CITEVA INSCRIPŢII RECENT DESCOPERITE ÎN DOBROGEA
DE

GH. POENARU-BORDEA

Materialul arheologic foarte bogat, provenit din descoperiri întîmplătoare
sau din săpături arheologice organizate, a îmbogăţit, mai ales în ultimii ani, colecţiile Muzeului Regional şi totodată cunoştinţele noastre despre trecutul Dobrogei.
O categorie aparte în cadrul acestui material o formează inscripţiile, a căror
cunoaştere şi studiere, cît mai curînd după descoperire, este deosebit de folositoare.
Cele şapte inscripţii a căror publicare o întreprindem acum sînt descoperite
în ultimii patru ani. Fără a avea pretenţia să elucidăm sau măcar să punem toate
problemele pe care le ridică aceste monumente, încercăm să le facem cunoscute,
sperînd că, o dată puse în circulaţie, ele vor putea servi pentru cercetări mai aprofundate, alături de alte materiale epigrafice sau arheologice, care urmăresc o problemă
sau alta din istoria veche a patriei noastre.
Am socotit nimerită prezentarea acestor monumente după conţinutul lor, şi nu
după localitatea de găsire şi nici după limba în care sînt scrise sau după cronologie,
pentru că astfel credem că vor putea fi mai uşor încadrate în culegeri sau studii
viitoare.
TITULI HONORABII

1. Constanţa - ToMIS. lnv. 1526, fig. 1. Altar de marmură fragmentar, cu
relief şi inscripţie onorifică în limba greacă, descoperit în 1961, cu prilejul unor
săpături de canalizare în zona fostei gări. Dimensiuni: 0,650 x 0,190 x 0,150 m.
Se păstrează litere din primele şase rînduri ale inscripţiei şi o parte din relief.
După toate probabilităţile, pe basorelief erau reprezentate mai multe personaje. Se
poate distinge peplum-ul care coboară pînă la glezna piciorului stîng al unuia din
personaje. Nu ne putem da seama care era natura scenei.
Cîmpul inscripţiei, cu chenar uşor profilat, iese cu mult în afară, îngroşîndu-se
şi lăsînd un spaţiu în aşa fel, incit personajele reprezentate să fie destul de puternic
reliefate.
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Scrierea este aleasă, cu litere purtînd apices. Litera A are hasta orizontală
chiar pe mijloc, 6 este rotund, cu bara orizontală scurtă; bucla literei P nu se uneşte
cu hasta verticală, iar ~ este unghiular. Înălţimea literelor: 2, 1-2, 3 cm.
'A yoc67i [Tux-n]
ocuToxp1h]opo~ N€po[uoc Tpoctocvou Koc[crocpo~]
[l:e:~OCO"To ]u I'e:pµocvt[xou ----]
[---- oc7te:A]e:u6e:po~ I'----]
[~oUA~ a-Yjµ]o~ Toµ[e:miiv ----]

[----

---- K ---Existenţa pe fragmentul păstrat a literelor OPOl:, NEPO şi I'EPMANI
în rîndurile 2 şi 3 indică în mod sigur că este vorba de o inscripţie pusă în onoarea
unui împărat: se pot întregi, fără dificultăţi, cuvintele AuToxp1x:ro po~, N€pouoc
şi I'e:pµocvtxou.
Lungimea rîndurilor, presupunînd că 'Ayoc67i TUXTI era scris, aşa cum e normal,
la mijlocul spaţiului, în rîndul 1, trebuie să fi fost de cel puţin 32-36 litere. În cazul
în care numele împăratului era introdus printr-o formulă ca u7t€p, u7tE:p TYj~, u7tE:p T"Îj~
Tou, u7tE:p -r-Yj~ Tou xuplou, lungimea rîndurilor va fi fost mai mare. Poziţia cuvîntului I'e:pµocvtxou din rîndul 2 ne face să înclinăm mai curînd spre prima posibilitate.
Dintre N erva (96-98), Traian (98-117) şi Hadrian (117 -138) în al căror
nume sau filiaţie intră Nepouoc, ne credem îndreptăţiţi să considerăm că monumentul
era închinat lui Traian. Pe Nerva îl excludem, spaţiul dintre N€pouoc şi I'e:pµocvtxou,
fiind mult prea mare. De asemenea, îl putem exclude cu multă siguranţă şi pe Hadrian, la care N€pouoc figurează, ca şi cognomenul I'e:pµocvtx6~, doar în filiaţie.
Spaţiul este aici prea mic.
Cu destulă probabilitate întregim între AunxpocTopo~ N€pouoc Tpoctocvou şi
I'e:pµocvtxou, la sfîrşitul rîndului 2 şi începutul rîndului 3, Koclcrocpo~ cre:~occrnu,
această uşoară intervenire în titulatura imperială fiind cunoscută şi din alte inscripţii
în limba greacă, puse în onoarea lui Traian 1 •
Nu putem şti dacă pe inscripţie apăreau după I'e:pµomxou şi titlurile ~ocxtxou,
eventual ~ocxtxou 1Iocp6txou, aşa că o determinare cronologică este exclusă.
În rîndul 4 se citeşte 10EPO!:. Înainte de 1 se vede o parte dintr-un E
sau !:. Putem întregi [ &7te:A ]e:u6e:po~, « libertul », înaintea lui, un nume de
persoană în nominativ; cum pare a fi vorba de un libert imperial, am putea avea,
după [ &7te:A ]e:u6e:po~. [~e:~IXO"TOU ].
Calitatea monumentului, titlul pe care-l poartă probabil dedicantul, menţio
narea sfatului şi adunării poporului în rîndul următor ne fac să bă.nuim că dedicantul era o persoană de vază, care a avut desigur la începutul sec. II e. n. un rol important în istoria Tomisului, fără a putea însă, din cauza marilor lacune ale textului,
să facem alte presupuneri.
La sfîrşitul părţii păstrate în rîndul 4, se mai distinge în partea superioară o
hastă verticală cu un început de hastă orizontală de la un r, II, P, sau E.
În rîndul 5, credem că putem întregi 7toAe:cu~ Toµ€cu~ sau ~ouA~ a-Yjµo~
Toµe:m7iv, avînd, în acest din urmă caz, menţionată pe inscripţie şi autoritatea
care face cinstirea împăratului.
1

IGRR, III, 557, 915, 1066.
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În rîndul 6 se mai vede numai un K.
Inscripţia aceasta vine să se adauge la monumentele ridicate în onoarea împă
ratului Traian, şi intrate pînă acum în literatura de specialitate, rolul împăratului
Traian pentru Dobrogea, în perioada plină de evenimente de la începutul sec. II
e. n. şi implicit pentru Tomis, fiind bine cunoscut.
2. Constanţa -- Tmns. Inv. 2104, fig. 2. Altar de calcar cu inscripţie onorifică
în limba greacă, găsit întîmplător în mai 1962, cu prilejul unor lucrări de nivelare
şi pavare în piaţa Ovidiu. Dimensiuni: 1,130 X 0,605 X 0,600 m. Capitelul altarului:
0,340 X 0,670 X 0,670 m.
Monumentul este bine conservat, cele 8 rînduri ale inscripţiei se păstrează în
întregime, cu rîndul 7 şi sfîrşitul rîndului 6 martelate. Lipseşte partea inferioară a
altarului şi un colţ al capitelului.
În partea superioară, altarul are o decoraţie foarte sumară, constînd dintr-un
disc în centru şi două acrotere la extremităţi, dintre care s-a păstrat doar cea
din stînga.
Scrierea este îngrijită. 0 are bara interioară scurtă, Q este lunar, Y are o bară
orizontală la baza unghiului, puţin mai jos de jumătatea literei,~ este dreptunghiular.
Remarcăm faptul că primul rînd este scris mai spre dreapta şi nu la mijloc. Rîndurile
3, 5, 6 şi 7 sînt mai scurte decît celelalte. Înălţimea literelor: 5 cm.
, 'Ayix67i -r~xn
'i"ov OLIX<niµo-rix-rov xixl. 7tix-rpwvix -r'ijc; M l)Tpo7t6:Aecuc; ToµEcuc;
Aup-fi:ALov 1 1 1 1 1

li li li li li

~ou:A-fi o'ijµoc;

Textul, după formula de început 'Ayix67i -ruxri. cuprinde o inscripţie onorifică
Personajul, pe care sfatul şi poporul, ~ou/..~ o'ijµoc;, în rîndul 8, îl cinstesc, apare
ca OLIXO"l)µ6-rix-roc; xixl. 7t1hpcuv -r'ijc; Ml)-rpo7t6J..ecuc; Toµ.Ecuc;, adică în calitate de
<<cel mai distins» şi de «protector» al Tomisului 1 • Această cinstire avea, în chip
vădit, un caracter oficial, atît prin titlurile pe care le primeşte personajul, cît şi,
mai ales, prin menţionarea explicită a sfatului şi a adunării poporului ca dedicanţi.
Titlurile onorifice din textul inscripţiei reprezintă de fapt traducerea în limba greacă
a expresiei patrono clarissimo, cunoscută din inscripţiile latine cu acest caracter.
După grafie, monumentul poate fi încadrat în prima jumătate a sec. III e. n.
Dificultăţi apar în momentul în care vrem să stabilim identitatea personalităţii onorate, care a avut de suferit o damnatio memoriae. După Aup-fi:ALov din rîndul
6, textul e martelat, nemairămînînd din sfîrşitul rîndului 6 şi din rîndul 7 nici măcar
urme de litere. Abia dacă felul în care este martelată prima parte a numelui ne
îngăduie să presupunem o hastă oblică, de la un A, Â sau A. Scrierea, îngrijită, ne
îngăduie însă să stabilim cu destulă exactitate numărul literelor şterse. Cum la
sfîrşitul rîndului 6 încăpeau, aproape sigur, două litere, iar în rîndul 7 ştersătura
1 La Callatis cunoaştem un patron, P. Vinicius (Th.
C. Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 501-507).
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merge pînă sub ultima literă a numelui Aup~ALov din rîndul 6, numărul lor trebuie
să fi fost de 10. Aşa stînd lucrurile, putem avansa, deşi cu toată prudenţa şi cu
titlu ipotetic, că în spaţiul martelat fusese poate scris 'Av·rnve:î:vov.
Lipsa oricăror elemente de titulatură imperială ne obligă să ne gîndim la altă
personalitate, al cărei rol putea să justifice onorarea în termenii în care este făcută
pe monumentul care ne preocupă. Deşi nu avem nici o menţiune explicită în acest
sens, s-ar putea să fie vorba de un guvernator al Moesiei Inferior 1 • Pînă acum, cu
excepţia lui Aurelius Gallus (202-205), care evident nu este cel de pe inscripţia
noastră, nu cunoaştem alt guvernator al Moesiei Inferior al cărui gentiliciu să fie
Aurelius. Pe de altă parte, sînt cunoscute mai multe cazuri de guvernatori care au
suferit damnatio memoriae.
În cazul în care apropierile noastre sînt juste, am avea un nou guvernator al
Moesiei Inferior pentru prima parte a sec. III e. n.
Oricum, personalitatea onorată în inscripţie juca un rol important, cel puţin
în viaţa oraşului Tomis.
Dacă al doilea nume era 'Av't'ove:î:vov, şi numai atunci, martelarea ar fi putut
să fie şi accidentală, personajul în cauză fiind eventual confundat cu împăratul
Elagabal (218-222).

RESSACRAE

3. Arsa. Inv. 42, fig. 3. Placă de marmură cu relief şi inscripţie în limba greacă,
în anul 1959, cu prilejul lucrărilor agricole de toamnă la cca.
500 m nord de sat, spre Pecineaga 2• Dimensiuni: 0,310 x 0,270 x 0,160 m.
Monumentul este întreg. Relieful îl reprezintă pe Cavalerul Trac în galop spre
dreapta, cu mantia fluturînd. Mina dreaptă este ridicată în gestul de benedictio
Latina 3 • Copita calului stă pe altar. Se vede pomul cu şarpele încolăcit. Cîincle şi
mistreţul lipsesc.
Sub relief se află o inscripţie pe trei rînduri. Scrierea este îngrijită, fără ligaturi. Înăltimea literelor: 1-1,3 cm.
găsită întîmplător,

"H pwL awO'OClJV<i> E1t'l)XO<Jl e:uxocpLO"t'~ pLOV ocvl:6l)XO:V Poucpo::; Poticpou 1'.mE:p 't'wv to(wv.
Inscripţia prezintă un interes deosebit, atestînd un epitet pînă acum necunoscut al Cavalerului Trac, care a,Pare pentru prima dată ca "H pw::; awa-ocl)v6::;. Sufixul
- l)vo::; mai apare în epitetele zeilor traci ca: :EocAOl)v6::;, :Eoc/..oo~ourrl)v6::;, :Eoc/..ooxe:Al)v6::; 4 . Probabil că awa-ocl)v6::; este un epitet derivat de la numele localităţii
în care era adorată divinitatea.
1
2

Iorgu Stoian, Tomitana, Bucure5ti, 1962, p. 110-111.
Cercetări de suprafaţă au dus la identificarea unei aşezări rurale de

epocă

romano-

bizantină.
3 G. I. Kazarow, Die Denkmăler des Thrakischen Reitergoffes in Bulgarien, nr. 311, 312,
389, 391, 416, 443, 620, 944, 946, 986, 987, 1028 şi respectiv fig. 170, 171, 215, 226, 232,
241, 313, 457, 458, 476, 477, 502; RE VI - A, p. 485.
4 D. Detschew, Die thrakischen Sprachmsfe, p. 194-195.
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Epitetul bi:~xoo.::; este frecvent pe lîngă divinităţile tracice "H pw.::;, 'Aaxli.~
mo.::; etc. 1 . În ce priveşte pe dedicant, care ridică monumentul lui Heros Dosaenos, <1 cel care ascultă rugile pentru ai săi », numele lui indică un grec romanizat.
După grafie, monumentul pare a data din sec. II e. n.
4. Gălbiori. Inv. nr. 2086, fig. 4. Altar votiv de calcar cu inscripţie latină,
în martie 1961 pe şoseaua Constanţa-Hîrşova, la jumătatea distanţei dintre
Gălbiori şi Stupina. Dimensiuni: 1,060 x 0,525 x 0,460 m.
O spărtură în colţul drept afectează parţial ultima literă din rîndurile 3, 4,
5 şi 6, iar o ciobitură în rîndul 5 atinge partea de jos a trei litere.
Scrierea este îngrijită. În rîndul întîi apar patru frunze de iederă, iar în rîndul
ultim, două. Literele sînt mai mari în rîndul 1 şi mai mici în rîndurile 2-7. Înăl
ţimea literelor: 8 cm respectiv 6-6,5 cm.
găsit

I( oui) O(ptimo) M( aximo)
et lunoni
Cereri Frugif( erae)
Veturius Tertius mag(ister) nici de suo posuit.
Gentiliciul vechi italic Veturius apare în inscripţia de la Capidava 2, unde
întîlnim de altfel şi un C. Veturius Tertius 3 , poate unul şi acelaşi cu cel de pe altarul
votiv de care ne ocupăm.
În inscripţie, Veturius Tertius este menţionat ca îndeplinind funcţia de magister uici, dar din păcate nu ni se spune în care anume uicus. Este de presupus că
personajul, foarte probabil din Capidava, îşi exercita funcţia într-unul din satele
din territorium Capidauense 4 .
Altarul este închinat unei triade, din care ultima zeitate, Ceres, merită o atenţie
deosebită. Ceres apare pînă acum în Transilvania: o dată în mod sigur 6 , dar poate
chiar de două ori 6 , cu epitetul de Augusta, o dată în Oltenia 7 şi o dată în Dobrogea 8 • Epitetul Frugifera este atestat la noi în ţară pentru prima oară, fiind cunoscut
pînă acum numai în Italia 9 . Cultul zeiţei Ceres, ca şi epitetul pe care-l poartă în
cazul nostru, este în legătură, desigur, cu agricultura în Dobrogea.
Epitetul Frugifera, interesant în sine, precum şi noua atestare a acestui cult
în Dobrogea, aduc lumini noi, privind cultul divinităţilor în epoca imperială romană.
1

RE, VI A, p. 437; Kazarow, op. cil., nr. 79, 364, 740, 946.
Gr. Florescu, Capidava, nr. 1, p. 73-74, nr. 22, p. 99-100, nr. 28, p. 106-107.
Gr. Florescu, op. cit., nr. 18, p. 95-96.
t V. Pârvan, Ulmetum I, p. 587 şi urm.; R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja,
p. 194 şi urm.; Gr. Florescu, op. cit., p. 19-21, Ist. Rom., I, p. 487.
5
I. I. Russu, MCA, VI, p. 887-889 şi D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia Romană,
nr. 152, p. 127.
8 CIL, III, 36, considerată de l\Iommsen falsă, pare a fi autentică. v. I. I. Russu, art.
cit., p. 888.
7
D. Tudor, în Dacia XI-XII, nr. 1, p. 105; D. Tudor, Oltenia Romană, ed. II, nr. 153,
.
p. 403.
8 CIL, III, 14 214, împreună cu Liber Pater şi alte divinităţi la Tropaeum.
9 CIL, XI, 3197. Epitetul apare şi pe lîngă Isis. Vezi Dessau, ILS, II, 4354.
2

3
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Credem că, avînd în vedere şi identitatea de nume cu cel de la Capidava, putem
data acest monument epigrafie tot în a doua jumătate a sec. II e. n.

5. Rasova. Inv. 1497, fig. 5. Altar votiv de calcar cu inscripţie în limba latină,
adus în mai 1961 de la şcoala elementară din Rasova. Dimensiuni: 0,510 x0,265 x
0,340 m.
O spărtură în partea de sus face greu lizibil primul rînd; spărtura din partea
dreaptă afectează sfîrşitul rîndurilor 1-4. Altarul este parţial spart şi în partea de
jos. Scrierea este neglijentă, cu litere inegale. înălţimea literelor: 4,4-5,3 cm.
[I( oui) O(ptimo) M( aximo)
(et) lunoni]
~eg(inae) Ael(ius)
Castus [d(u)]-·
umuira[l]es pro se
et suos [T?]inio co(n)s(ule)
uo(tum) posu(it)

sau J?eo

Aeţ( erno)?

Din primul rînd păstrat se vede un E, urmat de un C sau de un O şi de A E;
prima şi ultima literă a rîndului nu se pot decît bănui. Este de asemenea greu de
stabilit cu precizie dacă primul dintre rîndurilc păstrate era şi primul rînd al
inscripţiei. De aici decurge existenţa a două posibilităţi de întregire. Credem
însă că e mai probabilă prima: înaintea cognomenului Castus e firesc să avem
un nomen.
La sfîrşitul rîndului 2 nu era decît un D, fiind scris dumuirales cu un
singur u 1 şi cu -es în loc de -is în loc de duumuiralis cum ar fi fost corect.
Nu avem nici o indicaţie asupra locului unde-şi exercitase Aelius Castus funcţia; nu este exclus să fi fost duumuir la Tropaeum Traiani, care este, după cîte
cunoaştem municipium cel mai apropiat de locul unde a fost descoperită inscripţia.
Încadrarea cronologică a monumentului este dificilă, datorită faptului că se
păstrează numai sfîrşitul numelui unui singur consul. În finalul rîndului 5, unde
era începutul numelui acestuia, nu se mai distinge nimic, dar cum nu încape
decît o singură literă, aceasta exclude numele Licinius, Asinius etc. Credem că
nu poate fi nici Q. Ninnius Hasta, scris Ninio în loc de Ninnio, consul în anul 114
e. n., din cauza implicaţiilor cronologice ale acestei ipoteze.
Nu ne rămîne decît să acceptăm o pronunţare populară, Tinius în loc de Tineius,
de unde dativul Tinio.
Faptul că oraşul Tropaeum Traiani avea rang de municipium în timpul domniei
lui Septimius Severus (193-211), fapt atestat şi de alte inscripţii 2 , ne dă posibilitatea să alegem cu titlu ipotetic între 182 şi 195 e.n. această din urmă dată 3 , an
în care este consul un Tineius.
S. Stati, Limba latină în inscripţiile din Dacia şi Scythia Minor, Bucureşti, 1961, p. 47.
CIL, III, 12 461, 12 470, 12 473, 13 734. Vezi şi Ist. Rom., I, p. 489.
3 Pentru Tineius Clemens, coleg cu Scapula Tertullus, v. W. Liebenam, Fasti consulares
I mperi Romani, p. 26.
1

2
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6. Constanţa - ToMIS. Inv. 2071, fig.
inscripţie în limba greacă, găsită în 1961,

6. Placă de marmură fragmentară cu
în săpăturile de la edificiul roman cu
mozaic. Dimensiuni: 0,160 x0,150 x0,027 m.
Se păstrează colţul inferior stîng, cu o parte din basorelief şi din inscripţie.
Textul este tocit în partea dreaptă. Din basorelieful care reprezenta probabil o
divinitate feminină, şi care este limitat de un cadru simplu în relief, se mai păstrează
piciorul drept, peste care cade în falduri veşmîntul.
Scrierea este neîngrijită. Litere mai mari la început, apoi mai mici şi mai
apropiate între ele. O este în formă de romb. La începutul rîndului 1 remarcăm
ligatura M+E. Înălţimea literelor: 1,2-1,5 cm.
MEaaoc[AE]î:v[oc sau o~]
Eux_ocptaT[ ~pL ]ov
După

N final de la

Eux_ocpta"t"~ptov,

avem un

spaţiu

gol, mai mare decît dublul

distanţei dintre două litere, deci nu mai urma alt cuvînt. În rîndul întîi putea să
mai încapă un patronim scurt. MEaaocÂE'i:voc sau MEaaocÂE'i:vo~ este forma greacă
pentru Messalina (us). Scrierea cu diftongul EL pentru i din latină este un fenomen
foarte frecvent în inscripţiile din Pontul Stîng 1 •

Placa era închinată unei divinităţi feminine, din păcate
Monumentul datează probabil din sec. II-III e.n.

neidentificată.

TITVLI SEPVLCRALES

7. Hîrşova - CARSIUM. Fig. 7. Placă funerară de calcar cu inscripţie latină,
găsită întîmplător în 1959, în colţul de nord-est al cetăţii Carsium, în imediata
apropiere a zidului de incintă. Se păstrează la Hirşova, în vederea organizării unui
muzeu raional.
Placa avea urme de mortar, fiind probabil reîntrebuinţată ca material de construcţie. Dimensiuni: 0,820 ·x O, 730 x 0,280 m.
Monumentul este spart sus şi jos. Spărtura din partea inferioară afectează
inscripţia. În părţile laterale se află un chenar lat de 12 cm cu vrej şi frunze de
iederă.

Scrierea este îngrijită, cu numeroase prescurtări şi Iigaturi. În rîndul 6 E + T,
înrîndul8A+N, M+E, înrîndul 9A+L, A+E, în rîndul 10 A:+E, E+T, V +A+L,
N+V. înălţimea literelor: 4,1-4,5 cm.
D(is) M(anibus)
lul(ius) Eutyches
uix(it) ann(is) LX et
Valeria Iulia
uix(it) an(nis) XXV
et Valeria Matrona uix(i)t
1

G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie, p. 31, § 9.
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ann(o) uno men(sibus) XI
filias Valeriae
[B]onac et Val(erius) B(o)nus

.......•............ IMV

în afară de Eutyches, care este grecesc, toate celelalte nume sînt italice. Numele
primului personaj, Iulius Eutyches, merită o luare aminte specială, pentru că i-ar
putea trăda originea servilă. De altfel numele EuTux.-fic; apare des în transcrierea
sa latină Eutyches 1 ; există şi exemple de sclavi sau liberţi numiţi în inscripţii cu
echivalentul latin al numelui, Fortunatus 2 •
De remarcat este şi folosirea gentiliciului Iulia drept cognomen.
Forma de nominativ plural în -as, filias, în loc de -ae mai este cunoscută în
inscripţii din Moesia Inferior 3 .
Grafia, cu marele număr de ligaturi întrebuinţate, ca şi lipsa prenomenului,
pledează pentru o datare tîrzie, sec. III e. n.
Inscripţiile a căror
localităţi diferite şi au

publicare am încercat-o în cele de mai sus, deşi provin din
fost scrise la date diferite, fiind astfel puţin susceptibile
pentru o interpretare de ansamblu, aduc totuşi, pentru o seamă de probleme ale
istoriei Dobrogei vechi, o contribuţie care nu trebuie subestimată.
Cele două inscripţii onorifice găsite la Tomis aduc o contribuţie interesantă,
deşi inegală, la istoria oraşului în sec. II-III e. n. Inscripţia de la fosta gară înmulţeşte cu încă unul monumentele în onoarea împăratului Traian. Altarul găsit în
piaţa Ovidiu ne pune în faţa unui important personaj, poate un guvernator încă
necunoscut al Moesiei Inferior, onorat cu interesantele epitete ~t1Xa"fJµ6TocToc;

xoct Ttchpcuv MlJTpo7t6:Ae:cuc; Toµecuc;.

Nou este de asemenea pentru ţara noastră epitetul Frugifera al zeiţei Ceres,
onorată alături de Iupiter Optimus Maximus şi de Iunona, duplt cum dovedeşte
inscripţia găsită între Gălbiori şi Stupina.
Alt altar votiv, cel găsit la Rasova, ridicat de Castus, fost duumvir, avînd
menţionat numele unui singur consul şi datat de noi în 195 e.n., adaugă încă un
monument epigrafie, atestînd faptul că în ultimii ani ai sec. II c.n., Tropaeum Traiani
devenise municipium.
Placa votivă reprezentînd pe Cavalerul Trac ne dă un epitet !!!..cuaixlJv6c; încă
necunoscut pentru această divinitate, al cărei interes este sporit de faptul că asemenea monumente cu inscripţie, frecvente în Bulgaria, sînt destul de rare la noi.
În sfîrşit, singura inscripţie funerară al cărei studiu l-am schiţat, este şi ea
interesantlt, atît prin datarea relativ tîrzie, cit şi prin ligaturile şi ciudăţeniile de
limblt pe care le cuprinde, dar mai ales prin cognomenul Eutyches, care denotă
probabil originea servilă a personajului.
Cele şapte inscripţii recent descoperite în Dobrogea, publicate acum pentru
prima dată, aduc prin conţinutul lor interesant o modestă contribuţie la o mai
bunlt cunoaştere a vieţii în această regiune a ţării noastre, în epoca romană.
D. Tudor, Istoria sclavaj~lui în Dacia Romană, S.E. nr. 1, p. 241; 21, p. 246; 124, p.270.
D. Tudor, op. cit., nr. 10, p. 243; 27, p. 247; 133, p. 272.
a CIL, III, 12501 din Tomis; D. Tudor, în MCA I lmp. 618 tot din Tomis; pentru alte
exemple vezi H. Mihăescu, Limba latină în provinciile dunărene ale imperiului roman, pp. 126128, 248.
1
2
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HECKOJibl:\O HA,IJJIHCEH, HE,IJ;ABHO HAll,L(EHHblX B ,IJ;OBPO,IJ;Jl\E
PE3IOME

ABTop ny6mmycT 7 ttap;nuceii, Haiip;cHHblX B ,IJ;o6pop;arn B 1959-1962 rr.
Ilo"ICTHhle Hap;mtcH, o6e H3 ToMttca, B03/l;BHrHyThl: ncpBaR B qccTh
HMncpa Top a Tpa11tta (98-117 rr.), BTopaR B qeCTh HeKoero AB pemrn
(OCTaJibHUR "IUCTh HMeHH Bhlpy6JieHa MOJIOTOM) ~LIXO'"IJ!J.O"t'IX"t'O\I XIXL 7tot-rpwvot,
B03Moarno c:w;c HCH3BecTttoro ry6cpttaTopa Httarneii Me3HH B HaqaJie III B.
H. a.
Op;tta H3 CBRJD;CHHbIX ttap;nttccf1, Haf1p;cttttafl MCa>p;y faJI6ttoph H CTymrnof1 11 OTHOCR:ru;aRCR K BTOpofI IlOJIOBHHC II B.' CBH/];CTCJihCTByeT' BnepBhlC
Ha py111hlHCKoi'1 TeppttTopttH, 06 an11TeTe Frugifera no OTH0111cu1110 K 6onrnc
IJ.cpepc. AJITaph H3 PacoBhl B03/];BHrHyT, ecmt npcp;noJioarnHHH aBTopa BepHhl,
B 195 r. 8JIHCM I:\acTOM (Aelius Castus)' 6hIBlllHM ayy.MBupo.M (no-BH/];HMOMY
H3 Myttnu;11mrn Tropaeum Traiani). BoTHBHaR nJIHTa H3 Apchl p;aeT HOBhlii
anHTeT cl>paKniicKoro Bcap;m1Ka, Âcucrot"ljv6c;. Ony6JIHKOBaHa TamKe n BOTHBHaR
nm!Ta H3 TO!lrnca.
B Hap;rpo6Hoii Hap;nucu 113 I:\apcnyMa, oTHoc11:w;ciic11 K III B. H. a.,
ynoMnHaCTCR KorHOMCH Eutyches, yKa3h1Ba10m;ttii, no-BH/J;HMOMy, Ha pa6cKoc
npo11cxoa>p;ettne aToro "IC.TIOBCKa.

EINIGE IN DER DOBRUDSCHA NEUENTDECKTE INSCHRIFTEN
ZUSAMMENFASSUNG

Es werden hier 7 in der Dobrudscha zwischen 1959 und 1962 geborgene Inschriften veri:iffentlicht.
Von den beiden aus Tomis stammenden Ehreninschriften bezieht sich die eine
auf Kaiser Trajan (98-117), die zweite auf einen gewissen Aurelius (der Rest des
Namens ist ausgemei..13elt), einen ~LIXO'"IJ!J.OTotTov xocl. 7totTpwvoc, vermutlich
noch unbekannten Statthalter der Provinz Moesia Inferior vom Beginn
des 3. Jh. u. Z.
Von den religii:isen Inschriften belegt die zwischen Gălbiori und Stupina geborgene erstmalig fi.ir die zweite Hălfte des 2. Jh. u. Z. und fi.ir dieses Gebiet, den
Beinamen Frugifera der Gi:ittin Ceres. Der Altar von Rasova wurde, wenn die
vorgeschlagenen Annahmen zutreffen, im Jahre 195 u. Z. von Aelius Castus, einem
ehemaligen duumuir (vermutlich des Municipiums Tropaeum Traiani) errichtet.
Die Votivtafel von Arsa bringt ein neues Epithet des thrakischen Reitergottes u.
zw. ÂcuO"ot"ljVoc;. Weiters wird noch eine Votivtafel aus Tomis veri:iffentlicht.
Auf der Grabinschrift aus Carsium (3. Jh. u. Z.) erscheint der cognomen
Eutyches, der auf die unfreie Herkunft des Betreffenden hindeuten di.irite.
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