrogene şi nu numai, la care se adaugă rel-
evante lucrări privind circula ţia monetară romană târzie, în speţă teza sa de doctorat -
„Circulaţia monetară între anii 270 - 498 d.C. La Dunărea de jos, cu specială privire
asupra Scythiei Minor" - ca şi bizantină (sec. V-VII) sau monografice - referitoare la cir-
culatia monetară de la Tropaeum Traiani - sunt realizări incontestabile ce creionează o
activitate de cercetare numismatică de amploare.

Colaborator dezinteresat; totdeauna promt în a sprijini tinerii cercet ători, cu
informatii pertinente şi bibliografie, disparitia sa în plină activitate creatoare lasă un
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gol imens în numismatica românească .
Un palid omagiu de recunoştinţă şi admiraţie.
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