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Introducere

Numeroasele cetăţi (poleis) întemeiate de greci pe coasta Mării Negre
începând cu mijlocul secolului al Vii-lea a. Chr. pot fi studiate şi din per
spectiva relaţiilor pe care le-au dezvoltat în mod neîntrerupt atât între ele,
cât şi cu alte cetăţi sau regate din afara lumii pontice şi, mai ales, cu diver
sele comunităţi din hinterland. Colocviul organizat între 27-28 septem
brie 2012 la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române
şi-a propus să prezinte stadiul cercetării cu privire la studiul relaţiilor ex
terne ale cetăţilor pontice. Aceasta este de altfel tema unui proiect ce se
desfăşoară în prezent în cadrul Filialei din Iaşi a Academiei Române, cu
sprijinul financiar al CNCS-UEFISCDI. Colocviul se înscrie, de asemenea,
într-o serie de manifestări cu o tematică similară, dintre care două au fost
organizate în 2010 şi 2013 la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din
Constanţa, ambele cu participare internaţională.1
Contribuţiile din acest volum îşi propun să îmbogăţească orizontul is
toriografic din România prin aducerea în discuţie a unor concepte, proble
matici sau reflecţii de actualitate în plan internaţional, dar şi prin reunirea
şi discutarea unor categorii diverse de materiale descoperite în oraşele
greceşti din Marea Neagră (inscripţii, monede, ceramică, opaiţe, sticlărie,
statui, reliefuri, teracote). Deşi studiile au fost grupate în două părţi dis
tincte: Istorie şi Epigrafie, respectiv Arheologie şi Numismatică, volumul
îşi păstrează omogenitatea, autorii încercând de fiecare dată să urmăreas
că rolul relaţiilor externe în dezvoltarea locală a comunităţilor. Perioada
cronologică avută în vedere de majoritatea contribuţiilor se situează între
secolele IV a. Chr. şi IV p. Chr., perioadă cunoscută mai bine datorită nu
meroaselor documente epigrafice păstrate şi caracterizată de modificări
profunde la nivelul formelor de interacţiune între diferitele comunităţi
pontice, culminând cu integrarea acestei regiuni în Imperiul Roman. Nu
mai puţin interesantă pentru tema relaţiilor externe este şi perspectiva pe
care două studii o propun cu privire la circulaţia unor semne premonetare
în epocile arhaică şi clasică, respectiv legăturile ecleziastice dezvoltate în
Antichitatea târzie.
1 . Primul colocviu, organizat între 20 şi 24 septembrie 2010, a fost rezultatul unei
colaborări româno-germane şi a purtat titlul „Relaţiile externe ale oraşelor pontice şi
microasiatice în perioada elenistică şi romană". Cea de-a doua manifestare ştiinţifică a
fost organizată între 8 şi 12 iulie 2013 şi s-a intitulat „ Interconnectivity in the Mediterra
nean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods".
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Studiul legăturilor oraşelor greceşti cu exteriorul ridică problema
mobilităţii şi a schimburilor efectuate între numeroasele poleis din Pont.
Dacă în perioada dinainte de 1989, caracterizată printr-o mobilitate re
strânsă a cercetătorilor, era greu de imaginat intensitatea schimburilor
şi contactelor din Antichitate, astăzi, în lumea Internetului şi a globali
zării, să vorbeşti despre mobilitatea persoanelor este în spiritul epocii. Şi,
într-adevăr, dezbaterea asupra mobilităţii în Antichitatea greco-romană
a cunoscut o înnoire considerabilă în ultimii ani, începând cu cartea lui
P. Horden şi N. Purcell despre Mediterana antică şi până la volumele re
cente ale lui I. Malkin şi M.C. d'Ercole.2 Cum Marea Neagră nu poate fi
considerată altfel decât o prelungire a Mării Mediterane, integrarea da
telor arheologice, literare, epigrafice, iconografice şi numismatice din co
loniile pontice în ancheta asupra mobilităţii persoanelor şi a bunurilor în
lumea antică este cât se poate de firească şi bine-venită.
Cu siguranţă, dincolo de caracteristicile locale, istoria şi arheologia
cetăţilor pontice nu pot fi studiate decât în strânsă legătură cu ceea ce se
întâmpla în alte regiuni din lumea greacă. De exemplu, istoria Regatului
Bosporan şi relaţiile acestuia cu oraşele nord-pontice nu pot fi examinate
fără a ţine cont de decretul IG IP 1258, prin care atenienii îi acordau lui
Pharnakes diferite privilegii în schimbul beneficiilor primite de la el. Altfel
spus, grecii de pe litoralul Mării Negre nu au constituit comunităţi izolate,
iar antichităţile descoperite în aceste regiuni, fie că vorbim de inscripţii,
statui sau de produse ceramice etc., nu pot fi studiate convingător decât pe
baza paralelelor cu lumea mediteraneeană. Abordarea relaţiilor interpon
tice de către participanţii la colocviul organizat la Bucureşti s-a înscris, tre
buie subliniat, în această perspectivă, iar studiile comparative au depăşit
adesea arealul pontic.
Analiza relaţiilor externe ale oraşelor greceşti în epocile elenistică şi
romană se desfăşoară pe mai multe planuri: politic, religios, economic sau
la nivel personal. Dezvoltarea oraşelor, trebuie precizat de la bun înce
put, este condiţionată de relaţiile cu populaţiile din hinterland, care pot
varia între plata unui tribut şi acordarea de onoruri (inclusiv cetăţenia)
de către greci, protecţie militară din partea „barbarilor", tratate de alianţă
şi, bineînţeles, conflicte militare. Alianţele stabilite între cetăţi vizau, cum
este firesc, obţinerea unei securităţi colective, de exemplu prin semnarea
unor tratate de alianţă bilaterale (vezi tratatul dintre Heracleea Pontică şi
Sinope) sau prin aşa-numita „Ligă a Nordului", în condiţiile ameninţării
reprezentate de triburile barbare sau chiar de regii elenistici, în special se
leucizi şi bithynieni.
2. Horden, Purceii 2000; Malkin 201 1; d'Ercole 2012.
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Pe de altă parte, aşa cum remarcă Victor Cojocaru, instituţia proxeniei
ne arată direcţiile principale ale relaţiilor externe dezvoltate de oraşele
pontice şi de Regatul Bosporan. Informaţia despre mobilitatea străinilor în
Marea Neagră este completată de inscripţiile funerare, votive şi onorifice.
Interpretarea datelor prosopografice permite o mai bună cunoaştere
a mobilităţii ponticilor şi a relaţiilor privilegiate dintre anumite cetăţi.
Aşa cum reiese din studiul Mădălinei Dana, prezenţa heracleoţilor este
atestată peste tot în Pont, în mod special la Callatis şi la Chersones, lucru
uşor de explicat prin faptul că aceste două cetăţi au fost întemeiate de
Heracleea Pontică. Sinope, în schimb, dezvoltă relaţii privilegiate cu Re
gatul Bosporan, inclusiv în virtutea statutului său de capitală a Regatului
Pontului. Mai mult, cetăţeniile duble sau chiar multiple pe care diverse
persoane le deţineau în epoca romană sunt relevante pentru intensitatea
reţelelor de ordin comercial, economic sau politic dintre oraşele pontice,
ele permiţându-ne să constatăm şi importanţa rolului notabililor în acest
sistem de relaţii.
Domeniul religios reflectă, la rându-i, contactele externe. Avem dovezi
ale unor împrumuturi cultuale între două oraşe vecine: astfel, o divinitate
specifică panteonului callatian, Apollo Agyeus, este introdusă la Tomis.
Rolul sanctuarelor în relaţiile dintre cetăţi este evidenţiat de cazul Chal
cedonului, care, prin intermediul sanctuarului său oracular consacrat lui
Apollo, reuşeşte să-şi construiască o adevărată reţea de prieteni şi aliaţi în
epoca elenistică. Exemplul Hieronului este şi el interesant pentru modul
în care un loc de cult dotat cu asylia (inviolabilitate) şi situat pe o rută co
mercială importantă, cea care lega Pontul de Egeea, a fost, rând pe rând,
ocupat de cetăţile din Bosforul tracic, de seleucizi şi de bithynieni.
Modificările instituţionale influenţate de pax Romana în lumea greacă
din Pontul Euxin sunt exemplificate pe baza unor studii de caz ce privesc
unele comunităţi urbane de pe litoralul vest-pontic - este vorba aici de
cazul Tomisului şi de cel al Histriei.
Mobilitatea persoanelor nu poate fi disociată de circulaţia bunurilor,
fie că vorbim de obiecte ceramice, de monede, de sticlărie, sau de docu
mente iconografice. În acest sens, trebuie subliniat rolul important pe
care-l deţine arheologia în cunoaşterea istoriei coloniilor pontice. Impor
turile greceşti în hinterland şi descoperirile monetare vin să completeze
tabloul relaţiilor politice şi comerciale dintre greci şi traci sau sciţi docu
mentate pe baza izvoarelor literare şi epigrafice. Pe de altă parte, studiul
modelelor iconografice, fie că ne referim la statuaria sau la coroplastică,
evidenţiază dinamica activităţii artistice din spaţiul circumscris Pontului
şi conexiunea sa cu mediul artistic egeean pe tot parcursul Antichităţii
9
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greco-romane. Analiza altor categorii de materiale arheologice, precum
sticlăria şi opaiţele, pune în lumină caracterul local al acestor tipuri de
producţii şi difuzarea lor pe arii restrânse în jurul cetăţilor.
Dorim în final să mulţumim instituţiilor care au făcut posibilă organi
zarea colocviului Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii loca
le, respectiv CNCS-UEFISCDI, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan",
Academia Română - Filiala din Iaşi. Suntem de asemenea recunoscători
participanţilor la acest colocviu, care au reuşit să ne trimită într-un timp
scurt contribuţiile la volum. Ideea organizării colocviului i-a aparţinut lui
Victor Cojocaru, căruia ţinem să-i mulţumim pe această cale pentru spri
jinul necondiţionat pe care ni l-a acordat. Corectura rezumatelor în limba
engleză a fost asumată de Diana Stah şi Martina Minas-Nerpel. Nu în ul
timul rând, mulţumim Editurii Humanitas pentru că a acceptat să publice
acest volum, iniţiind astfel o nouă serie, Pontica et Mediterranea, în sprijinul
promovării studiilor cu privire la istoria antică, epigrafie, arheologie clasi
că, numismatică şi iconografie.

Bibliografie
M. C. d'Ercole, Histoires mediterraneennes. Aspects de la co
lonisation grecque de !'Occident a la Mer Noire (VIII'-/V' siecles av. J.-C.),
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Relaţiile apoikiilorvest-pontice cu vecinii lor g reci
şi barbari în epocile elenistică şi romană
LIGIA RUSCU

Spaţiu, timp şi motivaţie
Oraşele vest-pontice - de la Histria laApollonia - nu au alcătuit niciodată,
nici în Antichitate, 1 nici mai târziu, vreo unitate de sine stătătoare, politică
sau de altă natură. Ceea ce le uneşte - şi justifică tratarea lor aici laolaltă sunt similarităţile mediului, geografic şi uman, în care au fost implantate
aceste comunităţi de emigranţi şi în care până la urmă s-au integrat, mo
dificându-l; similarităţile fundamentale ale evoluţiei lor istorice, dincolo de
distincţiile legate de circumstanţe locale; similarităţile raporturilor lor cu
vecinătatea apropiată şi cu lumea ce le înconjura de la depărtare.
Documentaţia de care dispunem este, prin forţa împrejurărilor, în
covârşitoare măsură epigrafică. La fel ca întregul bazin al Mării Negre,
litoralul vest-pontic nu s-a aflat decât la marginile interesului autorilor
antici, care s-au aplecat asupra lui doar atunci când evenimentele l-au
adus în atenţia unuia sau altuia din actorii principali ai istoriei vremii, iar
operele autorilor locali, cu excepţia unor fragmente disparate, nu ni s-au
păstrat. Aceeaşi impresie de limitare şi izolare o lasă şi examinarea cer
cetărilor moderne asupra antichităţilor regiunii, care au suferit o perioadă
îndelungată de pe urma fragmentării politice şi lingvistice în statele limi
trofe şi de pe urma separării de curentele principale ale cercetării; deşi, în
această din urmă privinţă, multe s-au schimbat în ultimii douăzeci de ani.2
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al Cer
cetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul PN
II-ID-PCE-201 1-3-0054.
Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; ligiaruscu@yahoo.com
1 . Koinon-u1 oraşelor vest-pontice s-a format în urma intrării acestora sub stăpânire
romană şi a fost una dintre manifestările integrării lor în lumea romană, iar nu
rezultatul iniţiativei oraşelor însele. Vezi infra, nota 12.
2. Exemplele de deschidere a cercetării desfăşurate în ţările de Ia Marea Neagră
sunt prea numeroase pentru a le înşira aici. Menţionez doar câteva: activităţile Danish
N ational Research Foundation's Center for Black Sea Studies de la Aarhus (www. pontos.
dk) şi ale Zentrum fi.ir Archăologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes de
la Halle/Saale (www.blacksea-archaeology.org), concretizate în numeroase publicaţii;
congresele internaţionale cvadrienale dedicate antichităţilor Mării Negre, care vor
ajunge anul acesta la a cincea ediţie; implicarea a numeroase echipe internaţionale
şi transnaţionale în cercetările arheologice desfăşurate în siturile dimprejurul Mării
Negre (unul dintre exemplele cele mai elocvente îl constituie cercetările desfăşurate
la Chersonesos, începând cu 1992, de Institutul de arheologie clasică al University of
Texas at Austin (http://www.utexas.edu/research/ica/chersonesos/index.htm).
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Drept punct de pornire al perioadei de care ne ocupăm aici putem ac
cepta un moment apropiat începutului epocii elenistice în ansamblul lu
mii mediteraneene, anume cucerirea de către Lysimachos a satrapiei ce îi
fusese atribuită prin acordurile de la Babylon din 323 a. Chr. şi din care doar
o mică parte se afla la acea dată sub control macedonean efectiv. Aceste
evenimente privesc în mod egal întreg litoralul vest-pontic şi inaugurează,
pentru relaţiile externe ale oraşelor, o perioadă diferită, din multe puncte de
vedere, de cea precedentă, atât în ce priveşte partenerii lor externi, cât şi în
ce priveşte natura raporturilor cu ei. Sfârşitul epocii elenistice şi începutul
celei romane este definit destul de limpede în cazul oraşelor noastre prin
integrarea în Imperiul Roman. Data exactă a sosirii Romei este însă mai
puţin limpede. Ea trebuie plasată în perioada cuprinsă între campania
guvernatorului Macedoniei M. Licinius Crassus împotriva bastarnilor,
în 29-27 a. Chr.3, şi relegarea lui Ovidiu la Tomis, în anul 8 p. Chr., mai
precis în legătură cu reînnoirea tratatului4 dintre Roma şi Callatis în urma
activităţii notabilului callatian Ariston fiul lui Ariston (tatăl)5 şi a misiunii
Thracia Macedoniaque a lui P. Vinicius6, datată cca 3-2 a. Chr.7 Sfârşitul
perioadei examinate aici, plasat în epoca lui Diocleţian şi Constantin, este
dat, pe de o parte, dacă nu de încetarea completă, atunci de reducerea
drastică a documentaţiei epigrafice pentru zona în chestiune, iar pe de
altă parte, de modificarea statutului oraşelor în cadrul Imperiului Roman,
de pierderea efectivă a autonomiei şi de mutarea centrului de greutate
dinspre comunităţile urbane autonome spre alte entităţi, în primul rând
spre cele ecleziastice, ceea ce face ca definirea oraşelor vest-pontice drept
parteneri de relaţii externe să devină caducă.
Cele două tipuri de interacţiuni numite în titlu - cu celelalte oraşe de
la Marea Neagră şi cu populaţiile barbare învecinate - definesc în bună
măsură natura specifică a oraşelor pontice şi evoluţia lor istorică. Le voi
examina în cele ce urmează din trei puncte de vedere distincte, dar legate
între ele, care sunt cel mai bine ilustrate prin natura documentaţiei epigra
fice şi literare de care dispunem: cel al relaţiilor politice, cel al raporturilor
la nivel individual (sau de persoane) şi cel al raporturilor de natură
religioasă.
3. Cass. Dio 51, 23-27; Pippidi 1971, 153-154, Pippidi 1974 a; CAH X, 80, 174, 550.
4. ISM I 1; Avram 1996; Avram 1999 a; Avram 1999 b, 38-44. Autorul datează înche
ierea tratatului în ultimii ani ai secolului II a. Chr. şi o pune în legătură cu activităţile
proconsulilor Macedoniei în nordul Balcanilor. Datarea textului este subiect de con
troversă: Marin 1948; Suceveanu 1969; Pippidi 1972; Pippidi 1974 a; Pippidi 1974 b;
Suceveanu 1980; Lica 1992-1994; Avram 1999 a; Ruscu 2002, 127-141 .
5. ISM III 40-42, 44-45; Avram 1999 b, 49-54.
6. Vell. 2, 101, 3; cf Saddington 2003. Natura exactă a misiunii sale este incertă: pro
consul de rang pretorian al Macedoniei (Franke 1991, 301), legatus pro praetore pentru
Moesia (Syme 1991; cf Thomasson 1972, 26:016; Thomasson 1991, 42).
7. ISM III 57; ISM III 29; Avram 1998.
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I. Relaţiile politice cu alte oraşe sau cu entităţi barbare
1.

Oraşele

Epoca elenistică a fost, între multe altele, o epocă a federaţiilor. Pretu
tindeni în lumea egeeană, regulile jocului erau de-acum făcute de marile
puteri - regatele succesoare ale imperiului lui Alexandru cel Mare - şi doar
foarte puţine dintre oraşe reuşeau să-şi menţină o independenţă reală, fie
datorită unei excepţionale combinaţii de circumstanţe şi forţă proprie
(Rhodos), fie datorită poziţiei geografice izolate (Heracleea Pontică).
Majoritatea celorlalte oraşe nu putea spera să se sustragă autorităţii
unuia sau altuia dintre regi decât unindu-şi forţele cu altele asemenea lor.
Principalii actori pe scena politică a epocii elenistice, alături de regate,
erau federaţiile precum Liga Acheeană sau cea Etoliană, cea din Phokaia
sau cea din Lykia.
În Marea Neagră în schimb, nu întâlnim structuri politico-militare de
asemenea natură. Există, desigur, apropieri, militare sau politice, între
oraşe8, în vederea atingerii unui scop comun. Cea mai timpurie, pentru
epocile care ne interesează, este alianţa pe care Callatis şi oraşele vecine,
împreună cu sciţii şi geţii din vecinătate, o opun diadohului Lysimachos
în anul 313 a. Chr.9 Cea mai complexă este asocierea care aduce laolaltă,
într-un context politic încă insuficient de clar de la mijlocul secolului III
a. Chr., oraşele Histria, Callatis, Apollonia şi Mesambria10; însă în acest
caz ceea ce a determinat interacţiunile acestor oraşe este în primul rând
intervenţia, directă sau indirectă, a unor suverani elenistici în afacerile
zonei Strâmtorilor şi ale Traciei pontice, iar nu propria lor voinţă. Iar
8. Decretul onorific votat de Apollonia pentru odessitanul Aiavdbî]c; ----, în prima
jumătate a secolului III a. Chr., menţionează o ambasadă apolloniată la Odessos
(Avram 2002, 17-19; SEG 52, 658); Apollonia îl onorează pe callatianul Aiaiac;, în a
doua jumătate a secolului III a. Chr.; textul menţionează o ambasadă la Callatis (IGB 12,
391, cu noile lecturi ale lui Avram 2002, 20-21; cf SEG 52, 661; BE 2003, 386).
Un monument onorific din Callatis pare să se refere la eliberarea unor ostatici
histrieni în secolul III a. Chr. (ISM III 106). La o posibilă alianţă face trimitere o inscripţie
fragmentară din Mesambria (IGB 12, 316; cf IGB V 5093) care menţionează [KaM?]
anavwv aWTT]QLaV, în împrejurări şi la o dată altminteri necunoscute.
9. Diodor 19, 73. Vezi pentru acest episod Saitta 1955, 67-72; Pippidi 1977; Burstein
1986 a; Burstein 1986 b; Lund 1992, 19-50; Oppermann 2004, 140-142; Avram 2001,
597-598.
10. Memnon, FGrHist 434 F 13 (21). O amplă reconstituire a evenimentelor se
găseşte la Avram 2003, cu întreaga bibliografie a problemei. Sursele epigrafice im
plicate sunt: IGB 12, 388 (cf IGB V 5136), decret de la Apollonia, dar provenind dintr
un oraş dorian, probabil Mesambria, menţionându-l pe regele Antiochos (II); decretul
callatian în cinstea apolloniaţilor şi a lui Stratonax fiul lui Lygdamis (ISM III 7 SGDI
3089); decretul histrian în cinstea unui medic care a răscumpărat ostatici histrieni aflaţi
la Tomis (ISM I 4+16; Avram 2000-2001).
=
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legătura cu cea mai frecventă atestare este aceea care uneşte cele două
oraşe aflate la cea mai mare distanţă - Histria şi Apollonia. În nu mai puţin
de cinci împrejurări11 pe parcursul secolelor III-II a. Chr. sunt atestate epi
grafie circumstanţe în care primul oraş acordă ajutor militar celuilalt sau
în care ecourile unor astfel de alianţe se regăsesc în raporturile dintre ele.
Însă nici una dintre aceste alianţe nu pare (în actualul stadiu al cunoştin
ţelor) să fi depăşit cadrele unei legături ad-hoc: formate pentru atingerea
unui scop anume (înfrângerea lui Lysimachos; respingerea atacului Me
sambriei asupra Apolloniei), nici una dintre ele nu supravieţuieşte înde
plinirii acestuia. De îndată ce scopul propus a fost atins, alianţa se dizolvă.
Chiar dacă unele legături, cum este cea dintre Histria şi Apollonia, se do
vedesc a fi de mai lungă durată, aceasta se datorează doar nevoii recurente
de ajutor, militar sau politic, a uneia sau a celeilalte dintre cetăţi: nu o
singură alianţă durabilă, ci o înşiruire de colaborări temporare. Nu există
indicii pentru existenţa vreunei alianţe durabile şi cu atât mai puţin - cum
se credea în literatura mai veche12 - că koinon-ul vest-pontic din timpul
Principatului ar fi prefigurat de vreo alianţă încheiată între cinci sau şase
dintre oraşele vest-pontice în epoca elenistică.
Situaţia se regăseşte şi pe celelalte ţărmuri ale Mării Negre (cu excepţia
Regatului Bosporan, care nu este o federaţie). Cea mai coerentă şi mai
cuprinzătoare dintre alianţe era aşa-numita Ligă a Nordului13, care grupa
mai multe oraşe din regiunea Strâmtorilor, în frunte cu Byzantion şi Hera
cleea, sub semnul unei politici mai întâi anti-seleucide, iar apoi opuse
tentativelor regatelor elenistice din Asia Mică de a încălca autonomia sau
teritoriile oraşelor greceşti aflate în preajma lor. Dar chiar şi aceasta, care
fusese atestată încă la începutul secolului III, nu mai este pomenită de iz
voare dincolo de jumătatea aceluiaşi secol - şi asta nu din cauză că ar fi
lipsit motivele care stătuseră la baza alianţei iniţiale.
Această stare de relativă izolare politică a oraşelor din bazinul Mării
Negre are două cauze principale. Una este de natură geografică. Densitatea
de oraşe pe aceste ţărmuri este mult mai mică decât în Grecia egeeană;
distanţa medie dintre două oraşe vecine de pe litoralul vest-pontic este de
11. Ajutor militar acordat de Histria Apolloniei, secolele III sau II a. Chr. (ISM I 112).
Decret onorific apolloniat pentru un cetăţean din Histria, secolele III-II a. Chr. (ISM I
63). Ajutor militar acordat de Histria Apolloniei în războiul cu Mesambria, secolul
II a. Chr.: IGB 12, 388bis ISM I 64, cf IGB V 5137 (vezi pentru acest conflict Pippidi,
Popescu 1959; B E 1961, 419, Bengtson 1963). Decret histrian pentru un cetăţean al
Apolloniei, secolul II a. Chr. (ISM I 23). Judecător din Apollonia la Histria, secolul II
a. Chr. (ISM I 30).
12. Pippidi 1967 a, 423-424; Pippidi 1960; Pippidi 1975, 230-249, cu bibliografia;
Pippidi 1984; Stoian 1965. CJ., pentru koinon, cel mai recent Bărbulescu 2007.
13. Vezi pentru ea mai recent Saprykin 1997, 161-178; Bittner 1998, 63-69.
=
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cca 65 km (pe uscat). Singura zonă din bazinul pontic care face excepţie cele două ţărmuri ale strâmtorii Kerci - a şi fost cea în care, deja de tim
puriu, a luat naştere structura politică greco-barbară cunoscută sub numele
de Regatul Bosporan. Distanţele relativ mari dintre oraşe, străbătute, fără
îndoială, mai ales pe cale maritimă, vor fi contribuit şi la izolarea lor
politică.
Cealaltă cauză ar fi depărtarea la care bazinul Mării Negre se află de
zonele de dominaţie sau măcar de influenţă ale marilor puteri ale vremii,
regatele elenistice. Dacă în Grecia egeeană unul dintre motivele importante
pentru constituirea de federaţii era dorinţa oraşelor de a se apăra în faţa
presiunii exercitate de regatele învecinate cu ele, în bazinul pontic nu exista
această presiune. Zona s-a aflat, pe tot parcursul epocii elenistice, la periferia
sferelor de dominaţie şi interes ale regatelor succesoare ale imperiului lui
Alexandru cel Mare şi rareori a atras mai mult decât atenţia pasageră a
vreunuia dintre ele. Excepţia o constituie, desigur, regatul circumpontic al
lui Mithradates VI Eupator, asupra căruia însă nu mă voi opri aici.14
Astfel, oraşele de pe litoralul vest-pontic şi-au menţinut independenţa
în raport cu regatele elenistice. Pentru acest cel mai valoros bun al unor
poleis însă, preţul plătit a fost teribil de mare. Cât de mare, o arată exa
minarea raporturilor lor cu barbarii învecinaţi.

2. Barbarii
a. Epoca elenistică
În epoca elenistică, relaţiile dintre oraşele vest-pontice şi vecinii lor
barbari pot fi urmărite într-un arc înscris între sfârşitul secolului IV a. Chr. şi
începutul secolului I a. Chr. În acest interval de timp, echilibrul de forţe între
greci şi barbari s-a modificat, treptat, dar constant, în defavoarea grecilor.
La începutul acestei perioade, unele dintre oraşele vest-pontice (cer
titudine avem doar în privinţa Histriei), sub conducerea Callatidei, au
încheiat o alianţă cu vecinii lor sciţi şi traci (Twv TE 8Q�KWV Kal EKv8wv
TOU� oµOQOUV'rll�) pentru a se împotrivi împreună politicii percepute
ca opresivă a diadohului Lysimachos (313 a. Chr.).15 Alianţa nu a fost
încununată de succes, din pricina strategiei superioare a lui Lysimachos,
care a reuşit să atace forţele aliate rând pe rând, să le înfrângă pe unele
(sciţii), să le determine pe altele (tracii; Histria; Odessos) să se predea
sau să se disperseze, înainte de a trece la un asediu de durată al oraşului
care iniţiase şi condusese revolta. Asediul Callatidei, întrerupt de „pacea
diadohilor" din 3 1 1, a fost reluat mai târziu şi s-a sfârşit cu capitularea
14. Un studiu dedicat acestui subiect se află sub tipar: Ruscu 2013 b.
15. Vezi supra, nota 9.

15
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii Locale

oraşului; o mie dintre locuitorii săi au găsit găzduire în Regatul Bosporan,
de unde parte din ei aveau mai târziu să revină în patrie.16
La celălalt capăt al intervalului se plasează intrarea oraşelor vest-pontice
sub protecţia lui Mithradates VI Eupator, regele Pontului. Dintre cele nouă
oraşe situate între Olbia şi Apollonia, pentru trei17 ne este atestată epigrafie
prezenţa unor garnizoane pontice. Pentru altele două (Tomis, Mesambria)
există indicii indirecte, dar elocvente în sensul că aceste oraşe, alături de
Histria şi Apollonia, s-au bucurat de protectoratul pontic: dintr-o inscripţie
pe o bază de statuie a unui personaj originar din Mesambria, onorat cu
privilegii ieşite din comun (între care dreptul de a fi înmormântat în oraş) şi
cinstit nu doar de oraşul său de baştină, ci şi de Histria, Tomis şi Apollonia,
reiese probabilitatea ca acesta să fi intermediat, în favoarea oraşului său
natal şi a celorlalte, pe lângă Mithradates şi ca aşezarea protectoratului
pontic peste ele să fi fost o consecinţă a acestei intermedieri.18 Pentru cele
patru oraşe rămase (Tyras, Kallatis, Dionysopolis, Odessos) nu există
suficiente date1 9; este însă greu de crezut că protectoratul pontic, sub formă
de garnizoane sau nu, se va fi rezumat doar la unele dintre aceste oraşe,
omiţându-le sau ocolindu-le pe celelalte.
Asupra oraşelor vest-pontice, mâna lui Mithradates a fost uşoară; nici
inscripţiile cu caracter public din această perioadă, puţine cum sunt,20 nici
monetăria oraşelor21 nu cuprind indicii privind o modificare de funcţionare
a instituţiilor poliade, nici privind subordonarea lor formală faţă de regele
16. Vezi pentru acest episod Avram 1994.
17. Olbia: IOSPE F, 35; Wilhelm 1936 = Wilhelm 2002 (cf BE 1938, 243); Krapivina,
Diatroptov 2005 (cf B E 2006, 293; 2008, 401; SEG LV 855); Histria: Avram, Bounegru
2006 (cf SEG 56, 845); Apollonia: IGB F, 392.
18. Vezi pentru aceasta în detaliu Ruscu 2000 (cf SEG 50, 687bis; AE 2000, 1272; B E
2003, 385); Oppermann 2004, 233-234.
19. Pentru cele trei oraşe vest-pontice, vezi Nawotka 1997, 42-47; pentru Tyras, vezi
Selov 1962; Karyskovskij, Klejman 1994, 176-1 77.
20. Emisiunile de tetradrahme cu tipuri postume ale lui Alexandru cel Mare bătute
de Odessos şi Mesambria au fost explicate mai convingător prin nevoia de a plăti tribut
sau răscumpărări anumitor grupuri trace decât prin activităţile lui Mithradates în
această zonă. Doar parte din emisiunile postume de stateri de tip Lysimachos bătute la
Histria, Tomis şi Callatis pot fi puse în legătură cu plata mercenarilor lui Mithradates,
iar identificarea unora dintre aceste portrete monetare cu Mithradates însuşi şi cu fiii
săi Ariarathes şi Pharnakes este improbabilă. Vezi pentru acestea Callatay 1997, 1091 1 9, 139-150; Michels 2009, 209-210.
21. Cinstirea strategului lui Mithradates la Apollonia (IGB F, 392) a fost decisă de
Sfat şi Popor, la propunerea arhonţilor; cinstirile pentru necunoscutul din Mesambria
(IGB F, 320) - decise de Popor; cele în onoarea strategului lui Mithradates, Diogenes fiul
lui Diogenes (SEG 47, 1 125) - decise de Poporul histrian; decretul tomitan în cinstea lui
Nilos din Tyras (ISM II 5) - votat de Popor, la propunerea arhonţilor; decretul tomitan
pentru paza oraşului (ISM II 2) - aprobat de Sfat şi Popor, la propunerea arhonţilor.
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Pontului, cum era cazul Regatului Bosporan. Urgenţa situaţiei militare a
oraşelor vest-pontice în această perioadă în faţa necontenitelor presiuni
barbare, precum şi precedentul creat de apelurile pentru ajutor către Mithra
dates lansate de Chersonesos sprijină probabilitatea ca iniţiativa instaurării
unei forme de protectorat pontic asupra oraşelor vest-pontice să fi pornit de
la acestea din urmă.
Se închide astfel un arc în care raporturile dintre greci şi barbari cunosc o
răsturnare aproape completă. La începutul perioadei, oraşele vest-pontice
se aliază cu barbarii din vecinătate pentru a organiza o coaliţie îndreptată
împotriva unuia dintre suveranii elenistici. La sfârşitul ei, aceleaşi oraşe
se plasează din proprie iniţiativă sub ocrotirea unui rege elenistic pentru
a obţine ajutor împotriva neîncetatei presiuni barbare ce apăsa asupra lor.
Această treptată, dar implacabilă răsturnare de raporturi a reprezentat
principala constantă a relaţiilor cu barbarii în epoca elenistică.
Etapele intermediare care marchează această evoluţie ne sunt incomplet
cunoscute. Episoadele atestate epigrafie, mai cu seamă pentru Histria,
se încadrează în seria celor definite de descrierea lui Polibiu (4, 38, 4)
pentru situaţia oraşului Byzantion în secolul III a. Chr. sau de inscripţia
lui Protogenes de la Olbia22• În toate aceste cazuri, scenariul este acelaşi:
oraşul este ameninţat de mai mulţi duşmani deodată, care vizează nu
atât existenţa sa, cât beneficiile pe care le pot obţine, fie prădând recoltele
cetăţenilor, fie determinându-i pe aceştia să şi le răscumpere. Riposta ora
şului merge de la încercări de a se apăra prin recrutarea de mercenari şi
înarmarea cetăţenilor şi a locuitorilor teritoriului până la tentative diplo
matice (susţinute de regulă prin vărsarea unor sume de bani) de a-i de
termina pe duşmani să se retragă şi încercări de a se plasa, în schimbul
unui tribut, sub protecţia unui „rege" barbar mai puternic decât ceilalţi
(care însă nu întotdeauna îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin). Toate
acestea, pe lângă faptul că provoacă o necontenită scurgere de fonduri în
afara oraşului, creează un climat de constantă nesiguranţă şi tensiune.
Căci nu atât faptul existenţei unor vecini ameninţători este relevant pentru
definirea raporturilor între cele două părţi, cât instabilitatea acestor raporturi.
Câtă vreme partenerul barbar, chiar ostil sau pretenţios, are o măsură de
durabilitate de la o generaţie la alta, este posibilă construirea unor raporturi
constante, sprijinite pe legături diplomatice, pe plata unui tribut, pe schimburi
de daruri, pe căsătorii dinastice. Aceste tipuri de raporturi pot facilita apoi
constituirea unui cadru juridic pentru formalizarea raporturilor efective
dintre partenerul grec şi cel barbar, nu în ultimul rând pentru înlesnirea
şi asigurarea raporturilor comerciale. Cel mai bun exemplu în acest sens
22. IOSPE 12, 32.
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emporion Pistiros23• Acesta, constituit adânc în ţară barbară şi

antrenând greci din Maroneia, Thasos şi Apollonia (cel mai probabil Pontică),
a beneficiat enorm de pe urma faptului că partenerul său, care îi facilita
existenţa şi îi garanta privilegiile, era regatul trac al odrysilor. Acesta, deşi
nu neapărat un stat în sensul elen al cuvântului, cu o dezvoltată structură
instituţională şi administrativă, avea suficientă coeziune şi durabilitate - în
ciuda periodicelor crize ale puterii centrale - pentru a asigura supravieţuirea
şi buna funcţionare ale unei enclave comerciale greceşti aflate pe teritoriul său.
Nu aceasta pare să fi fost situaţia oraşelor de pe litoralul vest-pontic.
Adevărat, Pistiros este deocamdată un caz unic şi până în prezent nu au fost
identificate emporia similare în hinterlandul tracic. Cu toate acestea, există
unele semne care pot indica existenţa unor raporturi de natură mai stabilă
între formaţiuni barbare şi oraşele greceşti de pe litoral. Din oraşele aflate
în partea sudică a acestui segment de litoral provin atestări epigrafice care
dovedesc existenţa unor raporturi diplomatice sau chiar politice mai durabile.
În prima jumătate sau pe la mijlocul secolului III a. Chr., Mesambria
a încheiat un acord24 (6µoi\oyi.a) cu Sadalas privind soarta corăbiilor
eşuate pe ţărmurile lor.25 Acordul este înscris în continuarea unui decret
votat în cinstea aceluiaşi Sadalas, căruia i se acordă cetăţenia şi proxenia.
El este numit binefăcător al oraşului, proclamat ca atare în teatru cu
prilejul Dionysiilor, şi încununat anual cu o cunună de aur în valoare de
cincizeci de sesterţi. Această încununare anuală nu trebuie înţeleasă ca o
formă de tribut faţă de Sadalas sau ca o expresie a dependenţei politice a
Mesambriei, la această dată, faţă de o entitate politică tracă, ci se înscrie
între onorurile acordate în epoca elenistică de oraşele din partea de nord a
lumii greceşti (Tracia şi zona Mării Negre)26• Textul decretului urma să fie
ridicat în sanctuarul lui Apollo, alături de stelele înaintaşilor săi Mopsyestis,
Taroutinos, Medistas şi Kotys. Documentele atestă aşadar o relaţie politi
co-diplomatică de durată între Mesambria şi entitatea condusă de aceşti
principi traci, o relaţie perpetuată vreme de mai multe generaţii.
Pe la mijlocul secolului III a. Chr., Apollonia a votat un decret în cinstea
lui Rhaiskuporis, fiul lui Kotys, trimis de tatăl său ca ostatic în oraş.27 Din
23. Pentru Pistiros, vezi: Velkov, Domaradzka 1994; Pistiros 1996; vezi Bredow 1997;
Avram 1997-1998; Domaradzka, Chankowski 1999; Salviat 1999; Chankowski, Bravo
1999; Bosnakov 1999; Picard 1999; Domaradzka 1999; Loukopoulou 1999; Domaradzka
2000; Pistiros 2000; Pistiros 2007; Pistiros 2010. Pentru inscripţia de la Pistiros, vezi şi:
BE 1995, 432; SEG 43, 486; 46, 872; 49, 910-911; 54, 648bis.
24. IGB 12, 307 SEG 45, 869; cf IGB V 5086.
25. Cf BE 1952, 87a; 1953, 133.
26. Veligianni-Terzi 2003, 29-36.
27. IGB 12, 389 ISE 122.
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faptul că apolloniaţii l-au onorat mai târziu pe acest principe trac rezultă
că raporturile dintre cele două părţi nu erau, măcar în acel moment, ostile
şi că prezenţa lui Rhaiskuporis în oraş nu era rezultatul forţei, ci o garanţie
a menţinerii bunelor relaţii între oraş şi suveranul trac.28 Dacă identificarea
tatălui său, Kotys, cu tatăl lui Sadalas în inscripţia de la Mesambria29 este
corectă, avem de-a face cu o succesiune de raporturi de natură diplomatică
pe parcursul mai multor generaţii.30
În secolul II a. Chr., Mesambria vota un decret de proxenie pentru lu: ...
(. )'rr]<; �T]l:ov Aa'ta<;31 • Este unul din doar două cazuri în care un decret de
proxenie din vreunul dintre oraşele vest-pontice se referă la un trac. Este
de presupus că personajul, deşi nu i se dă nici un titlu, făcea parte din elita
aştilor. Chiar în lipsa motivaţiei concrete pentru acordarea cinstirii - textul
inscripţiei se rezumă la formulele standard -, însuşi faptul că unui trac i
se acordă asemenea onoruri poliade denotă familiarizarea partenerului
barbar cu maniera greacă de a conduce legăturile dintre ei; or o asemenea
familiarizare nu putea fi rodul unor raporturi de moment.
Desigur, forma în care au ajuns aceste dovezi până la noi este cea grecească
şi nu avem certitudinea că partea barbară privea raporturile cu partenerul
grec în acelaşi mod formal sau cu aceeaşi încărcătură de semnificaţii. Cu
toate acestea, simplul fapt că asemenea tipuri de relaţii existau - spre
deosebire de oraşele din partea de nord a litoralului vest-pontic, unde ele
lipseau cu desăvârşire - arată că oraşele din partea de sud a acestui segment
de litoral, Mesambria şi Apollonia, aveau beneficiul unor parteneri barbari
capabili şi dornici să-şi definească - măcar în parte - raporturile cu ele pe
baza instrumentarului politic şi diplomatic grecesc. Acest fapt se datorează,
la rându-i, pe de o parte unei mai strânse apropieri a tracilor sudici de
lumea greacă, iar pe de altă parte unei mai mari durabilităţi a structurilor
politice de aici, care este unul dintre elementele importante ce fac posibilă
elaborarea unor constructe diplomatice precum cele enumerate mai sus.
În acest context se înscriu şi raporturile cu reprezentanţii suveranilor
sciţi şi, mai târziu, cu cei ai resuscitatului regat odrys, client al Romei.
28. Moretti, ad ISE 122.
29. Ibidem.
30. Nu este limpede dacă o stelă de marmură fragmentară din Apollonia, datată
la sfârşitul secolului III sau în secolul II a. Chr. şi care atestă acordarea unor privilegii
(de natură incertă) unui personaj pe nume Kotys fiul lui Taroulas (IGB 12, 469bis),
îşi are locul aici, dat fiind că starea ei de prezervare ne împiedică să ne dăm seama
dacă personajul menţionat era sau nu străin de oraş şi/sau vreo căpetenie politică
sau militară tracă. Numele Kotys, deşi aparţinea dinastiei odryse, a fost purtat şi de
alţii: IGB 12, 46 Kowc; MQvmou şi 51 Kowc; XQi]awv (Odessos); 466 Kowc; MaQKOV
(Apollonia). Cf, pentru aceste nume, LGPN IV, 199-200.
31. SGDI 3078 IGB 12, 312.
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Cei dintâi, atestaţi prin emisiuni monetare greceşti din argint şi bronz32 şi
prin inscripţii33, sunt de găsit în zona de litoral, între Callatis şi Odessos.
Este vorba, cel mai probabil, de comunităţi scitice aflate în teritoriile unora
dintre oraşele de pe litoral34, grupate în jurul unor fortificaţii cum este cea
de la Albeşti35• Emisiunile monetare au fost datate diferit, între începutul
secolului IIl36, ultimele trei sferturi ale secolului II a. Chr.37, în secolul II38 şi
la sfârşitul secolului II-începutul secolului I a. Chr.39
În ce priveşte regatul trac client al Romei40, el interacţionează cu ora
şele de pe litoralul vest-pontic şi prin intermediul reprezentanţilor săi,
aparţinând casei regale sau legaţi de ea, dar şi prin străini. Raporturile de
acest gen se întind ceva mai departe spre nord decât în cazul partenerilor
Mesambriei şi Apolloniei din epoca elenistică timpurie, cuprinzând şi o
eponimie regală la Callatis în ultimii ani ai domniei lui Augustus.41 Însă
majoritatea relaţiilor42 atestate de izvoarele noastre îi leagă pe regii odrysi
32. Canarache 1950; Preda 1998, 120-129; Oppermann 2004, 243-244; Talmaţchi
2008; Cojocaru 2010; cf Cojocaru 201 1 .
33. Tirizis: dedicaţie pentru Dioscuri din partea lui Av·riyovm; HQaKAdwu
I>ruţ3EQQaioc; MaKEbwv uni:Q ţ3am.Mwc; I:aQLaKou, secolul II a. Chr. (IGB V 5003),
poate una şi aceeaşi persoană cu prietenul şi colaboratorul apropiat al regelui
Filip V al Macedoniei, vezi Lazarov 1985; Odessos: decret onorific pentru 'EQµEioc;
AaKArimobwQo u Avno x n )c; bta-rQ[ţ3wv naQa ţ3aat.Afi I:Ku8wv Kav l'rm, secolele
III-II a. Chr. (IGB F, 41).
34. Vezi pentru aceasta Avram 1991; Avram 1999 b, 19-22; Avram 2006; Avram
2007 a, 248-249.
35. Pentru Albeşti, cel mai recent: Buzoianu, Bărbulescu 2008.
36. Canarache 1950, 226.
37. Preda 1998, 126.
38. Pippidi 1967b, 151 -152.
39. Jurukova 1977; Poenaru Bordea 1979, 98.
40. Vezi pentru el Sullivan 1979; Taceva 1985; Sullivan 1990, 25-32, 145-151, 323-328;
Saprykin 2005.
41. Kotys, fiul lui Rhoimetalkes, cca 12-19 p. Chr. (ISM III 44).
42. La Odessos, un decret onorific pentru Mrivoyivric; AaKArinibov 'HQaLLTf]c;
Ka8 wrnµivoc; una ţ3acnMwc; E>Qi;tKWV I:aba,\ov (II., ?45/44-42 a. Chr.) CTTQaTf]y<'>c;
[ ni nîc; nQOUXWQOV (IGB F, 43). La Tirizis este atestat <Pa QaaAoc; Bt8uoc;, strateg şi
[Ka8 wrnµ ivo]c; un' mhov [ ni TWV Tonwv - al regelui Rhoimetalkes I (cca 16 a. Chr.12 p. Chr.) (IGB F, 12; cf IGB V 5001bis). La Anchialos, AnoMwvtoc; EmmKEv8ou
din Bizye, strateg al regelui Rhoimetalkes (II., după a. 19 p. Chr.) pentru Anchialos,
Selletike şi Rysike, aducea ofrandă lui Apollo Karsenos (IGB F, 378; cf IGB V 2338
5928). Acelaşi personaj mai apare pe un altar ridicat la Abrittus (IGB II 743; cf
IGB V 5963) şi în inscripţia ridicată L'.Li n mQLW L, la Apollonia, de soţia sa ArnvTw
Au,\ou�Evrnc; (IGB F, 402). Pentru problema strategiilor în Tracia şi pentru acest
s trateg, vezi Mihailov, ad IGB F, 378, 5140 399, 5928 2338; Gerov 1980, 229-238.
Vezi şi Danov 1979, 140-141; Kalojanov 1995. La Apollonia, o inscripţie pentru Apollo
Ietros (IGB F, 399; cf IGB V 5140) a fost ridicată în numele lui 'PmµnaAKT)c; Kowoc; şi
al soţiei sale, Tiu8obWQLc;. Aceştia au fost identificaţi fie cu Rhoimetalkes II şi soţia sa,
Pythodoris, fie cu Rhoimetalkes III şi soţia sa, Pythodoris; vezi pentru discuţia în jurul
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tot de oraşele din sudul acestei fâşii de litoral, cu care şi înaintaşii lor
întreţinuseră raporturi.
Altfel stau lucrurile în fâşia de litoral dobrogeană. Aici, nu întâlnim
nici raporturi formale de durată, nici indicii că partenerii barbari ar fi
acceptat uzanţele politico-diplomatice greceşti. Găsim în schimb relaţii
ostile; ameninţarea veniturilor oraşelor; ostatici daţi de către partea greacă;
incursiuni barbare în teritoriul oraşelor, alternând cu extorcarea unor
răscumpărări în schimbul îngăduinţei ca cetăţenii să-şi strângă recoltele
în pace; şi acceptarea unui protector barbar, tot în schimbul plăţii unui
tribut.43 Toate acestea, atestate cel mai bine pentru Histria, ne îngăduie să
constatăm cum sporeşte treptat presiunea asupra oraşelor, fără a permite
însă şi urmărirea unui partener barbar constant. Formaţiunea getică din
nordul Dobrogei, ilustrată cel mai limpede prin mormântul princiar de
la Agighiol, prin fortificaţiile de la Beidaud (secolele VI-III a. Chr.) şi
Beştepe (secolele IV-III a. Chr.) şi prin necropolele de la Enisala (sfârşitul
secolului V-mijlocul secolului III a. Chr.), Teliţa (sfârşitul secolului IV
sfârşitul secolului III a. Chr.) şi Murighiol (sfârşitul secolului IV-secolul III
a. Chr.),44 care poate fi identificată (cu prudenţă) cu Histriani care au luptat
împotriva sciţilor lui Ataias45, pare a fi avut, de regulă, bune relaţii cu
Histria, sub a cărei puternică influenţă regiunea s-a aflat în epocile arhaică
şi clasică. În schimb, în epoca elenistică, începând cu secolul III a. Chr., nu
mai dă decât slabe semne de existenţă. Este posibil, desigur, ca unii dintre
şefii barbari care prădau teritoriul histrian în secolele III-II a. Chr. să fie
localizaţi în această regiune; ce lipseşte însă şi în acest caz sunt indiciile
pentru o formă de continuitate care să îngăduie raporturi, altfel decât
sporadice, cu grecii de pe litoral. Un alt centru de putere getic, ilustrat prin
mormintele princiare şi prin aşezarea de la Sboryanovo46, pare - în limita
cercetărilor actuale - să fi avut o existenţă de câteva decenii, între mijlocul
secolului IV şi primele decenii ale secolului III a. Chr.

acestor identificări cel mai recent Cojocaru 2012, 124-125, cu bibliografia. Dionysopolis
îl onorează pe Mokaporis, strateg al regelui Rhoimetalkes I, care, pe lângă alte bine
faceri, a întreprins o campanie victorioasă dincolo de Dunăre, împotriva iazygilor
(Lazarenko et alii 2010, 36).
43. ISM I 8, secolul III a. Chr., decretul în cinstea ambasadorilor la Zalmodegikos;
ISM I 15 ISE II 131, cca 200 a. Chr., decretul în cinstea lui Agathokles fiul lui Anti
philos; SEG 52, 724, cca 200 a. Chr., decretul (originar din Histria, Odessos sau Tomis)
în cinstea lui Meniskos fiul lui Theodoros, care menţionează războiul cu scirii.
44. Vezi pentru acestea Irimia 1973; Jordanov 1980; Preda 1 982; Irimia 1983; Preda
1991; Irimia 1991; Irimia 2005.
45. Ruscu 2002, 279-287.
46. Vezi Foi et alii 1986; Gergova 1992; Chichikova 1992; Balkanska 1998; Delev
2000; Gergova 2006.
=

21
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

Epoca romană
Desigur, principala schimbare în raporturile cu barbarii odată cu
sosirea Romei o constituie dispariţia oricărei forme de interacţiune între
oraşele vest-pontice şi vreo entitate politico-militară barbară (abstracţie
făcând, desigur, de momente de violenţă, punctuală sau mai amplă, sub
forma invaziilor şi atacurilor47, care nu pot fi însă calificate drept relaţii ale
oraşelor noastre). La fel de semnificativă însă, deşi mai puţin dramatică,
este o schimbare care priveşte în primul rând structurile sociale ale oraşelor
noastre. Este vorba de prezenţa purtătorilor de nume tracice în documentaţia
epigrafică a oraşelor şi mai cu seamă în rândul elitelor acestora.
Pentru întreaga epocă a autonomiei, inscripţiile oraşelor vest-pontice
sunt surprinzător de sărace în nume tracice. Cele mai multe provin din
Apollonia, şi ele sunt în număr de doar trei, toate din necropola secolelor
V-IV a. Chr.46 Din oraşele mai nordice, Tomis şi Callatis, provin nu mai
mult de alte patru nume, majoritatea de la sfârşitul epocii elenistice.49 În
celelalte, asemenea nume lipsesc. Această lipsă de nume contrastează
vizibil cu prezenţa, încă din epoca arhaică, a unui contingent de nume
iraniene în onomastica oraşelor de la nordul Mării Negre, de la Tyras până
în Regatul Bosporan50; contrastează de asemenea cu prezenţa, arheologic
atestată, a geţilor şi tracilor în oraşele vest-pontice şi în teritoriile lor.51
În schimb, în epoca Principatului întâlnim, în toate oraşele, un număr
apreciabil de nume tracice atestate epigrafic.52 Parte dintre acestea aparţin
b.

47. Aur. Flavius Marcus a fost răpit de barbari şi salvat, secolul III p. Chr. (IGB P,
1 Caron limen; probabil din teritoriul callatian, cf ISM III 242); Mesambria: Ariston
a luptat vitejeşte împotriva bessilor şi a fost răsplătit cu încununarea (IGB P, 344; cf
Robert 1959, 219; sfârşitul secolului I a. Chr.). Invaziile din secolul III p. Chr.: năvălire
„scitică" (gotică) la 258 p. Chr. (Zosimos 1, 34), prilej cu care a fost respins un atac
asupra Tomisului (Zosimos 1, 42); excidium Histriae din a. 238 (HA, Maximus et
Balbinus, 16, 3); Anchialos a fost cucerit şi devastat de goţi în 263 (HA Gali. 6; Iordanes
Get. 20, 108-109); Tomis a fost asaltat fără succes de goţi în 269 (Zosimos 1, 42).
48. IGB 12, 430 Tim!)LvT); IGB P, 438 ArmM.wvtc; t.uUKowc;; IGB 12, 440: �LUKOQLbTJ
(sic) BaaarnKLAEw (sic). Vezi, pentru nume, LGPN IV 267, 39, 1 09.
49. Tomis: Avnyovri AuAoaavtc; yuvi] I:w8T), ISM II 165, secolul I a. Chr.; Callatis: [i]
bEiva] Kownwvoc;, ISM III 168, secolul II a. Chr.; Kownc; E>rnQiba, �Lovuaiou y., ISM
III 172, secolul I a. Chr. Vezi Cojocaru 2004, 140-149. Numele tracice Kotytion şi Kotytis
sunt epichorice la Chersonesos şi Callatis şi constituie o adaptare greacă a unei realităţi
trace: sărbătoarea Kotyt(t)ia şi divinitatea Kotytto: vezi Robu 2010-2011, 285-286.
50. Vezi Cojocaru 2004, 127-139.
51. Dintr-o mai amplă literatură spicuim: Bucovală 1967, 31-34, 57-59, 1 15-1 16;
Scorpan 1970, 85-89; Bârlădeanu-Zavatin 1980, 225-226; Lungu, Chera 1 986, 93.
52. De exemplu la Histria: ISM I 200; 212; 218; 229; 285; 303; 308 (cu excepţia
comunităţilor mixte de cives Romani şi Bessi consistentes, ISM I 324, 326-328, 330, 332,
343-347, 349); Tomis: ISM II 24; 125; 128; 177; 191; 195; 227; 258; 303; 330; 364; 468 (cu
excepţia comunităţilor mixte de cives Romani et Lai consistentes, ISM II 141); Callatis:
ISM III 175; 193; 237; 246; Dionysopolis: IGB P, 14; 27bis; Odessos: IGB 12, 47; 53; 94;
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unor membri ai elitelor oraşelor sau unor persoane în evidentă ascensiune
socială53• Unul dintre cele mai bune exemple este Mî]TOKoc; TaQovAov cpvm
LiEKµov din Apollonia, care a obţinut titlul de „fondator al oraşului" şi
care, poate în urma invaziei costobocilor din anul 170 p. Chr., a dedicat un
'tQ(n:vAov şi o �âQL<; pentru Apollo Ietros.54 La Odessos, Kowc; LiEQVaLOV
ocupă locul al treilea în lista preoţilor eponimi µaa Tr)v Kâ9obov, pentru
anul 42/41 a. Chr.55 Mai târziu, ZovQal:ric; a ridicat o inscripţie onorifică
pentru tatăl său, M(âQKoc;) AuQ(ÎJALoc;) EKovnc;, arhonte, agoranom şi
preot al lui Apollo (secolul III p. Chr.)56•
Diferenţa între cele două seturi de atestări are nevoie de o explicaţie. În
epoca autonomiei, fie că geţii/tracii nu pătrund în acea pătură a populaţiei
oraşelor greceşti care se exprimă epigrafie, fie nu o fac sub numele lor
specifice - caz în care devin insesizabili epigrafie. În lipsa oricăror indicii,
este imposibil de stabilit dacă tracii/geţii nu pot fi urmăriţi epigrafie în
epoca autonomiei pentru că nu îi interesa ascensiunea socială în societatea
poliadă sau pentru că nu li se îngăduia să o facă atâta vreme cât se identi
ficau în mod evident drept traci/geţi. Lucrurile se schimbă abia în vremea
sosirii Romei, şi doar parţial în legătură cu aceasta. Fenomenul apariţiei
numelor tracice în inscripţiile oraşelor vest-pontice, mai cu seamă în rân
durile elitei, coincide în timp cu apariţia monumentelor cultului Cava
lerului Trac în aceeaşi regiune. Nici unul dintre ele nu este o noutate;
ambele reflectă o mai mare permeabilitate a societăţii trace faţă de modul
de viaţă urban şi faţă de obiceiurile care ţin de acesta, în sine o consecinţă a
îndelungatului contact şi a întrepătrunderii dintre cele două culturi; poate
130; 133; 164; 168; 171bis; 172; 184; 203bis; 258; IGB V 5061; 5067; 5074; 5082; Mesambria:
IGB 12, 354; 354 quater; 355; 363; 382; Apollonia: IGB 12, 466; 479ter. Lor li se adaugă
purtătorii de nume tracice originari din Anchialos recrutaţi în armata romană sau în
gărzile pretoriene, vezi de exemplu CIL VI 32624; CIL VI 32628; CIL VI 32640; CIL VI
32533; CIL VI 32536; AE 2001, 555.
53. Histria: Zipas Diokleous, preot al lui Dionysos, a doua jumătate a secolului II
p. Chr. (ISM I 167); L'lwwuc; L'lani'.;n în lista binefăcătorilor tribului Boreis, secolele I
a. Chr.-I p. Chr. (ISM I 191); Koum.ac; L'lLOvuaobwQOU şi L'lLOvuaobwQoc; Koumou în
lista binefăcătorilor gerusiei, a. 138 p. Chr. (ISM I 193); Tomis: Bouteis Heroxenos,
preoteasă a unui thiasos, epoca Severilor (ISM II 125); Theadon Kouthiou, binefăcător
al unei asociaţii, epoca Severilor (ISM II 17); Dionysopolis: M. Aur. Koures, hieronomos
al unei speira Asianon presbyteron, domnia lui Severus Alexander (IGB 12, 23); Odessos:
---doros Dinios într-o listă de efebi, epoca romană (IGB 12, 50, b19); Eptaikenthos
Asiatikou, preot, preşedinte al unei asociaţii de thoinatai, epoca romană (IGB 12, 77);
Kotys Chrestou într-o listă de efebi, epoca romană (IGB 12, 51bis). La Dionysopolis
vor mai fi de adăugat câteva nume tracice prezente în inscripţii încă nepublicate:
Lazarenko et a/ii 2010, 33.
54. IGB 12, 400; cf IGB V 5141.
55. IGB 12, 46; cf IGB V 5021.
56. IGB 12, 162; cf IGB V 5046.
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şi o mai mare deschidere a societăţii poliade faţă de ascensiunea socială
a tracilor/geţilor însoţită de însemnele exterioare ale apartenenţei etnice.
Integrarea regiunii în Imperiul Roman nu a făcut decât să accentueze şi să
accelereze un fenomen care era deja în curs de desfăşurare.
li. Relaţii la nivel individual (sau de persoane)

Şi pentru legăturile „personale" externe ale oraşelor vest-pontice57, so
sirea Romei constituie un moment de cezură. Proporţiile schimburilor de
persoane se modifică. Pentru epoca elenistică sunt înregistrate 139 de ra
porturi de această natură, în schimb pentru epoca Principatului, doar 93.
Această scădere drastică se datorează modificării naturii surselor: decrete
le de proxenie dispar odată cu includerea oraşelor în Imperiul Roman. În
schimb, numărul de persoane implicate în această categorie de relaţii creş
te: 153 de persoane în epoca elenistică, 200 în cea romană. Sporirea, în epo
ca romană, a uşurinţei şi siguranţei comunicaţiilor a favorizat deplasarea
de persoane, inclusiv în grupuri mai mari, ceea ce se reflectă în documen
taţia epigrafică de care dispunem58, a cărei natură s-a modificat simţitor. În
epoca romană, odată cu dispariţia politicii de sine stătătoare a oraşelor, lo
cul ambasadelor către alte state, greceşti sau barbare, al misiunilor milita
re, al arbitrajelor judecătoreşti şi al binefacerilor publice este luat de soliile
către autorităţile romane: către guvematori59 sau către împăratul însuşi60;
57. Reiau aici doar pe scurt o problematică pe care am discutat-o pe larg (şi cu
indicarea surselor) cu alt prilej: Ruscu 2013 a.
58. De exemplu: o inscripţie ridicată la Callatis în a doua jumătate a secolului II
p. Chr. pentru HQaKA�c; <l>aQCTY)'ELTT]c; de nu mai puţin de 39 de membri ai mJvoboc;
'HQaKAEw-rwv -rwv mQi L:ciTUQOV L:aTUQOV (ISM III 72 SEG 24, 1 037); inscripţia ridicată
în prima jumătate a secolului II p. Chr. la Tomis Ero et Domno de douăsprezece persoane
originare din Asia Mică şi din zona Strâmtorilor (ISM II 129 CIL III 7532 ILS 4069);
cinstirea, în epoca Severilor, a lui Theokles Satyrou din Olbia de către reprezentanţii a
nouăsprezece oraşe din zona Mării Negre şi a Strâmtorilor (IOSPE 12 40); ş. a.
59. Dosarul horothesiei histriene, ISM I 67-68; ambasada histriană către un
guvernator roman, ISM I 66, cf Avram 2007 a, 94 nr. 66; onorurile acordate de Mesambria
lui C. Cornelius C. f. în vremea campaniei lui M. Terentius Varro Lucullus (IGB 12, 314;
cf SEG 47, 1 137 pentru întregirea funcţiei îndeplinite de Cornelius la Mesambria ca
[b] ui[box]oc; al lui Varro Lucullus). Vezi şi delegaţia trimisă în 155 p. Chr. de Heracleea
Pontică la Tomis, la guvernatorul Moesiei Inferior T. Flavius Longinus Q. Marcius
Turbo (ISM II 57).
60. Dionysopolis: M. Aurelius Demetrius Diogenous, preot al celor 12 zei,
gymnasiarh, arhon, ăQ!;.ac; n']v TCQWTTJV CTQXÎ]V, binefăcător al oraşului, a fost trimis
ambasador la Roma, probabil pe lângă împăratul Caracalla (IGB 12, 16; cf IGB V
5008); un fost archiereus şi ăQ!;.ac; Tl'Jv TCQWTT]V cXQXÎ]V a fost trimis ambasador la Roma
pe lângă împăratul Septimius Severus (sau Severus Alexander) (IGB 12, 19) . Tomis:
P. Aelius Gaius, arhonte, ekdikos, a întreprins pe propria cheltuială o ambasadă la Roma,
la împăratul Antoninus Pius (ISM II 61).
=

=

24
https://biblioteca-digitala.ro

=

Relaţiile apoikiilor vest-pontice cu vecinii lor greci şi barbari în epocile elenistică şi romană

iar proxeniile sunt înlocuite cu onoruri acordate unor cetăţeni romani (de
obicei militari) aflaţi în situaţia de a aduce servicii oraşelor.61
Direcţia generală a relaţiilor de natură personală se modifică sensibil
în epoca Principatului. Câtă vreme în epoca elenistică aceste relaţii erau
orientate cu precădere de-a lungul principalei căi de comunicaţie şi navi
gaţie a vremii - cea care leagă Marea Neagră, prin Strâmtori şi de-a lungul
litoralului de vest al Asiei Mici, de Egipt -, în epoca romană axa majoră
a deplasărilor de persoane se reorientează cu aproape nouăzeci de grade,
plasându-se acum pe o direcţie est-vest: spre răsărit dincolo de mare, în
primul rând spre provincia Bithynia et Pontus62, dar şi mai departe spre
interiorul Asiei Mici; şi spre interiorul dobrogean, spre linia Dunării şi de
acolo mai departe spre apus.
Legăturile cu oraşele învecinate din regiunea de nord-vest a Mării Ne
gre (Olbia, Tyras) au continuat; ele au cunoscut două perioade mai inten
se, una în secolele IV-III a. Chr., cealaltă în perioada Severilor. De aseme
nea, raporturile cu oraşele din sudul Mării Negre, Heracleea şi Sinope,
nu doar că au continuat, dar au cunoscut - mai ales în cazul celei dintâi
- şi o accentuată intensificare în secolele II-III p. Chr. În schimb, în epoca
romană partenerii din Crimeea, Chersonesul Tauric şi Regatul Bosporan
par să fi dispărut de pe hartă: nici un fel de raporturi nu mai leagă ora
şele vest-pontice cu ele. Raporturile cu Grecia egeeană, fără a înceta cu
totul, au fost reduse drastic, inclusiv relaţiile cu Atena însăşi, precum şi
cu sanctuare panhelenice cum sunt cel de la Delphi sau cel din Samothra
ke, pentru care anterior, în epoca elenistică, legăturile unor oraşe precum
Callatis sau Odessos sunt bine atestate. În ce priveşte oracolele, regiunea
vest-pontică se reorientează în epoca Principatului spre cel de la Klaros.
Singurul oraş care mai întreţine relaţii cu Egiptul este Tomis, şi aici este
vorba exclusiv de prezenţe egiptene în oraşul vest-pontic. Scăderea atrac
tivităţii Egiptului în epoca romană se explică prin profilul oamenilor pe
care regatul lagid îi atrăgea în epoca elenistică. Este vorba în principal de
61. Onorurile votate de callatieni (la sfârşitul secolului I a. Chr. sau începutul
secolului I p. Chr.) pentru cetăţeanul roman Monimos (ISM III 30), probabil un ofiţer
roman care a acţionat în favoarea lor (activitatea sa a fost pusă în legătură cu misiunea
lui P. Vinicius în Thracia şi Macedonia, vezi Avram 1998 şi comentariul la ISM III 30);
calitatea de fouArni:T]c; deţinută de M. Pompeius Lucius, beneficiar consular din legio
I Italica, simultan la Dionysopolis, Callatis şi Marcianopolis, acordată ca răsplată poate
pentru evenimente legate de invazia carpică din 214 p. Chr. (IGB 12, 24bis; vezi pentru
el Gerov 1980, 251-258); T. Aurelius T. f. Papir(ia) Flavinus, primus pilus, bouleutes la
Oescus, Tyras, Dionysopolis, Marcianopolis, în civitas Tungrorum şi la Aquincum,
decorat de împăratul Caracalla pentru meritele sale în război (CIL III 14416 ILS 7178
ILB 18 = IDRE II 320, cf şi 321); vezi pentru el Doruţiu-Boilă 1973; Gerov 1980, 251258; Boteva 1999, 515-519.
62. Vezi pentru provincie Marek 2003; Bekker-Nielsen 2008.
=
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mercenari şi de oameni de litere, pentru care Egiptul roman nu mai pre
zenta aceleaşi perspective promiţătoare.63
Două au fost categoriile de cauze care au generat această modificare de
sens. Pe de o parte, instaurarea unei păci durabile în bazinul Mării Negre,
eradicarea treptată a pirateriei, diminuarea primejdiilor ce ameninţau zo
nele de litoral dinspre interior au permis consolidarea şi extinderea contac
telor dintre oraşele vest-pontice peste mare. Pe de altă parte, deschiderea
interiorului Peninsulei Balcanice în urma reorganizării provinciilor de aici
de către Traian, fondarea provinciei Dacia, întemeierea a unsprezece noi
oraşe în Tracia, apariţia treptată a oraşelor romane pe linia Dunării, extinde
rea şi consolidarea reţelei de drumuri au făcut ca această enormă şi anterior
puţin penetrabilă zonă să devină interesantă pentru imigranţi; iar pentru cei
veniţi dinspre răsărit, mai cu seamă dinspre Asia Mică, oraşele vest-pontice
constituiau poarta de intrare.64
Spre vest, dincolo de imediata vecinătate a provinciei Moesia Inferior, şi
prin aceasta spre Dacia, nu mai apar decât relaţii sporadice. Celălalt capăt,
cel răsăritean, al noii axe oferă mai multe raporturi, datorate însă aproape
exclusiv puterii de atracţie a noii metropole a Pontului Stâng. Tomis devine
ţelul unor persoane - de regulă parte a elitei urbane - originare din interi
orul Asiei Mici şi din Siria. Deplasarea acestora era facilitată pe de o parte
de extinderea reţelei de drumuri în interiorul Asiei Mici odată cu stăpânirea
romană, pe de altă parte de dezvoltarea economică a Tomisului şi de extin
derea legăturilor sale comerciale în jurul Mării Negre şi dincolo de ea.
Însă cea mai notabilă modificare produsă odată cu începutul epocii ro
mane este conturarea unor legături atât de strânse între litoralul vest-pon
tic, cel de nord-vest (Olbia) şi cel al Bithyniei, încât s-a putut vorbi despre o
koine comercială între aceste regiuni pentru epoca Principatului.65 Persoa
nele de origine microasiatică, mai ales din provincia Bithynia et Pontus,
alcătuiesc cel mai numeros grup de străini în oraşele vest-pontice în epoca
Principatului (23), iar legăturile cu Olbia şi Tyras cunosc în epoca Severilor
un al doilea moment de ascensiune (după cel pe care îl cunoscuseră în
epoca elenistică timpurie). Faptul că relaţia cu Asia Mică este pronunţat
unidirecţională (numărul celor care sosesc pe litoralul vest-pontic e covâr
şitor mai mare faţă de al celor care pleacă de aici) subliniază încă o dată cât
de mare a fost deschiderea hinterlandului tracic şi dacic în timpul Princi63. Vezi, pentru raporturile cu Egiptul, Lada 2002; Avram 2007 b; Dana 201 1; Dana
2012 b.
64. Vezi, pentru toate acestea, Rostovtzeff 1957, 249-253; Jones 1971, 1-27; Danov
1979; Wolff, Velkov 1990; Wilkes 2000; Sartre 1991, 239-256; Haynes 201 1 .
65. Bounegru 2000. Pentru raporturile dintre oraşele Mării Negre, vezi şi Dana
2012 a.
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patului şi mai cu seamă începând cu epoca lui Traian, precum şi funcţia de
poartă de trecere a oraşelor vest-pontice, în primul rând a Tomisului. Faptul
că aceste relaţii se plasează exclusiv în epoca Principatului arată cât de pu
ternică fusese anterior frâna pusă de nesiguranţa navigaţiei în calea acestor
- altminteri - fireşti relaţii între locuri despărţite doar de un braţ de mare.

III. Raporturi de natură religioasă
Sosirea Romei constituie în sfera raporturilor cultice ale oraşelor
vest-pontice în mult mai mică măsură un moment de cezură decât în cazul
celorlalte tipuri de raporturi externe examinate mai sus. Avem de-a face
aici cu împrumuturi ale unor culte noi sau cu transformări ale unor culte
deja existente.
Lesne de explicat sunt împrumuturile între două oraşe învecinate.
Astfel, la Tomis a fost ridicat, ca urmare a unui oracol, un altar pentru
Apollo Agyeus, după 170 p. Chr., când guvernator al Moesiei Inferior era
M. Macrinius Avitus Catonius Vindex66, iar pontarh pentru a doua oară,
P. Flavius Theodorus.67 Aceasta este singura atestare a epiclezei Agyeus în
acest oraş; ea nu apare altfel în Milet sau în coloniile sale.68 Aici este vorba,
fără îndoială, de un împrumut din oraşul învecinat Kallatis69, unde cultul
specific dorian al lui Agyeus este atestat prin datarea unui decret onori
fic într-un an cu eponimatul acestui zeu, chiar la sfârşitul epocii elenistice
(ISM III 30 IGRR I 656). Mai mult decât simpla vecinătate, în cazul unor
culte atestate la Anchialos se vede consecinţa unor raporturi de dominaţie
directă sau măcar de control: este vorba despre cultul Demetrei Malopho
ros şi, din nou, al lui Apollo Agyeus. Aceste culte, specific megariene sau
doriene, nu sunt atestate în Milet sau în coloniile sale, iar Anchialos fuse
se întemeiat, ca phrourion, dinspre Apollonia. Chiar prezenţa timpurie a
cultului divinităţilor egiptene aici denotă probabil influenţa Mesambriei.70
Tot vecinătăţii i se datorează şi o mai puţin obişnuită legătură între
membrii unor asociaţii de cult din Histria şi Tomis.71 Într-o dedicaţie
=

66. Datarea exactă depinde de stabilirea duratei mandatului lui Catonius Vindex,
care a fost plasat rând pe rând: puţin după 170 p. Chr. (Stein 1940, 48-49, 79), înainte
de 1 77 p. Chr. (PIR Vl, M22), între 180 şi 182 p. Chr. (Fitz 1966), între 169 şi 172 p. Chr.
(Doruţiu-Boilă 1987, 254-255) şi înainte de 172 p. Chr. (Piso 2013, 275-288).
67. ISM II 1 16 = SEC 37, 633.
68. Ehrhardt 1983, 138 cu n. 471 .
69. Vezi supra, nota 66.
70. Vezi, pentru toate acestea, Ruscu 2009 a; Ruscu 2009 b; cf A. Avram, BE 2010,
449.
71 . Acest aspect urmează să fie examinat pe larg într-un studiu separat, aflat în
pregătire.
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imperială ridicată drept mulţumire pentru daruri primite de către o asocia
ţie de dendrophoroi din Tomis şi datată 199-201 p. Chr.72, dintre cele 38 de
nume ale membrilor săi nu mai puţin de nouă apar în inscripţii din vecina
Histria datate tot în epoca Severilor.73 Aceste inscripţii histriene sunt de
asemenea liste de membri ai unor asociaţii, cele mai importante dintre
ele legate de cultul lui Dionysos. La vremea aceea nu era neobişnuit ca o
persoană să cumuleze funcţii în mai multe culte ale misterelor74; de altfel,
tendinţa asociaţiilor de a forma în epoca romană un mediu închis este bine
atestată.75 Prezenţa atâtor nume de histrieni în inscripţia asociaţiei de den
drophoroi de la Tomis nu se datorează însă unei apropieri între cele două
culte, nici doar vecinătăţii celor două oraşe. Aceştia sunt histrieni care la
ei acasă ţineau de asociaţii în cinstea lui Dionysos, însă la Tomis nu apar
în asociaţii dionysiace, ci în unele legate de cultul Kybelei - deoarece cul
tul Kybelei se bucura la Tomis de aproximativ aceeaşi importanţă de care
se bucura cel al lui Dionysos la Histria. Aceasta se referă atât la statutul
fiecărui cult în fiecare din cele două oraşe (în raport cu cultele altor divini
tăţi în acelaşi oraş), cât şi la statutul social al fiecăreia dintre asociaţii şi al
membrilor săi. Aşadar, histrienii, căutând o asociaţie la Tomis echivalentă
ca importanţă şi statut social cu cea căreia îi aparţineau în oraşul lor de
origine, o găseau nu în vreo asociaţie de cult tomitană legată de Dionysos,
ci în cea de dendrophoroi.
În afara litoralului vest-pontic, oraşele noastre mai întreţin raporturi
de natură religioasă cu o singură regiune: nord-vestul Asiei Mici, din ve
cinătatea Strâmtorilor. Un bun exemplu îl constituie o inscripţie votivă în
limba latină (ISM II 129 CIL III 7532 ILS 4069), ridicată Ero et Domno
în prima jumătate a secolului II p. Chr. de o asociaţie de persoane care se
descriu drept „romani". Toţi poartă tria nomina, cei mai mulţi - gentilicii
neimperiale, care indică cetăţenie romană de dată veche. Fără excepţie, ei
provin din oraşe din Asia Mică (mai cu seamă de pe litoralul de nord) şi
din zona Strâmtorilor.76
Repetate relaţii s-au închegat între oraşe vest-pontice şi oraşul Perga
mon. Thiasos-ul lui Paso din Tomis (ISM II 120, sec. I a. Chr.), legat de mis
teriile extatice ale lui Dionysos, îl adoră pe zeu sub epitetele TaVQOKEQWc;
=

=

72. ISM II 83; cf SEG 27, 399.
73. ISM I 99, 100, 197, 218, 225.
74. Burkert 1987, 48-49; Slavova 2002, 143.
75. Cf Baslez 2004, mai ales 109-1 10.
76. Menia Iuliane Tiana, L. Antonius Capito Nicomedia, C. Licinius C/emens n(atus) Abo
nutichu, C. Aurelius Alexandrus n(atus) Herac/ia, Cludius [sic] Secundus n(atus) Abonuti
chus, C. Gabinius Modestus n(atus) Perintho, [T. ?] Ailius Barbaria n(atus) Nicomedia, Aure
lius Vitus n(atus) Caesaria, Vettius Ponticus n(atus) Tio, Fabius Paulinus n(atus) Mazaca, T.
Ailius Pompeius n(atus) Tio, Papirius Ce/er
„.
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şi flvQL�Qoµrn;, care îşi găsesc paralele la Pergamon.77 L.a�nvLav6i; din
Histria i-a închinat în secolul II p. Chr. o inscripţie votivă lui Asklepi
os Pergamenos.78 Tot la Pergamon trimite desemnarea lui Dionysos, tot
într-o inscripţie tomitană (ISM II 121), cu epitetul Ka 8fjy E µov E ui;, răspân
dit doar în regatul Pergamului şi în teritorii dependente de acesta şi aflat
în legătură cu cultul casei regale attalide; prezenţa la Tomis a zeului sub
această epicleză, care practic nu se întâlneşte în afara regatului Pergamu
lui, se explică prin raporturi directe între cele două regiuni.79
Tot spre Asia Mică trimite o asociaţie de cult din teritoriul tomitan80,
numită dumus (Aur(elius) Valeria[nu]s pater dumi, Fl(avia) Nona mater
dumi şi vix(illarius) (al asociaţiei) Dionus, după 212 p. Chr.). Acest termen
(bovµoi;) este folosit în Asia Mică pentru adoratorii Kybelei81 , dar şi ai altor
divinităţi, precum MT] v Tlliµou, MT] v TvQavvoi;82 sau Artemis-Anaîtis83;
are aşadar un cadru cultic mai larg. Cultul Anaitei84, divinitate iraniană
strămutată în Lydia, nu s-a răspândit în epoca imperială în afara Asiei
Mici.85 Termenul bovµoi; mai apare în Tracia într-o inscripţie grecească
din Serdica legată de cultul Kybelei86, dar forma sa latinească, dumus, mai
apare, cu excepţia textului tomitan, doar într-o inscripţie din secolul II
p. Chr. de la Novae87, în forma dumopireti. Această noţiune a fost expli
cată de Deubner88 şi, amănunţit din punct de vedere lingvistic şi istoric,
de Wikander89, ca un compus din bovµoi; şi TIUQm8m.90 Acest din urmă
cuvânt apare la Strabo91 şi Eustathios92 cu sensul de „adoratori ai focu
lui", „magi". Adorarea focului era însă caracteristica principală a cultului
Anaitei, preluată mai târziu de zoroastrism. Astfel, inscripţia de la Novae
77. Cf Alexandrescu-Vianu 2007; Ruscu 2010.
78. ISM I 135 SEG 27, 373; el este poate una şi aceeaşi persoană cu preşedintele
asociaţiei de cântăreţi dionysiaci M. Ulpius Sabinianus, SEG 24, 1115 ISM I 207.
79. Ruscu 2010.
80. Un altar din Mihail Kogălniceanu I vicus Clementiani: Vulpe 1964, 411 cu n. 3;
ISM II 160.
81. Tacheva-Hitova 1983, 79, cu bibliografia.
82. Maeonia: CIG II 3439 Sokolowski 1955, 19.
83. Herrmann 1962, 37 nr. 25; cf B E 1963, 225. Vezi, pentru Analtis, Wikander 1946;
Robert 1989. Cf Santoro 1974, 19-22.
84. Pentru iconografia zeiţei, vezi Reding-Hourcade 1983.
85. B E 1968, 131.
86. IGB IV 1925 CMRDM I 03 = Tacheva-Hitova 1983, 1 16-1 18 nr. 101; cf Slavova
2002, 138, 146.
87. Tacheva-Hitova 1983, 73-74 nr. 4.
88. Deubner 1929.
89. Wikander 1946, 1-8, 219-220.
90. Altfel Vulpe 1964, 418-419.
91. 15, 3, 15 (C 733).
92. Ad Dionysium Periegetem Vs. 970.
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atestă legătura în cult dintre două zeităţi foarte apropiate, care însă nu au
fost niciodată sincretizate în Asia Mică.93 În favoarea interpretării asoci
aţiei de cult din teritoriul tomitan ca fiind închinată zeiţei Analtis, şi nu
Kybelei s-a pronunţat D. M. Pippidi.94 S-a argumentat că relaţia cu Kybele
ar fi mai probabilă, deoarece pentru zeiţa iraniană nu ar fi existat în epoca
Principatului propagandă şi răspândire în afara Asiei Mici. Argumentul
este însă insuficient. Nu este exclus ca acest cult să fi fost strămutat din
Asia Mică la Tomis cu tot cu purtătorii săi. La Novae, o bună parte dintre
locuitorii oraşului erau de origine răsăriteană95 şi imaginea cultelor aici
este corespunzător de variată, după cum şi la Tomis sunt atestate nume
roase persoane de atare origine.96
Aceste pronunţate influenţe religioase provenind din spaţiul microasi
atic cel mai apropiat geografic de litoralul vest-pontic vin în completarea
raporturilor alcătuite de schimburile de persoane în epoca romană (vezi
mai sus). Se conturează astfel imaginea unei strânse apropieri între cele
două regiuni de pe ţărmuri diferite ale Mării Negre, apropiere care nu era
stânjenită de faptul că aceste oraşe aparţineau de provincii romane diferite
şi care se manifesta prin intense raporturi personale.
Însă cea mai importantă înnoire religioasă care însoţeşte sosirea Romei
pe litoralul vest-pontic o constituie ascensiunea cultelor autohtone în pan
teonul oraşelor greceşti. Trei divinităţi pot fi menţionate în acest context:
Cavalerul Trac, Cavalerii Danubieni şi Marele Zeu Derzelas.
Monumentele votive şi funerare reprezentându-l pe Cavalerul Trac97
sunt prezente pe litoralul vest-pontic începând cu epoca elenistică târzie
şi îşi ating apogeul spre sfârşitul secolului II p. Chr. şi în prima jumătate a
secolului următor. Dintre oraşele de pe litoral, cea mai mare concentrare
se înregistrează la Odessos, singurul loc în care apar asemenea monumen
te încă din epoca elenistică. Dincolo de discuţiile privitoare la originea,
natura, variile influenţe şi caracterul sincretic al acestui cult98, apariţia sa
mai întâi în regiunile de litoral - pontic şi egeean - şi producţia de masă
a monumentelor începând cu a doua jumătate a secolului II p. Chr. sunt
consecinţe ale mai marii apropieri geografice şi culturale dintre cele două
medii, trac şi grec, care i-au dat naştere, precum şi ale intensificării urba
nizării, ale familiarizării cu modul de viaţă urban, ale acceptării modelelor
iconografice greceşti în mediul trac, ale apariţiei şi înmulţirii atelierelor
93. Wikander 1946, 219-220.
94. Pippidi 1967 a.
95. Gerov 1980, 99-101, 1 1 3-119; Mrozewicz 1981; Press, Samowski 1990.
96. Vezi pentru aceasta Ruscu, Ciongradi 2005, cu bibliografia.
97. CCET I; CCET IV.
98. Vezi cel mai recent Oppermann 2006, cu bibliografia. Vezi şi Boteva 201 1 .
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de sculptori.99 Dedicanţii aparţin tuturor straturilor sociale, de la cele mai
umile la aristocraţia urbană, preponderent însă persoane care au legătură,
într-un fel sau altul, cu mediul trac.100
Dintre monumentele care-l atestă pe Megas Theos (Derzelas)101, cele de
la Odessos sunt de departe cele mai numeroase102, ca şi în cazul monumen
telor Cavalerului Trac. La Tomis, zeul apare doar pe monede din epoca
Principatului.103 Nici la Dionysopolis atestările monetare şi sculpturale104
nu precedă epoca romană.105 În sfârşit, la Histria singura dovadă pusă în
legătură cu această divinitate, inscripţia micului templu106 ridicat în seco
lul III a. Chr. în cinstea Marelui Zeu de către thasianul Peisistratos fiul lui
99. Vezi, pentru acest din urmă subiect, Oppermann 1980; Oppermann 1981, 511;
Oppermann 2006, 314-315; pentru reliefurile funerare, vezi Conrad 2004, 63-70.
100. Oppermann 2006, 318-319.
101. Vezi pentru această divinitate: Zelozowski 1992, cu bibliografia; Pippidi 1998;
Alexandrescu-Vianu 1999-2001; Oppermann 2002; Peter 2005; Oppermann 2006, 292293.
102. Trei inscripţii (IGB 12, 47 [215 p. Chr.], 47bis [221 p. Chr.], 48 [238 p. Chr.]) îl men
ţionează pe Derzelas ca preot eponim al oraşului; deţineau această demnitate cel pupn
cincisprezece persoane. Sunt atestaţi trei preop ai zeului (IGB 12, 150 [începutul secolului
II p. Chr.: Alexandrescu-Vianu 1985, 63, 75 nr. 104], 186ter [epoca romană], 47bis) şi un
neokoros (IGB 12, 230bis, secolul III p. Chr. [Oppermann 2002, 53]); în cazul unui al patru
lea preot nu este cert că numele divinităţii poate într-adevăr fi întregit Theos Megas (IGB
12, 67). Statuete de teracotă: cu pateră şi cornul abundenţei, elenistică timpurie (Mircev
1956, 8 nr. 33 J. Zelozowski, LIMC VII 1994, 919 s. v.); două capete cu cunună de iederă,
elenistice timpurii (Mircev 1956, 13 nr. 68; 16 nr. 93); cap cu cunună de viţă, elenistic tim
puriu (Mircev 1956, 13 nr. 69); vezi şi Oppermann 2006, 192. Greutăp din plumb cu re
prezentarea zeului: Minchev 2003, 233, 255. Reprezentări monetare: monede autonome:
ultimul sfert al secolului II a. Chr. (Pick, Regling 1910, 2214-2215); coloniale: Traian (Pick,
Regling 1910, 2227, 2232), Hadrian (Pick, Regling 1910, 2233, 2239), Pius (Pick, Regling
1910, 2240, 2244-2244a, 2246), Marcus Aurelius (Pick, Regling 1910, 2247), Commodus
(Pick, Regling 1910, 2250-2251), Septimius Severus (Pick, Regling 1910, 2259-2264, 2271),
Caracalla (Pick, Regling 1910, 2281-2286), Geta (Pick, Regling 1910, 2289-2290), Elagabal
(Pick, Regling 1910, 2291-2302), Severus Alexander (Pick, Regling 1910, 2308-2311), Gor
dian (Pick, Regling 1910, 2314, 2318-2320, 2325-2374). Vezi, pentru iconografie, şi Alexan
drescu-Vianu 1999-2001, 73-74; Tonceva 1969, 9, 37 nr. 7. Monedele atestă, sub Gordian,
şi existenţa unor jocuri numite Darzaleia (Pick, Regling 1910, 2370-2372). Atribuirea unui
templu datat în secolul I a. Chr. acestui zeu este incertă (Minchev 2003, 244).
103. Pick, Regling 1910, 2503-2504. În cazul monedelor din epoca elenistică (Pick,
Regling 1910, 2407-2424a, 2440-2455, după sfârşitul secolului III a. Chr.), ar putea fi
vorba mai degrabă despre Zeus (Oppermann 2002, 52).
104. Monede: Pick 1898, 376 (Septimius Severus); Pick 1898, 381 (Severus Ale
xander); Pick 1898, 384 (Gordian). Artefacte: Oppermann 2002, 54.
105. Inscripţia în cinstea lui Akomion din Dionysopolis (IGB 12, 13; cf. IGB V 5006)
îl numeşte deţinător al preoţiilor mai multor zei, între care şi Theos Megas; însă textul
este în pasajul cu pricina atât de lacunar, încât identificarea divinităţii devine incertă:
r. 9-10: iEQEU� TE yEvoµEv[o� I - ? wu 8rnu MEy]aAou.
106. Vezi pentru el Pippidi, Bordenache 1959; pentru arhitectură, Mărgineanu
Cârstoiu 1989; Alexandrescu 1999-2001; Alexandrescu 2005, 123-126, 186.
=
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Mnesistratos107, se referă, fără îndoială, la o altă divinitate decât Derzelas,
de care o despart cinci veacuri şi care de altfel nu este aici numită aşa.108
În fine, monumentele puţin numeroase din oraşele vest-pontice109 care
atestă cultul Cavalerilor Danubieni se află la periferia răspândirii acestui cult
sincretic cu puternice influenţe tracic/dacic/moesice, al cărui centru îl con
stituie provinciile Dacia Inferior şi Moesia Superior, mai târziu Pannonia. 1 10
Aceasta constituie, în viaţa religioasă a oraşelor vest-pontice, cea mai
radicală înnoire, care se plasează în timp sub stăpânirea romană, dar nu
constituie decât parţial o consecinţă a acesteia. Beneficiile epocii romane:
pacificarea şi urbanizarea interiorului trac, care, împreună cu extinderea
şi consolidarea reţelei de drumuri, au asigurat deschiderea mai mare a
acestui interior spre influenţele culturale greceşti şi romane; pătrunderea
în mediul trac şi acceptarea de către acesta a modului de viaţă urban şi,
împreună cu el, a obiceiului de a pune inscripţii şi a modelelor iconogra
fice greceşti; intensificarea ascensiunii sociale a tracilor/geţilor în oraşele
greceşti (v. mai sus); toate acestea se reflectă în domeniul religios prin pă
trunderea şi apoi extinderea cultului unor divinităţi cum sunt cele numite
aici. Ele însă nu au fost nici create, nici aduse odată cu începutul epocii ro
mane; originile lor merg mai departe în timp, plasându-se în epoca elenis
tică târzie, şi astfel sunt produsul unor evoluţii ale societăţii locale, pe care
sosirea Romei le va fi precipitat, dar pe care nu ea le-a făcut să ia fiinţă.
*

Marea Neagră111, chiar în mai mare măsură decât Mediterana, este un
spaţiu fără centru, sau care îşi este el însuşi centru. Regiunile limitrofe ei
îşi sunt aşadar echidistante, altfel decât doar geografic, şi se definesc di
ferit doar în raport cu spaţiile exterioare. De exemplu, în raport cu lumea
mediteraneeană, regiunile pontice se subîmpart în: cele aflate în marginea
şi adesea adânc implicate în treburile ei politice, militare sau diplomatice,
care deseori au făcut parte din structuri politice aparţinându-i şi care, în
consecinţă, îşi găsesc mai frecvent şi mai consecvent reflectare în izvoarele
107. ISM I 145; cf SEC 18, 296.
108. Sarapis: Suceveanu 1999; Dionysos: Oppermann 2002. Cf Alexandrescu-Vianu
1999-2001, pentru utilizarea acestui epitet.
109. Tomis: cinci fragmente şi reliefuri de fragmente de marmură (CMRED I 93-97)
datate în epoca Severilor; Odessos: două reliefuri de marmură, unul datat în epoca
Severilor (CMRED I 92), celălalt, larg în epoca romană (Tonceva 1960, 80 nr. 1 ); Histria:
relief de marmură, epoca Severilor (CMRED 98); Bizone: relief de marmură, epoca
Severilor (CMRED I 91).
1 10. CMRED 1-11; Oppermann 1981.
1 1 1 . Pentru cele ce urmează, vezi: Mitchell 2002; Morris 2005; King 2005, 23-50;
Dana 201 1 .
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literare (ţărmul sudic); cele aflate la periferia ei, doar sporadic şi la mai
mari intervale de timp implicate în afacerile ei (ţărmul apusean); şi cele
aflate cel mai departe de ea, rareori atrase în evenimentele care afectau
lumea mediteraneeană (ţărmul nordic). Unele faţă de altele însă, neexis
tând un centru în jurul căruia să graviteze, ele îşi sunt dacă nu egale, căci
diferenţe de prosperitate, de strălucire culturală, de intensitate a relaţiilor
externe, de presiune exercitată sau suferită au existat întotdeauna, atunci
măcar la fel de departe sau de aproape de un centru inexistent sau de no
ţiunea de centru.
În acest sens, regiunile pontice sunt şi foarte asemănătoare. Dincolo de
deosebirile determinate de diferenţa de origine - milesiană sau doriană -,
de diferenţele de mediu - geografic sau uman - în care au fost implantate,
de evoluţia mai rapidă ori mai lentă sau de deschiderea mai mare sau mai
mică spre exterior, oraşele au mult mai multe în comun fiecare cu oricare
dintre celelalte decât au cu propriul lor hinterland, indiferent de natura
acestuia. Alcătuind o parte a lumii elene, ele sunt în acelaşi timp propriul
lor centru, un centru cu înfăţişare şi reguli proprii, aparte.
Însă, dacă privite dinspre Mediterana oraşele greceşti de la Marea Nea
gră alcătuiesc o frontieră, privite dinspre ele însele alcătuiesc o poartă de
trecere: spre populaţiile barbare învecinate şi dincolo de acestea, dar şi
dinspre acestea spre mai larga deschidere a lumii greceşti. Ceea ce este,
din perspectiva surselor, o mare greacă devine un spaţiu al multiplelor
interacţiuni. Variile legături cu hinterlandul, cu populaţiile care le încon
joară şi cu care convieţuiesc le conferă o dimensiune suplimentară faţă de
cea a raporturilor cu alte oraşe greceşti şi nuanţează decisiv înţelegerea
funcţiei şi evoluţiei acestor oraşe.
Sosirea Romei constituie pentru oraşele noastre momentul de cotitură
în multe privinţe, inclusiv pentru relaţiile lor externe, momentul în care
totul pare să fi căpătat o nouă înfăţişare. Acest fapt este vizibil mai cu
seamă la cel dintâi nivel al percepţiei: încetarea relaţiilor externe la nivel
statal ale oraşelor, încetarea raporturilor cu entităţi barbare, reorientarea
spre noi direcţii, încetarea acelor documente care ilustraseră în perioada
anterioară cel mai frecvent relaţiile externe ale oraşelor - decretele onori
fice pentru străini şi în primul rând cele de proxenie. Însă în alte privinţe,
mai puţin expuse luminii surselor noastre, pentru care legăturile religioa
se şi cultice pot constitui un exemplu sau un simptom, sosirea Romei nu
constituie nici o cezură, nici o cotitură, ci doar un element de amplificare
sau nuanţare a unor procese mai profunde, care începuseră deja.
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Abstract
The Relations of the Western Pontic Apoikiai with Their Greek
and Barbarian Neighbours in the Hellenistic and Roman Periods

Concerning the official, inter-state relations - politica!, military, or
diplomatic - without entering into details of events, I firstly follow the
evolution of the general attitude of the cities, firstly towards each other,
then towards the Barbarians in their neighbourhood, and especially the
shift in the balance of power between Greeks and Barbarians in the course
of the Hellenistic period, an issue that was only solved with the coming
of Rome. (I exclude the reign of Mithradates VI Eupator, which will be
discussed elsewhere.) On the matter of „personal" relations, I secondly
examine how the purely personal relations - the ones that cannot be
construed as being linked to connections of the cities - do or do nat allow
the outline of any pattern or constants. Thirdly, the emergence of new cults
in the pantheon of a city or the change of the social or ethnic structure of
its believers allows to highlight the influence, which the externai relations
of a city can wield over its religious life.
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relaţii şi reţele între cetăţile g receşti
din sudul Mării Negre şi vecinii lor pontici
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MĂDĂLINA DANA

Regiunea de care ne vom ocupa este limitată spre interiorul Anato
liei de un lanţ muntos care lasă din loc în loc să apară câmpiile litorale,
pe o porţiune de aproape 1 000 de kilometri, între Heracleea, la vest, şi
Trapezunt, la est. Este vorba deci de Heracleea, Tieion, Amastris, Sino
pe cu cele trei colonii ale ei (Kotyora, Kerasous şi Trapezunt), Amisos
(la vest de Trapezunt) şi Abonouteichos. Poziţia sa geografică face ca
relaţiile aşezărilor din sudul Pontului Euxin să fie orientate mai degrabă
spre mare, pe care se practica fie cabotajul, fie traversarea directă1, şi mai
puţin spre Anatolia, deşi, cum s-a demonstrat recent2, în epoca romană
dezvoltarea sistemului rutier continental a dus la diversificarea relaţiilor
cu interiorul Asiei Mici.
Sursele de care dispunem sunt literare (mai ales pentru perioada pre
romană), epigrafice şi numismatice. Anabaza lui Xenofon (cărţile IV-VI)
sau fragmentele din Memnon din Heracleea păstrate în Biblioteca patriar
hului Photius se adaugă informaţiilor lui Herodot, Diodor din Sicilia sau
Strabon. Documentaţia cea mai importantă o reprezintă sursele epigrafice,
în ciuda caracterului oarecum stereotip al decretelor, de exemplu. Pentru
cetăţile din sudul Pontului Euxin, dificultatea de a utiliza aceste surse vine
din faptul că cele mai multe datează din epoca imperială şi destul de puţi
ne din epocile anterioare - câteva pentru epoca elenistică, foarte rare pen
tru epoca clasică. După cum ştim, actuala coastă pontică a Turciei nu be
neficiază de săpături importante (prin aceasta nu dorim să spunem că nu
există deloc săpături!), fie din cauză că anumite cetăţi au fost suprapuse de
aşezări modeme, fie pentru că interesul pentru coasta egeeană prevalează.
Istoria cetăţilor este relatată fie în (rarele) monografii dedicate cetăţilor,
fie în lucrări de sinteză sau articole specifice. Printre acestea, putem men
ţiona lucrările dedicate Heracleei3 şi mai ales cetăţii Sinope: o teză inedită, în
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-II-ID-PCE-201 1-3-0054.
Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne/Franţa; m_firicel@yahoo.com
1 . Maksimova 1959.
2. Ruscu 2008; Barat 2009.
3. Burstein 1976; Desideri 1991; Bittner 1998.
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curs de apariţie4, mai multe articole de aceeaşi autoare5, o lucrare despre
teritoriu6, o contribuţie de geografie istorică7 şi, în fine, un volum colec
tiv foarte recent, cu contribuţii mai ales arheologice8. Toate acestea vin să
se adauge celor două articole epigrafice vechi, dar încă utile ale lui D.M.
Robinson9• Pentru Amisos, nu dispunem decât de monografia în turcă a
lui S. Atasoy10, iar pentru celelalte cetăţi trebuie recurs la articolele tema
tice apărute în cele patru volume consacrate Mării Negre editate de O.V.
Grammenos şi E.K. Petropoulos11 • Regatul Pontului şi mai ales Mithrida
tes VI Eupator, cel mai cunoscut reprezentant al dinastiei, au reţinut de
asemenea atenţia specialiştilor: mai multe lucrări importante sunt con
sacrate acestuia din urmă12, iar un articol recent revine asupra apariţiei
dinastiei în Pont13• În fine, există o singură lucrare generală14 şi o sinteză
pentru epoca romană15•
Câteva dintre cetăţi, cele mai importante, ca Heracleea Pontică şi Sino
pe, beneficiază, de asemenea, de corpora epigrafice în seria JK16• Pentru
Amastris, putem folosi cu succes catalogul epigrafie al lui Christian Marek
din lucrarea sa despre provincia Pontus-Bithynia, deja citată17• Pentru alte
cetăţi, trebuie să recurgem la volumul al treilea din Studia Pontica18•
În ce priveşte istoria relaţiilor dintre cetăţi, dacă pentru nordul Mării
Negre dispunem de lucrarea recentă a lui Christel Miiller19, pentru sudul
Pontului putem invoca monografia referitoare la Heracleea a lui S.M. Bur
stein şi un articol important de acelaşi autor20, volumul lui S.J. Saprykin
care revine asupra relaţiilor dintre Heracleea şi „fiica" sa, Chersones21• La
acestea se adaugă articolul pe care Ligia Ruscu l-a consacrat relaţiilor externe
4. Barat 2006.
5. Barat 2009; Barat 2010, 25-64 (ilustraţii 533-636).
6. Doonan 2004.
7. Dan 2009.
8. Kassab Tezgor 201 1 .
9 . Robinson 1906 a ; Robinson 1906 b .
1 0. Atasoy 1997.
1 1 . AGCBS 1,1-2; AGCBS 11,1-2.
12. Reinach 1899; Mc Ging 1986; Ballesteros Pastor 1996; Burcu Erciyas 2006; H0jte
2009.
13. Bosworth & Wheatley 1998.
14. Maksimova 1956.
15. Marek 1993; Marek 2003; Marek 2010.
16. Jonnes 1994; French 2004.
17. Marek 1993, 157-187.
18. Anderson, Cumont & Gregoire 1910.
19. Muller 2010.
20. Burstein 1974, 401-416.
21. Saprykin 1997.
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ale cetăţii Sinope22 şi, într-o anumită măsură, monografia mea despre mo
bilitatea culturală, dar într-un cadru general23• De altfel, una dintre con
cluziile la care am ajuns este că relaţiile culturale nu pot fi analizate în
afara altor tipuri de relaţii, respectiv politice sau economice. Imaginea de
ansamblu care se întrevede, graţie mai ales documentaţiei epigrafice, este
aceea a unei circulaţii intra-pontice permanente, care cunoaşte o intensifi
care în epoca elenistică, pentru a atinge apogeul în epoca imperială. Există,
astfel, ceea ce putem numi „cetăţi deschise", care primesc alţi pontici şi ai
căror reprezentanţi sunt prezenţi în alte oraşe din Marea Neagră, şi cetăţi
mai mult sau mai puţin „închise"24.
Contribuţia de faţă îşi propune să pună în evidenţă fenomenele de mo
bilitate, şi anume circulaţia persoanelor, a bunurilor materiale şi a achiziţi
ilor culturale în cadrul unor reţele care se stabilesc între cetăţi la mai multe
niveluri: economic, politic şi cultural. Putem afirma că avem de-a face cu
o reţea în momentul în care o relaţie sporadică se transformă într-una pe
renă sau care poate fi urmărită o perioadă îndelungată, între două sau mai
multe cetăţi. Vom vedea dacă aceste reţele se suprapun sau se influenţează
reciproc şi dacă un anumit tip de mobilitate dă naştere unui alt tip.25 Dacă
aceste concepte au început să intereseze comunitatea ştiinţifică în ultimele
trei decenii, ele au devenit din ce în ce mai actuale începând cu anii 2000.
Termenul „reţea", în special, s-a impus, la început în legătură cu aspectele
religioase ale raporturilor dintre cetăţi şi cu frecventarea sanctuarelor pan
elenice26, pentru a fi aplicat mai apoi la diverse alte tipuri de relaţii. Aceste
relaţii sunt văzute întotdeauna ca o pânză de păianjen cu diverse puncte
nodale27, nu atât între indivizi, cât între comunităţi civice.

I. Solidarităţi sud-pontice
Cetăţile de pe coasta de sud nu sunt rezultatul unei colonizări uni
ce, căci mai multe metropole îşi dispută litoralul meridional al Pontului.
Avem de-a face, în primul rând, cu o colonizare ioniană - conform uneia
dintre cele trei legende de fondare, Sinope a cunoscut chiar două tentative
de colonizare, una condusă de milesianul Habron înainte de 657/656 (data
invaziei cimeriene), alta în 631, dată oferită de Eusebiu din Cezareea28 -,
22. Ruscu 2008.
23. Dana 201 1 a.
24. Dana 201 1 a, 382-386.
25. Vezi Dana 2012 b.
26. Malkin 1987; Malkin 2005; Malkin 201 1; Rutherford 2009.
27. Pentru conceptul de „pânză de păianjen" aplicat mobilităţii agonistice, vezi
Angeli Bernardini 2005.
28. lvantchik 1997; Dana 2007; Manoledakis 2010.
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cu o intruziune doriană mai tardivă, căci Heracleea este fondată în 560, de
către megarieni, cu un aport beoţian.29 Totuşi, nu putem vorbi de o concu
renţă vizibilă între colonii clasate drept ioniene şi doriene, ci mai degrabă
de sfere de influenţă: pe de o parte, Sinope cu cele trei colonii pe coasta
de sud şi Amisos (care prezintă şi elemente foceene), pe de altă parte, He
racleea cu cele patru oraşe care aveau să intre mai târziu în componenţa
cetăţii Amastris. Aceasta din urmă este fondată către 320 a. Chr., purtând
numele prinţesei persane Amastris, fosta soţie a tiranului heracleot Diony
sios. 30 Sub numele ei sunt reunite Tieion, Kromna, Sesamos şi Kytoros (Ti
eion îşi va recăpăta de altfel destul de repede independenţa)31• Heracleea
fondează la rândul său colonii, respectiv două dintre cele mai importante
cetăţi în Pont: Callatis pe coasta de vest, Chersonesul Tauric în Crimeea,
precum şi Kieros (ulterior Prusias ad Hypium) în interiorul Asiei Mici.
Istoria cetăţilor sud-pontice, cum arată şi Claire Barat, este comună, în
ciuda unor diferende politice sau economice. Autoarea punctează chiar o
solidaritate pontică, o comunitate de destin: în momentul conflictului din
tre Cresus şi Cyrus, din care regele lidian iese învins, cetăţile de pe coasta
de sud sunt supuse puterii persane: Heracleea şi Sinope aparţineau, de
exemple, celui de-al treilea district al imperiului persan, şi anume satra
piei din Daskyleion sau satrapiei Frigiei helespontice; Amisos şi mai târ
ziu Kotyora, Trapezunt şi Kerasous, colonii sinopeene, făceau parte din
satrapia Capadociei32• De asemenea, cetăţile părăsesc împreună dominaţia
persană - sau mai degrabă sunt forţate să o facă în urma expediţiei pontice
a lui Pericle, în orice caz în urma unei puternice presiuni ateniene33 - şi
sunt incluse în Liga de la Delos, figurând împreună pe lista cetăţilor care
plătesc tribut în 425/424.34
O imagine punctuală a situaţiei coastei de sud ne este oferită de Xenofon,
care se afla în fruntea celor zece mii de mercenari - sau a ce mai rămăsese
din ei - la întoarcerea din expediţia nefericită în solda lui Cyrus, de-a lungul
litoralului pontic, între 401 şi 400 a. Chr. În cadrul acestui episod, vedem cum
Sinope vine în ajutor coloniei ei Kotyora, în conflict cu mercenarii greci, şi
aflăm de asemenea că la Kotyora se găseau la acea dată negustori sinopeeni
şi heracleoţi. Aceştia din urmă joacă, în plus, un rol diplomatic, căci ei sunt
cei care asigură negocierile între soldaţii lui Xenofon şi principalele cetăţi din
29. Pentru tradiţiile cu privire la fondarea Heracleei Pontice, vezi Robu 2008,
265-279.
30. Memnon, FGrHist 434 F 4.4.
31. Pentru mai multe detalii asupra acestei perioade, vezi Saprykin 1997, 161-178.
32. Barat 2012.
33. Surikov 2001; Braund 2005.
34. ATL I.A9.IV.126 şi urm.: [116AEc;] EK TO Eu[xaE ivo]; exista loc pentru 50 de cetăţi,
dintre care 15 nume sunt restituite.
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regiune, Sinope şi Heracleea35: acestea din urmă le oferă mercenarilor nave
pentru a părăsi cât mai repede locul. Putem vorbi şi de relaţii personale între
vecini, căci Hekatonymos, şeful delegaţiei sinopeene la mercenarii greci, era
proxen al paflagonianului Korylas.36
Mai târziu, într-un context regional instabil, datorat în primul rând tul
burărilor din imperiul persan în general şi din satrapiile pontice în par
ticular37, o alianţă este serrmată în 353/352 şi 346/345 între Heracleea şi
Sinope cu acordul regelui persan; urma acestei alianţe se păstrează în
tr-un decret reprodus în traducere în Anexe nr. 1. Alianţa prevede că cele
două regimuri politice în vigoare în fiecare cetate, tirania la Heracleea şi
democraţia la Sinope, vor fi menţinute şi că fiecare din cele două cetăţi îi
datorează celeilalte sprijin în cazul unei ameninţări externe. Apariţia lui
Alexandru cel Mare în Asia Mică face ca politica cetăţilor să fie divergentă:
Sinope rămâne fidelă regelui persan, Amisos este eliberată de armatele
macedonene, iar Heracleea profită de situaţie pentru a-şi lărgi teritoriul.38
Or, odată cu diadohii, cetăţile înţeleg pericolul pe care aceştia îl puteau
reprezenta pentru ele. Heracleea, Byzantion şi Chalcedon, care vor consti
tui baza viitoarei „Ligi a Nordului", se opun lui Seleucos şi cer ajutorul lui
Mithridates I. Aşa intră în scenă fondatorul Regatului Pontului, care le va
pune mari probleme cetăţilor greceşti. Nepot al satrapului persan al Chio
sului executat din ordinul lui Antigonos Monophtalmos în 302, Mithrida
tes se instalează mai întâi la Kimiata, în Paflagonia, apoi la Amaseia.39 În
279 cucereşte Amastris, apoi, înainte de 255, Amisos40; de altfel, Mithri
dates II sau III bate monedă de aur41, iar Eupator instalează o reşedinţă
regală cu un avanpost, Eupatoria42• Cetăţile împărtăşesc, o dată în plus,
acelaşi destin: beneficiază de o foarte slabă marjă de libertate din partea
acestor dinaşti, dar sunt înfrumuseţate de aceştia43• Sinope, care rezistă în
faţa lui Mithridates II sau III, în 22044, cedează şi ea în 183 în faţa lui Phar
nakes 1.45 În epocile clasică şi elenistică, Sinope este oraşul cel mai impor
tant în comerţul maritim din Pont, iar timbrele amforice sinopeene, găsite
35. Barat 2012, 225.
36. Xenofon, Anab. 5.5.7 şi 6.1 1 .
37. Briant 1996, 701-708; Debord 1999, 83-104.
38. Barat 2012, 228-230.
39. Pentru prezenţa şi ascensiunea dinastiei Pontului, vezi Bosworth & Wheatley
1998.
40. Memnon, FGrHist 434 F 24.
41. Callatay 201 1, 466-472.
42. Pliniu cel Bătrân, NH 6.7; Strabon 12.3.14 (C. 547); Appian, Mithr. 78 şi 1 12;
Memnon, FGrHist 434 F 1 .30.3.
43. Strabon 12.3.14 (C. 547).
44. Polibiu 4.56.
45. Polibiu 23.9.2; Strabon 12.3.1 1 (C. 545-546).
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peste tot în Pont46, atestă vigoarea sa economică în sec. III şi la începutul
sec. II a. Chr. Mithridates VI s-a născut aici, în jur de 132 a. Chr., transfor
mând ulterior Sinope în capitala regatului său.47 Fosta colonie a acesteia,
Trapezunt, este de asemenea înglobată în Regatul Pontului. Mithridates
ajunge până la urmă să-şi instaureze dominaţia nu numai asupra cetăţilor
sud-pontice, ci şi asupra aproape tuturor cetăţilor din Marea Neagră, fie
printr-o înglobare efectivă, cum este cazul pentru Regatul Bosporan, fie
prin implantarea unor garnizoane, mai ales pe coasta de vest.48
Relaţiile de vecinătate şi alianţele utile par să conteze chiar mai mult
decât raporturile de rudenie, afişate de altfel, în alte circumstanţe, cu mare
mândrie: Heracleea, care, în contextul campaniei lui Antiochos II în Tra
cia, către 255, oferă ajutor aliatei sale, Byzantion, asediată de regele sele
ucid49, se află în faţa unei mari dileme când, cam în aceeaşi perioadă, este
solicitată de „fiica" ei, Callatis, împotriva cetăţii din Bosforul tracic. De fapt,
Apollonia, Histria şi Callatis (cetăţi vecine ele însele, având interese comu
ne) formează o alianţă împotriva Byzantionului, pentru controlul asupra
Tomisului, care la acea vreme era încă un emporion. Heracleoţii sunt deci
chemaţi ca mediatori, pe de o parte de către Callatis, de care îi uneau legă
turi de rudenie, dacă rămânem în vocabularul utilizat de cetăţi, pe de altă
parte de aliata lor, Byzantion.50 Heracleoţii, ne spune Memnon, „trimiseră
mediatori celor două părţi în conflict, dar tentativa lor nu fu încununată
de succes în acel moment". Trebuie înţeles că poziţia Heracleei nu era de
loc comodă: în virtutea symmachiei încheiate cu Byzantionul şi cu Chalce
donul, datora fidelitate în primul rând aliaţilor ei politici.51
În fine, solidarităţile pontice se reflectă uneori şi în acte de ordin privat.
Este remarcabil cazul unei heracleote, Synthema, căsătorită cu sinopeanul
Sophron (poate negustor, cum presupune Ligia Ruscu, sau poate practicând
46. Conovici 1998; Garlan 2004; Garlan 2007, 143-148. Vezi şi D. Kassab Tezgor
2010.
47. Strabon 12.3.11 (C. 545-546).
48. Chersones: expediţia lui Diophantos din Sinope (IOSPE 12 352 Syll.3 709); vezi
Chaniotis 1987 (BE 1990, 558; SEG XXXVII 653); Boffo 1989; Gavrilov 1996; Vinogradov
1997, 526-562; Avram 2004. Olbia: IOSPE 12 35; vezi Krapivina & Diatroptov 2005 (strategul
şi guvernatorul Olbiei, Diogenes, trimis de Mithridates în 79-78 a. Chr.) (BE 2006, 293;
2008, 401; SEG LV 855). Apollonia: generalul Epitynchanon, fiul lui Menekrates din Tars
(IGB 12 392). Poate Odessos (IGB 12 40, o ambasadă către Pharnakes I (185-170/169 a. Chr.,
care la acea epocă nu era încă rege) şi Mesambria (IGB 12 320). Histria: generalul Diogenes,
fiul lui Diogenes, mai degrabă din Amisos decât din Amastris (Avram & Bounegru 1997;
SEG XLVII 1125; AE 1997, 1316); Avram 2007, 1 17-118 (Addenda, A.XXVIII); în general,
Avram & Bounegru 2006. Vezi de asemenea Heinen 1996, 84.
49. Avram 2003, 1211-1213.
50. Memnon, FGrHist 434 F 21 Photius, Bibi., cod. 224, 228 ab.
51. Robu, sub tipar.
=

=
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o altă meserie) şi stabilită împreună cu soţul său, în epoca elenistică, pe
insula Lemnos, unde i s-a găsit epitaful.52

li. Punţi peste Marea Neagră

Această panoramă a situaţiei politice permite introducerea părţii cen
trale a contribuţiei mele, şi anume relaţiile externe ale cetăţilor sud-pon
tice cu vecinele lor. Prima problemă care se ridică este, evident, cea a pro
sopografiei, ale cărei avantaje nu mai trebuie demonstrate: listele şi tabe
lele prosopografice au avantajul de a permite o privire rapidă şi sintetică
asupra numelor personajelor, asupra meseriilor practicate sau a statutului
social şi asupra epocii în care au trăit. Însă, cum reiese din studiul detaliat
al Ligiei Ruscu privitor la Sinope, relaţiile implică mai mult decât simpla
prosopografie. În cadrul relaţiilor dintre cetăţi, anumite aspecte sunt mai
bine tratate decât altele şi asupra acestora din urmă îmi propun să atrag
atenţia: în vreme ce circulaţia economică şi monetară şi parţial relaţiile po
litice reprezintă un subiect deja clasic, celelalte tipuri de relaţii, cultuale şi
culturale, constituie aspecte care merită să fie mai bine exploatate. Trebu
ie, în orice caz, depăşit tratamentul monografic, în favoarea unei metode
mai dinamice şi de aici decurg toate avantajele studierii mobilităţii. Ne pu
tem astfel întreba: unde sunt prezenţi ponticii din sud şi pentru ce motive,
sau pe cine atrage această parte a Pontului şi din ce cauze?
Analizele individuale, pe cetăţi, permit observarea particularităţilor fie
căreia dintre ele, de unde nevoia realizării unor tabele, care figurează
în Anexe. Deşi identificarea lor este esenţială - ţin cu această ocazie să
subliniez imensul serviciu pe care profesorul Alexandru Avram l-a făcut
tuturor celor interesaţi de Pont prin redactarea Prosopografiei externe a
Pontului53, din care două studii de caz au fost publicate individual, Hera
cleea şi cetăţile nord-pontice54 -, în această a doua parte, oarecum tehnică,
a contribuţiei mele mă interesează nu atât descrierea în sine a acestor ates
tări, cât interpretarea datelor. Mă refer mai ales la găsirea unor explicaţii,
acolo unde acest lucru este posibil fără speculaţii, indispensabile oricărui
demers istoric: care ar putea fi motivele prezenţei accentuate sau, dimpo
trivă, slabe ori foarte slabe, a unuia sau altuia dintre locuitorii Pontului
Sud în alte cetăţi pontice? Participă aceştia, fie că e vorba de simpli parti
culari sau de oficiali, la crearea unor reţele, sau, dimpotrivă, prezenţa lor
52. IG XII.8, 33.
53. Avram 2013.
54. Avram 2008; Avram 2012.
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în anumite centre se justifică prin existenţa prealabilă a unei reţele? Ce îi
motivează, ce îi interesează sau ce îi îndepărtează de anumite centre?
Sursele sunt variate: documente publice sau documente private, de
crete (uneori simple titluri onorifice, alteori decrete care acordă proxenia,
cetăţenia, ateleia etc.) sau epitafuri (simple, sau adevărate epigrame fune
rare). Un simplu epitaf, conţinând doar numele şi originea defunctului,
este, evident, o sursă mai greu de exploatat decât un lung decret (deşi, din
păcate, acestea din urmă nu abundă pentru cetăţile examinate) sau - şi aici
informaţiile sunt mai abundente - o epigramă funerară redactată după
regulile artei. Printre documentele oficiale, putem găsi unele mai aproa
pe de sfera privată, precum simplele titluri onorifice, sau de cea publică,
unde un întreg grup de oficiali, de exemplu, este lăudat pentru eforturile
depuse în slujba unei alte comunităţi.
Din Kromna, cetate apropiată de Heracleea şi aflată în sfera ei de in
fluenţă, sunt originare două persoane prezente la Pantikapaion, capitala
Regatului Bosporan, ambele în secolul V a. Chr., dintre care prima bene
ficiază de un decret: Hephaistios, fiul lui Hippokrates (nr. 1), iar cea de a
doua - Kronios, fiul lui Poseidonios - este atestată de un epitaf (nr. 2).
Cetăţeni din Heracleea însăşi sunt prezenţi în Regatul Bosporan în ace
eaşi epocă, nu atât la Pantikapaion, unde atestările sunt tardive (sec. III
p. Chr.), cât la Nymphaion, Phanagoria, Hermonassa şi Gorgippia; este
vorba numai despre inscripţii funerare, deci de ordin privat. Remarcăm că
această cetate importantă are relaţii pe toate coastele pontice, cu aproape
toate cetăţile, chiar dacă documentele nu sunt de aceeaşi natură şi datea
ză din epoci diferite. Această din urmă diferenţă se datorează, cum ştim,
variaţiei documentelor regăsite în cetăţi, dintre care unele au livrat o do
cumentaţie mai degrabă din perioada clasică, altele, din epoca elenistică şi
altele, din epoca imperială.
Astfel, nu ne miră numărul relativ mare de heracleoţi atestaţi la
Odessos, Mesambria sau Tomis în epoca imperială, aceasta din urmă fi
ind, de altfel, şi capitala koinon-ului pontic de vest, deci cu un potenţial de
atracţie ridicat - vom vedea şi în cazul altor cetăţi că relaţiile cu Tomisul
sunt, fără excepţie, din epoca romană. Un heracleot, Theon fiul lui Aris
tandros (nr. 3), apare într-un epitaf la Apollonia, la o dată timpurie, ceea ce
este de înţeles nu atât pentru că relaţiile dintre aceste două cetăţi ar fi fost
în mod particular strânse în secolele V-IV a. Chr., ci mai ales pentru că cea
mai mare parte a documentaţiei furnizate de Apollonia nu depăşeşte epo
ca elenistică. De asemenea, cei doi heracleoţi atestaţi la Olbia, care primesc
proxenia, un anonim (nr. 20) şi Aristis, fiul lui Theopompos (nr. 21), apar
în documentaţia acestei cetăţi la sfârşitul sec. V şi în sec. IV a. Chr., de data
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aceasta nu pentru că Olbia nu ar oferi surse mai tardive - ea este una din
tre cetăţile relativ omogene din punctul acesta de vedere -, ci în virtutea
relaţiilor politice şi economice dintre cele două state în această perioadă.
Nu suntem surprinşi să regăsim în epoca imperială mai mulţi heracle
oţi la Callatis, colonia Heracleei, inclusiv o asociaţie cultuală, synodos, care
face o dedicaţie către Heracle Pharangeites55, veche divinitate heracleotă
adusă din metropolă de fondatorii Callatidei (nr. 1 1 ). Astfel, o „colonie"
heracleotă exista fără îndoială în cetatea vest-pontică. Să nu uităm, de ase
menea, că la mijlocul sec. III a. Chr., epoca de înflorire a Callatidei, o de
legaţie de callatieni a fost trimisă la Heracleea epi symmachian, în legătură
cu emporionul Tomis (nr. 91-92), episod deja evocat mai sus, menţionat
de Memnon din Heracleea. Relaţiei de „rudenie" îi pot fi de asemenea
subscrise, cum reiese, de altfel, din textele respective, mai multe decrete
de proxenie pentru „foarte pioşii părinţi heracleoţi" care intervin pentru
autonomia cetăţii în faţa lui Antoninus Pius (Herakleidas, fiul lui Menes
theus, şi Proklos, fiul lui Memnon).56 Aceeaşi cetate este responsabilă de
mai multe binefaceri faţă de oraşul tauric prin intermediul unui anonim,
fiul lui Demetrios (nr. 22), şi al lui Thrasymedes, fiul lui Thrasymedes (nr. 23),
douăzeci de ani mai devreme.
Aceste relaţii intervin în sec. II p. Chr. mai ales, în momentul în care,
aşa cum explica Louis Robert, cetăţile îşi redescoperă rădăcinile şi invocă
frecvent înrudirea în relaţiile diplomatice.57 O relaţie privilegiată pare să fi
existat între Olbia şi vecina ei ioniană Tyras, al cărei reprezentant, Nilos,
are de altfel şi cetăţenia tomitană, o altă cetate de origine milesiană fonda
tă în Pont.58
Singurele atestări epigrafice de care dispunem pentru Amastris da
tează din epoca imperială. Trebuie menţionată în primul rând cetăţenia
onorifică acordată Iuliei Aquilina de către heracleoţi59, asupra căreia voi
reveni în partea a treia, pentru că merită o atenţie specială. Amastris între
ţine însă o relaţie privilegiată cu cele două mari cetăţi din nordul Pontului,
Chersonesul Tauric şi Pantikapaion, unde decretele onorifice şi epitafuri
le ne arată o prezenţă remarcabilă, atât la nivel oficial (de exemplu, trei
ambasadori trimişi la regele Tiberius Iulius Rheskouporis60), cât şi personal.
Din Amastris este originar Heliodoros fiul lui Helios, în a cărui epigramă
55. Chiricat 1998.
56. Nr. 25 et 26.
57. Dana 201 1 b.
58. ISM II 5 (sfârşitul sec. II a. Chr.).
59. Nr. 52, Anexe nr. 2.
60. În 221 p. Chr.: Aurelius, fiul lui Aelianus, Aurelius Dionysios zis şi Mammaros,
Chrestos fiul lui Chrestos (nr. 49-50).
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funerară găsim expresia citată în titlul acestui articol: „acum am două
patrii"61• Tema celor două patrii, una care ţi-a dat viaţă, alta în care îţi
odihneşte trupul după moarte, apare şi în alte epigrame, deşi fără conota
ţia adusă de cuvântul patris, căci în general termenul folosit este ge, „pă
mânt" în sensul propriu62• În ciuda expresiei poetice, care ne îndeamnă
la prundenţă în a-i atribui personajului o dublă cetăţenie, epigrama arată
totuşi că a avea două patrii era, se pare, un lucru natural pentru cetăţe
nii greci din Imperiul Roman: una în care se nasc, alta pe care o aleg, în
pământul căreia li se odihneşte trupul şi care le este nu mai puţin dragă.
De exemplu, Sossios din Comana Pontului, onorat cu o inscripţie la Sino
pe, afirmă că îşi iubeşte mai mult patria adoptivă, Sinope: via Koµâvwv

E6amov oe; µâMov 'ttjvbt: cj:>LAriat: nâ'tQav63•
Reţelele Tieionului se ţes în vecinătate (Amastris, Sinope, Amisos, nr.
57-59) şi sunt atestate epigrafie doar în epoca imperială. Constatăm, de
altfel, că pentru cetăţile mai mici din sudul Pontului aceasta este unica
documentaţie de care dispunem. După modelul Amastris şi, vom vedea
imediat, Sinope, cetatea Tieion pare să fi avut relaţii mai ales cu nordul
Pontului, şi anume cu Pantikapaion (nr. 55-56). Prezenţa unor dedicanţi la
Tomis (nr. 53-54) se explică, o dată în plus, prin statutul particular de care
aceasta din urmă beneficia în epoca romană.
Atestările pentru Sinope - sinopeeni în alte cetăţi din Pont - provin,
cu excepţia Tomisului, din aceleaşi cetăţi din nordul Mării Negre64: Olbia
(la o epocă timpurie), Chersonesul Tauric, la sfârşitul epocii elenistice şi
în epoca imperială, şi Pantikapaion. Un anume Stratoneikos, fiul lui Eua
restos, având o dublă cetăţenie, din Tomis şi din Tieion, apare ca dedicant
la Sinope pentru Zeus Helios Sarapis (nr. 58)65• La Olbia au fost găsite
două decrete importante din sec. V a. Chr., mai precis din prima jumătate
a acestui secol: unul pentru Ietrokles, fiul lui Hekataios, foarte probabil
un negustor important (nr. 61), altul pentru Timesileos, tiranul din Si
nope (nr. 62), şi fratele său Theopropos (nr. 63)66• Pare puţin probabil ca
acest ultim decret să fi fost acordat după expulzarea lor de către Pericle,
în timpul expediţiei sale în Pont, căci Olbia nu ar fi putut oferi refugiu
61. Nr. 46, Anexe nr. 3.
62. Vezi mai jos epigrama pentru Theodoros fiul lui Epikrates, grammatikos originar
din Bithynion-Claudiopolis, mort la Byzantion, care vede patria adoptivă ca pe o
mamă.
63. I.Sinope 173, r. 4-7; Dana 2007, 521-525.
64. Vezi Ruscu 2008.
65. SEC XLIV 1 021 = I. Sinope 115 (epoca imperială), vezi Ruscu 2008, 100; Avram
1998-2000.
66. Vezi Anexe nr. 1 .
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duşmanilor Atenei în momentul în care se pregătea să intre în Liga de la
Delas. Prin urmare, decretul trebuie să fi fost promulgat înainte de acest
eveniment, în acelaşi context, de bune relaţii între Olbia şi „sora" sa mi
lesiană, Sinope.67
În ceea ce priveşte Chersonesul Tauric, decretul cel mai important
este acordat generalului lui Mithridates VI Eupator, Diophantos (nr. 65),
în contextul alianţei între cele două state, la începutul dominaţiei regelui
Pontului în Marea Neagră.68 Or nu trebuie uitat că în jurul anului 179 a. Chr.
(sau 155, după alte opinii) Chersonesul trimisese deja o ambasadă la rege
le Pontului, Phamakes, pentru semnarea unui tratat de alianţă.69 Celelalte
inscripţii datează din epoca romană, un decret de proxenie fiind acordat
unui armator asupra căruia voi reveni în partea a treia a articolului. Ceta
tea întreţine relaţii şi cu Callatida, cum reiese dintr-un decret din sec. IV
a. Chr. votat la Callatis pentru un sinopean, Satyros (nr. 93), fără îndoială
un negustor, ceea ce nu ne miră, cunoscând reţelele comerciale ale cetăţii
în tot Pontul.
Ca o consecinţă, fără îndoială, a evenimentelor care îl implică pe Mi
thridates în nordul Pontului, asistăm la o emigraţie importantă de repre
zentanţi ai cetăţilor sud-pontice care aparţineau regatului pontic în aceas
tă regiune, după cum atestă documentele de ordin privat, epitafuri sau
epigrame, din Pantikapaion. Unele, mai ales epitaful lui Phamakes, fiul
lui Phamakes (nr. 71), sau inscripţia funerară pentru Theophile, fiica lui
Hekataios (nr. 72), merită o atenţie specială, căci primul este un specialist
al educaţiei, iar Theophile, o „tovarăşă a Muzelor", o tânără cultivată nu
mită ea însăşi „a zecea Muză"70•
67. IGDOP 5 şi comentariul lui L. Dubois, p. 16; Braund 2005, 84. Pentru Ietrokles:
IO!b 1; IGDOP 1 (475-450 a. Chr.). Pentru o critică a acestui punct de vedere, vezi
recent Cojocaru 2009, 146-147: „Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht ein weiteres
Proxeniedekret aus Olbia, mit dem Ju.G. Vinogradov, eine Politie und Atelie fi.ir die
Familie des vertriebenen sinopischen Tyrannen' identifiziert. Der Erhaltungszustand
erlaubt es, nur eines mit Sicherheit festzustellen, dass wir es nămlich mit einem
Proxeniedekret zu tun haben. Das gro/Sartige historische Bild der Verfassung von Olbia,
das Vinogradov durch eine Aneinanderreihung von Hypothesen zeichnet, muss leider
im Reich der Mărchen bleiben. Im beschrănkten Rahmen dieses Beitrags kann ich mir
nati.irlich nicht erlauben, mich weiter an der Polemik zu der genannten Inschrift zu
beteiligen. Dies iiberlasse ich den vielen anderen Kritikem von Vinogradovs Methode
und Rekonstruktion. Einer von diesen schlăgt sogar - mit noch geringerer Berechtigung eine ganz andere Rekonstruktion des oben erwăhnten Proxeniedekrets vor".
68. Gavrilov 1996.
69. IOSPE 12 402. Cele două părţi se angajează reciproc să respecte prietenia cu
romanii: 155 a. Chr., cf Ferrary 2007, 319; 179 a. Chr., data tradiţională, cf Heinen 2005,
37-39.
70. Pentru această noţiune şi pentru alte exemple de „tovarăşi ai Muzelor" în Pont,
vezi Dana 201 1 a, 145-152.
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Astfel, din epigrama găsită la Pantikapaion aflăm despre viaţa şi carie
ra lui Pharnakes, „cel pe care atotputernicul Hades l-a zdrobit, pe urmele
nefericitei sale tinereţi. De meserie paidotrib, tânăr în ceea ce priveşte vâr
sta, el a plecat din patria sa Sinope către Apus. Acum pământul bosporan
ascunde urna sa funerară, dar gimnaziul, vărsând în tăcere lacrimi, nu l-a
uitat. Prin afecţiunea pe care i-o poartă, tatăl său adoptiv, Chemation, a
învins legea firii (arnQyâL cpumv E71QOTEQT]UEv), ridicând pe mormântul
său un monument de piatră"71• Expresia „către Apus" poate indica Gre
cia (chiar Atena, un centru cultural renumit în toată lumea greacă), dar şi
Asia Mică. După formarea ca paidotrib, echivalentul unui antrenor spor
tiv contemporan, se întoarce în Pont, dar nu în cetatea sa de origine, ci
mai departe, în Regatul Bosporan. Deşi antrenor sportiv, căruia îi revenea
educaţia fizică a tinerilor din gimnaziu, relieful său funerar îl reprezintă
ca pe un literat, ţinând în mână un sul de papirus, semn al unei profesiuni
intelectuale sau cel puţin al unui anumit gust pentru aspectele literare.72
În realitate, distincţia pe care noi, modernii, o facem între aspectul spor
tiv şi cel intelectual în formarea unui tânăr nu era operaţională pentru
antici: pentru Pharnakes, sulul funcţionează ca un symbolon tes technes,
un indiciu pentru profesia sa. În ceea ce priveşte expresia arnQyâL cpumv
E71QOTEQT]UEV, văzută de A. Tischow ca o referinţă la moartea prematură a
lui Chemation, care suferea în urma dispariţiei fiului adoptiv, eu înclin s-o
interpretez ca pe o aluzie la sentimentul filial care-i lega pe cei doi bărbaţi,
chiar dacă nu era vorba de legături de sânge73•
Or schema pe care o putem identifica în inscripţia funerară a lui Phar
nakes poate fi regăsită, aproape identică, într-o altă epigramă din Pont.
Este vorba de epitaful unui grammatikos74 originar din Bithynion-Claudio
polis (cetate care-i datorează celebritatea ulterioară lui Antinous75) care îşi
71. Nr. 68, Anexe nr. 4.
72. În general, Birt 1907. Pentru reprezentarea pe vase, vezi Immerwahr 1964;
Immerwahr 1973. Echivalentul iconografic al aluziilor la Muze din text este sulul de
papirus (byblos, volumen): vezi Zanker 1993, 218-219; Zanker 1995, 188-190; Fabricius
1999, 251; Bielman 2003, 98-99.
73. Pentru o argumentaţie mai detaliată, vezi Dana 201 1, 174-183.
74. Agusta-Boularot 1994, 704-706, nr. 47: „Theod6ros, fils de Domitios, par naissance
fils d' Epikratos, grammatikos, a vecu 36 ans. Et toi, Theod6ros, qui, jadis, as eleve la
communaute toute entiere au son des Muses, tu es venu par l'etroit sentier. Ta patrie
d'origine etait la Bithynie, c'est ensuite a Athenes que tu as acquis grande renommee
dans l'art de lire et d'ecrire; tu as obtenu de la gloire dans la ville de Byzance et quand
tu etais mourant, ta mere t'a recueilli et pose sur son sein. Lucullus a inscrit ces mots
d'amitie sur ton tombeau, sous l'aiguillon incessant (du souvenir) de ton doux esprit".
Pentru corectarea traducerii şi un comentariu mai detaliat, vezi Dana 201 1 a, 177-183.
75. Pentru numele dinastic Claudiopolis şi în special pentru cultul lui Antinous,
vezi Robert 1980, 132-138.
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sfârşeşte zilele la Byzantion în secolul II p . Chr. (Anexe nr. 5): Theodoros,
fiul lui Epikrates, adoptat mai târziu de un anume Domitios, a murit la 36
de ani după ce „s-a distins printre Muze". Theodoros s-a format la Atena
ca grammatikos (specialist în exegeza textelor, în special homerice), apoi
a profesat la Byzantion, unde un prieten şi, fără îndoială, coleg i-a dedi
cat un epitaf destul de elaborat din punct de vedere stilistic. Remarcăm
astfel, ca şi în cazul lui Phamakes, o anumită succesiune: loc de naştere/
origine - loc de formare (prestigios, în cazul lui Theodoros) - locul morţii.
Theodoros a revenit, ca şi Phamakes, în regiunea natală, într-un oraş mai
important decât cetatea sa de origine, deşi mai mulţi intelectuali bitinieni
sunt atestaţi prin inscripţii76: în epoca respectivă, Byzantion era un centru
regional important pentru a Doua Sofistică. La fel ca şi Phamakes, Theo
doros este reprezentat cu un sul de papirus în mână. Constatăm astfel o
mobilitate regională şi o identitate de destin între două personaje cu atri
buţii culturale semnificative.
Theophile este o tânără „tovarăşă a Muzelor", cum întâlnim şi în alte
regiuni ale lumii greceşti. Legătura femeilor cu Muzele se exprima adesea
în aceiaşi termeni ca şi pentru bărbaţi: Movaawv 8cQarrmva, Movamaa

cţ>L\a, µouaorr6Arn;, f.v Moucn:im EE,oxoi;77, cu singura deosebire că The
ophile era mai mult decât o tovarăşă a Muzelor, fiind considerată ca una
dintre ele (Anexe nr. 6). Se pare totuşi că, atunci când este vorba de femei,
referinţa la Muze trebuie pusă în legătură mai degrabă cu cumpătarea,
76. Medici: Acilius Theodoros şi ruda sa Theodoros, archiatros (I. Klaudiu Polis 72;
SEGO II 09/09/03; Samama 2003, nr. 313; sec. I-II p. Chr.); Athenokles din Tieion, mort
la Bithynion-Claudiopolis (I. Klaudiu Polis 80; SEGO II 09/09/06; Samama 2003, nr.
314; epoca imperială); doi alţi medici, Prokopios şi Helladios, trebuie dataţi mai târziu
(SEGO II 09/09/15). Vezi de asemenea Femoux 2004, 491-492 şi 494, pentru filozoful
Iulius Niketes, onorat de tribul Sebaste, în calitatea sa de prieten al împăratului (poate
Hadrian; I. Klaudiu Polis 67).
77. Dobias-Lalou 1982, în special 49-50: autoarea recenzează 99 de bărbaţi prieteni
"
ai Muzelor" (dintre care 35 în Antologia Palatină 7), contra a numai 26 de femei (4 în
Antologia Palatină 7). Pentru femeile comparate cu Muzele, vezi, de exemplu, GVI
675, 1323, 1989; AP 9.66, 506, 571; AP 13.283. Variante: „a zecea dintre Heliconide"
(AP 7.612); „una dintre Muze" (Antologia lui Planudes 310), ca în cazul lui Theophile.
Activităţile patronate de Muze sunt uneori precizate: 4 poetese (Erinna, AP 7.12, 13,
713; Eugenia, AP 7.593; Sappho, AP 7.14, 17, 407; Nossis, AP 7.718); 2 cântăreţe din
liră (loanna, AP 7.612; Antigona, GVI 479 I. Beroia 394); o cântăreaţă din chitară
(Philetaira, GVI 909); o femeie mim (GVI 675). Putem presupune o educaţie literară sau
muzicală pentru o anume [M]ovawv rrQocpfjnc;; de 15 ani (GVI 963) şi pentru Tertia, o
„filoloagă" de 10 ani (SEG XXII 355; vezi Robert 1965, 48-54). În Italia, într-o localitate
situată între Napoli şi Nola, o Cleopatra a primit de la Cypris (Afrodita) frumuseţea,
de la Atena EQya n:Qrrva awcpQOcnJVf)c;;, de la Muză aocţ>ia şi harul de a cânta la harpă
(GVI 1 925). Despre o alta, se spune că Muzele au consolat-o de durerile vieţii şi de
pierderea copiilor încă mici (GVI 733; IGVR III 1311).
=
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sophrosyne, acea formă de înţelepciune care decurge din buna-cuviinţă şi
modestia care trebuie să caracterizeze sexul slab. Numai în rare cazuri fe
meile beneficiază de sophia, care este o formă de înţelepciune savantă dată
de lectură şi de exerciţiul intelectual.78 O anumită prudenţă se impune şi în
analiza stelelor funerare unde femeile sunt reprezentate cu un sul de papi
rus în mână sau însoţite de obiecte referitoare la scris sau la citit, în absen
ţa unei epigrame sau a unui text scris care să confirme preocuparea pentru
activităţile literare. De altfel, cu cât avansăm spre sfârşitul epocii elenistice
şi spre epoca imperială, această preocupare se înscrie printre calităţile care
permit ca educaţia unei femei să fie considerată desăvârşită, alături de alte
însuşiri tradiţionale79: bună soţie, bună mamă, harnică ţesătoare80•
Locurile comune cu privire la moartea prematură care îi răpeşte pe
tineri se regăsesc, cu şi mai multă intensitate, în epitafurile fetelor şi feme
ilor tinere, dispărute în pragul căsătoriei sau înainte de a fi cunoscut bucu
riile maternităţii. De exemplu, Oinanthe fiica lui Glaukias din Chersones,
căreia Muzele i-au oferit farmec (charis)81, este o tânără căsătorită (nymphe)
dispărută înainte de a deveni mamă. Theophile, în schimb, face parte din
categoria tinerelor logodite, al căror sfârşit este deplâns de părinţii îndu
reraţi. În cazul Theophilei, tatăl copleşit de durere îi dedică o epigramă
reuşită din punct de vedere stilistic, cu multe aluzii mitologice şi exemple
poetice82• Aluzia la Muze, ca şi în cazul lui Oinanthe, subliniază farmecul
şi graţia tinerei fete, şi probabil talentul său muzical.
Cetate vecină cu Sinope, Amisos pare să urmeze modele similare: pre
zenţa importantă la Pantikapaion, şi încă din epoca elenistică, ba chiar din
78. Bielman 2003, 89 insistă, ca şi A.-M. Verilhac 1985, asupra faptului că imaginea
publică a femeilor era controlată de bărbaţi. Majoritatea epigramelor pentru femei
limitează calităţile acestora la cumpătare (aw<j>QOCTUVT]) şi pudoare (aibc..',�), arătând
în ce măsură aceste femei au fost „devotate în îndeplinirea îndatoririlor lor" (EQyan�,
XQTJCTTT)v), „iubitoare faţă de familia lor" (ayam), <j>iAT]). În ce priveşte Muzele, dacă
într-un epitaf masculin invocarea lor face aluzie în general la activităţi ca lectura şi
deprinderea cunoştinţelor intelectuale, Muza feminină are ca domenii muzica, dansul
sau arta mimului. Remarcăm, de altfel, că un cuvânt esenţial pentru identitatea greacă,
paideia, lipseşte din epitafurile feminine.
79. Zanker 1993, 225, vorbeşte şi el de aceleaşi valori (vezi Plutarh, Praec. coniug.
142, care evocă graţia feminină, XCtQL�). Robert 1964, 160-161, menţionează adecvarea
între numele Eu-raKto� şi statutul de bărbat căsătorit.
80. Dobias-Lalou 1982, 37-53: epigrama funerară pentru Prokla, „bien connue
pour [sa] beaute, [son] intelligence et [sa] gaiete, [sa] bonne naissance et [sa] sagesse,
Ies ouvrages magnifiques des femmes (KAutoi� T , EQYOLCTL yuvmKwv), metiers et
corbeilles, Ies lei;ons des Muses savantes (KA utoi� T EQYOLCTL yuvmKwv), la discretion
de [sa] vie, la retenue de [ses] pensees ( . . . )".
81. IOSPE 12 519; KW 319 (sec. I p. Chr.).
82. Anexe nr. 6. Vezi şi comentariile lui Mal:unowicz6wna 1970, 147-156, p. 151;
Wrilhac 1985, 89.
·
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cea clasică, dacă îl luăm în considerare pe un proxen care poartă etnicul
Peiraeus: după expediţia ateniană în Pont, cetatea a purtat o perioadă de
numirea de Pireu83• Chiar şi după ce şi-a reluat vechiul nume, a păstrat
amintirea prezenţei ateniene84• În epoca imperială, la Pantikapaion este
atestată o anume Kleopatra fiica lui Meniskos, numită „cetăţeană amise
niană", [A] µtaou rmi\tf] n<; (nr. 82). Epitetul pe care îl poartă, „Penelopa
bitiniană", pare curios dacă ne gândim că Amisos nu se găsea în Bitinia,
dar se clarifică dacă înţelegem prin „Bitinia" nu regiunea geografică, ci
numele dublei provincii, Bithynia-Pontus. Un decret de proxenie votat
pentru un strateg al lui Mithridates VI la Histria, originar mai degrabă
din Amisos decât din Amastris85, se înscrie în acelaşi context în care sunt
onoraţi la Chersones şi Olbia un strateg şi respectiv un comandant de co
rabie în serviciul regelui Pontului.86 Relaţii de vecinătate sunt atestate cu
Amastris şi Sinope, în sec. II-III p. Chr. (nr. 84-85).
În fine, Abonouteichos este o cetate devenită celebră exclusiv datorită
popularităţii pe care a cunoscut-o în imperiu, în sec. II p. Chr., oracolul
şarpelui Glycon, folosit de Alexandru sau „falsul profet", personaj descris
cu atâta umor şi indignare de Lucian din Samosata87• Reputaţia oracolului,
deşi la început regională (Paflagonia, Galaţia, Ionia şi Cilicia), s-a răspân
dit apoi într-o mare parte din Asia Mică şi chiar în Italia, printre personaje
de rang înalt (Alex. 30 şi 35). Printre adversarii cei mai înverşunaţi împotri
va lui Alexandru, Lucian îi aminteşte pe un anume Lepidus din Amastris
şi pe partizanii acestuia (hai peri Lepidon), ostili oracolelor, în calitatea lor
de adepţi ai lui Epicur. Alexandru refuză chiar să dea oracole cetăţenilor
din Amastris, oraş pe care îl detestă dintre toate celelalte oraşe din Pont
cu care avea legături (Alex. 25). Se pare că falsul profet încercase să îl inde
părteze pe Lepidus de un anume Sacerdos din Tieion, în casa căruia s-ar fi
găsit textul unui dialog cu Glycon (Alex. 43). Este posibil să-l identificăm
pe Lepidus cu un anume Ti. Claudius Lepidus, onorat, la mijlocul sec. II
83. Pentru expediţia lui Perlele în Pont, vezi Plutarh, Periei. 20. Cetatea a primit
un contingent atenian condus de Athenokles şi numele i-a fost schimbat în Pireu
(Theopomp, FGrHist 1 1 5 F 389). Schimbarea numelui este reflectată în numismatică:
monede amiseniene emise între cca 400 şi 360 a. Chr. prezintă etnicul Peiraios
(BMCPontus, p. 13-15). Vezi Braund 2005; Surikov 2001.
84. Prezenţa ateniană la Amisos este atestată şi de Arrian, Per. Pont. Eux. 15.3:
AµLCToc;, n6Atc; 'EMT]v[c;, A8T]va[wv ănmKoc;.
85. Avram & Bounegru 1997 (SEG XLVII 1125; A E 1 997, 1316).
86. Olbia: nr. 77; Chersones: nr. 78.
87. Vezi Ameling 1985: un mic altar cu dedicaţia AAd;avbQOV (SEG XXXI 1587), la
Bithynion-Claudiopolis. Acest altar găsit în Bitinia, regiune unde cultul lui Glycon s-a
răspândit, este foarte probabil dedicat lui Alexandru, eroul opusculului compus de
Lucian, mai degrabă decât lui Alexandru cel Mare); Miron 1996; Macris 2006, 316-320.
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p. Chr., într-o inscripţie din Amastris, în calitate de archiereus al koinon-ului
pontic, epistates al cetăţii sale şi ambasador la Roma88; o altă inscripţie o
onorează pe fiica sa, Claudia Lepida89• În ciuda acestei opoziţii ferme asu
pra căreia insistă Lucian, un fragment dintr-o statuie reprezentându-l pe
şarpele Glycon s-a păstrat şi este expus astăzi la muzeul local din Amas
tra, fosta Amastris. 90
Relaţiile cetăţii Abonouteichos cu cetăţile din Pontul Stâng sau de nord
sunt slab documentate: în afară de Bithynion-Claudiopolis şi Amastris,
singurele atestări pe care le avem sunt la Tomis, în epoca imperială, şi
sunt de ordin privat (nr. 86 şi 87). De altfel, cum am mai avut ocazia să
remarcăm, Tomisul este atrăgător în această epocă pentru mai mulţi pon
tici. Locuitorii acestei cetăţi par să fi fost receptivi la noul cult propagat de
Alexandru în regiune, căci o statuie bine-cunoscută reprezentându-l pe
şarpele Glycon a fost descoperită la Tomis împreună cu mai multe frag
mente de reprezentări păgâne" pe care adoratorii lor au dorit să le pună
la adăpost în faţa adepţilor noii doctrine dominante a imperiului, creşti
nismul. Astfel, s-a descoperit aici un lot de 24 de statui şi basoreliefuri,
ţinând de 16 culte diferite, depozitate unele peste altele. Printre acestea,
piesa care ne interesează, o reprezentare a lui Glycon, încolăcit (corpul
desfăşurat măsura 4,67 m), cu un cap de câine, urechi umane şi părul lung,
cu corpul acoperit de solzi şi un smoc de păr în capătul cozii.91 După cum
se pare, cultul său s-a răspândit spre nord, în provinciile danubiene, căci
la Apulum apar două dedicaţii latine, Glyconi, a doua fiind făcută iussu
dei.92 Acest fenomen se poate explica prin prezenţa în Dacia a mai mulţi
emigranţi veniţi din Asia Mică, mai cu seamă din Bitinia şi Galaţia.93
„

*

Ca o concluzie parţială, putem afirma că cetăţile din sudul Pontului,
în special Sinope, au o relaţie privilegiată cu Regatul Bosporan, căci nu
trebuie uitat că Sinope a avut statutul de capitală a Regatului Pontului
88. CIG III 4149; IGR III 88; I. Amastris 12. Pentru acest personaj, vezi Stein 1899;
PIR2 C 910; Goulet 2005 (toponimul trebuie corectat în „Amastris"). Vezi şi Koch 2005,
57, 182 şi 229 (doc. 24), iar despre Alexandru şi disputa sa cu epicurienii din Pont, 176196.
89. CIG III 4150; I. Amastris 13.
90. Marek 1993, pi. 29.4.
91. Robert 1980, 397-399; Oppermann 2007, 77, fig. 59; Alexandrescu-Vianu 2009,
30-31 şi fig. 1 1 -12.
92. CIL III 1021-1022 = IDR 111.5 85-86.
93. Cei doi dedicanţi, prezenţi la Apulum, au cognomina greceşti, Onesas (M. Ant.)
şi Theodotus (M. Aur.).
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sub Mithridates VI Eupator. De altfel, cu mult mai înainte regele bospo
ran Eumelos se arătase binevoitor faţă de locuitorii din Byzantion, Sinope,
Callatis şi faţă de alţi greci care locuiau în Pont.94 Şase epitafuri de sino
peeni au fost găsite la Pantikapaion, printre care unul pentru paidotribul
Pharnakes fiul lui Pharnakes (CJRB 129, sec. I a. Chr.), un altul pentru
Theophile, fiica lui Hekataios (CJRB 130, sfârşitul sec. I a. Chr.-începutul
sec. I p. Chr.). Alţi pontici de pe coasta meridională ale căror epitafuri au
fost găsite în capitala Regatului Bosporan sunt Heliodoros fiul lui Helios,
din Amastris (CJRB 134, sec. I p. Chr.), şi Kleopatra fiica lui Meniskos,
din aceeaşi epocă, „cetăţeană" (polietis) din Amisos. Mobilitatea îi priveş
te, de altfel, nu numai pe greci, ci şi pe indigeni: mai mulţi purtători de
nume paflagoniene şi capadociene sunt atestaţi în Regatul Bosporan, prin
tre care Maes fiul lui Anoptenis, „tovarăş al Muzelor"95 (sfârşitul sec. I
p. Chr.-începutul sec. II p. Chr.).
În afară de această relaţie privilegiată cu Regatul Bosporan (şi, în cazul
Heracleei, raporturile bune cu fostele sale colonii, Callatis şi Chersones,
în special în epoca imperială), cetăţile din sud par să fi acţionat în reţelele
de vecinătate. Cel mai interesant este că şi relaţiile lor exterioare par să fi
urmat aceeaşi direcţie: luând ca model cetăţi ca Heracleea, Byzantion sau
Chalcedon, ai căror reprezentanţi frecventează asiduu, în epoca elenistică,
şcolile de retorică şi filozofie de la Atena, tinerii originari din Sinope, Ami
sos sau Amastris îşi fac studiile la Atena. Ei calcă astfel pe urmele filozofi
lor şi sofiştilor din Heracleea (Herakleides supranumit „Ponticul", Clearh,
Chion, Chamaileon, Isokrates poate din Apollonia), Chalcedon (Phaleas,
Demetrios, Xenokrates, scolarh succesor al lui Speusip, la rândul său ne
pot şi succesor al lui Platon), Byzantion (Leon). Îi putem remarca printre
aceşti tineri pe Apollodoros din Tieion, Dorotheos şi Critolaos din Amisos
(Academia Mijlocie, sec. III-II a. Chr.).96

III. Pontici şi sud-pontici
A treia parte a acestei contribuţii pune în discuţie problema cetăţeniilor
duble sau chiar multiple. Plecând de la această realitate, încercăm să reflec
tăm la ceea ce am putea numi „cercuri de apartenenţă" şi la rolul acestora
în definirea unor identităţi personale şi a unei particularităţi regionale:
un prim cerc este evident constituit de propria cetate, al doilea - de cele
lalte cetăţi care îi acordă privilegiul cetăţeniei, ce nu este doar onorific, ci
94. Diodor 20.25.1 .
95. IOSPE IV 318 K-W 530 CIRB 620.
96. Dana 201 1 a, 334-335.
=

=

61
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

poate fi şi util97, în fine, al treilea cerc este Pontul în general, deşi această
apartenenţă nu poate fi măsurată în termeni civici.
Motivele pentru care dubla sau tripla cetăţenie erau atractive sunt va
riate. În general, ele sunt de ordin comercial: nu poate fi negată utilita
tea practică pentru un armator sinopean, C. Gaius Eutychianus, de a fi şi
cetăţean al Chersonesului, sub Antoninus Pius (nr. 68); un alt sinopean,
L. Cornelius Pontianus, este şi el onorat cu cetăţenia chersonesită, în ace
eaşi epocă (nr. 69). Cazul acestor armatori ne arată cât de mobilă poate fi
categoria socio-profesională căreia îi aparţineau, dar şi rolul în regiunea
nord-pontică al cetăţii cu puternice valenţe comerciale care era Sinope.
Chiar la Sinope, două stele funerare evocă popularitatea acestei meserii în
epoca imperială: dacă textul primei inscripţii, în amintirea lui Cornelius
Arrianus, nu menţionează expres meseria acestuia, respectiv cea de arma
tor, două corăbii cu pânze sunt reprezentate pentru a o ilustra, jucând astfel
un rol precis, pe care alte obiecte îl au pe stelele cu atribut, şi anume rolul
de symbolon tes technes. În schimb, celălalt epitaf, însoţit şi el de imaginea
unei corăbii cu pânze, precizează meseria beneficiarului stelei, Iulius Kalli
neikos, care era, evident, naukleros.98 Armatorii erau organizaţi în asociaţii
de tip oikos. Asociaţia nu este atestată la Sinope, deşi trebuia să fi existat,
dar apare în cetatea vecină Amastris: o inscripţie fragmentară îl menţio
nează pe M. Ulpius Rufonianus, membru al unui oikos ton nauklerăn.99
Acest tip de asociaţie, care putea purta diverse nume, apare peste tot în
Pont100: la Olbia, un grup de naukleroi este atestat deja în epoca elenistică,
deşi nu putem afirma cu siguranţă că este vorba de aceeaşi structură ca în
epoca imperială101; la Chersones, expresia KO(L)vov vaunKwv este înscrisă
pe un ostrakon102; la Gorgippia, un etaarn; vavKJ\i]QWV face o dedicaţie
către Poseidon, divinitatea tutelară a mării.103 Trei asociaţii sunt atesta
te la Tomis104: o asociaţie de armatori din Tomis, sub Antoninus Pius105;
97. Dana 2012 a.
98. I. Sinope 169 şi pi. 24.
99. Mendel 1901, nr. 1 84. Amastris a fost, în timpul războaielor partice ale lui Traian,
o bază navală romană importantă. O inscripţie din Sinope menţionează un praefectus
orae maritimae Amastr(ensis) et classis Ponticae (I. Sinope 126), ceea ce face din această
cetate un punct nodal în rutele maritime, comerciale şi strategice din Pontul Euxin. Ea
se găseşte, astfel, la intersecţia unei rute care parcurgea coasta de nord a Asiei Mici de
la Byzantion până în Colchida, cu rute directe între Anatolia şi Crimeea (Bounegru
2006, 50). Vezi de asemenea Dan 2009, 1 17-1 19.
100. Bounegru & Bounegru 2007, 191-195.
101. IGDOP 26 (sec. III a. Chr.).
102. SEG XXXVIII 749.8.
103. CIRB 1 134, r. 6 (174-211 p. Chr.).
104. Bounegru 2006, 43-52.
105. ISM II 60 (139-161 p. Chr.).
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o alta care face o dedicaţie pentru binefăcătorul ei (philotimos) Philokles
fiul lui Chrestos106; în fine, asociaţia alexandrinilor stabiliţi în Pont (otKo.;

TWV Mt:�avbQiwv), care face o dedicaţie pentru Sarapis în onoarea lui
Antoninus Pius, august, şi a lui Marcus Aurelius, cezar.107
Stratoneikos, fiul lui Euarestos, originar din Tieion, are şi cetăţenia to
mitană, în condiţiile în care Tomisul este, în epoca romană, un important
centru de comerţ, şi poate - dat fiind că o dedicaţie pe care o face lui Zeus
Helios Sarapis s-a găsit la Sinope - şi cetăţenie sinopeană. În orice caz, ca
să nu speculăm prea mult, este clar că Stratoneikos are legături cu veritabi
lul centru economic care este Sinope în epoca imperială (nr. 58). M. Aure
lius Artemon, histrian, dacă ţinem cont de ordinea în care sunt înscrise cele
trei cetăţenii pe care le posedă, unde Histria apare în prima poziţie, avea
de asemenea drept de cetate la Heracleea şi la Tyras (nr. 19). Acest perso
naj, mare negustor, fără îndoială, poate fi considerat un actor important
în reţeaua vest-pontică, cetăţenia Tyrasului deschizându-i poate porţile
spre Olbia, cu care Tyrasul avusese relaţii privilegiate în epoca elenistică,
şi poate şi mai departe, spre Pantikapaion. În plus, se pare că cetăţenia
Tyrasului era destul de căutată, de vreme ce cetăţenii săi beneficiau de
avantaje fiscale din partea romanilor.108 De altfel, pentru a evita abuzuri
le, Septimius Severus şi Caracalla condiţionaseră acordarea cetăţeniei de
avizul guvernatorului Moesiei lnferioare.109 Ajungem deci la concluzia că
armatorii şi negustorii, în primul rând, aveau nevoie înainte de toate de o
reţea, într-o cetate sau într-o regiune. Accesul la cetăţenie le facilita, fără
îndoială, crearea de sau inserţia în asemenea reţele.
Alte personaje ies din această logică pragmatică şi se înscriu într-o serie
de reţele ale notabililor: cazul cel mai elocvent este cel al Iuliei Aquilina,
reprezentantă a unei familii ilustre din Amastris, onorată la Heracleea în
calitate de politis, „cetăţeană" ea însăşi, aşadar, şi nu doar fiică, soră sau
mamă de cetăţean.110 Acest termen, care nu este totuşi rar în epocă,111 pre
cum şi titlurile şi recomandarea de ridicare a unei statui atrag atenţia în
mod deosebit asupra acestor nobile doamne.
106. ISM II 132 (sec. II p. Chr.); Avram 2006.
107. ISM II 153 (160 p. Chr.).
1 08. Pentru o explicaţie mai nuanţată, vezi Cojocaru 201 1, 72-73, nota 34.
1 09. IOSPE 124: în 201, Ovinius Tertullus, guvernator al Moesiei Inferioare, a primit
copia unei scrisori trimise de împăraţi lui M. Aurelius Heraclitus, procurator publici
portarii vectigalis Illyrici. Vezi Nawotka 1993.
1 10. Nr. 52, Anexe nr. 2.
1 1 1 . Vezi epitaful Kleopatrei, fiica lui Meniskos, decedată la Pantikapaion, care
apare ca Aµtaou rroAu)nc;, „cetăţeană a Amisosului" (CIRB 124; sec. I a. Chr.-1 p. Chr.,
nr. 78).
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Onorată în propria patrie cu o statuie care trebuia plasată în to pro
gonikon theatron, refăcut, fără îndoială, de strămoşii săi mai degrabă de
cât ridicat, 112 ea este o reprezentantă a acelor mari familii în care femeile
se pun ele însele în slujba prestigiului ancestral, conform teoriei lui Riet
Van Bremen.113 Ea este soţia lui Tiberius Claudius Menios şi bunica unui
alt personaj important din Amastris, T. Iulius Aquila, onorat de koinon
ul Pontului de sud (unul din cele trei, probabil cel care cuprindea partea
orientală a dublei provincii Bithynia-Pontus) ca binefăcător ek progonăn şi
archiereus al koinon-ului.114 În onoarea acestuia, bunica lui, Iulia Aquilina,
a finanţat ridicarea unei statui, avbQu:Xi::; (1. 18). Louis Robert remarca just
că termeni ca Ei1yt:vi]i::; şi t:uytvt:ux revin mereu în inscripţiile de epocă
imperială, ca o caracteristică a structurii sociale proprii acestei epoci: bo
găţia şi influenţa politică se moştenesc şi se transmit într-un grup restrâns
de familii. Cel care propune statuia şi cel care îşi asumă sarcina de a o
ridica este soţul Iuliei Aquilina. Suntem deci într-un cerc de personalităţi
marcante ale provinciei, în care relaţia de la cetate la cetate, vecine şi legate
prin vechi solidarităţi (Amastris poartă numele soţiei tiranului Dionysios
din Heracleea), este subordonată reţelei provinciale care caracterizează lu
mea romană de răsărit. În acest sens, atragem atenţia asupra faptului că,
dacă gimnaziul devine, începând cu epoca elenistică, o a „doua agora",
după expresia binecunoscută a lui Louis Robert, în cazul de faţă teatrul
pare să fie o a „treia agora", aş zice, care asigură „publicitatea" onoru
rilor.115 În momentul în care erau proclamaţi marii binefăcători în acest
edificiu în care se derulau, printre altele, sărbătorile koinon-ului, membrii
acestei familii afirmau, o dată în plus, apartenenţa lor la elită, nu atât la cea
locală, cât la scara întregii provincii.
1 12. Vezi remarca lui Robert 1937, 260 n. 1 : „L'expression est curieuse. Le theâtre a
ete edifie par Ies ancetres d' Aquilina".
1 13. Van Bremen 1996.
1 14. I. Amastris 7; sub Traian (după războaiele dacice, dar înainte de războaiele
partice). Vezi şi I. Heraclea 3 (sec. II p. Chr.): „Consiliul şi Adunarea poporului şi koi
non-uI cetătilor din Pont, în onoarea lui Aur. Alexandros fiul lui Timotheos, archiereus
al Pontului ;' (vezi şi Robert 1937, 256, nr. 7). În Pontul de sud existau mai multe koina cu
diverse configuraţii: un koinon bitinian (regrupând cetăţile din fostul regat al Bitiniei,
vezi Ferrary 2001, 30-31), un altul pontic (acoperind partea orientală a dublei provincii
Bithynia-Pontus), un al treilea paflagonian; se mai adaugă încă două koina, Pontul
galatic şi Pontul polemoniac. Vezi Deininger 1960, 64-66; Marek 1993, 74-81 (în special
80-81); Burrell 2004, 205-21 1 şi 257-259; cel mai recent, Guerber 2009, 92-99.
1 15. Atestarea teatrului la Amastris: Marek 1 993, 9, menţionează structura unui
teatru roman descoperită în urma săpăturilor arheologice; la p. 94, Marek atrage
atenţia asupra prezenţei unui Odeion la Amastris, menţionat de o sursă epigrafică:
I. Amastris 6, r. 3 (SEG XXXV 1316). În literara tură, teatrul apare la Lucian din Samosata,
Toxaris 57-60.
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Nu putem şti în ce măsură titlul politis cuprinde o veritabilă implicare
politică a Iuliei Aquilina - mai degrabă, ca şi în alte cazuri, este o formă
prin care este desemnată o persoană de sex feminin de un anumit nivel
social -, dar până la urmă toate personajele aparţinând acestui cerc fami
lial au calitatea de cetăţeni ai imperiului, pe lângă aceea de amastrieni,
heracleoţi şi pontici provinciali. Theokles fiul lui Satyros, onorat de cea
mai mare parte a cetăţilor pontice şi chiar propontice, printre care se re
găsesc şi cele mai importante cetăţi din Pontul de sud (Heracleea, Sinope,
Amastris, Tieion)116, ilustrează la rândul-i felul în care ponticii se văd pe ei
înşişi, ca o entitate comună.
Nu putem să nu evocăm aici cazul bine-cunoscut, discutat recent, al
lui Orontas fiul lui Ababos, onorat la Byzantion, 117 în a cărui inscripţie
onorifică îi regăsim pe „toţi cei care fac comerţ în Pont", altfel spus, „nea
mul pontic". Schimbarea de percepţie asupra cetăţeniei, văzută mai întâi
ca sentiment de apartenenţă la o cetate anume, iar apoi drept conştiinţă a
unei identităţi regionale şi, în final, pontice, e posibilă în contextul trans
formării Pontului într-un „lac roman". Cetăţenia multiplă, între altele, sau
participarea la o reţea comercială interpontică reprezintă în acelaşi timp
o sursă de prestigiu personal (căci nu trebuie minimizat acest aspect, mai
ales pentru marii notabili) şi un pas spre crearea acestei conştiinţe regio
nale pe care putem s-o numim „identitate", în care ponticii de sud, de vest
sau de nord se pot identifica unei categorii informale, şi anume „ponticul"
pur şi simplu.118
Relaţiile dintre cetăţile din Pont au fost, fără îndoială, influenţate de
originea comună (Sinope şi Olbia), dublate de interesele economice co
mune (Heracleea şi Chersones, Olbia şi Heracleea), dar şi de vecinătate
şi alianţe utile, uneori mai importante, într-un context regional tensionat,
decât orice altă legătură. Circumstanţele iniţial exterioare cetăţilor, pre
cum constituirea Regatului Pontului şi extinderea lui înspre nord, reflec
tând ambiţiile lui Mithridates VI de a face din Pont un lac sub dominaţia
lui, au consolidat relaţiile dintre cetăţile sud-pontice integrate în Regatul
Pontului (Sinope, Amastris, Amisos) şi cetăţile din nordul Mării Negre119,
1 16. IOSPE 12 40 şi I. Prusias ad Hypium, T 4 (sfârşitul sec. II-începutul sec. III
p. Chr.). Pentru o discuţie mai detaliată, vezi Heinen 2010, 21-29.
1 17. I. Byzantion 3 = IOSPE 12 79. Vezi Cojocaru 2010.
1 18. Pentru crearea identităţii pontice datorită frecventării aceluiaşi spaţiu, Pontul,
şi pentru noţiunea de „pontic", vezi Dana 201 1 a, 381-392; pentru o definiţie geografică,
vezi Dan 2007-2009.
1 19. Vezi contribuţia lui Victor Cojocaru din volumul de faţă, cu documentaţia
epigrafică.
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fie Pantikapaion, capitala Regatului Bosporan, integrat de Mithridates în
regatul lui, fie Chersones, care leagă alianţe cu regii din Pont încă dinainte
de urcarea lui Mithridates VI pe tron. Pe lângă această relaţie privilegiată,
cetăţile sud-pontice par să fi acţionat în reţele de vecinătate: Heracleea şi
Sinope, deşi de origine diferită, acţionează adesea împreună pe plan poli
tic, iar relaţiile personale nu fac decât să confirme această bună înţelegere
între vecini. Ca o ultimă constatare, dacă privim tabloul relaţiilor inter
pontice în general, putem spune că este vorba de o reţea pontică întinsă
în toată regiunea, chiar dacă intensitatea ei variază de la epocă la epocă.

https://biblioteca-digitala.ro

"Exw M· narpi6a<; vvv 6vw

(CIRB 134): relaţii şi reţele între cetăţile greceşti. . .

ANEXE120

1 ) Tratat de alianţă între Sinope şi familia tiranilor din Heracleea
(353/352-346/345 a. Chr.)
I. Sinope 1 .
„Iată condiţiile în care s-a depus jurământul şi s-a semnat alianţa în
tre sinopeeni, pe de o parte, şi Satyros şi fiii lui Clearchos [Timotheos şi
Dionysios], pe de altă parte. Dacă cineva face o expediţie împotriva lui
Satyros sau împotriva fiilor lui Clearchos sau împotriva Heracleei sau a
teritoriului ei, cu excepţia (Marelui) Rege, (trebuie ca) sinopeenii să in
tervină cu toată forţa de care sunt în stare, şi dacă cineva ridică o armată
împotriva sinopeenilor sau a teritoriului lor, cu excepţia Regelui, atunci
Satyros şi fiii lui Clearchos să intervină cu toată forţa de care sunt în stare.
Dacă cineva care pune la cale o expediţie împotriva lui Satyros sau a fiilor
lui Clearchos sau a Heracleei sau a teritoriului acesteia sau cetăţii Sinope
sau a teritoriului ei, afirmă că face expediţia în acord cu Regele, atunci şi
aceştia, şi organizatorul expediţiei să trimită la rege mesageri, cu cerinţa
ca acela (agresorul) să părăsească teritoriul. Iar dacă organizatorul expedi
ţiei refuză să trimită mesageri împreună cu ei (sinopeeni şi heracleoţi) sau
să părăsească teritoriul, atunci să-şi ofere sprijin reciproc cu toată forţa de
care sunt capabili. Să fie fixată o soldă de un stater şi jumătate pentru fie
care soldat; să fie avansată solda pe o lună pentru cei care oferă sprijin. Cei
care au făcut apel la ajutor să asigure plata sumei avansate într-un interval
de şase luni după încheierea păcii. Tuturor celor care au părăsit Sinope
sau Heracleea să le fie permis să se reinstaleze în aceste cetăţi cu condiţia
să nu comită niciun delict. Iar dacă există vreun semn că au comis vreun
delict după momentul în care a fost pronunţat jurământul, să fie trimişi
mesageri cu misiunea de a-i exila, dacă li se pare sinopeenilor sau lui Saty
ros sau fiilor lui Clearchos că trebuie să îi exileze. În această alianţă să fie
acceptaţi, dacă vor, şi locuitorii din Kromna şi din Sesamos. Fiecare dintre
părţi trebuie să garanteze această alianţă: dacă, pe de o parte, cineva por
neşte o expediţie în 20 de zile începând cu ziua în care cei care au în grijă
afacerile publice au cerut ajutor; dacă, pe de altă parte, cineva din aceste
două cetăţi urmăreşte să răstoarne (puterea) poporului sinopean [---] sau
unelteşte împotriva lui Satyros sau a fiilor lui Clearchos, atunci cele două
părţi trebuie să-şi ofere sprijin reciproc cu toată forţa de care sunt în stare,
1 20. Traducerea textelor aflate în Anexe îmi aparţine.
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în 10 zile începând cu ziua în care cei care se ocupă de afacerile publice au
cerut ajutor [---]. Să li se ofere sinopeenilor şi lui Satyros şi fiilor lui Clear
chos posibilitatea să modifice aceste prevederi după bunul lor plac [---] ."

2) Decret heracleot în onoarea Iuliei Aquilina din Amastris (98
p. Chr., anul 1 68 al erei amastriene)
CIG 4150; I. Amastris 4; I. Heracleea 72.
11 Poporul heracleot o cinsteşte pe Iulia Aquilina, cetăţeană a celor două
cetăţi (scilicet Heracleea şi Amastris), de viţă nobilă, iubitoare de soţ şi ge
neroasă, în aceeaşi măsură pentru întreaga sa valoare, ca şi pentru spe
ranţele pe care le-a trezit. Patria sa, Amastris, a decis prin vot să i se ridice
în teatrul strămoşesc o statuie care să o reprezinte, prin grija lui Tiberius
Claudius Menios, soţul său. În anul 1 68."

3) Epigrama funerară a lui Heliodoros, fiul lui Helios, din
Amastris (sec. I p. Chr.)
CIRB 1 34; Lifshitz 1968, 26-28, nr. III.
11 Heliodoros, fiul lui Helios, în vârstă de 32 de ani.
Eu, regretata sa patrie, Amastris, l-am hrănit şi l-am crescut pe Helio
doros, demn de încredere în tot ce făcea şi fără prihană faţă de prieteni;
acum, Bosporul este cel care îl acoperă pe tânărul mort în prima tinereţe.
Iar eu, Heliodoros, am acum două patrii: una în care am crescut odinioară,
alta în care mă odihnesc acum. Fraţii mei au ridicat această stelă cu evla
vie, păstrând un gând pentru fratele lor demn de amintire."

4) Epigrama funerară pentru Pharnakes, fiul lui Pharnakes, din
Sinope (sec. I p. Chr.)
IOSPE II 299; K-W 488; CIRB 129; SEG XXX 983; Fohlen 1946, 90; GVI
1265; Wilhelm 1980, nr. 76; Tischow 2002.
Pharnakes, fiul lui Pharnakes, salutare!
"
Priveşte stela lui Pharnakes, străinule, cel pe care atotputernicul Hades
l-a zdrobit, pe urmele nefericitei sale tinereţi. De meserie paidotrib, tânăr
în ce priveşte vârsta, el a plecat din patria sa, Sinope, către Apus. Acum
pământul bosporan ascunde urna sa funerară, dar gimnaziul, vărsând în
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tăcere lacrimi, nu l-a uitat. Prin afecţiunea pe care i-o poartă, tatăl său
adoptiv, Chemation, a învins legea firii, ridicând pe mormântul său un
monument de piatră."

5) Epigrama funerară pentru Theodoros, fiul lui Domitios, din
Bithynion-Claudiopolis (sec. li p. Chr.)
Kaibel 1878, nr. 534; GVI 1479; GG 342; Robert, 1964, 1 60; Agusta-Bou
larot 1994, 704-706, nr. 47; I. Byzantion 1 20; I. Klaudiu Polis T 21.
„Theodoros, fiul (adoptiv al) lui Domitios, dar prin naştere al lui Epikra
tes, grammatikos, a trăit 36 de ani. Theodoros, tu, care odinioară te-ai dis
tins printre Muze, ai pornit-o acum pe drumul nostru comun, al tuturor.
Familia ta se trăgea din Bithynion, dar la Atena ai căpătat un renume im
portant în meseria de grammatikos. Ai cunoscut gloria în cetatea lui Byzas,
care ca o mamă te-a primit şi te-a culcat la sânul ei. Lucullus a înscris
aceste cuvinte pentru a comemora prietenia voastră, îmboldit neîncetat de
amintirea sufletului tău tandru."

6) Epigrama funerară pentru Theophile, fiica lui Hekataios, din
Sinope (sfârşitul sec. I a. Chr.-începutul sec. I p. Chr.)
GVI 1989; GG 460; Lifshitz 1968, 16-26, nr. 13; CIRB 130.
„Theophile, fiica lui Hekataios, salutare! (Mai mulţi) tineri m-au cerut
în căsătorie pe mine, fecioara Theophile, fiica lui Hekataios, repede tre
cătoare (prin viaţă), dar Hades le-a luat-o înainte răpindu-mă, căci s-a în
drăgostit de mine, în care a văzut o Persefonă mai frumoasă ca Persefona
însăşi. Inscripţia gravată aici pe piatră o deplânge pe tânăra Theophile din
Sinope, ale cărei torţe de căsătorie tatăl său le-a pregătit nu pentru nuntă,
ci pentru Hades. Nu căsătoria te ţine pe tine acum, fecioară Theophile, ci
locul fără întoarcere. Nu mai eşti logodnica lui Menophilos, ci tovarăşa de
pat nupţial a Corei. Hekataios nu mai are decât numele nefericitei dispă
rute; îţi contemplă chipul pe piatră, dar Destinul fără de lege a înmormân
tat speranţele sale neîmplinite. Se întâmplă să fii de o frumuseţe invidiată
de muritori, Teophile, tu, a zecea Muză, o Graţie, gata de căsătorie, un
model de sfială. Nu Hades te-a înlănţuit cu mâinile sale sumbre, ci Pluton
a aprins torţele pregătite pentru celebrarea nunţii atingându-le cu lampa
sa, primindu-te pe tine, cea mai dorită soţie. (Dragi) părinţi, încetaţi do
liul, puneţi capăt suspinelor, căci Theophile împarte acum patul de nuntă
cu nemuritorii. "

69
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

Tabele cu relaţiile între cetăţi
- sunt marcate cu un asterisc (*) relaţiile oficiale.
- cu caractere bold şi capitale apar cetăţile din Pontul de sud ai căror
cetăţeni sunt prezenţi în alte cetăţi pontice.
- cu caractere bold apar cetăţile din Pont ai căror cetăţeni sunt atestaţi
în Pontul de sud.
- între paranteze drepte, grupul de 39 de heracleoţi care figurează sub
un singur număr.

KROMNA

Sursă

Tip de document/

Nume

Dată

1. Hephaistios, fiul
lui Hippokrates

349-311

2. Kronios, fiul lui
Poseidonios

A doua jumătate
a sec. IV a. Chr.

Nume

Dată

Sursă

Apollonia
Pontica

3. Theon, fiul lui
Aristandros

Sfârşitul sec.
V-începutul
sec. IV a. Chr.

SEG LI 914; Ul
690 F; Avram
2008, nr. 48

Mesambria

4. Dionysios, fiul
lui Apellas

Epoca
imperială

!GB J2 343 bis;
Avram 2008,
nr. 49

5. Hadys, fiul lui
Herakleon

Epoca
imperială

!GB J2 1 12; Avram
2008, nr. 50

Epitaf

6. Dionysios, fiul
lui Damosthenes

Epoca
imperială

!GB J2 139; Avram
2008, nr. 51

Epitaf

7. Zosimion, fiul
lui Menandros

Sec. 1-11
p. Chr.

!GB J2 223; Avram
2008, nr. 52

Epigramă
funerară

8. Posidios, fiul lui
Dionysios

Epoca
imperială

!GB J2 110 bis;
Avram 2008,
nr. 54

Epitaf

9. Chresta, fiica lui
Chryson

Epoca
imperială

!GB 12 144; Avram
2008, nr. 55

Epitaf

Calitate

SEG LIII 796

*Decret de politeia,
proxenie, ateleia

CIRB 199

Epitaf

Pantikapaion

ffERACLEEA
PONTICĂ

Odessos
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10. Euandros, fiul
lui Phronton

Mijlocul sec.
II p. Chr.

ISM III 177;
Avram 2008,
nr. 67

Epitaf

[11]. Membrii
unui synodos
Herakleoton (39 de
persoane)

Sfârşitul sec.
II p. Chr.

ISM III 72; Avram
2008, nr. 56-95

Dedicape către
Heracle

12. Dionysios
13. Herakleidas,
fiul lui Kleoudikos
14. Philoteimos,
fiul lui
Hipponeikos

155 p. Chr.

ISM II 57; Avram
2008, nr. 96-98

'Dedicarea
unei statui
onorifice
pentru T.
Flavius
Longinus

15. Anonim

Sec. II p. Chr.

ISM II 235; Avram
2008, nr. 99

Epitaf

16. Anonim (poate
Herakleidas)

Sec. II p. Chr.

ISM II 233; Avram
2008, nr. 100

Epitaf

17. C. Aurelius
Alexandros

Sfârşitul sec.
II-începutul
sec. III p. Chr.

ISM II 129.6;
Avram 2008, nr.
101

Dedicant

Histria

18. Diomedes, fiul
lui Diomedes

Sec. III p. Chr.

ISM I 130; Avram
2008, nr. 102

Epitaf

Tyras

19. M. Aurelius
Artemon, având şi
cetătenia histriană

SEG LII 748;
Avram 2008, nr.
103

'Decret
onorific

Callatis

Tomis

Pharangeites

222-235

20. Anonim

Sfârşitul sec.
V a. Chr.

I. Olbia 2; Avram
2008, nr. 106

'Decret de
proxenie

21. Aristis, fiul lui
Theopompos

cca 340-330

I. Olbia 6; Avram
2008, nr. 104

'Decret de
proxenie

Olbia
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Chersonesul
Tauric

Pantikapaion

22. Anonim, fiul
lui Demetrios

129/130
p. Chr.

IOSPE I2 359;
Avram 2008, nr.
107

'Decret de
proxenie

23. Thrasymedes,
fiul lui
Thrasymedes

cca 130 p. Chr.

IOSPE I2 357;
Avram 2008, nr.
110

'Decret de
proxenie

24. Papias, fiul lui
Herakleon

130/131

Avram 2008, nr.
1 13

'Decret de
proxenie

25. Herakleidas,
fiul lui
Menestheus
26. Produs, fiul lui
Memnon

cca 150 p. Chr.

IOSPE I2 362;
Avram 2008, nr.
108 şi 1 1 5

•Ambasadori
la Antoninus
Pius în numele
Chersonesului,
colonie
heracleotă

27. Herakleon zis
şi Sisyros, fiul lui
Menophon

Epoca
imperială

IOSPE I2 544;
Avram 2008, nr.
109

Epitaf

28. Pontikos, fiul
lui Nemerios

Epoca
imperială

IOSPE I2 545;
Avram 2008, nr.
1 14

Epitaf

29. Aurelius
Celsus, fiul lui
Celsus, neoteros

249 p. Chr.

CIRB 58; Avram
2008, nr. 1 1 6

Autor al unui
monument
onorific pentru
binefăcătorul
Aurelius
Rhod6n, fiul
lui Lollaios

30. Iulius
Telesinos

250 p. Chr.

CIRB 59; Avram
2008, nr. 1 1 8

•Autor al unui
monument
onorific
pentru regele
bosporan
Ti. Julius
Rheskouporis

31. Myrsina

A doua
jumătate a
sec. III p. Chr.

CIRB 246; Avram
2008, nr. 1 1 7

Epitaf

32. Pyrrhos, fiul
lui Eorynomos

Sec. IV a. Chr.

CIRB 923; Avram
2008, nr. 1 1 9

Epitaf

33. Anonimă

Sec. IV a. Chr.

CIRB 925; Avram
2008, nr. 120

Epitaf

34. Agias

Sec. IV a. Chr.

CIRB 973; Avram
2008, nr. 121

Epitaf

Nymphaion

Phanagoria
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Hermonassa

35. Herakleidas

Mijlocul sec.
IV a. Chr.

SEG LIII 773;
Avram 2008, nr.
122

Dedicant

Gorgippia

36. Mikke, fiica lui
Gokon

A doua
jumătate a
sec. IV a. Chr.

CIRB 1 1 93;
Avram 2008,
nr. 123

Epitaf

Abonouteichos

37. Herondas, fiul
lui Pythis

Epoca
elenistică

I. Amastris 2;
Avram 2008, nr.
183.

Dedicant

Amastris

38. Aristandros,
fiul lui
Aristoxenes

Sec. II-III
p. Chr.

I. Amastris 1 14;
Avram 2008, nr.
186

Epigramă
funerară
(gimnaziarh şi
efebarh)

AMASTKIS

Nume

Dată

Tip de
Sursă

document/
Calitate

Odessos

Olbia

Chersonesul
tauric

39. Cholokalos, fiul
lui Pontikos

Sfârşitul sec.
II-începutul
sec. III p. Chr.

IGB V 5068

Epitaf

40. Kate, fiica lui
Rufinus

Sec. II p. Chr.

IOSPE 12 233

Epitaf

41 . Anonim, poate
amasian

Mijlocul sec. II
a. Chr.

SEG XXVIII
632

*Decret onorific

42. Publius
Servilius

Sec. II p. Chr.

IOSPE 12 381;
N E PCh II 1 1 8
(şi AE 2006,
1227)

*Decret de
proxenie

43. Phamakes, fiul
lui Phamakes

129/130 p. Chr.

IOSPE 12 358

• Decret de
proxenie

44. Chresime

115 p. Chr.

IOSPE 12 543

Autoarea unui
epitaf pentru
soţul său
chersonesit

45. Helis, fiul lui
Helitas

Sec. II p. Chr.

IOSPE 12 542

Epitaf
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46. Heliodoros, fiul
lui Helios

Sec. I p. Chr.

CIRB 134

Epigramă
funerară

47. Theonas, fiul
lui Dionysios

Sfârşitul sec. Iînceputul sec.
II p. Chr.

CIRB 610

Epitaf

48. Aurelius, fiul
lui Aelianus
49. Aurelius
Dionysios, zis şi
Mammaros
50. Chrestos, fiul
lui Chrestos

221 p. Chr.

IOSPE I2 42;
CIRB 54

•Ambasadori ai
cetăţii Amastris la
regele bosporan
Ti. Iulius
Rheskouporis

51. Pedanius, fiul
lui Theophrastos

221 p. Chr.

IOSPE I2 42;
CIRB 54

•Se ocupă de
ridicarea unui
monument
oficial pentru
regele Ti. Julius
Rheskouporis

Heracleea
Pontică

52. Iulia Aquilina,
soţia lui Ti.
Claudius Menios

98 p. Chr.

I. Amastris 4;
I. Heracleea 72

•Onorată public
cu o statuie

TIEION

Nume

Dată

Sursă

mijlocul sec. II
p. Chr.

ISM II 129.11
şi 13

Dedicanţi

Tomis

53. Vettius
Ponticus
54. T. Aelius
Pompeius
55. Severus, fiul
lui Sokrates

129 p. Chr.

CIRB 705

Autor al unui epitaf

56. Tertius,
fiul lui Rufus,

A doua
jumătate a sec.
III p. Chr.

CIRB 732

Epitaf

Lucian,
Alex., 43

Prieten al
epicureului Lepidus

Pantikapaion

Pantikapaion

naukleros

Amastris

mijlocul sec. II
p. Chr.

57. Sakerdos

Tip de document/
Calitate

58. Stratoneikos,
fiul lui Euarestos,
având şi cetăţenia
tomitană

Epoca
imperială

I. Sinope 1 1 5

Dedicant

Sinope

Amisos

59. Herakleides,
fiul lui Clarus

Epoca
imperială

StudPont III
7 a.

Epitaf
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Tip de document/

S1NOPE

Nume

Dată

Sursă

Tomis

60. Anonim, fiul lui
Polyderos

Sec II-I
a. Chr.

ISM II 152

Dedicant

61. Ietrokles, fiul
lui Hekataios

cca 475-450

I. Olbia 1;
IGDOP l

"Decret de ateleia

62. Timesileos,
tiran la Sinope
63. Fratele lui
Timesileos,
Theopropos

Înainte de
437/436
a. Chr.

IGDOP 5

Sec. II p.
Chr.

I. Olbia 101

Epi taf

65. Diophantos,
fiul lui
Asklepiodoros

cca 107-104
a. Chr.

IOSPE 12 352

"Decret onorific
pentru generalul
lui Mithridates VI

66. Menophilos,
fiul lui Menophilos

Sfârşitul sec.
II a. Chr.

IOSPE 12 351

"Decret de
proxenie

67. Gaius Valerius

106- 1 14

SEG XLVIII
999

"Decret de
proxenie

IOSPE 12 364

"Decret de
proxenie

IOSPE 12 697;
N E PCh I 7

"Decret de
proxenie

Sec. IV
a. Chr.

CIRB 208

Epitaf

71. Phamakes, fiul
lui Phamakes

Sec. I a. Chr.

CIRB 129

Epigramă
funerară

72. Theophile, fiica
lui Hekataios

Sfârşitul sec.
I a. Chr.începutul
sec. I p. Chr.

CIRB 130

73. Menodoros, fiul
lui Apollonios

Sfârşitul sec.
I a. Chr.începutul
sec. I p. Chr.

CIRB 131

Epigramă
funerară

74. P. Ignatius
Onesiphoros

124 p. Chr.

CIRB 703 a

Epitaf

75. Ti. Claudius
Menyllion

Sec. III
p. Chr.

CIRB 733

Epitaf

Olbia

64. Anonim, fiul lui
Theodosios

Chersonesul
Tauric

Sec. II
p. Chr.

68. C. Gaius
Eutychianus,

Calitate

"Decret de politeia

nauklaros

69. L. Cornelius
Pontianos
70. Metronimos

Sec. II
p. Chr.

Pantikapaion
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AMISOS

Histria

Olbia

Chersonesul
Tauric

Tip de document/

Nume

Data

Sursa

76. Diogenes, fiul

SEG XLVII

lui Diogenes

cca
90 a. Chr.

77. Anonim, fiul

cca

IOSPE 12 35

lui Philokrates

100 a. Chr.

'Decret onorific
pentru un cârmaci de
corabie în serviciul lui
Mi thridates VI

78. Anonim, fiul

Sfârşitul
sec. II
a. Chr.

IOSPE 12

"Decret de proxenie
pentru un strateg al lui
Mithridates VI

lui Kephalas

(?)

Calitate

'Decret onorific
pentru strategul lui
Mithridates VI

1 125

349;

N E PCh II

1 10; SEG LII
735
349-311

CIRB 1

'Decret de proxenie

A doua
jumătate a
sec. III
a. Chr.

CIRB 249

Epitaf

BI. Anonim,
poate amisenian

Sec. III
a. Chr.

CIRB 250

Epitaf

82. Kleopatra, fiica

Sec. I
p. Chr.

GVI 848;
CIRB 124

Epigramă funerară

Sec. I
p. Chr.

CIRB 530

Epitaf

Sec. II
p. Chr.

I. Amastris

Epigramă funerară

46

79. Anonim, fiul

lui Dionysos,
Peiraeus
80. Sosias, fiul lui

Damares

Pantikapaion

lui Meniskos
83. Philemon, fiul

lui Phamakes

Amastris

84. Caelius, fiul lui
Casperius şi al lui
Domne

Sinope

85. Reipane

ABONOUTEICHOS

Sec. II-III
p. Chr.

Amastris

172

Nume

Dată

86. C. Licinius
Clemens

Sfârşitul sec. II
p. Chr.

87. Cludius (sic)

Secundus

Începutul sec.
III p. Chr.

88. Alexandros

150-170 p. Chr.

Tomis

BithynionClaudiopolis

I. Sinope

(„falsul profet")
89. Alexandros

(„falsul profet")

150-170 p. Chr.

Sursă

Epigramă funerară

Tip de document/
Calitate

Dedicant
ISM II 129.5
şi 7
Dedicant
SEG XXXV
1298

Profet (dedicaţie
pe un altar)

Lucian,

Profet

Alex., 43
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Tomis

Nume

Dată

Sursă

Epoca imperială

Sinope

90. Stratonikos,
fiul lui Euarestos,
având ş i cetăţenia
din Tieion

I. Sinope
115

Callatis

Nume

Dată

Sursă

Heracleea
Pontică

91-92 (cel puţin
doi). Delegaţie de
callatieni trimisă

Cca 257/256
a. Chr.

FGrHist 434

Tip de document/
Calitate

Dedicant

Memnon,

Tip de document/
Calitate

•Ambasadori

F 13

epi symmachian

Sinope

Chersonesul
Tauric

Sinope

Tieion

93. Satyros

Sec. IV
a. Chr.

I. Sinope 3

•Decret onorific

Tip de
Data

Nume

Sursă

document/
Calitate

94-95 (cel puţin
doi). Delegaţie
de chersonesiţi
trimisă la
regele Pontului,
Phamakes

179 a. Chr.

IOSPE 12 402;
Avram 2012,
nr. 304 şi 305
(Herakleios şi
Matris)

•Ambasadori

96. Papias,

Sfârşitul sec.
II p. Chr.

N E PCh I 13;
Avram 2012, nr.
306

•Monument
onorific

archiereus kai
philopatris
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Abstract
E xw bf. 1wTqi.bac; vvv Mw (CIRB 1 34): Relationships and Networks

"

between the Cities from Southern Black Sea
and Thei r Pontic Neighbours

The fate of the cities located on the southem shore of the Euxine Pontus
can be studied from the standpoint of a (possible) concurrency between
Ionian and Dorian colonies, or, as proposed in this paper, as a scrutiny of
a community of experiences and interests. This type of approach seems
more useful for the main purpose of our paper, that is, the identification
of various relationships and networks at work between this Pontic region,
geographically delimited, from Heraclea of Pontus to Trapezus and the
rest of the Pontic world. Even if the memory of the far away metropolis,
especially Megara and Miletus, lasts in various identitary discourses
of the southem Pontic cities, these ones, founded on the Pontic littoral
fringe of Asia Minor, generally isolated from the rest of the mainland by
mountains, still collaborate or open itself to the sea bounding them to
the other colonies, to the west and north of the Pontus, where they can
find "sisters" (Sinope and Istros) or can establish their own "daughters"
(Heraclea and Chersonesus Taurica). Obviously, the concurrency, the
animosities, and even the conflicts are not excluded - the economic or
territorial interests may sometimes provoke the overlooking of the common
origin or the previously dangers challenged together, the involvement
of more Pontic communities in the Northem League being only one
example. During the Classical and Hellenistic periods, the relationships
vary according to the peculiar changes in every city, but also according to
the main Aegean events: the Athenian imperialism, the struggles between
the Diadochs, the troubles in the Bithynian and Pergamenian kingdoms.
We might note a real transformation at the beginning of Ist c. AD, with
the ambitions of the king of Pontus, Mithridates VI Eupator, to unify the
Black Sea and especially the two shores: the southem one, where more
Greek cities were already under his domination (Sinope even becomes his
capital), and the northem one, where the Bosporan kingdom is annexed
and given to one of Mithridates' sons. From this moment on, the personal
networks are generally following the evolution of the politica} networks,
as attested by the epigraphic sources, the true unification of the Pontus is
accomplished under the Roman domination.
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Relaţiile i nterpontice ale oraşelor greceşti de la nordul
Mării Negre şi contactele acestora cu barbarii
din hinterland pe baza izvoarelor epigrafice
VICTOR COJOCARU

Pentru a putea urmări relaţiile interpontice ale apoikiilor de la nordul
Mării Negre în epocile elenistică şi romană pe baza izvoarelor epigra
fice este firesc să ne întrebăm, mai întâi, asupra punctului de plecare al
unui atare demers. Nu este cazul să discutăm aici termenul „elenism" ca
o convenţie modernă, intrată în literatura istorică şi nu numai ca urmare
a unei interpretări greşite de către G. Droysen a unui pasaj din „Fapte
le Apostolilor"1 unde cuvântul 'EMfJVLO""CWV se referă la evreii vorbitori
de greacă (deosebiţi de evreii vorbitori de ebraică sau aramaică), şi nu la
„grecii orientali", cum înţelegea la vremea sa istoricul german2• Iar dacă
ar fi să apelăm la sensul etimologic, legat de verbul tMriv(l;;w3, respectiv
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-II-ID-PCE-201 1-3-0054.
Mulţumim şi cu acest prilej colegilor Adrian Robu şi Ligia Ruscu, precum şi referenţilor
peer review, care au formulat observaţii utile în urma lecturării critice a manuscrisului.
Pentru eventualele erori rămase întreaga responsabilitate ne revine doar nouă. În
absenţa vreunei precizări, datele menţionate în acest studiu sunt a. Chr.
Institutul de Arheologie, Iaşi; victorinstarhia@yahoo.com
1 . Actus Apostolorum 6.1, în: Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle
Aland), 3. neubearbeitete Auflage, Stuttgart, 1994: 'Ev b[ mic; � µiQmc; rnt'.rrmc;
TIATJ8uv6vn.1v Twv µa8TJTWV (yivno yoyyuaµoc; Twv 'EMTJVLCTT�iv TIQoc; wuc;
'Ej3Qa[ouc;, on TiaQE8EWQOUVTO f.v Tlj b l.llKovU;t Tlj Ka8T]µEQLV1:J a[ XfJQm auTwv (In
diebus autem illis, crescente numero discipulorum, factus est murmur Graecorum
ad versus Hebraeos, eo quod neglegerentur in ministerio cotidiana viduae eorum).
2. Vezi Avi-Yonah 1978, 1: „In 1831 John Gustavus Droysen, aged twenty-three,
wrote to his Belgian friend W. A. Arendt. The subject of his letter was a passage in
the Acts of the Apostles (6:1 ) in which mention is made of a split in the Christian
community of Jerusalem. The 'Hellenists' in the community were murmuring against
the 'Hebrews' because 'their widows were neglected in the daily distribution'. Droysen
understood 'Hellenists' to mean 'Oriental Greeks', while it is now clear that the author
of the Acts contrasted 'Jews speaking Creek' with 'Jews speaking Hebrew' (or Aramaic,
as the case might be). Five years later, Droysen's Geschichte des Hellenismus (1836)
made this solecism common property". Vezi şi Bichler 1983. Cf, mai recent, Bugh 2013.
3. „A vorbi în elenă". Vezi în special Mairs 2013, care discută conceptul de elenizare
din diferite perspective. Dintre lucrările anterioare importante amintim aici doar
Momigliano 1975.
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de substantivul derivat 6 'EMT]VLCTTTJ�4, atunci pentru regiunile aflate la
periferiile oikoumenei începuturile elenismului ar trebui să coincidă cu
întemeierea coloniilor greceşti. În realitate, pe noi ne interesează perioa
da cuprinsă între moartea lui Alexandru Macedon (10 iunie 323)5 şi cea a
Cleopatrei a VII-a (12 august 30)6• Am semnalat astfel două date valabi
le, mai mult sau mai puţin, pentru teritoriile cucerite de Alexandru, dar
care îşi pierd relevanţa atunci când avem de-a face cu ţinuturi situate în
afara acestui imperiu.7 Ca atare, în cazul arealului nord-pontic istoriogra
fia sovietică a propus termenul „protoelenism"8, iar mai nou se insistă pe
ideea unei epoci elenistice prelungite în Bosporul Cimmerian până către
sfârşitul secolului IV p. Chr.9 Suntem de acord cu încercările de a scoate în
relief particularităţile evoluţiei regionale - indiferent de aspectele la care
ne referim (politice, sociale, economice, religioase, artistice) -, dar rămâ4. „Partizan al limbii sau al obiceiurilor greceşti."
5. Despre Alexandru Macedon, vezi acum Wiemer 2013.
6. Cea mai recentă discuţie rezumativă referitoare la poate cea mai cunoscută (şi
mai controversată, datorită propagandei romane) femeie a Antichităţii greco-romane o
datorăm lui Clauss 2013. Din literatura tot mai numeroasă în ultimele decenii privitoare
la epoca elenistică semnalăm aici doar câteva lucrări fundamentale: Preaux 1 978, Will
1979-1982, Habicht 1994, Cohen 1995, Funck 1996, Settis 1998, Ogden 2002, Erskine
2004, Archibald et a/ii 2005, Austin 2006, Archibald et a/ii 201 1, Erskine, Llewellyn
Jones 201 1 .
7. Pentru problematica elenismului privită din perspectiva „centrului" şi a „peri
feriei", vezi Bilde 1996. Chiar dacă mai multe studii din această culegere se referă şi
la antichităţile din arealul Pontului Euxin (îndeosebi, Skydsgaard 1996), sugestiv ni
se pare faptul că în cele două contribuţii mai ample (cu referiri la întreaga lume ele
nistică) - Alcock 1996 şi Shipley 1996 - se face abstractie în totalitate de bazinul Mării
Negre. Sigur, această omisiune ar putea fi explicată şi printr-o anumită suficienţă a
autorilor, dar o atare viziune, conform căreia regiunea Golfului Persic sau Bactria con
tează mai mult ca periferii ale lumii elenistice într-o ecuaţie care face abstracţie de
ţinuturile pontice, reflectă în bună măsură tradiţia antică.
8. Idee dezvoltată pentru prima data de Blawatsky 1961 (cf Blavatskij 1 985). Vezi,
mai recent, Selov-Kovedjajev 1985 şi Zavoikin 2001. „Fenomenul Regatului Bosporan"
a generat o discuţie intensă în istoriografia rusă din ultimele două decenii, dacă ar fi
să judecăm măcar după rezumatele comunicărilor prezentate la cele 14 simpozioane
internaţionale organizate la Kertsch începând cu anul 2000 sub genericul „Lecturi
bosporane". S-ar adăuga alte zece simpozioane organizate la Sankt Petersburg, dintre
care ultimul poartă un titlu cât se poate de sugestiv - Bosporskoe carstvo kak istoriko
kul'turnyj fenomen: itogi konferencij 1 998-2013 (Regatul Bosporan ca fenomen istori
co-cultural: bilanţul simpozioanelor 1998-2013), vezi http://agora.guru.ru/display.
php?conf=bospor_fenomen&page. În aceeaşi ordine de idei, mai amintim aici două
studii de sinteză: Vinogradov 2000 şi Saprykin 2003.
9. Vezi, de exemplu, Saprykin 2002, 268: „U nas est', sledovatel'no, vse osnovanija
nazvat' gosudarstvo rubefa er i pervych vekov nasej ery sugubo ellinisticeskim iii
postellinisticeskim" (trad. rom.: „avem, ca atare, temei deplin pentru a defini statul
de la graniţa dintre ere şi din primele secole p. Chr. drept strict elenistic sau post
elenistic").
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nem reticenţi faţă de preluarea canonică a unei convenţii moderne, străină
în mare măsură comunităţilor urbane greceşti, a căror raţiune de existenţă
primordială a fost în permanenţă intermedierea contactelor dintre lumea
mediteraneeană şi stepa asiatică. Chiar dacă pare greu de crezut că moar
tea lui Alexandru va fi fost comentată în pieţele publice de la Tyras sau
Karkinitis, cert este că aventura orientală a regelui macedonean a „dis
tras" într-o măsură hotărâtoare atenţia lumii elenistice de la evenimentele
- devenite pentru mai bine de două secole şi mai periferice - la care a par
ticipat lumea pontică în general şi ţinuturile dintre Dunărea de Jos şi poa
lele Caucazului în mod aparte.10 Dar să nu absolutizăm nici în acest sens.
Dacă elenismul, cum se exprima plastic Heinz Heinen într-o discuţie re
centă legată tocmai de regiunea nord-pontică11, nu este nici pe departe „o
cheie universală care să se potrivească la orice uşă", pentru zona care ne
preocupă complexitatea tabloului este sporită de specificul legăturilor cu
hinterlandul în cazul fiecărei polis, respectiv în cadrul Regatului Bospo
ran. Altfel spus, situaţia fiecărei entităţi statale din nordul Mării Negre
(polis, regat) trebuie examinată separat. Astfel, pentru Tyras, Nikonion şi
Olbia un reper important în delimitarea unor epoci istorice distincte l-ar
putea constitui moartea regelui scit Ateas în 339, urmată de destrămarea
„Sciţiei Mari" şi de sfârşitul unui tip de raporturi definibile prin sintag
ma „pax Scythica".12 Pentru Chersones schimbarea este vădită odată cu
impunerea unui jurământ - cândva către sfârşitul secolului al IV-lea sau
începutul secolului al Iii-lea -, prin care cetăţenii se angajau să nu trădeze
„Chersonesul, nici Karkinitis, nici Kalos Limen, nici alte fortificaţii, nici
alte teritorii pe care chersonesiţii le stăpânesc sau le-au stăpânit" [CE 1 7,
r. 7-1 1] 13• În Regatul Bosporan o epocă nouă şi-ar avea începutul sub dom
nia lui Leukon I (389/388-349/348)14, mai exact odată cu întitularea acestuia
10. Pentru o privire sintetică cât se poate de relevantă privind legăturile externe ale
oraşelor greceşti nord-pontice în epoca elenistică, vezi Miiller 2010. Cf Cojocaru 201 la;
Cojocaru 2013a.
1 1 . Discuţie pe care am purtat-o cu istoricul de la Trier în septembrie 2012. Legat de
contributia lui H. Heinen la cercetarea epocii elenistice sau a antichităţilor nord-pontice
am atras atenţia cu alte prilejuri - Cojocaru 2007, Cojocaru 2008. Mai semnalăm aici
Heinen 1972, lucrare indispensabilă pentru istoria politică a lumii elenistice în secolul
III a. Chr.
12. Privitor la Ateas, vezi, mai nou, Peter 1997.
13. Aici şi în continuare, abrevierea CE se referă la Catalogul epigrafie, ce se găseşte
în anexă la acest studiu.
14. În cazul dinaştilor bosporani, aici şi în continuare, am preluat cronologia
propusă de Vinogradov 1993. Mai nou, Anochin 1999, 236-237 vine cu precizări, doar
că datele mai exacte stabilite de acesta pe baza evidenţei numismatice nouă nu ne
inspiră suficientă încredere. La fel de îndoielnică ni se pare şi cronologia propusă cel
mai recent de Podosinov 2012, 106-107, din cauza caracterului compilativ şi plin de
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ca ăQXWV B oarr6Qo KaL 8 r nboa(ri� KaL �am.An)� L.(vbwv, ToQ E T EWV,

�avbaQ(wv, Wriaawv 1 5•
Stabilind astfel limite cronologice oarecum stricte de la care pleacă cer
cetarea noastră, mai rămâne de văzut în ce măsură acestea sunt confirmate
de materialul epigrafie disponibil. Or, asumându-ne o trecere în revistă
a relaţiilor interpontice ale oraşelor greceşti de la nordul Mării Negre în
epocile elenistică şi romană, a trebuit să întocmim, mai întâi, un catalog pe cât posibil exhaustiv - al inscripţiilor publicate până în prezent. Chiar
dacă fiecare document luat în parte pare să nu mai poată aduce elemen
te de noutate, ineditul demersului nostru constă în adunarea pentru pri
ma dată a tuturor epigrafelor care conţin date referitoare într-o măsură
mai mare sau mai mică la raporturile dintre comunităţile urbane greceşti
nord-pontice, ca şi la cele întreţinute de oraşele respective cu alte poleis
din arealul Mării Negre sau cu barbarii din hinterland. Este vorba de 1 1 7
inscripţii, catalogate în diacronie (în măsura în care ne-a permis-o de da
tarea relativă a celor mai multe documente).16

I. Relaţii interpontice în epoca „elenistică"
Tabloul relaţiilor externe pe care îl propunem îşi are începutul odată cu
decretul propus de Kanobos, fiul lui Thrasydamas, cândva către jumătatea
secolului al IV-lea [CE 1 ], într-un moment când albienii permiteau să fie
importate şi exportate doar monedele de aur şi argint, care puteau fi vân
dute sau cumpărate legal numai pe piatra din piaţa Adunării poporului
([ErrL] rnu AL8ou rnu EV i:wL EKMT)CJtaa[i:fJ I QLWL]). Mai rămâne de discutat
dacă o atare reglementare a pieţei monetare interne denotă doar poziţia
economică specială a Olbiei, fără legătură cu puterea ei politică - aşa cum
încerca să demonstreze mai recent R. Osborn17; reţinem, deocamdată, ide
ea unor legături comerciale intense într-un climat de relativă securitate,
într-o perioadă când cursul de referinţă în arealul pontic era încă dictat de
staterul de Kyzikos. Dorinţa de a păstra poziţia dominantă în medierea
contactelor comerciale cu stepa încă scitică ar fi putut determina încheieerori al studiului acestuia. Privitor la complexitatea discuţiei legate de istoria politică a
Regatului Bosporan în a doua jumătate a secolului I a. Chr.-prima jumătate a secolului
I p. Chr., vezi Saprykin 2002.
15. CIRB 6, 1037, 1038. Aici ne interesează titlul regal asumat faţă de populaţiile
epihorice.
16. Literatura secundară generată de multe dintre aceste inscripţii este vastă şi
menţionarea fie şi numai a contribuţiilor mai importante ar lungi nepermis de mult
lista bibliografică de la sfârşitul studiului nostru. Ca atare, ne limităm la trimiteri impuse
strict de logica argumentării discursului.
17. Osborn 2008, 339-342.
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rea unui acord cu Satyros, tiranul Heracleei Pontice, căruia comunitatea de
pe Hypanis îi acorda cetăţenia pe baza proxeniei cu privilegiile adiacente
[CE 2].18 Alte documente databile în secolul al IV-lea depun mărturie că
proxenii albienilor activează în mai multe puncte strategice ale unei reţele
configurate în Pont şi Propontida încă din veacul anterior19 - Theodotos, fiul
lui Dionysios, la Histria [CE 3]; Theophanes şi Aristes, fiii lui Theopropos,
la Heracleea [CE 4]; Deloptichos, fiul lui Meniskos, la Byzantion [CE 5]; un
anume, fiul lui [ . . . ]ikos, la Chalcedon [CE 6]. Către sfârşitul epocii clasice
Olbia încă mai deţinea controlul asupra sanctuarului lui Ahile de pe insu
la Leuke, dar continuarea tradiţiei este condiţionată deja de apariţia unui
strategos care să-i omoare sau să-i izgonească pe cei care ocupaseră insula
ca să-i jefuiască pe greci. Altfel spus, oraşul de pe Hypanis nu-şi mai putea
asuma în exclusivitate protejarea insulei de piraţi [CE 7].
Până în acest moment legăturile polisului de pe Hypanis - judecând
pe baza surselor epigrafice - sunt orientate exclusiv către vestul şi sudul
pontic, iar prezenţa unor heracleoţi şi sinopeeni ca proxeni ai albienilor
încă de la finele secolului al V-lea ar putea constitui o dovadă că - pe lângă
navigaţia de cabotaj - era folosită şi ruta directă între capul Kriou-Meto
pon şi Karambis.20 Lipsa contactelor către est ar putea fi logic explicată
18. Asupra interpretărilor diferite ale documentului am atras atenţia cu alt pri
lej, vezi Cojocaru 2009a, 355-356 [cf Cojocaru, Litu 2009, 193-194]. Considerăm ipo
teza formulată de V.P. Jajlenko (Satyros văzut ca tiran al Heracleei Pontice, şi nu ca
rege bosporan) mai credibilă decât „reconstrucţia istorică" a relaţiilor dintre Olbia şi
Bospor în prima jumătate a secolului al IV-lea propusă de Ju.G. Vinogradov. Specu
laţiile acestuia din urmă au fost preluate, totuşi, de unii specialişti (pentru care auto
ritatea lui Vinogradov pare să fie mai importantă decât credibilitatea sursei). Vezi
Saprykin 1999a, 39 (cf Saprykin 1999b, 224): „ . . . the tyrants of Bosporus began a war
with Theodosia and Heraclea Pontica - a war which did not pass by city of Tauric
Chersonesus, the settlements of the north-westem Taurica and even Olbia which at
that time could conclude a treaty with Satyrus I and his son Leucon I, politically and
economically directed against Heraclea and Chersonesus". Şi mai criticabilă ni se pare
siguranţa afişată de Muller 2010, 52 (care pare să nu cunoască interpretarea propusă de
V.P. Jajlenko): „Au chapitre de la diplomatie pontique d'Olbia dans la premiere moitie
du IV• s. a.C., il convient de rapporter une inscription exceptionnelle, recemment
decouverte, qui contient en fait deux documents distincts, mais dont on comprend
rapidement qu'il sont lies par la genealogie des individus mentionnes: un decret
d'Olbia en l'honneur de Satyros I, fils de Spartokos, et un traite d'alliance militaire
entre les Olbiopolites et Leukon I". Cei doi autori fac abstracţie inclusiv de faptul
că încheierea unui pretins acord cu Regatul Bosporan, aflat în conflict cu Heracleea,
ar fi fost în detrimentul Olbiei, care risca astfel să-şi compromită relaţiile cu oraşul
sud-pontic, un centru de tranzit pentru legăturile comerciale ale albienilor cu lumea
egeeană tot mai important începând cu secolul V (aşa cum o dovedesc şi proxeniile
acordate unor heracleoţi).
1 9. Cf ibidem, 221-225.
20. Pentru o discuţie mai recentă privind această rută directă (cu trimiteri la
literatura anterioară), vezi Saprykin 1 999a [= Saprykin 1 999b] .

91
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

prin concurenţa dintre Olbia şi oraşele bosporane, care importau şi ex
portau cam aceleaşi produse.21 De fapt, începând cu Leukon I raporturile
oficiale ale bosporanilor cu străinătatea par să devină o prerogativă ex
clusiv dinastică, cum reiese şi din decretele de proxenie22, între care cel
mai timpuriu (pentru epoca de care ne ocupăm) ar fi documentul prin
care Pairisades I şi copiii acestuia au acordat unor chalcedonieni proxe
nia şi, probabil, scutirea de impozite [CE 8]. Absenţa inscripţiilor onorifice
promulgate în numele Sfatului şi al demosului constituie o dovadă eloc
ventă în ceea ce priveşte autonomia redusă a polisului bosporan, iniţial
sub arhontatul, ulterior sub domnia Spartokizilor.23 Ca atare, contactele
cu exteriorul către începutul epocii elenistice (cât se poate de intense, de
altfel)24 sunt documentate - din punct de vedere epigrafie - aproape exclu
siv pe baza inscripţiilor funerare.25 La Pantikapaion, de exemplu, au fost
înmormântaţi Kallikrates, fiul lui Eukrites, din Chersones [CE 9] şi Metro
timos (?) din Sinope [CE 10]; la Nymphaion - Pyros, fiul lui Eurynomos,
din Heracleea [CE 1 1 ] şi o heracleotă al cărei nume nu s-a păstrat [CE 12];
la Gorgippia - Mikke, soţia lui Kokkos şi fiica lui Tokon, din Heracleea [CE
13]. Reţinem din această listă existenţa unor contacte interpontice aproape
exclusiv cu litoralul sudic. Existenţa relaţiilor cu vestul pontic este dove
dită de stela funerară a lui Diphilos, fiul lui Mnesiphon, din Odessos, des
coperită în împrejurimile oraşului Kertsch [CE 16]. Dar o singură mărturie
modifică prea puţin tabloul de ansamblu, completat de inscripţia votivă
dedicată Afroditei de către [T]eisias, fiul lui Deloptichos, din Byzantion,
pentru fratele său [CE 15].26
21. Cercetarea legăturilor comerciale întreţinute de apoikiai nord-pontice de-a
lungul timpului au generat o literatură foarte vastă şi continuă să se bucure de o
atenţie predilectă din partea specialiştilor. Fără a putea insista aici, menţionăm doar
contribuţia noastră anterioară unde citam bibliografia mai importantă: Cojocaru
2009b, 147-148, n. 18-21 .
22. Cojocaru 2009a, 351, 353, 364 [cf Cojocaru, Liţu 2009, 200-201 ].
23. Acordarea dreptului de proxenie unor cetăţeni originari din oraşele bosporane
ar fi deja o dovadă că exista o autonomie a vieţii polisului şi în această regiune a
oikoumenei. Altfel Muller 2010, 42: „ En revanche, on ne trouve aucun ethnique
local des cites bosporanes dans Ies inscriptions du Pont Nord, ni dans celles d'autres
cites en general [ „ . ]" . Afirmaţie prea radicală, contrazisă de evidenţa epigrafică.
Într-o proxenie de la Chios din secolul III este menţionat HQo<f>a vric; Euµf]A[(]bou
TiavnKa11mLTT][c;] (Vanseveren 1937, 325-332, nr. 6A). Tot în secolul III, la Delas, este
atestat Ko(Qavoc; TiavnKa11m('tf][c;] (IG XI 4, 609). Iar către sfârşitul secolului II aduce
ofrande lui Apollo, la Delas, Euwxoc; 'A110A[A]wv(()ou Nuµ<ţ>a'LTT] [c;] (Syll.3 1 1 26).
24. Cf Gajdukevic 1971, 97 şi urm.
25. Ne referim doar la relaţiile intrapontice. Pentru cele extrapontice - care nu intră
în sfera de interes a studiului de faţă - sursele literare sunt mult mai elocvente.
26. Raporturile dintre Regatul Bosporan şi Byzantion au fost, în permanenţă, mult
mai intense faţă de tabloul schiţat doar pe baza inscripţiilor lapidare. Doar că pe noi,
'
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Chersonesul apare ca factor activ pe harta raporturilor care ne inte
resează abia către ultimul sfert al secolului al IV-iea, cum reiese dintr-o
inscripţie onorifică (posibil, un decret de proxenie) pentru un oarecare,
fiul lui [E]utios, olbiopolit [CE 14]. Mult mai elocvent - de data aceasta
pentru raporturile cu teritoriul oraşului - este documentul, de care amin
team şi ceva mai sus, prin care cetăţenii jurau pe Zeus, pe Pământ, pe Soa
re, pe Fecioară, pe zeii şi zeiţele olimpiene şi pe eroii care au în stăpânire
oraşul şi pământul şi întăriturile chersonesiţilor că vor apăra democraţia
şi proprietăţile, între care Karkinitis, Kalos Limen şi i:a TELXTJ [CE 1 7] .27
Reţinem faptul că jurământul se referă nu doar la teritorii pe care cher
sonesiţii le stăpânesc, ci şi la cele pe care le-au stăpânit28, ceea ce oferă un
reper cronologic pentru începutul descreşterii statului din sudul Peninsu
lei Taurice.29 Reducerea teritoriului s-a produs, fără îndoială, sub presiu
nea sciţilor de după destrămarea regatului lui Ateas, numiţi în contextul
documentului prin sintagma OL f3aQf3aQOL.30 Motivaţia căutării unor noi
alianţe, pe lângă raţiuni de natură economică, va fi contribuit la strângerea
legăturilor cu Regatul Bosporan. Chiar dacă documentele oficiale încă nu
ne ajută în acest sens, inscripţiile funerare sunt elocvente. Battas, fiul lui
Polydoxes, din Chersones a atins diem supremum la Pantikapaion [CE 18],
unde erau înmormântaţi cam în aceeaşi perioadă Myrsine, din Heracleea
[CE 19], Sosias, fiul lui Damaros, din Amisos [CE 20] şi un alt cetăţean din
Amisos al cărui nume nu s-a păstrat [CE 21].
în contextul acestui studiu, ne preocupă relaţiile externe ale oraşelor nord-pontice
conform mărturiilor epigrafice, şi nu complexitatea acestor legături deductibilă prin
coroborarea tuturor categoriilor de izvoare.
27. Deja Latysev 1892 propunea o discuţie temeinică asupra documentului [cf
Latysev 1900]. Dintre contribuţiile ulterioare, amintim aici doar Zebelev 1953 şi
Vinogradov, Sceglov 1997, 443-461 .
28. R. 9-1 1 : [ „ . ] -rac; âA I Aac;; XWQac;; av XEQOOVaai-rm vr µov l -rm f] (vr µovTO [ „ .].
Reţinem aici observaţia formulată pe marginea manuscrisului nostru de Adrian Robu,
care consideră că, la fel ca în cazul atenienilor din perioada când Pireul era ocupat
de macedoneni, chersonesiţii menţionează teritoriile pe care le-au stăpânit pentru că
speră să le recapete. Pentru situaţia atenienilor, vezi Knoepfler 2009-2010, 565: . . . ii est
vrai qu' a cette date le port demeurait toujours aux mains des Macedoniens, mais l'espoir
de le recuperer etait visiblement tres grand". Cf Knoepfler 2010-2011, 446-449.
29. Cf Vinogradov, Sceglov 1997, 443: „Um die Wende vom 4. zum 3. Jh. v. Chr.
tritt einer der Wendepunkte in der Geschichte des chersonesischen Staates ein, der
- wenn auch spărlich - von einer Serie epigraphischer Dokumente beleuchtet wird.
Dem Informationswert nach gehort der erste Platz unter ihnen zweifellos der Perle der
Schwarzmeerepigraphik - dem Eid der Chersonesiten [ . . . ]".
30. Vezi consideraţii mai ample, în acest sens, la Saprykin 1997, 180 şi urm. Cf,
anterior, Chtcheglov 1992, 196-197: „Les premieres incursions scythes dans la partie
nord de la chora chersonesienne <latent, nous le supposons, du debut du me s. av. n. e.
[ „ .] II ressort du serment de Chersonese qu'une partie de la chora chersonesienne passa
aux mains des Scythes des la premiere phase des guerres scytho-chersonesiennes".
"
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O menţiune aparte ar merita psephisma prin care olbiopoliţii au acor
dat lui Dionysios, fiul lui Strouthion, histrian, şi urmaşilor lui dreptul de
proxenie, cetăţenia, scutirea de impozite la toate mărfurile pe care le-ar
importa sau exporta el sau copiii sau slujitorii săi, precum şi dreptul de
a intra şi a ieşi din port [CE 22] . Dincolo de faptul că numele celui ono
rat a fost martelat, piatra a ajuns, nu se ştie în ce împrejurări, la Cherso
nes, unde a fost refolosită la construirea unei bazilici creştine.31 Asemenea
„ pietre rătăcitoare" conferă o dimensiune aparte relaţiilor interpontice în
sensul refacerii postfactum a unor trasee de schimb anterioare.
Din prima jumătate a secolului al Iii-lea datează un ostrakon găsit la
Olbia şi pe care apare numele lui [Ly?]sandros, fiul lui Philokles, din Ty
ras [CE 23] . Nu încape îndoială că polisul de la limanul Nistrului va fi
jucat în epoca elenistică un rol important ca centru de tranzit, chiar dacă
documentaţia epigrafică ajunsă până la noi ne oferă puţine informaţii.32
Ştim, totuşi, că Autokles fiul lui Oini(ades?), cândva în primele decenii
ale secolului al Iii-lea, a adus servicii importante inclusiv ca sol la Histria,.
unde a convins demos-ul să trimită hrană la Tyras, penuria alimentară fiind
provocată de acceptarea locuitorilor din Nikonion ca refugiaţi [CE 24].33
Părăsirea oraşului de pe malul stâng al fluviului ar fi de pus în legătură,
cel mai probabil, cu expansiunea sarmatică. Dar revenind la Tyras, rolul
important deţinut în comerţul de tranzit este demonstrat cel mai bine de
un monument funerar din al doilea sfert al secolului al Iii-lea prin care un
cetăţean al oraşului era încununat de centre importante în reţeaua comer
cială a vremii, precum Olbia, Kyzikos şi Rhodos [CE 25] .
Pe harta secolului al Iii-lea Olbia continuă să rămână un punct de
referinţă, chiar dacă influenţa politică a oraşului nu mai este cea de odi
nioară. Cel puţin aşa pare să reiasă din decretul prin care era stabilită în
cununarea unui binefăcător, al cărui nume nu s-a păstrat, pentru spriji
nul acordat acelora dintre olbieni care sosesc pe insula sfântă Leuke [CE
26]. Înţelegem din această decizie a Sfatului şi poporului că polisul de pe
Hypanis nu mai deţinea controlul asupra sanctuarului lui Ahile.34 Dar am
plasarea extrem de avantajoasă a oraşului - considerat la vremea sa de
Herodot „centrul Sciţiei"35 - îi menţine şi în plină epocă elenistică statutul
31. Aşa-numitul „Zagorodnyj chram Chersonesa", construit în secolul VI p. Chr.
32. Vezi şi consideraţiile rezumative datorate lui P.O. Karyskovskij privind istoria
Tyrasului în secolul IV şi în prima jumătate a secolului III - Karyskovskij, Klejman
1985, 62-65.
33. Pentru un comentariu mai amplu asupra documentului, vezi Ruscu 2004 (cf
Vinogradov 1999; Cojocaru 2004, 396-398).
34. Cf Cojocaru 200la, unde presupuneam că şi Tyrasul ar fi putut deţine, la un
moment dat, controlul asupra sanctuarului lui Ahile de pe insula Leuke.
35. Hdt. IV 17: ana TOU BOQUU8EVE°L'l:fWV iµrrOQLOU (TOUTO yaQ 7îaQa8aAaaaiwv
µwairnn'>v fon miOT]c; 1:ijc; L:Ku8iî]c;) [ . . ] . În acest context are prea puţină importanţă
dacă prin iµm'>QLOV BoQua8i:vE°L'l:fWV se înţelege aşezarea de pe insula Berezan, cea de
.
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de loc de destinaţie predilect pentru cei angrenaţi în reţeaua comerţului
interpontic, aşa cum reiese şi din inscripţia votivă pusă de trei apolloniaţi
[CE 27] sau din cea funerară în amintirea lui Satyros, fiul lui Dionysios, din
Mesambria [CE 28] . Constatăm, astfel, că în stabilirea legăturilor externe
ale Olbiei primează considerentele de ordin economic, într-un context în
care tradiţia întemeierii sau regimul politic adoptat de unul sau altul din
tre partenerii de afaceri sunt puţin relevante. De altfel, primul creditor
al comunităţii olbienilor de care avem cunoştinţă este Apollonios, fiul lui
Euphrones, din Chersones, care cândva în prima jumătate a secolului al
Iii-lea a împrumutat oraşul cu trei mii de monede de aur [CE 29]. La fel ca
în cazul psephismei votate de histrieni, cam în aceeaşi perioadă, în cinstea
lui Hephaistion, fiul lui Matris, din Callatis36, olbienii nu au reuşit să retur
neze datoria până la moartea creditorului, ceea ce determina decretarea de
onoruri pentru fiii acestuia - Apollodoros, Apollonios şi Euphrones, care
ar fi moştenit de la tatăl lor bunăvoinţa faţă de poporul olbian. Rămâne să
înţelegem printre rânduri că, la fel ca în cazul callatianului Hephaistion,
fiii lui Apollonios vor fi renunţat la dobândă în ideea de a putea recupera
măcar suma pe care oraşul o mai datora tatălui la moartea acestuia.37
Printre contemporanii celor trei chersonesiţi de care tocmai am amin
tit, s-ar fi numărat şi Syriskos, fiul lui Herakleidas. Ca istoric, acesta ar fi
binemeritat din partea comunităţii nu numai pentru descrierea epifaniilor
zeiţei Parthenos, ci şi pentru relatarea justă a legăturilor cu regii bosporani
şi cu alte oraşe [CE 30].38 Am putea doar presupune care vor fi fost unele
pe malul vestic al fluviului Hypanis (Olbia) sau regiunea Bugului de Jos în general.
Privitor la discuţia controversată din literatura de specialitate, vezi Dovatur et a/ii
1982, 222-224, n. 197-199. A se adăuga observaţiile interesante ale lui Hartog 2001,
140, 145-147, legate de relaţiile dintre Olbia şi sciţi, ca şi de conceptul de spaţiu în
viziunea herodoteană - „l'espace concret, l'espace de la langue et l'espace du savoir"
(p. 505-524, în special p. 517). În contrast evident cu interpretarea simplistă pe care
o dau informaţiilor lui Herodot majoritatea promotorilor „culturii materiale" din
fostul spaţiu sovietic, merită reţinută concluzia savantului francez, întemeiată pe
o analiză mult mai nuanţată (p. 523): „( . . . ] je crois seulement qu'il y a bien dans le
Histoires une representation du monde qui s'organize autour d'un cade spatia! (le
cade spatia! n'est que le jeu des differents espaces analyses, depuis l'espace concret
jusqu'a l'espace du recit). Ce cade, qui ne se donne pas sur le mode discursif et qui
est largement implicite, est comme l'armature ou la grille de cette representation
du monde et c'est, me semble-t-il, a ce niveau-la et par Ia que le texte fait effet sur
l'imaginaire du destinataire et fait effet par-dela lui-meme, ce que traduit, vaille que
vaille, Ia metaphore des Iunettes d'Herodote".
36. ISM I 9.
37. Cf Migeotte 1984, 127: „A la demande de Ia cite (Histria - V. Cojocaru),
Hephaistion a renonce a 400 stateres d'interets, concession de taille, et octroye deux
annees supplementaires pour Ie remboursement du capital. II est probable que cet
arrangement fit I'objet d'une convention ecrite, homologia, dont on a plusieurs exemples
ailleurs".
38. Chaniotis 1988, 300-301 (E 7); adaugă Dana, Dana 2001-2003.
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dintre aceste oraşe, dar enumerarea lor exactă de către S.Ju. Saprykin ţine
deja de domeniul ficţiunii.39
Revenind la Olbia, constatăm păstrarea legăturilor cu vestul pontic şi
în a doua jumătate a secolului al Iii-lea. Astfel, Nautimos, fiul lui Pasiadas,
le-a oferit servicii cu toată sârguinţa olbienilor ajunşi la Callatis, fapt pen
tru care Sfatul şi poporul au acordat, lui şi urmaşilor, proxenia şi cetăţenia,
ca şi dreptul de a intra şi a ieşi din port în timp de pace şi de război, fără
confiscarea mărfii şi fără încheierea unui acord [CE 31].
În acelaşi timp, tot mai grăitoare devin dovezile unor legături cu
hinterlandul. Şi dacă un prim document olbian, păstrat fragmentar, ne
semnalează doar existenţa unor regi locali, pentru care se pare că erau
prevăzute daruri [CE 32], decretul în cinstea lui Protogenes este mai mult
decât explicit în acest sens [CE 33].40 Darurile puteau fi cerute de Saita
pharnes cu ocazia trecerii (i:a bwQa i:i]c; TIC<Qâbov), dar oraşul avea grijă să
fie mulţumiţi la timp şi numeroşii „purtători de sceptru" şi să fie pregătite
cu folos pentru comunitate nu puţine daruri pentru rege. Trimiterea soli
ei la reşedinţa regelui era scoasă la licitaţie, ceea ce ne face să înţelegem
că riscurile şi cheltuielile pe care le presupunea o atare misiune puteau
fi sensibil mai mici în comparaţie cu beneficiile pe care cel mandatat le
putea obţine atât din partea cetăţii, cât şi din partea dinastului. Dar într-o
perioadă când vistieria publică era goală darurile trimise regelui puteau
stârni mânia acestuia, determinându-l să pornească în campanie pentru a
obţine ceea ce credea că i se cuvine. Faptul că aproape de a doua jumătate
a secolului al Iii-lea cea mai mare parte a oraşului dinspre râu încă nu
era împrejmuită de zid ar putea fi, în opinia noastră cel puţin, o dovadă
a raporturilor mai degrabă paşnice întreţinute până atunci cu hinterlan
dul. Doar că pe vremea lui Protogenes echilibrul de forţe şi raporturile
bazate pe înţelegeri sunt bulversate de noi etnii „barbare" ajunse în aceste
ţinuturi. Este vorba despre galaţi şi skiri, de a căror ferocitate se tem inclu
siv thisamaţii, sciţii şi saudaraţii. Oraşele vest-pontice încearcă să-şi răs
cumpere pacea şi din partea acestora, cum reiese dintr-un decret onorific
(cel mai probabil de provenienţă histriană) prin care era cinstit Meniskos,
39. Saprykin 1997, 227: „Taking into consideration all said above, we can suppose
that 'the cities', for which Chersonesus felt sympathy and friendship according to
Syriscus' description as it is mentioned in his honorary decree, could be Olbia, Callatis,
Istria, Delos, Delphi, Rhodes and highly probable Sinope and Heracleia Pontica.
Among the kings of Bosporus one can number Eumeles, Spartacus III, Paerisades II,
among 'the other kings' it could be Mithridates II of Pontus and Antigonus Gonatas but
as our sources keep silent about that we do not insist on this conclusion''. Asemenea
„reconstrucţii istorice", de care abundă istoriografia rusă, îi pot exaspera nu doar pe
mulţi cercetători occidentali, ci şi pe unii care cunosc şcoala sovietică „din interior".
40. Asupra acestui document am insistat cu alt prilej - Cojocaru 2004, 398-403. Vezi,
mai recent, Mi.iller 2010, 183-184, 1 96-197, 232-233, 391-399; cf Mi.iller 201 1 .
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fiul lui Theodoros, inclusiv pentru faptul de a fi făcut parte, cu folos, din
delegaţii către „barbarii" războinici [CE 34] . Şi mai explicit este decretul
histrian pentru Agathokles, fiul lui Antiphilos, dintr-o vreme când oraşele
greceşti din Dobrogea - desemnate ca fiind situate în Scythia - s-ar fi aflat
sub oblăduirea regelui Rhemaxos. Acesta, la fel ca şi Saitapharnes, trece
periodic pentru a încasa tributul, de plata căruia depindea într-o anumită
măsură liniştea comunităţii urbane. În rest, multe relaţii sunt condiţionate
de iscusinţa unor soli precum Agathokles, care, „pornit în ţară străină,
străbătând pământurile mai multor neamuri şi înfruntând primejdii de
tot felul, i-a convins pe barbari să cruţe cetatea" [CE 35]. Iar atunci când
negocierile nu ajută, populaţia cetăţii se retrage intra muros, meseria de ar
hitect devenind tot mai importantă la ridicarea sau refacerea zidurilor de
apărare. O dovedeşte şi decretul, cel mai probabil olbian, pentru Epikra
tes, fiul lui Nikoboulos, care fusese angajat ca arhitect prin intermediul
lui Eupolis, fiul lui Philomelos, trimis cu acest scop la Byzantion [CE 36].41
Dacă la Olbia, pentru această perioadă zbuciumată, documentaţia epi
grafică existentă ne îndreaptă atenţia preponderent asupra raporturilor cu
hinterlandul barbar, în cazul altor cetăţi nord-pontice prevalează legăturile
cu oraşele vest-pontice. O dovedeşte, de exemplu, monumentul funerar
pentru Demophon, fiul lui Gorgios, din Callatis, ridicat la Pantikapaion
[CE 37]. Şi mai grăitoare, în acest sens, sunt trei decrete de proxenie pro
mulgate de callatieni pentru Apollonios, fiul lui Parmis, din Chersones [CE
38], pentru Pasiadas, fiul lui Herodotos, din Chersones [CE 39], şi pentru
un cetăţean din Tyras al cărui nume nu s-a păstrat [CE 40]. La rându-i, 01bia strânge legăturile cu Chersonesul, cum rezultă din inscripţia onorifică
pentru chersonesitul Dionysios, fiul lui Thagon [CE 41], sau din decretul
lui Nikeratos, fiul lui Papias [CE 42]. Ultimul s-a deplasat ca judecător ex
tern la Chersones, unde a potolit conflictele dintre cetăţeni şi a pacificat ora
şul, fapt pentru care a şi fost cinstit cu o statuie şi un „portret".42 Avem astfel
o dovadă clară că raporturile dintre poleis nord-pontice nu erau nici pe
departe doar de natură economică. Acelaşi Nikeratos a binemeritat într-o
asemenea măsură în apărarea olbienilor de duşmani (de înţeles tot barbarii
din hinterland), încât după ce a fost omorât mişeleşte de aceştia a avut par
te de onoruri nemaiîntâlnite la Olbia - între care înmormântarea pe cheltu
ială publică în zi de doliu pentru întreaga comunitate şi o statuie ecvestră
41. Pentru o discuţie amplă asupra inscripţiei (îndeosebi privind locul ei de prove
nienţă), vezi Cojocaru 2010a (cf Cojocaru 201lb, Cojocaru 2012).
42. Ca paralelă mai apropiată am putea menţiona ISM I 30, în măsura în care textul
păstrat fragmentar ar putea fi un decret de cinstire a unui judecător extern la Histria.
Privitor la categoria profesională a „juriştilor" prin raportare la lumea pontică, vezi
Dana 201 1, 204-205.
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într-un loc ales de rude. Alte câteva documente vin cu nuanţe suplimen
tare privind relaţiile - publice şi private - dintre cele două comunităţi
nord-pontice către sfârşitul secolului al Iii-lea şi în veacul următor. Este
vorba despre fragmentul unei inscripţii onorifice pentru un chersonesit,
decretată la Olbia, dar afişată şi la Chersones în dialect dorian [CE 43]. S-ar
adăuga o dedicaţie către Parthenos făcută de trei chersonesiţi şi găsită în
împrejurimile Olbiei [CE 44], ca şi stela funerară a unui olbiopolit ridicată
la Chersones [CE 45]. Cam în aceeaşi perioadă, un alt olbian, Ariston, fiul
lui Sosipolis, era înmormântat la Callatis [CE 46]. Dacă rostul olbienilor în
cele două cetăţi doriene ne scapă, onorarea chersonesitului Chrestos, fiul
lui Arnias, la Odessos ar fi putut fi motivată de interesele comerciale ale
polisului vest-pontic [CE 47) 43 Aceleaşi considerente ar fi putut sta şi la
baza acordării proxeniei unui olbian de către oraşul Chalcedon [CE 48].
Patru inscripţii votive descoperite la Neapolis adaugă o nouă perspec
tivă relaţiilor externe ale apoikiilor nord-pontice în epoca elenistică. Po
sideos, fiul lui Posideos, foarte probabil în calitate de consilier şi strategos
la curtea regelui sciţilor târzii44, dedică lui Zeus Atabyrios [CE 49], Atenei
Lindia [CE 50], lui Ahile [CE 51] şi zeiţei Rhodos [CE 52]. Chiar dacă per
sonajul va fi fost originar din Rhodos, aşa cum s-a presupus în literatura
de specialitate datorită divinităţilor cărora le aduce ofrande45, avem de-a
face cu un olbian prin adopţie46, Olbia fiind de altfel, în secolul al Ii-lea, în
legături strânse cu Skilouros, pentru care bate şi monedă47• Fiica lui Skilou
ros, Senamotis, căsătorită cu un grec bosporan înstărit, Herakleides, aduce
ofrande zeiţei Dithagoia pentru sănătatea regelui Pairisades V [CE 53].
.

43. În măsura în care am putea fi siguri că avem de-a face cu primele rânduri
păstrate ale unui decret de proxenie.
44. Zajcev 2004 ar fi contribuţia cea mai completă referitoare la capitala sciţilor târzii
din Peninsula Taurică. Cf lvantchik 2004, 70: „On peut donc penser que le royaume scythe
gui avait sa capitale a Neapolis, ressemblait beaucoup plus a un etat hellenistique dirige
par une dynastie barbare qu'a un royaume des nomades scythes du IVe siecle av. J.-C.".
45. Ca rhodian, care ar fi obţinut cetăţenia olbiană, a fost discutat de Latysev 1887, 133
şi urm., cu n. 16 (cf IOSPE 12, p. 504) şi Solomonik 1962, 43. În acelaşi sens se pronunţă,
mai nou, Hupe 2003, 292-294 (cf Hupe 2006b, 163-164), cu trimiteri la discuţia anterioară.
46. Originea olbiană a fost postulată de J. et L. Robert (BE 1965, p. 136): „II nous
paraît que l'anthroponymie exclut que Posideos ait ete Rhodien d'origine, et son pere
non plus. Car le nom Posideos est bien connu dans l'onomastique d'Olbia. II ne paraît
pas atteste et ii ne nous semble pas attendu dans l'anthroponymie rhodienne. II doit
donc s'agir d'un Grec d'Olbia, et son zele envers Ies divinites rhodiennes doit venir
uniquement de ses relations tres actives avec Rhodes". Asemănător, Vinogradov 1997e,
68: „ [ . . . ] der Olbiopolite Posideos [ . . . ]". Cf Vinogradov 1997f, 95, n. 145: „Sofem man
nach der Tătigkeit des Rhodiers Posideos urteilt [ . . . ], der in Olbia zu einem rroAh:î]c;
TCOLî]t6c; wurde [ . . . ]".
47. Legat de monedele regelui Skilouros, lucrarea de referinţă rămâne Frolova
1964. Anochin 1991 le discută într-un context mai larg, fără alte elemente de noutate.
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Dincolo de melanjul etnic pe baza căsătoriilor mixte, avem o primă dova
dă epigrafică a unor legături între cele două dinastii elenistice nord-pon
tice. În acest sens, informaţii interesante ar putea fumiza şi un document
descoperit la Neapolis, în măsura în care restituirile ipotetice şi exprima
rea eliptică ar permite recunoaşterea unui război între grecii (bosporani?),
sprijiniţi de sciţii târzii, şi tracii aliaţi cu maeoţii [CE 54]. Aceste legături îşi
vor afla sfârşitul ca urmare a campaniilor lui Diophantos şi odată cu înte
meierea de către Mithridates VI Eupator a unei noi dinastii bosporane.48
În raporturile stabilite cu oraşele greceşti există similitudini evidente
între regii sciţilor târzii din Crimeea şi dinaştii sciţi din Dobrogea. Am
putea invoca, în acest sens, decretul de la Odessos prin care era cinstit
Hermeios, fiul lui Asklepiodoros, din Antiohia, pentru serviciile aduse
oraşului şi unor cetăţeni în calitate de consilier al regelui Kanites [CE 55] .
S-ar adăuga monedele p e care dinaştii respectivi le-au bătut în cetăţile de
pe litoral. Dar de acest ultim aspect ne-am ocupat cu alt prilej.49
Pentru a completa tabloul relaţiilor externe interpontice ale polisurilor
care ne interesează, către sfârşitul secolului al 11-lea(mceputul secolului I,
mai reţinem onorurile decretate de chersonesiţi pentru Menophilos, fiul lui
Menophilos, din Sinope [CE 56], ca şi pe cele hotărâte de cetăţenii din Tyras
pentru un olbiopolit, al cărui nume nu s-a păstrat [CE 57]. Că oraşul de la li
manul Nistrului rămâne un centru de tranzit important şi în această perioadă
reiese din proxenia tomitană pentru Nilos [CE 58]. Ultimul ar fi ajuns atât de
influent la Olbia, încât a reuşit să propună ca aceleaşi privilegii pe care albie
nii le-au decretat cândva pentru cei din Tyras să le fie acordate şi tomitanilor.
Documentaţia noastră se încheie, în ceea ce priveşte epoca elenistică,
prin câteva epigrame funerare bosporane pentru cetăţeni originari din
sudul pontic.50 Este vorba de Kleopatra, fiica lui Meniskos, din Amisos,
supranumită Penelopa Bithyniei [CE 59]; de profesorul de gimnastică Phar
nakes, fiul lui Phamakes, din Sinope [CE 60]; de Theophile, fiica lui Heka
taios, din Sinope [CE 61]; de Menodoros, fiul lui Apollonios, din Sinope,
care - după ce a tăiat multe armuri duşmane însângerate - a căzut răpus
de suliţă în pământul bosporan [CE 62] .
li. Relaţii interpontice în epoca „romană"

Pentru a putea surprinde mai adecvat trecerea către o nouă epocă, pe
care am putea-o denumi, tot oarecum convenţional, romană, ar trebui să
48. IOSPE P 352; cf Strab. VII 4, 7. Tradiţia dinastică mithridatică promovată de
regii bosporani a fost analizată judicios de Heinen 2001.
49. Cojocaru 2010b, 98-102 şi pi. VI-IX (cf Cojocaru 2011c).
50. Unele, discutate mai pe larg de Dana 201 1, 174-182, 221 -224.
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ne ocupăm mai întâi de episodul „Mithridates VI Eupator". Dar, cum acest
aspect se leagă mai degrabă de relaţiile extrapontice ale apoikiilor de la nor
dul Mării Negre (care vor fi discute într-un studiu ulterior), am ales ca
punct de plecare pentru demersul de faţă decretul de la Dionysopolis pen
tru Akomion, votat curând după anul 48 [CE 63] . Din punctul de vedere
al problematicii care ne interesează, documentul este important nu doar
pentru menţionarea regelui Burebista, care ar fi cucerit teritoriile de 11din
coace şi dincolo de râu", ci şi pentru a înţelege mai bine politica externă a
unei polis din arealul pontic într-o perioadă în care comunităţile greceşti
erau pe punctul de a schimba 11înţelegerile" cu dinaştii din hinterland cu
pax Romana.51 De fapt, expansiunea romană are etape bine definite, printre
care şi cea în timpul căreia regii clientelari asigură interimatul către vii
toarele provincii, inclusiv ca putere tutelară faţă de oraşele greceşti de pe
litoral.52 Astfel, o inscripţie de la Dionysopolis îi menţionează pe trimişii
regelui Kotys ca să stabilească hotarele cetăţii: Philippos, fiul lui Aristi
des, din Adramytion; Moschos, fiul lui Dintas, din Bizone; Sadalas, fiul
lui Mukaporis, din Odessos; Menandros, fiul lui Promathion; Leokritos,
fiul lui Hippagoros, din Callatis; Herakleitos, fiul lui Monimos; Geontidas,
fiul lui Seimos [CE 64]. Ceva mai târziu, Lucius Antonius Zenon aducea
ofrande la Apollonia lui Apollon Ietros pentru sănătatea şi salvarea lui
Rhoimetalkes, fiul regelui Kotys şi nepotul regelui Rhoimetalkes, şi pentru
Pythodoris, nepoata regelui Rhoimetalkes şi a regelui Polemon [CE 65].
Cetăţile situate la nordul Dunării de Jos încă au libertatea de a-şi ne
gocia autonomia între înţelegeri cu dinaştii din hinterland şi ambasade
către reprezentanţii puterii romane, dacă nu direct către împărat. Olbia
nul Orontes, onorat de Byzantion către jumătatea secolului I p. Chr., este
fiul lui Ababos - bărbat aflat nu doar în fruntea patriei sale, ci a întregu
lui neam pontic şi ajuns până la cunoştinţa auguştilor împăraţi [CE 66].53
Acelaşi Ababos finanţa construirea unui portic în cinstea lui Augustus, a
lui Tiberius şi a demosului olbian.54 Dar tot la Olbia, în a doua jumătate a
51. Privitor la expansiunea romană către lumea pontică, ale cărei începuturi s-ar
lega de tratatul încheiat între Chersonesul Tauric şi regele Pontului Pharnakes I, vezi
Heinen 2005. Cf H0jte 2005, Ferrary 2007. Muller 2010, 93-95 încearcă neconvingător
să aducă noi argumente pentru datarea acestui tratat în jur de 155, în loc de 179, cum
susţine, printre alţii, H. Heinen. Lui Ferrary 1988 îi datorăm o lucrare importantă
referitoare la implicaţiile ideologice ale cuceririi romane a lumii elenistice. Bernhardt
1971 rămâne contribuţia de referinţă privitor la politica romană faţă de oraşele
Orientului grec. Dintre alte lucrări de sinteză mai recente, interesante şi pentru
expansiunea puterii romane în arealul Pontului Euxin, amintim aici doar Gruen 1984,
Sherwin-White 1984, Quass 1993, Potter 2006.
52. Vezi Braund 1984, Sullivan 1992; cf Erskine 2010.
53. IK 58, 3. Cf Cojocaru 2010c, 45-46.
54. IOSPE 12 181.
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secolului, erau bătute monedele de aur, respectiv de argint ale dinaştilor
sarmaţi Pharzoios şi Inismeus.55
Aprofundarea aspectelor care ţin de prezenţa romană la nordul Mării
Negre, ca şi discutarea raporturile regilor bosporani cu puterea tutelară
romană nu intră în sfera sintagmei „relaţii interpontice", urmând a fi dis
cutate într-un alt studiu. Aceasta reduce momentan baza documentară
a tabloului schiţat pentru secolul I p. Chr. la un număr de inscripţii fu
nerare care atestă tradiţionalele legături cu sudul pontic, dar surprind şi
schimburile dintre oraşele bosporane, care vor fi fost mult mai intense faţă
de ceea ce ne fumizează informaţia epigrafică. Astfel, la Pantikapaion au
fost înmormântaţi Polemokrates, fiul lui Kalous, din Hermonassa [CE 67],
dar şi o femeie din A.(aQa rr6Au; [CE 68], situată, conform lui Ptolemaeus
5.8.3, pe ţărmul de est al Maeotidei, la jumătatea drumului dintre Tanais
şi Tyrambe. Originari din sudul pontic sunt Heliodoros, fiul lui Helios,
din Amastris [CE 69]; Philemon, fiul lui Phamakes, din Amisos [CE 70];
Theona, fiica lui Dionysios, din Amastris [CE 71 ]; un anume Dindianos,
posibil din Amisos [CE 72].
În secolul al Ii-lea, urmărind provenienţa străinilor înmormântaţi la Panti
kapaion, situaţia rămâne neschimbată, dacă facem abstracţie de romaniza
rea onomastică: Publius Ignatius Onesiphoros, din Sinope [CE 73]; Seueros,
fiul lui Sokrates, din Tiana [CE 74]; Timotheos, fiul lui Atta, ElvbaE, [CE 75] .
U n element d e noutate ar fi bosporanii atestaţi la Olbia, posibil c a mili
tari, dacă judecăm după nume.56 Lui Titus Flavius Achaimenos, fiul lui
Achimenos, din Bospor, i-a ridicat stelă funerară Adoes, fiul lui Delphos,
ca amintire [CE 76]. Lui Marcus Ulpius Parthenokles, numit şi Mastunos
(?), bosporan, i-a pus stelă ca amintire Dados, fiul lui Sosibios, numit şi
Adosthos (?) [CE 77]. Lui Adosthos, fiul lui Arsakes, ca unui compatriot,
i-a ridicat monument ca amintire Zenon, fiul lui Stratoneikos, bosporan
[CE 78] . Iar la Chersones au fost descoperite fragmente ale unui sarcofag
cu inscripţie funerară pentru un albian [CE 79].
De altfel, Chersonesul este singura cetate doriană în care instituţia pro
xeniei funcţionează şi în secolul al Ii-lea p. Chr.57 O dovedesc decretele pen
tru Thrasymedes, fiul lui Thrasymedes, fiul lui Satyros, cetăţean din naştere
al metropolei Heracleea [CE 80]; pentru Gaius Valerius din Sinope [CE 81 ];
pentru Phamakes, fiul lui Phamakes, din Amastris [CE 83]; pentru Dia[ . . . ],
fiul lui Demetrios, din Heracleea [CE 84]; pentru Papios, fiul lui Herakle
on, din Heracleea [CE 85]; pentru un cetăţean din Amastris, al cărui nume
55. De acest aspect ne-am ocupat cu alt prilej - Cojocaru 2001b, cu trimiteri la
literatura anterioară.
56. Cf Vinogradov 1997g; Zubar' 1998, 70-75.
57. Cojocaru 2009a, 358-359 [cf Cojocaru, Liţu 2009, 196, 202; Cojocaru 2013b, 5608].
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nu s-a păstrat [CE 86]; pentru L. Cornelius Pontianos, din Sinope [CE 87];
pentru C. Gaius Eutychianos, proprietar de nave (vcn'.110\aQoc;), din Sinope
[CE 89]; pentru P. [Ser?]uilius, din Amastris [CE 90]. Iar pe fiul lui Papias,
din Chersones, mare preot şi iubitor de patrie, oraşul Tiana l-a cinstit ca
pe proxenul său [CE 91]. Pe lângă documentele oficiale, epigrafele private
chersonesite din secolul al Ii-lea p. Chr. demonstrează legături externe tot
exclusiv cu sudul pontic. În anul 115 Chresime, din Amastris, a pus o stelă
spre amintire tovarăşului de viaţă, Aristonikos [CE 82]. Şi tot un amastrian,
Elis, fiul lui Elita, a pus altar şi osuar pentru el însuşi şi pentru soţia lui [CE
92] . S-ar adăuga Herakleon, fiul lui Menophon, numit şi Sisyros, din Hera
cleea, care a trăit 39 de ani [CE 93]. Relaţia parcă mai strânsă ca niciodată cu
Heracleea este motivată nu atât de legăturile de syngeneia, cât de raţiunea
pragmatică de a avea un avocat de încredere la curtea imperială în străda
nia chersonesiţilor de a-şi păstra independenţa faţă de Regatul Bosporan.
O inscripţie onorifică de la jumătatea secolului al Ii-lea este cât se poate de
explicită în acest sens: „ [ . . . ] preacredincioşii părinţi heracleoţi s-au îngrijit
ca nişte rude de salvarea noastră, neprecupeţind niciun efort şi cu toată
dragostea sinceră, au trimis la zeul şi stăpânul nostru, împăratul Titus Ae
lius Hadrianus Antoninus, o solie care să-l roage pentru noi, fără a neglija
nimic, iar răspunsurile divine şi binefacerile acordate cu bunăvoinţă au gă
sit de cuviinţă să ni le facă cunoscute prin preaslăviţii bărbaţi Herakleides,
fiul lui Menesthes, şi Proklos, fiul lui Memnon [ . . . ]" [CE 88].58
Dacă chersonesiţii par să mizeze exclusiv pe protecţia romană, albienii
sunt nevoiţi să mai trimită solii şi către regii din hinterland, cum aflăm
dintr-o inscripţie databilă în secolul al Ii-lea p. Chr., în care noi recon
stituim, ţinând cont de data târzie a documentului, [Kal wvc; EaQµmw]v
�amAt:î:c;, spre deosebire de V.V. Latyschev, care propunea [KaL wvc;
EKv8w]v �mru\.t:î:c; [CE 94] . Unul dintre cei care au făcut parte din aseme
nea delegaţii a fost Karzoazos, fiul lui Attalos. Acesta nu numai că a îndeplinit
fără zăbavă cele încredinţate în timpul soliilor către regii din vecinătate,
dar a devenit vestit şi până la marginile pământului, supunându-se peri
colelor din cauza prieteniei şi ajutându-şi amicii chiar până la interpelarea
auguştilor împăraţi [CE 95] . Tabloul de cetăţean model şi de prieten al
străinilor aminteşte îndeaproape de portretul ideal al lui Theokles, fiul lui
Satyros, pe care, cândva sub domnia lui Septimius Severus, îl omagiau nu
mai puţin de 19 poleis: Olbia, Heracleea, Tyana, Tomis, Milet, Chersones,
Nikomedia, Byzantion, Prusa, Histria, Kyzikos, Bosporos (de înţeles Pan
tikapaion), Niceea, Amastris, Odessos, Callatis, Apameea, Tyras, Sinope
[CE 100]. Zece dintre aceste oraşe apar menţionate într-o altă inscripţie
58. Privitor la această inscripţie, ca şi pentru relaţiile dintre Heracleea şi Chersones,
vezi şi contribuţia Mădălinei Dana în acest volum.
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onorifică, databilă în aceeaşi perioadă [CE 101] din care datează şi un do
cument în care sunt enumeraţi doar heracleoţi, byzantinieni şi prusieni
[CE 102]. Epigrafele private vin cu detalii în ceea ce priveşte numele sau
preocupările unora dintre aceşti străini. Este vorba despre inscripţia fu
nerară pentru fiul lui Theodosios, din Sinope [CE 96], de cea pentru Kale,
fiica lui Rufinus, din Amastris [CE 97], sau de inscripţia de construcţie în
care apare menţionat un arhitect, fiul lui cutare, din Nicomedia, tot el şi to
mitan [CE 99]. Legăturile cu Tomisul sunt documentate şi de monumentul
funerar ridicat în metropola Pontului Stâng de olbianul Pontikos, fiul lui
Neikias, fiului său Satyros, spre amintire [CE 98] . Unul dintre străinii de la
Olbia, IT6nALoc; Ali\Loc; AQyaµ11 I v6c;, făcea parte din colegiul de strategi
care aducea ofrande lui Apollon Prostates [CE 103].
În comparaţie cu Olbia, Tyrasul este, în secolul al II-lea, mai bine an
corat în realităţile romane, în primul rând ca punct strategic important
la nord de gurile Dunării.59 Şi dacă într-o inscripţie fragmentară apar în
context neclar oi �aQ�aQOL, oi O'tQanw'tm, oi �tvoL [CE 104], monumen
te funerare externe ne aduc informaţii noi cu privire la melanjul etnic şi
onomastic din comunitatea de la limanul Nistrului. La Tomis, Irastamos,
Adiagos şi Abragos au pus stelă funerară pentru tatăl lor, Attas, din Tyras
[CE 105]. La Odessos, Aur(elius) Phordigalos, din Tyras, şi Madini, fiica
lui Artemidoros, au ridicat monument ca amintire fiicei lor Aurelia Abri
nia [CE 106] . Şi tot dintr-o inscripţie funerară de la Odessos aflăm că pă
mântul îl ţine prizonier pe Domninos, fiul lui Herakleides, din Tyras, nobil
din străbuni, care a trăit 20 de ani. Stela au pus-o Aurelius, fiul lui He
rakleides, şi Madagaua, mama, ca amintire [CE 107]. În secolul al Iii-lea un
cetăţean de la Tyras pare să fi fost înmormântat la Chersones [CE 108] . Iar
din anii 222-235 datează o inscripţie onorifică pentru Severus Alexander,
pusă de Marcus Aurelius Artemon, probabil originar din Histria, dar care
a obţinut cetăţenia şi calitatea de bouleutes la Heracleea şi Tyras [CE 109] .
Catalogul epigrafie pe care l-am întocmit din perspectiva problematicii
abordate se încheie cu câteva inscripţii funerare, relevante pentru relaţiile
interpontice ale oraşelor Pantikapaion şi Chersones. Tertius, fiul lui Rufus,
din Tiana, proprietar de nave (vauKA.11 I QOc;), a trăit 62 de ani, iar piatra
funerară au trimis-o la Pantikapaion rudele, în semn de amintire [CE 1 10].
Tot aici a fost înmormântat Tiberius Claudius Menyllion, din Sinope, în
vârstă de 25 de ani [CE 1 1 1 ] . De la Chersones provine stela unei oarecare,
supranumită yuvr'] TaUQLKÎJ [CE 1 12].60 Ca şi monumentele mai multor
59. Cf Samowski 1987, 66; Zubar' 1998, 67-75.
60. TaUQLKÎ] ar putea fi aici atât antroponim, cât şi etnonim. În cea de-a doua
situaţie am avea de-a face cu un apelativ derivat fie de la tauri, fie de la oraşul grecesc
Chersonesos Taurike - vezi Strab. VII 4.1: XEQUOVT]UO� i] TaUQ LKÎ] sau XEQUOVT]UO� i]
LKU8LKÎJ.
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heracleoţi - Pontikos, fiul lui Nemerios [CE 1 13]; Markianos, fiul lui Gaius
[CE 1 14]; Valerianos, fiul lui Gaius [CE 1 15]. Că legăturile cu sudul pontic
aveau să rămână pentru cetatea taurică la fel de importante şi în epoca
bizantină o dovedeşte cel puţin monumentul funerar de la Sinope pen
tru Kylita, soţia lui Anastasios, administrator al episcopului Chersonului,
datat cu indictionul al 9-lea [CE 1 16] . Documentul este datat la fel de ne
sigur ca şi inscripţia votivă dintr-o epocă anterioară, găsită pe limba de
nisip Tendra, prin care cutare, fiul lui cutare, corăbier din Bospor, îi adu
cea ofrande lui Ahile, pe când preot era cutare, fiul lui Hieroson [CE 1 17].
Aceasta ar fi dimensiunea reală, reconstituibilă pe baza surselor epi
grafice, a relaţiilor externe interpontice61 (inclusiv a contactelor cu hinter
landul barbar) întreţinute de apoikiile de la nordul Mării Negre în epocile
elenistică şi romană. Interpretarea lor modernă - mai cu seamă în istorio
grafia rusă - a generat o dimensiune fictivă cu mult mai amplă, pe care
(din raţiuni de spaţiu) am încercat să o conturăm doar în unele note de
subsol. Totodată să ne mai fie permisă şi o observaţie finală de ansamblu.
În sinteza sa celebră Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-Zea,
Fernand Braudel intitula sugestiv unul dintre capitole „Lumea medite
raneeană în afara istoriei majore". Este vorba de perioada de la sfârşitul
domniei lui Filip II, mai exact de anii de după 1580. Parafrazându-l pe
Braudel, noi am vedea drept principală trăsătură a elenismului în regi
unea care ne interesează faptul că lumea pontică s-a aflat, mai mult ca
niciodată, în afara istoriei majore, cu excepţia unor episoade din lunga
şi zbuciumata domnie a lui Mithridates VI Eupator. Relevanţa aserţiunii
devine şi mai evidentă dacă ne gândim că în compendiul lui G.M. Cohen
despre aşezările elenistice din Europa, insulele egeene şi Asia Minor62 nu
apare menţionată nici o aşezare din arealul Mării Negre. În această parte
a oikoumenei vechilor poleis aveau să li se adauge noi ctitorii abia odată cu
stăpânirea romană. Dar acesta ar fi deja subiectul unui alt studiu63, în care
ar urma să surprindem mai adecvat particularităţile lumii nord-pontice în
primele secole p. Chr.

61 . Deosebite de relaţiile externe extrapontice (întreţinute cu oraşe şi regiuni din
afara bazinului Pontului Euxin).
62. Cohen 1995.
63. Este vorba de lucrarea cu titlul „Die Beziehungen cler nord-pontischen Griechen
zu den auBer-pontischen Regionen und Dynastien, einschlieB!ich cler ri::im ischen
Hegemonialmacht: Historiographische Dbersicht", ce urmează să apară în actele sim
pozionului internaţional Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during
the Hellenistic and Roman Periods (Constanţa, ]uly 8-12, 2013).
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CATALOGUL EPIGRAFIC64

1. Decret propus de Kanobos privind reglementarea pieţei monetare la
Olbia. LD: Anadolu Kavak (Chalcedon), în partea asiatică a Bosporului;
jum. (?) sec. IV65; ed.: IK 20, 16 [cf IOSPE 12 24; Syll.3 218; IGDOP 14; Muller
2010, 387-389).

[Ei<; Bo]Qvaaetv11 EiaTIAEiv Tov pov I [A6µE]vov KaTa TabE· f.bof,E
povAf] L I [Kai. biJ) µwL, Kavwpoc; E>Qaavbaµavrn[<; 1 4 d]nE· dvm
TiavTo<; XQVa(ov €mai]µo l [K]al. liQyvQLă €mm']µov Eiaaaywyri� I [Ka]i.
€E,aywyrîv· 6 bf. 8EAwv 7tWAEiV [fJ I wv]Eia8m XQVCTLOV ETILCTT) µov 1Î
llQYV I 8[QLO]V ETILCTT) µov 7tWAELTW Kal wvda8[w I ETIL] '[OU Al8ov '[OU
EV TWL EKMTJCTLaG[TTJ I QLWL"] 6[<;] b' âv ăMo8L a7tobwTm 1Î 7tQLTJ[Tm
I . . . cprn )f,EiTm 6 µf.v a7toMµEVO<; TO [ T[UJ I 1 2Aovµtv]ov llQYVQLOV, 6
bf. 7tQLCtµEVO<; Tf][<; I nµf]<;] oaov ETIQ(arn· 7tWAEiV bf. Kai. wv[ E I ia8m]
7tCtVTa 7tQO<; TO v6µLaµa TO Tf]<; I [7t6A]ew<;, 7tQO<; Tov xaAKov Kai.
TO llQYUQLO[V 1 16 TO] 0ApLo7toAmK6v· o<; b' âv 7tQO<; ăMo [n I ll7'[0b]wTm TJ 7tQLTJTaL, CTTEQtjCTETaL O µf.v [a I 7tob)oµEVO<; O âv ll7tObWTaL, O bE
7tQli<µ[ E I V ]o<; oaov âv 7tQLTJTaL· 7tQCtf,ovTm bf. rn[V 1 20<; 7ta]Qa TO lj;tjcpLaµa
'[L 7taQavoµ6vTa<; I o'l âv TTJV wvi]v 7tQLWVTm TWV 7taQaVO I µT]CTCtVTWV
NKTJ L KaTaAap6vu[<; · ] I TO bf. XQVa(ov 7twAEiv Kai. wvEia8[m TO] l 24v
µf.v maTi]Qa TOV Kvl;LKTJVOV E [ iva] I Tă Î] µLmaTi]Qă Kai. µtjTE af,LWTEQO[µ
µi]] l u nµLWTEQOV, TO b' ăMo XQVULOV TO [E7t l l a]11 µov amxv Kai.
llQYUQLOV TO ETILCTT) [µov] 1 28 7tWAEiV Kai. WVEia8m W<; âv aM[i]Aov<;] I
7td8wm· TEAo<; bf. µT]bf.v [7tQannv µtjTE I X]Qva(ov €mm']µov µi]T ' aQ
yv[QLOV €mai] I µ]ov µi]u 7twA6vTa µi]T ' [wvouµEvov· - - -] .
2. Decret de proxenie pentru Satyros. LD: Olbia; 352-345; ed.: Jajlenko
2000/2001, 228/29, r. 1-11 [cf ed. pr. Vinogradov, Krapivina 1995; SEG 45,
1000 & 51, 971; Vinogradov 1997a, pi. 35/1-2; Muller 2010, 386).

0Apl07tOAL'[(Xl LCt'rVQO[V 7tQOf,Evov)66, 7tOAlTTJV 7'[00UVTm K[al. avTOV
Kal] I €yy6vov<; Kai. EVEQY[ETTJV Kai. aTE] 1 41'.ELav bLboum 7tCtVT[wv
XQT]µCtTWV] I Kai. avTWL Kai. €yy6v[OL<; Kai. EaTIAEiv] I Kai. EKTIAEiv Kai.
7t0A[Eµov Kai. E i] I Qi]VT)<; aavAE Ka[i. aa7tovb� vacat] 1 8 TUXTJL aya8f]L.
o[ µoAoyEi OApLo] I 7toA(Tm<; KaTa E[UVOLaV (?) LCt'rVQ0<;)67 I cplAov<; dvm
a[Mi]Am<;. €av n<; I fJ E) ��lJV ţ [wv fJ paQpaQo<; - - -] .
"

64. În cazul fiecărei inscripţii catalogate, lemma conţine următoarele date: locul
descoperirii (LD), locul de păstrare (LP doar acolo unde acesta ne este cunoscut),
data documentului, ediţia (ed.) după care a fost preluat textul (cu trimiteri la reeditări
ulterioare în cazul inscripţiilor mai importante).
65. IGDOP 14: 375-350 a. Chr.; Vinogradov, Karyskovskij 1997, 255: 340-330 a. Chr.
66. R. 1 : L.liwQo[v L.rraQTOKo] Vinogradov; LUTVQO[v TIQOE,Evov Kalj Jajlenko;
noi nu credem că ar fi loc pe piatră pentru conjuncţie.
67. Am preluat restituirea propusă de Jajlenko; Vinogradov propunea O[µoAoyla
OA�to]/rroAhm� Kai An'.i[KWVL LaTUQO].
-

-

-
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3. Decret de proxenie pentru Theodotos din Histria. LD: incert; LP:
originalul este considerat pierdut; sec. IV; ed.: NO 7 [cf IGDOP 19).

Aya8tîL TDXT] L. I OAj3Lo110;\ii:m i:b[w]Kav I [E>]rnMi:wL LiLOv[u]a(ou 1 4
Eyy6vOL� 71QO[l;]EVLaV, I 710ALTELaV, 71QOEbQLaV,
I ai:[;\nav 11âvi:wv XQ[î] l 8µ)âi:wv wv av [a) tm)� [Ei l aâyî]L TJ ] El;.â[y]f]l,
1Î 11[ai l bE�, 1Î abEAcj:>oL] OL� KOL[va I i:a naTQWLa - - -) .
ICTTQLaVWL aui:[w]L KaL I

'

4 . Decret d e proxenie pentru Theophanes ş i Aristes din Heracleea. LD:
Olbia; LP: Muzeul Ermitage; 340-330; ed.: NO 6 [cf IGDOP 20).

Aya8tîL TD XTJL. I OAj3Lo110;\ii:m i:bwKav I i:oi� E>rn11Q611ou 11maLv 1 4
E>rncj:>âvn KaL AQLCTTL I 'HQaKAE wi:m�, avi:oi� I KaL Eyy6vOL� 71QOl;E I VlaV,
110;\LTElaV, I 8 ai:EAELav 11âvi:wv I XQT]µâi:wv wv âv aUTOL I daâywmv
f] El;â I ywmv, f] 8EQâ11ovi:E�, 1 1 2 KaL dan;\ovv KaL I E K11Aouv KaL E µ
71 0 I M µwL KaL E V ELQtjVfjl I aau;\d Kal aanovbd.
5. Decret de proxenie pentru Deloptichos din Byzantion. LD: Olbia; LP:
Filiala din St. Petersburg a Institutului de Arheologie; 340-330; ed.: NO 9
[cf IGDOP 18) .

Aya8tîL TVXTJL. I OAj3L0110;\ii:m i:bwKav I Liî]Aoni:(xw L MEv(a[Kou] 1 4
BuCavi:(wwui:[wL Kal] I Eyy6vm� [rrQol;Ev(av] I 110;\Li:[ELav, ai:[;\ELav] I
rc[âvi:wv XQT]µâi:wv - - -].
6. Decret de proxenie pentru un cetăţean din Chalcedon. LD: Olbia; LP:

Muzeul rezervaţiei arheologice „Ol'vija"; a doua jumătate a sec. IV; ed.:
SEG 53, 785 [cf ed. pr.: Rusjaeva, Odrin 2003, 41).

[Aya8tîL TVXTJL. I OAj3Lo110Aii:m i:bwKav I - -) iKou KaAxTJ I [MvLwL]
avi:wL KaL Eyy6 1 [vm� TCQ]ol;EvLav [KaL] 110 1 4[;\nd]av; ll"i:.[;\nav [ nâ I v]i:wv
XQry [µâ]�wv I [w] � <;x� [avi:oL Eiaâ l ywmv Ki:A.).
-

7. Decret onorific. LD: Insula Şerpilor (Leuke); LP: Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan", inv. L 350; sec. IV; ed.: IOSPE I2 325 [cf
Vinogradov 1989, 165; Hupe 2006a, 79, pl. 7, 1-2).

[- - -] Ev 0Aj3Lo[ 116;\]EL (?) [- - -) I [- - -]av KaL i:ov� n Kai:a;\aj36[ vrn�
I n)v iEQiiv vtîaov (?)f iTJ[L]anLaL i:wv 'EMtjvwv l 4 a1t[E)Ki:nv[Ev K]aL
TOV� µE8' avi:wv EK i:tî� v[tjaou I E l;.]tj3aAEV KaL 71clQayEv6µEVO� EL�
i:f]v 116;\Lv I [rco]Ma KaL µEyâMa XQtjmµo� ytyovEv i:wL btj/[µwL]
OAj3L0110ALi:wv KaL blix i:avi:a 6 btîµo� I 8 [aui:]ov Kai. Cwvi:a fi:(µf]aEv
bwQEC<L I [KaL i:]EArni:tjaavi:a ESmjJEv bî]µoa(m· I [i:bol;E]v i:wL btjµwL
TWL 0Aj3L0710ALTWV I [ai:tîam] avi:ov ELK6va, 071W� âv a'L TE 71Qâl;n[� 1 12
avi:ov µ]vfjµOVEVWVTm KaL � rc6AL� cj:>aVEQ[OV I TCOLtj CTT] L i:o]i� "EMî]CTLV,
an Kai. Ttî� vtjaov rco;\[;\f]v I EmµEAELav] TCOELTaL Kai:a i:a TCllTQLa KaL
TOV� cj:>L 1 [;\onµouµ[ ]vou� d� aui:f]v KaL Cwvi:a� nµ[ âL I 16Kal n;\rni:tjaa ]
CTLV a[ui:]oi� a[l;]La� anoblbwm I [XllQLTa�].
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8. Decret de proxenie pentru doi cetăţeni din Chalcedon. LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: Muzeul Ermitage, inv. IT. 1870.138; 344/43-31 1/10; ed.:
CIRB 2 [cf Album CIRB 2].

[ITmQLaâbT]� KC<L Tia]ibi:: � I [Eboaav rni� XaAK]T]bov(m� I ['tc}l bi::ivL
KC<L M i::v] ui\MwvL (?) 1 4 [KaL EKy6vm� TIQol;i::v (]':lv KC<L I [an:i\nav - - -].
9. Inscripţie funerară pentru Kallikrates din Chersones. LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. Kll-32; a doua
jumătate a sec. IV; ed.: CIRB 194 [cf Album CIRB 194].

Kai\i\LKQlX'tT] I � EUKQL'tO XEQUOVT] I UL'tTJ� ·
10. Inscripţie funerară pentru Metrotimos (?) din Sinope. LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: originalul este considerat pierdut; sec. IV; ed.: CIRB
208 [cf Album CIRB 208].

[ M]T] 't [Q6nµ?] I o� I:[ LVW I TI]Eu�.
11. Inscripţie funerară pentru Pyros din Heracleea. LD: în apropiere de
Eltegen (astăzi Geroevka); LP: originalul este considerat pierdut; sec. IV;
ed.: CIRB 923 [cf Album CIRB 923].

ITUQQO� I E6Quv6µo I 'HQe<Ki\ELW'tC<�.
12. Inscripţie funerară pentru o cetăţeană din Heracleea. LD: în
apropiere de Eltegen (astăzi Geroevka); LP: originalul este considerat
pierdut; sec. IV; ed.: CIRB 925 [cf Album CIRB 925].

['H

bi::iva] I HQaKi\nw 1 n�.

13. Inscripţie funerară pentru Mikke din Heracleea. LD: Anapa
(Gorgippia); LP: Muzeul din Anapa, inv. AM-9894, KM 8365/3540 [A3540]; a doua jumătate a sec. IV; ed.: SEG 32, 791 [cf CIRB 1 193; Album
CIRB 1 193].

MLKKT] K6�� [ou] I yuviJ, f6Kw� [o� ] I euyâ'tî]Q, 'H QC<Ki\� [wn� ].
14. Decret onorific pentru un cetăţean din Olbia. LD: Chersones; LP:
Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; cca 325-300; ed.:
IOSPE 12 345.

ETI[nbr'] 6 bi::iva I E]u8(ou [Oi\]f3LoTioi\L't[a�
avi]Q aya86� fon I - - - K ]al EUV[ouv EaU'tOV TIC<QE] I 4�EL KC<[- - - I 'tWV]
TIOi\rniv TIC<Q , C<U'W[i�] sive TIC<Q, C<U'tO[V - - -].
[O bi:: iva A8]ava(ou dm·

15. Inscripţie votivă pusă de [T]eisias din Byzantion. LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: Muzeul Ermitage, inv. IT. 1829.7; sf. sec. IV/înc. sec. III;
ed.: CIRB 17 [cf Album CIRB 17].
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[T] na ia� �T]AOTI'rLXOU Bu<:âvno� I [u]TIEQ 'WV abEAtj:>Ov <PQambi]µou
AcpQODl'rf]L
16. Inscripţie funerară pentru Diphilos din Odessos. LD: în apropiere
de Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv.
Kll-709; sf. sec. IV/înc. sec. III; ed.: CIRB 237 [cf Album CIRB 237] .

Mcpv\o� I

M vî]m I cpwvw�

1 4 Obî]CTL'rTJ� ·

17. Jurământul chersonesiţilor. LD: Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei

arheologice „Chersones Tavriceskij"; înc. sec. III; ed.: IOSPE
Latysev 1909a, 143-145; Muller 2010, 370-373].

12

401

O µvuw �ia, fâv,

[cf

fULOv, IlaQ8ivov, I [8]rnu� OAuµTI(ou� Kal.
OAuµTita� I [K]al. ijQWlX� OCTOL TIOALV KlXL XWQlXV 1 4 KlXL H LXT] exovn '[ll
XEQ?"OVam I 'râv· oµVOT]CTW VTIEQ CTW'rT]Qla� I KlXL EAEU'rf]Qla� T[Q,\EQ� KlXL
TIOAL I 'râv· KlXL ou TIQObwaw XEQa6vaaov I 6 oubE K EQKLVinv oubE Ka:Aov
Atµi I va oubt 'răMa 'rELXT] oubE 'râ� AA I ,\a� XWQlX� âv XEQCTOVaai'rat
viµov 1 'rm f] Eviµovw ou8Evl. ou8E:v oun "EA I 12,\avL oun paQPctQWL,
aAAa btacpvAa I t;w 'rWL bâµwt 'rWL XEQaovam'râv· ou I bt Ka'raAvaw
'rav baµoKQlX'rLaV, ou I bt 'rWL TIQObtMvn Kai. Ka'ra:Auovn € I 16m'rQE\jJw
oubt avyKQV\jJW, aAAa E I t;ayyEAW 'Wi� baµtoQyoi� 'Wi� Ka I 'ra T[Q,\tv·
Kai. TioMµLO� foaovµm 'rw[t] I €mpouAEuovn Kal. TIQObtMvn f]
acpt I 2°a'râvn XEQa6vaaov f] K EQKLVinv f] I Ka:Aov Atµiva f] '[ll HLXT] Kal.
xwQav I 'rav XEQaovam'râv· Kai. baµtOQYTJCTW Kai. povAwaw 'ra ăQta'ra
Kai. btKm6'ra I 24'ra TI6An Kal. TIOAl'rm� Kal. 'rOV L.AL.TH I PA 'rWL bâµwt
btacpvAat;w Kai. OUK E I xcpEQOµu8î]CTW 'rWV UTIOQQi]'rWV ou I et:v OV'[E T[O'[L
"EMava oun 1'[0'[L pâ[Q] I 26paQOV, o µiMn '[aµ TI6Atv pAâTI'rELV I oubt:
bWQEllV bwaw oubt bEt;ovµm I ETIL pAâpm T[Q,\EQ� KlXL TIOAL'râv· oubE
I €mpou,\rnaw ăbtKOV TIQâyµa ou8E I 32vl. ou8E:v '[Wµ TIOAL'râV 'rWµ µt']
acpE I CT'rlXKO'rWV, ovbt '[WL €mpouAEuo [vn I Em'rQE\jJW oubt avyKQV\jJW
ou8E:v ou8E (? )] I vi., ii,\,\ daayyEA[w] Kai. KQLVW lj.iâ[cpwt] 1 36 Ka'[ll 'WV�
v6µov�· oubt: auvwµo [a(] I av auvoµouµm oun Ka'ra wv Kmv[ov] I wv
XEQCTOVlXCTL'râV OV'rE Ka'ra '[Wµ [Tio] I At'râV oubEVO� o� µt'] UTIObEbEK'r[m
I 40 TI]oMµLO� 'rWt bâµwt· d bi nvt auvw I [µo]aa Kai. d nvt KlX'rMEAaµµm
OQ[KWL I f] E]TirnxâL, bt[a]Auaaµivwt µt:v ă[µn l v] ov dî] Kai. €µol. Kai. wi�
€µoi�, €µµ[E I 44v] ovn bt 'ra t:vav'ria· Kai. d nvâ K[a I a]uvwµoaia:v ai'.a[S]w
µm fovaav [Î] yt] I voµivav, t:t;[a]yyEAW 'Wi� baµ[LOQ I y]oi�· oubt aiwv
UTIO 'WV TIEblov a[Tia] I 4ByWytµov a Tiobwaovµm oubt t:t;[a] I t;w ă:Mm
aTio rnv TIEb(ov, ii,\,\ [f] d�] I XEQa6vaaov. ZEv Kai. fii Kal. MtE [Kal.]
I IlaQ8EVE Kai. 8rnl. OAuµmm, €µµivo [v] l 52n µiµ µm EV dî] EV rnu'rO L�
KlXL au['rWL] I Kal. yivn Kai. wi� € µoi�, µi] €µµiv[ov]n bt KlXKW� KlXL
au'rWL Kai. yivn Kai. [wi�] I €µoi�, Kai. µtj'rE yâ µm µi]n Sâ[Aaa] l 56aa
KlXQTIOV cpEQOL, µtj'[f yuv[aiKE� EU'[E I K]voiEV, µi]n [- - -] eava['r- - -] .
"

'

'
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18. Inscripţie funerară pentru Battas din Chersones. LD: Kertsch

(Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. Kll-755; prima
jumătate a sec. III; ed.: CIRB 243 [cf Album CIRB 243].

Bânac; I TioAvMţov I XEQO'OVT]O'LTT]c;

1 4 yivoc;.

19. Inscripţie funerară pentru Myrsine din Heracleea. LD: Kertsch

(Pantikapaion); LP: originalul este considerat pierdut; prima jumătate a
sec. III; ed.: CIRB 246 [cf Album CIRB 246].

20. Inscripţie funerară pentru Sosias din Amisos. LD: Kertsch (Panti

kapaion); LP: Muzeul de Istorie din Moscova, inv. 17452[3], E-1778; prima
jumătate a sec. III; ed.: CIRB 249 [cf Album CIRB 249].

[E]wa(ac; �aµâQOV I AµLO'T]VOc;, I Mav(a yvv� EwaLa.
21. Inscripţie funerară pentru

un

cetăţean din Amisos. LD: incert; LP:
Muzeul Ermitage, inv. TI. 1884.45; sec. III; ed.: CIRB 250 [cf Album CIRB 250].

[- - - ma - - I

- -]

vL.ba

I [- - -]T]c;

AµL(O'T] )voc; (? ).

22. Decret de proxenie pentru Dionysios din Histria. LD: Chersones; LP:
Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; prima jumătate a
sec. III; ed.: IOSPE I2 21 [cf NO 15].

Aya8f]L TUXTJL. [O]A[�]L l orm,\ii:a� [i:]�K[a]v I �L[o]vva�L �['t]i;x:iv
l 4 [8(w] � [o]� ['I] <! ['tQL] c;x�w[L] I c;xu� [w] L [K]c;x [t] i[Ky]o[v]mc; I rcQoţEvLc;xv,
rcoA[E]L I TELav69, ai:i,\nav I 8 rcâvi:wv XQT]µâ 1 i:wv, wv av avi:oc; I daâyî]L
f] iţâyn, I f] rcaibEc;, f] 8EQâ I 12rcovi:Ec;, Kat da I [ rc,\ovv - - -].
68

23. Ostrakon

cu

numele lui [Ly ? ]sandros din Tyras. LD: Olbia; LP:
Muzeul de Arheologie din Nikolaev, inv. A 764 (192); prima jumătate a
sec. 11170; ed. pr.: Ruban 1980 SEG 30, 970 [cf Jajlenko 1980, 82-83, nr. 80
SEG 30, 923 şi 970; Jajlenko 1995a, 247-248, nr. 5 SEG 45, 1026].
=

=

=

[J\v?]aavbQoc;71 <l>LAo I KAfoc; I TvQavoc;.
68. Patronimic reconstituit de Pippidi 1970, 176; în schimb editorii NO propuneau:
� [U]J?<:>U I � [oJs.
69. Cf Boltunova, în: SA 1971 (4) [recenzie la NO], p. 286 - rmA(E)ml.av.
70. Dată ceva mai strânsă propusă de V.V. Ruban; V.P. Jajlenko datează graffito în
secolul III.
71 . La Jajlenko 1995a apare [- -] avbQo8 (de înţeles [- -] avbQoc;, 8 urmând a fi explicat
printr-o greşeală de tipar); iar numele este întregit, e.g„ KMavbQoc;. Publicapa lui Ruban
1980, inclusiv datarea inscripţiei propusă de acesta, este ignorată.
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24. Decret onorific pentru Autokles. LD: Tyras; LP: Muzeul de Arhe
ologie din Odessa; cca 280-27072; ed. pr.: Vinogradov 1999, 54, fig. 1 SEG
49, 1051, r. 2-8 [cf Vinogradov 1994, 72 BE 1996, 289].
=

=

Partea A:

[- - -] I [- - -] brnbi] Aui:oK<A>fic; OivLI [âbou (?) CtVTJQ aya8oc; vnâQXWV
naQEXETaL 'tWl b)i]µ<w>L noMâc; Kal µcyâAac; XQELac; Eic; µ(a'CTlV (sic)
aacpâAnav KaL O"W'tflQlaV I ['tfic; noAEwc; KOLVfil KaL ibLaL 'tll al:LouµEva
i:oi)c; 710Al'tmc; µE'tll nâaric; EVVOLac;, Ele; a âv 71aQaKat\.fi'tm, 71Q08uµwc;
vna 1 4[KOUH, wc; bi: e.g. i]vayKâa811aav f)µiv 01JVEmcpâ ]v8m Ka'tOLKOVV
'tEc; '[0 NLKWVEOV i:yAm6vuc; 'tOV 't0710V bli:l 'ti)v I [e.g. eia/Eµ/EmpoAi]v
'tWV bdvwv - - -] Ct7100"'ta[Ad]c; 71QWPrn'ti]c; Eic; "la'tQOV U71EQ avaa'tâaEwc;
KaL i:voL I [ KTJO"Ewc; av'twv aii:ov iKavov bLMvm avvt]nnaE 'tov bfiµov 'tOV
'JO"'tQLaVWV, KaL OUK ovaric; anaywyfic; Eic; 'tQOcpi]v ana I [ywy(µou a(i:ou
(?) - - - Ka't]aynv Ka'ta 8Maaaav ov buvri8dc; Mµa 'tO Ka'tElAflcptv<a>L
1 8 [i:vbfov (?) - - - bL]aawLaac;, Ewc; µ[6]vov I [- - -].
25. Decret onorific pentru un cetăţean din Tyras. LD: Tyras; LP: Muzeul
de Arheologie din Odessa; 275-25073; ed. pr.: Furmanskaja 1960, 174, fig. 1
BE 1964, 309 [cf Karyskovskij, Klejman 1985, 64 şi urm.].

=

vno OApLonoAL'twv I una Kul:LKflVWV I una 'Poblwv.
26. Decret onorific. LD: Olbia ( ? ); LP: Muzeul de Istorie din Moscova;
2

sec. III; ed.: IOSPE I 26, r. 4-10.

[- - -] 1 4 [- - - 'Ennbi) - - -] I Qac; EUEQY[E'tELV anayytME] I 'tm 'tOV b[i]µou
OApLonoAL'tw] I v i:ouc; Ka['tanMov'tac; de;] 1 8 'tTJV iEQa[v vfiaov 'tTJV
Am] I Kijv, bEM[x8m pouAfi L Kai. bi] I µ ]wL a[ucpavwam av'tov K'tA.]
27. Inscripţie votivă pusă de trei cetăţeni din Apollonia. LD: Olbia; LP:
Muzeul de Istorie din Kiev; sec. III; ed.: NO 99.

[- - -]E TEAwLKAfic; Kwv(a[Koc; I - - - Ano]Mwvuhm.
28. Inscripţie funerară pentru Satyros din Mesambria. LD: în apropiere
de Olbia; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Ol'vija"; sec. III; ed.: IOSPE
12 688.

72. Sekerskaja 2001, 135 se pronunţă, pe baza evidentei arheologice, pentru o dată mai
timpurie a inscripţiei: „lt is worth mentioning, however, that available archaeological
material from Nikonion provides no evidence of havoc in the city in the first quarter of
the 3rd c. BC. They indicate a stable situation there from the end of the 4th c. to the mid3rd c. BC. It is possible that further investigation will permit to define more accurately
the date of the inscription and relate the events it describes to the 30s of the 4th c. BC
when Nikonion witnessed a disaster that destroyed its defensive wall and bumed many
residential houses".
73. A.I. Furmanskaja data inscripţia între jumătatea secolului III şi începutul
secolului II.
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EâwQoc; I �Lovua(ou I Mwf]µpQi.av6c;.
29. Decret onorific pentru Apollodoros, Apollonios şi Euphrones din
Chersones. LD: Olbia; LP: Filiala din St. Petersburg a Institutului de
Arheologie; jum. sec. III; ed.: SEG 39, 702 = NO 28 + 29 + 123 + IOSPE 12 240
[text reunit de Jajlenko 1989; cf Vinogradov 1989, 215-216).

"Ebo�E pouAijL Kai. bi]µwL, oi aUvEbQOL dnav· Ennbi] An[oMwvLOc;]
I Eutj:>Q6vwc; XEQaovfJaLTTJc; noMa Kai. µEyâAa EUEQY[ETfJKE Tijv] I
n6ALV, unEQ wv 6 bijµoc; cmobLbovc; XllQLV ELKOVL KaL Taî[c; ăMmc;] 1 4
nµaic; EaTEtj:>âVWKEV auTOV, oi'. TE UEic; oi EKELVOU An[oM6bwQoc;] I
Kai. AnoMwvLOc; Kai. Eutj:>Q6Vf]c; bi.abE�âµEvo[L naQa rnv naTQoc;J I
nQoa(QWLV, m:Xaav Evvoi.av Eic; Ta avµtj:>EQOV[Ta nQoc; Tov bijµov] I
anobnKvvµEVOL bi.an,\ovmv Kal ocţ>n[Aoµtvwv naQa Tijl n6An] I 8
XQVUWV TQLUXLALWV, ove; 6 naTi]Q auµ[paAwv - - - ETWV Tije;] I anobâaEwc;
Tâ�nc; Enoi]mno, rnvc; [µE:v TOKOUc; yEvoµtvouc; acţ>d] I Kamv Tijl
n6An, TWV bi: KaTaAnnoµe[vwv anobâan EµmnOLÎ]Kamv] I XQOVouc;
Kal buX TTJV KOLVÎJV I aa8t°v[ELaV lXTOKOV TOV UQXaLOV (?) KOµL] I 12bijv
auvnTayµtvm Eim· bEMX0[m pouAijL KaL bi]µwL Enmvfom] I rnuc;
AnoMwv(ov UEic; KaL an[epavwam avrnvc; XQVUWL aTEtj:>âvwL], I TOV
bi: mttj:>avov avayOQEU8ij[vm vno TOV KTJQUKOc; Tije; pouAijc; EV] I Tijl
EKAf]CTLal, avayyEA8ijvm b[ E KaL EV rnic; �LOVUCTLOLc; EV TWL 1 16 8Eâ]
"CQWL" onwc; bi: KCTL � anâboa[Lc; TWV aurnic; otj:>nAoµtvwv XQT]µâ I TWV
y (]Vf]TaL, unOKEia8m au"t[ouc; Ta KOLVU Tije; nâAEwc; nâvTa wa l 1IEQ
hpî]tj:>(]craµEv [Eni. rn]U plou [rnv naTQOc; avTwv - - -] [- - -] I [- - anEµ]i�ewciav µETU -r'w [v - - 1 20 - - -) i'.va bi: KaL 6 bijµoc; cţ>[aLVf]TaL I
ă�LOc; 0TWV avTov EUEQyErnuv]Twv KaL q KOLvYJ auv'rf][Qi]]aov I [Ta nâvrn
KaTMEmoµtva TW]V aUTWV nQoaâbwv, anobo8ij I [vm aurnic; TaVTa
bLa TOV nQO ]c; TÎJV E LKOVa TÎJV A noMwv(ov 1 24 [ avama8ijvm KaL rnvc;
UEic; T]ouc; EKELVOU" onwc; Kal mmo l [TEQaV oi ăMoL lxwm Tijv nQ08uµ]l
av TÎJV nQoc; TÎ]V n6ALV iM[vnc;, on 6 bijµoc; rnic; aya8oi]c; avbQâmv
KaL Eic; aUTOV cţ>LAo I [nµouµtvmc; a�(ac; XllQLTac; a]nobLbwm µd(.ouc; wv
âv EU nâ I 28[8f]L un, aVTWV, KMfom avrnvc; E ]ni. �EVLa nQOc; TOV iEQfo
rnv An6A I [Awvoc; wv EmµEAT]Tai. ( ?) ELQÎ]]0r]aav Aya8ivoc; �f]·iµâxou,
Kâvwv I [rnv bEivoc;, 6 bEiva - - - o]u· avayQâlj.im bi: Kai. TO lj.ii] I [tj:>Laµa
Eic; mi]Af]V AL8LVfJV EmµEAouvT]cov T[w]v âQxâvTwv, TÎ][v bi: 1 32 mi]Af]V
Ti]vbE avaaTa8ijvm Ev TWL A n6A]�wv[ oe;] ţEQWL naQa TTJV [Ei I K6va).
·

_·

30. Decret onorific pentru Syriskos. LD: Chersones; LP: Muzeul
rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; a doua jumătate a sec. III;
ed.: IOSPE 12 344, r. 1-25 [cf Muller 2010, 378-379].

[HQaKAE]Lbac; TiaQµtvovrnc; dn[E· I Ennbi]] LUQLOlCOc; HQaKAdba
Ta[c; I Emtj:>av]ELac; Tiic; Tia[Q]8tvou cţ>LA[o l 4n6vwc;] yQâlj.iac; a[vt]yvw
Kal T[a I nOTL T]ouc; Boa[n]OQOU [p]aaLAEi[c; I bLf]YÎ]Ua]rn, Ta [8 ' v]nâQ
�avTa tj:>[L I Aâv8Qwna noTi. Ta]c; n6Anc; iaT[6 1 8Qf]UEV EmnK]twc; TWL
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<b>âµw[L, I '(vcu\â'30L nµa]c; aţi.ac;, bEMx8[m I Tal '3ou;\aL KahwL bâµwL
i:]11mvfoa[L I TE ffUTOV E71L mtnOLc; KaL CTTEcp]av[w I 12am muc; auµµvâ
µ]ovac; [XQUCTEWL aTE I cpâvwL TWV �Lovu]a(wv µLâL E:cp' iK[âbL I KaL TO
civâyy]EAµa yEvfo8m· O b[a I µoe; aTEcpa]voi EuQLCTKOV HQaKAE[( I 16ba,
an Ta)c; E:mcpavELac; Tac; IT[aQ I 8tvou eyQa)tjn: KaL Ta 710TL Tac; (116 I ;\ne;
KaL muc;] '3aaLAEic; U71â:Qţ[av I Ta cpLAâv8QW71a] im6Q1lCTE a.Aa8Lv[wc;] 1 20
[KaL E71LELKEwc;] Tal 116;\EL" ava[yQâ I tjJm bt: muc; auµµ]vâµovac; E L<c;>
m[â:Aav I AL8(vav TO tjJ]âcpmµa KaL etµE[V EV I Toc; mu 71QO]vâou Tac;
I1aQ8tv[ou· To bt: l 24 yEv6µEvov civâ]Awµa Mµ[Ev KaTa Ta I MţavTa
(?) Tov Ta]µi.av TWV [iEQWV] I [- - -].
31. Decret de proxenie pentru Nautimos din Callatis. LD: Olbia; LP:
Muzeul de Istorie din Moscova; a doua jumătate a sec. III; ed.: IOSPE 12
27, r. 3-16.

[- - -] I ['E11]nbi] Naunµoc; [IT]amâba [K]aManavoc; 1 4 Ei'.Jvouc;
wv bLaTEAEi TÎJL 116;\n KaL mic; I acpLKVO[u] µtvOLc; TWV 110;\LTWV de;
KâMa I nv XQEi.ac; 11aQEXETm µETa 11âaric; cpL I Aonµi.ac;, bEMx8m TTJL
pouAf] KaL TWL bi] I 8µwL E:11mvfom µev E:11i muTOLc; Naunµov I ITamâba
KaMaTLa[v]ov ciQETf]c; i:vEKEV I Kai Evvoi.ac; Tf]c; de; T[ov] bf]µov,
bEM[a] I em be avTWL Kal EKY6V[OLc; 71QO]ţEvi.a[v Kal I 12 11]0ALTElaV K(a)L
da11[;\ouv KaL EK71Ao l uv] i:µ 110MµwL Ka[L EV ELQTJV1ll aav;\d I KaL
a]a11ovbd· TO [be tjJtjcpLaµa mum I civay]Qât)Jm de; [aTtjAriv AEVKOU
AL8ou I 16 Kai m]f]am i:[v - - -].
32. Decret onorific. LD: Olbia
sec. III; ed.: IOSPE 12 30, r. 4-7.

(?); LP: Muzeul de Arheologie din Odessa;

[- - -] 1 4 [- - -]i:ţ wv ai'. TE KOL I [vai 8uai.aL (?) - - -Jri 8uovTm Kai Ta I
[bwQa Aaµpâvoumv oi T]f]c; xwQac; paaLAEic; I [EuKaLQWc; - - -]74.
33. Decret onorific pentru Protogenes. LD: Olbia; a doua jumătate a sec.
III; ed.: IOSPE 12 32 [cf Miiller 2010, 391-399].

Latura A, r. 9-13, 32-58 & 82-93:

[- - -] KaL 71QWmµ µev 71aQayEvoµt I vou Ea"(TacpâQVOV mv paaLAtwc;
de; KâyKu I mv KaL ci11mmuvmc; Ta bwQa Tfjc; 11aQ6bov, 1 12 Twv be
KOLVWV E:ţE710Q1lµtvwv, E:mKA118dc; I V110 mv btjµou EbWKE XQVaovc;
TETQaKoa(ou[c;]· [- - -] 1 32 [- - -] E I 71L TE mu avmv LEQEW ci8Q6wv
11aQayEvo I µtvwv Eafwv i:11i TÎ]V TWV bwQWV KoµL I btjv, ou bvvaµtvov
be mv btjµou bov I 36vm aumic;, ciţLwaavmc; be ITQwmytvriv I '30118f]am
mic; KmQoic;, 11aQEA8wv E:1111yyE[l] l ;\am XQVaovc; TETQaKoa(ovc;·
aiQE8dc; TE I Tf]c; TWV i:vvfo ciQxf]c; OUK i:AaTT6vwµ I 40 µev f] xLA(wv KaL
11EvTaKoa(wv XQVawv I 71Q68wLv E:110Ltjaam i:11t Taie; µEMouamc; I
74. R. 4-7: [- - -] [E, wv ai n KOL I [vaL TCQ6aobow uµn:A]î] 8fovi:m [- - -]
1996, 431, n. 1 7.
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nQoa6boL1:;, a , w µ noMoi. µi:v CTKT]nrnuxm I E8EQllnEU8î]GllV EVKlXLQW�,
OVK oMya bi: 1 44 bwQa naQaaKwaaeT] '(Wl paati\Ei i\VaL'rEi\w[�]· I
naQa8EV'tO� '([ rnu moi\ov d� paali\n a I Kll'rCt '(Q \fli)<jnaµa, EV Wl
lbn rnu� ayoQa I aav'ra� i\apE iv naQa 'rÎJ� noi\Ew� XQVao[ u�] 1 48
'rQLaKoa(ov�, Klll ayoQaaavrn� Kovwvo�, bL I a '(Q bi: '(Ct XQTJ µa'ra µ�
bvvaaem I bouvm rnu� lXQXOV'ra�, aM , dvm na I QCt rni� ni\wvm�,
bLa[i\]vaaµ[vwv 'r�V w l 52v�v nQO� 'r�µ noi\LV, Klll bLa 'rlXV'ra 'rQL[�]
I avanQa8dGî]� 'rÎJ� wvf]� Klll '(Q 'rQL'tOV I ayoQaaavrn� ct>oQµ(wvo�,
ITTJV Lbwv I ITQwrnytvT]� bLon µEyaAoL� bLan'rw I 56µam nEQmrnEi'rm i]
noi\L�, av'ro� naQEi\ I 8wv d� 'r�v EKAT]ala:v lbwKE rnv� 'rQLa I Koa(ov�
XQVaov�· [- - -] rnu '([ I pami\Ew� Ea0L'ra<ţ°>aQVOV naQayE(voµE) I 84vov
d� 'ro nEQav Eni. 8EQamla:v, 'rWV bi: aQxov I 'rwv ITTJvayayov'rwv
EKAT]GlaV Klll '(�V '([ na I QOVGlaV EµcpavLacXV'rWV rnu paati\[w� Kai.
bLo I n EV '((XL� nQOaobOL� Ea'rLV ovbtv, naQEi\8wv 1 88 ITQW'WYEVT]� lbwKE
XQVaov� EVaKoa(ov�· 'rw[v] I bi: nQrnprn'rwv i\apov'rwv 'ra XQÎ)µa'ra
Klll a I naV'rT]GclV'rWV paati\Ei, ITQw-roytvo� Kal I [A]QLO'WKQcl'rO�, '(QU bi:
pami\E� 'ra µi:v fuJQ[a l92 bEţ]aµtvov, d� OQy�v bi: Ka'ramavrn� Ka[i. I
'r�V] avaCrnţLv nOLT]aaµtv[ov, - - -].
Latura B, r. 1-27:
"En bi: rnu ni\darnv µEQOV� rnu nQO� 'roµ no'r[a] I µov 'rf]� noi\Ew�
U'rHXLG'tOV ăvrn�, rnu '([ Ka['ra] I '(QV i\LµEva naV'rO� Kal rnu Kll'(Ct '[Q
nQO'rEQ[ov] 1 4 unaQxov ix8vonwi\Lov, E.w� ov 6 ÎÎQW� 6 Ewala:�, I 'rwv
bi: avrnµoi\wv EnayyEMOV'(wy [ai\a I 'ra� Klll EKLQOV� mnmf]a8m
ITTJ µ µaxla:v Kai. M I vaµLv ITTJvfJx8m µEYMTJV Kai. 'rllU'rTJV rnu xn I 8µwvo�
fîl;,nv EnayyEMov'rwv, nQ6� bi: 'rou I 'rm� E>maµa'ra� Kai. EKu8a� Kai.
EavbaQa'ra� Eml 8vµEivrnvoxvQwµarn�1bEbLo'ra�waav'rW�Kai. I avrnv�
�V 'rWy rai\a'rWV wµ6'rî]rn, Kal blit 1 12 '((lU'((l noMwv EXOV'rWV aevµw�
Kal naQEaKE I aaµtvwv Eyi\dnnv '(�µ noi\LV, aµa bi: 'rWl Kal I ăMa
yEyEvf]a8m Ei\anwµa'ra noMa I Ka'ra �y xwQav, Ecp8aQ8m µi:v 'r�v
OLKEHL I 16av anaaav Kal rnu� �µ naQWQELaV oi I KOUV'((l� MLţEMî]Vll�,
OVK Ei\a'r'WV� ăv I 'ra� '(QV UQL8µ6v xti\(wv Kal nEV'rlXKOa(wv, I rnu� EV
'rWL nQO'rEQWL noi\EµwL ITTJ µµaxi)aav'ra� 1 20 EV 'rÎJL n6An, EyAEAom[vm
bi: noMou� µi:v I 'rWy t;.tvwv, OVK oi\lyov� bi: 'rWµ noi\L'rWV, wv E I VEKEV
ITTJVEi\8wv 6 bf]µo� bLTJYWVLaKW� Kai. 'rWy I K(vbvvov 'roµ µtMov'ra Kai. 'ra
bnva nQO o I 24cp8ai\µwv nmouµEVO� naQEKMH nav'ra� I rnu� iaxuov'ra�
poî]Sf]am Kai. µ� 71EQLLbEiv 'r�V EK I noMwv E'rwv H'rTJQT]µEvT]µ na'rQ(ba
unoxEL I QLOV yEvoµEVT]V 'roi� noi\Eµ(m� [- - -].
34. Decret onorific pentru Meniskos. LD: necropola medievală de la
Pliska; LP: Universitatea „Sv. Kliment Ochridski" din Sofia; sf. sec. III; ed.:
SEG 52, 724, r. 14-17 [cf Avram 201275].
75. Între timp, autorul a avut amabilitatea să ne trimită întregul dosar legat de această
inscripţie sub forma unui studiu amplu ce urmează să apară în B. Virgilio (ed.), Studi
ellenistici, fapt pentru care îi adresăm şi cu acest prilej cele mai călduroase mulţumiri.
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[- - -] I avyKEK[Anµtv]cov TE -rwµ noAL-rwv a[no] I a-raAdc; n[aA]tv
bW: noAEµtac; 7l:QOc; An1v . [KaL wuc;] I 16 L.K(Qouc; ovetva KÎ.vbvvov
unoAoyLaaµE[voc; noMa] · 1 lnQaE,E avµcţ>tQov-ra -rwL btjµwL [- - -].
35. Decret onorific pentru Agathocles. LD: Histria; LP: Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan", inv. L 565; cca 200; ed.: ISM I 15, r. 14-57.

[ . . . ] I [ . . . ] E>QmKwv TE -rwv m[Qt] Z[0An1v µE 1 -ra] UTQawntbov
µEî.(ov[oc; I n]aQay[Lv]oµ[tvwv de; TE n)v] I L.Kv8iav Kai. -rac;
[E]M11vî.bac; n6Anc; -rac; [rnaaoµtva]c; un[ o pam] I Ma 'P11µaE,ov, a[(Q]E8dc;
a[n]E[br'Jµ11a]EV [blit Tf]c;] I noAEµtac; rnV'l nAEî.ova bLEA8wv o[vbtva
KÎ.v]bvvov un(ot\oyLl a]aµEVoc;76 Kal f71ELCTE TOlx; ��(Q]Ovc; µ[fi µ6v]ov [µfi
pLit] l20aaa8m Tfiv not\LV �µWv, aAt\a Kai. (Ta KTtj]v('l Ta 71Q]OTE(Q]OV un(o
nn] I QaTWV a[uv]an11yµtva TW[L btjµwL anobou]vm [- - -] [una Zo]
A-r[11v TE] 1 -rayµtvwv ava(11-rr'Jaa[v]-rac; [avaawLam n]av-ra· [Ka]i.
µ[ETa I -r]mhwv fomvaEv avwvc; [- - -] 1 24 -rfiv n6ALV bouvm nEVT[E
T w]a-r[E] avv8fom nQOc; -rfiv [n6] I ALV VnEQ [p]î.ou· µETa bE -rav-ra,
tµp[aA6v]wv av-rwv Eic; -rfiv X[WQ] l av Kai. BL(wv11v µ[v noALOQKOUVTWV
-rtjv TE XWQaV noQ8o[uv] 1 -rwv, TWV bE 8EQWV �µiv OVTWV unoyuwv,
aLQE8EÎ. [c;] 1 28 nQE(pw-rfic; Kai. ano{ L}b11µtjaac; tni. TO CTTQa[-r6 I n]Ebov,
TWV noALTWV avTWL nQ6mayµa Mv-rwv [Ka] 1 -ra TQ6nov tE,ayOQCt(Hv
-rfiv XWQaV KaL Ta 8EQ'l, fnELCT[E] I ZoA-r11v Kai. wvc; E>QâLKac;, [a]no
XQVawv i:E,[aK]oaî.wv µ[fi t µ l 32pa]AE<i>v Eic; -rfiv XWQaV µtjTE tyyiam
n1c; n6AEwc;, bL' [o] avvt[P'l wuc; I n]ot\L-rac; [K]VQLEUam nav-rwv
[-r]wv ana n1c; XWQac; Ka[Qnwv· na] I ALV bE a(QE8EÎ.c; nQ[E]([p]w-rfic; E ic;
-rfiv E>QCtLK'lV K[ai. nQoc; I -ro]v ăQXOVTa av-rwv Z[oA]-r11 [v], a[vE]
VEwaa-r[o µE,v] -ra[c; yE 1 36yE]v11 µtvac; 6µoAoyî.ac; Kat auv8tj [Kac;
nQoc; a]Vwvc;· aia86µEv I [oe;] b[ avvaywytjv nva yLvoµEV'l[v nELQ]aTWv
nt\n6[v]wv, EV[E I bn]E,Eµ [µ] EV TWL ZoAT'll, EVEcţ>CtVLCTE[V b, avE]A8wv
Kai. wic; noA[L l -rmc;, b]L' o avvEP'l -rfiv tmpouAfiv au-r[wv] ă[n]QaKTOV
[y]Evfo[8m]· 1 40 [naQapa]v[-r]wv bE TWV E>Q[m]KWV wvc; O[QK]ouc; KaL
-rac; 6µo[Aoyiac; I KaL n]OLo[u]µtvwv tmbQoµ[ac;] avVEXE[i]c;, a(QE8dc;
una wv [btj I µo]u mQa[-r11]yoc; tni. -rf]c; [xw]Qac; [av]wKQCtTWQ, Aapwv
-r[wv TE I n]oAL-rwv t[8EA]ov-rac; a-rQanw-rac; Kat -rwv avµcţ>wy6v[-rwv
1 44 p]aQPCtQWV E[ic; -rfiv] n6ALV, bLET1ÎQ'lCTEV aacţ>at\wc; -rtjv TE XWQa[v I
K]at -ra K-rtjv['l Kat -ra] 8EQ'l µEXQL -rf]c; bLapaaEwc; -rf]c; w[u I pa]mMwc;
'P11[µaE,ou·] bLapavwc; TE wv pamMwc; Eic; -ro [nE I Qa]v, cţ>uAaKfiv b[E
bi.a TO bt]oc; ov Ka-raAm6vwc;, anoaTELA[av l 48w]c; bE ayytt\ov[c; KaL
an]mwuvwc; TOV cţ>6QOV, -rf]c; XWQa[c; I ou]CT'lc; tµ noMµwL, aLQE[8dc;]
7l:QE(pw-rfic; KaL anob11µtjaa[c; I Ka]-ra nAouv, EnHCTE TOV [pam]Afo
'P11µaE,ov bovvm Eic; [nQo]cţ>uA[a l Kfiv L]nmic; i:Km}-r6v· tcţ>obov b[E
µ]Eî.(ovoc; TWV E>QaLKWV nQOCT I 52[nwo]uCT'lc; w[i]c; nQocţ>uAa�LV K[at
a]vaxwQ'lUCtVTWV av-rwv I [Eic; TO n]EQaV bi.a -roµ [cţ>6]pov, -rf][c; TE]
16

76. Astfel Avram 2007, 84,
un[ oan:t I A]âµEvoc;.

cu

trimitere la ISM I 12, r . 10-1 1 . D.M. Pippidi propunea
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XWQm; ovmic; acpvi\âK'WV, aiQ I [E8dc;] 7lQEl;:pwn)c; 7l:QO<; TOV v[Lov] 'WU
paaLi\Ewc; <l>Qab[µova, I i:nnaEv a]vTov bouvm nQocpui\[aKi]]v in[nt]wv
tE,aKoai.wv· oU[ TOL I 56 N: vnEQEXO]vTEc; Twv O'TQa1:0n[ tb ]w[v KaTEv] LKWV
TOV TE [ăQXOV I Ta avTWV Zo]i\TT]V Ka[i.] n[- - -] E>QCHKWV [- - -].
36. Decret onorific pentru Epikrates. LD/LP: Încastrată între dalele

pardoselii din pridvorul bisericii mari a mănăstirii Dragomirna (loc de
provenienţă cel mai probabil - Olbia); a doua jumătate a sec. III (prima
jumătate a sec. III - Pippidi, sau sf. sec. II - Dittenberger, Pârvan,
Rostovtzeff, Maier); ed.: ISM I 65, r. 2-24.

[- - -] I [- - E ]/nnbi] 7l:QWPWTÎ]c; anoaT[ai\dc;] 1 4 Eu noi\Lc; <I>Li\oµr']i\ou
Eic; Buqâv] l nov Kai. nQomaxi]v i\apwv E:n[â] l ynv liQXLTfa1:0va
tµLa8wa[a] I rn 'EmKQâTTJV, âc; naQayEvâµ[E] I 8voc; noi\i\a Kai. i\vaLTEi\f]
avvET[ E] I i\foarn naQa Tac; E:yManc; Twv I EQywv, rnic; TE KmQoic;
avµnEQL I cpEQOµEvoc; rnic; KaTa TÎ]µ n6i\Lv I 1 2 rnuc; µLarnuc; E:i\âµpavEV
I ove; 6 bf]µoc; r']E,(ou, noi\Eµou TE I 7lQOO"ayyEi\8tv1:0c; Oi\anKOU I Tlt
nQoc; Tov KCHQOV E:µm(Qwc; Kai. 1 16 nQo8uµwc; naQEO"KEvaaEv, wv �v
I XQEta, de; TE Toµ µETa TavTa I XQ6vov tmµEi\î]Titc; Ei\oµtvou I 1:0u
br'] µou TWV THXWV de; ETT] 1 20 Mo, E:mKAî]8dc; vno TWV O'VVEbQWV I
E:nwTâTTJO'E avµcpEQ6vrwc;, na I QEmbî]µwv TE Ei:î] ni\dw avtyKAT] I rnc;
wv bLETti\wEv, Kai. Ta i\oma Ev I 24vouc; wv bLaTEi\Ei TWL br'] µwL [- - -].
-

37. Inscripţie funerară pentru Demophon din Callatis. LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: originalul este considerat pierdut; jum. sec. III/înc. sec.
II; ed.: CIRB 252 [cf Album CIRB 252].

L'lî]µocpw I foQy(ou I Kai\i\aTLav6c;.
38. Decret de proxenie pentru Apollonios din Chersones. LD: incert;
LP: Muzeul Brăilei, inv. 13853; cca. 230-215; ed.: ISM III 12, r. 5-15.

[- - -] I [- - - E:nnb]i] Anoi\i\wvLoc; CTâQ I [µLoc;] [XEQaovaa(Tac;] Evvouc;
Kai. 7l:Q68u I [µ6c; fon 7l:EQL Taµ n6i\L]V Kai. KOLVUL Kai. iblm 1 8 [ rnic;
acpLKVOuµtvmc; Tw]µ noALTUV naQE I [XETCH XQEtac;· bEoox8]m TăL pouAăL
Kai. I [TWL MµwL tnmvfom µ]t:v E:ni. i:omou:; I [AnoMWvLOV CTâQµLoc; XE]Q
aovaa(Tav I 1 2 [aQETăc; EVEKEV Kai. nQo8]uµfac; Tac; de; I [Tov băµov
Tov Kai\i\aTLavwv]· bEMa8[m bt:] I [auTWL Kai. E:Ky6vmc; nQoE.]Ev([av
noi\LTEL I av iaoTEAELav KTi\.].
39. Decret de proxenie pentru Pasiadas din Chersones. LD: incert; LP:

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", inv. 1434; cca 230-215; ed.: ISM
III 13.

[- - - E:nd] I CTa]aLâbac; 'HQ0M[1:0u I X]EQaovaa(Tac; Evvo[uc;] l 4 wµ
Kai. nQ68uµoc; bLaT[ E] I i\Ei nEQi. Taµ n6i\Lv Kai. K[m] I vliL TE TWL bâµwL
Kai. ibta[L] I 1:0ic; E:vrnyxâvouaL Tw[µ] l 8 noi\LTăv naQEXETCH XQ[d l a]c;·
bEMx8m TăL pouAăL [Kai. I TWL] bâµwL E:nmvfom µE:v I [tni.] �ouTmc;
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ITamabav· bE I 12[Ma]8m be m:n:wL Kai. Eyy6[v I OL]c; 7lQO�Ev(av noALTEL[av
I i]aoi:[;\nav Kai. dan[;\ I ov]v Kai. EKn;\ovv Kai. d[Qâ I 16vac; Kai. noMµov
cmv;\d Kai. I aanovbd· Ki:;\.].
40. Decret de proxenie pentru un cetăţean din Tyras. LD: Mangalia
(Callatis); LP: Muzeul din Mangalia, inv. 268; a doua jumătate a sec. III; ed.:
ISM III 10, r. 3-13.

[- - -] I [- - - E7lHl 4[bi] 6 bEiva rnv bEivoc;] TvQavoc; Evvovc; [a l [n Kai.
7lQ68vµoc; 7lEQL Tixµ n6];\Lv Kai. KOLVlll Kai. i I [b(m rnic; a<{>LKVOvµtvOLc; i:w ]v
no;\Li:av naQt I [XEi:m XQdac;· bEMx8m i:aL �]ov;\aL Kai. i:wL bâ I 8[µwL
E:nmvfom µe]v E:ni. rnui:OLc; I [i:ov bEiva aQEi:ac; EVEKEv Kai. nQo8vµLC<]c;
i:ac; de; I [ i:ov baµov i:ov KaManavwv· bEb]6a8m av I ['t:Wl KC<l EKy6vOLc;
7lQO�EvlC<v] no;\LTEL l 12[av iaoi:[;\nav KC<i. dan;\ovv Kai. EKn;\]ovv [Ka]i. I
[noMµov KC<l dQâvac; aav;\d KC<l aanovbd·].
41. Decret onorific pentru Dionysios din Chersones. LD: Olbia; LP:
Institutul de Arheologie din Kiev; cca 215-20077; ed.: NO 26, r. 4-1 1.

[- - -] 14 [- - -] 'Ennbi] I L'uovumoc; 8âywvoc; XEQ I CTOVTJCT(n1c; KOLVTJL
TE EV I vovc; Kai. <{>LAoc; wv wyxâ I 8vn i:wL btjµwL Kai. iblC<L I rnic;
a<{>LKVovµtvOLc; i:wµ I 7[0;\Li:wv de; XEQCTOVTJCT[ov] I �[(]c;x [c; 7lC<QEXE't:aL - - -].
42. Decret onorific pentru Nikeratos. LD: Olbia; LP: Muzeul de Istorie
din Moscova; sf. sec. III/înc. sec. II; ed.: IOSPE 12 34, r. 6-34.

[- - -] EV yixQ [n]QO [- - -] XEQQO I [VTJCT - - - E:nd db]E CTVVEXfoL n oMµOLc;
Kai:a�v8m8[E]i[aav i:i]v n6ALv, bLtAv]aEv µev i:i]v µEi:a�u a[u l 8i:wv
bLa<{>OQâV, Kai:fo]1:T)CTEV be i:i]v T[Q;\Lv de; dQtjVT)V, E<{> ' oic; avbQLâvrnc;
[av]aai:â[aE]l Kai. dK6voc; a I [va8fon E:nµtj8T) UT[ ' a]vi:wv, [- - -]
rnuc; TE blix navi:oc; Emyn[Q]oµ[t]vovc; E7ll i:[i]v T[Q;\LV 7[0;\Eµ(ovc; I
aµvv6µEvoc; Kal awi:tjQLO]c; wv rnic; no;\di:mc; [K]ai:ix '[Q nAEiarnv EV
aa(<{>)a;\(E)Lq i:a i:f]c; 7la1:QL(bo)c; 7lQâ I 12(yµai:a KC<1:fa1:TJCTE, aw<{>Q6)vwc;
µev �ov;\rn6µEvoc; EKaai:a, ăµnvov be Emi:[EA]wv i:ix box8tvi:a. I [i:o
be TEAEvi:aiov, bLa�]âvi:wv Eic; i:i]v 'Y;\a(av i:wv no;\ni:wv ovb' Ev rn[u]
i:OLc; rnu 7lQOVOELV i:f]c; I [n6Mwc; anE;\d<{>Srr oi6µEvo]c; yixQ i:f]L fovrnu
naQOVCTlq rnuc; oxAovc; Ev<{>v;\aK1:01:E[QOV]c; fow I [8m, ăvrn - - - K]ai. i:f]c;
Ka8TJKOVCTT)c; aKo;\ov8(ac; 7lC<QC<YEVOµEVOc; aui:68L 7lQOE<{>v;\aaaEV" 1 16
[ibwv be i:i]v i:wv noAfµ(]wv i:<{>obov rnuc; µev no;\di:ac; E�foi:n;\Ev de;
i:t'jv T[Q;\LV, aui:6c; b ' U(7l)EµE(LI VE i:t'jv da�o;\t'jv avi:w)v Ey(b)E�OµEvoc;·
VE[µ]ECTT)'t:OV yixQ t']yEirn [Ka]i. KOLV� µev i:f]c; T[Q;\Ewc; 7lQOVVOH, I [ibLaL
be - - - <{>Q)OV't:LCTHEV. bLO KC<L OL noAfµLOL, i:o avvnâai:arnv avrnv i:f]c;
llQEi:f]c; bdaa[v l TEc;, EK µev rnu <{>C<VEQOU] OVK [E8]âQQTJCTC<V Em�a;\EiV,
77. Dată precizată de Kac 1994, 93, nr. 39; editorii corpusului NO propuneau o
datare mai largă - sf. sec. III/sec. II.

116
https://biblioteca-digitala.ro

Relaţiile interpontice ale oraşelor greceşti de la nordul Mării Negre . . .

EVEbQEVaav'l:Ec; b [ av'îOV VUK'î(W)Q tbo [Aocp] 6vî] I 2°[aav· wmE Em
rnu'îmc; 6 bi]µo]c;, aicpv(bLov a(v)µcpoQav 8rnaâµEvoc;, 'îi]c; 116AEwc;
ânoPEPATJµfVT][c; â]ya8ov I [110AEL'îf]V, xaAEnwc; µf.]v tlVEVKEV '[Q
rci:v8oc; aurnu bia 'îÎJV XQTJG'îO'îTJ'îC<, trcax8wc; b[ bLLX 'îÎ][v I rnu 8avârnv
wµ6'îî]'îC<" bEMX] 8m OVV 'îTJL povAfJL KC<L 'îWL bf]µwL, orcwc; EmcpaVW'îfQC<c;
'îUXT]L TCC<Qa 'îi][c; I nµi]c;, '[Q µf.v awµa E]im<[o]µLa8i]vm de; 'îÎ]V rc6ALV
TCQOc; 'îÎ]V Ka8f]Kovaav Kf]bdav, KAELa8i]va[L] 1 24 [bf_ 'îLX iv 'îi] L rc6AEL
EQYC<G'î]Î]QLa, µEAavELµovi]aa( '[[ rnuc; rcoAd'îac; KC<i. TCC<Qfrcw8m 'îTJL
EKcpOQ� a I [rcC<V'îC<c; EV 'îctl;.EL, a1:Ecpavw8 ] i]vm '[[ C<U'îOV U710 '[OU bf]µov
trei. 'îi]c; EKKOµLbf]c; XQVU<fJ G'l:E I [cpâvcp· âvaa'îa8i]vm '[[ au] rnu KC<i.
âvbQLâv'îa l:cpmrcov iv <fi âv 'îorccp oi TCQOGÎJKOV'îEc; aurnu I [ pouAwv'îm
KC<i. tmyQacpi]v b]ouvm 'îÎ]VbE· «'O bi]µoc; NELKÎ]QC<'îOV Tiarc(ou, 'îOV a[rc]o
TCQoy6vwv E D EQ I 28 [Yf'îf]V OV'îC< Kai. rcAEima 'î]i] L rc6AEL KC<'îOQSwaâµEvov
aya8â, llQE'îi]c; e[v]EKC< KC<i. EUEQywlC<c; I ['îi]c; Eic; C<U'îOV»" G1:Ecpa]
voua8m b[ av'îov Kai. Ka8 ' eKaarnv iv 'îTJL âQXC<LQEHKTJL EK[AT] I alC<L Kai.
tv 'îWL - - - â]ywvL 'îllXLAAEi KC<'îa 'îO rcu86XQTJGrnv 'îi]c; ircrcobQoµlC<c;,
rnu KÎJ QUKoc; âv[a I yoQEuovrnc; Ka8wc; iJ trc]LyQacpi]<i> rnu âvbQLâvrnc;
TCEQLfXff I âvayQâ\ţim b[ Kai. 'îO lţif]cj>Laµa Eic; 'îE I 32[Aaµwva ArnK6AL8ov
Ka]i. âva8Eivm tv <fi âv 'îorccp oi TCQOGÎJKOV'l:Ec; aurnu po[uA] wv'î(a)L,
orcwc; KC<i. oi A[ omoi. rcoAEi'îm TCQ08uµ6'î]EQOL y[E]LVWV'îC<l EV TCOLELV 'îÎ]V
TCC<'îQl.ba, rnuc; EUEQYf'îC<c; 'îC<ic; KC<8f]KO[u I amc; nµaic; Koaµouµi:v]ouc;
OQWV'l:Ec; .
43. Decret onorific pentru un cetăţean din Chersones. LD: Chersones;
LP: Muzeul de Istorie din Moscova, inv. 41100; sec. III/li; ed.: NEPCh II 1 09
[cf Vinogradov 1 975, 170-1 71 ] .

['O])„pLorc[o])„t
[ 'îWV 6 b] â µo�

6 ooµoc;

[Of�� [o](rco)�L'î[WV]

44. Inscripţie votivă pusă de trei cetăţeni din Chersones. LD: în apropiere
de Olbia; sec. 1178; ed. pr.: Beleckij 1975, 1 15-1 17, nr. 17 [cf Vinogradov
1997b, 370] .

[ilLov]uaocpâvî][c; I

- - -] l;.,

AQ(mwv I [XEQao]vaai'îm 14 [TiaQ8]EvwL

45. Inscripţie funerară pentru un cetăţean din Olbia. LD: Chersones;
LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; sec. II; ed.:
IOSPE 12 546 .

[-

-

-]ApLorc[oA - - - I - - -]rcac; I [- - - EX]EL cp8([µEvov?].

46. Inscripţie funerară pentru Ariston din Olbia. LD: incert; Muzeul din

Mangalia, inv. 1 674; sec. II; ed.: ISM III 1 66 .

AQLG'îWV I p::.wm] rc6A[L] oc; I

OA[p] LOrcoA l'îî]c; .

78. Beleckij data inscripţia în secolul II p. Chr.
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47. Decret onorific pentru Chrestos din Chersones. LD: Vama (Odessos) ;

LP: Muzeul de Arheologie din Odessa, inv. 50497; sec. IIl/1179; ed.: IGBulg
F 39, r. 3-7.

[- - -] I [ELOT])'ll]aaµtvwv 'rWV ITTJV EDQWV 1 4 I:wKQâ'r11[c;] 'EmKQârnuc;
6 Ka[l] I TiaTCLac; E[I]�v vacat ETCnbi] XQ1ÎO" I [rnc; A]pv(ou XEQaov11ad'r11c;
avi][Q I aya8oc; KCT.L XQr'Ja] Lµoc; TCO.Qa mim mic; [- - �].
48. Decret de proxenie pentru un cetăţean din Olbia. LD: Chalcedon;
LP: originalul se consideră pierdut; ep. elenistică; ed.: IK 20, 4.

[mic; TCQ]oE,tvmc; ove; { ov e; } Ka TCOr'JOTJ'raL I [6 bâ] µo[c; bEb]6a8m
TCOi\LnLav Kal i.ao['rE I i\n]a[v Kal] Ei'.aTCi\ovv Kal EKTCi\ovv K[al TCO I 4i\E µou
Ka] l E<i>Qâvac; <aa>vi\El Kal aaTCo[vbd· I Kal 'r]o[v LEQ]oµvâµov[a] muc;
TCQOE,tvov[c; I muc; yEvoµ] tvouc; avayQâ[cpE]LV [E] i.mâ[i\av I i\L8 (vav] '[Q
'[f ăvoµa mho[u Kal] '[OU [TCa I 8'rQ]6c; [Kal 'râ]c; TCOi\Lo[c; · '[Q bf. av]â[i\wµa
bL l b6µEv muc; OLKO]v6µ[ouc;] Ka['r 'rO]v [v6µov]. I TCQ6[E,E]VOL' I [- - -] 1 12
[- - -1-i:cwaum[- - -] I [OĂ �Lavoc; 'rWV TCQoc;] "YTCavLv I [- - -].
49. Inscripţie votivă dedicată de Posideos lui Zeus Atabyrios. LD:
Neapolis Skythica; LP: Muzeul de Arheologie din Odessa, inv. 50604; sec.
II; ed.: IOSPE F 670 [cf Solomonik 1962, 36, fig. 3-4; Hupe 2006b, 163, n. 12] .

�Ll A'ra�UQLWL Tioa(bwc; Tiombfou

I xaQLO"'rr'JQLOV.

50. Inscripţie votivă dedicată de Posideos Atenei Lindia. LD: Neapolis
Skythica; LP: Muzeul de Arheologie din Odessa, inv. 50384; sec. II; ed.:
IOSPE F 671 [ cf Solomonik 1962, 37, fig. 5; Hupe 2006b, 163, n. 13].

[A811]vâL ALVDlal

I [Tioa(b]wc; Tiombfo[u I xa]QLO"'rr']QLOV.

51. Inscripţie votivă dedicată de Posideos lui Ahile. LD: Neapolis
Skythica; LP: Muzeul de Istorie din Moscova; sec. II; ed.: IOSPE F 672 [cf

Solomonik 1962, 38/9; Hupe 2006b, 161].

AxuU.Ei vr'Jaov [ µEbfovn] I Tioa(bwc; Tiom[bfou muc;] I I:a'ra.Qxa(ouc;
[VLKr'Jaac;) 1 4 TCHQCT.HUO"CT.V'r[ac; aVE811KEV (?)).
52. Inscripţie votivă dedicată de Posideos zeiţei Rhodos. LD: Neapolis
Skythica; LP: Muzeul de Istorie din Moscova; sec. II; ed. pr.: Dasevskaja
1960, 261, fig. 2 [cf Solomonik 1962, 41/3, fig. 8; Hupe, 2006b, 163, n. 14].

'P[6]bwL

I Tioa(bE[o]c; Tiombfo[u I xaQL[a]'rr']QLO[v].

53. Inscripţie votivă dedicată de Senamotis zeiţei Dithagoia. LD:
Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul Puskin din Moscova; 140-111; ed.:
79. Cf Mihailov, ad IGBulg P 39: „Latyschev, qui titulum vidit, litteras saec. II• esse
<licit".
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SEG 37, 674 [ed. pr. Vinogradov 1987, 58 Vinogradov 1997c, pl. 35/3-4; cf
Miiller 2010, 369-370).
=

'Y1d:p. [wu (?)] j3acrv\twi; [TQi]� [CTa]tptcraoou [w]U (vei [vlo]U) �acrv\t�
I [Boarc6Qov (?)] ITaLQLaaoou �Evaµwe�� �HQ'aKAdbov yvvi), ·1 �aav\tw�
bE. EKv\OUQ[o ]v evyanw vacat Avl8riKE(v) TTJV TQam:(av vacat �L8ayOLm.
54. Epigramă funerară pentru Argotas. LD: Neapolis Scythica; înc.
ultimei treimi a sec. II; ed.: SEG 53, 775 [cf Miiller 2010, 400] .

Aa'lvwv T6bE oiîµa µEyavx[T)wL]<;J E[O'TT]CTEV I A]Qy6wv 6 EKv8 (î]i:;
KO(Qavoi; lrcrcof36[wv· I ai](î]oii:; bf. Am6vTa rco8i]v TIQOCT[TJKOVTa] ăyrni:;
1 4 [d]VEKEv 'EMavwv aTiQyE cpv\o[cpQoa6vrii:;· I rc]oM.a bE. K[ai. i]°crxikn
[rcQ0]1mµw[v rcaTQT]i:; Erei. rcAT)8n] I 8pmKwv Mmw[Twv T , ÂQEL] ° 6it:i�
ici.ba[aEv]· I vlEii:; b[f. f:ţi)Ko]vm IC� i'.aai; TE [i:cpvaEv] l 8 8[Q]ttjxx· [i:; b '·a.:., �
.
�(]vv wv rcmMi:; 'lb[av8iµLboi:; (?)'f ·
55. Decret onorific pentru Hermei os dinAntiochia. LD: Vama (Odessos );
LP: originalul se consideră pierdut; sec. II; ed.: IGBulg 12 41, r. 3-10.

[- - -] I [- - -] Ercnbi] 'EQµEioi:; AaKArimobwQov 1 4 AvnoxEui:; bLaTQ(�wv
rcaQa �aav\Ei I EKv8wv KavLTm Evvovv Kai. TIQ68vµov I fovT<)v TWL
bi) µwL bLaTEAEi [rcaQEX6µEvoi:;] I Kai. l.blm wii:; Evwyxavovmv avTWL
I 8 TWV rcoALTwv auµ rcaQLCTTaTm I arcovbfji; ou8f.v Ercv\drcwv Ev mim I
TOii:; aţLOuµ[vOLi:;· (- - -) .
56. Decret onorific pentru Menophilos din Sinope. LD: Chersones; LP:
Muzeullezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij" (?); sf. sec. II; ed.:
IOSPE I 351, r. 4-19.

[- - -] 14 [- - -] Ercnbi] I Mriv6cpv\oi:; MrivocpLAov Elvwmui:; avi]Q I
aya8oi; Kai. cpv\6nµ6i:; fon TIOTL TOV bâ I µov TOV XEQO'OVaO'LTâv, blix
rcavToi:; yvri I 8a(wi:; foTov EmbLboui:;, Kai KOLVlJ Kai. KaT ' ibtav I wii:;
EvTvyxavovm TWV rcoALTwv Evvovv I EavTov Kai. EKTEvfj rcaQEXETaL,
TIELQWµEVO� I bLa rcaVTO� aya8ou TLVO� TCaQa(no� y(yvEa I 128m, TcXV TE
rcaQEmbaµtav Evaxaµova Kai. auµ I [cp]iQovaav TWL baµwL mrcOLT]Tm,
arcov I [bâi:;] Kai. cpv\onµ(ai:; oubf.v EvAdrcwv, Ercay I [yiM.ETm b]f. Kai.
E ii:; TO Aomov aya8ou nvo[i:; I 16 dvm rcaQa(]noi:;, orcwi; ovv 6 bâµoi:;
I [cpaLVT]TaL ăţLO]i:; TWV avbQWV E ii:; TO �[,\nov I [arcovba(6VTWV,
b]Eb6x8m TâL �ovAq. Kai .T<f> I [baµwL - - -].
57. Decret onorific pentru un cetăţean din Olbia. LD: Olbia (?); LP:
Muzeul de Arheologie din Odessa, inv. 50374; a doua jumătate a sec. li/
prima jumătate a sec. I; ed.: IOSPE 12 207 [cf Vinogradov 1997d, 336 & pl.
10/l].

[- - -] TVQ<a>v[o(,] I [- - - ArcoM.]rovuhm
TIQoi:; 'Pu[vba]
I Kov TWL bEivL.
.
- - - o]":l µviJ µrii:; XllQ�[v].
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58. Decret de proxenie pentru Nilos din Tyras. LD: Constanţa (Tornis);

LP: Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan", inv. L 793; înc. sec. I; ed.: ISM
II 5, r. 2-35.

[- - -] 'Ercnb[i] NiArn; 'WV bEivrn;] I TUQGlVO�, avi]Q KaAo� KGlL [ayaeo�
yEyovw�] 1 4 KGlL EK TCQoy6vwv ayaSw[V WV, TCGlQETCLbT]µtj] I aa� KaL
TCQO'rEQOV EV '[� [rc6,\n �µwv 'rtjv] I '[E avamQocpi]v EU'rGlK'r[OV KaL
awcpQOVa] I KaLaE,Lav aµ<j>o'rEQWV ETI[OLtjaa'W 'rWV rc6] I 8AEWV, XWQLa8d�
n Ei� 'rTJV fou'Wu rca'rQL] I ba Euvouv KaL TCQ68uµo[v Ei� TIQliyµa'ra] I 'rTJ�
rc6AEw� TCaQEaXE['W EaV'rOV TCGlV'rGlXÎJL] I KGll Mywv ad KGlL TCQaa[awv
'fix f31'.Ana'ra] l 12 banAEi EuarcobnKv[uµEvo� fou'Wu] I 'rÎ] {t}v EuvoLav
KGlL KGl'[ , i[bi.av 'WL� EV'rVY] I xavoum 'fWV rco,\n[ 'rWV KGlL Ka86,\w� 'rÎJL]
I rc6Aff rcav'rwv n 'r[ÎJ� rc6AEw� Eµrc6Qwv] I 16 'rWV Ei� 0Af3i.av rc6ALv
rc[AEOV'rWV TCQovowv] I KaL TCQOma'fWV bLa'rEA[Ei arcoubf]� KaL] I cpLAo'r[E]L
µi.a[�] ouSE:v E [v,\drcwv av'Wi�, E] l yQacp[EV bE: [a� rco]'r[E 'Wi� TUQGlVOL�
lboE,E vi] I 2°µnv, 'rix� a[u'rix� nµix� 'Wi� Toµi.'rm� bLMa] I Sm· ărcw�
[ou]v K[aL 6] bf]µ[o� cpai.Vf]'raL ad] I nµwv 'WV� KMOU� KaL ay[a8ou�
ăvbQa�] I KaL yvriai.av EuvoLav TCQoacp[ EQoµivou�] 1 24 Ei� 'rix 'rTJ� rc6AEw�
TIQliyµa'r[a· 'rVXT]L aya] I 8f]L, bEMxSm 'rWL btjµw[L ETCT]LVf]aSm] I µE:v
ETIL 'WV'WL� NiA[ov 'WV bEivo�], I bEb6a8m bE: aU'rWL KaL [EKy6vm�
TCQOE,E] 1 28vi.av, rcoAnEi.av, iao'r[EAELav, EVK'rf]mv] I Evyai.wv, bi.Ka� rc[Q]o
[b] i.[Kou�, darc,\ouv KaL] I farc,\ouv rcoMµou KGlL [EiQr']VT]� aau,\d] I KGlL
aarcovbd· Eivm bE: au['rWL €cpobov] 1 32 ETIL 'rTJV f3ou,\i]v KGlL '[QV b[f]µov
TIQW'rWL µE] I 'rix 'rix LEQli· EVYQlit)Jm [bE: 'ro l(Jtj<j>Laµa 'WV'W] I Ei� n,\aµwva
AEuKOU Ai.So[u KGlL avaa'rf]am] I EV 'rÎJL ayoQăL '[Q bE: avliAw[µa - - -].
59. Epigramă funerară pentru Kleopatra din Arnisos. LD: incert; LP:
British Museurn, inv. GR 1856.7-10.44; sec. I; ed.: CIRB 124 [cf Alburn CIRB
124].

[KArnrca'r]pa Mrivi.a[Kou], I xaiQE. I [A]µLaou rcoALf]nv, aQi.(aAov
KArn[mhQav; 1 4 B] L8uvixv aQnă� LVEKa havEA6rca[v, I iiQrcaaE]
buarcEv8i]� Afba�, aEµvov bE: '[Q [KOUQGl� I aKăv]o� vreo CT'rMm
KQUTC'[f'[(XL aiEvaco[ L0 I 'rlxV arca],\ixv KEU8EL µoQcpixv 'ra<j>o�, c:XM ,
aµli[QCXV'WV I B rcv�uµ]a µivn KELVGl� E � cpao� aeava'r[ov].
60. Epigramă funerară pentru Phamakes din Sinope. LD: în apropiere

de Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul Errnitage, inv. TI. 1860.39; sec. I;
ed.: CIRB 129 [cf Alburn CIRB 129].

Cl>aQVllKTJ Cl>aQvâKov, I xaiQE. I Cl>aQVllKEW mâ,\av bEQKW, E,ivE,
'[QV f3aQU� Abri� 1 4 lKAaaEV, ayQEUaa� MaµOQOV �ALKLT]V, I 'rEXVr:J
rcmbo'rQi.f3av, hwLv vfov, Ey bE: L.Lvwrca� I rca'rQi.bo� EE, aQn(ă)� TCQO�
Mmv oix6µEvov· I ou KMTILV KQU(rc)'rEL yf] BoaTCOQL� ovbE: MAT]8Ev 1 8
yuµvâmov Kwcpoi� bliKQVUL µuQ6µEvov. I ALQni.aa� bE: rca'rEQ U'WQYăL
cpumv E µTIQO'rEQTJCTEV I Xriµa'ri.wv, 'ruµf3wL aăµa Ai.Sou SiµEvo�.
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61. Epigramă funerară pentru Theophile din Sinope. LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. KA-441; a
doua jumătate a sec. I a.Chr./prima jumătate a sec. I p. Chr.; ed.: CIRB 130
[cf Album CIRB 130].

erncpl.t\f] 'EKaTa(ov, I xaiQE. I enocpl.t\riv µE 8uyaTQa µLvvv8ablriv
EKaTa(ov 1 4 Eµvwovrn, yaµwL rraQ8tvov ifl8rnL, I i'cp8aaE b' itQrraţm;
ATbf]c;, i)QaaaarnyaQ µw, I <l>EQaEcp6vac; Embwv KQfoaova <l>EQaEcpovav.
I Kai. yQaµµa 71ETQT]c; EKyAvcpt:v CTTf]Alnboc; I 8 KOQf]V bC<KQUH enocpl.t\riv
L.Lvw11(ba I Tac; µcMovuµcpovc; �c; 11aTi]Q bmbovxLC<c; I 'EKaTaioc; ALbfJL
KC<l ou yaµwL CTlJVCtQµOaEV. I CTaQ8EVE erncpl.t\a, CTE µt:v ou yaµoc;, aM'
abLC<vAoc; 1 12 XWQOc; EXH vuµcpî] b ' OUKETL Mf]VOcpl.t\ov, I [a]Ma K6Qî]c;
aUMEKTQoc;· 6 bt CT71ELQC<c; 'EKC<TC<ioc; I ouvoµa bvaTtjvov µouvov EXH
cp8LµEVT]c;, I [µ]oQcpav b ' EV 71ETQC<L Acu(a)an afo Tac; b ' auMarnvc;
1 16 EA11(bac; oux oa(f] MoiQa KC<TEX86vLaEv. I Ti]v KliMoc; i:f]AWTOV Evi.
8varnim Aaxovaav I enocpl.t\f]V, Movawv TTJV bEKCtTf]V, XaQLTa, I 71QOc;
yaµov WQalC<v, TTJV awcpQOaUVT]c; t'.m6bnyµa, 1 20 ovK ATbac; t:ocpEQC<ic;
aµcptJ3aAEv rraAaµmc;, I CTAOUTWV b' de; eaAaµovc; Ta yaµi]ALC< Aaµ 11abL
cptyYT] I atPE, 1108nvoTCtTTJV bE;ţaµEvoc; yaµtnv. I [n y]ovfrc;, 8Qi]vwv
vvv Ai]ţan, 71C<UET ' obvQµwv · I 24 8rncpl.t\f] MKTQWV aeavaTWV ETVXEV.

'

62. Epigramă funerară pentru Menodoros din Sinope. LD: inscripţie
cumpărată la Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch
(?); a doua jumătate a sec. I a. Chr.(mc. I p. Chr.; ed.: CIRB 131 [cf Album
CIRB 131].

MfJv6bwQE A110Mw I v(ov, xaiQE. I <l>Qal:E ni]v rraTQTJV, TEov
ouvoµa KC<l µ6QOV avba, 1 4 KC<l 710CTETT]c;, Alrrnc; b ' d n 71C<Q' aµEQLOLc;; I
CTC<TQLc; MLCTTEcpav6c; µE yovaic; Ea71LQE LLVW71f], I ouvoµa b ' otxoµtvov
MTJVEobwQoc; i'cpv· I 110Ma bt bvaµEvtwv i'vaQa J3QoT6EvTa baT;ţac;
I 8 KEiµm bOVQLTV11i]c; EV x8ovi. Boa710QLbL. I €ţ bEKabac; AvKaJ3ac;
KEKOQWVLK(E), TEKVC< bt Alrrw I Kai. TTJV EV MKTQOLc; anQyoµEVf]V
yaµtnv. I EvaEJ3twv VC<LOLc; LEQOV Mµov· i]a8a yaQ ad 1 12 KC<l cp8(µcvoc;
KC<i. t:wv 11âm 1108HVOTC<Toc;.
63. Decret onorific pentru Akomion. LD: Balcik (Dionysopolis); LP:

Muzeul din Sofia, inv. 1200; curând după 48; ed.: IGBulg 12 13, r. 22-26.

[- - - VEWCTT]E L TE TOV 13amMwc; BVQEJ3LaTC< 11QWTOV KC<l µ[E l y(arnv
ycy]cv6rnc; TWV Erri. 8Q�KT]c; 13amMwv Kai. rrâa�[v 1 24 TTJV TIEQ]av rnv
110Taµou Kai. Ti]v Erri. TabE KC<THCTXTJ I [K6rnc; y]ev6µEvoc; Kai. 71Q6c; rnurnv
Ev Tlj 71QWTTJ Kai. µE I [y(aTTJ cp] �AU;l Ta 13tAnaTa KC<TEQyat:am Tlj rraTQLbL
[- - -].
64. Decret de hotărnicie. LD: Balcik (Dionysopolis); LP: Muzeul din
Sofia; 12/14-19 p. Chr.; ed.: IGBulg V 5011, r. 4-14 [cf SEG 37, 607].
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[- - -] 1 4 [- - -] oi Ct710CT'tMEV'tEc; OQL08i l rn:L 0710 [3acnAiwc; Kowoc;·
<PLAL7: I 71oc; ĂQLaTdbov AbQaµvn1v6c;, I M6axoc; L'iLV'ta BL1'.:;VTJV6c;,
Eaba I 8,\ac; MoKa710QEWc; 6 Ka'taaTaµi:: I voc; aTQa'tT]yoc; iv AQUTJCJJ, KaL
a71o I 'tWV bf]µwv· E� 'Obwov (sic)· MivavbQoc; I ITQoµa8(wvoc;, Ai::6KQLrnc;
'I 7171ay6QOV, I 12 iy bi: KaAAa'tnboc; · 'HQCtMEL'toc; Mov( I [µo ]i;i, r EQOV'tLbac;
L.dµov, ohLvEc; µa86v I ['tEc; i]K 'tWV aQxa(wv yQaµµa'twv [- - -].
65. Inscripţie votivă dedicată de Lucius Antonius Zenon lui Apollon
Ietros. LD: Sozopol (Apollonia); LP: Muzeul din Burgas; după 19 p. Chr.;
ed.: IGBulg 12 399 [cf Grakov 1939, nr. 44; Saprykin 1993, 33].

[A716M]wvL 'ITJ'tQ[WL I V71EQ 'ti]]c; POLµ[TJ I 'taAKov] [3am[M I 4wc; Km]v
oc; Ka[L I [3amA]iwc; Po[L I µT]'ta]AKov] vi[w I vou K]at ITv8o[bw I 8QLboc;
[3]amMw[c;] I [POLµT]'t]MKov I [[3amM]wc; IToA[i I µwvoc; b]E: 8vym[QL I 12bf]c;
t)y](ac; KaL a[w I 'tT]QLa]c; i::v�aµ[i:: I voc; A]ouKLoc; I '�[v'twvLoc; Z]f]vwv.
(?); LP: origi
nalul este considerat dispărut; către jum. sec. I p. Chr.; ed.: IK 58, 3, r. 3-10
[cf IOSPE 12 79] .
66. Decret onorific pentru Orontes din Olbia. LD: Olbia

[- - -] 'Emt 0Q6v'tac; 0A[3Lo71oAd'tac; A[3a[3ov I 4vi6c;, avbQoc; ov µ6vov
'tiic; 71a'tQlboc;, aMa KaL I aUV71aV'tOc; 'tOV ITovnKOU 71Qa'tLU'tEUaavrnc; I
Eevwc; KaL µiXQL nxc; 'tWV L.i:: [3aaTWV yvw I ai::wc; 71QOK6[ tjJ]avrnc;, 710,\,\a
bi: KaL Bvl;av I 8't(wv 716,\n Ka'ta 'tE 'tac; baµoa(ac; XQi]ac; KaL I 'tWV de; 'to
EV710QLOV 71,\cQV'tWV 71QOCT'ta I alac; yi::v oµivov wq>i::A Lµov, [- - -].
67. Inscripţie funerară pentru Polemokrates din Hermonassa. LD:

Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. KJl432; sec. I p. Chr.; ed.: CIRB 495 [cf Album CIRB 495].

IToA(i:: ) µoK I QCt'tTJ vii: Ka l ,\ouvoc; 'EQ l 4µwvaad l rnv, xaiQE.
68. Inscripţie funerară pentru o femeie din A.l;aQa 716ALc;. LD: Kertsch
(Pantikapaion); sec. I p. Chr.; ed.: SEG 45, 1012 [ed. pr.: Jajlenko 1995b,
204-209] .

El71i, 't(voc; 71Ct'tQT]c; iA[aa] I aarnv; A.l;aQa xwQoc;·80 [ovo(?)] I l:l[a] µm
[e.g. M(o ]v· i:: i. [3Mtj.J[ nac;] 1 4 [ 71] �iba, [ E] i.bd<î]>c; � [ c; µou I vov (?)] 'tac;
bi:: Kaba[c; Mo fo I xi:: v � bTJ M ] <:J µoQo[c; - - -] .
69. Epigramă funerară pentru Heliodoros din Amastris. LD: Kertsch

(Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. KJl-446; sec. I
p. Chr.; ed.: CIRB 134 [cf Album CIRB 134].

80. Cf SEG 45, 1012: „Ai'.;aQa TI6Atc; is on record in Ptolemaeus 5.8.3, on the east
bank of the Maiotis, half-way between Tanais and Tyrambe".
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Text B (sub scena bancherului funebru):

Tov ma'Iov EQYOLc; mim Kai. ăµEµrcwv cplAOLc; I rca'IQLc; µEv EE,E8QE�Ev
i] rco8ouµtv11 I Aµaa'IQLc; 'Hi\L6bWQOV, arco8av6v'Ia bE 1 4 Bo6arcOQOc;
rna�EV llQ'IL I xvouv vrnvla:v I EXW bE TClX'IQ(bac; vvv Mw 'IÎ]V µEv rcaAm
I EV 1J 'IESQaµµm 'IÎ]V bE vvv EV 1J µtvw. I L.n'JA11v bE abEAcpoi. n'JvbE
Eef]KlXV EVaE'3wc; I B µvtjµ11v EXOV'IEc; Ele; abEAcpov ă�LOV.
70. Inscripţie funerară pentru Philemon din Amisos. LD: Kertsch (Pan
tikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. KA-423; sec. I
p. Chr.; ed.: CIRB 530 [cf Album CIRB 530].

<l>LAtj µwv <l>aQVâKov I AµLOf]VE Kai. yuvi] N(Kf], I xa(QE'IE.
71. Inscripţie funerară pentru Theona din Amastris. LD: Kertsch (Pantika
paion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch, inv. KA-155; a doua jumătate
a sec. I/prima jumătate a sec. II p. Chr.; ed.: CIRB 610 [cf Album CIRB 610].

8rnvă, ULE I �Lovua(ou I Aµaa'IQllXVE, 1 4 xaiQE.
72. Epigramă funerară pentru Dindianos din Amisos (?). LD: Kertsch
(Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din Kertsch; sf. sec. I a. Chr./
prima jumătate a sec. II p. Chr.; ed.: SEG 26, 849 [ed. pr.: Bolhlnova 1973,
125; cf Merkelbach 1976] .

Ouvoµa �LvbLav6c; µot lxwv I b ln KOUQLOV ăv8oc; TCQw8tj I '311c; iEQf]c;
lrcArnv E� AAu'311c;, 1 4 'IU'I8f]c; EVTCOQLf]c; TCELQWµE I voc;· aµcpi. bE yaiav
KLµµEQ( I 11v Mo LQWV E�att\waa µ( 1 wuc; ăxvooc;. Ovbt n afJ I 8µa Ka'I '
av8tjaavwc; i.ovt\ov, I ou n bE yă µâ'If]Q ov'IE Sa I v6vwc; EXEL TIAEiu
VEol, I rct\ci'I ' ăvbQEc; oreav µ6vov l 12 ijEAlou cpwc;· EV 'IEAoc; av l 8QWTCOLc;
rcăm '3(ov, Sâvawc;.
·

73. Inscripţie funerară pentru Publius Ignatius Onesiphoros din
Sinope. LD: inscripţie cumpărată la Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul
de Arheologie din Kertsch, inv. KA-778; 124 p. Chr.; ed.: CIRB 703a [cf Album
CIRB 703a].

TI6rcALoc; lyvâ I noe; Ov11mcp6 I QOc; L.LvwrcEuc;, 1 4 E'Iwv µE', xaiQE. I 'Ev
'IWL lXKV' E'I(E)L.
74. Inscripţie funerară pentru Seueros din Tiana. LD: Kertsch (Panti

kapaion); LP: Muzeul Ermitage, inv. TI. 1 830.1; 129 p. Chr.; ed.: CIRB 705
[cf Album CIRB 705].

L.rnf]Qoc; L.WKQCt'IOV TLa I voc; mJV yuvmKoc; ME I AL'ILVf]c; 'IcfJ LDlYJ
'IQocp(µ[4-'] 1 4 M tµvov L uicfj Aµnvla: µ[ vtj] I µ11c; xâQLV EV 'IcfJ c;Kv' Sav[bLKcfJ] .
75. Inscripţie funerară pentru Timotheos, fiul lui Atta, L.(vba�. LD:
Kertsch (Pantikapaion); LP: originalul este considerat pierdut; sec. II
p. Chr.; ed.: CIRB 709 [cf Album CIRB 709].
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Tnµ68rni:; I 1\:rra E(vbaE, KQa I (p)a'rQLoi:; oov yv I 4vmKoi:; KaML
O"CQ I m:dai:; 8uya'rQoi:; I Axmµiv(ou) Kal v Lov I Tnµo 8f ou oiKo I 8Mµriaa
m'.rr4J "CO I µvf]µEiov.
76. Inscripţie funerară pentru Titus Flavius Achaimenos din Bospor.
LD: Olbia; înc. sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE 12 202.

Text A:

nrwL Cl>t\aou(wL I Axmµivn Axm I µivoui:; Bo0"1WQE 1 4aVWL AMrii:;
�Et\cpo(v) I "CTJV O"CÎ]Mf]V av[ I O"Cf]O"EV µvf] µrii:; I XllQLV.
77. Inscripţie funerară pentru Marcus Ulpius Parthenokles din Bospor.
LD: Olbia; LP: Muzeul Universităţii din Kiev; sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE 12 203.

['Pab]aµljlw[v vL€] I [i:ov bEivoi:;,] xaiQ[E]. I [M]a[QK4J] Out\n:(cp
IktQ8[E l 4v]oKAEi, 'r0 Kal Maai:o[u] l vcp (?), [ B] oan:oQav0 Ma l b]oi:;
Ewmp(ou 6 Klll [A]b[oa I 8]oi:; (?) "CTJV a"Cf]t\[t\]f]V a[vE I 8a]Tf]O"EV µvf]µrii:;
XllQLV.
78. Inscripţie funerară pentru Adosthos din Bospor. LD: Olbia; LP:
Muzeul din Odessa; ep. romană; ed.: IOSPE 12 204.

AMa8cp vl l 0 AQaaKov T0 I 6µwvuµcp 1 4 Zf]vwv E[T] I Qai:ov(E)L
[K I o]u Boan:o I [Qrn]voi:; µ I 8[vf] µrii:; XllQLV].
79. Inscripţie funerară pentru un cetăţean din Olbia. LD: Chersones;
LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij", inv. 23/36504;
prima jumătate a sec. II p. Chr.; ed.: SEG 28, 638 (ed. pr.: Solomonik 1978,
76-78, nr. 8).

A.8[t\LOi:; Na]vcov OU[t\n:(ou - - -] I E[- - -]µ6Qoi:; KA[- - - I - - - OApLon:]o
<t\>dTfJi:; O[- - - · 1 4 : - -]E xa(QoLi:; O� [- - -] I )tv ovi:; [- ·_ -].
80. Decret de proxenie pentru Thrasymedes din Heracleea. LD: Cherso
nes; LP: Muzeul rezervaţiei ar�eologice „Chersones Tavriceskij"; sf. sec. I/
înc. sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE I 357, r. 3-22.

[- - - € ]n:nbi] E>Qaauµf]brii:; E>Qaavµf]bovi:; TOV Ea"CVQOV avi]Q 1 4 Tai:;
µa"CQ071:6t\LOi:; 'HQaKt\i(a)i:; cpuan n:ot\d'rai:; aEµvav I [T]av n:o8 , aµi:i:;
avaO"C[Q]ocp[a]v Tai:; €mbaµ(ai:; mn:6a'ra[L I Ka]l, o'La: n:aTEQWV aya8wv
n:Qoi:; vLoui:; cplt\oO"C6Qyoui:; I [dX]Ev (E)uvmav, [ ELT] Li:; Tav Ka[t\]oKaya8 (av
bdE,ai:; aE I 8[µ]vo'raTmi:; 8uµ[amv ijb]ET[o, Ka8]6n Euycvdm bLaaa I [µ]wL
KEKoaµaµivoi:; [ n:avrni:; EVYE"CE]iv bcblbaKTm, av 1 8 , wv TOV ăbQ[a]
n:a[vToi:; €n:a(vou ă]E,LOV OVTa Kal bL1X I Tav µa"CEQll aµwv [n:aTQLba bi:
a]ui:ov 'HQaMELaV I 12 iaon:ot\dTav €boE,[E ycvfo8m]· bLo bcMx8m Ta[L]
I pout\aL Kal TWL baµ[wL €n:mvfo]m µ€v €n:i i:ouTmi:; I E>Qaauµf]briv
E>Qaavµf]bovi:; TOV EaTVQOV 'HQaME I W"CllV, M µEv bi: avT0 71'.QOE,Ev(ai:;
n:ot\Lu ([av,] I 16 [€]an:t\ouv TE Kal fant\ovv €v E iQavm Kai n:ot\f I [µwL
a]avt\d aanovbd llUTWL TE KaL €Ky6vmi:; KaL XQll I [µamv] aui:ov, µci:oxav
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n mxvTwv TWV E V [T]âL TI6 I [An, wv Kai. X]EQaovaadTm� µtnan· TO bE.
lf'aq)la I 2°[µa TOUTO ava]yQa<j:>âµEv ArnKot\leov miit\i;t Klll I [8lµEv EV
TWL ETI]Laaµ[o]TaTw[L Tâ)� aKQOTI6Alo� I [T6TiwL - - -].
81. Decret de proxenie pentru Gaius Valerius din Sinope. LD: Chersones;
LP: Institutul de Arheologie din Moscova; 106-1 14 p. Chr.; ed.: SEG 48, 999
(cf Saprykin 1998, 43).

[- - -] 1 4 'EmLbi] fa'lo� Oua[MQLO� - - - ELvwTIEu� mTI6] l m[m - - -]

I [- - -] I [- - - aµ)âv [Kai.] o[Lit Tav Emb]aµlav fov[wu] 1 8 �E<j:>llVEV

E<j:>' aµ[Eiv TIQ68vµo� - - -aV�Q wv aya) l 8o� Eµ<j:>v[oµ[vav llUTWL - - aEµv] I oTaTm� KE[XQaµtvo� ă8rnLv Tav n KllAo] I Kayaelav bE[U;a� - - -)
1 12 TioMou KllTa [TaV TI6ALV (?) - - -) I TIOAELTâv aµâv[- - -], vuv [b]f.
bi.lt I TaV avwv TillQE[mbaµlav - - -] Tâ� Ka l t\oKayael.Ct� Klll [- - - T]Wl
ba[µ]wL, 6 I 16 <j:>îAo� TiavTo� �[µou yEyEvva]�� [o� Tio)AdT[a] I � 6 Ta�
aµEiV EQya[ala� Ta avµ<j:>EQOVTll TIQiinwv· I bL' 6) O[EMx)em Tâl
[�ovAâL Kai. TWL baµwL ETimvt]am µf.v ETIL wvwL� [f�Lov Ou]aMQL
o[v - - -] I 2°ELvwTifo, MµEv bf. [auTWL] TIQOE,Ev([av, Tio;\n] I TE!av, foTIAovv
TE Klll ��':r�?':l� EV Eţ��':l� Klll [Eµ] I TioMµwL aavt\ci. aaTiovbd llUTWL
[Klll wi�] EK I y6vm� Klll XQi]µamv avwv, µEwxav [TE] TICTV I 24TWV TWV
EV Tâl TI6;\n wv Klll XEQOO[vaa(]Tm� µtTrnnv· TO bE. lf'a<j:>Laµa wu[w
av]ayQa<j:>fivm ArnKoAl8ov miit\m Klll [8tµEv E]v TW[l] I EmaaµoTCTTWL
Tâ� aKQom?[AL]o� [T6]TiwL. TllUT I 28a tboE,Ev �(o)vt\âL baµwL KTA.
82. Inscripţie funerară pentru Aristonikos pusă de Chresime din

Amastris. LD: Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones
Tavriceskij" (?); 1 15 p. Chr.; ed.: IOSPE 12 543.

XQT) a[(µ]T) I Aµaa[TQL]avi] I avµ�(c,u ĂQLOTOVLK[C,U] 1 4 µvi][µT) �] xiiQLV
avfoTTJ I CTEV" �L[ou)� ET[w]v ;\'. "Ewv� I Q08', µT)v(o�) A4Jov y'.
83. Decret de proxenie pentru Phamakes din Amastris. LD: Chersones;
LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; 129-130
p. Chr.; ed.: IOSPE 12 358, r. 3-1 1 .

[- - -] bEMxem TâL �ovAâL Kai. TWL baµwL ETimv[fi l 4a8m µf.v ETIL
TOVT]OL� <f>aQViiKT)V <f>aQVaKov� AµaaTQLllV6v, MµEv bf. I [auTWL
TIQOE,Evla�] TioAnnlav, foTI;\ovv n Kai. EKTIAovv EV d I [Qiivm Kai.
TioMµwL a)av;\d aaTiovbd avTc;i TE Klll EKy6voL� Klll XQCT I [µamv,
µEwx]av n TiavTwv wv Kai. XEQaovaadTm�· To I 8 [bf. lf'a<j:>mµ]a wvw
avayQa<j:>âµEv ArnKot\leov I [miit\m Klll etµEv] EV TWL EmaaµoTCTTWL
Tâ� aKQOTI6ALO[� I T6TiwL· TavT tboE,E] �ovt\âL baµwL �aaLAwvaa�
TiaQ[8t I vov KT;\.)
·

84. Decret de proxenie pentru Dia[ . . ], fiul lui Demetrios, din Hera
cleea. LD: Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones
Tavriceskij"; 129-130 p. Chr.; ed.: IOSPE 12 359, r. 3-19 [ cf Latysev 1909 b].
.
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[- - - 'En:nbi] �La- - - �]T] µr]'tQLOU AQaKAEw'ta<; 1 4 [n:QO'tEQOV u
- - - aEµvwL KEX]Qaµtvo.; ă8n 'tav KMo I [ Kaya8iav 'tâ<; i mbaµ(]
a.; EVXQaa'tOV m:cpaVE[v I KaL vuv Tl:O'tl 'tOU<; n:oA.d't]a.; aycrna[v]
yvaaiav ivbdKv[u 1 'tm - - - cpLA]LKâL KaL iaabiA.cpwL EVVOLaL 'ta[- - - 1 8 - - y]Eyvvaµtv[o].; n:ot\.E ('ta<; ăQLa'ta aE I [- - - 7t:Qll't'tWV 'tlt auµcp]EQOV'ta
aµEiv bLauAEi" bL' o bEM I [x8m "[� pouA� KaL 't]<fl baµ<fi in:mvfom µE:v En:L
'tOU'tOL<; �La I [- - - �T] µT]]'tQLOU A.QaKAEwrnv, MµEv bi: av't<fi Tl:QO�E I 12[via.;
noA.nuiav], ianA.ovv 'tE KaL EKnA.ovv EV ELQaVm KaL n:oM I [µwL aavA.d
aa]n:ovbEL av't<fi 'tE Kai EKYOVOL<; avrnv KaL XQaµa I [m, µnox]av 'tE
n:av'twv 'tWV iv 't� n:6An wv KaL rni.; ivcpu['t I oL.; 't]wv aa'tw(v) µE'twnv·
'tO bi: lf'acpmµa 'tOU'tO avayQa l 16[cpfJ] µEv AEuKoAL8ou CT'tMaL KaL 8€µEv
iv 't<fl i maaµo'ta't<fl I [ 't ]ă.; lÎKQon6Alo.; 't6n<fi· 'tau't ' ibo�E pouAăL baµ<fl
paaLArnv I aa.; f1aQ[8i I vou K'tA.
85. Decret de proxenie pentru Papios din Heracleea. LD: Chersones;
LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; 130-131
p. Chr.; ed.: Lifshitz 1964, 357-359, r. 4-16 (cf Hainsworth 1972, 56, nr. 86).

[- - -] 1 4 'En:nbi] ITan:(a.; HQaKAiwvo.; A.QaKAEwi:a.; avi]Q XQaa(µwL
I ă8n KEXQaµivo.; aEµv6'ta'tOV 'tâ<; Embaµia.; naQ' aµE:.; I mn:6a't(a)L
XQOVOV navi:a.; i:(w)v aµwv EVVnaV'tTJ'tW<; I CT'tEQ�a.; Kahnµwv Ka8amQ
aya86.; KaL EK cpvmo.; 1 8 not\.E('ta<; ave ' wv 'LOV ăvbQ ' aµOLpaiw.;
avni:nµa I 8fJva( L) Ka8ăKOV dµEv· bEMx8m "[� pouA� KaL I i:<fi baµ<fi
in:mvfom µE:v in:t rnurnL<; ITan:iav I HQaKAtwvo.; A.QaKAEw't(a)v MµEv
bi: avi:<fi Tl:QO�EVLaV, n:o I 1 2AH'tELaV, fon:Aouv 'tE Kal EKnA.ovv EV ELQlXV�
KaL n:oMµwL aau(A)E(L) "[ ' aa l n:ovbd av't<fi 'LE KaL EKYOVOL<; KaL XQaµamv
avrnv µnoxav I 'tE navi:wv 'LWV EV "[� n6An wv K(a)L XEQCTOVaCTEL'taL<;
µE'tECT'tl" I 1:0 bi: lf'acpLaµa 'tOU'tO avayQacpăµEV (iv) AwKoAL8ou ai:aA.�
KaL 8€ I 16µEv iv imaaµo'tai:wL 'tâ<; lÎKQon6A.LO<; 't6n:<fl [- - -].
86. Decret de proxenie pentru un cetăţean din Amastris. LD: Chersones;
LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; 130-140
p. Chr.; ed. pr.: Solomonik 1978, 79 [cf S EG 28, 632].

[- - -] I [- - - in:nbi] 6 bEiva 'tOV bEivo.; - - -]o.; Aµ[aCT'tQL I avo.; (?) - - aya86.; ECT'tl a]VÎ]Q vacat [- - - 1 4 - - - EVVOV<; wv bLa't EAEi ITEQh]av n:6[ALV
I aµwv - - -].
87. Decret de proxenie pentru L. Cornelius Pontianos din Sinope. LD:
Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij",
inv. 20310 & 1/36504; prima jumătate a sec. II p. Chr.; ed.: NEPCh I 7.

[- - -] bEMx8m i:ă(L) pou[Aă(L) KaL 'tW(L) baµ]wL i[n:mvt] I am µE:v in:t
rnu[i:]OL<; A. [KoQ]vtjALOV ITo[vn] I LaVOV L.Lvwnl[a], MµEv bi: avi:w(L)
n[QO�E I 4v] ia.; n:oA.nu[iav, da]n:Aouv u Kal [i:Kn:Aouv I iv] EiQava(L) KaL
[noMµw(L) aa]vA.d, aa[novbd I aU'tW(L) 'tE KaL EKYOVOL<; Kai XQaµamv
avrnv] [- - -].
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88. Decret onorific pentru Herakleides şi Proklos din Heracleea. LD:
Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij";
cca 150 p. Chr.; ed.: IOSPE 12 362.

[- - -] I [- - -] 'ErrELb� 1:0i EUaEf3foTa1:0L na I 4TEQEc; HQaMEWTm oiKELWL
rrâ8EL TclV V71:EQ I nxc; aµETEQac; O"WUlQLac; i:noâaav1:0 cpQOV I T(ba, nâam
anovbat Kai nâa� cpi.Aoa1:0Qy4 I KEXQaµt:vm yvaa((a)L, nQwf3dav TE
71:0Tl TOV 0[E] l 8ov aµwv Kai bwn6TaV Av'WKQll'WQa T(1:0v ALAt[ov] I
0
A.bQLaVOV ĂVTWVELVOV LKETEVO"OVaav EE,E I m µlf!av V71:EQ aµE:c; i:v oubEVL
oi\tyWQÎ] I aavTEc;, Tâc; TE 8dac; cX71:0KQLO"ELc; Kai Tâc; I 12 EuµEva8daac;
EUEQYWLac; r'jţ(waav I bt' avbQWV i:maaµoTâTWV 'HQaKl\dbov I
MEvw8foc; Kai ITQ6Kl\ov Mt:µvovoc;, btamµ I lf!âµEVOL bâ<i\>i\ovc;
noâaaaem Eic; TO cpavE I 16QcXV avTWV TclV Ka.ĂoKaya8(av yEvfo8m,
aµE:� I naaavbi Taie; 71:QE71:0Uamc; aµmf3aic; aµdlf!a I a8m Ka8aKOV
i:lf!aep taâµE8a· bt' a bEb6x8m T* I [f3ovi\*l Kai TWL bâµwL i:rrmvfom
µE:v i:rri 'toU'toL[c; 1 20 TclV 71:Q6]yovov a[µwv µaTQ071:6]i\tv81 Kai 71:QllTCXV
. . I
[ Tav i:v Tcfl IT6vTcf1 (?)]
89. Decret de proxenie pentru G. Caius Eutychianos din Sinope. LD:
Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"
(?); sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE I2 364.

[- - -] I 'ErrELb� f. Kâtoc; Euwx[t]av[oc; vauKl\]aQoc; I.[t] 1 4vwmuc;
aV�Q µaQWQOµEvoc; µ[E:v b] ta TQ6rr[wv] I Kai\oKaya8tav naQa 1:0ic;
[i:]oic; rroi\d[Tm]c; btâ TE [To] I aEµvov ă8oc; Kai btâ T�v [Ei]c; nâvTac;,
i:ţm[Q]E[T]wc; b[E:] I 71:EQL TclV rr6Alv aµwv cpi.Aoa l 1:0Qytav fî(b)T] K[ai
naQ '] a I 8µE:c; Kai\wc; i: mbaµf]aac; [K]ai ăMOTE rri\ELa[TllKLc;], I [vayxoc;
bi: i:ţ(a)LQETC,U cpt[i\ I o]TEtµ4 T* 71:Qoc; Tov b[a] I µov KEXQaµt:voc;
ă.ţtov [a]yâaa'to Kai avToc; TWV I naQ ' aµE:c; yELvoµ[vwv E[Qy]wv (?)
µETaaxEiV Kai YEVE [a] I 128m Tfjc; rr6i\toc; aµwv K[ai a]UToc; cpv\6TE Lµoc;,
Ka[i i:] I rrmvwâvTwv Twv rrQov[x6]vTwv T�v TavbQoc; [liQE] I Tav KaTa
E.va EKaa1:0v TW[v] rroi\E LTav Kai Tav n[ mi] I Tav rr6i\tv anovbâv TE
K[ai] EVVOOV cpi.Aoa1:0Qyta[v], I 16 av8 ' wv TOV ăvbQa cpi.Aocp[Q6]vwc;
cpLAmE LµT]aâµ[E] l vov bEb6x8m T* f3ovi\* K[a]i. Tcfl M:µcf1 i:rrmvfoa[L
µE:v] I i:rri 'toU'tolc; 71:QOTEQOV T[o]v ăvbQa r. Kâtov Eu[wxta] l vov
vavKl\aQOV L.tvw[rrfo], MµEv bE: aUTcfl 71:QO[ţEv(] I 2°ac; rroi\ELTELaV,
fon[i\ovv TE] Kai EKni\ovv i:v E[iQâv�] I Kal rroi\Eµc,u aa[vi\d aanovb]d
(a)uTcf> TE K(a)i EK[y6] l vmc; K[ai XQâµaO"LV au1:0u], µE'WX(â)v TE 71:llVTWV
w[v I 71:EQ µETWU Kai 1:0ic; XEQO"OVaa]dTmc; Kano yt:vovc; 1 24 [rroi\dTac;·
TO bi: \f!âcptaµa 1:0u]1:0 avayQacpaµEv i\w I [Koi\(8ov mâi\� KTi\.].
90. Decret de proxenie pentru P. [Ser?]uilius din Amastris. LD: Cher
sones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij", inv.
35032 + 76/37286; sec. II p. Chr.; ed.: SEG 56, 874, r. 3-8 [ed. pr.: Makarov
2006, 90, fig. 3, 3a (tit. ined. + IOSPE 12 381 = NEPCh 1 18)] .
8 1 . R. 20: [µEyaA67to]ALv (Latysev); propunem [µm:Qo7t6]Atv cf IOSPE 12 3574 •
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[- - - b]cMx8m ·nxL pouAaL vacat [Kai. 1:WL bâµwL b1mvfom 1 4 µE:v
Erd] mU'rOLc; n. [EcQ?)]ouc iALOV [- - - I - - -) AµamQLa[vo]v Mµcv [bE
ffU1:WL TCQOl;Evtac; noArrd l av] fonAouv 1:[E Kal.] EKTCAo[uv EV EiQâvm
Kai. noMµwL aav I A]d, aanovb[ d, Gl'.U'c:Wl '[[ Kai. EKyovmc; Kai. XQâµamv
avmv I 8 µc]mxâv [n TCâV'c:WV 1:WV EV '[� n6An - - -) .
91. Decret de proxenie pentru fiul lui Papias din Chersones. LD: Cher
sones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij", inv.
36432; sf. sec. II p. Chr.; ed.: NEPCh 13.

[n'>v bciva] I wu Tian(ou 1:0V cXQ I XLEQEa Kai. cj)lt\ona I 41:QLV i] TLavwv
·
n6Alc; I 1:ov fou1:� c; TCQol;E I vov nµilc; xâQLV.
92. Inscripţie funerară pusă de Elis din Amastris. LD: Chersones; LP:
Muzeul rez�rvaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; sec. II p. Chr.;
ed.: IOSPE I 542.

THALc; HM1:a Aµam I QLaVOc; Eeî]KGt '[Q I V pwµov KE n'Jv oa I 4m8r'JKTJV,
Eµamcf> I KE 1:tJ yuvEKL µou .
93. Inscripţie funerară pentru Herakleon, numit şi Sisyros, din Hera
cleea. LD: Chersones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones
Tavriceskij"; ep. romană; ed.: IOSPE I2 544.

HQaKAtwv M11vo I cpwvmc; 6 K(a)l. I E(auQoc; 'HQ(a)K 1 4AEW1:T]c;, E1:WV I
AS'. xaiQL
94. Decret onorific pentru Posideos, fiul lui Satyros. LD: Olbia; LP: Muzeul
de Istorie din Moscova; sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE f 51.

[- - -]c;, vna[vnâaac; I Kal. muc; EaQµa'rw]v pamAcic; aoKvwc; Ka[l. I
Ev nam 'c:a au] µcpi':QOV'ra 1:tJ na1:QLbL 1 4 [bLaTCQâl;ac;, a]1:QGt1:TJYr'Jaac; n
Kai. ăQl;ac; I ['rac; AaµnQo]'râ'rac; aQxac; Kai. 'rac; ăt\Aac; I [AnmuQytac;
n]âaac; Emcpavwc; Kai. bLKa( I [wc; EK'rcAfoa]c; [- - - ) .
95. Decret onorific pentru Karzoazos, fiul lui Attalos. LD: Olbia; sec. II
2
p. Chr.; ed.: IOSPE I 39.

'Enl. cXQXOV'rwv 1:WV TCEQl. Oµ�âAaKov EDQT]aL I p(ou, µ11voc; Tiavr'J µou
LP', Ebol;Ev 1:tJ pouAt] I Kal. 1:cfJ br'JµctJ (Enmvfom) KaQ(6a(ov A1:1:âAou
ăvbQa Ka 1 4Awc; EmPcPTJKO'ra mic; 'rile; noAn'rctac; i'.xvc I m Kal. <:11Awaav1:a
p[ov AAOLMQ11mv. 'EboKL I µaacv avmv Î] TCELQGt muc; KOTCouc;· EV '[[ yaQ
'c:aic; I KOLVaic; XQELalc; av8mQE1:Wc; AnmUQYWV ave I 8m(r'J1:11mv TCOVOV
datcpc(QE) Kai. cp8âvwv 'rac; E I m'rayac; nâUT]c; xnQomviac; 6AoKATJQLaV
ETCE I bdKvum· TCQOaLQEaEwc; µE:v ouv i]v mLaU1:T]c;· c[i] I bt non Kai.
'[Q TCQ68uµov avmv Î] TCGl'.1:QLc; unoµvr'J I 1 2an O"lJVEXEcr1:EQOV ETCEanam,
µnµouµcvo[c;] I 1:WV cXQla1:Gt noAnnuoµtvwv '[QV p(ov vnobnyµa
mi[c;] I vtmc; Eydvao 'rile; 1:WV KaAwv 6µoL01:T]mc;, Ev 1:E 1:aic; I cXQXaic;
ma'rwc; Kai. TCOVLKWc; UTCT]QE1:WV Kai. aoKvwc; '[el ETC[l] I 161:aaa6µcva
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KarnQ8ouµEvoc; EV 'raic; TIQO<; rnvc; YEL'rVL I WV'rac; pam.Mac; TIQwpdmc;,
wv ic; n'Jv aKQEipnav I 'rije; E:QµT]vdac; aHvoxwQEi 6 Aoyoc; · ou µi]v
�n(o)v I E7IELQâ(Ern EV 'raic; TIQoc; E.va EKaarnv tmav'rtj I 2°awL, aA.Aa
KlXKEL HAdwc; ETIEYELVWO"KE'[Q a l vr']Q" cţnA[a]v8QWTI0: µE:v aTiayoµEvoc;
rnvc; Ei I vouc; KaL XQTJCTrnic; t18wL <jnA.o�Evwv auvyEVLKov I Tiâ8oc;
Em:bdKvurn, TioAn'rwv bi: d ne; av'r<f> I 24auvtµn�Ev � Ka'ra avvaAA.ayfjc;
acpoQµi]v � Ka I 'ra auµpLWCTEWc; auvtj8nav, ovbE Aoyoc; XWQij I am
Mva'rm 'ri]v Eic; av'rov EvvoLav· aA.Aa KaL (µEXQL) TIE I Qâ'rwv yijc;
EµaQWQr'JSri rnvc; VTIEQ cpLA(ac; KLVMvouc; 1 28 µf.XQL L.cpaa'rWV auµµax0:
TiaQapoA.EvaâµEvoc; · I bL' 6 bi] ETIL '[QU'[Ol<; ii <H> Tia'rQL<; xaA.rnwc;
EVEVKa I aa -ri]v ETI av'r<f> avµ<PoQav KaL -ri]v µE('raA.Aay)i]v 'rou p[(]ou I
paQuvoµtvri EtjJT]cp(aarn ETia(vmc; KaL 'raic; TIQETIOV I 32amc; µaQWQLaL<;
TiaQTJYOQijam 'rO E TI ' av'r<f> ai.JµTI'r[w] I µa, 'lva KaL H8vwc; t;j TiaQa mic;
(wmv EV'rnµoc;, a[H] I cpavw8ijvm bi: av'rov (XQVUcfJ aHcpâv4J KaL 'rOV
KÎ]QUKa avayOQElmm) ETIL 'rije; E(K)KoµLbijc;, an 6 bi) I µoe; aHcpavoi
KaQ((6)a(ov Anâ..\.ou (tjaav'ra Ka I 36..\.wc; KaL bfj µwcpEAwc;, ava'rE8ijvm
bi: '[Q tjJtjcpLa l µa EV EmUÎ] µCi-J '[0TI4J, 'lva OL avaynvWO"KOV'rE[c;] I
TIQO'rQOTii]v i:xwmv de; 'rO µnµEia8m p(ov I ETimvouµEvov. - ZwQaavoc;
NELKT]Qârnu '[Q tjJtj I 40cpLaµa avfo'rf]CTE KaQ(Oâ(4J Ă'r'rMOU µviJ µric; I
XâQLV.
·

Inscripţie funerară pentru Theodosios, din Sinope. LD: Olbia; LP:
originalul este considerat pierdut; cca 125-175 p. Chr.; ed.: NO 101.
96.

[- - - E>wb (?)]oa(o'? I ELvwTI<TI>Eu[c;] I [xai]QL
97. Inscripţie funerară pentru Kale din Amastris. LD: Olbia; LP: Muzeul

de Arheologie din Odessa (?); cca sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE I2 233.
'Ev8âbE I KEi'r(m) Ka l Ai] 'PoucpcU4vo[u] Aµa l [mQL]avtj,
[- - -].

I

[(tjaa]aa

98. Inscripţie funerară pusă de Pontikos din Olbia fiului Satyros. LD:
Constanţa (Tomis); LP: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", inv. L 199;
jum. sec. II(mc. sec. III p. Chr.; ed.: ISM II 279.

ITovnKoc; I N nK(ou DA I pLOTioAE l i 4'rfJ<; 'rW ibl I w u Lw L.a'rv I QW,
µviJ µric; I xâQLV.
99. Inscripţie de construcţie cu menţionarea unui arhitect din Nico
media. LD: Olbia; curând după 198 p. Chr.; ed.: IOSPE 12 174.

[- - -] I [- - -] iJ OApLoTioAn'rwv TioALc; 'rO pa[AavEiov ETiol l ri]aEv aiJv
KaL TI'.j O"KOU'rAwan EK 'rWV briµo[a(wv KaL Ka I 88]LEQwaav, bLETIOV'roc; -ri]v
ETiâQxnov Ko[O"Kwv(ou fEvna I v]ou, Tia'rQoc; bi: TioAEwc; KaAALa8t
vou K[aAALa8f.vou, ETIL I aQ]XOV'rWV 'rWV TIEQL KaAALa8tvriv llâbov·
[rnu bEivoc; KaA I AL]a8f.vou, MaQKLavov L'loµv(wvoc;, 'Poucpd[vou
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<l>Li\a I 1 2bEA]cj>ou, KovKOQb(ov A.na, CTQXL't:EKTOvovvr[oc; wv bEivoc;,
wv bEivoc; (uiov)] NnKoµ[î]biwc;] wv KaL Toµdi:[ou - - -].
100. Decret onorific pentru Theokles. LD: Olbia; a doua jumătate a sec.
II(mc. sec. III p. Chr.; ed.: IOSPE 12 40 [cf Heinen 2009, 22-23, cu fotografie
la p. 30].

'Oam rc6Anc; foHcj>av[w]aav [E>]rnKAfo Ean)QOV fîQwa XQUafoLc;
aHcj>avmc;· I OApLorcoAEii:m, 'HQaKAn�nm, TLavo(, ToµEii:m, Mdt\11wc;, XEQaâv11aaoc;, I NnKo[µ]T]bEic;, Bu(avnm, ITQovaEic;, 'lai:QLavo(,
Ku(LKoc;, B6arcoQoc;, 1 4 NnKmEic;, Aµaai:[Q] Lavo(, Ob11aaEii:m,
KaAAai:Lavol, ArcaµELa, TvQa, Elvwrc11. I 'Erct liQx6vi:wv i:wv TIEQL
E>rnKAfo Eai:vQov i:o b ', I µ11voc; Bo11bQoµLwvoc; n', ixKA11atac;
yEvoµiv11c; I rcavbi] µou, EiCTT]yT]aaµivou Avn[cj>]wvwc; Ava�.Lµi 1 8vouc;,
oi lXQXOV't:Ec; drcav· 'Erc(E)L E>rnKAf]c; Ea'IUQOU, a I VTJQ yEv6µEvoc; EK
TCQoy6vwv AaµrcQWV K(a)i. rcoMa I i:l'.j rcai:Q(bL i]µwv Kai:avuaaµivwv
(aya8a) EV 'IE TCQWPE Lac; Kai. (a)Q I xaic; rcaamc; Kai. EVEQYWLaLc; 'IWV
Ka8 ' E.va rcot\ni:wv 1:E I 1 2 Kai. i:wv Emb11 µouvi:wv rcaQ ' i] µac; �ivwv,
Kai:11KoAou811aEv I 6 avi]Q i:ctJ i:wv TCQoy6vwv a�Lwµan Kai. i:o AaµrcQov
KaL EV I vouv TCQOc; i:i]v rcai:Q(ba bLE[b]d�aTO, wc; KaL oi TCQOYOVOL avwv, I
EV 1:E �en XQT]CT'IcfJ KaL 'IQOTC4J aya8ctJ KaL EUVOLq i:l'.j KOLVl'.j m I 16QL rcavi:a
rcamv bLacj>EQOVOlJ, wc; blil 'IO µE'IQLOV avwv KaL TCEQL I i:i]v rcai:Qlba
cj>Li\6aTOQYOV Kai. TCEQL wvc; "EM11vac; cj>Li\6�EVOV VELKÎJ I [aa] L µi:v wvc;
TCQOy6vouc; wvc; EaVTOV, ia6Q(Q)orcov bi: Kai:aai:i] I vm wic; 'Ia µEyiiAa
i:i]v rcai:Q(ba i]µwv EUEQYEi:TJKOCTLV, de; 'IE TCQW 1 20pdac; aui:oc; EaU'IOV
ixovi:i]v rcaQEXWV ăoKvov, EQywv 1:E EmµE I Actac; KaL Kai:aCTKrn
(a)ic; EVEKOTCLaCTEV, wc; bL' aui:ov TCEQLKaAAE I CT'IEQaV KaL EVbO�O'IEQaV
i:i]v rc6t\Lv i] µwv yEvfo8m, aQxaic; 1:E I aic; Î]Q�Ev KaL iEQaH (q KaL
CT'IQa'ITJYL(a)Lc; Kai. AnTOUQYLaLc; irnaamc; foui:o[v] I 24 acj>Et\wc; i:l'.j rca'IQLbL
de; arcavi:a EmNbou, �QE µ6v 'IE EaU'IOV rcaQEXWV I KaL i:aov rcâ:mv,
Ka8aQWc; arcavi:a KaL bLKa(wc; bLOLKWV, lXQXWV I 1:E 'ITJV µEyLCT'IT]V
CTQXTJV 'IO 't:E'IQCTKLc; - Ka86n 'IOLOU'IWV I avbQWV XQE(a i]v lXQXE LV KaL
rct\nai:aKLc; -, rcaaav 6µ6voLav 1 28 rcot\n't:EuoµEvoc;, wic; µi:v i]ALKLwi:mc;
TCQOCTcj>EQ6 1 µEvoc; wc; abEt\cj>âc;, wic; bi: TCQWPV'IEQOLc; wc; ui6c;, I wic; bi:
rcmai.v wc; rcai:i]Q, TCCTOlJ CTQE1:1'.j KEKoaµ11µivoc;, I vreo TOV paaKavov
ba(µovoc; acpr;iQESî], µi] bLa'IEAfoac; 1 32 i:i]v CTQXÎ]V, WCT'IE ETIL TOU'IOLc;
wvc; rcot\di:ac; KaL wvc; �Evovc; I blil 'IO acpr;iQf]a8m TOV TCQOW'IWTOc;
i:f]c; rc6AEwc; avbQoc; AEt\u I rcf]a8m a�Lwaa( 'IE i:i]v 1:E pout\i]v KaL 'IOV
bf]µov KaL i:ac; rc6Anc;, wv I ETCEbi] µouv oi (�)ivm, ai:Ecj>avw8f]vm i:ov
E>rnKAfo XQUCTcfJ CT't:Ecj>â: I 36vcp KaL avayoQrn8f]vm vreo TOV KÎ]QUKOc;,
on i] povt\i] Kai. 6 bf]µoc; I KaL ai rc6Anc; 'IWV TCaQEmb11µouvi:wv �EVWV
aHcj>avovmv ern I KAfo Ea'IUQOU, VHKT]'ITJV yEv6µEvov 'IWV arc , aiwvoc;
TCEQL 'IWV KOLVl'.j I rcămv bLacj>EQOV'IWV KaL 'IWV i:l'.j rc6Ar;i auµcj>EQOV'IWV,
KaL ava1:E8f]vm au I 40TOU ELKOVa EVorct\ov I b11µoa(q EV 'IcfJ yuµvaa(cp,
ou i:f]c; Ka'IaaKW I f]c; i:i]v EmµEAELav aui:oc; TCETCOLT]TO' 'IO bi: tPÎJcj>LCTµa
TOVTO avayQacpi] I vm de; ai:i]M11v AwKoAL8ov Kai. ava1:E8f]vm EV 'IcfJ
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E71LOT] µO'ra'r<fl 'rij[c;] I rc6i\.Ewc; '[OTC<fl Eic; '[0 µa8Eiv rcav'rac; 'rOV ăvbQa
TCQOc; avbQd(a)v µ€v 1 44 fihoAµov Kai. TCQOc; CtQE'rÎ]V bE ăoKVOV Kai. TIQO(c;)
rcoAd'rac; awn'J 1 QLOV Kai. TCQOc; 1;,tvovc; <j>LAav8QWTCOV, f] (E)i.c; TCQO'rQOTCÎ]V
'[WV 'rÎJV rc6 I ALV <j>LAEiV Kai. EUEQYE'rELV buvoµtvwv.
101. Decret onorific pentru un cetăţean din Olbia. LD: Olbia; 193-211
p. Chr.; ed.: IOSPE 12 41.

'Oam rc6An[c;] fou[<j>avwaav 'rOV bt:iva - - -] I OApLorcoi\.Ei'rm,
MnAT] [aLOL - - -,] I Arcaµt:ic;, NnKoµT)bEic;, [- - -, Nn] I 4KmEic;, B[v]l;,avnm,
ITQov[aEic;, - - -,] I (H)QaKAEW'ra L, Aµam[QLaVO � - - - KaAAan]/avo( (?) [- - -].
102.

Decret onorific pentru un cetăţean din Olbia (?). LD: Olbia; LP:
originalul este considerat pierdut; 193-211 p. Chr.; ed.: NO 51.

103.

Inscripţie votivă dedicată de IT6rcALoc; Ai'.Aloc; AQyaµT) I v6c; lui
Apollon Prostates. LD: Olbia (?); LP: Muzeul de Arheologie din Odessa;
193-211 p. Chr.; ed.: IOSPE I2 96.
Arc6M[wvL ITQoa'ra'rTJ L] I oi TCEQi. ITarc([av OuµP11J I ovaQov CT'rQa
'rT)[yo(· Aya] l 48oKAijc; L.'rQa'rwvo[c;, <PAd] I µvayoc; E>QaavpovAov,
I IT6rcALOc; Ai'.ALOc; AQyaµ11/v6c;, Kal;,(vac; <PaQvayov, I 8 Maviayoc;
IToanbi]ov avte11Kav NELKT)V XQUO"EOV I UTCEQ 'rije; rc6i\.Ewc; EUO"'ra I [8 (ac;
Kai. 'rij]c; E [av ]'rWV uyd I 1 2 [ac;].
104. Decret onorific pentru un cetăţean din Tyras (?). LD: Tyras; LP:
Muzeul de Arheologie din Odessa; sec. II p. Chr.; ed.: IOSPE 1 2 3.

[- - -] 1 4 [- - -]v oi paQPaQOL <j>OQ'rla I [- - - Ka'r]aKAEiam i:rci. '[0 au I [QLOV
(?) - - -] oi CT'rQanw'rm UTCEQ I [- - - Ka'r]an8fo8waav oi 'rQa l 8[rcnl;,('rm
(?) - - -]waav xaQaK'rijQa EXOV I ['r - - - xa]AKOUV f] O"LbT)QOUV f] I [- - -]
rcmi]aav'ra 6 i:Karnv I ['rcl.QXT)c; (?) - - - oi /;] tvm au8T) µEQOV EKKa I 12 [- - ii µt]Qmc;· I E i b€ ELEV /;tvm EK [- - -].
105.

Inscripţie funerară pentru Attas din Tyras. LD: Constanţa (Tomis);
LP: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, inv. 226; sec.
II/III p. Chr.; ed.: ISM II 313.
Tt:Aaµwva a I VEa'rT)O"aV IQaO" I 'raµoc; Kai. AbLa I 4yoc; Kai. ApQayoc;
rca'tQi. i.b lw A'['[a I [Tv]Qavw u 'rE I [AW'rT)K]6n I [i:v 'rW - - - E]'rn.
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106.

Inscripţie funerară pentru Aurelia Abrinia din Tyras. LD: Vama
(Odessos); LP: Odessos, în resturile de construcţie ale termelor romane,
inv. 4205; ep. romană; ed.: IGBulg 12 228 bis.
AVQT]Ma APQLVlll <l>WQ�llya I ,\ou TUQllVÎ]. Tilv an:o Tl:QO I yovwv
EVYEV(ba - av µ I 4p(waav avbQL 7l:llQ8EVLKctJ I AuQ(î]MYJ) fllmy.i EUKoaµwc;
Klll I aµtµn:-rwc;· ov avv I E(î]OllV EVLaurnuc; (Mo), I 8 '[QtJ'[QU TEAoc;
pLornu. I AuQ(tjALoc;) <l>wQbLyaAoc; Kat MabLvL I AQ-rEµLbwQou TrJ fou-rwv
I 8uyaTQL -rilv a-ri]AT]V a I 1 2vfoTT]OllV µv(ac; XllQLV. I XaiQE, 71:llQ(o)bEirn.
107. Inscripţie funerară pentru Dornninos, fiul lui Herakleides, din
Tyras. LD: Vama (Odessos); LP: Muzeul din Sofia, inv. 3519; ep. romană;
ed.: IGBulg 12 229.

'Ev8abE yaia KllTEXEL L\o I µVEivov uiov 'HQaKAdbov I TUQllVOV an:o
7l:QOyovwv EV I 4yEvf], (tjaavrn: ETT] ELKOOL. I -rTiv mi]AT]V aVEaTT]OllV I
AvQi]ALDc; HQaKAdbî]c; n:a-rilQ I KllL Mabayava µÎ]TT]Q I 8 µvi] µT]c; xaQLV.
108. Inscripţie funerară pentru un cetăţean de la Tyras (?). LD: Cher
sones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij", inv.
6/36504; sec. III p. Chr.; ed.: N EPCh 76.

[- - -] KIA8 [- - -] I [iv (?) ] TvQ� -r[a n:6An].
109. Inscripţie onorifică pentru Severus Alexander pusă de Marcus
Aurelius Arternon. LD: Tyras; 222-235 p. Chr.; ed.: SEG 52, 748.

[- - -] 1 4 [- - -] M(aQKoc;) AuQ(TJALOc;) AQ-riµwv 1 1 [mQLavoc;, Ethnicurn?,
'H]QaKAEWTT]c;, Tu I [Qavoc;, n:oM-rî]c;, KllL (?) p ] ouA r n-rilc; Myµ(an) I [ -rf]c;
LEQWTllTT]c; p( ouAf]c;) Ka] t rnu Aaµ 71:QO I 8[ nhou btjµo] u.
110. Inscripţie funerară pentru Tertius, fiul lui Rufus, din Tiana. LD: în
apropiere de Kertsch (Pantikapaion); LP: originalul este considerat pier
dut; prima jumătate a sec. III p. Chr.; ed.: CIRB 732 [cf Alburn CIRB 732].

TEQnoc; 'Pov<j>ov I Ti.a:voc; vavKATJ I Qoc; i-rwv t,pi. TTiv 1 4 bf. mi]AT]v
ETIEµ I lj;av oi avyEvEic; I [µvi]µT]c; xa]QLV.
111. Inscripţie funerară pentru Tiberius Claudius Menyllion din Sinope.
LD: în apropiere de Kertsch (Pantikapaion); LP: Muzeul de Arheologie din
Kertsch, inv. KJl-360; sec. III p. Chr.; ed.: CIRB 733 [cf Alburn CIRB 733].

TL(PiQLoc;) KAavbL I oe; ME I vuAAlwv 1 4 Elvwn:Euc; I E-rwv KE' I iv8abE
KEi 1 -rm, XllLQETE.
112. Inscripţie funerară pentru o yuvTi TaUQLKÎ]. LD: Chersones; LP:
Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; ep. romană; ed.:
IOSPE 12 528 (cf SEG 46, 935).
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['H bEiva rnu bEivrn;] I yuvi] TaUQLKTJ.
113. Inscripţie funerară pentru Pontikos din Heracleea. LD: Chersones;
LP: Muzeul /ezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; ep. romană;
ed.: IOSPE I 545.

ITovnKoc; I NEµEQL I ou 'HQa I 4KAH�)'[/ric; E I T[w]v [i;,'].
114. Inscripţie funerară pentru Markianos din Heracleea. LD: Cherso
nes; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij"; perioada
creştină; ed.: IOSPE I2 445.

MaQKLavoc; ra I ([o] u 'HQaKAE�)'[f]c;
Aya8� TUXT;J ·
T[nµrimiµEvoc;] I Eic; rn[- - - Kdova - - -].

1 4 cpv\o-

115. Inscripţie funerară pentru Valerianos din Heracleea. LD: Cher
sones; LP: Muzeul rezervaţiei arheologice „Chersones Tavriceskij";
perioada creştină; ed.: IOSPE I2 446.

[Aya]8� TUXT;J· I [Ou]aAEQLavoc; I [fa] (ou cp[v\]oTn l 4[µrimxµE]voc; Eic;
I [muc; Kd]ovac; I [brivâ]QLa cp'.
116. Inscripţie funerară pentru Kylita. LD: Sinope; LP: originalul este
considerat pierdut; perioada creştină; ed.: IK 64, 184 (cf Grakov 1939,
nr. 69).

[- - -] I [- - -] AvacTaa(o(u) I t E>frLc - KuMTa I 4c Tic cuv�(ou Ava I cTaa(ou
rn(u) µ(E)Ll;oT I EQOU rnu EmcK6 I rcou Xt:Qcovoc Lv(b) 8'.
117. Inscripţie votivă dedicată de un bosporan lui Ahile. LD: limba de nisip
Tendra (Cursus Achillis); dată incertă; ed.: IOSPE 12 332.

'Erei. [iEQEwc; 'I] I EQoaw[vrnc; Axv\AEi (?) I E]uxaQLCTTTJQLov [6 bEiva rnu
l 4 bEivoc;] arco Boarc[OQOV - - - I - - - va]UTf]c; [- - -].

Abstract

The Inter-Pontic Relations of the G reek Cities of the Northern
Black Sea Area and Their Contacts with the H interland Barbarians
according to the Epigraphic Sources

We suggest to approach the externat relations of the Northem Pontic
apoikiai by dissociating more clearly the overall evidence, which forms
the basis for modem, sometimes fanciful, interpretations from the epigra
phic data. After some general considerations about the peculiarities of the
Hellenistic history of the Black Sea area, we propose a review - as compre
hensive as possible - of the interrelations of the Greek cities of the Northem
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Black Sea area in the Hellenistic and Roman periods. An important aspect
considered in the present study is the relation of each urban community
with the Northern Pontic apoikiai and the hinterland barbarians. Such an
approach allows us to outline a comparative picture of the relations each of
those cities had during the two historical periods, as well as to emphasize
the similarities and differences. We should mention, however, that the
'episode Mithridates VI Eupator' and the relations with the Romans will be
investigated in a separate study, which will be dedicated to the relations with
the extra-Pontic regions and dynasties.
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Sanctuare şi relaţii între cetăţi în lumea elenistică:
exemplul cetăţilor Chalcedon şi Byzantion
ADRIAN ROBU

Este bine cunoscut faptul că elementul religios e omniprezent în viaţa
cetăţii greceşti (polis), fie că vorbim de sfera publică sau privată, de instituţii
politice sau sociale.1 Ştim de exemplu că „cetăţenii" (politai) puteau, în mo
mente dificile, să-şi însuşească bunurile funciare care-i aparţineau divinităţii.
Astfel, în Economia lui Pseudo-Aristotel, aflăm că byzantinii, aflaţi într-o
situaţie de criză, pentru a obţine rapid noi fonduri, au fost nevoiţi să vândă
terenurile sacre gestionate de cetate (acesta pare a fi aici, după L. Migeotte,
sensul expresiei temene demosia), precum şi pe cele administrate de asociaţii
religioase (thiasoi) şi de grupuri gentilice (patriai).2
Amintesc, de asemenea, că preoţii care se ocupau de diferitele culte
publice erau magistraţi civici. O inscripţie onorifică din Chalcedon atestă
că în epoca elenistică prophetas, cel mai probabil preotul lui Apollo Chreste
rios, ocupa poziţia a treia printre magistraţii cetăţii (după basileus eponim
şi hieromnamon).3
Ţinând cont de legătura strânsă existentă între sacru şi public într-o po
lis, apariţia sanctuarelor şi a divinităţilor cetăţii în relaţiile acesteia cu exte
riorul nu este surprinzătoare. În această privinţă, Chalcedon şi Byzantion
reprezintă două cazuri de studiu interesante pentru modul în care anumi
te sanctuare din teritoriu capătă relevanţă şi sunt invocate în contactele pe
care aceste cetăţi le stabilesc în secolele 111-11 a. Chr. cu alte entităţi statale
(confederaţii, cetăţi). Examinate în detaliu în paginile ce urmează, aceste
două cazuri sunt elocvente pentru complexitatea „reţelelor" care uneau
cetăţile greceşti în epoca elenistică.4

Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numă
rul PN-II-ID-PCE-2011-3-0054.
Labex DynamiTe (Paris), ANHIMA/EPHE; adrianrobu@yahoo.com
1. Vernant 2001, 14-15.
2. Ps.-Aristotel, Economia, II, 2, 3a, 1346b 13-20; cf Migeotte 2006, 187-195; Velissa
ropoulos-Karakostas 201 1, II, 31-36.
3. 1.Kalchedon 7, r. 3; cf Fascher 1927, 48; Hanell 1934, 150.
4. Pentru utilizarea noţiunii de „reţele" (care traduce termenul englezesc „net
works") în relaţiile dintre cetăţi, vezi Malkin 201 1 , 3-64.
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Sursele epigrafice, literare şi numismatice atestă că Apollo este divini
tatea tutelară a chalcedonienilor. Lucru care nu este deloc întâmplător, dat
fiind că la Megara, metropola Chalcedonului, Apollo avea funcţia de arche
getes sau fondator. Conform mitologiei locale, Apollo îl ajută pe eroul Alka
thoos să construiască zidurile cetăţii Megara.5 Însă, spre deosebire de Mega
ra, pe malul asiatic al Bosforului tracic Apollo este un zeu oracular. Această
particularitate este atestată în secolul III a. Chr. de sursele numismatice şi
epigrafice. Astfel, chalcedonienii aleg să reprezinte pe reversul monedelor
emise în comun cu byzantinii (cca 260-220 a. Chr.) un Apollo aşezat pe un
omphalos, o aluzie la puterea de divinaţie a zeului lor.6 Inscripţiile confirmă
că Apollo era o divinitate oraculară la Chalcedon, celebrată într-un sanctuar
din teritoriul cetăţii cu epiclezele Pythaios şi Chresterios. În epoca elenistică
acest loc de cult cunoaşte o anumită importanţă pe coasta de sud a Pontu
lui. O dovadă în acest sens este faptul că Histria alege să consulte oracolul
chalcedonian cu privire la introducerea cultului lui Sarapis în cetatea lor.
Un decret histrian atestă, în secolul III a. Chr., trimiterea unei delegaţii de
ambasadori sacri (theoroi) pentru consultarea „Zeului" din Chalcedon.7 Nu
mele zeului nu este menţionat, un indiciu că Apollo din Chalcedon reuşise
să se impună drept divinitate oraculară în regiunea din Pontul Stâng.
Pe de altă parte, trebuie spus că, atât la Megara, cât şi la Chalcedon,
Apollo este adorat ca Apollo Pythios, iar megarienii şi chalcedonienii or
ganizau concursuri pythice.8 Epicleza locală atestată la Chalcedon pentru
Apollo, Pythaios, arată că Apolloninon era perceput în această cetate drept
o filială a sanctuarului lui Apollo Pythios din Delfi, lucru întărit şi de faptul
că ambele locuri de cult erau sanctuare oraculare. Existenţa unei legături
între cele două sanctuare este confirmată în secolul III a. Chr., când chal
cedonienii solicită la Delfi recunoaşterea sanctuarului lor drept loc de re
fugiu inviolabil (ăovArn; KaL <j>uKnµo�). Acest privilegiu este recunoscut
de delfieni printr-un decret.9 În text se precizează că sanctuarul este situat
5. Theognis, v. 773-782; Pausanias, I, 42, 1 -2. Pentru cultul lui Apollo la Megara şi
Chalcedon, vezi Hanell 1934, 84-91, 1 64-165; Rigsby 1987, 93-102; Antonetti 1999, 17-24;
Robu 2007, 138-143.
6. Seyrig 1968, 185-186. Pentru data acestor emisiuni monetare, vezi Marinescu
2000, 333-337.
7. ISM I 5; cf Avram 2007, 82-83.
8. Concursurile pythice din Megara sunt atestate în epocile elenistică şi imperia
lă, iar cele din Chalcedon, în epoca imperială. Vezi, pentru atestări, Robu 2007, 140141, 152; Dana 201 1, 127-130. De adăugat o nouă menţiune pentru Pythaia megariene
într-un catalog agonistic din epoca imperială descoperit la Messina şi publicat de The
melis 201 1, 143, vezi col. A, r. 4: Tiu8ux T[a] iv MEyaQmc;.
9. Syll.3 550; F.Delphes III 4 372; Rigsby 1 996, 168-169, nr. 62; Jacquemin, Mulliez,
Rougemont 2012, 149-150, nr. 75.

144
https://biblioteca-digitala.ro

Sanctuare şi relaţii între cetăţi în lumea elenistică: exemplul cetăţilor Chalcedon şi Byzantion

în teritoriul Chalcedonului (Kalchadonia), pentru că astfel trebuie înţeleasă
expresia din rândurile 4-6: i:.o iEQOV wv An6Mwvrn; i:o[u] I ITv8a(ov i:o

f.v i:cn KaAxabo I v(m.
După recunoaşterea oficială primită la Delfi, chalcedonienii trimit am
basadori în diferite cetăţi, care, invocând oracole date de Apollo, cer, de
această dată, recunoaşterea inviolabilităţii cetăţii Chalcedon. Altfel spus,
se urmăreşte extinderea caracterului sacru al unei părţi din teritoriul chal
cedonian, sanctuarul oracular al lui Apollo, la întreaga cetate.
Două decrete de la sfârşitul secolului al III-iea sau începutul secolului
al Ii-lea a. Chr. confirmă că cel puţin două cetăţi, Foceea şi Tenedos, au
recunoscut caracterul „sacru şi inviolabil" al Chalcedonului.10 Copii ale
decretelor votate de foceeni şi tenedieni au fost descoperite la Chalcedon
inscripţionate pe aceeaşi piatră. Remarcăm că foceenii recunosc „cetatea
Chalcedon drept sacră şi inviolabilă, conform oracolelor zeului" (r. 8-9:
imobEiţm n'lµ n6ALv i:�v KaAx11b[ov(wv I LEQixV KaL ă] av,\ov Kai:ix i:ix�
wv 8rnu µavu tac;). Aflăm că oracolele au fost aduse la cunoştinţa focee
nilor şi tenedienilor de ambasadori chalcedonieni: Antikrates şi Demylos
la Foceea, Demylos la Tenedos. Decretul foceean, singurul conservat în
întregime, atestă că zeul care a emis oracolele este Apollo Chresterios (r. 5:

[XQT]CT] µwv aui:oi� vno wv An6Mwvo� wv XQT]CT'r.TJ.Ql(ov bEboµEvwv]).
Recunoaşterea se face nu numai în virtutea oracolelor, ci şi pe baza bune
lor relaţii existente între chalcedonieni, pe de o parte, foceeni, respectiv
tenedieni, pe de altă parte. Astfel, în decretul din Tenedos se precizează
că decizia a fost luată ţinându-se cont de faptul că chalcedonienii „sunt
din cele mai vechi timpuri prietenii (philoi), apropiaţii (oikeioi) şi aliaţii
(symmachoi) cetăţii tenedienilor" (r. 19-21: f.nnb� Ka[AxaM I VLOL <j>LA]m

fovu� K[at] oi'.KELOL KaL m)µµaxm EK naAa(wv XQâvwv i:[ai� n6AL l oc;;
i:ai� T]EvEb(wv).
Deşi Apollo apare cu două epicleze în documente, Pythaios în decretul
din Delfi, Chresterios în cel din Foceea, acest lucru nu sprijină opinia lui
K. Rigsby, conform căreia existau două sanctuare ale lui Apollo la Chalce
don: un sanctuar oracular intra muros, consacrat lui Apollo Chresterios, şi
un altul situat în teritoriu, în care era celebrat Apollo Pythaios.11 Aşa cum
am arătat în altă parte, pe baza documentelor disponibile, cel mai probabil
avem de-a face cu un singur sanctuar oracular, localizat în teritoriu, în care
erau celebraţi Apollo Pythaios şi Apollo Chresterios.12
10. 1.Kalchedon 5; Rigsby 1996, 169-171, nr. 63-64.
1 1 . Rigsby 1987, 93-102; Rigsby 1 996, 165-166. Cf Jacquemin, Mulliez, Rougemont
2012, 150.
12. Robu 2007, 137-155.
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Decretele din Delfi, Foceea şi Tenedos ne arată modul în care Chalcedo
nul foloseşte sanctuarul din teritoriul său pentru a obţine statutul de ceta
te sacră şi inviolabilă. Procedura pare a fi următoarea: într-o primă fază,
se urmăreşte obţinerea recunoaşterii inviolabilităţii sanctuarului la Delfi.
În a doua fază, Apollo oracular din Chalcedon - respectiv persoana sau
persoanele însărcinate cu divinaţia - oferă oracole prin care inviolabilita
tea şi sacralitatea sanctuarului sunt extinse la nivelul întregii cetăţi. Apoi,
folosindu-se de relaţii preexistente, cetatea trimite ambasadori (presbeutai)
care, invocând oracolele lui Apollo din Chalcedon, solicită recunoaşterea
statutului de cetate sacră şi inviolabilă. Aflată sub protecţia divinităţii, ce
tatea obţine asylia şi face apoi demersuri pentru ca acest privilegiu să fie
recunoscut de iure, prin decrete, de diverse cetăţi prietene. Ceea ce mi se
pare important de remarcat este relaţia strânsă existentă între sacru şi pu
blic în tot acest demers de recunoaştere a asyliei, demers ce ţine de dome
niul relaţiilor externe ale cetăţii.
Putem să ne întrebăm dacă nu cumva existenţa unor noi ameninţări
în epoca elenistică a putut să-i determine pe chalcedonieni să solicite
obţinerea statutului de cetate sacră şi inviolabilă. În această privinţă nu
cred că demersurile chalcedonienilor se datorează ameninţării populaţiilor
barbare, fie că este vorba de bitinieni sau de galaţii instalaţi după 278 în
Asia Mică. Căci aceste populaţii nu recunoşteau instituţia asyliei, cum ne
arată jefuirea Hieronului, loc de cult inviolabil, atât de către galaţi, cât şi
de către bitinieni (vezi infra).
Pe de altă parte, J. Pouilloux sugera că ameninţarea reprezentată de re
gele macedonean Filip V i-a incitat pe chalcedonieni să ceară recunoaşterea
drepturilor şi privilegiilor lor tradiţionale.13 Această ameninţare este reală
la sfârşitul secolului al III-iea a. Chr. pentru mai multe cetăţi din Propon
tida, printre care şi Chalcedon. Un pasaj din Polibiu atestă că regele mace
donean a obligat Lysimacheia, Chalcedonul şi Ciosul să renunţe la alianţa
cu Confederaţia etoliană şi să devină aliatele sale.14 Remarc în trecere că
acest pasaj poate constitui un argument pentru teza lui A. Dumitru con
form căreia regele Filip care asediază Byzantionul (conform unor pasaje
din Dionysios din Byzantion şi din Frontinus) este regele Filip V, şi nu
Filip 11.15 Admiţând că trupele lui Filip V au ajuns la Chalcedon, este foarte
probabil că ele au ameninţat şi cetatea Byzantion.
13. J. Pouilloux, ad F.Delphes III 4 372, 52.
14. Polibiu, XV, 23, 8-9.
15. Dumitru 2006, 139-156. Asedierea Byzantionului de către un rege macedonean
Filip este menţionată de Dionysios din Byzantion, Anaplus Bospori, 14, p. 6 (ed. R. Giln
gerich), şi Frontinus, Strat., I, 3.
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Trebuie totuşi spus că datarea incertă a decretelor referitoare la Chalce
don şi la sanctuarul său face problematică încercarea de a pune aceste do
cumente în legătură cu un eveniment istoric precis, respectiv ameninţarea
macedoneană asupra cetăţilor din Propontida. Toate aceste decrete se da
tează în special după criterii paleografice: decretul din Delfi este plasat în
al treilea sfert al secolului al Iii-lea a. Chr., sau chiar mai devreme, pe baza
vocabularului şi a formularului, în jur de 25016 sau, cum s-a propus recent,
la sfârşitul secolului al IV-lea/începutul secolului al Iii-lea a. Chr.17 Decre
tele din Foceea şi Tenedos au fost datate după scriere la sfârşitul secolului
al 111-lea/începutul secolului al Ii-lea a. Chr.18 Mai mult, aceste inscripţii
indică faptul că acţiunea chalcedonienilor trebuie plasată într-un sistem
de relaţii între cetăţi, inviolabilitatea Chalcedonului fiind recunoscută de
cetăţile aliate şi prietene. Ne putem astfel întreba dacă, prin cererea de
recunoaştere a inviolabilităţii cetăţii lor, chalcedonienii nu urmăreau mai
degrabă obţinerea unei recunoaşteri sporite, a unui anumit prestigiu, pe
plan internaţional. Căci, după cum remarcă K. Rigsby, asylia nu proteja
de război şi principalul beneficiu adus de acest privilegiu era acela de a
oferi prestigiu cetăţii, şi nu securitate militară sau profit financiar.19 Este
sigur, în acelaşi timp, că aceste demersuri erau pentru cetate o posibilitate
de a întări relaţiile de prietenie şi alianţă cu cetăţile care îi recunoşteau
asylia. În plus, este foarte probabil că dosarul asyliei a permis Chalcedonu
lui afirmarea unei politici proprii, diferită de cea a cetăţii vecine şi surori,
Byzantion.
Trebuie spus că istoriile celor două cetăţi de pe malul Bosforului tra
cic sunt strâns legate: fondate amândouă de Megara în prima jumătate a
secolului al Vii-lea a. Chr., Byzantion şi Chalcedon au fost adesea aliate,
inclusiv în epoca elenistică.20 Asistăm însă şi la conflicte sau divergenţe
între aceste două cetăţi. De exemplu, Polyainos menţionează în epoca im
perială un război între chalcedonieni şi byzantini, fără însă a preciza o
dată.21 Avem cunoştinţă, de asemenea, despre existenţa unui conflict între
cele două cetăţi cu privire la posesiunea Hieronului, loc de cult ocupat cu
puţin timp înainte de anul 220 a. Chr. de byzantini în dauna chalcedoni
enilor (vezi infra). Este interesant de remarcat că Byzantion şi Chalcedon
încetează să mai emită tetradahme comune tot pe la 220,22 nu cu mult timp
16. Rigsby 1996, 167.
17. Jacquemin, Mulliez, Rougemont 2012, 150.
18. Laurent 1928, 38-39, 42; Klaffenbach 1958, 13; Rigsby 1996, 167.
19. Rigsby 1996, 22-25.
20. Hanell 1934, 122-128; Merle 1916, 5-9, 43; Robu a, sub tipar.
21. Polyainos, VI, 25.
22. Marinescu 2000, 333-337.
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înainte de demersul Chalcedonului de a obţine statutul de cetate sacră
şi inviolabilă. Această concordanţă cronologică mă face să cred că dosa
rul asyliei Chalcedonului trebuie inclus într-un cadru istoric şi cronologic
mult mai larg. El se înscrie într-un şir de acţiuni prin care chalcedonienii
urmăreau să se distanţeze de vecinii lor din Byzantion şi să găsească noi
alianţe. După cum vom vedea mai jos, alte două inscripţii arată că locuito
rii de pe coasta asiatică a Bosforului sunt activi pe planul relaţiilor externe
în secolul al Iii-lea a. Chr. şi au legături cu cetăţi de pe coasta egeeană a
Asiei Mici.
Se impune însă, mai întâi, o observaţie cu privire la inscripţiile evo
cate până aici. Constatăm că, în toate documentele care au legătură cu
oracolul lui Apollo din Chalcedon, alături de zeu apar numele notabililor
desemnaţi de cetate ca ambasadori sau, în decretul Syll.3 550, că respon
sabili de relaţia cu Chalcedonul la Delfi. Aceştia sunt actorii propriu-zişi,
cei care reprezintă cetatea şi adesea se folosesc de relaţiile personale sau
de influenţa de care dispun pentru a obţine avantaje în folosul cetăţii. Ast
fel, histrienii desemnează o ambasadă formată din mai multe persoane
pentru a merge la Chalcedon şi a cere ajutorul oracolului local într-o pro
blemă internă. E foarte probabil ca numele ambasadorilor sacri să fi apă
rut în partea inferioară a inscripţiei, care nu s-a păstrat. Chalcedonienii
trimit, la rândul lor, ca ambasadori pe Antikrates şi Demylos la Foceea şi
pe Demylos singur la Tenedos, aceştia fiind însărcinaţi să prezinte oraco
lele lui Apollo prin care se certifică caracterul sacru şi inviolabil al cetăţii
Chalcedon.
Decretul de la Delfi este şi el fragmentar, ceea ce ne împiedică să aflăm
numele trimisului sau trimişilor chalcedonieni. Ultimele două rânduri ale
inscripţiei conservă însă numele celui care a avut responsabilitatea aces
tei „afaceri" la Delfi; aflăm astfel că cel care s-a ocupat de asylia sanctua
rului lui Apollo Pythaios din Chalcedon a fost beoţianul Rhodokles, fiul
lui Herodoros (r. 12-13: 'PoboJV\fJ.; 'HQobWQO Bmwno.; I f:nEµEAt'J8fJ). Un
specialist al epigrafiei delfiene, H. Pomtow, nu excludea ideea că aces
te două rânduri ar fi fost adăugate ulterior.23 Am putut însă examina în
colecţia Muzeului Arheologic din Delfi această inscripţie şi pot afirma că,
din punct de vedere paleografic, nu există nicio diferenţă între rândurile
12-13 şi restul decretului. Literele ultimelor două rânduri sunt doar ceva
mai mici decât cele din restul decretului (cca 0,2 cm diferenţă).24
23. H. Pomtow, ad Syll.3 550, 38, n. 6: „neglegentius incisus, sed eadem manu postea
additus". Cf Jacquemin, Mulliez, Rougemont 2012, 150, pentru o opinie în acelaşi sens.
24. Doresc să mulţumesc domnului profesor Dominique Mulliez şi responsabililor
Muzeului Arheologic din Delfi pentru posibilitatea de a examina această inscripţie.
Vezi F.Delphes III 4 372, pl. 8, A, pentru o fotografie a inscripţiei.
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Pe de altă parte, trebuie spus că decretul din Delfi a fost datat de
J. Pouilloux în al treilea sfert al secolului al Iii-lea a. Chr., în epoca în care
este atestată alianţa dintre Chalcedon şi Liga etoliană, statul care contro
la Delfi. Această dată pare a fi confirmată şi de paleografie. Însă apariţia
unui beoţian într-un decret emis de cetatea Delfi, şi nu de Amphyctio
nia pylaio-delfiană, liga de state care administra sanctuarul lui Apollo din
Delfi, este surprinzătoare şi a fost folosită de Pouilloux pentru o datare mai
precisă a textului. Astfel, acesta sugera că decretul ar trebui datat între
217-212 a. Chr., singura perioadă cuprinsă între „războiul aliaţilor" şi pri
mul război macedonean, în timpul căreia beoţienii au trimis reprezentanţi
în Amphyctionia pylaio-delfiană.25 Ştim, în această privinţă, că Amphycti
onia, prin consiliul său, putea desemna pe unul dintre membrii săi pentru
a se ocupa de inscripţionarea unui text.26 Trebuie subliniat însă că nu sun
tem în această situaţie, dat fiind că decretul a fost emis de cetatea din Delfi,
şi nu de Amphyctionie. Este deci mai prudent să analizăm documentul
făcând abstracţie de situaţia politică existentă la Delfi în epoca elenistică.
Fiindcă, aşa cum s-a sugerat deja, Rhodokles putea acţiona ca simplu par
ticular, în calitate de prieten al chalcedonienilor şi al delfienilor.27
Această opinie mi se pare a fi coroborată de relaţiile existente între
beoţieni şi coloniile megariene din Propontida şi Pont. Beoţienii sunt
menţionaţi de autorii antici drept fondatori, alături de megarieni, ai
cetăţilor Byzantion şi Heracleea Pontică.28 De asemenea, întâlnim chiar
la Chalcedon tradiţii beoţiene: una dintre subdiviziunile civice ale aces
tei cetăţi, în speţă „suta" (hekatostys) Asopodorea, are drept erou eponim
pe Asopos, râu celebrat ca zeu în Beoţia.29 Eroi beoţieni sunt atestaţi şi la
Byzantion (Herakles, Amphiaros şi auriga aflat în serviciul său, Schoi
niklos), precum şi la Heracleea Pontică şi în coloniile sale (Herakles).30
Este, de altfel, elocvent faptul că în timpul războiului peloponesiac, în 41 1
a. Chr., Sparta sprijină revolta Byzantionului împotriva Atenei, trimiţând
o escadrilă de corăbii sub conducerea strategului Helixos din Megara.31
Apoi întâlnim în 408 a. Chr., în Byzantionul asediat de atenienii lui Alci
biade, pe Klearchos, harmostes din Sparta, împreună cu trupe din Megara
şi din Beoţia, conduse de Helixos, respectiv de Koiratadas.32 Or Megarida
25. J. Pouilloux, ad F.Delphes III 4 372, 52.
26. Vezi ca exemplu Rigsby 1996, 65, nr. 3, r. 16-17.
27. J. Pouilloux, ad F.Delphes III 4 372, 53; Rigsby 1996, 169.
28. Pentru analiza traditiilor de fondare ale Byzantionului şi Heracleei Pontice, vezi
Hanell 1934, p. 128-129; Robu a, sub tipar.
29. l.Kalchedon 7, r. 16.
30. Hanell 1934, 189-190, 202-203; Burstein 1974, 17.
31. Tucidide, VIII, 80, 3.
32. Xenophon, Hellenika, 1, 1, 35; 3, 15-21; cf Legon 1981, p. 255.
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şi Beoţia sunt două regiuni din care au plecat fondatorii Byzantionului.33
Fără îndoială, prezenţa megarienilor şi a beoţienilor era destinată a întări
alianţa dintre Byzantion şi Liga peloponesiacă, mizându-se în acest sens pe
legăturile de „rudenie" (syngeneia) existente între byzantini, megarieni şi
beoţieni. Amintim în trecere că o altă dovadă a importanţei legăturilor de
syngeneia în relaţiile dintre Megara şi coloniile sale este oferită de Tucidide,
care menţionează durerea soldaţilor megarieni (exilaţi din Megara) nevoiţi
să lupte alături de atenieni, în timpul expediţiei din Sicilia din 415 a. Chr.,
împotriva selinuntinilor, descendenţi ai coloniştilor lor de odinioară.34
Pe scurt, este foarte probabil ca delfienii să fi decis să-l aleagă pe
beoţianul Rhodokles pentru a se ocupa de relaţia cu Chalcedonul în virtu
tea legăturilor de syngeneia care-i uneau pe beoţieni cu locuitorii cetăţilor
de pe malurile Bosforului tracic.35 Acest lucru ne arată rolul legăturilor de
„ rudenie" în relaţiile externe ale cetăţilor, în cazul de faţă în relaţiile dintre
chalcedonieni, beoţieni şi delfieni.
Dar să ne întoarcem la Chalcedon, pentru a aminti că cetatea de pe
malul asiatic al Bosforului a făcut parte în secolul al Iii-lea a. Chr. din
Confederaţia Atenei Ilias. Atestată doar pe baza documentelor epigra
fice şi numismatice, această asociaţie a cetăţilor din Troada avea drept
scop organizarea sacrificiilor, a concursului şi a sărbătorilor panatenaice
care aveau loc în onoarea Atenei Ilias. Sanctuarul zeiţei se afla la Ilion,
iar fiecare membru al confederaţiei trimitea delegaţii (synedroi) la Ilion,
în timp ce un colegiu de agonethetai (originari din diferite oraşe membre
ale confederaţiei) se ocupa de administrarea sanctuarului şi de organi
zarea sărbătorii şi a concursului.36 Or este interesant de observat că cea
mai nord-estică cetate care a făcut parte din Confederaţia Atenei Ilias este
Chalcedonul. O inscripţie arată că Myrlea (cetate situată la est de Cizic) şi
Chalcedonul se achitau în mod neregulat de obligaţiile care le reveneau în
calitate de membre ale confederaţiei, netrimiţând la Ilion delegaţia (syne
dreia), contribuţia financiară şi „ vaca" ce urma a fi sacrificată Atenei Ilias
în timpul Panateneelor. Lista de amenzi date de Confederaţie acestor două
cetăţi se datează la sfârşitul secolului al Iii-lea a. Chr. (şi nu în anul 77
a. Chr., cum apare, eronat, în corpusul de inscripţii din Chalcedon publi
cat de Merkelbach).37
33. Constantin Porphyrogenetes, De thematibus, II, p. 46 (ed. I. Bekker): i:o Bulitvn
ov MEyaQEWV Kai AaKEbmµov[wv Kai Bmwi:wv Eai:iv a110LKLa, i:wv c:lQxmoi:ai:wv
'EMtjvwv.
34. Tucidide, VII, 57, 8.
35. Robu a, sub tipar.
36. Robert 1966, 18-46; Knoepfler 2010, 33-62.
37. Robert 1966, 30-34; cf Merkelbach, în l.Kalchedon, 96, 116; Knoepfler 2010, 46.
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Neglijenţa în îndeplinirea obligaţiilor poate fi pusă pe seama statutului
periferic pe care îl aveau Chalcedonul şi Myrlea în această confederaţie
sau, poate, pe seama presiunii exercitate asupra acestor cetăţi de trupele
lui Filip V. În ciuda existenţei unor neregularităţi în achitarea obligaţiilor
federale, apartenenţa Chalcedonului la Confederaţia Atenei Ilias indică
intenţia acestei cetăţi de a stabili în secolul al Iii-lea a. Chr. legături cu
cetăţile din zona Troadei şi de a aparţine de o comunitate religioasă din
care vecina sa, Byzantionul, nu făcea parte.
Pe de altă parte, o inscripţie recent publicată atestă existenţa unor bune
relaţii între Chalcedon şi Cos. În corpusul inscripţiilor din Cos a fost inclus
şi un decret chalcedonian gravat pe la 242 a. Chr. pe o piatră alături de
alte cinci decrete prin care se recunoştea asylia sanctuarului lui Asklepi
os din Cos. Ordinea gravării decretelor pe piatră arată că theorii din Cos
au urmat un itinerar bine stabilit, vizitând mai multe cetăţi într-o ordi
ne geografică, respectiv Chalcedon, Chios şi, probabil, Cizic.38 În decretul
chalcedonian este menţionată relaţia de prietenie existentă de mult timp
între cele două cetăţi (r. 18-19: b i n [b� KwLOL cpli\m E6v-w:; T]wL bâ[ µ]wL EK
na [i\mwv XQ6v]wy). Aflăm şi că theoria sau ambasada sacră din Cos era
compusă din trei persoane: doi theoroi - Aischron, fiul lui Theodotos, şi
Epikles, fiul lui Agorakritos -, precum şi un architheoros, termen prin care
este denumit şeful delegaţiei, lppotas, fiul lui Ippokritos.
De asemenea, decretul oferă informaţii importante cu privire la institu
ţiile Chalcedonului. Aflăm, astfel, pentru prima dată că magistratul hie
romnamon este cel căruia îi revenea responsabilitatea de a introduce pro
punerea de decret în şedinţa Consiliului (boula) din Chalcedon. Un alt de
cret chalcedonian informează că ulterior, în secolul al II-lea a. Chr., această
atribuţie le revenea strategilor.39 Numele hieromnamon-ului nu este preci
zat, e vorba de cel care s-a aflat în exerciţiu „sub Diodoros", iar procedura a
avut loc în luna Arternisios (r. 26-28: T[o]v iE I [QOµvâµova To]v inl [LlL]obWQOU

daa[yyEii\]m Ei.<; Taµ [�]oui\[av] iv TWL AQ I [TaµLTLWL µ11vl K]a.T T[o]v

v6µov). Pentru prima dată este menţionată luna Artemisios în calendarul
chalcedonian, lună specifică calendarului megarian care corespunde lunii
Aprilis în calendarul roman.40 Diodoros este magistratul eponim, cel care
dă numele anului: e vorba, fără nici o îndoială, de basileus. Căci ştim că
magistratul denumit basileus deţinea la Chalcedon, şi în general în lumea
megariană, funcţia de eponim.41 În plus, decretul atestă pentru prima dată
38. IG XII 4 1, 226; cf Hallof 2008, 309-31 1 .
39. I.Kalchedon 1 , r. 71-75.
40. Hanell 1 934, 190-191; Triimpy 1997, 147-155; Avram 1999, 25-31; Avram, în: ISM
III, 1 10-1 15.
41. Hanell 1934, 150-159; Robu a, sub tipar.
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faptul că basileus era magistratul care îi invita pe theoroi să primească da
rurile de ospitalitate (xenia), r. 29-30: [K]aAfom bf. To[v �a] ap\f] [ L] KaL bd
�.EVLa rn[u]i; 8rn I [ Qoui;] .
Noua inscripţie descoperită la Cos confirmă bunele relaţii pe care Chal
cedonul le-a avut cu cetăţile de pe coasta Asiei Mici. În secolul al Iii-lea a.
Chr. chalcedonienii sunt activi pe planul relaţiilor externe: fac parte din
Confederaţia Atenei Ilias şi au raporturi directe cu Delfi, Foceea, Tenedos,
Cos. De asemenea, chalcedonienii trimit pe la 200 a. Chr. ambasadori în di
ferite cetăţi pentru obţinerea statutului de cetate sacră şi inviolabilă. După
cum am sugerat, este foarte probabil ca la originea acestui demers să fi
stat dorinţa locuitorilor de pe malul asiatic al Bosforului de a se distanţa
de vecinii lor din Byzantion. Altfel spus, el se plasează într-un context de
rivalitate între cetăţile din Bosforul tracic.
Constatăm, pe de altă parte, că sursele antice atestă intenţia byzantinilor
de a duce o politică hegemonică în secolul al Iii-lea a. Chr. Aceştia intervin
puţin înainte de mijlocul secolului într-un conflict pontic, împiedicându-i pe
callatieni, sprijiniţi de histrieni, să ocupe emporion-ul Tomis.42 Apoi, Polibiu
ne informează că, fiind obligaţi să plătească tribut galaţilor, byzantinii impun
pe la 220 a. Chr. o taxă navelor ce tranzitau prin Bosforul tracic. Această
măsură va declanşa un război cu rhodienii şi cu Prusias I, regele Bitiniei,
în urma căruia măsura avea să fie abandonată.43 Byzantion reuşeşte însă să
păstreze Hieronul, precum şi alte posesiuni pe care le avea în Asia Mică (în
Mysia), ocupate temporar de bitinieni în timpul războiului.44 La încheierea
ostilităţilor, tratatul de pace stipula cedarea de către Prusias I a teritoriilor
byzantine ocupate de acesta; în plus, spune Polibiu, bitinienii trebuiau să
restituie „lemnele (�uAa), piatra de construcţie (AL8ta) şi ţigla (KEQaµoi;) lu
ate de la locul Hieron".45 Această prevedere arată că bitinienii au dărâmat la
Hieron mai multe clădiri pentru a-şi însuşi materialele de construcţie.
Situat pe malul asiatic al Bosforului tracic, Hieron era în acea zonă
punctul de oprire principal al navigatorilor care călătoreau înspre şi din
spre Pont, precum şi un important punct de control al traficului comercial
în regiune. Cu privire la istoria Hieronului în epoca elenistică, se ştie că
localitatea a fost jefuită de galaţii ajunşi în 278 în Asia Mică, iar apoi a
fost ocupată de seleucizi.46 Puţin înainte de anul 220, ne spune Polibiu,
42. Memnon, FGrHist 434 F 13 (21); cf Avram 2003, 1 181-1213; Robu b, sub tipar.
43. Polibiu, IV, 46-52; cf Merle 1916, 56-59; Jefremow 2005, 51-98.
44. Cu privire la chora byzantină în Mysia, vezi Avram 2004, 828-833.
45. Polibiu, IV, 52, 8.
46. Vezi, cu privire la localizarea şi istoria Hieronului, recenta sinteză a lui Moreno
2008, 655-799. Pentru importanţa acestei localităţi pe ruta comercială care lega Marea
Egee şi Pontul Euxin, vezi şi Gabrielsen 2007, 303-317; Gabrielsen 201 1, 223-227.
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byzantinii au decis să răscumpere Hieronul.47 Iar graţie unui pasaj din
Dionysios din Byzantion aflăm că aceştia i-au plătit o sumă importantă
lui Kallimedes, un comandant al lui Seleukos (Callimede, Seleuci exercitus
duce), fie regele Seleukos II (246-226 a. Chr.), fie urmaşul său, Seleukos III
(226-223 a. Chr.).48
Amintim că în Antichitate Hieronul beneficia de privilegiul de inviolabi
litate (asylia), localitatea fiind celebră pentru sanctuarele consacrate lui Posei
don, celor Doisprezece Zei şi lui Zeus Ourios.49 Ocupând Hieronul, byzanti
nii obţineau nu doar avantaje economice, dar şi prestigiu pe planul relaţiilor
externe: integrau în teritoriul lor un loc dotat cu asylia. Prezent în legenda
argonauţilor, Hieronul beneficia de un prestigiu similar sanctuarului ora
cular din teritoriul Chalcedonului.50 Dar această nouă posesiune byzantină
era şi o sursă de conflict cu chalcedonienii. Căci, ne spune Dionysios din
Byzantion, chalcedonienii revendicau, în virtutea tradiţiei şi înaintea tutu
ror celorlalţi pretendenţi, posesiunea Hieronului.51 Astfel, este foarte pro
babil ca ocuparea Hieronului de către Byzantion să fi fost considerată o
acţiune ostilă la Chalcedon. Locuitorii acestei cetăţi au fost astfel convinşi
de utilitatea unei politici de distanţare faţă de vecinii lor şi de necesitatea
de a găsi prieteni şi aliaţi în alte regiuni. Cum am putut constata, la scurt
timp după acest eveniment chalcedonienii au făcut demersuri în vederea
extinderii asyliei sanctuarului oracular al lui Apollo la nivelul întregii cetăţi.
*

Documentele examinate până a1c1 ne permit să formulăm câteva
concluzii. Trebuie remarcată, mai întâi, abilitatea de care dă dovadă
Chalcedonul în secolul al III-lea a. Chr. în stabilirea unor legături şi
încheierea unor alianţe cu cetăţi şi confederaţii din Grecia şi de pe coasta
egeeană a Asiei Mici. Cetatea reuşeşte să obţină recunoaşterea la Delfi
a sanctuarului oracular al lui Apollo drept loc de refugiu inviolabil. Iar
prestigiul acestui loc de cult este evidenţiat de decizia histrienilor de a
consulta „Zeul" din Chalcedon cu privire la introducerea cultului lui
Sarapis în cetatea lor.
47. Polibiu, IV, 50, 2-3.
48. Dionysios din Byzantion, Anaplus Bospori, 92, p. 29-30 (ed. R. Giingerich). Cu
privire la identitatea regelui Seleukos, vezi articolul lui A. Dumitru în acest volum,
unde se optează pentru Seleukos II.
49. Moreno 2008, 668-669.
50. Pindar, Pythice, IV, 203-207, atribuie argonauţilor construirea sanctuarului lui
Poseidon de la Hieron. Iar Polibiu, IV, 39, 6, precizează că Iason ar fi fost primul care a
adus sacrificii celor Doisprezece Zei la Hieron.
51. Dionysios din Byzantion, Anaplus Bospori, 92, p. 29-30 (ed. R. Giingerich).
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Aflându-se în vecinătatea Byzantionului, cetate cu tendinţe hegemonice
în epoca elenistică, chalcedonienii au fost nevoiţi să încheie alianţe cu
alte cetăţi şi confederaţii. În acest context, atât alianţa cu Liga etoliană,
încheiată spre sfârşitul secolului al Iii-lea a. Chr., cât şi apropierea de cetăţi
din Asia Mică, fie printr-o politică de recunoaştere a asyliei, fie în cadrul
Confederaţiei Atenei Ilias, răspund nevoii chalcedonienilor de a obţine
protecţie, securitate, dar şi prestigiu. În ceea ce-i priveşte pe byzantini, ei
duc în secolul al Iii-lea a. Chr. o politică de consolidare a poziţiilor lor în
zona Bosforului (ocupând Hieronul) şi în Marea Neagră (a se vedea răz
boiul pentru apărarea autonomiei Tomisului). Ascensiunea lui Filip V va
pune însă la sfârşitul secolului al Iii-lea a. Chr. cele două cetăţi surori de
pe malurile Bosforului tracic în faţa unei ameninţări mult mai importan
te decât propria lor rivalitate - ameninţarea macedoneană, căreia reuşesc
să-i facă faţă doar datorită intervenţiei Romei.52

Abstract

Sanctuaries and Relations between Cities in the Hellenistic World:
The Examples of the Cities of Chalcedon and Byzantion

The extemal relations of the Greek cities in the Hellenistic period are
often illustrated by documents conceming the religious life . In this study,
I try to show the role of sanctuaries in the creation of the ties which the
cities of Byzantion and Chalcedon established with other cities in the 3rd
and 2nd centuries BC. For instance, the inscriptions attesting the acknow
ledgement by different Greek cities of the inviolability (asylia) of the
oracular sanctuary of Apollo at Chalcedon, as well as the inviolability of
the city of Chalcedon indicate particularly the networks and the exter
na! relations of the chalcedonians. In this context, I also comment on the
membership of Chalcedon to the Confederation of Athena Ilias and the
recently published chalcedonian decree, which acknowledges the inviola
bility of the sanctuary of Asklepios at Kos. Besides, the occupation of the
sanctuary of Hieron, an inviolable place, in the second part of the 3rd cen
tury BC by Byzantion is also examined in this study. I stress the fact that
Hieron offered honour and economic advantage to Byzantium, but this
52. Pentru situaţia Byzantionului şi Chalcedonului în timpul celui de-al doilea
război macedonean, vezi Merle 1916, 60-62; Dumitru 2006, 139-156.
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new Byzantine possession was considered an aggressive act at Chalcedon
and reinforced the rivalry between the two cities of Bosphorus.
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Câteva consideraţii despre Byzantion şi Hieron
în sec. I II a. Chr.
ADRIAN GEORGE DUMITRU

În rândurile ce urmează, ne propunem să investigăm o problemă care
ţine de istoria teritoriului Byzantionului în epoca elenistică, în speţă ra
portul cetăţii cu localitatea de la Hieron la finele secolului al IV-iea a. Chr.
cât şi data la care aceasta a intrat sub controlul oraşului de pe Bosfor, prin
prisma a două repere importante pentru istoria politică elenistică, primul
fiind războiul dintre Lisimah şi Antigonos Monophtalmos, iar al doilea,
situaţia regatului seleucid la începutul celui de-al treilea război syrian.
Războiul din 315-311 a. Chr.1, numit adesea „cel de-al treilea război al
succesorilor" în literatura secundară, a fost declanşat de către o coaliţie
formată din Lisimah, Casandru şi Ptolemeu împotriva lui Antigonos Mo
nophtalmos, care devenise prea puternic şi prea ameninţător în ochii ce
lorlalţi diadohi. Acesta este contextul revoltei cetăţilor din Pontul de vest
şi al lungului asediu al Callatisului pe care Lisimah s-a văzut nevoit să îl
întreprindă în 313 a. Chr. 2 Istoriografia modernă continuă să dezbată cro
nologia anilor 313-311 între o variantă „clasică"3 (cu o datare mai „înaltă",
care îşi are originea în opiniile lui Karl Julius Beloch) şi o datare „recentă"4
(care coboară datele unor evenimente cu un an) - însă toate aceste amă
nunte au puţină importanţă în dezbaterea pe care o propunem.
În vreme ce Lisimah era ocupat cu asediul cetăţii Callatis, a primit ves
tea că Antigonos (adevărat campion al libertăţii cetăţilor greceşti care se
găseau sub dominaţia celorlalţi diadohi) „le trimisese callatienilor două
forţe armate, una pe uscat, alta pe mare, şi că o flotă aflată sub comanda
strategului Lykon se îndrepta spre Pont, iar Pausanias se afla lângă locul
numit Hieron nu cu puţini oşteni"5. Este mai puţin interesant să dezbatem
Biblioteca Metropolitană Bucureşti; seleukosnikator@yahoo.com
1 . Tam 1933, 484-492; Will 19792, 54-65; Will 1984, 46-52; Hammond, Walbank 1988,
151-162; Billows 1997, 109-134; Delev 2003, 63-70; Braund 2005, 24-30.
2. Diodor, XIX, 73; Saitta 1955, 109-116; Lund 1992, 40 sqq., Avram 1997, 22 sqq.,
Avram 2001, 597 sq.
3. Cloche 1957, 130-139 (în mod special pentru condiţiile şi realităţile păcii din 311).
4. Hauben 1973, 256-267.
5. Diodor, XIX, 73, 6: „on b0o buvaµnc; aTCfo·nlAKEV Avi:iyovoc; (TCi �otj8nav
wic; KaMavnavoic;, i:�v µf:v mi:/], i:�v bf: Kai:a SaAaaaav, Kai b t6n i:cfi µf:v ai:6Acy
AuKwv 6 CTTQCTTTJYOc; TCCTQCTTCETCAEUKEV E ic; i:ov TI6v1:0v, Tiauuaviac; b' ixwv ouK
6Aiyouc; CJ1:Qlt1:LW1:CTC: TCfQL 1:0 KaAouµEVOV 'IEQOV Klt1:ECJ1:Qlt1:07CEbEUCJEV".
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III a.

Chr.

aici detaliile marşului fulger pe care l-a întreprins Lisimah pentru a face
faţă cu celeritate acestei situaţii, întrucât ea priveşte mai degrabă realităţile
istoriei cetăţilor vest-pontice decât pe cele ale Byzantionului,6 însă ne vom
opri asupra acţiunilor lui Antigonos, întrucât ele sunt în măsură să ne dea
un indiciu asupra situaţiei politice din Strâmtori.
Aşa cum reiese din textul lui Diodor, el a trimis o flotă „spre Pont" şi o
armată care a campat în apropierea Hieronului, pe ţărmul asiatic din veci
nătatea Byzantionului. Nu ştim care va fi fost reacţia byzantinilor în acest
context ori de vor fi întreprins ceva pentru a opri înaintarea navelor lui
Lycon. Cel mai probabil, nu au făcut nimic să le oprească, fie pentru a men
ţine neutralitatea pe care doreau să o păstreze în raport cu cei doi diadohi,
fie pentru a nu pierde prietenia lui Antigonos Monophtalmos.7 Dacă flota
sa a trecut sau nu dincolo de Bosfor, aceasta este o realitate care - în opinia
noastră - rămâne în continuare de demonstrat. E adevărat, cei mai mulţi
istorici modemi8 admit că flota lui Antigonos va fi ajuns până la Callatis,
însă această opinie nu se sprijină decât pe presupunerea că lucrurile vor
fi stat aşa, întrucât cum altfel s-ar putea explica rezistenţa prelungită a
callatienilor, dacă nu vor fi primit ajutoare din exterior? Şi ce altceva ar
fi putut transporta flota lui Antigonos, dacă nu ajutoare pentru Callatis?
Însă Diodor nu ne spune că acesta a fost şi scopul flotei lui Lycon şi nici că
intenţia lui Monophtalmos a fost să-i sprijine în mod direct pe callatieni.
Or trebuie să ţinem seama de un detaliu deloc lipsit de importanţă, şi anu
me că navigaţia de cabotaj era încă dominantă, iar Lykon şi flota sa ar fi
6. Pentru o expunere recentă a faptelor, vezi Lund 1 992, 41 sq.; Delev 2003, 67 sq.
7. Pentru o analiză recentă a raporturilor dintre cei din Byzantion, Lisimah şi
Antigonos Monophtalmos, vezi Dumitru 2013.
8. De exemplu, Droysen 1836, 590: «Lysimaque se hâta de retoumer au siege de
Callatis, qui, soutenue par la flote d'Antigone et par le prince du Bosphore Cimmerien,
resista longtemps » sau, mai recent, Billows 1997, 122: „Antigonos' fleet under Lykon
presumably reached Kallatis safely and aided the city; the siege there continued
for severa! years (still on in 310; Diod. XX, 25,1) and the outcome is not recorded,
though doubtless Lysimachus eventually won", dar şi Avram 2001, 597, mai prudent:
„susţinută viguros de traci şi de sciţi, izbucnirea acestei revolte pare să fi fost încurajată
de Antigonos Monophtalmos, despre care se ştia că, în timpul ostilităţilor, avea să
trimită o escadră comandată de Lykon, în sprijinul callatienilor asediaţi". Pentru o
clipă a fost posibilă ipoteza conform căreia flota lui Lycon ar fi lăsat urme epigrafice la
Callatis, şi anume un graffito pentru syssites şi pentru un oarecare NavKaaaµac; (sau
NavKoaaµac;), acest din urmă nume, în orice caz, un hapax. Ipoteza a fost lansată de
Ştefan 1977, 25-32 (cf. Ştefan 1984, 331 ) şi a fost respinsă mai întâi de Calder III 1979,
313 şi mai apoi de Avram în ISM III 24, n. 104 şi p. 551 sq., no. 255. Se vădea astfel că
graffito era mult mai vechi şi că ţinea de un context simpatic: syssites îi oferă o cupă lui
Naukasamas, iar acesta le mulţumeşte. Nu poate fi vorba de niciun NavKaaaµac;,
ofiţer în marina antigonidă, de origine semitică şi mort la Callatis, acolo unde camarazii
lui, syssites, i-ar fi adus acel omagiu postum, conform ipotezei Alexandrei Ştefan.
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întâmpinat mari dificultăţi dacă s-ar fi îndreptat spre Callatis fără să fi
dispus de o bază navală în vecinătatea teatrului de operaţiuni. În plus,
ţinând cont de faptul că armata de uscat de sub comanda lui Pausanias se
concentrase la Hieron, pe celălalt mal al Bosforului, rostul flotei lui Lycon
trebuie să fi fost în primul rând acela de a asigura trecerea în Europa a
trupelor de uscat. Sigur, era şi aceasta o manieră eficientă de a-i ajuta pe
callatieni, prin crearea unei presiuni indirecte asupra lui Lisimah care să-l
forţeze pe acesta să ridice asediul. Acest gen de strategie indirectă era des
tul de obişnuit în epoca elenistică9 şi a dat roade în cazul de faţă - Lisimah
a abandonat pentru moment asediul, lăsând doar un cordon - probabil
subţire - de trupe în faţa Callatidei.10
În ce priveşte armata lui Pausanias, textul lui Diodor este suficient de
limpede. Aceasta se găsea „în apropierea Hieronului" în momentul în care
Lisimah a părăsit Callatida pentru a se îndrepta spre sud. Aici, înainte de
trecerea Balcanilor, s-a lovit de oastea lui Seutes, „regele tracilor, care tre
cuse de partea lui Antigonos"11, pe care l-a înfrânt, nu fără a suferi pierderi
grele. După care, ajuns la miazăzi de munţii Balcani, Lisimah „s-a năpustit
peste oamenii lui Pausanias, care se refugiaseră în locuri greu de ajuns, şi
i-a asediat cu succes. Pausanias a fost ucis, iar în ce-i priveşte pe soldaţii
săi, Lisimah i-a eliberat pe unii prin răscumpărare, iar pe alţii i-a vărsat în
rândurile trupelor sale"12• Deşi Diodor nu precizează expressis verbis locul
unde s-au desfăşurat luptele, lucrurile par să fie destul de clare dacă ţinem
seama de câteva fapte. Mai întâi, în condiţiile în care nu ştim care va fi fost
soarta flotei lui Lycon, dar fără să fie informaţi că ea ar fi fost înfrântă ori
atacată, e greu de crezut că Lisimah a putut trece în Anatolia în anul 313
9. Cel mai ilustru exemplu fiind stratagema marşului lui Hanibal asupra Romei din
anul 211 a. Chr., menit să îi determine pe romani să renunte la asediul oraşului Capua.
Întreaga manevră este expusă de Polibiu, IX, 3,1-9, 1 1, şi Titus Livius, XXVI, 4 - 14, 20,
7-1 1 . Pentru o analiză a acestei stratageme, vezi - între multe altele - Dodge 1891, 482
sqq.; De Sanctis 1917, 301 sqq.; Giannelli 1938, 220 sq.; Walbank 1967, 121 sqq. („ the
chances of success against Rome were small [ . . . ]. The real hope, as Polybius goes on to
say, was to divert troops from Capua"); Lazenby 1978, 121-123, 158-181; Briscoe 1989,
54; Leidl 1993, 456-457; Seibert 1993a, 238-241; Seibert 1993b, 304-311; Goldsworthy
2000, 235; Hoyos 2003, 136.
10. Diodor, XIX, 73, 7: „ i'.<j>' o[c; 6 Aua[µaxoc; bta.rnQax8Eic; bd µi':v i:f]c; rmALoQKLaC:
an[Almv wvc; iKavovc; UTQGtHWTac;, TO bi': XQCtHUWV -rf]c; buvaµEwc; avaAa�wv
aui:oc; i']m[yEi:o, amvbwv avva\j!m i:oic; noAEµ[mc;" („Acestea l-au îngrijorat pe
Lisimah, care a lăsat oştenii trebuincioşi pentru asediu şi a plecat în grabă cu cea mai
mare parte a oastei sale, cu gândul de a se lupta cât mai repede cu duşmanii").
1 1 . Diodor, XIX, 73, 8: „ LEU8T]V TOV �am.Afo TWV 8QqtKWV a<j>WTT]KOTa Tl:QOC:
Avi:[yovov."
12. Diodor, XIX, 73, 10: „ [ m<j>av dc; bi: Kai i:oic; mQi i:ov Tiavaav[av Ka i Kai:a.Aa�wv
avwvc; E ic; bvaxwQLac; auµm<j>rnyoi:ac; rnurnc; i:' EE.rnoALOQKT]UE KCtl Tiauaav[av
avEAwv TWV UTQCtHWTWV ove; µi':v EAUTQWUEV, ove; bi': E ic; i:ac; ib[ac; i:al;nc; bu:vnµEv."
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a. Chr. Mai departe, ştiind că Antigonos trimisese trupe pentru a sprijini
cetăţile greceşti vest-pontice (fie direct, fie indirect), că îşi asigurase spriji
nul lui Seutes şi că înfrângerea armatei sale de uscat este narată de Diodor
dintr-o suflare imediat după înfrângerea lui Seutes, nu ne rămâne decât
să presupunem că Pausanias reuşise să treacă netulburat în Europa şi
mărşăluise împotriva lui Lisimah doar pentru a se lăsa surprins de acesta
într-un loc accidentat undeva între Byzantion şi munţii Haemus. În plus,
nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Lisimah nu deţinea încă nicio
posesiune în Anatolia (acest lucru survenind de-abia după înfrângerea lui
Antigonos Monophtalmos la Ipsos, în 301 a. Chr., când regatul său a fost
împărţit între diadohi, lui Lisimah revenindu-i Asia Mică13) - prin urmare,
singurul loc unde Pausanias ar fi putut exercita o presiune evidentă asu
pra lui Lisimah era malul european, ameninţând, în cooperare cu Seutes,
fortăreţele acestuia din Tracia.
Or această traversare a Bosforului de către armata lui Pausanias este
de neconceput fără asistenţa unei flote - şi ce altă escadră ar fi putut opera
debarcarea, dacă nu aceea a lui Lycon? Ocupate cu transbordarea trupelor
lui Pausanias, navele lui Antigonos nu ar fi avut cum să ajungă la Callatis
în această fază a ostilităţilor. Nu este însă imposibil ca, după înfrângerea
dezastruoasă a lui Pausanias, Lycon să fi încercat să se îndrepte spre Calla
tis cu scopul de a oferi asistenţă, însă acest lucru va fi fost destul de riscant
în condiţiile navigaţiei de cabotaj în faţa unui ţărm redevenit ostil şi fără o
bază de operare.
Mai important pentru noi este să observăm tăcerea lui Diodor în ce
priveşte rolul Byzantionului în această afacere, însă poziţia iniţială a ar
matei lui Pausanias (care se concentrează în deplină securitate în apro
pierea Hieronului, aşadar înspre ieşirea nordică din Bosfor) ne sugerează
că trecerea sa în Europa s-a făcut tocmai dintr-un punct care nu era re
vendicat de nicio putere majoră într-un loc care se va fi aflat în zona de
operaţiuni, altfel spus, fie sub controlul lui Lisimah (iar acesta nu putea
revendica, în 313, nimic mai mult decât partea europeană a Strâmtorilor),
fie sub controlul lui Seutes. Or, după cum am arătat cu altă ocazie, Byzan
tionul a căutat să rămână neutru în conflictele dintre diadohi.14 Dacă este
aşa, atunci prima consecinţă care se poate desprinde din analiza acestor
fapte este că faţada nordică a Bosforului (şi în mod sigur în partea asiatică)
nu se afla sub autoritatea Byzantionului.
Asta dacă nu cumva Hieronul se afla în posesia byzantinilor în anul
313 a. Chr., lucru care, deşi nu este - din punct de vedere conjectural -,
13. Will 1979, 80 sqq.; Will 1984, 1 10; Lund 1992, 81
14. Miller 1897, 1 136; Dumitru 2013.

sq.

şi 226, n. 4.
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imposibil, este însă destul de greu de acceptat. Dacă ar fi să îl credem pe
autorul din secolul II p. Chr. Dionysios din Byzantion, „sanctuarul de la
Hieron"15 a aparţinut dintotdeauna byzantinilor (chiar dacă, uneori, l-au
mai stăpânit şi chalcedonienii sau alte - nenumite - puteri navale). Iată
ce spune Dionysios: „locul numit Hieron [adică Sanctuarul] [ . . . ], în ori
ce caz, este controlat de byzantini, însă este un loc de refugiu pentru toţi
care navighează până aici. Deasupra templului se găseşte un zid care
înconjoară locul, înăuntrul căruia se află o cetate întărită pe care galatii
au jefuit-o, aşa cum au făcut şi în alte părţi ale Asiei. Într-adevăr, controlul
asupra Hieronului a fost obiect de dispută, mulţi venind să spună că ar fi
al lor în vreme ce stăpâneau mările, dar cel mai mult dintre toţi [au făcut-o]
chalcedonienii, spunând că le aparţinea din străbuni. Cu toate acestea,
stăpânirea Hieronului a rămas dintotdeauna în mâinile byzantinilor, mai
dintâi pentru întâietatea şi puterea lor - căci ei controlau marea, având
multe corăbii -, iar mai apoi pentru că l-au cumpărat de la Callimedes, ge
neralul lui Seleucos"16• Sigur, atât Dionysios din Byzantion, cât şi comenta
torul său în latină din sec. al XVI-lea, francezul Pierre Gilles din Albi, scriu
sub imperiul gloriei Byzantionului care le era contemporan, deşi realităţile
fiecăruia dintre ei erau diferite, Dionysios referindu-se la cetatea greacă
din epoca romană, în plină splendoare şi putere, înainte de a fi distrusă de
Septimius Severus, în vreme ce Pierre Gilles avea în faţa ochilor un cu totul
alt „Byzantion", şi anume Constantinopolul, pe punctul de a-şi desăvârşi
metamorfozarea în Istanbul. Nici Dionysios, nici Pierre Gilles nu erau de
cât prea puţin interesaţi să înfăţişeze puterea trecută a altor cetăţi şi regi
care dominaseră altădată regiunea Strâmtorilor. De pildă, Dionysios (la fel
şi Gilles) nu aminteşte mai nimic despre rolul atenienilor la Hieron în sec.
V-IV17, după cum nu ne spune prea multe nici despre autoritatea aceloraşi
15. Pentru divinităţile onorate la Hieron, vezi Lehmann 1921, 173-176; Moreno
2008, 669.
1 6. Dionisius din Byzantion, Anaplus Bospori, fr. 92-92, p. 30, 3: „Hieron, hoc estfanum
[ . . . ] a Byzantiis quiem possessum, sed commune receptaculum omnium navigantium.
Supra templum est murus in orbem procedens; in hoc est arx munita, quam Galatae
populati sunt ut alia pleraque Asiae. Possessio autem Fani controversia fuit, multis
ipsam sibi vindicantibus ad tempus mari imperantibus, sed maxime omnium
Chalcedonii hunc locum sibi haereditarium asserere conabantur; veruntatem possessio
semper remansit Byzantiis olim quidem ob principatum et domesticum robur - multis
enim navibus mare possidebant -, rursus vero cum emissent a Callimede, Seleuci
exercitus duce" (ed. Giingerich; textul grecesc fiind pierdut, tot ceea ce a supravieţuit
este traducerea latinească a lui Pierre Gilles, De Bosporo Thracio Libri III, Lyon 1561, voi.
II 5, p. 75)
17. Moreno 2008, 667 sq., insistând totuşi asupra aspectului de neutralitate sacră al
acestuia: „Hieron ( . . . ] was the possession of everyone and no one".
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asupra Byzantionului însuşi.18 Ceea ce rezultă însă din textul lui Dionysios
este că Byzantion a prevalat la un moment dat asupra Chalcedonului în
ce priveşte forţa revendicărilor asupra Hieronului, însă în mod decisiv de
abia odată cu achiziţionarea sa de la Callimedes, generalul lui Seleucos. Iată
unul dintre regii de altădată despre care Dionysios nu ne-ar fi spus nimic,
de nu ar fi existat această tranzacţie ce a sporit puterea byzantinilor şi a con
sacrat triumful lor asupra rivalilor din Chalcedon. Cum anume ajunseseră
seleucizii să stăpânească Hieronul? Şi despre care Seleucos este vorba?
Tăcerea lui Dionysios şi a lui Pierre Gilles îngreunează răspunsul la
prima întrebare, însă un pasaj din Polibiu ne poate ajuta în privinţa celei
de-a doua. Acesta ne spune că, în contextul anului 220 a. Chr., în vremea
războiului lor cu rhodienii şi bitinienii lui Prusias19, byzantinii au pierdut
Hieronul în faţa acestuia din urmă, însă „şi-l însuşiseră cu puţin timp îna
inte, cumpărându-l cu mulţi bani pentru poziţia sa favorabilă. Ei voiau să
nu lase nimănui nicio bază de sprijin de la care s-ar fi putut pomi împo
triva neguţătorilor care navigau înspre Pont etc."20• Prin urmare, în ciuda
presiunii exercitate de celţi şi a greului tribut pe care trebuiau să li-1 plă
tească, byzantinii au găsit totuşi resursele pentru a-şi procura o fortăreaţă
de importanţă majoră, contra unei mari sume de bani, exact în epoca în
care acelaşi Polibiu ne spune că erau foarte strâmtoraţi (motiv pentru care
au introdus o taxă abuzivă asupra navigaţiei prin Bosfor, taxă pe care este
foarte probabil că nu ar fi putut-o introduce dacă nu ar fi stăpânit Hiero
nuF1). Cum anume au reuşit acest lucru, Polibiu nu ne spune, şi nici nu
18. Gabrielsen 2007, 290 sqq.
19. Pentru acest război, Polibiu, IV, 52; Miller 1897, 1 1 37; Merle 1916, 56-59; Vitucci
1953, 37-42; Newskaja 1955, 153-157; Will 19822, 45 sq.; Davies 1984, 273; Heinen 1984,
431 şi 440; Jefremow 2005, 51-98; Robu sub tipar.
20. Polibiu, IV, 50, 3: „'IEQOV, o Bul;av no t µtKQoic; avWTEQOV XQ6vmc; µEyci:Ac.Jv
WVT]aliµEvm XQT]µciTwv i:aq>ETEQ(aavw bt.a TI)v EUKaLQLaV wu T61wu, pouA6µEvm
µT]bEµLav aq:>oQµi]v µT]bEVL KUTAALmiv µtju KaTa TWV E le; TOV TI6vwv n:AEOVTWV
(µn:6Qw"), tr. rom. de V. Popescu, Polybios, Istorii, voi. I, Bucureşti, 1966. În ce priveşte
sensul exact al sintagmei lui Polibiu, „bază de sprijin de unde s-ar putea pomi
împotriva neguţătorilor care navigau înspre Pont" („aq:>oQµi]v µT]bEvL KarnAmEiv
µtjTE KaTa TWV E le; Tov TI6vwv n:AE6vTwv (µn:6Qw"), vezi analiza lui Gabrielsen
(2007, 314): „I agree [ „ . ] that aphorme means 'an operative base from which one can
sail out'. However, my rendering of the clauses [se. din tratatul de pace între Byzantion
şi Rhodos] explaining the use of that base allows for the possibility that the one who
possessed Hieron did not necessarily attack merchants [ „ . ] but quite the contrary he
was mindful of all of these [ „ .]. At any rate, what Polybius probably reports is that
from their newly-acquired base, Hieron, the Byzantians provided to traders an old
kind of service: naval escort".
21. Despre cât de strâmtoraţi erau byzantinii în a doua jumătate a secolului al
III-iea a. Chr., Polibiu, IV, 45-46 şi mai ales 45, 10 şi 46, 3-6. Despre traficul în Bosfor şi
taxele pe navigap.e, vezi Gabrielsen 2007.
-
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pare foarte preocupat de contradicţia la care se expune. Au făcut byzantinii
apel la un împrumut intern ori extern (şi dacă da, atunci de la cine? Este
puţin probabil să fi găsit sprijin extern, întrucât ştim de la Polibiu că byzan
tinii au solicitat ajutorul financiar al celorlalţi greci, cu un succes foarte li
mitat22 - însă nu ştim dacă ajutorul solicitat viza mijloacele băneşti necesare
pentru achiziţionarea Hieronului), la taxe suplimentare ori la o subscripţie
publică. Vor fi întârziat cu plata tributului pentru galati, expunându-se la
riscul represaliilor, risc asumat în contul beneficiilor ulterioare scontate de
pe urma tranzacţiei cu Callimedes? Au dispus cumva de rezerve „bugeta
re" (cuvântul în sine este anacronic, întrucât e ştiut că cetăţile greceşti nu
operau cu „bugete" în sensul modern al cuvântului) - şi, dacă da, cum au
procedat? E dificil de răspuns la această problemă, dacă nu chiar de-a drep
tul imposibil, în lumina documentaţiei de care dispunem. Simpla trecere în
revistă a variantelor posibile pare să sugereze mai degrabă fie că Polibiu a
exagerat în descrierea condiţiei economice a Byzantionului (ale cărui di
ficultăţi financiare nu vor fi fost, poate, chiar aşa de mari pe cât le vede
istoricul din Megalopolis), fie că byzantinii vor fi făcut apel - cu succes - la
resurse interne (un împrumut, o subscripţie publică ori taxe suplimentare,
sau toate la un loc), şi nu ne rămâne decât să sperăm că descoperiri arheo
logice ulterioare vor putea aduce indicii suplimentare în acest sens.
Aparent, atât Polibiu, cât şi Dionysios se referă la acelaşi eveniment,
însă aici intervine o problemă: despre care Callimedes ar putea fi vorba?
El era strategul unui suveran seleucid23 pe nume Seleucos, dar - încă o
dată - al cărui Seleucos? Dacă am căuta o sugestie în monumentalul co
mentariu istoric al lui Walbank, am găsi următoarele rânduri: "which Se
leucus is meant, and what date to be assigned to the transaction, is not
however clear, for µLKQoii:; avW'tEQOV XQ6vmi:; is an elastic phrase"24•
22. Polibiu, IV, 46, 3-6: „TEA.oe; b' �vayKaa8riaav oybm']KOVW TMCTVW m;y
XWQf]am cp<'>Qov nM:iv Km' (vuxuTov i:'wc; E le; KauaQov, t'cp' ou KaTEAu8ri µf:v
i] �aav\Ela, TO bi: ytvoc; mJ-rwv t'E.Ecp8aQf] mxv, U110 8Q�Kc;_JV EK µna�ot\f]c;
imKQCTTfJ8Ev. iv oIc; KaLQoic; u110 TWV cp<'>Qwv mE(.ouµEvm TO µf:v 11QWTOv t'11Qfo�rnov
11QOc; wuc; "EMrivac;, bEoµEVOL acp[m �Of]8Eiv KCTL auyxoQfJYEiV E le; wuc; 11EQLWTWWc;
KaLQOuc;· TWV bE 11;\ElaTWV 11CTQOALyWQOUVTWV, EVEXELQTJCTCTV a11avayKaa8EvTEc;
11aQaywyLli(.nv wuc; E le; Tov IT6vwv 11Movwc;" (,,În cele din urmă au fost siliţi să
plătească un tribut de optzeci de talanţi până la domnia lui Cavaros, în timpul căruja
regatul a fost distrus şi gallii, învinşi de către traci, au fost nimiciţi până la unul. In
acest timp, bizanţii, apăsaţi de impozite, trimiseră întâi o delegaţie către eleni, ca să
ceară să le dea ajutor şi sprijin bănesc în acele împrejurări. Fiindcă cei mai mulţi eleni
le-au nesocotit cererea, ei au fost siliţi să pună să plătească taxă de trecere pe cei care
navigau spre Pont", tr. rom. de V. Popescu, Polybios, Istorii, voi. I, Bucureşti, 1966).
23. Bengtson 1944, 1 18.
24. Walbank 1957, 505.
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În ce ne priveşte, credem că o examinare mai atentă a situaţiei pose
siunilor europene şi anatoliene ale Regatului Seleucid ne poate permite
să datăm momentul în care sanctuarul de la Hieron a încăput pe mâinile
byzantinilor. Nu există decât trei monarhi dintre care să putem alege per
sonajul la care se referă Dionysios din Byzantion: Seleucos I, Seleucos II
şi Seleucos III (întrucât ceilalţi regi care au purtat acest nume au domnit
după pacea de la Apameia, din 188 a. Chr., când Regatul Seleucid a pier
dut Asia Mică pentru totdeauna).
Seleucos I ar fi o alegere potrivită, dacă ne gândim la faptul că el a
reuşit să cucerească cea mai mare parte a regatului lui Lisimah în 281 şi
a trecut în Europa, anexând Tracia Hellespontică. Hieronul - de va fi fost
totuşi ocupat militar de către Seleucos, în pofida statutului său sacru şi ne
utral - ar fi putut fi vândut de către ofiţerul său Callimedes în momentul
în care Seleucos I a fost asasinat de Ptolemaios Keraunos (281 a. Chr.), iar
majoritatea posesiunilor sale din zona Hellespontului au fost pierdute.25
Conjectural, ipoteza este posibilă - însă aici intervine un impediment ma
jor: 281 este o dată destul de îndepărtată de 220 a. Chr. pentru a fi în acord
cu sintagma µLKQOL<; aVW'tEQOV XQOVOL<; - „CU puţin timp înainte" - (chiar
dacă, în acelaşi loc, Polibiu narează cu dezinvoltură şi rapiditate o istorie
a la longue duree, care începe înainte de venirea galatilor în Asia, aşadar
înainte de 279, şi se termină la momentul în care Byzantionul intră în con
flict cu Rhodosul şi Prusias, deci în 22026).
Rămân aşadar Seleucos II şi Seleucos III, care, într-adevăr, se potrivesc
destul de bine, fiecare, cu „elastica frază" a lui Polibiu care este singu
rul nostru indiciu de natură cronologică. Unii istorici moderni îl prefe
ră pe Seleucos 1127, câţiva, pe Seleucos 11128, în vreme ce alţii evită să se
25. Imediat după asasinarea lui Seleucos I, o parte din trupele sale au fost încorporate
în armata lui Keraunos, fiind convinse fie cu ameninţări, fie cu promisiunea unor
sume de bani. Era, aşadar, un bun moment pentru ca un ofiţer credincios lui Seleucos
şi derutat de turnura luată de evenimente să fie ispitit să vândă fortul care îi fusese
încredinţat, decât să i-l predea celui ce-i asasinase stăpânul. Pentru circumstanţele tul
buri ale morţii lui Seleucos I, vezi Grainger 1990, 190-210.
26. Pentru analiza textului polibian în cauză, în afară de Walbank 1957, ad loc„ vezi
şi Dumitru 2013, 82-84.
27. Miller 1897, 1 1 37: „Von einem (sonst nicht genannten) Kallimedes, Feldherm
des Seleukos II, erkauften sich die Byzantier den Fortbesitz des Hieron am Eingange
des Bosporos, Dion. Byz. 92 [59]. Polyb. IV, 50, 3"; Capdetrey 2007, 237: «peut-etre sous
le regne de 5eleucos II».
28. Moreno 2008, 669: „the sanctuary [se. Hieron], having been converted deci
sively into a fortified customs point, later fell under Seleukid control, since it was
sold to the Byzantines 'for a considerable sum of money' by Seleukos II or III" şi
n. 56, „probably the latter [se. Seleucos III] given the indication in Polybios µtKQOic;
CtVWTEQOV XQOVOLc;".
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pronunţe.29 Cu toate acestea, în lumina informaţiei care ne este disponibilă
la ora actuală, putem stabili identitatea regelui seleucid în vremea căruia
byzantinii au devenit stăpânii Hieronului, cu o marjă de eroare relativ
redusă.
Astfel, ştim de la Polibiu că Seleucos III, „îndată ce luă domnia, aflând
că Attalos supusese toată ţara de dincoace de Taurus, se grăbi să vină în
ajutorul regiunilor sale. După ce a trecut peste Taurus cu o mare armată,
muri asasinat prin vicleşug de Apaturios Gallul şi de Nicanor".30 Iar cu un
paragraf înainte aflăm că Achaios, un înalt demnitar seleucid care avea să
uzurpe şi el, mai târziu, domnia Asiei Mici, ca şi Antiochos Hierax, „îm
preună cu acesta [se. Seleucos III], ca rudă, a trecut peste Taurus cu doi ani
mai înainte de evenimentele despre care vorbesc acum [se. războiul dintre
Byzantion, Rhodos şi Prusias]".31 Prin urmare, e clar că Seleucos III Keraunos
nu a izbutit să reinstaureze dominaţia seleucidă în Asia Mică, fiind ucis
chiar la începutul campaniei prin care încerca să recupereze tot ceea ce
pierduse tatăl său.32 Izvoarele antice nu ne permit să stabilim cu certitudi
ne cât de mult a reuşit Seleucos III să înainteze cu armata în Anatolia. Este
adevărat că unele indicii ne sugerează că expediţia regală în cursul căreia
a fost asasinat Seleucos III a fost precedată de cel puţin una, condusă de
Andromachos, tatăl lui Achaios. Ştim că în momentul războiului dintre
rhodieni şi byzantini Andromachos se găsea prizonier la Alexandria, la
Ptolemeu III, însă nu cunoaştem modul în care ajunsese acolo, în această
stare, întrucât Polibiu ne spune că rhodienii au trimis o delegaţie pentru
a cere eliberarea sa, astfel încât să îşi creeze o datorie de recunoştinţă faţă
29. Newskaja 1955, 155: „Spăter wurde Hieron von Seleukos erobert, und erst
kurz vor dem Kriege mit Rhodos hatte Byzanz den Ort von einem Kommandanten
des Seleukos, Kallimedes, fur eine hohe Summe losgekauft"; Grainger 1997, 99 (fără
menţiune cronologică); Gabrielsen 2007, 314: „Before it was aquired by Byzantion,
Hieron had been în the hands of the Seleucid kings. [ . . . ) Neither Polybios vague
time indication [ „ . ), nor the named Seleukid official helps us to establish the date of
Byzantion's takeover of Hieron".
30. Polibiu, IV, 48, 7-8: „I:tArnKoc; yaQ 6 vfoc; wc; 8aTTOV naQEAa�E TI]v �am.Adav,
rruv8av6µEvoc; ÂTTAAOV naaav fîbTJ TÎ]V l':rrl TctbE TOU TaUQOU bvvaaniav ucp' au
TOV rrrnmfp8m, rraQWQµr')8T] �Of]8Eiv wic; acpETEQOLc; rrQayµaaLv. VnEQ�aAwv bf.
µEYMYJ buvaµn TOV TaVQOV, KaL boAocpovî]8Elc; urr6 'r' ArraTOUQLOU TOU [a;\awv
Kal NLmVOQOc;, µE'rr')M a/;E TOV �[ov", tr. rom. de V. Popescu, Polybios, Istorii, voi. I,
Bucureşti, 1966.
31. Polibiu, IV, 48, 6: „&µa TOUTCJJ blit TI]v oiKE LOTT]Ta auvumQE�AAE TOV TaVQOV,
bvai µa.ALma nwc; ETWL TIQOTEQOV TWV vuv AEyoµtvwv KaLQwv" (tr. rom. de
V. Popescu, Polybios, Istorii, voi. I, Bucureşti, 1966).
32. Pentru domnia lui Seleucos III, vezi Porphyrios-Eusebios (ed. Schoene) F 32.9;
Eusebius, Chron. I, 40, 1 1; Appian, Syr., 68; Polibiu, IV, 48, V, 40 5; XXXII, 71, 4; Ieronim,
In Dan., III, 1 1 , 10. Pentru literatura secundară: Bouche-Leclercq 1913, 120-122; Will
19792, 313 sq.; Grainger 1997, 63; Houghton, Lorber 2002, 328 sq.
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de Achaios, care era înclinat să intervină în război de partea byzantinilor.33
Cum nu cunoaştem nici un conflict cu Egiptul care să fi survenit după în
cheierea celui de-al treilea război laodiceic şi în urma căruia Andromachos
să fi putut cădea prizonier în mâinile lagizilor, Bouche-Leclercq a propus
«la solution qui [ . . ] paraît la meilleure [n.n. - car] la plus simple. Andro
machos a du prendre le commandement dans une premiere campagne di
rigee contre Attale. II y fut vaincu et fait prisonnier»34• Această conjectură
este destul de fragilă, şi ea a fost atacată ulterior.35 Pe de altă parte, însuşi
faptul că Seleucos III era numit de către soldaţii săi „Keraunos"36, cât şi
relativ rapida recucerire a celei mai mari părţi din fostul domeniu seleucid
din Anatolia în primii ani ai lui Antiochos III (domeniu ce avea să fie foarte
repede uzurpat de Achaios, care se proclamase rege înainte de izbucnirea
războiului între Rhodos şi Byzantion, deci între 223 şi 220 a. Chr.) sugerea
ză că Seleucos III a repurtat cu rapiditate unele succese în Anatolia (de ce
nu, poate chiar prin intermediul lui Andromachos), care trebuie să fi fost
destul de durabile - însă e greu de crezut şi de acceptat că a putut ajunge
de la Taurus până la Bosfor. Evidenţa numismatică ne arată că Seleucos III
a bătut monedă în Asia Mică, însă nu se poate stabili cu exactitate în ce loc.
Autorii celui mai recent catalog de monede seleucide, Arthur Houghton
şi Catharine Lorber, atribuie un singur tip monetar de argint37 aşa-numitei
„Uncertain Mint 49", pe care o localizează - cu un grad mare de proba
bilitate - lângă Apameia Frigiei, acolo unde a fost descoperit principalul
tezaur care conţinea acest gen de monede.38 Or de la Apameia Frigiei până
la Bosfor e o cale destul de lungă, nu foarte uşor de străbătut în campania
unui singur an, astfel încât Seleucos III să îşi fi putut infiltra un strateg la
Hieron care să fi vândut fortul şi sanctuarul byzantinilor. Nu ne rămâne
de făcut decât să restrângem cercul la un singur Seleucos.
Situaţia este foarte diferită în ce-l priveşte pe Seleucos II. El a moştenit
la urcarea pe tron un regat care se întindea din Tracia până în Iran. Această
realitate geopolitică nu avea să dureze prea mult, întrucât războiul
cu Egiptul lagid - aşa numitul „război laodiceic" sau „ al treilea război
.

33. Polibiu, IV, 51.
34. Bouche-Leclercq 1913, 121.
35. Huss 1977, 187 sqq. Huss presupunea că Andromachos căzuse prizonier luptând
nu cu Attalos, ci cu Ptolemeu III, într-un moment care se plasează între moartea lui
Seleucos III şi moartea lui Ptolemeu III, în urma unei expediţii lagide în Asia Mică
conduse de Magas, fiul lui Ptolemeu, în baza interpretării pe care o dădea papirului
no. 6 din colecţia Papyri Haunienses (editată şi publicată de T. Larsen, la Copenhaga,
în 1942). Vezi şi Will 1979, 314.
36. Porphyrios-Eusebios (ed. Schoene) F 32.9; Eusebius, Chron., I, 40, 1 1 .
37. Hougton, Lorber 2002, 331, no. 915.
38. Tezaur descoperit în 1 963: l.G.C.H. no. 1411.
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syrian" - bătea la uşă, şi odată cu el aveau să survină problemele secesiu
nilor satrapiilor orientale (Parthia şi Bactria), dar şi ale Asiei Mici, aflată
sub autoritatea viceregelui Antiochos Hierax, fratele mai mic al lui Seleu
cos II. Cronologia tuturor acestor evenimente ne scapă39, însă un lucru este
cert - în 246 a. Chr., la urcarea sa pe tron, Seleucos II era suveranul Asiei
Mici şi al Traciei Hellespontice,40 domenii pe care le moştenise de la tatăl
său, Antiochos II Theos,41 aşa cum o atestă activitatea monetară, în mod
special cea a atelierului „Uncertain Mint 34", care a emis monede în nume
le lui Seleucos II în zona Hellespontului (poate chiar la Abydos).42 Aflate
sub o dublă (dacă nu chiar triplă) presiune reflectând ambiţiile şi acţiunile
unor dinaşti precum Attalos I şi Ptolemeu III, posesiunile lui Seleucos II în
Asia Mică au fost repede pierdute ca urmare a acţiunilor uzurpatoare ale
fratelui său mai mic, Antiochos Hierax, în mod sigur între anii 239 şi 230 un reper cronologic foarte apropiat de informaţiile fumizate de Dionysios
din Byzantion şi de Polibiu. Putem presupune că, aflat în faţa opţiunii
de a-şi preda garnizoana în mâinile uzurpatorului Antiochos Hierax ori
chiar ale lui Ptolemeu III, şi el foarte activ în Tracia în acei ani, strategul
Callimedes va fi găsit mai onorabil să vândă Hieronul cetăţii Byzantion.
Pentru strategul seleucid, era un mod eficient de a ieşi dintr-o dilemă de
loialitate. Pentru byzantini, era un mod la fel de eficient de a compensa
pierderile financiare create de tributul impus de celţii de la Tylis. Rămâne
în continuare o enigmă modul în care a fost posibil ca byzantinii, atât de
strâmtoraţi de tributul plătit celţilor, să fi putut strânge o sumă mare cu
care să cumpere Hieronul.
39. Pentru literatura secundară: Bouche-Leclercq 1913, 95-119; Heinen 1984, 420
sq.; Grainger 1997, 60-63; Houghton, Lorber 2002, 229-233, şi, mai recent şi mai radical,
Coşkun 2013.
40. Vezi Bouche-Leclercq 1897, 1 -63, pentru o excelentă analiză atât a circumstanţelor
domniei lui Seleucos II, cât şi (mai ales) a felului în care a fost reconstruită de isto
riografia modernă, începând cu Niebuhr. Mai recent, Will 19792, 255 sq. Nu este lipsit
de importanţă să amintim aici că pentru scurta perioadă în care Antiochos Hierax a
fost viceregele fratelui său, înainte de a uzurpa diadema regală pe care nici fratele lui,
nici cronografii, nici istoricii moderni nu i-au recunoscut-o (spre deosebire de supuşii
săi care îi plăteau taxe ori de suveranii cu care întreţinea relaţii diplomatice, ca să nu
mai vorbim de magistraţii monetari care au bătut monedă în numele şi cu chipul său
ori de propria-i cancelarie), autoritatea regală seleucidă a funcţionat în Asia Mică în
condiţii (cvasi) normale. Altfel spus, actele şi monedele emise de autoritatea seleucidă
au fost făcute în numele lui Seleucos II.
41. Despre activitatea lui Antiochos II în Tracia, vezi, mai recent, Avram 2003 (în
special p. 1209, pentru opinia - pe care o împărtăşim - că Antiochos II şi-a putut păstra
domeniul tracic după eşecul suferit în faţa Byzantionului).
42. Houghton, Lorber 2002, 235-249 - pentru atelierele regale seleucide din Asia
Mică ce au emis monedă în numele lui Seleucos II, fie înainte de revolta lui Antiochos
Hierax, fie înainte de cucerirea ptolemeică, după caz.
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Prin urmare, ipoteza care ni se pare cea mai plauzibilă este că Hieronul a
fost cumpărat de Byzantion de la Callimedes, strategul regelui Seleucos II,
în jurul anilor 246-236, în contextul acţiunii uzurpatoare a lui Antiochos
Hierax şi al ofensivei victorioase a lui Ptolemeu III în regiunea Traciei
Hellespontice. Singura obiecţie care s-ar putea aduce acestei ipoteze este
aceea că nu ştim cum şi cât anume din cuceririle trace ale lui Antiochos
II au persistat până la începutul domniei lui Seleucos II,43 după cum nu
ştim nici cum şi nici când va fi intrat Hieronul sub control seleucid (însă,
în mod sigur, nu în vremea lui Seleucos II). Cum însă este greu de acceptat
că va fi fost soluţie de continuitate între monetele emise la Lisimahia atât
pentru Antiochos II, cât şi pentru Antiochos Hierax44 şi cum am văzut că
există indicii numismatice care atestă autoritatea lui Seleucos II în zona de
nord-vest a Asiei Mici, nu ne rămâne decât să presupunem continuitatea
prezenţei seleucide în zona Traciei Hellespontice de la Antiochos I până la
Antiochos Hierax (când va fi dezlocuită de Ptolemeu III, creatorul satrapiei
lagide a Traciei), inclusiv - pentru o scurtă vreme - în epoca lui Seleucos II.
Cum anume se va fi acomodat Byzantionul cu această prezenţă rămâne
în continuare o enigmă. Cert este că cetatea a căutat - şi a găsit - soluţii de
supravieţuire care au mers de la neutralitate şi joc de balans între marile
puteri până la rezistenţa făţişă.

Abstract

Considerations over Byzantion and Hieron in the Third Century BC

The goal of the present article is to examine some passages in Polybius,
Diodorus, and Dionysius of Byzantion dealing with the situation of
Byzantion in the 3rd century B.C. in respect to the settlement of Hieron and
its status in relation to Byzantium. Two set of events are being examined:
the first one is the combined expedition sent by Antigonus Monophtalmos
and lead by Patroclus and Lykon to bring relief to the city of Callatis,
which was besieged by Lysimachus sometime around 315-313 BC. Since
Pausanias was gathering his land forces near Hieron, under the protection
43. Vezi, de pildă, îndoielile lui Bengtson 1944, 1 18: „so noch mehr die Persănlichkeit
des ,Seleucus'; denn gesetzt den Fall, es wăre damit Seleucos II gemeint, so ist die
Charakteristik einfach als ,Seleucus' sehr miBverstăndlich" (la fel şi tabelul de la p. 408,
no. 16: „Datum: Seleukos II (?)").
44. Houghton, Lorber 2002, 173 sq., 304 sq. 3 tipuri monetare atribuite domniei lui
Antiochos II (cu 14 variaţiuni, semnalate de diverse combinări ale mărcilor de control)
şi încă 3 atribuite domniei uzurpatorului Antiochos Hierax.
-
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of the fleet of Lykon, the implication is that Hieron was not a Byzantine
dependency by that time and was conserving his neutral status.
The second set of events follows from Dionysius and Polybius informing
us that, under a king Seleucus, an official of the Seleucid kingdom has sold
Hieron to Byzantion. So far, there has been no attempt to identify which
Seleucus was meant, and after the consideration of the particularities of
the reigns of the first three kings bearing the name of Seleucus and their
(possible) rule over northem Asia Minor and Thrace, our conclusion is
that, with the data currently available, the purchase of Hieron must have
taken place in the first part of the reign of Seleucus II, just before the
rebellion of his brother Antiochus Hierax, that is sometime between 246
and 236 BC.
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Teritoriul Tomisului în epoca romană timpurie
în lumina documentelor epigrafice. I .
MARIA BĂRBULESCU
LIVIA BUZOIANU

Tema teritoriului rural al Tomisului a fost cercetată în mai mică măsură
pentru perioada autonomă a cetăţii, fără să lipsească totuşi precizări pri
vind mărimea sa în epoca elenistică.1 În schimb, interesul pentru perioada
Principatului a fost exprimat în mai multe rânduri, începând cu statutul
juridic al Tomisului, mărimea (aproximativă) a teritoriului, structurile ru
rale atestate, regimul solului, populaţia, cultele - toate aceste aspecte fiind
abordate în lucrări din ultimele decenii.2
Fără a relua în totalitate această discuţie, în studiul de faţă ne-am pro
pus să analizăm întregul fond epigrafie din teritoriul tomitan, cuprins în
principal în ISM II, dar adăugând şi inscripţiile apărute în ultimele trei
decenii, după alcătuirea corpusului.3 Am avut astfel prilejul să facem
unele observaţii în legătură cu structurile rurale menţionate epigrafie (to
ponimie, statut, locuitori), asupra populaţiei rurale, mai ales în lumina
onomasticii, a cultelor şi precizări privind limbajul epigrafie în inscripţiile
greceşti şi latineşti.
Primele două probleme - sursele epigrafice provenite din teritoriu şi
structurile rurale atestate epigrafie - stau mai întâi în atenţia noastră în
rândurile de faţă.

I. Sursele epigrafice
„ Circulaţia" inscripţiilor, bine cunoscută de altfel,4 a fost favorizată în
cazul Tomisului5 de calea rutieră a litoralului, dar şi de cea dintre Dunăre
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-Il-ID-PCE-201 1-3-0054.
Maria Bărbulescu - Universitatea „Ovidius" Constanţa; mariabarbulescu@yahoo.fr
Livia Buzoianu - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; liviabuzoianu@
yahoo.com
1. Irimia 2003, 57-67; Irimia 2006, 51-74.
2. Suceveanu 1977 şi 1988; Bărbulescu 2001; Bâltâc 2011; asupra altor contribut:ii privind
satul dobrogean, vezi Suceveanu 2001-2002, 157-172 = Suceveanu 2009, 209-224.
3. Volumul semnat de Iorgu Stoian - ISM II - a apărut postum în 1987, cu o docu
mentare încheiată cu un deceniu înainte. Inscripţiile descoperite ulterior au fost pu
blicate, în general, în revista Pontica.
4. Pippidi 1988, 166-172.
5. Bărbulescu 1988, 244-245; Bâltâc 201 1, 1 73, n. 378.
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şi Mare, pe valea Carasu, amplificată totodată de divese amenajări antice
(valurile) şi moderne (calea ferată Cernavodă-Constanţa sau portul Con
stanţa).
Se constată, astfel, prezenţa mai multor inscripţii în preajma acestor
amenajări, la Cumpăna, Lazu, „în valul de piatră", Valea Seacă - Valul lui
Traian, Poarta Albă sau, firesc, în apropiere de Tomis, în cartierele Anadal
chioi, Palazu Mare, ori în cimitire moderne (Techirghiol).
Exemplele de monumente tomitane găsite în teritoriu sunt numeroase
(Tabelul I, coloana 12), uneori descoperite la distanţe mari spre nord-vest
(Ulmetum, ISM V 91 ) şi lângă Carsium (ISM V 1 1 1 ), spre vest (Poarta Albă
- ISM II 43, 106) şi spre sud (Tuzla - ISM II 390 IGLR 86, în perioada
târzie, sec. V p. Chr.).
S-a impus, astfel, în funcţie de conţinut, o selecţie a acestor monumente,
detaşând piesele care au aparţinut evident Tomisului, deoarece amintesc
instituţii ale oraşului, magistraţi în funcţie, asociaţii religioase existente
mai degrabă în cetate, guvernatori ai provinciei Moesia Inferior şi militari
activi; tot de provenienţă tomitană sunt şi fragmentele arhitectonice - ar
hitrave, capiteluri -, inscripţiile monumentale, stâlpii miliari puşi de auto
rităţile romane/municipale,6 ca să amintim monumentele mai importante
care au fost excluse din comentariul de faţă (47 de inscripţii din totalul
celor 118+ 1? descoperite în teritoriul tomitan).
Selecţia rămâne dificilă mai ales în cazul unor inscripţii funerare, care
pot aparţine unor KAi]QOVXOL tomitani ori civili romani sau veterani sta
biliţi în teritoriu/ unele dintre aceste monumente pot proveni însă din
necropola Tomisului;8 aceeaşi dificultate o ridică şi inscripţiile fragmen
tare (neîntregite), de aceea credem că trebuie păstrată o categorie de mo
numente a căror provenienţă din teritoriu este nesigură (21+1? Tabelul
I, coloana 10).
Revenind la sursele epigrafice, am inclus în repertoriu şi câteva inscrip
ţii descoperite la Constanţa şi în împrejurimi, care amintesc un sat - Kwµri
ATioMwv(ov9 - şi pe unii proprietari rurali (numărul acestora fiind cu
siguranţă mai mare, dacă ţinem seama de veteranii destul de numeroşi
atestaţi la Tomis10); în sfârşit, am adăugat şi câteva monumente cu loc de
descoperire necunoscut, care, după textul păstrat, par să provină din me
diul rural.
=

-

6. Fără a discuta aici importanţa miliarilor în stabilirea căilor rutiere şi chiar a
aşezărilor rurale.
7. Supra, n. 2.
8. Ne referim mai ales la inscripţiile funerare greceşti în versuri.
9. Asupra toponimului, vezi Tabelul I, 3 şi Tabelul II Ay 5; infra, n. 66, 68.
10. Privitor la veteranii din Tomis, vezi ISM II, p. 425, s.v. veteranus; Matei-Popescu
2010, 27, n. 70, 73-74 şi în alte locuri; vezi discuţia şi mai jos.
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Am inclus, aşadar, în analiza întreprinsă 71+1? inscripţii din teritoriul
tomitan, dintre care 41 sunt în limba greacă/2 bilingve (respectiv 29/1 fu
nerare şi 12/l votive) şi 30 +1? în limba latină (22+ 1? funerare şi 8 votive)
(Tabelul I, total general).
În mod firesc, în ambele grupe de limbă inscripţiile funerare sunt mai
numeroase (peste 2/3); cele votive în limba greacă provin în general din
locuri unde existau probabil sanctuare11 (cu legături evidente şi cu oraşul
(oraşele) vest-pontic(e)), iar cele votive latineşti au fost puse mai ales de
autorităţile săteşti, cum vom avea prilejul să detaliem în partea a II-a a
contribuţiei noastre.

li. Structuri rurale atestate epigrafie în teritori u l tomitan

Fără să ne ocupăm aici de etapele de instaurare a autorităţii romane în
Dobrogea, 12 reţinem din scrierile lui Ovidiu două informaţii:
- regiunea intrase foarte de curând sub autoritatea romană (haec Auso
nio sub jure novissima; Ovidiu, Tristia, II, v. 199-200);
- organizarea la Tomis de ludi pentru a celebra dies natalis Augusti, la
puţin timp după moartea împăratului (Ovidiu, Ex Ponto, IV, 9, 1 15-1 16).
Prima menţiune, deşi vagă, o raportăm la anul relegării poetului la To
mis (8 p. Chr.) şi constituie un terminus ante quem de instaurare a unei for
me de autoritate romană. Termenul novissima ne obligă să luăm în consi
derare o dată foarte apropiată de anul 8 p. Chr. Cum expediţia lui Licinius
Crassus (din 29-28 p. Chr.), considerată terminus post quem de instaurare a
autorităţii romane, deşi constituie un reper valabil, pare oarecum îndepăr
tată de ceea ce presupune superlativul novissima, un reper mai apropiat
ar fi misiunea ca legat imperial cu puteri pretoriene a lui P. Vinicius în
Thracia şi Macedonia (din anii 3-2 a. Chr.), inclusiv de acordare, tot lui, a
titlului de patron şi everget al oraşului Callatis (ISM III 57).13
A doua menţiune din Ovidiu are deja valoarea unei prime mărturii de
manifestare a cultului imperial la Tomis; ea este în acord cu alte forme de
consacrare a cultului pentru Augustus, prezente la Histria (ISM I 146) şi
Callatis (ISM III 58).
Nesiguranţa sistemului, reflectată de mărturiile poetului, a vizat evi
dent întreaga regiune: geţii „nu se tem de armele soldatului roman" (nec
Ausonii militis arma timet [Ex Ponto, I, 2, 48]); pacea devine nesigură (pa
cis fiducia numquam [Trist., II, 5, 17]); nenumăratele neamuri din jur (circa
1 1 . Vezi, în acest sens, unele inscripţii descoperite la Mihail Kogălniceanu (ISM II
160; Bărbulescu, Câteia, Wisoşenschi 2009, 41 1 -414), Biruinţa (ISM II 292) şi Târguşor
(ISM I 374-377; infra, n. 100-107.
12. Asupra perioadei, vezi Vulpe, DID II, 27-48; Suceveanu 1977, 14-20; Avram, ISM
III, p. 44-54.
13. Vezi şi Avram 1998, 115-129.
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innumerae gentes) „ameninţă cu războaie crude" (jera bella minantur), ca să
ne oprim numai la aceste exemple, care ilustrează că oraşul şi teritoriul
rural erau deopotrivă ameninţate.14
Pericolele trebuie să se fi diminuat după crearea provinciei Moesia15 şi
mai ales după cuprinderea întregii regiuni de la Dunărea de Jos în aceasta
(urmare a constituirii provinciei Thracia în anul 46 p. Chr.)16 şi datorită
întăririi apărării liniei Dunării începând cu Vespasian.17
Deşi nu cunoaştem forma juridică pe care va fi avut-o Tomisul sub auto
ritatea romană stabilită definitiv, este de presupus la început statutul de ci
vitas libera, 18 ţinând seama de relativa întâietate a acestuia în prima jumătate
a sec. I p. Chr. faţă de oraşele vest-pontice din zonă; este primul centru care
îşi reia emisiunile monetare în timpul lui Augustus19 şi, spre mijlocul seco
lului, devine locul de întâlnire al guvernatorului Moesiei, Tullius Geminus,
cu solii histrieni2°, fie pentru a rezolva problemele de hotar ale acestora, fie
ca urmare a faptului că îşi avea sediul chiar în această cetate liberă.21
Prezenţa romană la Tomis şi în teritoriul său poate fi ilustrată în a doua
jumătate a sec. I p. Chr. şi începutul secolului următor. Într-adevăr, sunt
atestaţi la Tomis veterani veniţi din cele mai diverse locuri: din ţinutul
ligur, de la Aquae Statellae (ISM II 8),22 din Pannonia (ISM II 170),23 din
Frigia, de la Pessinus (ISM II 169).24
Posibila instalare la Tomis a unei garnizoane romane, dedusă din in
scripţiile unor militari activi, începând din vremea lui Vespasian, 25 reflectă,
14. Asupra statutului poeziei pontice a lui Ovidiu ca sursă de informaţie istorică,
vezi Lascu 1957, 119-191; Franga 1990, 225-238; Franga, Franga 2004-2005, 215-222;
Podossinov 1987, passim.
15. Syme 1 971, 40-72; Vulpe, DID II, 40-46; Avram, ISM III, 54-56.
1 6. Vulpe, DID II, 48-49; vezi şi Bâltâc 2011, 49-52.
17. Suceveanu 1971, 1 05-123; Suceveanu 1980, 469-499 ( 2009, 77-95); Suceveanu
1991, 255-276 ( 2009, 97-114); Suceveanu 1 977, 22 susţine că reorganizarea Moesiei, „în
care Dobrogea pare să fie încadrată definitiv măcar din punct de vedere militar", se
petrece în vremea lui Vespasian.
18. Doruţiu-Boilă 1975a, 152: civitas foederata sive Libera; Suceveanu 1977, 47: civitas
sine Joedere libera; Suceveanu 1975, 1 15-1 18. În legătură cu statutul juridic al oraşelor
vest-pontice în Imperiul Roman, vezi discuţia la Matei-Popescu, în acest volum.
19. Iacob 2003, 283; Ardevan 2010, 587-591.
20. ISM I 67-68, r. 54 şi p. 210; Thomasson, LP, 20:17:47-53 (cca 50/53).
21. Suceveanu 1977, 47, n. 185.
22. Diplomă militară din 2 decembrie 76 p. Chr. aparţinând unui pretorian - L.
Ennius Ferox.
23. Inscripţia funerară a lui T. Flavius Capito, decurion, veteran „alae Pannonioruml
donis donato ab I [i)mp(eratore) Vespasiano ob virltutem" (69-79 p. Chr.); Conrad 2004, 1 58,
nr. 126; Matei-Popescu 2010, 191, n. 1 602.
24. Placa funerară a lui T. Valerius Germanus, portdrapel al legiunii a VII-a Claudia
Pia fidelis; Conrad 2004, 159, nr. 1 28 (perioada flaviană târzie).
25. Suceveanu 1975, 120-121; vezi o părere diferită la Matei-Popescu 2001-2002,
204-205; 210-211; 235-236; Matei-Popescu 2010, 213 şi 242, care admite doar ipotetic
=

=

177
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

se pare, pierderea temporară a statutului de civitas libera şi aplicarea celui
de civitas stipendiaria, Tomisului sporindu-i, în noua sa calitate, obligaţiile
faţă de Roma.26
Două inscripţii tomitane atrag în chip deosebit atenţia în această pri
vinţă: prima este o dedicaţie, care aminteşte titlul de 'EMuS[ EQLrn;; ] acordat
probabil lui Hadrian (ISM II 47)27, titlu legat de redarea libertăţii unui oraş,
în cazul de faţă de redarea statutului de civitas libera cetăţii Tomis;28 cea de
a doua epigrafă, descoperită mai de curând la Topraisar (dar care trebuie
atribuită cetăţii Tomis), menţionează realizarea unei construcţii cu ocazia
„restabilirii libertăţii" (chwKaS]waµtvric; 'rf]c; E:t\rnSEQLac; �[µwv?]), fi
ind vorba de anumite privilegii acordate oraşului de către Hadrian.29
Rămânând la perioada discutată, sfârşitul sec. I-începutul sec. II p. Chr.
este momentul când, conform statutului cetăţii, va fi fost posibilă atribu
irea unor terenuri în teritoriul tomitan;30 este cazul veteranului, fost de
curion şi consilier tomitan, M. Ulpius Longinus, posesorul unui praedium
(probabil ager viritim adsignatus), personaj stabilit aici împreună cu soţia
sa, Ulpia Aquilina, în prima jumătate a sec. II p. Chr., poate în vremea lui
Traian (ISM II 180)31; este una dintre primele dovezi ale prezenţei romane
în teritoriu în această perioadă32• Constatăm, aşadar, constituirea în terito
riu, într-o primă etapă, a unor proprietăţi, nuclee ale unor viitoare aşezări,
cum observăm mai târziu din denumirea acestora.
În ce măsură putem vorbi, pentru teritoriul tomitan, de existenţa unei
formaţiuni preromane regăsite apoi într-o structură de tip locus, pe baza
inscripţiei lui M. Atius Firmus, loci princeps, atestat împreună cu soţia sa,
Cocceia Iulia, într-o inscripţie funerară din sec. I-începutul sec. II p. Chr.,
nu putem răspunde definitiv, deoarece locul de descoperire al epigrafei
şi, într-o mică măsură, textul, sunt indicate diferit; inscripţia a fost sem
nalată mai întâi în cimitirul turcesc de la Seimenii Mari (ISM V 4)33 şi apoi
în cimitirul musulman de la Techirghiol, cu o mică diferenţă de lectură
(ISM II 183)34•
prezenţa coh. I Flavia Commagenorum şi coh. VII Gallorum la Tomis; asupra prezenţei
militare la Tomis, vezi şi Buzoianu, Bărbulescu 2012, 54-57.
26. Suceveanu, Bamea 1991, 30 şi 31.
27. În ISM II 47 apar şi titluri imperiale: OAuµrc[LOc;] (primit în anul 129) şi [L:]wTtjQ.
28. Cf Suceveanu 1975, 115-124; Suceveanu 1977, 47.
29. Cf. Avram 2010, nr. 2; construcţia a fost realizată de triakostologoi (hapax) în faţa
altarului unui heroon.
30. Suceveanu 1998, 122.
31. Ruscu 2005, 152: veteran din războiul dacic; soţia sa probabil libertă.
32. Vezi totuşi menţiunea unor veterani la Tomis începând cu Vespasian (supra, n.
22-24).
33. ISM V 4: M(arcus) Attius I M(arci) j(ilius) Firmus I . . . se vilvo fecit . . .
34. ISM II 183 ( CIL III 772): M(arcus) Atius, I T(iti) [j(ilius)], Firmus„ „; se vivo
lipseşte în versiunea CIL şi aici.
=
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Formularea asemănătoare cu cea din inscripţia lui C. Iulius Quadratus
(Iolei princeps quinquennlalis territo[rii] I Capidavensis, ISM V 77)35 a făcut să
se presupună că inscripţia a fost luată de la Capidava;36 posibil, aşadar,
ca inscripţia să provină de undeva din interiorul regiunii, desemnându-l
prin titlul de princeps loci pe şeful unei comunităţi indigene, care dobândi
se cetăţenia romană37 (şi soţia sa poartă nume roman).38
Potrivit statutului său juridic de oraş liber, Tomis a avut o posesiune
efectivă asupra propriului teritoriu, fără să putem vorbi de o delimitare
între XWQa şi regia (ca la Histria).39 În absenţa unei hotărnicii, aprecieri
le privind mărimea teritoriului sunt aproximative, ţinând seama pe de o
parte de importanţa metropolei Pontului Stâng în sec. II-III p. Chr.,40 iar
pe de altă parte de datele oferite de oraşele vest-pontice apropiate, Histria
şi Callatis; ne referim în primul rând la horothesii, cea histriană (din anul
100 p. Chr.)41, completată de alte ştiri epigrafice din regia Histriae, ar permi
te stabilirea unei linii de demarcaţie între cele două territoria, pe râul Cala
baeus (Casimcea) şi eventual pe lacul Taşaul, aşadar pe graniţe naturale. E
posibil ca linia de hotar spre sud să fi atins zona lacului Techirghiol42, dacă
nu cumva teritoriul era chiar mai extins în această direcţie,43 dacă luăm în
considerare că unele inscripţii din Tomis au ajuns până la Tuzla şi Schitu.
Ansamblul descoperirilor din Tomis a permis şi trasarea unei linii ipote
tice spre vest (spre limitele teritoriilor centrelor de la Dunăre), pe direcţia
Medgidia, Valea Dacilor, până în zona comunei Cobadin, dacă nu cumva
teritoriul rural al metropolei cuprindea o suprafaţă chiar mai mare.44
35. Vezi, tot acolo, discuţia asupra sintagmei loci princeps; adaugă Avram 1984, 159161; Bărbulescu 2001, 1 06-107, n. 787-797.
36. Cf. Gostar 1972, 259-261.
37. Suceveanu 1998, 127 şi 1 1 1; Suceveanu 2001-2002, 169, consideră că la Seimeni
a fost găsit un alt exemplar al aceleiaşi inscripţii şi menţine aprecierea aflării locus-ului
condus de un princeps la Techirghiol.
38. Cocceia Iulia provenea din familia unui încetăţenit prin constituţiile imperiale
din anul 97. Vezi, tot la Tomis, alţi Cocceii din prima jumătate a sec. II (ISM II 181, 182)
şi din a doua jumătate a aceluiaşi secol (ISM II 260).
39. Asupra acestor entităţi, vezi Suceveanu 2001-2002, 170, care apreciază că
reorganizarea romană a teritoriului tomitan datează din perioada stipendiariatului
(Vespasian-Traian inclusiv), când este posibil să fi existat o XWQa şi, separat, o regia
Tomitana ca la Histria; Avram 2007, 99 crede că, deşi o regia Tomitana nu este atestată
în mod explicit, prezenţa mai multor viei cu populaţie romană în împrejurimi ne-ar
îndreptăţi să presupunem o soluţie analoagă Histriei.
40. Vezi Buzoianu, Bărbulescu 2012, 45-48 şi 62-64 (bibliografia).
41. ISM I 67-68; Avram 1990, 1 1-14; Suceveanu 1998, 158-159; Bărbulescu 2001, 32-34.
42. Avram 1991, 130-132 şi fig. 4 (epoca elenistică); Bărbulescu 2001, 63 şi fig. 2.
43. Vulpe, DJD II, harta II; Suceveanu 1977, 51-52, 127 şi fig. 1; Suceveanu 1998, 127
includ Stratonis (turris) (Capul Tuzla) şi Parthenopolis (Costineşti) în teritoriul tomitan;
tot astfel, Bâltâc 201 1, 88, consideră limita între teritoriul tomitan şi cel callatian, la sud
de localităţile Osmancea, Topraisar şi Costineşti; v. şi hărţile 2-4.
44. Bărbulescu 2001, 57; Bâltâc 201 1, 80-81, n. 946-947, apreciază, pe baza documen
telor limitele teritoriilor cetăţilor greceşti în medie la 35/40-45/50 km; vezi şi p. 107;
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Inscripţiile în care sunt consemnate sate din teritoriul tomitan datează
din a doua jumătate a sec. II (începând, se pare, cu domnia lui Marcus Au
relius) şi până în deceniul patru al sec. III p. Chr. (perioada lui Maximinus
Thrax); acestea provin toate din descoperiri întâmplătoare, ceea ce face
ca localizarea aşezărilor să rămână ipotetică, inclusiv modul de adminis
trare a teritoriului. Toponimele derivă de la nume de persoane (ilustrând
procesul de formare a unor comunităţi/sate pe lângă unele proprietăţi);
denumirile sunt romane (vicus Narcissiani, vicus Clementianensis); un topo
nim este grecesc (Kwµr1 ArmMwv(ov), aparţinând unui sat din preajma
cetăţii, şi un altul este tracic (vicus Turris Muca . . . ), urmare a prezenţei lai
lor în regiune; în sfârşit, un alt toponim rămâne nesigur (vicus Se . . . ia) (vezi
Tabelul II, A -Ay nr. 1-5).
În a doua1 jumătate a sec. II p. Chr. sunt cunoscute sate cu o organizare
simplă, având în frunte un magister (cel care ţinea legătura cu organele
citadine), situaţie întâlnită în mai multe rânduri în Moesia Inferior45• Între
primele se înscrie v. Narcissiani, atestat într-o inscripţie găsită „în ţinutul
de ţară al oraşului Torni", datând probabil din timpul lui Marcus Aurelius
(ISM II 133); denumirea provine poate de la un actor praedii, Narcissianus46,
aşezarea având oricum o vechime mai mare. Altarul a fost pus din partea
primarului Pontianus Valens, care poartă doar nomen şi cognomen, cum se
obişnuia în epocă, mai ales în sate, drept dovadă a cetăţeniei deja dobân
dite. 47 Localizarea ipotetică a satului la Cocoşu48 (azi Poiana - după locul
presupus al descoperirii epigrafice amintite) îşi poate găsi confirmarea
prin identificarea unei aşezări în zonă şi mai ales prin existenţa unei ne
cropole romane (sec. II-III p. Chr.), investigate recent în apropierea acestei
localităţi, cu descoperiri semnificative pentru lumea rurală.49
Nesigură rămâne denumirea v. Se . . . ia, păstrată trunchiat pe o stelă
găsită între Palazu Mare şi Anadalchioi (ISM II 137)50; toponimul a fost
completat mai întâi Sc[apt]ia51, ceea ce presupune de la început prezenţa
graniţa de vest a teritoriului tomitan este fixată ipotetic pe linia comunei Cheia până
la satul Ciobăniţa.
45. Bâltâc 201 1, Tabelul I. 4.
46. Tudor 1962, 1 19-120, nr. 3.
47. Bamea 1998, 220, aminteşte primarul „printre romani"; Bâltâc 201 1, Tabel I 12,
183: C.R.
48. Suceveanu 1977, 51, n. 223; Suceveanu 2009, 221, n. 71 : Cocoşu?
49. Aria cercetată se află la cca 3,5 km vest de satul Poiana. Necropola birituală, din
care au fost cercetate 181 de morminte grupate în arii funerare delimitate prin şanţuri,
contribuie la cunoaşterea riturilor şi ritualurilor funerare din mediul rural. Informatie
C. Băjenaru, căruia îi mulţumim.
50. Satul a fost plasat ipotetic la Palazu Mare (unde nu lipsesc şi alte descoperiri
epigrafice şi arheologice), deoarece la Anadalchioi este atestat v.Turris Muca . . (vezi
mai jos).
51. Tocilescu 1900, 108, nr. 1; CIL III 7536; Vulpe, HAD, 194; Suceveanu, Bamea
1991, 42; Aparaschivei 2010, 241 .
.
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elementelor romane în aşezare; întregirea trebuie privită cu rezervă52, dacă
ţinem cont de numele greco-indigen al primarului [Ap]olloniu[s Dada?]e,
ales dintre peregrinii din vicus (sec. II-III p. Chr.).53
Singurul sat care apare menţionat în mai multe inscripţii - în trei este v. Clementianensis, fără ca aceste inscripţii să poată susţine localizarea
sigură a aşezării. Ne referim mai întâi la două inscripţii votive, dedicate
de primarii din anul 195 p. Chr., Aelius Aelianus,54 şi din 196, Flavius Ia
nuarius, altare reutilizate în zidul de incintă al cetăţii Ulmetum, fapt care
a dus la presupunerea că satul se afla în apropierea acestei fortificaţii.55
O altă localizare presupusă se bazează pe a treia inscripţie în care apare
toponimul: stela funerară a lui Castus Mucapori din vicus Clementian(i), ri
dicată de familia sa; pe baza inscripţiei fragmentare descoperite la Mihail
Kogălniceanu (jud. Constanţa), de mai multă vreme, satul antic a fost, de
cele mai multe ori, localizat aici.56
Cum bine se ştie, se indica provenienţa când personajul nu era origi
nar din locul unde se stabilea/deceda, situaţie care impune lămuriri şi în
cazul satului de faţă. Întrucât pe raza localităţii M. Kogălniceanu şi în îm
prejurimi au fost descoperite importante monumente arheologice - pie
se sculpturale, arhitectonice (capiteluri, fragmente de coloană), ustensile
litice, ceramică, monede romane şi coloniale, inscripţii, inclusiv un stâlp
miliar din perioada Tetrarhiei - şi s-au identificat puncte de locuire, de
exemplu aşezarea de la 3-4 km sud de localitate, dar şi în altă parte57, este
evidentă existenţa în zonă a unui vicus, posibil v. Clementianensis; în acest
caz ar trebui să admitem/presupunem că stela a fost pusă într-un loc dife
rit de acest sat antic.
Pare, aşadar, mai firesc ca v. Clementianensis să se fi aflat în teritoriul
tomitan, dacă ţinem seama de structura populaţiei; aici cives Romani apar
individual, şi nu în conventus în sec. II p. Chr.58 O singură dată sunt men
ţionaţi cives Romani consistentes alături de lai, în v. Turris Muca . . . , într-o
inscripţie care datează probabil din prima jumătate a sec. III p. Chr.59
52. Stoian, ISM II 137; Bărbulescu 2001, 49 şi 154; Bounegru 2003, 143; Suceveanu
2009, 221; Bâltâc 201 1, 146-147 şi Tabel I. 4, 18.
53. Suceveanu 1998, 124; asupra numelui Dada, v. Dana 2003, 174; Dana, Matei-Po
pescu 2009, 214 şi 224 (nume popular cu aspect de Lallname); Dana 201 1, 81 şi 83
(frecvenţa numelui pe coasta orientală a Moesiei Inferior).
54. ISM II 134 ( ISM V 92).
55. ISM II 136 ( ISM V 93 şi p. 1 1 7, localizarea satului în apropiere de Ulmetum;
vezi în acest sens şi Bounegru 2003, 134, n. 17-18; Aparaschivei 2010, 238).
56. ISM II 191 ( CIL III 7565); pentru localizarea satului la M. Kogălniceanu,
vezi Pârvan 1914, 368-371, nr. 17; vezi şi supra, n. 2.
57. Suceveanu 1977, 51, n. 222; Bărbulescu 2001, 52, 153-154; adaugă Bărbulescu,
Câteia, Wisoşenschi 2009, 409-417.
58. Tabelul II, limitându-ne aici la inscrippile care atestă numele satului.
59. Asupra acestei comunităţi, infra, n. 69-80.
=

=

=
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Reutilizarea pieselor în zidul cetăţii Ulmetum este un fapt obişnuit
(aminteam inscripţia metropolei Tomis ajunsă aici, ISM V 91 ISM II 108);
locul de descoperire al pieselor nu implică automat, în asemenea circum
stanţe, şi localizarea vicus-ului în apropiere; rămânând în zona vest-ponti
că, dintre numeroasele exemple „de circulaţie" a pieselor din sate, le reţi
nem doar pe cele din viei Quintionis, Secundini, Celeris (1), . . . stro, Arcidava
şi Buteridava(l), apărute, majoritatea, la Histria, 60 satele plasându-se mai
degrabă în regia Histriae decât aproape de cetate.61
Revenind la aşezarea prezentată, toponimul a fost completat v. Cle
mentian(i), -us, -um, pe baza inscripţiei funerare,62 şi restituit apoi, v. Cle
mentianensis, după forma păstrată pe una din epigrafele „oficiale" din 196
p. Chr.; numele aşezării derivă, ca de obicei, de la cel al primului împro
prietărit Clemens sau Clementianus (sufixul -ianus, -a, -um fiind obişnuit
pentru unele proprietăţi).63
Onomastica primarilor din aşezare ne arată o cetăţenie dobândită în
sec. II p. Chr. (nomen-ul Aelius al primului) sau câştigată nu de prea multă
vreme (cognomen-ul Ianuarius al celui de al doilea magister). Oprindu-ne
doar la a treia inscripţie, care provine, cu siguranţă, din acest vicus, avem
dovada romanizării numelui lui Castus Mucapori (ISM II 191); patronimi
cul său şi eventual numele soţiei sale, Sedida Reti[ . . . ]tis64, ne arată existenţa
unei componente trace (locale) în acest sat, iar cele ale fiilor, toate romane
Longinus, Martia, Valerius65 , ilustrează un proces de schimbare a antro
ponimelor şi uneori şi a statutului social frecventă şi în aşezările din teri
toriul tomitan. Ne atrage atenţia, deopotrivă, apariţia numelui trac L.oUQLc;
pe o placă pusă pentru Mtj·n1Q 8Ewv găsită la Mihail Kogălniceanu, nume
care confirmă, între altele, prezenţa tracică în zonă.66
O dedicaţie în limba greacă apărută la Constanţa (reutilizată la o casă
modernă) „Pentru izbânda împăratului şi pentru mântuirea satului lui
Apollonios ('YnEQ ['tOU Au]/'tOKQCfiOQ[oc;]/ VELKTW Kai. vnE/Q OW'tT]QÎac; KW/
µ11c; AnoMwv(/ou", probabil din epoca Severilor67, interesează în chip de
osebit pentru aflarea unei KWµT] în preajma Tomisului; ea se alătură, astfel,
=

-

-

-

60. ISM I 324-332, 341; 342-347; 349; 351; 138; 358; 360.
61. Suceveanu 1998, 1 63-168.
62. ISM II 191; vezi şi nota următoare.
63. ISM V 93 şi p. 1 18.
64. Sedida (hapax), probabil nume tracic; Reti . . . tis a fost completat Reti[cin]tis,
vezi Detschew 1976, 428; vezi şi ISM V 1 16.
65. Nume preferate de militari, vezi Dana 201 1, 84, 55-57. Nomenclatura lui Castus
Mucapori rămâne de factură peregrină: nume personal latin + patronimic trac în genitiv;
posibil veteran, vezi şi Bâltâc 201 1, 146, şi Tabel I 12, nr. 174-178.
66. Bărbulescu, Câteia, Wisoşenschi 2009, 411-414, nr. I, 1; BE 2010, nr. 453. Pentru
numele LOUQL�, vezi şi BE 2010, nr. 421, 2.
67. Bărbulescu, Rădulescu 1994, 168-170, nr. 6 (AE 1995, 1334); Bărbulescu 2001, 58.
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structurilor de acest tip menţionate epigrafie în spaţiul vest-pontic.68 Topo
nimul de faţă arată mai degrabă integrarea satelor mai vechi greceşti în for
ma administrativă romană decât o eventuală distincţie între XWQa şi regia
Tomitana (neatestate), deoarece în teritoriul tomitan nu sunt cunoscute până
acum comunităţi de veterani consistentes, ceea ce rămâne un argument de
bază în favoarea unui regim superior al cetăţii în epoca romană.69
În sfârşit, o situaţie deosebită întâlnim în privinţa lui v. Turris Muca . . . ,
consemnat într-o inscripţie votivă descoperită în apropierea oraşului (în
cartierul Anadalchioi din Constanţa); piesa este pusă de locuitorii satu
lui c]ives Roman[i I e]t Lae consi[s!t]entes, prin magistraţii C.? Ianuarius şi
Herculanus, probabil în vremea lui Maximinus Thrax (ISM II 141).70
Toponimul fragmentar, vicus Turris Muca... 71, aminteşte de unul din
tre „întemeietori", probabil dintre lai. Prezenţa acestor traci sudici72, co
lonizaţi la o dată neprecizată, poate în scopuri defensive73, este oricum
mai timpurie, din moment ce sunt consemnaţi „cei din aşa-numitul Turn
al lailor" (o[i] EK wv Acyo/µiv[o]u Aai'Kou ITvQyov), aflaţi unde pornea
drumul public (ISM I 378)74, probabil cel al litoralului, în teritoriul histri
an, înaintând o reclamaţie guvernatorului Antonius Hiberus (137-140/1).75
Tot în regia Histriae se va fi aflat v. Secundini, unde laii sunt menţionaţi în
câteva inscripţii alături de cives Romani consistentes, înainte şi după edictul
lui Caracalla.76
Pe lângă nvQym, realităţi mai vechi în zona vest-pontică,77 unul figu
rând în textul hotărniciei callatiene din epoca lui Traian (ISM III 55), s-au
constituit cu timpul comunităţi agrare, cum trebuie să fi existat în Laikos
Pyrgos, şi administrative, ca în v. Turris Muca ... şi probabil Stratonis (turris),
însă nu ne-am propus să urmărim aici integrarea lor într-un sistem defen
siv al litoralului vest-pontic.78
-

68. ISM I 363, r. 9-10; 378 A, r. 5-6, 8-12; C, r. 12-13; ISM III 51, r. 2; pentru alte
exemple din Moesia Inferior, vezi Bâltâc 201 1, 141-143.
69. Vezi şi Suceveanu 2001-2002, 170.
70. Asupra datei, Russu 1959, 139-140, nr. l; ISM II 141; Avram 2007, 109, nr. 34.
71. Vezi propuneri de întregire a toponimului la Pârvan 1915, 432-433: Muca[poreos],
Muca[traleos]; Vulpe 1976, 277, n. 1 : Muca[poris] sau Muca[tralis]; sunt posibile şi alte
forme, vezi Dana 201 1, 69, care aminteşte frecvenţa în spaţiul tracic a numelor indigene
cu radicalul Muca- (în jur de 20 de nume diferite).
72. Vulpe 1976, 277-288; Stoian, ISM II, 174.
73. Avram 1984, 162-166; Bounegru 2003, 139, 147-149.
74. ISM I 378 B, r. 1 1 -14: o/BEv wbEUE'W afrrT] i] bî]/µoa(a 6b0c; TO TCQW'WV;
Suceveanu 1977, 45, 1 19.
75. ISM I 378 B, r. 19; Thomasson, LP, 20: 150, 79 (A 138).
76. ISM I 343-347; 349; Bărbulescu 2001, 146-147; Suceveanu 1998, 1 66, n. 237;
condiţia juridică a lailor ar fi mai curând aceea de dediticii; vezi şi infra, 79.
77. Doruţiu-Boilă 1975b, 219-224; Avram, Nistor 1982, 365-376.
78. Suceveanu 1981, 605-614; Suceveanu 1992, 195-223; Ionescu, Papuc 2005; vezi o
opinie diferită la Matei-Popescu 2010, 27-28.
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C. Romani din v. Turris Muca . . . pot avea drepturi teritoriale, din mo
ment ce alcătuiesc o comunitate sine iure civitatis, ceea ce ar face ca locali
zarea satului atât de aproape de oraş - la Anadalchioi, la circa 3 km - să
ridice unele semne de întrebare; dar vor fi avut şi preocupări comerciale,79
ceea ce ar explica stabilirea lor în vecinătatea cetăţii Tomis (pentru înlesni
rea unor schimburi cu aşezările rurale din zonă).
Structura cvasi-municipală a organizării administrative din v. Turris
Muca . .., în frunte cu doi magistri, reflectă, cu siguranţă, importanţa aşeză
rii, dar şi dubla comunitate din vicus. Laii de aici (ca şi cei din v. Secundini)
sunt menţionaţi distinct de cives Romani şi după Constitutio Antoniniana,
care nu excludea păstrarea drepturilor locale.80 Cei doi magistraţi poartă
nume romane, primul - Gaius Ianuarius, praenomen şi cognomen (dacă nu
mele se citeşte aşa),81 iar al doilea, Herculanus, numai cognomen, structură
care trădează şi ea proaspăta cetăţenie.
Informaţiile epigrafice din teritoriul tomitan ne fac cunoscute două
sate aflate în altă parte (Tabelul II B); este vorba mai întâi de v. Amlaidina,
amintit ca loc de provenienţă al lui Aurelius Dalenis, fost pretorian, cum
aflăm din inscripţia funerară pusă de soţia sa, Aurelia Uthis - ambii sunt
traci romanizaţi stabiliţi probabil la Urluchioi (la sud-vest de Techirghiol,
unde a apărut stela (ISM II 266 ISM III 237).82 După datele păstrate pe
Scutum Durae Europi repertum, 1 1, Amlaidyna (sic) se afla pe litoral, între
Callatis şi Stratonis (turris), localizându-se probabil la 23 August (vechiul
Tatlageac), în teritoriul callatian, unde pe un stâlp miliar din 163 p. Chr.,
găsit, se pare, in situ, figurează: A Callaltide [m(ilia)] p(assuum)]! VIl.83
Menţionăm în acelaşi sens şi v. Celeris, cunoscut dintr-o inscripţie voti
vă găsită la Histria, pusă de primarul satului din 177 p. Chr. (ISM I 351),
=

79. Suceveanu 1977, 126; Bounegru 2002, 1 16-1 17. Privitor la drepturile juridice în
viei, vezi discuţia la Suceveanu 2001-2002, 157 şi urm.
80. Vezi discuţia la Boilă, Doruţiu-Boilă 1972, 188-191; Bărbulescu 2001, 155; Suceveanu
1998, 123-124: se poate ca laii să fi constituit o comunitate de coloni asemenea celor din
Laikos pyrgos; Avram 2007, 1 00-101 presupune că menţinerea formulei cives Romani
et Lai consistentes (după Constitutio Antoniniana) nu evocă decât tradiţia locală, fiind
lipsită de încărcătură juridică, sau ascunde o diferenţă de tratament în ce priveşte
regimul solului, deci şi în ce priveşte impozitele funciare.
81. Russu 1959, 139-140 citea numele primului magister (în acuzativ în inscripţie):
[Aeli)um Ianuarium; în ISM II 141, r. 13-14: Cai)um Ianuarium I [et) Herculanu[m); vezi şi
Bâltâc 201 1, Tabel I. 12, nr. 185-186.
82. Asupra stelei, vezi CCET IV nr. 117; Conrad 2004, 157, nr. 1 23: prima jumătate a
sec. III (după 212) . Numele fostului pretorian (în dativ în inscripţie) a fost citit în ISM
II 266 ISM III 237: Aurelius Daleni (cu patronimicul trac în genitiv); Aricescu 1977,
74, 196: Aurelius Dalenis (ceea ce presupune transcrierea cognomenului în dativ în
inscripţia amintită); Suceveanu 1998, 126: Aurelius Dalenus. În privinţa numelui Uthis
(hapax), reţinem apartenenţa sa la grupa numelor trace în -this şi -tis; lectura ar putea fi
şi [.)uthis (cum ne sugerează acum FI. Matei-Popescu).
83. ISM III 195; vezi şi comentariul de la p. 539, 362 asupra toponimului Amlaidina.
=
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iar a doua, descoperită, se pare, nu la Vadu, cum s-a notat iniţial, ci la Si
bioara (ISM II 371=ISM I 352). Pe titulum preabunei Diana" se aminteşte
"
mai întâi celebrarea sărbătorii trandafirilor Rosalia şi obligaţia cercetării
mormântului în fiecare an la 29 mai 11cu primarii din anul respectiv" (per
mag(istros) qui tune erunt), iar apoi dăruirea sumei de 75 de denari, în ace
leaşi condiţii, către satul lui Celer 11ca să serbeze acolo hramul în ziua de
31 mai". Avertizarea din final adresată satelor, să facă aceste jerfe, şi conse
cinţa nerespectării ei (quod si q[ui]lex eis vicis non feceri[nt] . (ISM I 352) ne
arată că suntem în faţa a cel puţin două sate: unul anonim (pomenit poate
la începutul inscripţiei, care lipseşte) şi, tot acolo, locul acestui donator,
eventual în zona Sibioarei, unde a apărut altarul de marmură, şi cel de al
doilea, v. Celeris, aflat în altă parte - s-a propus Vadu, în teritoriul histrian,
ţinând cont de însemnătatea descoperirilor de acolo.84
În sfârşit, ne oprim asupra ultimei categorii de informaţii epigrafice, care
pot arăta/sugera existenţa unor proprietăţi (villae), pe lângă cea a numirii
directe a unui praedium, menţionată mai sus. Ne referim la consemnarea în
două rânduri a unor 71Qayµan:u-ra( actores, mai întâi a lui Kaa-rQtjcnai:;
(cu nume romanizat), intendent al fostului primipilar Iulius Fronto (po
sesor, probabil, al unei moşii însemnate). Funcţia de 71Qayµan:u-rtjc; este
consemnată în două rânduri; pe feţele a şi b ale sarcofagului ridicat de
acesta (expresie a situaţiei sale materiale bune), pentru sine şi pentru soţia
sa, Eucj:>QOoUV11 (care îşi păstrează numele grecesc), probabil libertă ca şi el
(ISM II 289).85 O astfel de proprietate trebuie să fi existat şi în zona locali
tăţii Ovidiu, unde apare consemnat un alt 71Qayµauu-rtjc; (pe o inscripţie
încă inedită).86 De altfel, numărul mare de liberţi (am:At:v8EQOL) atestaţi
la Tomis, consecinţă a unui context social şi economic favorabil metropo
lei Pontului Stâng,87 ar putea privi şi teritoriul, urmare a utilizării muncii
servile pe proprietăţile veteranilor. Reţinem aici doar epitaful pus de li
bertul Catonius pentru distinsul său patron, potrivit cu suma fixată prin
testament (patrona sin(g)u!l[ari ex summa]ltestamento taxa[ta), prin libertul
Catonius Epaphroditus, stelă găsită la Basarabi (ISM II 297). Monumentul
a fost raportat la un altul, tomitan, care i-a aparţinut lui Sex(tus) Catonius
"
Termi[nalis]", eventual veteran al legiunii a V-a Macedonica (ISM II 466)88;
-

-

.

. .

=

„

84. Vezi Suceveanu 1998, 166; Bărbulescu 2001, 45-46, n. 157-167.
85. Bâltâc 201 1, Tabel I. 13, nr. 46-48 (statutul juridic al personajului); Ruscu 2005,
1 51-152, n. 98-102 (!ulii în elita de la Tomis).
86. Piesă aflată un timp la Şcoala nr. 2 din Ovidiu Qud. Constanţa), cunoscută de
noi doar dintr-o fotografie.
87. Adaugă Bărbulescu, Buzoianu 2009, 393-394, nr. 2, n. 38-39; BE 2010, nr. 452, 2.
88. Matei-Popescu 2010, 74, n. 493: soldat activ (posibil chiar centurion) sau veteran;
data inscriptiei: prima jumătate a sec. II p. Chr.; Conrad 2004, 205, nr. 295: după forma
stelei, piesa datează din a doua jumătate a sec. II p. Chr.
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ne-am putea gândi şi aici la o exploatare agricolă supravegheată de inten
denţi (actores) de origine servilă.
C. Antonius Fronto, veteran al legiunii a XIII-a Gemina, fost beneficiar
consular, care va fi funcţionat în zona Tomisului, amenajează pentru sine
şi ai săi lucum et sepulchrum I TO a1Jv/'bcv'bQOV Kal I TO µvr1 µiov " (ISM II
190 = IDRE II 344); (sec. II-a doua jumătate sau sec. II-III p. Chr.).89
Prezenţa foştilor militari nu trebuie să ne mire, deoarece de prin se
colul al Ii-lea clauza intangibilităţii teritoriilor oraşelor libere căzuse în
desuetudine;90 probabil continuă şi în sec. III, din moment ce este menţio
nat un posibil veteran al legiunii a V-a Macedonica din colonia Oescus,
din perioada de după 271 (Aurelian), când legiunea revenise în acest loc;
militarul, rămas anonim, este atestat într-o inscripţie greacă de la Sibioara
(ISM II 442)91 •
O evidenţă a tuturor persoanelor din teritoriul tomitan92 ne arată şi alţi
veterani stabiliţi în mediul rural (pe propriile moşii, uneori în sate deja
constituite): la Anadalchioi (ISM II 214), la Cumpăna - Aemilius . . . , părin
tele unui lib(rarius) - se pare, mort de timpuriu (ISM II 184; sec. II p. Chr.)93;
tot acolo, Q. Baebius Proculus vet(eranus) leg(ionis) XIII G(eminae) (ISM II
296; sfârşitul sec. II-începutul sec. III p. Chr.)94 şi în aceeaşi perioadă un
alt veteran rămas necunoscut (ISM II 264). La Agigea, un fost signifer al
legiunii a XIII-a Gemina [OT] µa] Locp6Qo� Af.y(cwvo�) Ly' bLMµf]�, poate
veteran, este amintit pe un sarcofag închinat fiului său, Annius Superus,
decedat şi el de timpuriu (sec. III p. Chr.), fără a fi exclusă provenienţa din
Tomis a monumentului (ISM II 363).95
Ar mai fi de discutat măsura în care consilierii tomitani deţineau te
renuri în teritoriu (întrucât unii sunt atestaţi acolo). Pe mulţi dintre ei îi
vedem antrenaţi în mod firesc în activităţile din metropola Comunităţii
89. Asupra datei inscriptiei şi asupra personajului, vezi Barnea 1975, 255-256;
Aricescu 1977, 45, 206-207; Ruscu, Ciongradi 2005, 276, n. 28; Alexianu 2005, 307,
nr. 3 şi p. 310-312; Matei-Popescu 2010, 28, n. 80. Petolescu IDRE II, 351 : luci sunt grădini
sacre de pe lângă unele complexe funerare de oarecare importantă; în cazul de fată
„pădurea sacră" era plasată fie în necropola oraşului, fie pe o proprietate personală,
în împrejurimi.
90. Cf Suceveanu 1998, 122.
91. Matei-Popescu 2010, 75, n. 504: membru al leg. V Macedonica bis fortis din
colonia Oescus.
92. În partea a II-a a studiului de fată.
93. În ISM II 184 s-a completat: libr(ario) leg(ati) (? )! leg(ionis) V Mac(edonicae); vezi şi
Aricescu 1977, 221, nr. 66: „libr(ario) leg(ionis"); 208-209 (sec. II-III legio incerta).
94. Aricescu 1977, 206-207; Suceveanu 1977, 91, n. 1 67; Bâltâc 201 1, Tabel I. 20, nr.
636.
95. Bărbulescu 2001, 59, n. 305; Suceveanu 1998, 123; Bâltâc 2011, Tabel I. 20, nr.
615 (mentionează inscripţia la Agigea). Tot din sec. III, adaugă inscripţia de la Sibioara
(supra, n. 90).
-
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Pontice (ISM II 96, 97, 204; toate inscripţiile au apărut la Tornis).96 În schimb
alţii, precum M. Ulpius Longinus, posesorul unui praedium, după cum am
văzut mai sus (ISM II 180), s-au putut retrage pe asemenea proprietăţi;
între aceştia se poate număra şi un anonim [e]que(stribus) I hon(oratus)
mil(itiis) et bul(euta) I Tomi(tanorum), care şi-a pus în timpul vieţii statuie;
inscripţia i-a fost gravată însă de moştenitori (la sfârşitul sec. II-începutul
sec. III p. Chr.), piesa fiind descoperită la Cumpăna (ISM II 249)97; tot de
acolo provine epigrama unui amo.; �ov;\[EUTÎ]<; AoxAri/]m.âbî]<;, despre
care aflăm că era ubQ0716T[î]<;], expresie care sublinia „respectabilitatea"
acestui posibil proprietar funciar.96
Posesorii unor terenuri proveneau nu numai dintre c. Romani, veterani,
peregrini greci (având în posesie diferite categorii de terenuri),99 ci şi din
tre autohtonii înstăriţi, cum pare să fi fost Ti(berius) Claudius Mucasius,
care îi închină lui Heros o inscripţie bilingvă, descoperită la Poarta Albă
(ISM II 128), dar care este atestat şi într-o altă epigrafă tornitană (ISM II
227) şi într-o a treia găsită la Dumbrăveni în teritoriul tropaeens, 100 căci
deţinea, se pare, loturi în teritorii diferite, iar averea îi înlesnise probabil
câştigarea cetăţeniei rornane.101
Ar mai fi de semnalat existenţa unor sanctuare (care ar fi avut şi ele
proprietăţi); fără să discutăm aici în mod special despre divinităţile ado
rate şi ierarhia religioasă, reţinem doar precizările care ar dovedi exis
tenţa unor lăcaşuri. Ne referim la inscripţia funerară de la Biruinţa pusă
pentru 'Poucpo.; TIQE LCYKou de către lovA tavo.; AM�avbQO<;, avvLEQEU<;;
cele două persoane s-au aflat în serviciul zeului Dolichenus (ISM II 292,
sec. II-III p. Chr.).102
Expresia f.v iblcy Tâncy µvr'jµî]<; xâQLV din inscripţia amintită se referă
cel mai probabil la o proprietate funerară aflată pe lângă un sanctuar (sau
pe lângă o villa).103
Un altar închinat probabil Marnei zeilor a fost găsit în localitatea Mihail
Kogălniceanu; structura colegiului (dumus) menţionat în inscripţie indică
'

96. Vezi şi Buzoianu, Bărbulescu 2012, 42-44 (Comunitatea Pontică - bibliografia).
97. Pentru alţi membri ai ordinului ecvestru, vezi şi ISM II 273 (Palazu Mare) şi 465
(piesă datând după 212 p. Chr.); pentru alt consilier, vezi şi ISM II 299 (Techirghiol;
inscripţie provenită mai degrabă din Tomis).
98. Comentariul la ISM II 245.
99. Suceveanu 1998, 121-127; Bărbulescu 2001, 48-61; 151-158.
100. Russu 1959, 141-142, nr. 4 (Dumbrăveni).
101. Suceveanu 1998, 125, n. 57; Bamea 1998, 223; Petolescu 1991, 92, nr. 526;
Alexianu 2005, 307, nr. 1 şi p. 310-312; Dana 201 1, 66, n. 108.
102. Conrad 2004, 175-176, nr. 190 datează piesa la sfârşitul sec. II p. Chr.; Bărbulescu
2001, 270, n. 338.
1 03. Suceveanu 1998, 123 (sanctuar, Filimon Sârbu = Biruinţa); Bâltâc 201 1, Tabel I.
1, nr. 82 (vil/a); Tabel I. 13, nr. 42-43.
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funcţionarea unui loc de cult de plasat mai degrabă la Tomis (ISM II 160;
sec. II-III p. Chr.).
Descoperirea recentă tot la Mihail Kogălniceanu a unei plăci închinate
Cybelei, pusă de EoUQL<;, nu exclude însă existenţa unui sanctuar chiar
în această zonă rurală a Tomisului, în care aflăm prezenţa unor orientali
romanizaţi şi localnici traci.104
În sfârşit, cel mai cunoscut loc de închinare rămâne în zona Târguşor, 105
unde este direct dovedită prezenţa unor greco-orientali (icoana a fost să
pată de Phoibos din Nicomedia).106 Reţinem aici doar calitatea lui Flavius
Horimos de intendent (oiKov6µo<;) al lui Flavius Macedo.107 Acesta închi
nă (relieful) nebiruitului Mithra, după poruncă, într-o pădure tăinuită (Ei<;
ăi\ao<; an6KQUq>ov), fapt care ar pleda pentru existenţa, încă de la înce
put, a sanctuarului într-o zonă ferită de la Târguşor. Peştera Adam, unde
a fost găsită piesa (ISM I 374) împreună cu alte trei monumente închinate
lui Mithras de acelaşi personaj (ISM I 375-377)108, constituie mai degrabă
un loc de cult impovizat, într-o vreme în care practicarea cultului devenise
ilicită (sec. IV), dacă nu este vorba doar de ascunderea pieselor (ca în cazul
tezaurului din Tomis).109
Teritoriul Tomisului oferă, aşadar, cunoaşterea unor structuri rurale di
ferite: nesigur un locus; proprietăţi praedia villae (neconsemnate astfel),
de la sfârşitul sec. I, dar mai ales din sec. II-III; viei şi o KWµf] în perioada
de prosperitate a metropolei, 110 din a doua jumătate a sec. II până la
începutul acelui îndelung bellum Scythicum. Viaţa rurală în ansamblul ei
capătă, ca în întreaga regiune, forme romane; ca o caracteristică, notăm o
mai strânsă dependenţă a teritoriului faţă de cetate (unii dintre proprietari
avându-şi rezidenţa, poate, în oraş).
Ar rezulta de aici numărul nu prea mare de structuri rurale atestate şi,
poate, apariţia a mai multe inscripţii greceşti (cu toată rezerva pe care o
păstrăm în legătură cu posibila provenienţă tomitană a unora dintre ele).
-

=

-

104. Supra, n. 65.
105. Din zona Târguşor provine şi o stelă votivă închinată Demetrei şi Korei (sec.
I-II p. Chr.), pe care o vom analiza în partea a II-a a contribuţiei noastre.
106. V. Avram, Les Bithyniens, catalog 59; vezi şi infra, n. 107.
107. Asupra numelor, vezi Pippidi 1969, 308-309, n . 78; Dana 2011, 70-71, nr. 19
Macedo.
108. Se adaugă şi un al doilea relief, în total cinci piese (vezi n. următoare).
109. Pippidi 1969, 284-310; Alexandrescu Vianu, Histria IX, 137-138, nr. 191 şi pi.
77a, datează ISM I 374 în sec. II-III p. Chr.
1 10. Buzoianu, Bărbulescu 2012, 42-74.
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Abstract

The Territory of Tomis d u ring the Early Roman Period
in the Light of Epigraphic Docu ments . I

The epigraphic sources from the Tomis territory are considered from a
double perspective. They are analyzed from the point of view of their content
and place of discovery, stating the intense "circulation" of inscriptions in
the city neighbourhood which was favoured, on one hand, by the ancient
connection routes from the seaside and the Carasu valley, as well as by the
subsequent improvements (the rock wall) and by the modem ones (the
Cernavodă-Constanţa railway, the port of Constanţa) on the other hand. This
explains the appearance of many inscriptions in places close to these areas at Cumpăna, Lazu, Valul lui Traian, Poarta Albă. Judging by the preserved
texts, parts of the epigraphs originate in Tomis. The list is continued by the
inscriptions discovered in Tomis (Constanţa) and in the city neighbourhood
(the Anadolchioi district, Palazu Mare) that mention villages or veterans
settled in this territory. Thus, about 120 epigraphs are analyzed, of which
more than one third originate in Tomis (not included in the commentary).
The inscriptions from the area (over 70) are grouped by category: Creek and
Latin (two are bilingual), votive and funerary, the latter being more numerous.
The study reveals a chronological approach to the epigraphically
attested rural structures, their toponyms and nature, the magistrates'
names (generally Roman), other new data regarding these rural entities.
The present work also focuses on problems related to the legal status of
Tomis, city - territory relations, territory size (roughly estimated given the
lack of boundary delimitation) and property regime. The early presence
of lot owners was noticed (suggested by the discoveries in Tomis from the
second half of the l51 century AD), but attested in Trajan's period and later
in the 2nd_3rd centuries AD.
The rural settlements (viei) appear in records in the second half of the
2nd century AD (though some might be of an earlier date), namely vicus
Narcissiani (Cocoşu
Poiana?) (here and further on locations remain
hypothetical), vicus Clementianensis (Mihail Kogălniceanu), later in the
2nd_3rd centuries AD, vicus Sc . . .ia (Palazu Mare), all of them simple villages
ruled by a magister. It could also be the case of kome Apolloniou (location
not known), from the age of the Severi. In the 3'd century AD (probably
in the time of Maximinus Thrax), vicus Turris Muca . . . (Anadolchioi) was
headed by two magisters (a quasi-municipal organization), which was
probably a consequence of the composition of the population.
These observations complete the examples defining the full integration
of this territory in the West-Pontic area in the Roman Period.
=
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1. Indicii marchează:
x Inscrippe trecută la localitatea rurală menponată în alte publicaţii.
· Inscrippe nesigură din teritoriu sau din Tomis.
2. Numerele 5, 7, 17, 23 sunt trecute de Bărbulescu 2001 în teritoriul callatian, iar de Suceveanu 1977 şi Bâltâc 2011, în teritoriul tomitan. Le-am inclus în acesta
din urmă deoarece inscripţiile par să provină din Tomis şi din teritoriul său.
3. Piesă din Tomis, găsită la Cuza-Vodă, dar adusă acolo probabil de la Poarta Albă.
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......
'°
0--

'72.

Credinţa

-

1

1

-

-

-

-

1

8.

Cumpăna

8

-

8

6

1

7

13

2'

II
p. Chr.

11-111

p. Chr.

]X

9.

M.
Kogălniceanu/
vicus
Clementianensis/-ni

2

1

3

1

3

4

6

10.

Lazu

1

-

1

2

-

2

1

2

11.

Vicus
Narcissiani
(Cocoşu - azi
Poiana?)
(localizare
ipotetică).

-

-

-

-

1

1

1

-

12.

Oituz

-

1

1

-

-

-

1

-

13.

Ovidiu

1?

-

1

-

-

-

-

-

14.

Palazu
Mare (zona) I
vicus Sc . . .ia
(localizare
ipotetică).

1

-

1

-

1

1 (între
Palazu
şi Anadokhioi).

1
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]X

II-III
p. Chr.

II-III
p. Chr.

-

9 (JSM II 6,
17, 62, 120,
129, 216,
369', 398'.
403')
-

5 (ISM II
24', 74, 80,
241', 263').

1

ISM II 1 50".

24

ISM II 161, 1 84, 203,
210, 224, 234, 245, 249,
264, 280, 296, 351,
376", 397; inv. 47480
MINAC (inedită).

7

ISM II 134 = ISM V
92; ISM II 136 = ISM
V 93; ISM II 160"; 191;
331; 381;
Bărbulescu, Câteia,
Wisoşenschi 2009,
411-414, nr. 1.

8

ISM II 355', 399',
Bărbulescu, Buzoianu
2010, 355-356, nr. 4.

II
p. Chr.

-

1

ISM II 133.

II
p. Chr.

-

1

Matei 1988, 219-223.

?

-

1

Inscriptie inedită
aflată un timp
la şcoala nr. 2
din Ovidiu (jud.
Constanţa).

6

ISM II 137, 273".

II-III
p. Chr.

4 (ISM II
10, 86, 205,
340').

......
\O
'l

15.

Poarta Albă'

16.

Satu Nou
(lângă
Medgidia)

17'.

-

1

bilingvă

bilingvă

I

-

-

-

1

-

II
p. Chr.

3 (ISM II
43, 106;
Bărbulescu,
Rădulescu
1998,
131-138.

4

ISM II
128 (bilingvă).

II
p. Chr.

-

1

Bărbulescu, Buzoianu,
Cliante 201 1, 149-151,
nr. 3.

II-III
p. Chr.

-

1

ISM II 328'.

III
p. Chr.

1 (lSM II
57).

3

ISM II 371 = ISM I 352,
ISM II 442.

-

6

ISM I 374-377;
Bărbulescu, Buzoianu
2010b, 348-351, nr. 1;
Bărbulescu, Buzoianu
2010a, inscripţia nr. 2.

3+?1

-

-

-

-

1

1

1

-

SchituCostineşti I
Parthenopolis?

1

-

1

-

-

-

-

1

18.

Sibioara

1

-

1

1

-

1

2

-

19.

Târguşor

-

5

5

1

-

1

6

-

20.

Techirghiol

1

-

1

?1

-

?1

1

?1

II-III
p. Chr.

2(1SM II 69,
299x).

21.

Urluchioi (3
km SV de
Techirghiol)

1

-

1

1

-

1

1

1

II-III
p. Chr.

1 (ISM II
339x)

3

JSM II 266 = JSM III
237; ISMII 283' (două
fragmente găsite la
Tuzla şi Urluchioi).

22.

Topraisar

1

-

1

-

-

-

1

-

III
p. Chr.

1 (Avram
2010, nr. 2).

2

Bărbulescu, 1990, 5-9
= IDRE I I 348.

232

Tuzla

-

-

-

-

-

-

-

-

1 (ISM II
390 = 1GLR
86); sec. IV
p. Chr.

1

Vezi şi ISM II 283
(supra, nr. 21)
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II-III I
IV
p. Chr.

-

ISM II 1 83; 272.

......
'°
00

24.

Valea-Seacă
- Valul lui
Traian

3

-

3

-

-

-

-

3

II-III
p. Chr.

4 (ISM
II 55,
1 15, 329;
Bărbulescu,
Buzoianu
2010b, 361366, nr. 7).

7

ISM II 233", 307, 357.

25.

În „valul de
piatră al lui
Traian"
(diverse
puncte)

2

-

2

2

-

2

2

2

I-III
p. Chr.

7 (ISM II
81, 93, 189x,
285, 366,
372, 388)

11

ISM II
178, 352; Bărbulescu,
Câteia, 2006, 207-209,
nr. 2-3'

26.

Inscrippi
descoperite
în apropiere
de Constanţa
sau cu loc de
descoperire
necunoscut

-

2

2

4

-

4

5

1

II-III
p. Chr.

4

10

ISM II 146, 182, 370,
303, 451", 466.

3

ISM II 180, 190, 289.

27.

Proprietari în
teritoriu

Total

General

(ISM

1 19,

II

302,

1 26;
Bărbulescu,
Rădulescu,
1994,
161-166).
1+1

blilingvă
29/l

bilingvă

-

12/l

bilingvă

2

(I
bilingvă)
41/2

bilingve

1

-

1

3

-

22+1?

8

30+1?

50

21+1?

71+1?

(nesigură
din
teritoriu)
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II-III
p. Chr.

-

47

1 1 8+1? (nesigură din teritoriul
tomitan).

TABELUL II A ,
Aşezări rurale atestate epigrafie în teritoriul tomitan: viei conduşi de un magister (cu organizare simplă).
Nr.ctr.

Numele antic al
aşezării; forme
păstra te ale
toponimului;
originea
denumirii.

Locul de
descoperire
al inscripţiei;
propuneri de
localizare a
aşezării.

Categoria
inscripţiei; datare.

Funcţia şi
numele
magistratului;
factura
numelui.

1.

Virus
Narcissiani(-us);
vico Narcissiano;
toponim format
de la un nume
(cognomen)
roman.

loc necunoscut
în „ ţinutul
de ţară al
oraşului Torni",
Cocoşu (?)
(astăzi Poiana);
localizare
ipotetică.

- votivă (IOM);
- Marcus Aurelius
(161-180);
poate după atacul
costoboc (172-180).
Alte propuneri de
datare: Caracalla
sau Elagabal.

Magister:
Pontianus
Valens; nume
roman.

Virus Sc. . . .ia;
virus Se[ apt]
ia(?); toponim
nesigur
(„mutilat");
propuneri:
toponim
roman(?),
tracic(?)

între Palazu şi
Anadalchioi;
Palazu Mare
(localizare
ipotetică).

votivă (IOM); sec.
II-III p. Chr.

[Ap]olloniu[s/
Dada?)e
magis/[ter)
viei Se[ . . ./)ia;
nume grecoindigen.

Virus
Clementianensis;
viei Clementia I
nesces;
toponim de
la un nume
(cognomen)
roman.

Ulmetum; sat
localizat lângă
Ulmetum sau la
Mihail
Kogălniceanu
pe baza CIL III
7565.
(vezi mai jos
- 3 c) .

votivă (IOM);
195 p. Chr.
(numele
consulilor).

Aelius/
Aelianus
m(a)/gistratus
vi/ci; nume
roman.

2.

3.a

......
'°
'°

Alte persoane
înregistrate în
inscripţie; factura
numelor.

Statutul
social al
persoanelor
menţionate.

Referiri la
aşezare sau
locuitori în
text; alte
precizări.

Bibliografia (alte menţiuni se
regăsesc la note).

ci vis
Romanus
(c.R.).

ara pos[u/
it) de suo et
de/[d)it" in
vico Nar/
ci[ss]iano

ISM II 133.

-

peregrinus(P)

pro sa[lu/t)e
viei et [ s/]ua
et suoru[m)/
aram de
suo/posuit.

ISM II 137.

c.R.

ara/de su(o)
p(o)suit.

ISM II 134 � ISM V 92.

-

-
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N
o
o

3b.

3c.

vi[ci] Cle/
mentianen/[sis]

Virus
Clementian(i);
(-us);
(-um).
a vico C[l]e[m][en]ti<a>n[o]

-li-

Mihail
Kogălniceanu
(localizarea
rămâne
ipotetică).

votivă (!OM) 196,
p. Chr. (numele
consulilor).

funerară; sec. II-III
p. Chr.

Fl(avius)
Ianu/[a]rius
mag(ister)
vi[ ci]; nume
roman.
-

c.R.
-

[C]astus Muca<p>/
[o]ri;
nume tracoroman;
Sedida
Reti/. . . tis
<uc>ssor;[Reti[cin]
tis (?); nomen
incertu.m;
Longin[us], [M]
artia, VaIeri[us],
[filii]; cognomina
romane.

de suo
posu/[i]t.

ISM II 136 =
ISM V 93.

ISM II 191
(= CIL III 7565).

c.R. (?)

c.R.(?)
c.R.(?)
c.R.(?)

II A2 Vicus condus de doi magistri (cu organizare cvasi-municipală).
4.

Virus Turris
Muca . . . vico/
[T]urre Muca . . . ;
toponim tracic.

Anadolchioi
(cartier al
Constantei),
localizare
ipotetică.

Votivă; [!OM e]
t Iuno Regina.
Data probabilă
a inscripţiei:
Maximinus Thrax
(235-238).

Magistri:
Caius
Ianuarius
(sau Aelius
Ianuarius);
Herculanus;
nume romane.

dedicaţie din epoca
Severilor.

sat organizat
probabil
în manieră
romană.

c.R. şi Lai.
-

s>tructură rurală de tip KWµT).
5.

Kwµri

AnoMwviou;
ICWµfJ<;

AnoMwviou
toponim grecesc

Tomis;
localizarea
satului
necunoscută
( în preajma
cetăţii).

toponim derivat
de la

AnoMwvto<;,

nume grecesc.
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P.

(ci]ves
Roman(i/
e]t Lae
consi(s/t]
entes vico
[T]urre
Muca . . .

-

ISM II 141

=

CIL III 7533.

Bărbulescu, Rădulescu 1994,
168-170, nr. 6
(= AE 1995, 1334).

II B. Sate (viei) localizate în afara teritoriului tomitan (1.2) sau aflate nesigur î n acesta (2a).

2

l.

2.

2a.

l.

N
o
......

4

3

5

Virus
Amlaidina; ex
vico A[m/I)
aidina; toponim
tracic.

loc de descoperire al
inscripţiei: Urluchioi
(la SV de Teghirghiol).
Localizare: 23 August
(fost Tatlageac), în
teritoriul callatian
(vezi ISM III 237).

funerară;
începutul
sec. III
p. Chr.

Virus Celeris
vico Ce(l)eris.

loc de descoperire:
Sibioara.
Localizare ipotetică
a satului: la Vadu (în
teritoriul histrian); vezi
şi ISM I 351 (din anul
177, un magister).

funerară;
(Rosalia);
sec. II sau
sec. III
p. Chr.

Sat anonim
(sediul fundaţiei
funerare).

-li-

-//-

-

6

8

7

Aurelius Dalenis (-us)
Aurelia Uthis
[u)/xor eius; nume trace
romanizate.

veteran, fost
pretorian:
q(uondam) prae/
torianorum

civili romani
-

„per
mag(istros)
qui tune
erunt"

-

Diana (ISM I 352).
. . . dianes (ISM II 371 ),
(gen.);
nume nou În
onomastica provinciei.

9

-

Quod si/
[qui )/ ex eis
vicis non
fecer(i)[nt]

-

-

Obs.

ISM
II
266 =
ISM
III
237.

satul este amintit ca
loc de provienienţă.

ISM
I 352

două aşezări vicane
(vezi mai jos 2a).

=

ISM
II
371

-//-

-

II C. Structura rurală de tip locus cu localizare nesigură
Lorus

Seimenii Mari
(ISM V 4); Techirghiol
(ISM II, 183).
Localizare: Techirghiol
(?), Seimeni (?),
Capidava (?).

funerară;
sec. I
începutul
sec. II sau
sec. II
p. Chr.

loci princeps;
M(arrus) Atius,/ T(iti) [f(ilius)), Firmus
(ISM II, 183)
M(arrus)Attius/M(arci)
f(ilius) Firmus
(ISM V 4); nume romane.
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Cocceia
Iulia,
coniux

ISM V, 4;
ISM II, 183.

c.R.

-

inscripţia transmisă uşor
diferit
(vezi bibliografia).

N
o
N

II O. Proprietăti rurale atestate epigrafie la Tomis şi în teritoriul său rural
li
u
...:

z

Numele
proprietarului/
intendentului.

Calitatea sa;
statutul social.

Definirea epigrafică
a proprietăţii.

Încadrarea juridico-administrativă a
proprietăţii, modul de administrare.

Alţi membri ai
familiei atestaţi în
inscripţie; statutul
social.

Locul
descoperirii
inscripţiei;
datare.

Bibliografie.

1.

M(arcus)
Ulpius
Longimus

fost decurion, veteran,
consilier tomitan; ex
dec(urione) vet(erano)
bul(euta) Tomitan(orum);
c. R.

praedium; in
praedio suo.

probabil ager viritim adsignatus
administrat cu un intendent
(neatestat).
[Villa].

U[l]pia
Aquilina, coniux;
probabil libertă.

Constanţa;
prima jumătate
a sec. II (poate
în vremea lui
Traian).

ISM II 180
(= CIL III 770).

2.

C(aius)
Antonius
Fronto/
raicx:
AvTwv1cx;/
<l>QWVTWV.

vete(ranus)/leg(ionis) XIII
Gem(inae)/ex b(ene)f(iciario)
co(n)s(ularis; c.R.

lucum/ et
sepulchrum . . .
exomavit...
TO a\Jv/bEVbQOV
KaVTo µvT]µiov . . .
fl;tjQTLOEV

[Villa);
(luci = grădini sacre pe lângă unele
complexe funerare de oarecare
importanţă; vezi IDRE II 344, p. 351.

membrii familiei
neprecizaţi
nominal:
vivus sibi et sui[s),
Cwv tavTw Ka i

Constanţa; sec.
II (sau puţin
după mijlocul
sec. II); sec.
II-III p. Chr.

ISM II 190 (= CIL
III 7545); IDRE
II 344) .

louA1cx;
<l>QOVTWV;
-KamQtjaioc;

primipilaris; c. R.

sarcofag de
calcar găsit la
construirea căii
ferate, între
Constanta şi
Cernavodă,
sec. II-III
p. Chr.

ISM II 289.

Ovidiu?

inscripţie inedită
aflată un timp
la Şc. nr. 2 din
Ovidiu (jud.
Constanţa).

Biruinţa (jud.
Constanţa),
sec. II-III
p. Chr.

ISM II 292.

3.

5.

T'oucpcx;
nQElOKOV;
-"JouALavilc;
AAd.âvbQOV

nQayµaTWTtj<; (amintit în două
rânduri în inscripţie: faţa a, r. 5; b. r.
1); probabil ager viritim adsignatus;
[villa).

intendent; probabil libert;
KaaTQtjaioc; "JovAiov/
<l>Q6vTwvoc; nQnµoml/
AaQiov nQayµaTwT� c; . . .

nQayµaTwTtjc;

4.

-

LEQEUC:
LEQEUC:
6wv i'.oAoxtjvov

rnic; ibîmc;.

-

proprietate administrată cu un
intendent (nQayµanvTtjc;).

T6rra<;;
[v ibiw Tonu.>/
µvtjµT]C XllQlV

proprietate funerară; [sanctuar);
[villa).
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EvcpQoa\Jv11
aUµ�ioc;; probabil
libertă.

-

-

Statutul juridic şi teritoriul Histriei în epoca romană
FLORIAN MATEI-POPESCU

I. Introducere
Coasta de vest a Mării Negre a devenit parte a Imperiului Roman la o
dată ce trebuie căutată între campania lui M. Licinius Crassus la Dunărea
de Jos şi exilul lui Ovidiu la Tomis în anul 8 p. Chr., 1 cel mai probabil când
va în timpul legaţiilor lui P. Vinicius2 sau Cn. Cornelius Lentulus Augur3
sau poate chiar puţin mai devreme, în timpul legaţiei lui L. Calpurnius
Piso pontifex din anii 13-11 a. Chr., imediat după înăbuşirea răscoalei tra
cilor.4 Reorganizarea administrativă a spaţiului Dunării de Jos care a ur
mat acestui moment a fost mult mai profundă. Din acel moment se poate
vorbi, din perspectiva romană, despre regatul tracic aflat sub stăpânirea
lui Rhoemetalces I, chiar dacă începuturile sale sunt de căutat în activita
tea tatălui acestuia, Cotys VII5, şi tot din acel moment armata Macedoniei
a fost încredinţată unui legatus Augusti pro praetore, primul pas spre crea
rea provinciei Moesia. 6
Din momentul formării provinciei Moesia, la începutul domniei lui
Tiberius (de fapt, tot o reformă mai largă, prin unificarea provinciilor
Moesia, Macedonia şi Achaia7), Pontul Stâng a intrat sub autoritatea gu
vernatorului acesteia. La acea dată nu exista o legătură terestră directă
între arealul originar al provinciei, de căutat în zona viitoarei provincii
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-II-ID-PCE-201 1-3-0054.
Pentru observaţii şi sugestii mulţumesc lui Alexandru Avram, Florinei Panait-Bîrzescu,
lui Iulian Bîrzescu, Cristian Găzdac, Ioan Piso şi Ovidiu Ţentea.
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan'', florian.matei@gmail.com.
1. Pippidi 1974; Pippidi 1975, 142-143; Suceveanu 2009, 77-95, dar care propune ca mo
ment al integrării campania lui M. Licinius Crassus. Totuşi, acest moment nu poate fi decât
un terminus post quem, aşa cum relegarea lui Ovidiu la Tomis este un terminus ante quem.
2. Avram 1998.
3. Avram, Ionescu 2013.
4. Cassius Dio, 54, 34, 5-7; Velleius Paterculus, II, 98, 1. Despre comanda acestuia
din Galatia et Pamphylia din anii 14-13 a. Chr„ vezi Sherk 1980, 964-965.
5. Dessau 1913, 696; IGB II 74; Danov 1979, 127-138; Sullivan 1979, 196-200.
6. Syme 1999, 205: „Piso might be claimed as the first imperial commander of the
army in Macedonia and Thrace". Vezi şi Papazoglou 1979, 326-327; Thomasson 1991,
44-46.
7. Appian, Illyr„ 30; Groag 1939, 25; Stein 1940, 7-19; Ehrenberg 1965; Thomasson
1991, 43.
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Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

Moesia Superior,8 şi oraşele greceşti din Pontul Stâng. Legătura se putea
face pe Dunăre sau prin teritoriul controlat de regii odrysi. Se pare că
numele pe care acest organism, poate o praefectura civitatium9, îl avea în
acea perioadă era Pontus, după cum apare pe o inscripţie de la Dionyso
polis.10 Numele din sursele literare, laevus Pontus I Pontus sinister11, nume
sub care va fi cunoscută mai târziu şi comunitatea grecilor din această
zonă a Imperiului, 12 pare să confirme această supoziţie. Evident, avem
de a face cu o denumire generică, ce se referă la aşezarea acestor oraşe
pe coasta vestică a Mării Negre. Dacă această denumire a fost şi oficială,
măcar până la formarea provinciei Thracia,13 este o cu totul altă discuţie,
care însă trebuie făcută separat.
Statutul juridic al oraşelor greceşti vest-pontice a fost, fără îndoială, di
ferit, cel puţin înainte de Traian sau Hadrian şi de constituirea koinon-ului.
Callatis a fost singura civitas foederata.14 Tratatul de alianţă cu Republica
romană a fost reînnoit cândva spre finalul domniei lui Augustus. Histria
a primit probabil un statut de civitas libera et immunis începând cu anul 46,
după cum pare să reiasă din analiza horothesiei histriene.15 Pentru statutul
celorlalte oraşe, informaţiile directe lipsesc şi ne putem baza doar pe surse
indirecte, de cele mai multe ori greu de datat şi dificil de interpretat. A afir
ma că toate oraşele au primit un statut de civitates foederatae sau civitates
liberae et immunes este o modalitate facilă de a rezolva problemele.16 Dife
renţa dintre diversele tipuri de comunităţi este importantă până în timpul
domniei lui Caracalla, când practic toţi oamenii liberi din Imperiul Roman
au devenit cetăţeni romani. Astfel, deosebirile de statut juridic devin mai
puţin importante, atâta timp cât locuitorii se bucurau de toate avantajele
cetăţeniei romane, fără însă ca respectivele comunităţi să fi devenit ora
şe romane propriu-zise.17 Cu toate acestea, cetăţile greceşti vest-pontice
8. Mirkovic 2008.
9. Ideea mai veche a lui A. von Domaszewski (non vidi), reluată de Al. Avram, ISM
III 55.
10. IGB V 501 1; Slavova 1998.
1 1 . Doruţiu-Boilă 1975, 152; Ovidiu, Trist. II, 197: Hactenus Euxini pars est Romana
sinistri; III, 8, 27: Ut tetigi Pontum„ .; IV, 1, 19: Me quoque Musa levat Ponti loca iussa
petentem; V, 10, 1 : Ut sumus in Ponto, ter frigare constitit Hister; Ex Ponto, IV, 9, 119-120:
Is quoque, quo laevus fuerat sub praeside Pontus, I audierit frater forsitan ista tuus; Strabo,
Geogr., VII, 1 1 ; Plinius, NH 3, 26; Trogus Pompeius, Prai. XVI: Ut Lysimachus in Ponto
captus ac missus a Dromichaites.
12. Doruţiu-Boilă 1975, 152-157; Mihailov 1979; Nawotka 1993.
13. Stein 1920, 1-7.
14. Avram 1999.
15. ISM I 67, 68. O inscripţie inedită, care va fi publicată în curând de Maria Băr
bulescu şi Livia Buzoianu, pare a confirma acordarea unui statut favorabil încă din
timpul lui Augustus.
16. Vezi de exemplu Pippidi 1975, 143-145; Doruţiu-Boilă 1975, 152.
17. Doruţiu-Boilă 1975, 160.
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se confruntau cu diverse constrângeri din partea autorităţilor romane, în
trucât din epoca severiană datează cele două copii ale horothesiei histrie
ne ajunse până la noi. După cum se va vedea mai jos, este vorba doar de
un conflict vamal, şi nu de încălcări propriu-zise ale libertăţii oraşului de
către autorităţile romane. În acelaşi context, trebuie amintită şi scrisoarea
lui Septimius Severus către (Aurelius) Heraclitus, arendaşul vămii18, refe
ritoare la imunitatea locuitorilor din Tyras, reconfirmată pe când guverna
tor al Moesiei Inferior era Antonius Hiberus, la începutul domniei lui An
toninus Pius, dar şi la începutul domniei comune a lui Marcus Aurelius şi
Lucius Verus.19 De altfel, din acest document reiese foarte clar că astfel de
reconfirmări se petreceau la începutul domniei unui împărat, întrucât este
sigur acum că Antonius Hiberus a fost guvernator al Moesiei Inferior încă
din 136 şi a rămas în funcţie cel mai probabil până la sfârşitul lui 138 sau
chiar până în 139,2° adică exact până în momentul urcării pe tron a lui An
toninus Pius. La fel trebuie să fi stat lucrurile şi pe durata domniei comune
a lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus. Situaţia din timpul lui Septimius
Severus este însă mai specială, avem de a face cu un conflict spontan, mai
ales că e vorba de acordarea cetăţeniei Tyrasului doar cu acceptul guver
natorului. 21 Reamintesc că reconfirmarea drepturilor histrienilor la gurile
Dunării datează tot de la începutul domniei lui Traian, ceea ce confirmă
existenţa şi în Moesia Inferior a unei practici cunoscute şi din alte zone ale
lumii romane:22 reconfirmarea sau încercările de îmbunătăţire a statutelor
juridice în momentul schimbărilor de domnie.
Dintre oraşele greceşti din Imperiul Roman, doar o mică parte erau
civitates foederatae. Acestea încheiaseră încă din epoca republicană tratate
cu Roma şi multe dintre acestea au fost recunoscute sau reînnoite în epo
ca lui Augustus, statutul fiind practic irevocabil.23 O parte mai însemna
tă erau civitates sine foedere liberae et immunes, beneficiind practic de toate
avantajele unei civitas foederata, obţinute însă prin bunăvoinţa poporului
18. Despre cariera şi activitatea acestuia, vezi, cel mai recent, Piso 2013, 312-316, nr.
217, cu întreaga bibliografie anterioară.
19. CIL III 781 = ILS 423 = IOSPE 12 4.
20. Thomasson 1984, 146, no. 150; Doruţiu-Boilă 1989, 159-160. Este atestat acum
sigur în anul 136 de o diplomă militară, Schindel 2010.
21. Norr 1966, 14.
22. Vezi de exemplu scrisoarea lui Hadrian către Aphrodisias din anul 1 19, Reynolds
1982, 1 15-1 18, nr. 15, r. 5-7, în care se aminteşte că libertatea, autonomia şi celelalte
privilegii acordate de Senat sau de împăraţi fuseseră deja reconfirmate: TTJV €Arn8EQLaV
KUL afrrovoµlav KUL Tlx ăMa / Ta VTCCtQ�avw uµt:iv 7CUQCt TE Tije; auvKAr'Jwu KUL I
Twv TCQO € µou AuTOKQUTOQWV if3t:f3aiwaa TCQ6a8t:v. Astfel de confirmări au loc chiar
şi spre mijlocul secolului al Iii-lea, după cum arată scrisoarea lui Gordianus III trimisă
Aphrodisiei în anul 239, Reynolds 1982, 131-133, nr. 20, şi scrisoarea lui Decius şi a lui
Herennius Etruscus din anul 250, Reynolds 1982, 140-143, nr. 25, în care se afirmă că
drepturile cetăţii vor fi apărate (cpuAaTTW, cu sensul verbului latinesc custodia).
23. Avram 1999, 144-147.
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roman, în timpul Republicii, respectiv din partea împăratului, în perioa
da Principatului.24 După cum am amintit deja, teoretţc statutul acesta era
însă revocabil, putând fi retras însă de către împărat în numele poporului
roman.25 Ambele statute garantau dreptul de folosire neîngrădită a pro
priului teritoriu ex iure peregrino26, autonomia şi păstrarea tuturor orga
nismelor specifice sistemului de organizare al unei polis iAw8EQÎ.lx Kai.
mhovoµ(a27, la care se adaugă interdicţia aplicată oricărui magistrat sau
promagistrat roman şi a oricărui militar roman de a intra în cetate sau în
teritoriul cetăţii, precum şi interdicţia de a se efectua recrutări din teritoriu.28
Se putea merge până la acordarea unui regim de extrateritorialitate, cum
este cazul bine cunoscut al oraşului Aphrodisia, din Caria.29 De altfel, în
timp, nu avea să mai existe practic nicio distincţie de natură juridică între
aceste oraşe şi coloniae civium Romanorum (care poartă, de altfel, numele
de poleis) din Grecia, Asia Mică şi Orientul Apropiat.30 În acest context, nu
-

24. Langhammer 1973, 23-24.
25. Mai mult decât atât, chiar statutul de polis putea fi revocat de împărat, aceasta
putând fi transformată într-o kome şi atribuită teritoriului unei alte polis, Nărr 1966,
10-11, cu menţionarea exemplului cunoscut al Byzantiumului, care îşi pierde statutul
de polis ca urmare a sprijinirii lui Pescennius Niger în faţa lui Septimius Severus,
Cassius Dio, 75, 14, 3; Herodian, 3, 6, 9; SHA, Sept. Sev., 9, 5, statut pe care îl va recâştiga
apoi în timpul lui Caracalla. De altfel, Byzantium experimentase diverse schimbări de
statut juridic şi în secolul I, după cum informează pe larg Tacitus, Ann., XII, 62; Stein
1920, 4. Nu avem informaţii ca astfel de lucruri să se fi întâmplat şi în zona Pontului
Stâng, cu excepţia oraşului Bizone, care a fost distrus de un cutremur, dar se pare că a
fost refăcut, vezi întreaga discuţie la Avram 1991, 1 07-108. Trebuie amintit că existau şi
oraşe fără o organizare de tip polis, cazul cel mai cunoscut fiind al Alexandriei romane,
unde cetăţenia oraşului era acordată de către împărat, Nărr 1966, 12.
26. Bleicken 1974, 361 .
27. Nărr 1966, 6, cu trimitere l a Cicero, Ad Att., VI, 2, 4 : omnes (se. civitates) suis
legibus et iudiciis usae at:rrovo µiav adeptae revixerunt.
28. Vezi de exemplu unul dintre documentele din arhiva de la Aphrodisias, care
datează din perioada triumvirală şi care exprimă foarte clar interdicţiile aplicate
magistraţilor şi militarilor romani de a intra în teritoriul cetăţii fără acordul acesteia,
precum şi interdicţia de a face recrutări şi rechiziţionări de bunuri fără acordul cetăţii
Reynolds 1982, 92-96, nr. 9, r. 1-5: Eiboc; EK TWV b d lo µtvwv <jnAav8QW1lWV un:o TE
AuTOKQaTOQWV Kal auvKAi]wv Kal bi] µov 'Pwµaiwv· I µi]n µî)v ăQxovrn nva f]
UVTcXQXOVTa bi] µov 'Pwµa(wv ETEQOV TE nva E ic; Tî)v n:oALv f] KaL Tî)v xw/QaV f] Kal
wvc; OQOVc; wvc; ITAaQaatwv KaL A<jlQObf lCTLEWV CTTQaTLWTT]V KaL UVTLCTTQaTLWTT]V,
in:n:fo, I ETEQOV nva f ie; n:aQaxnµaaiav 1lQOc; avwvc; blboa8m µT]bi': Karn8fo8m
KEAEUELV µi]n XQi] µarn I µi]n CTTQanwrnc; µi]n n:Aoia µi]n CTELTOV µi]TE on:Aa µi]n
axEbiac; µi]n µî)v ETEQOV Tl TIQayµa .
29. Reynolds 1982, 113-115, nr. 14, în care Traian trimite o scrisoare oraşului Smyma,
reamintind că Aphrodisias a fost scoasă din formula provinciae I o n'.moc; Tije; in:aQXEiac;
şi că nu poate fi obligată să participe la „liturgiile" din templul de la Smyma (probabil
templul zeiţei Roma şi al împăratului) şi nici la cele provinciale. Aceeaşi formulă apare
şi într-o scrisoare trimisă de Hadrian în anul 1 1 9, Reynolds 1982, 1 15-1 18, nr. 15. Vezi
şi Pont 2012.
30. Nărr 1966, 5-6.
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trebuie uitat faptul că Traian, pe lângă că a fondat coloniae civium Romano
rum în zona Dunării de Jos, la Ratiaria şi Oescus, fondează şi două oraşe
greceşti, Nicopolis ad Istrum şi Marcianopolis, ca parte a politicii sale gene
rale de urbanizare a spaţiului traco-moesic. Aici trebuie, evident, amintită
şi redimensionarea teritoriilor oraşelor din Thracia, în defavoarea strate
giilor (în număr de aproximativ 50 pe vremea lui Nero, dar care scad apoi
progresiv până la 14, dacă admitem mărturia lui Ptolemeu,31 şi la care se
va şi renunţa pe vremea lui Hadrian32), precum şi a teritoriilor oraşelor din
Pontul Stâng - acţiune atestată direct doar la Callatis33 şi Histria34• Dacă
redimensionarea acestor teritorii a avut sau nu de a face, ca în Thracia,
cu nevoia de a avea o masă de recrutare permanentă rămâne o problemă
deschisă35 - după ştiinţa mea, în afară de soldatul din gărzile pretorie
ne din vicus Amlaidina, dacă lectura numelui localităţii este corectă36, nu
mai este atestat până acum niciun militar roman care să fie originar din
zona cetăţilor vest-pontice, cum se întâmpla în oraşele din Thracia sau
în cele două fondate de Traian în zona de graniţă a Moesiei Inferior şi a
Thraciei.37 Trebuie amintit în acest loc că este foarte posibil ca şi terito
riul din jurul oraşelor greceşti care făceau parte din provincia Moesia să
fi fost împărţit în strategii. Exemplific în acest sens atestarea din timpul
regelui Sadalas, 45/44-42 a. Chr., la Odessos, unde apare un O'TQCtTTJYO�
E:rrl Tf)� 1l:QOOXWQOV, care trebuie să se fi numit în mod oficial: OTQCtTTJYLet
rrEQL TWV 'Obriaaov T6rrwv38 - situaţie atestată până acum doar pe malul
31. Gerov 1980, 231-232 (Plinius, NH, IV, 40, şi inscripţia de la Topiros care aminteşte
33 de strategi, SEG 16, 415 BE 1956, 162; Ptolemeu, III, 1 1, 8-10).
32. Gerov 1980, 229-238; Gerov 1988, 36-41. Pentru introducerea sistemului
strategiilor şi istoria acestora, vezi Parissaki 2009.
33. ISM III 51 -55; Avram 1991, 108-1 17.
34. ISM I 67, 68; Pippidi 1967, 349-385.
35. Totuşi, trebuie admis că fondarea comunităţilor rurale din zona Dobrogei are
legătură evidentă cu mutarea centrului de greutate al frontierei danubiene în această
zonă în timpul domniei lui Traian, mai ales mutarea legiunii V Macedonica la Troesmis,
Matei-Popescu 2010, 31-32, 46-49. Vezi, în acest sens, şi observaţiile lui Poulter 1980,
733-737 şi 738: „Their presence seems difficult to explain without acknowledging direct
intervention by the Roman authorities and an explanation can be sought in the need
to supply the garrisons stationed along the Danube and în the need to secure internai
communications behind the limes".
36. CIL III 13743 ISM II 266 ISM III 237; Bărbulescu 2001, 60 şi 157 consideră că nu s-a
reîntors în satul de origine, care se va fi aflat pe teritoriul callatian la 23 August (Bărbulescu
2001, 65 şi 159), ci la Urluchioi, în teritoriul tomitan, unde a fost găsită inscrippa.
37. Pentru recrutările din zona provinciilor Thracia şi Moesia Inferior a soldaplor
de origine tracă, vezi concluziile lui Zahariade 2009, 73-82, legate însă numai de
recrutările pentru trupele auxiliare. Pentru recrutările în trupele ce staţionau la Roma,
mai ales în secolul al III-iea, vezi Ricci 1993.
38. IGB 12 43; Parissaki 2009, 321-322. Numele este propus pe baza analogiei cu
inscripţia de la Byzie a lui Apollonios, fiul lui Eptaikenthos, în care apare UTQaTT]yoc;
TIEQl i:wv Avxi.aAov i:cmwv, Parissaki 2009, 325, nota 18, cu întreaga bibliografie.
=

=

=
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Dunării, unde funcţiona strategia din jurul oraşului Axiopolis (forma
atestată în inscripţie: A�Lou110AL�), încă din vremea lui Rhoemetalces I,
când Mokaporis, fiul lui Auloporis, este atestat strateg într-o inscripţie ine
dită de la Dionysopolis.39 În momentul introducerii administraţiei romane
directe strategiile au fost cel mai probabil dizolvate. Nu există informa
ţii că în zona moesică a fostului regat tracic strategiile ar fi continuat să
funcţioneze,40 cum s-a întâmplat în provincia Thracia. Explicaţia acestui
fapt ar putea avea legătură cu prezenţa autorităţii militare romane, care nu
mai permitea existenţa unor strategi ce vor fi avut la origine şi funcţii mili
tare, pe lângă cele administrative, părţi ale teritoriilor acestora fiind proba
bil împărţite între oraşele din zonă. Doar aşa se poate explica existenţa la
Histria, dar probabil şi în alte zone, a două unităţi distincte: chora şi regia,
unde regia este foarte probabil o fostă strategie din timpul regatului odrys.
Cea mai mare parte a oraşelor greceşti aveau un statut juridic inferi
or, de civitates stipendiariae, beneficiind de o largă autonomie politică in
ternă, dar fiind nevoite să plătească un impozit direct, stipendium I tribu
tum. Teritoriul cetăţii era de fapt ager publicus populi Romani, acesta fiind
confiscat şi apoi redat cetăţii cu titlu de possesio sau fiind supus direct la
tribut41• Autorităţile romane aveau dreptul să facă recrutări în aceste teri
torii. Roma se obliga să protejeze aceste comunităţi (la baza raporturilor
juridice stătea însă, indiferent de statutul comunităţii, deditio42), solicitând
în schimb plata impozitului. Practic, din acel moment, deşi independente,
comunităţile respective nu mai aveau mijloacele necesare unei politici in
dependente.43 Acest sistem, pus în practică în epoca republicană în spaţiul
39. Lazarenko, Mircheva, Encheva, Sharankov 2010, 36 (N. Sharankov). Personajul
era (sau fusese) şi strateg al strategiei Daotike, strategie pusă de N. Sharankov în
legătură cu o prezenţă a dacilor în zona de sud a Dobrogei (pe baza informaţiei din
Strabo, VII, 3, 12, conform căreia Llam ar fi numele mai vechi folosit pentru Llaxm).
Totuşi, cel mai probabil această strategie ar trebui căutată în jurul toponimului
Daousdava, menţionat de Ptolemeu, III, 10, 5. Trebuie menţionat, în acest context, şi
strategul Pharsalos, fiul lui Bithus, care se afla în fruntea unei strategii necunoscute, în
vremea regelui Rhoemetalces I, după cum atestă o inscripţie fragmentară descoperită
la Tirizis (Capul Caliacra), IGB 12 12.
40. Poate cu exceptia dedicaţiei de la Topiros, pusă în cinstea guvernatorului
Moesiei, T. Flavius Sabinus, de un număr necunoscut de strategi ai unor strategii
rămase necunoscute, dar care apar totuşi ca fiind strategoi Thrakes, iar primul strateg
este identic cu cel din lista de 33 de strategi deja menţionată, AE 1937, 169; Gerov 1980,
237-238.
41 . Accame 1946, 28-45; Suceveanu 1998, 96-97.
42. Dahlheim 1968, 5-67.
43. Mann 1996, 102: „By this one stroke, it was macle impossible for any city to
pursue an independent foreign policy. Nothing further was necessary. The city could
then be left to run itself virtually in any way that it wished, provided that it paid its
due regularly to Rome. The city remained tehnically independent. In fact of course
it was impotent." Vezi şi Norr 1979, 4: „Es war vielleicht cler wichtige Grundsatz cler
romischen Provinzialpolitik, die Stădte als Bauglieder des Imperiums zu verwenden".

208
https://biblioteca-digitala.ro

Statutul juridic şi teritoriul Histriei în epoca romană

mediteraneean, mai ales în relaţie cu cetăţile greceşti, a fost apoi extins
şi în provinciile vestice ale Imperiului, fiind create civitates chiar şi acolo
unde astfel de comunităţi nu existau anterior.44
În practică, autoritatea romană putea interveni, indiferent de statutul
oraşului, ori de câte ori situaţia o cerea, mai ales când era vorba de pro
bleme de ordin financiar. Începând cu domnia lui Traian, dar mai ales în a
doua jumătate a secolului al II-lea şi în cursul secolului al III-lea, sunt ates
taţi curatores independenţi de autorităţile citadine, care erau însărcinaţi
de guvernatorii provinciilor cu verificarea situaţiei financiare a oraşelor.45
Astfel de curatores I ,\oy Lai:a ( sunt atestaţi şi în Pontul Stâng, la Histria46
şi Calla tis47•

li. Statutul juridic
Două inscripţii descoperite la Histria par a transmite o schimbare esen
ţială a statutului oraşului, la o dată care nu poate fi stabilită cu exactita
te. Prima este un album cu binefăcătorii unui trib, probabil Boreis, dispus
pe două coloane conţinând numele a 107 persoane, active după „a doua
întemeiere a oraşului".48 A doua inscripţie este tot un album cu membrii
de onoare ai gerusiei din Histria, unde apare aceeaşi menţiune, lipsind
însă genitivul i:i]c; nât\Ewc;. Acest fapt l-a determinat pe primul editor al
inscripţiei să creadă că poate fi vorba de o a doua întemeiere a gerusiei, şi
nu neapărat a oraşului.49 În realitate, în lumina primei inscripţii, se poate
observa că şi în această inscripţie este vorba de a doua întemeiere a oraşu
lui. 50 Totuşi, întrucât pe piatră există încă loc suficient, mă întreb ce l-ar fi
putut determina pe lapicid să nu noteze şi specificaţia i:i]c; nât\Ewc;, dacă
va fi fost într-adevăr vorba de a doua întemeiere a cetăţii, un eveniment
cu totul şi cu totul excepţional în viaţa unei cetăţi greceşti. Astfel, interpre
tarea lui V. Pârvan nu poate fi cu totul exclusă, existând posibilitatea să
avem de a face cu o a doua întemeiere a gerusiei în epoca romană.51
44. Ni::irr 1966, 9; Mann 1996.
45. Macro 1979, 668-670.
46. ISM I 178-179; IGR IV 1213 ILS 8853, cu noua lectură a lui Petolescu 1996.
47. IGR III 581.
48. ISM I 191, r. 1-2: Tuxi;i aya8fJL. O'lbE I [Tfj]c; BOQEWV cj>uAfjc; EUEQYEWL µna T�V
bwTiQav KTLCTLV Tije; 7toAEwc;; Pippidi 1967a; Pippidi 1967, 534-546.
49. ISM I 193, r. 7: fEQOUaiac; cj>u\onµm oi µrn:� TI)v bwTiQav KTLCTLV; Pârvan 1916,
602.
50. Pippidi 1967, 544-546; Pippidi 1967a, 165-166.
51. Pippidi 1967a, 165, exprima totuşi prudent: „Fără să putem pretinde în această
privinţă la o certitudine absolută, socot că ultima interpretare [a doua întemeiere a
cetăţii] se apropie mai mult de adevăr, dacă se ţine seamă de faptul că deprinderea
de a vorbi de reclădirea oraşului, după catastrofa pricinuită de geţi, ca de «a doua
întemeiere a cetăţii» e dovedită cu prisosinţă de documentul al cărui cuprins îl ana
lizăm [lista binefăcătorilor tribului]".
=
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Chiar dacă excludem însă inscripţia din anul 138, menţiunea din lista
binefăcătorilor tribului este clară şi sigură. D.M. Pippidi punea această
menţiune în legătură cu distrugerea Histriei pe la jumătatea secolului I
a. Chr. de către geţii lui Burebista.52 Personajul central al acestei reconstituiri
istorice este evergetul Aristagoras fiul lui Apaturios, considerat un adevă
rat reîntemeietor al oraşului.53 Totuşi, dacă ar fi să admitem demonstraţia
lui Pippidi, mă întreb de ce titlul de al doilea întemeietor al oraşului nu
apare în decretul menţionat, din care ni s-a păstrat cea mai mare parte a
motivaţiei. Îl vedem aici eponim pentru a patra oară, şi ne este înfăţişată
o activitate ce pare să se fi întins pe parcursul mai multor ani. Activitatea
pentru care Pippidi credea că i s-ar fi putut acorda titlul de al doilea înte
meietor al cetăţii este construcţia de ziduri care a permis întoarcerea cetă
ţenilor în patrie. Dar aceasta este o activitate pe care Aristagoras se pare că
a efectuat-o în prima tinereţe. Era deci normal să primească titlul de „înte
meietor al oraşului", pe care urma apoi să-l poarte pe tot parcursul vieţii.
Inscripţia este mai târzie, când deja Aristagoras era preot eponim pentru
a patra oară, nu însă şi „întemeietor al oraşului".54 Astfel, cred că această
a doua întemeiere a oraşului nu trebuie pusă neapărat în legătură cu acti
vitatea lui Burebista în zona Pontului Stâng, cu atât mai puţin cu cât, chiar
dacă pustiirea din jumătatea secolului I a. Chr. a fost fără seamăn, fapt ce
mai rămâne însă a fi şi dovedit,55 epigrafie şi mai ales arheologic, reîntoar
cerea în patrie nu putea fi considerată o a doua întemeiere.56
52. Pippidi 1967, 542.
53. ISM I 54; Pippidi 1967, 270-286. O încercare de a identifica un alt personaj care
va fi purtat titlul de „de două ori întemeietor al oraşului" aparţine lui Morretti 1986,
74-75, nr. 3. Totuşi restituirea nu este deloc sigură.
54. ISM I 54, r. 1: 'IEQwµivou AQLCTi:ay6QOU wu ArcawuQ[ou i:o 't:E't:CtQwv; r. 3-4:
'Ercnbi] AQLarny6Qac; Arca't:OUQLOU TCa't:QOc; yEyovwc; aya8ou Kai . . . .
55. Dovezile arheologice ale distrugerii Zonei Sacre de la Histria au fost prezentate
de Alexandrescu 1994 şi reluate pe scurt în Alexandrescu 2007. Totuşi, cronologia
absolută şi, mai ales, contextul istoric nu sunt, după părerea mea, încă complet
lămurite. Distrugerea ar putea fi pusă şi pe seama unui accident oarecare sau pe seama
unei calamităţi naturale, cum ar fi un cutremur, de genul celui care a distrus integral,
cândva în epoca elenistică, oraşul Bizone. Vezi Alexandrescu 2007, reluând discuţia
în jurul carierei lui Aristagoras, fiul lui Apaturios, şi încercând să coreleze cronologia
internă a decretului cu observaţiile arheologice din Zona Sacră. De fapt, săpăturile
arheologice din Zona Sacră au fost orientate spre eventuala surprindere a unor urme
din perioada de criză de la mijlocul secolului I a. Chr., Alexandrescu 2007, 214: „En
1971, nous avons adapte notre methode de fouille des demieres couches grecques a
la stratigraphie particuliere de la Zone Sacree, afin de surprendre Ies traces de cette
formidable crise".
56. Vezi o inscripţie de la Odessos care a fost interpretată ca referindu-se la
distrugerea din timpul lui Burebista şi la întoarcerea cetăţenilor în patrie: otbE LEQT]V't:m
i:4J 8EWL µna i:i]v Ka8obov. Catalogul a fost datat între anii 44-43 a. Chr. şi 2-3 p. Chr.,
IGB 12 46. Dacă într-adevăr este vorba de Burebista, nu se aminteşte că a avut loc o a
doua întemeiere a cetăţii.
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Când s-ar fi putut „reîntemeia" cetatea histrienilor? Analiza internă
a celor două inscripţii permite stabilirea unei cronologii relative destul
de largi. Prima inscripţie, lista binefăcătorilor tribului, a fost datată, pe
baza caracteristicilor lingvistice şi paleografice, în perioada cuprinsă între
sfârşitul secolului I a. Chr. şi începutul secolului I p. Chr.57 De asemenea,
trebuie reliefat faptul că nu apare nici un cetăţean roman - în r. 5, apare la
nominativ un nume ce se termină în -avELvLoc;, acolo unde în mod normal
aşteptam un patronimic grec. Judecând după lungimea rândului, nu se
poate exclude cu totul posibilitatea de a avea un cognomen sau mai degra
bă un nomen roman de tipul -aninius, aşa cum propune Pippidi. Pe baza
acestor elemente, inscripţia s-ar putea data în prima jumătate a secolului
I p. Chr., cândva în timpul domniilor lui Tiberius, Gaius sau Claudius dacă s-ar dori neapărat legarea „reîntemeierii" de venirea romanilor în
Pontul Stâng.
Revăzând fotografiile inscripţiilor histriene, care se pot data la începu
tul stăpânirii romane în Pontul Stâng, mai ales inscripţia care atestă con
strucţia unui templu dedicat lui Augustus înainte de anul 14,58 am observat
o particularitate paleografică ce pare să nu fi fost luată în considerare. În
documentul menţionat hastele laterale ale literei pi au aceleaşi dimensi
uni - la fel şi în decretul unde a fost restituit ipotetic numele celui care a
dedicat templul lui Augustus, Papas, fiul lui Theopompos59 -, în timp ce
în lista binefăcătorilor tribului hasta din dreapta este mai mică, ceea ce ar
putea indica faptul că inscripţia datează dintr-o perioadă mai timpurie.
De altfel, hastele au aceleaşi dimensiuni şi în inscripţia lui Aristagoras,
fiul lui Apaturios60, foarte apropiată, din punctul de vedere al formei lite
relor, de inscripţia din timpul lui Augustus, deşi pare totuşi să fie puţin
mai veche. Astfel, ar exista indicii paleografice - am putea adăuga aici
şi forma literei omega, asemănătoare mai degrabă cu cea din scrierea din
perioada elenistică, precum şi observaţiile lui Pippidi legate de alternarea
L/n, care pare să se fi generalizat la Histria în secolul I a. Chr., dar care este
o caracteristică mai veche61 - că lista binefăcătorilor tribului poate fi mai
veche în comparaţie cu decretul în cinstea lui Aristagoras, decret care este,
la rândul lui, puţin mai vechi în comparaţie cu inscripţia din timpul lui
Augustus. Dacă admitem că inscripţia pentru Aristagoras se poate data
în jurul anilor 35-30 a. Chr.62, atunci inscripţia cu lista binefăcătorilor tri
bului s-ar putea data cândva pe la jumătatea secolului I a. Chr. Ar exista,
astfel, posibilitatea ca „a doua întemeiere a oraşului" să se poată lega de
57. Pippidi 1967a, 160-161.
58. ISM I 146.
59. ISM I 55.
60. ISM I 54.
61. Pippidi 1967, 277-282; Pippidi 1967a, 161 .
62. Avram 2000, 151-170.
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un eveniment mult mai timpuriu, şi anume din prima jumătate a secolu
lui I a. Chr. sau chiar de la sfârşitul secolului al Ii-lea. În aceste condiţii,
chiar dacă consecinţele unei astfel de observaţii pot fi extrem de importan
te pentru istoria Histriei la sfârşitul secolului al Ii-lea a. Chr. şi în prima
jumătate a secolului I a. Chr.,63 relevanţa inscripţiei pentru discuţia de faţă
nu mai este atât de evidentă.
A doua inscripţie se poate data precis în anul 138 p. Chr., pe baza men
ţionării asocierii la domnie a lui Antoninus Pius de către Hadrian. Evi
dent, acesta este anul în care a fost ridicată inscripţia. Ne putem aştepta
însă să fie înregistrate şi persoane a căror activitate s-ar fi putut desfăşura
cu mult timp înainte de anul 138. De altfel, M. Musielak l-a identificat pe
KaM(ai:QaW<; 11î]µT]TQLOV, primul synagogeus al gerusiei, cu omonimul
care apare ca ambasador al Histriei la Ti. Plautius Silvanus Aelianus, între
anii 60 şi 67.64 Deci fondarea (sau refondarea) gerusiei histriene coboară în
timp spre mijlocul secolului I p. Chr. Totuşi, dacă ar fi fost vorba de a doua
întemeiere a oraşului, în sensul obţinerii unui statut favorabil al Histriei în
cadrul provincial roman, lucru care s-ar fi putut petrece mai degrabă sub
Augustus (momentul integrării oraşelor greceşti vest-pontice în Imperiul
Roman) sau sub Tiberius (constituirea provinciei Moesia, în jurul anului
15 p. Chr.), atunci primul synagogeus ar fi activat în acea perioadă, şi nu
spre mijlocul secolului I. Indicaţia din inscripţia cu binefăcătorii gerusiei
se referă, în aceste condiţii, la a doua întemeiere a acestei instituţii. De
altfel, ar mai fi fost loc suficient pe piatră pentru a face precizarea, impor
tantă, că era vorba de a doua întemeiere a oraşului.
Din păcate, cele două inscripţii nu pot oferi indicii clare că a doua înte
meiere a oraşului ar fi avut legătură cu obţinerea unui statut favorabil al
Histriei în momentul integrării sale în Imperiul Roman. Lista binefăcăto
rilor tribului pare să dateze de pe la mijlocul secolului I a. Chr., iar lista bi
nefăcătorilor gerusiei se poate referi, după cum sugerase şi Vasile Pârvan,
la a doua întemeiere a acestei instituţii.
Singura dovadă directă despre statutul juridic al Histriei trebuie, aşa
dar, căutată în horothesia Histriei din 25 octombrie 100 p. Chr. În afara
hotărniciei propriu-zise, sub acest nume sunt adunate mai multe docu
mente care amintesc vechile drepturi ale histrienilor în privinţa pescuitu
lui pe braţul Peuce. Includerea în dosarul horothesiei a scrisorilor legate
de problema scutirii de la taxa vamală a peştelui pescuit de histrieni pe
braţul Peuce, cred că este mai degrabă o dovadă a faptului că teritoriul
63. Mă întreb, fără a avea posibilitatea să dezvolt aici, dacă nu cumva ar putea
avea legătură cu includerea Histriei în „imperiul" pontic al lui Mithridates, având în
vedere inscripţia care atestă prezenţa unui strateg al acestuia la Histria. Vezi Avram,
Bounegru 1997.
64. Musielak 1993, 101-102. Despre limitele cronologice ale prezenţei în Moesia a
lui Ti. Plautius Silvanus Aelianus, vezi Thomasson 1 984, col. 124, nr. 20.
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histrian nu se întindea până la braţul amintit. Dacă admitem că încă din
timpul lui Augustus sau Tiberius cetatea va fi beneficiat de un statut fa
vorabil şi că ieşirea la braţul Peuce se afla pe teritoriul cetăţii, atunci încă
din jurul anului 46 p. Chr., anul primei atestări a vămii malului trac, se
va fi vorbit nu de scutirea de taxe a histrienilor pentru pescuitul pe acest
braţ, ci de drepturile histrienilor, în virtutea statutului de civitas libera et
immunis, de a poseda şi utiliza fără oprelişti propriul teritoriu. Or, aici se
pare că se face o excepţie, care are la bază drepturile mai vechi ale his
trienilor recunoscute, înainte de anul 46 p. Chr., şi de regii odrysi, care
stăpâneau zona de nord a Dobrogei şi Delta Dunării, împreună cu flota
romană ce patrula pe fluviu65 (probabil că inscripţia ISM I 66, unde sunt
menţionaţi un rege Rhoemetalces şi o vamă, se referă la aceeaşi problemă).
După includerea ripei Thraciei în provincia Moesia, în jurul aceluiaşi an 46,
Delta Dunării intră sub autoritate romană, aflându-se sub administrarea
şi supravegherea directă a prefectului flotei (aşa înţelegem mai bine de ce
este nevoie ca drepturile histrienilor să fie aduse la cunoştinţa lui Asiati
cus şi a lui Arruntius Flamma, prefecţi ai flotei, după cum a demonstrat
T. Samowski66). De fapt, trebuie să observăm că exprimarea din diversele
scrisori nu este deloc clară. Într-un loc pare mai degrabă să fi fost vorba de
Peuce şi de gurile de vărsare ale Dunării: ISM I 68, r. 59: 71EQL bf: I1EuK11i;
KaL i:wv arnµ[âi:wv], înţelegându-se că Peuce nu era de fapt braţul Dună
rii, ci probabil insula cu acelaşi nume. Dacă ar fi fost vorba de Peuce, braţ
al Dunării, formularea corectă ar fi fost: 71EQL bf: I1EDK1li; KaL i:wv (ă:Mwv)
arnµ[âi:wv]. Dacă Peuce nu este braţul Dunării, ci mai degrabă insula,
atunci care sunt gurile Dunării despre care se vorbeşte în acest loc? Dacă
luăm exprimarea ad litteram, atunci reiese că histrienii aveau drepturi le
gate de Peuce şi de braţele Dunării, adică de fapt de întreaga Deltă, pentru
că Tullius Geminus hotărâse ca histrienii să-şi păstreze hotarele „strămo
şilor", fără a se specifica însă care anume erau acestea: ISM I 68, r. 60-61 :
UHKa(waa 't1lQL0"8m uµ[civ 't lx 't:WV 71QO]y6vwv uµwv OQl.a. Evident, o
astfel de interpretare este forţată, întrucât din text aflăm doar că guver
natorul provinciei înţelesese mai bine care erau problemele histrienilor
legate de Peuce şi de gurile Dunării, nu că automat hotarele strămoşilor
cuprindeau şi acel teritoriu. În alte locuri din textul păstrat se vorbeşte de
„drepturile legate de Peuce", fără ca acestea să fie specificate, ISM I 68,
r. 10, dar spre sfârşitul scrisorii lui Flavius Sabinus (cos. suff. în 44, guver
nator al Moesiei între 53 şi 6067) apare menţionat clar braţul Peuce, ISM I
68, r. 23-24, în legătură cu veniturile din pescuit ale histrienilor. Chiar dacă
65. Probabil că inscripţia ISM I 66, unde sunt menţionaţi un rege Rhoemetalces şi
o vamă, se referă la aceeaşi problemă, fiind copia unei scrisori a unui guvernator al
Moesiei.
66. Samowski 1988, 214; Matei-Popescu 2010, 246.
67. Thomasson 1984, col. 124, nr. 18.
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este vorba de braţul Peuce, din nou nu reiese faptul că ieşirea la acest braţ
se află pe teritoriul histrienilor. Continuarea scrisorii lui Flavius Sabinus
este elocventă în acest sens. Astfel, deşi vama malului trac avea dreptul
să perceapă taxe până la mare, iar oraşul histrienilor se afla la o distanţă
destul de mare de gurile fluviului, se face o excepţie întrucât guvernatorul
aflase, atât de la trimişii histrienilor, cât şi de la Asiaticus, prefectul flotei,
că peştele sărat era singurul venit al cetăţii şi că dreptul de a pescui în
zona gurilor Dunării era unul vechi. Sabinus a decis, astfel, să permită în
continuare pescuitul în acea zonă şi, mai mult, aducerea lemnului pentru
facle din aceeaşi zonă. Când vine vorba însă de o anumită pădure, Sabinus
spune clar: 7lEQL yaQ 1:WV i:fJ� l>Aî]� XQE LWV avaµ<jHaf3r'Ji:rii:a EXE'rE OQta
KCl'.l i:i]v a, EKELVWV XQTJCTLV miaav i:4' 1:1:;\n avvmu8vvov (trad. D.M.
Pippidi: ,, În ceea ce priveşte folosinţa pădurii, aveţi hotare necontestate şi
tot dreptul de a vă bucura de ele nesupuşi unei taxe").
Concluzia ar fi că histrienii posedau un anume teritoriu, care nu avea
ieşire la Deltă, dar, în virtutea unor drepturi câştigate în vechime, fără a
cunoaşte circumstanţele, puteau pescui pe braţul Peuce şi în lacul Halmy
ris şi puteau transporta peştele la Histria fără să plătească vreo taxă. Oda
tă cu întinderea districtului vamal până la mare, arendaşii au încercat să
taxeze transportul peştelui din zona gurilor Dunării spre Histria, întrucât
acea zonă se afla în afara teritoriului cetăţii. Ultima frază din scrisoarea
lui Flavius Sabinus este o confirmare clară a statutului de civitas libera et
immunis, histrienii având dreptul de a poseda şi folosi fără taxe propriul
teritoriu. Totuşi, aceste drepturi vechi ne pot duce cu gândul la faptul că
histrienii avuseseră cândva, în vechime, ieşire la gurile Dunării,68 dar în
noile condiţii - şi aici e vorba în primul rând de posesiunile regilor odrysi
din zona Deltei şi apoi de includerea acestui teritoriu în Imperiul Roman teritoriul histrian a fost, sub o formă sau alta, micşorat. Fără a se menţiona
direct,69 este vorba, evident, de apariţia regia Histriae (având în vedere sta
rea precară de conservare a celor două copii ale horothesiei, nu se poate
totuşi, afirma că regia Histriae nu este menţionată în document; totuşi, ana
lizând sursele epigrafice, se poate considera că horothesia este doar un
terminus post quem al apariţiei regia Histriae, întrucât nu există elemente
care pot fi datate înainte de epoca lui Traian70), continuatoarea unei posi
bile strategii Histria din timpul regatului odrys. Oricum, se pare că încă
68. Avram 1990, 1 1-12. Totuşi, autorul consideră că braţul Peuce constituie limita
nordică a teritoriului histrian, ceea ce este, evident, o interpretare forţată a textului
horothesiei. Pentru teritoriul Histriei în epocile arhaică, clasică şi elenistică, vezi Avram
2006, 59-67.
69. Panaite 2010, 373, afirmă că: „The boundaries of the territorium (Regia and chora)
were established by the chorothesia (sic!) of govemor Laberius Maximus". Aceasta este,
în mod evident, o interpretare forţată a textului epigrafie.
70. Avram 2007a, 100.
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din secolele IV-III a. Chr., în momentul apariţiei centrelor de putere getice,
arheologic sesizabile prin fortificaţiile de la Beidaud şi Beştepe71, precum
şi prin mormântul de la AgighioF2, accesul histrienilor la gurile Dunării
a rămas doar un deziderat, putându-se vorbi aici de o „mobile Grenze",
cum a definit-o Al. Avram73•
Prin reluarea analizei acestui document am dorit repunerea în discu
ţie a unor chestiuni care păreau a fi definitiv închise. Dezbaterea capătă
sens în momentul în care se încearcă demonstrarea unui statut inferior al
Histriei, civitas stipendiaria, plecând tocmai de la textul horothesiei şi de la
pasajele referitoare la drepturile legate de Delta Dunării, teritoriu situat,
după cum am văzut, în afara hotarelor cetăţii.
Lăsând la o parte menţiunile legate de o posibilă a doua întemeiere a
cetăţii, cred că pe baza menţiunii din scrisoarea lui Flavius Sabinus despre
folosirea fără niciun fel de taxe a teritoriului se poate trage concluzia că în
momentul respectiv, dar şi în vremea lui Traian şi apoi pe tot parcursul
secolului al Ii-lea, Histria a avut un statut de civitas libera et immunis.

III. Teritoriul Histriei
După cum s-a văzut mai sus, la Histria este atestată dualitatea chora
regio,74 explicabilă, cel mai probabil, prin includerea mai vechiului terito
riu, dependent de Histria (eventual acea proschoros Thraike75), în regatul
odrys76 şi apoi redarea acestui teritoriu cetăţii după anul 46, când regatul
odrys şi-a încheiat existenţa. Dacă într-o primă fază vechile posesiuni re
gale au devenit parte a domeniului imperial rămâne doar o ipoteză de
lucru, care în stadiul actual al documentării nu poate fi demonstrată. Mai
71 . Irimia 2007, 161-162.
72. Berciu 1969, 33-76, 94-122 şi 166-167; Alexandrescu 1974; Alexandrescu 1999.
73. Avram 1990, 26.
74. Despre regia Histriae, vezi Avram 1981-1982 şi Avram 2007 a, 99. Pentru teritoriul
Histriei, vezi Bărbulescu 2001, 31-47.
75. ISM I 18; Avram 1990, 12; Avram 2006, 67, unde acest teritoriu este înţeles ca
„dominio di influenza", şi nu ca parte efectivă a teritoriului histrian.
76. Informaţia lui Tacitus, Ann., II, 64, 2 (in ea divisione arva et urbes et vicina Graecis
Cotyi), despre vecinătatea dintre posesiunile regale odryse şi teritoriile oraşelor gre
ceşti vest-pontice este foarte clară, fiind confirmată de aşa-numita horothesie de la
Dionysopolis, IGB V 501 1, unde regele este parte a retrasării hotarelor oraşului, alături
de vecinii de la nord şi sud, Callatis şi Odessos, ceea ce ne permite să tragem concluzia
că posesiunile regale se învecinau la vest cu teritoriul oraşului (despre horothesia de
la Dionysopolis, vezi întreaga discuţie la Slavova 1998). Strategiile odryse se învecinau
nemijlocit cu teritoriile oraşelor greceşti, iar această vecinătate era reflectată de numele
strategiilor, care puteau prelua numele oraşului din vecinătate, mai ales în absenţa
unor centre în teritoriu; vezi Parissaki 2009, 321-322.
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degrabă, acest teritoriu a devenit ager publicus populi Romani, urmând a fi
dat în posesie, fără drept de proprietate, diverselor comunităţi din zonă.
Având în vedere numărul important de veterani şi cives Romani care
s-au aşezat în regia Histriae, acest organism şi-a creat propriile forme de
guvernare. Existenţa unor arc(h)ontes regionis Histriae este amintită în două
inscripţii.77 La începutul stăpânirii romane, în lipsa unor comunităţi capa
bile să se autoguverneze, regia Histriae se va fi aflat sub controlul armatei
romane.78 Instituţiile de autoguvernare ale regia Histriae sunt atestate puţin
mai târziu, cel mai devreme începând cu domnia lui Antoninus Pius.79 De
altfel, niciuna dintre atestările de viei din regia Histriae nu este anterioară în
ceputului domniei lui Antoninus Pius, fenomen valabil şi pentru aşezările
rurale atestate în afara regia Histriae (primul în ordine cronologică este vicus
Ulmetum, atestat în anul 140).80 Armata romană a continuat să controleze
regia Histriae şi, mai ales, drumurile din această zonă, prin intermediul be
neficiarilor, şi în a doua jumătate a secolului al Ii-lea şi în secolul al Iii-lea.
Astfel, Aelius Ingenuus, beneficiarius consularis legionis XI Claudiae, este ates
tat la Râmnicu de Jos, în apropiere de limita vestică a regia Histriae.81 Din pă
cate, nu se poate stabili dacă la Râmnicu de Jos va fi fost în funcţie o statio.82
Chiar dacă cele două organisme sunt separate, poate fi admisă o anu
mită legătură între ele. Două dedicaţii din regia Histriae sunt ridicate pro sa
lute Imperatoris Augusti civitatis et regionis Histriae.83 Aici trebuie adăugată
77. ISM V 123-124.
78. ISM I 67, r. 74; Sarnowski 1988, 101-102, nr. 5.
79. ISM V 123, vezi în nota următoare textul inscripţiei, care se poate data cel mai
devreme în timpul lui Hadrian, dacă nu chiar în epoca lui Antoninus Pius. Cealaltă
atestare, ISM V 124, datează din timpul domniei lui Philippus Arabs. Eventual archontes
regionis Histriae pot fi identificaţi şi în ISM I 329 (vezi textul în nota următoare), întrucât
întregirile propuse pentru partea pierdută a inscripţiei au luat în calcul atestarea lui
Claudius Ianuarius în ISM I 327 când îndeplinea funcţia de quaestor în vicus Quintionis,
în anul 167. Totuşi, acest monument este mult mai apropiat ca structură de ISM V 123,
unde cei care se ocupaseră de ridicarea inscripţiei erau archontes regionis.
80. Avram 2007a, 99-100. Comunitatea atestată în vicus Ulmetum este compusă din
cives Romani et Bessi consistentes (ISM V 62-63), lipsind veterani, atestaţi în vicus Quintionis
(ISM I 324-332). De altfel, ca formă de organizare, vicus Ulmetum era o comunitate care
avea în frunte un singur magister (sat roman cu organizare primară, după clasificarea
propusă de Bâltâc 201 1, 145), spre deosebire de vicus Quintionis, unde sunt atestati doi
magistri şi un quaestor, având deci o organizare cvasi-municipală (Bâltâc 201 1, 144).
81. Alexandrescu 2008; Matei-Popescu 2010, 152.
82. Alexandrescu 2008, 260. Pentru drumurile din zona Histriei, vezi, cel mai recent,
Panaite 2010.
83. ISM V 123: l(ovi) O(ptimo) M(aximo) I et Iunoni Reg(inae) [p]lro salu(te) Imp(eratoris)
Au(gusti) I civit(atis) et reg(ionis) Hisltr(iae) cura agent(ibus) I Cl(audio) Amando et Ulp(io) I
Hectare et Ae/io I .ge arch(ontibus) reg(ionis); ISM I 329: l(ovi) O(ptimo) M(aximo) I et
Iunoni Relgi(nae) pro sa(/ute) Imp(eratoris I Aug(usti) civit(atis) I et reg(ionis) His(triae) euri
agen(tibus) Cl(audio) Ia/nuar(io) et Lupo T[„ . ] I [magi(stris) et quaest(ore)] I [„ . ], pentru
întregirea ultimului rând, vezi şi discuţia de la nota precedentă.
„
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în discuţie şi inscripţia lui L. Pompeius Valens, aşezat în regia Histriae şi
care a îndeplinit munera la Histria, în appidum.84 Dacă nu am fi avut alte
elemente la dispoziţie, pe baza acestei inscripţii am fi considerat că regia
este echivalent cu territarium, iar L. Pompeius Valens, având statut de inca
la, era obligat să îndeplinească magistraturi în oraş. Totuşi, chiar dacă cele
două organisme sunt separate, Histria este appidum85, deci centrul urban,
şi pentru regia Histriae. Implicaţiile juridice ale acestei realităţi nu sunt însă
cunoscute. Cel mai probabil, în epoca elenistică Histria şi-a extins influen
ţa şi în viitoarea regia Histriae (prascharas). În momentul integrării Histriei
în Imperiul Roman, acest teritoriu a fost atribuit domeniilor regale odryse.
După desfiinţarea regatului odrys, regia Histriae a devenit ager publicus şi
a fost atribuită Histriei, însă numai nominal, spre deosebire de teritoriul
propriu-zis al cetăţii, care se afla în deplina posesie a histrienilor, conform
statutului de civitas libera et immunis. Treptat, un număr tot mai mare de
veterani şi cetăţeni romani s-au aşezat în zonă, întrucât exista destul pă
mânt ce le putea fi atribuit - din punct de vedere demografic, această zonă
trebuie să fi fost slab dezvoltată înainte de epoca romană, o problemă de
care autoritatea romană s-a lovit peste tot în Moesia.86 Aceştia nu aveau
drept de proprietate, ci doar de folosinţă, urmând a plăti tribut fiscului im
perial şi cetăţii. Veteranii se bucurau însă de imunitate, măcar în privinţa
obligaţiilor faţă de fiscul imperial.
Limitele teritoriului histrian (jines Histrianarum) sunt definite de ho
rothesia lui M'. Laberius Maximus, guvernatorul Moesiei Inferior în pe
rioada 100-102.87 Situarea lor exactă pe teren este încă subiect de dispute,
deşi toate variantele propuse iau în considerare o suprapunere perfectă a
84. CIL III 12489 ILS 7182 ISM I 373, Nistoreşti: D. I. M. I L. Pompelius Vale(n)s
na(t)us I Fabia Anquira I consist(it) r(egione) Hist(ri) I muneraque felcit Histro in I oppido
arconltium et aediliciu(m) I et sacerdotium I at Liber[um] et sepullcrum se vivo me (sic!) I
ipse sibi fecit et ara(m) I posuit cum fuit ann(orum) I LXXVI et „ Manlsuetae coniu[g]i
suae I p(iae) bene merenti que I vixit ann(os) L et Do/nata filio suo qui nu(n)c I est ann(orum)
XX et d(ierum) m(inus) pl(us) V. M(arcus) ma/io(rarius) rerum supr[a] s(cripti) e[t] supra
[scrip]!t(a)e puosuit (sic!) quem com(m)e(n)do „ . ltus cum libert(i)s me(i)s. Scripl[tum] XIII
Octob(ribus) Barbaro co(n)s(ule) (anul 157).
85. Pentru oppidum în epoca romană, vezi definiţia lui Isidor, Etym., 9, 4, 42: Urbani
vocabantur, qui Romae habitabant. Qui vero in ceteris locis, oppidani. Nam soia urbs Roma,
cetera oppida. Distincţia are şi valoare juridică încă din epoca republicană, după cum
înţelegem din /ex municipii Tarentini, FIRA 12, nr. 18, r. 26-29: Quei decurio municipi
Tarentinei est erit queive in municipio Tarenti[no in] senatu sententiam deixerit, is in o[pp]ido
Tarentei aut intra eius muni[cipi] I fineis aedificium quod non minu[s] MD tegularum tectum
sit habeto [sine] I d(olo) m(a/o). Vezi întreaga discuţie la Licandro 2007, 50-51 .
86. A se vedea în primul rând inscripţia lui Ti. Plautius Silvanus Aelianus, unde sunt
amintiţi cei 100.000 de transdanubieni aşezaţi în Moesia ad praestanda tributa, CIL XIV
3608 ILS 986 IDRE I 1 13, o confirmare indirectă a slabei populări a Moesiei în secolul I.
87. Thomasson 1984, col. 131, nr. 66.
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limitelor Histriei cu limitele regia Histriae.88 O asemenea interpretare nu
ţine însă cont de al doilea rând al horothesiei (exemplarul B), unde se vor
beşte clar de fines Histrianarum. Astfel, limitele propriu-zise ale teritoriului
histrian rămân în continuare a fi identificate, ele confundându-se, cel mai
probabil, cu limita dintre acesta şi regia Histriae. Această limită este pro
babil marcată de aşezările de la Sinoe, Fântânele, Tariverde sau Cogealac,
Corbu şi Vadu.89 La Sinoe a fost localizat vicus Quintianis din regia Histriae90,
situat pe drumul care ducea dinspre Histria spre Slava Rusă91, dar apar şi
două inscripţii care menţionează două triburi histriene92• Aşezările de la
Fântânele (unde a fost identificată şi una dintre sursele de apă cele mai
importante ale cetăţii în epoca romană93), Cogealac94 şi Vadu (localizarea
vicus Celeris în acest punct nu este sigură)95 sunt parte a teritoriului cetăţii.
Aşezarea de la Corbu se află şi ea de-a lungul drumului care, plecând de la
Histria, trecea prin Săcele, apoi prin Corbu şi intra în teritoriul tomitan.96
Prezenţa pretorianului Aelius Aurelius Aelii f. Atticus, originar din Do
rylaeum şi lăsat la vatră în anul 233 în zona Fântânele97, indică destul de
clar faptul că ne aflăm în zona de hotar dintre teritoriul cetăţii, unde se afla
şi caput aquae al apeductului, şi regia Histriae, unde se aşezase pretorianul.
Limitele regia Histriae se pot stabili, în linii generale, prin fixarea în te
ren a numeroaselor sate romane atestate. Cele mai îndepărtate inscripţii
sunt de pe linia Dunării, dar acestea sunt fără îndoială refolosite în epoca
târzie în fortificaţia de la Cius.98 Cel mai probabil limita vestică nu depăşea
teritoriul vicus-ului de la Ulmetum, locuit de o comunitate dublă de cetă
ţeni romani şi Bessi.99 Dacă acesta se afla în regia Histriae sau în territarium
Capidavense100 este destul de dificil de stabilit; oricum, ne aflăm la limita
88. Pârvan 1916, 582-583; P. Nicorescu, Contribuţiuni la istoria Histriei (inedit), în
Pippidi 1967, 364-365; Avram 1990, 12-14; Suceveanu 1998, 158-159.
89. Bărbulescu 2001, 39.
90. ISM I 324-332.
91. CIL III 12513 ISM I 317; CIL III 12514 ISM I 318; CIL III 12515 ISM I 322.
92. ISM I 333-334.
93. Suceveanu 1998, 15-21 .
94. Bărbulescu 2001, 41-42.
95. Bărbulescu 2001, 45-46.
96. CIL III 14462 ISM I 321 .
97. CIL XVI 145 ISM I 323; Suceveanu 1998, 175-179, nr. 1. Acesta a fost recrutat
în jurul anului 217, adică exact în momentul în care Caracalla era plecat în expeditia
parthică, unde şi-a găsit sfârşitul. O parte din cohortele pretoriene, în frunte cu
M. Oppelius Macrinus, prefectul pretoriului şi viitorul împărat, l-au urmat pe împărat;
astfel putem explica recrutarea acestui soldat dintr-o zonă mai putin obişnuită pentru
recrutarea pretorienilor, mai ales în epoca Severilor.
98. ISM V 123-124; Bărbulescu 2001, 34.
99. CIL III 1421426 ILS 7181 ISM V 62.
1 00. CIL III 12491 ILS 7181 ISM V 76. Pentru limitele teritoriului capidavens,
vezi Munteanu 1970.
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dintre cele două organisme, după cum am putea înţelege din inscripţia
care aminteşte fixarea hotarelor prin grija centurionului Iulius Vitales şi
din ordinul guvernatorului Mantennius Sabinus, în anul 229.101 În acelaşi
loc se aflau şi limitele posesiunilor deţinute de Ti. Claudius Firminus, afla
te la marginea vestică a regia Histriae.102 Prezenţa unor inscripţii în limba
greacă sugerează şi ele întinderea regia Histriae până la Ulmetum103, deşi
am văzut că populaţie vorbitoare de limba greacă se poate întâlni în Do
brogea şi în afara arealului pontic şi fără a avea direct legătură cu acesta
(cazul teritoriului de la Tropaeum Traiani). Pe lângă prezenţa Bessi cansis
tentes, la fel ca în vicus Quintianis, cel mai important argument că vicus Ul
metum se afla mai degrabă în regia Histriae este prezenţa în acea zonă a lui
[.] Aelius L[ . . . ], buleuta Histriae.104 Astfel, putem considera că limita vestică
a regia Histriae - nu însă şi a charei histriene - o constituia râul Casimcea, 105
cele mai vestice puncte fiind vicus Ulmetum şi domeniul lui L. Pampeius
Valens de la Nistoreşti.106
Teritoriul propriu-zis al cetăţii era probabil împărţit, ca în epoca ante
rioară, pe triburi.107 Astfel, au fost descoperite două dedicaţii ale acestora,
una la Sinoe (Casapchioi) şi alta refolosită în zidul cetăţii, dar care pro
vine, fără umbră de îndoială, din teritoriu - D.M. Pippidi susţine că ar fi
fost adusă tot de la Sinoe vicus Quintianis. Astfel, avem de a face cu un
altar ridicat nimfelor de tribul Aigikoreis108, prin grija lui Skapoulas, fiul
lui Nicolaos, care se afla la conducerea tribului cândva la începutul seco
lului al Iii-lea, şi cu o dedicaţie pentru Zeus Ombrimas ridicată de tribul
Argadeis109• Problemele ridicate de prezenţa acestor altare la Sinoe, dacă în
tr-adevăr locul de descoperire este sigur, sunt numeroase. Din inscripţiile
-

101. ISM V 57 a, b.
102. ISM V 59: Fines I pertinentes ad Ti. Cl(audium) Firmilnum.
103. ISM V 78, mai ales că unul din personaje poartă un nume frecvent în Asia
Mică, Attas acelaşi personaj este atestat şi la Dulgheru, ISM V 128; ISM V 87, dar
aceasta pare a fi fost adusă de la Histria, întrucât este o listă de nume ce s-ar putea
data în secolul I a. Chr. Totuşi, dacă ar proveni de la Ulmetum (informaţiile privind
condiţiile de descoperire sunt neclare: „găsită în valea din sud-vestul cetăţii"), atunci
ne-am putea gândi că limita chorei histriene, sau mai degrabă a proschorei, va fi fost, în
epoca elenistică, chiar Ulmetum; ISM V 88; ISM V 89; ISM V 91, dar care provine de
la Tomis.
104. ISM V 90.
1 05. Avram 1990, 1 1-12, consideră că limitele indicate de horothesie cuprind şi regio
Histriae, arătând că limita vestică a teritoriului se confundă cu limita vestică a regio
Histriae de pe râul Casimcea, identificat cu râul Calabaeus, mentionat în horothesia
Histriei.
106. CIL III 12489 ILS 7182 ISM I 373.
107. Suceveanu 1977a, 99-100.
108. ISM I 333: Aya8f]t TUXTJL J <I>vAi] A[ytKO/Qtwv Tov �w/µov rnic; Nu[µ/cp]mc;
avfoTTJa[Ev] I EK Twv [b(wv I [i]rci aQxf]c; I LKarcovAa N[t]/KoAaou.
109. ISM I 334: Aya8f]t Tum I lltoc; Oµ�Q(µou I cpuAf]c; AQyabtwv.
-
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pe care le cunoaştem, în vicus Quintionis este atestată o comunitate dublă
de veterani şi cetăţeni romani şi Bessi.11° Prezenţa unor cetăţeni ai Histriei
în zona acestei comunităţi rurale este, bineînţeles, de presupus, dar statu
tul lor era, în mod evident, diferit, depinzând direct de autorităţile cetăţii.
Singura explicaţie care poate fi luată în calcul este că ne aflăm la limita
între regia Histriae şi teritoriul histrian, precum şi, în cadrul acestuia, la
limita între posesiunile celor două triburi. Că ne aflăm la limita între cele
două organisme se poate deduce şi din dedicaţia către civitas şi regia His
triae ridicată de archontes regionis Histriae, cândva în jurul anilor 170-174. 1 1 1
Totuşi, eventuala împărţire pe triburi care s-a menţinut în epoca roma
nă a fost, fără îndoială, alterată de aşezarea coloniştilor romani, mai ales
veterani, chiar şi în imediata apropiere a cetăţii. De asemenea, apariţia
unor noi aşezări rurale a alterat şi ea vechea împărţire a teritoriului, fiind
atestate şi limite între aşezările rurale, fără să putem şti dacă acestea se vor
fi aflat în teritoriu sau în regia Histriae.112
Cum va fi arătat împărţirea pe triburi a teritoriului este greu de preci
zat. Parcelele erau, fără îndoială, delimitate, exemplul callatian fiind eloc
vent în acest sens, dar modul de parcelare şi limitele exacte nu se cunosc.
De asemenea, este destul de neclară relaţia dintre împărţirea pe triburi a
teritoriului şi atestarea în imediata apropiere a cetăţii - în satul Istria (Ca
ranasuf) - a unui sat grecesc (kame) condus, după model roman, de ma
gistraţi.113 Dacă celelalte două sate greceşti, Chora Dagei şi Laikos Pyrgas, ar
putea fi teoretic localizate în afara teritoriului histrian, în regia Histriae, 114
acest sat este situat în imediata apropiere a cetăţii. Singura posibilitate pe
1 10. ISM I 324-328; 330-332.
1 1 1 . ISM I 329.
1 1 2. ISM I 350; Bărbulescu 2001, 150; piatră de hotar între doi viei, scrisă pe ambele
feţe, înregistrând pe fiecare faţă limita teritorială a respectivelor comunităţi. Statutul
juridic al acestora este, din păcate, greu de precizat, cel mai probabil fiind vorba de
două comunităţi aşezate pe ager publicus, în regia Histriae.
1 13. ISM I 363: fltovvmoc; KllL H/Q6bwQoc;; oi I LllTVQ(wvoc;; I KllL AQnµ[bwQ/oc;
fiLOVUCTLOU I TO EQYOV TOU I aţ3LTWQLOU KllT/ECTKEVllCTllV EK I TWV iblwv T� Ku'.>/µlJ UTCEQ
µaytaTQa/n1c;. Organizarea era, evident, romană, iar unul dintre cei trei va fi fost fără
îndoială, quaestor. Cuvântul aţ3LTWQLOV este un latinism. Dacă el este o transcriere
fidelă a lui abitorium (latrină) sau o transcriere coruptă a cuvântului auditorium (casă
obştească) rămâne încă neclar - vezi întreaga discuţie la ISM I, 476 şi Bâltâc 201 1, 247.
Însă cel mai probabil este vorba de latrinele publice care vor fi funcţionat în imediata
apropiere a unor terme, dar neatestate epigrafie. Bărbulescu 2001, 150, consideră fi
rească prezenţa unor elemente greceşti în teritoriul oraşului, fără a atrage însă atenţia
că nefirească este de fapt organizarea lor sub forma unei comunităţi rurale specific
romane. Vezi şi Suceveanu 1998, 162 şi Bărbulescu 2001, 42. Din punct de vedere
arheologic, în zonă, în punctul Histria 13, a fost identificată o aşezare datată în epoca
romană - vezi Lungu, Avram, Bounegru 1984; Bâltâc 2001, 440-441, nr. 1.6.
1 14. Bărbulescu 2001, 47, consideră că cele două aşezări rurale ar trebui localizate
la marginea sudică a teritoriului histrian.
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care o vedem este că ne aflăm în faţa unui sat format din elemente greceşti,
dar care nu sunt cetăţeni ai Histriei, aceştia aşezându-se în zonă, în epoca
romană, pentru a lucra ca arendaşi pe pământurile histrienilor (ager vecti
galis civitatis), la fel ca acele aşezări rurale din teritoriul callatian atestate
de limitatio din vremea lui Traian.115 Întrucât Callatis beneficia de un statut
privilegiat de civitas foederata, aşezarea unor locuitori în teritoriul oraşului
şi formarea unor comunităţi rurale se puteau face numai cu acceptul auto
rităţilor callatiene. Având nevoie de mână de lucru pentru întinsul teritoriu
al oraşului, aceste comunităţi au primit în arendă părţi din terenul arabil.
Aceeaşi situaţie trebuie să fi fost şi în KWµr) An:oMwv(ou, din teritoriul
tomitan.116 În general, s-a presupus că, în epoca romană, în zona cetăţilor
vest-pontice ar fi fost prevalente mica proprietate şi, eventual, existenţa
unor obşti ale comunităţilor rurale.117 Chiar dacă această formă de proprie
tate nu poate fi cu totul exclusă, mai ales în regia Histriae, unde pământul
avea regim de ager publicus, fiind dat în posesiune diverselor comunităţi
în schimbul plăţii unui impozit, era nevoie totuşi de o mână de lucru care
să cultive pământurile acordate veteranilor romani (agri viritim adsignati)
sau pământurile elitei histriene, acumulate mai ales în teritoriul propriu-zis
al cetăţii.118 Familiile histriene, cum ar fi cea a binefăcătoarei Aba, fiica lui
Hekataios119, sau a lui M. Ulpius Artemidoros (fiul lui Herodoros)1 20, îşi
1 15. ISM III 51-55.
1 16. Bărbulescu, Rădulescu 1994, 168-1 70, nr. 6 (AE 1995, 1344). Vezi în acest volum
studiul lui Bărbulescu, Buzoianu.
1 1 7. Bărbulescu 2001, 216-218.
1 18. Pippidi 1967, 414.
1 19. ISM I 57. Pentru alţi evergeţi ai Histriei romane, vezi Suceveanu 1998, 156;
Anghel 2001.
120. ISM I 137, r. 10 (pontarh); ISM I 207, r. 2-4 (prim pontarh şi fiu al oraşului).
Pentru reconstituirea arborelui genealogic al acestei familii, vezi Pippidi 1967, 396-400.
Rămâne de explicat absenţa numelui roman în inscripţia gerusiei din 138. Dacă la acea
dată nu era cetăţean roman, atunci, dacă va fi primit cetăţenia după acel moment, ne-am
fi aşteptat să fi fost un T. Aelius, şi nu un M. Ulpius. Este, de asemenea, posibil ca cele
două personaje să nu aibă nimic în comun, iar M. Ulpius Artemidoros să fie urmaşul
unui alt histrian, care a primit cetăţenia în timpul lui Traian, după cum a şi fost propus
recent, vezi Musielak 1 993a AE 1993, 1378 şi întreaga discuţie la Avram 2007, 98-99.
Nawotka 1993, 346-348, merge prea departe când consideră că personajele omonime
din ISM I 137 şi ISM I 207 sunt diferite, plecând de la funcţiile diferite, pontarh şi prim
pontarh, înţelese în sens cronologic absolut. Este clar acum că M. Ulpius Artemidoros
a fost mai întâi pontarh şi apoi, după o anumită perioadă, prim pontarh, în sensul că
s-a aflat în fruntea sfatului (boule) al comunităţii pontice - vezi Doruţiu-Boilă 1975,
154-155; Bărbulescu 2007. Dacă admitem în continuare că prim pontarh are sensul
cronologic restrâns de primul pontarh din oraşul respectiv, atunci cele două personaje
omonime ar fi diferite, după cum propunea Nawotka, ceea ce este însă puţin probabil.
M. Ulpius Artemidoros trebuie căutat în grupul compus din M. Ulpius Euxenides,
fiul lui Artemidoros, M. Ulpius Demetrios, fiul lui Artemidoros, ISM I 193, col. A,
r. 73-74, şi M. Ulpius Artemidoros, fiul lui Euxenides, ISM I 193, col. A, r. 76. M. Ulpius
=
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aveau baza economică în terenurile arabile achiziţionate de-a lungul tim
pului de la concetăţenii care se confruntaseră cu probleme economice şi
financiare. După modelul general, autorităţile romane mai degrabă au în
curajat concentrarea terenurilor şi crearea unei aristocraţii, care va fi fost,
astfel, evident filoromană. Or, după cum am amintit mai sus, aceste tere
nuri trebuiau lucrate, iar mâna de lucru servilă este slab atestată în această
zonă a imperiului, intrată destul de târziu pe orbita Romei. Pământurile
erau, astfel, date în arendă diverselor comunităţi rurale, fie că era vorba de
latifundia unor familii histriene ori de ager vectigalis civitatis Histriae.
Eventuala implicare a „indigenilor semidependenţi"121 nu este atestată
epigrafie. Implicarea comunităţilor de Bessi şi Lai din vicus Quintionis
şi din vicus Secundini în activităţile agricole, poate chiar pe pământurile
aflate în folosinţa cetăţenilor romani din aceleaşi comunităţi rurale sau
pe pământurile cetăţii, este probabilă122, dar un contract de arendă nu în
seamnă automat o situaţie de semidependenţă. La fel va fi fost, la nivel
teoretic, şi situaţia locuitorilor din vicus Buteridava, care vor fi lucrat în
arendă o parte din pământurile deţinute de Messia Pudentilla: conflictul
teritorial123 a pornit probabil tocmai din pricina situaţiei neclare a limi
telor teritoriului propriu-zis al acestui vicus poate organizat sub forma
unei obşti teritoriale, dar despre care nu se ştie dacă formase obiectul unei
adtributio124 în favoarea Histriei sau a regia Histriae şi a limitelor terenuri
lor luate în arendă de unii dintre vicani de la Messia Pudentilla. Din nou,
-

-

Artemidoros, fiul lui Euxenides, pontarhul şi prim pontarhul, este aşadar fiul lui
M. Ulpius Euxenides, fiul lui Artemidoros. Activitatea sa, care se poate data mai degrabă
începând cu domnia lui Marcus Aurelius, este în favoarea acestei ultime identificări. În
concluzie, M. Ulpius Artemidoros, pontarhul din ISM I 137 şi prim pontarhul din ISM
I 207, este fiul lui M. Ulpius Euxenides, fiul lui Artemidoros, din lista cu binefăcătorii
gerusiei. Cel mai probabil cei doi M. Ulpii sunt fiii lui Artemidoros, fiul lui Euxenides
(ISM I 1 93, col. A. r. 9), a cărui activitate trebuie plasată înaintea domniei lui Traian vezi Musielak 1993, 104 şi Musielak 1993b.
121. Formula îi aparţine lui Suceveanu 1998, 163. Vezi şi Bărbulescu 2001, 213-214,
care imaginează existenţa unei populaţii autohtone reduse la starea de dependenţă,
adică „ ţărani liberi legaţi de propriul sat".
122. În afară de implicarea acestor comunităţi în exploatarea zăcămintelor de fier,
neatestată însă epigrafie, dar presupusă, vezi Suceveanu 1998, 165; Bărbulescu 2001,
141-142. Vezi, cu oarecare scepticism, şi Irimia 2000, 108. Totuşi, în favoarea unei
exploatări a fierului în teritoriul histrian se pot aduce în discuţie numeroasele ateliere
de prelucrat minereul descoperite în cursul săpăturilor de la Histria (Rusu-Bolindeţ,
Bădescu 2003-2005, 125-127). Dacă admitem implicarea ţăranilor în exploatarea resur
selor de fier, atunci trebuie să admitem că aceştia au fost aduşi probabil în timpul
mandatului regilor odrysi, iar o parte a regia Histriae era un domeniu imperial, întrucât
exploatarea bogăţiilor subsolului era apanajul exclusiv al împăratului.
123. ISM I 359-360.
124. Despre adtributio, vezi Laffi 1966, 71-74, 89; Hermon 2007, 25-26. Pentru situaţia
din Moesia Inferior, vezi Bâltâc 201 1 , 154, unde se respinge posibilitatea existenţei
unor comunităţi adtributae.
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se observă că nu era vorba de o situaţie de semidependenţă, ci eventual de
una contractuală, specifică dreptului roman.
În lumina celor prezentate mai sus, prezenţa unei comunităţi rurale în
imediata apropiere a cetăţii, adică pe teritoriul propriu-zis al cetăţii, poate
fi înţeleasă doar sub aspectul implicării acesteia în exploatarea agricolă
sub formă de arendă a teritoriului histrian.
Prezenţa unei comunităţi greceşti în epoca romană, compusă din rezi
denţi, şi nu din cetăţeni ai Histriei, nu trebuie să ne mire; astfel de comuni
tăţi sunt atestate şi pe lângă centrele romane, exemplul cel mai important în
această zonă fiind Tropaeum Traiani, unde în secolul al Iii-lea este atestată
epigrafie o comunitate vorbitoare de limba greacă.125 Comunitatea îşi avea
propriile forme de organizare, fiind atestat un anume Protogenes, magister
vici126; un alt magistratas necunoscut (numele este greu de reconstituit, dar
ar putea fi un nume daco-moesic, Diernais) apare pe o inscripţie fragmenta
ră de la Urluia.127 Această comunitate trebuie să fi fost implicată în exploa
tarea terenurilor agricole ale proprietarilor din Tropaeum Traiani, unele
dintre acestea fiind destul de întinse - de exemplu cele aflate în posesia
senatorului L. Aelius Marcianus.128
Deşi situată, cel mai probabil, în regia Histriae, cazul comunităţii rurale
Chara Dagei nu este mai puţin interesant. Şi aici avem de a face cu o co
munitate cu o puternică componentă grecească, formată tot în epoca
romană - este condusă, după model roman, de doi magistraţi.129 Locuitorii
sunt numiţi Ka'l:OLKouvn:c; (cansistentes), ceea ce presupune lipsa dreptului
de proprietate asupra pământului. Cel mai probabil, după cum a fost deja
observat130, avem de a face şi aici cu o comunitate folosită ca forţă de mun
că pe terenul arabil aflat în proprietatea altcuiva - cei doi autori citaţi se
gândeau la un domeniu imperial, un saltus131• Dacă admitem că ne aflăm
în regia Histriae, atunci ne putem gândi că, probabil, ţăranii lucrau pămân
turile unui mare proprietar funciar rămas din păcate necunoscut - prezenţa
unor mari proprietari funciari în regia Histriae este pe deplin atestată de
125. Bărbulescu 2001, 120-121; AE 2009, 1206-1207. Vezi şi Avram 2012, 490-494,
nr. 3, o epigramă funerară a unei femei originare din Bitinia, descoperită la Ion Corvin,
situat la 10 km nord-vest de Adamclisi.
126. Bamea 1969, 599, nr. 2 = AE 2009, 1207, din timpul domniei lui Maximinus
Thrax.
1 27. IGRR I 596; Pârvan 1912, 52-54.
1 28. CIL III 12463.
129. ISM I 378, din anii 159-160.
130. Suceveanu 1998, 167; Bărbulescu 2001, 144 şi 218.
131. Contrar a ceea ce se credea până de curând, nici măcar atestarea epigrafică a
unui saltus nu mai poate fi o certitudine a existenţei unui domeniu imperial. Astfel, la
Oescus, funcţia de praefectus saltus, atestată de două inscripţii, AE 2005, 1325 şi CIL III
1421 l 2 = ILBulg 16, este o magistratură municipală, fiind vorba de un saltus al coloniei
(cel mai probabil păşune şi pădure), şi nu de un domeniu imperial - vezi Bartels 2008.
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evidenţa epigrafică132 -, fără a exclude cu totul nici varianta unui domeniu
imperial, încă neatestat.
S-a presupus că locuitorii din Chora Dagei vor fi fost autohtoni - greci şi
traci - sau chiar transdanubieni.133 Puţinele informaţii pe care le deţinem
nu permit însă formularea unor astfel de concluzii. Şi această comunitate
are o puternică amprentă grecească, fiind vorba, la fel ca şi în cazul celor
lalte comunităţi greceşti din Moesia Inferior (rurale, dar mai ales urbane Marcianopolis şi Nicopolis ad Istrum), de colonişti veniţi cel mai probabil
din Asia Mică, mai ales din zona Bitiniei.134
Un alt caz extrem de interesant este cel al lui T. Manius Bassianus,
buleuta Histriae, al cărui monument funerar a fost descoperit la Vadu.135
Acesta era cetăţean roman, dar nu provenea în mod evident din vechea
aristocraţie histriană, astfel că prezenţa sa în teritoriul Histriei este mai
greu de explicat. Se poate imagina însă următorul scenariu. Bassianus a
putut fi într-o primă fază împroprietărit în regia Histriae. Posedând ius do
micilii, putea exercita magistraturi în oraş, devenind membru al sfatului,
la fel ca L. Pompeius Valens, atestat la Nistoreşti (fără a fi fost totuşi mem
bru al sfatului).136 Între timp, acesta primeşte şi cetăţenia Histriei, având,
în consecinţă, dreptul de a achiziţiona pământ pe teritoriul cetăţii. Evi
dent, întreaga demonstraţie are în vedere includerea aşezării de la Vadu
în teritoriul propriu-zis histrian, şi nu în regia Histriae, totul depinzând de
localizarea vicus Celeris.137 Totuşi, chiar dacă lucrurile nu au stat aşa, ob
servăm că procesul de integrare a Histriei în structurile romane este mult
mai complex decât ar fi putut părea la o primă vedere. Chiar dacă cetatea
îşi păstrează forma de organizare tradiţională şi are un statut privilegiat
de civitas libera et immunis, treptat, prin transformarea relaţiilor sociale şi
prin schimbarea tipului de exploatare a teritoriului agricol, aceasta devine
o comunitate pe deplin integrată în lumea romană. O parte a aristocraţiei
tradiţionale histriene va primi treptat cetăţenia romană, dar se amestecă
deja cu un număr tot mai mare de cetăţeni romani care s-au aşezat mai
întâi în regia Histriae, dar care ajung să deţină din ce în ce mai multe funcţii
în cetate.138
132. Suceveanu 1998, 163-164.
133. Suceveanu 1998, 166-167; Bărbulescu 2001, 143-144.
134. Vezi şi observaţiile lui Avram 2012, 492-494.
135. CIL III 14449 ISM I 339; Mihăilescu-Bîrliba 2012, 94-95.
136. CIL III 12489 ILS 7182 ISM I 373.
137. ISM I 351; ISM I 352 ISM II 371. Cealaltă localizare propusă este Sibioara,
pe teritoriul Tomisului, de fapt în presupusa regio Tomitana (Avram 2007a, 99). Vezi
întreaga discuţie la Bâltâc 201 1, 248.
138. Despre cetă ţenii romani de la Histria, vezi cel mai recent Mihăilescu-Bîrliba
2012. Alexandrescu-Vianu 1990, 1 98-199, observa că, din cele 43 de stele funerare din
epoca romană cunoscute la acea dată, 24 au fost scrise în limba latină şi 19 au fost scrise
în limba greacă, iar în marea lor majoritate sunt de tradiţie romană, având legături
=

=

=

=
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Este momentul să revenim acum la cele mai interesante atestări de
sate romane în regia Histriae, şi anume vicus Quintionis şi vicus Secundini.
Comunitatea primului sat era formată din veterani et cives Romani et Bessi
consistentes, 139 pe când cea din vicus Secundini era compusă din cives Ro
mani et Lai consistentes140• În afara regia Histriae, o comunitate de cives Ro
mani et Bessi consistentes se mai întâlneşte în vicus Ulmetum141, o comunitate
de cives Romani et Lai consistentes se mai găseşte în vicus Turris Muca[. . . ],
din regia Tomitana.142
Două cazuri aparte sunt vicus V[. . . ], atestat de o inscripţie descoperită
la Râmnicul de Jos143, şi vicus [ . . . ]STRO[ . . . ], atestat de o inscripţie refolo
sită în zidul de incintă târziu (lectura nu este însă deloc sigură)144• Comu
nităţile par a fi compuse numai din veterani et cives Romani, colonizaţi în
această zonă începând cu domnia lui Traian sau chiar mai devreme. Aces
te colonizări fac parte dintr-o politică mai amplă, despre care suntem în
chip fericit informaţi prin descoperirea unor documente epigrafice. Spre
exemplu, o diplomă militară descoperită la Mihai Bravu confirmă prezen
ţa veteranilor în această zonă, poate chiar din timpul lui Vespasian145 sau,
cel mai târziu, din vremea lui Domitian (diploma de la Cataloi146), Ner
va (diploma de la Salsovia147 şi destul de numeroşii M. Cocceii) şi Traian
(diploma militară de la Teliţa din 1 12148). Veteranii lăsaţi la vatră în zona
Mihai Bravu au format un vicus împreună cu alţi cetăţeni romani (veterani
et cives Romani consistentes), cu un nume păstrat incomplet: Bad[ . . . ].149 Dacă
adăugăm aici apariţia tot pe timpul lui Traian a aşezării de la Slava Rusă,
la marginea regia Histriae, cel mai probabil centrul unui district minier,
puternice, din punct de vedere stilistic, cu provinciile dunărene. Astfel, Histria, alături
de Tomis, este legată mai mult de provinciile romane de la Dunărea de Jos, dar şi de
Thracia şi Macedonia, şi în mai mică măsură de cetăţile greceşti de la sud şi nord, care
îşi păstrează, din punct de vedere artistic, un caracter grecesc mai pregnant, menţinând
legături strânse cu Asia Minor (201-202).
139. ISM I 324-332; Avram 2007a, 107-108, nr. 21-27.
140. ISM I 343-349; Avram 2007a, 108-109, nr. 33.
141. ISM V 62-63; Avram 2007a, 107, nr. 19-20.
142. CIL III 7533 ISM II 141; Avram 2007a, 109, nr. 34.
143. CIL III 14442: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) I sacrum pro sa/Iute Imp(eratoris) Ael(ii)
An/tonini Hadr(iani) Alug(usti) Pii et Ver(i) Caels(aris) veter(ani) et c(ives) R(omani) I vico
V[ . . . ].
144. ISM I 138.
145. Petolescu, Popescu 2007, 147-149, nr. 1. Vezi şi Chiriac, Mihăilescu-Bîrliba,
Matei 2004. Este vorba despre două fragmente din aceeaşi diplomă militară, copiată
după o constituţie imperială din 5 aprilie 71, acordată marinarilor din flota de la
Ravenna. Diploma a aparţinut fostului tesserarius de origine tracă, Tarsa Duzi ftlius.
146. Petolescu, Popescu 2004.
147. CIL XVI 41 .
148. RMD V 344.
149. Avram 2007a, 97 şi 107, nr. 17.
=

225
https://biblioteca-digitala.ro

Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale

parte a domeniului imperial, care controla exploatarea minelor de fier şi
cupru de la Altîn Tepe150 (zonă care aparţinuse Histriei în epoca greacă)151,
dar, poate, şi eventualele cariere de piatră de la Camena, vicus Petra152, se
poate observa o coerentă politică de ocupare a teritoriului, care pare să fi
început încă din vremea lui Vespasian şi să fi fost continuată de Domitian
şi desăvârşită de Traian. În acest context trebuie discutată şi înţeleasă co
lonizarea teritoriului histrian.

IV. Concluzii
Histria s-a bucurat în epoca romană de un statut privilegiat de civitas li
bera et immunis, indirect atestat de informaţiile din horothesie, mai ales din
scrisoarea guvernatorului Flavius Sabinus. În acest context trebuie înţeleasă
împărţirea teritoriului histrian, în epoca romană, între chora, aflată în ime
diata apropiere a cetăţii, şi regia Histriae, o zonă de colonizare romană. În
chora, Histria avea control total asupra teritoriului, ex iure peregrina. Regia
Histriae era parte a ager publicus populi Romani şi fusese dată în folosinţă di
verselor comunităţi formate în acea zonă, începând cu domnia lui Traian. Se
pare însă că, în lipsa unui centru urban, Histria era şi centrul (oppidum) aces
tui organism, după cum înţelegem din inscripţia, atât de des menţionată,
a lui L. Pompeius Valens, dar şi din dedicaţiile pro salute Imperatoris Augusti
civitatis et regionis Histriae.153 Regia Histriae dispunea totuşi de magistra
turi proprii (sunt atestaţi archontes regionis Histriae)154, ceea ce se consti
tuie într-o nouă dovadă că era un organism independent de autorităţile
oraşului. Momentul apariţiei acestei dualităţi este greu de precizat, fiind
atestat cu siguranţă începând cu domnia lui Traian. Includerea teritoriului
dobrogean în provincia Moesia, în jurul anului 46, este, probabil, momen
tul în care s-a petrecut redimensionarea teritoriilor oraşelor greceşti din
acea zonă. Baza teritorială a regia Histriae ar fi putut fi posesiunile regilor
odrysi din zona Histriei, grupate, cel mai probabil, într-o strategie. Dacă
în teritoriul propriu-zis al cetăţii sunt atestate aproape numai comunităţi
greceşti, care lucrau probabil pământurile aristocraţiei histriene, în regia
150. Vezi cel mai recent Mihăilescu-Bîrliba 201 1, cu întregul dosar epigrafie. Numai
aşa putem explica prezenţa în număr destul de mare a militarilor romani în activitate
la o distanţă destul de mare de linia Dunării.
151. Avram 2006, 67, consideră că minele de la Altîn Tepe constituiau limita vestică
a teritoriului histrian. Exploatarea încă din epocile arhaică şi clasică este atestată prin
folosirea cuprului din aceste mine la confecţionarea semnelor premonetare în formă
de vârfuri de săgeţi, dar şi la baterea emisiunilor monetare histriene de bronz.
152. ISM V 222.
153. ISM V 123; ISM I 329.
154. ISM V 123, 1 24.
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Histriae sunt atestate comunităţi romane, de diferite categorii, unele dintre
ele compuse chiar din veterani şi cetăţeni romani, alături de colonişti din
zona Thraciei (Lai şi Bessi). Această dualitate, care va fi apărut şi în alte
părţi din Pontul Stâng (e foarte probabil să fi existat şi o regia Tomitana), este
atestată pe parcursul secolelor II-III. Explicaţia trebuie căutată în coloniza
rea importantă care a avut loc în această zonă a provinciei Moesia Inferior
după aşezarea legiunii V Macedonica la Troesmis şi fortificarea sectorului
dobrogean al Dunării în perioada din timpul războiului dacic al împăra
tului Traian. O parte din veteranii din legiunea V Macedonica, din tru
pele auxiliare ale Moesiei Inferior şi din classis Flavia Moesica s-au aşezat în
această zonă, creându-se astfel premisele dezvoltării unor comunităţi. Dacă
această colonizare va fi fost legată, la fel ca în cazul Daciei, mai degrabă de
exploatarea bogăţiilor subsolului şi mai puţin de activitatea agricolă este
o problemă ce cred că merită luată în considerare în viitor. Activitatea mi
nieră din zona minelor de la Altîn Tepe este atestată încă din epoca greacă
şi o exploatare masivă în epoca romană nu poate fi nici ea exclusă, deşi
încă există puţine elemente care să o dovedească direct.

Abstract

The Legal Status of Histria and lts Territory in the Roman Age

The present paper is focused on the consequences regarding the legal
status of a Greek community and its territory from the Western-Pontic
area following the integration into the Roman Empire. As the so-called
Histrian horothesia indirectly attests - especially the letter sent to the
Histrians by the governor Flavius Sabinus (AD 53-60) - during the Roman
administration, the Greek city of Histria was a civitas libera et immunis.
Only in this context one can understand the division of the hinterland into
the chora and the regia Histriae, a Roman colonisation area.
While the chora was integrated within the city limits and inhabited
only by Greek communities - that most likely worked the plots of the
Histrian aristocracy - the regia Histriae was part of the ager publicus populi
Romani, given to the various communities from that area starting with
Trajan's reign. As the regia Histriae had no urban centre (oppidum), it seems
that the city of Histria has played this role, too. When exactly this duality
appeared is still a matter under debates, since it is certainly attested
only from the reign of Trajan. This type of duality, which, probably, was
not an isolated case within the West-Pontic area (e.g. the regia Tomitana,
although not directly documented), is attested for the 2nd and 3rd centuries
AD. The explanation lies in the massive colonization that followed the
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fortification of the Dobroudja limes during the Dacian war and the
garrisoned of the V Macedonica legion at Troesmis. In the aftermath of
these events the veterans of this legion, the auxiliary regiments and the
classis Flavia Moesica were settled in the region. lt became the care of the
future Roman communities of various kinds, together with the Roman
citizens and even the colonists from the mainland Thrace (the Lai and the
Bessi). If this massive colonization was related - as it was the case of the
province of Dacia - with the exploitation of the subsoil resources, and nat
so much with the development of the regional agriculture, still remains an
aspect for further research. The mining activities on the Altîn Tepe region
are attested from the Archaic and Classical periods, and, probably, have
continued during the Roman period, despite the poor evidence.
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Relaţiile externe ale Scythiei Minor coordonata ecleziastică
DAN RUSCU

Odată cu rearticularea Imperiului Roman în Antichitatea târzie, Do
brogea a fost integrată ca provincie separată într-un sistem centralizat, în
care autoguvernarea din epoca Principatului avea să dispară treptat.1 Ca
urmare, aveau să dispară şi iniţiativele în plan extern ale oraşelor din nou
alcătuita provincie Scythia Minor. În noul cadru, iniţiativa la nivel local a
fost preluată adesea de autorităţile ecleziastice, care începeau să se substi
tuie celor urbane în întreg imperiul. Ele urmau să devină reprezentanţii
vizibili ai Scythiei atât în relaţiile cu alte structuri ecleziastice, cât şi cu
autoritatea imperială. De aceea, merită analizată prezenţa acestora în con
textul evoluţiilor ecleziastice din Antichitatea târzie.
Cadrul în care urma să evolueze provincia ecleziastică a Scythiei Minor
a fost constituirea Bisericii imperiale, care îşi cristaliza structurile în con
textul Imperiului creştin. Încadrarea canonică a eparhiei Scythiei înainte
de sec. V nu poate fi stabilită cu precizie, dar există unele indicii care ne
permit cel puţin o presupunere. Într-o istorie ecleziastică anonimă, redac
tată la sfârşitul sec. V şi atribuită multă vreme lui Gelasius din Kyzikos,
apare informaţia, după toate aparenţele preluată dintr-un document ofi
cial al sinodului de la Niceea (325), că arhiepiscopul de Salonic fusese în
sărcinat cu comunicarea hotărârilor sinodale în zona Dunării de Jos şi în
Balcani.2 Scythia apare în acest context în domeniul de influenţă, dacă nu
cumva de competenţă al arhiepiscopului de Salonic.
La jumătatea sec. V, ca urmare a constituirii provinciei ecleziastice con
stantinopolitane prin deciziile sinodului ecumenic de la Chalcedon, Scythia
intra în subordinea tronului patriarhal al capitalei, ca arhiepiscopie autoce
fală, apoi ca mitropolie.3 În acest cadru, în relaţiile externe este reprezentată
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică;
dan.ruscu®ubbcluj.ro.
1. Cf Suceveanu, Bamea 1991, 1 78-208; Zahariade 2006, 39-96; Poulter 2007, 15-17;
27-46.
2. Gelasius, Hist. eccl. II, 28, 1 -14 (p. 284-286 Hansen); 38, 1 -14 (p. 356-359 Hansen);
pentru discuţia asupra surselor, cf Ruscu, Ge/asius 2010a, 31-33. Supoziţia lui E.
Popescu 1994, 204, preluată de Zahariade 2006, 205, că eparhia Scythiei a depins iniţial
de scaunul mitropolitan din Heracleea nu are, din păcate, nici o bază documentară.
3. Nat. episcop. eccl. Cpol. 1, 40 (p. 205 Darrouzes), 2, 43 (p. 217 Darrouzes), 4, 41
(p. 250 Darrouzes); Popescu 1994, 139-156; Zugravu 1997, Zugravu în FHDRC 74-106.
Provincia, cuprinzând Pontus, Asia şi Thracia, a fost stabilită abia prin can. 28 de la
Chalcedon: Alberigo 1994, 226; Evagrios, Hist. eccl. II, 4 (p. 50 Bidez, Parmentier).
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în general provincia ca entitate, nu oraşele. Excepţie face Tomisul, menţio
nat pentru că este sediul episcopului eparhial. Ierarhii sunt întotdeauna
amintiţi cu precizarea provinciei şi doar uneori a sediului de reşedinţă.4
Dependenţa canonică explică adesea orientarea provinciei ecleziastice
Scythia Minor în relaţiile sale externe, însă ele urmau să fie influenţate şi
de alţi factori.
Dincolo de structurile administrative, ceea ce dă identitate unei Biserici
este modul în care îşi exprimă credinţa - adică teologia. Antichitatea târzie
este perioada în care creştinismul şi-a definit dogmele de bază: trinitară şi
cristologică, în cursul unei evoluţii deloc lipsite de controverse. Acestea
au afectat întreaga societate a vremii, scindând-o nu de puţine ori în ta
bere rivale, iar împăraţii au fost cei cărora le-a revenit mereu sarcina de a
încerca să refacă unitatea comunităţii creştine - ceea ce a dus de multe ori
la noi dificultăţi.5
În cadrul acestor confruntări teologice, reprezentanţii Scythiei Minor
sunt şi ei prezenţi.
Primul episod în care unul dintre ei apare menţionat se situează în con
textul controverselor de după conciliul de la Niceea, care nu reuşise să
pună definitiv capăt crizei ariene. Încercând pacificarea Imperiului, Con
stantius II a impus în cele din urmă în 359/360 o formulă de compromis:
teologia homoiană, care recunoştea asemănarea dintre Dumnezeu Tatăl
şi Logos (oµoirn; i:cf! Ilai:QL), ocolind însă problema controversată a esen
ţei divine (ovata). Linia aceasta a fost continuată în Răsărit de Valens,
care a reuşit să impună formula homoiană în întreaga prefectură a Orien
tului, implicit cu ajutorul episcopilor constantinopolitani instalaţi de el.6
Ajuns la Dunărea de Jos în 369, în contextul războaielor cu goţii, Valens,
încercând să impună şi aici orientarea teologică oficială a imperiului, a
întâmpinat opoziţia episcopului Tomisului, Bretanion, adept al teologi
ei niceene.7 În opoziţia sa faţă de autoritatea supremă - inclusiv pe plan
4. BretanionNetranio (AD 369): Sozomenos, Hist. eccl. VI, 21, 2-6 (p. 591 -592
Hussey, II); Theodoret, Hist. eccl. IV, 35 (p. 273 Parmentier); Gerontius(ferennius (AD
381): Mansi III, 5728; Cod. Theod. XVI, 1, 3 (p. 834 Mommsen, Meyer); Sozomenos,
Hist. eccl. VII, 9, 6 (p. 702 Hussey, II); Theotimos I (AD 402): Palladios, V Chrys., XIII,
152-153 (p. 274 Malingrey, Leclercq I); Socrates, Hist. eccl. VI, 12, 4 (p. 696 Hussey,
I); Sozomenos, Hist. eccl. VIII, 14, 8 (p. 829 Hussey, II); Timotheos (AD 431): Mansi
IV, 1224C; 1368A; Alexandru (AD 448 şi 451): Mansi VI, 755A; 1094D; Valentinianus:
Labbe, Cossart, Concilia 5, 422.
5. Anatolios 2007, 431-459; Uthemann 2007, 460-500; Frend 1972; Meyendorff 1989.
6. Baus 1 985, 63.
7. Pentru campania lui Valens la Dunăre: Amm. Marc. XXVII, 5 (p. 28-34
Rolfe); Themistius, Or. X, 132-140 (p. 157-167 Dindorf); pentru episodul Bretanion:
Sozomenos, Hist. eccl. VI, 21, 2-6 (p. 591-592 Hussey, II); Theodoret, Hist. eccl. IV, 35
(p. 273 Parmentier).
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ecleziastic - pe care o reprezenta împăratul, ierarhul tomitan se ralia mai
degrabă evoluţiei din zona dunăreană, unde, în ciuda prezenţei capilor
partidei homoiene (Ursacius din Singidunum şi Valens din Mursa, care,
de altfel, urmau să dispară în acelaşi an), corespondenţa lui Athanasios
al Alexandriei arată că multe eparhii reveniseră la confesiunea niceeană.8
Dacă în cazul eparhiei Scythiei a avut vreo influenţă şi autoritatea arhie
piscopului de Salonic pomenit mai sus rămâne o ipoteză. Oricum, în acest
caz, cu toate că eparhia sa aparţinea din punct de vedere civil prefecturii
Orientului,9 episcopul Tomisului nu s-a raliat orientării teologice a aces
teia, ci şi-a apărat propriile opţiuni doctrinare, chiar împotriva autorităţii
superioare a împăratului.
Linia pro-niceeană urmată de Bretanion a fost continuată şi în perioada
următoare, episcopul Gerontius de Tomis regăsindu-se printre semnatarii
hotărârilor sinodului al doilea ecumenic, de la Constantinopol (381), care
punea capăt crizei ariene. 10 Mai mult, actele oficiale îl menţionează - sub
numele de Terennius{ferentius - alături de episcopul de Marcianopolis,
drept garant al ortodoxiei niceene la Dunărea de Jos.11
Conciliul din 381 a constituit în acelaşi timp şi punctul de pornire
al unei alte evoluţii, prin care Constantinopolul, ridicat acum la rangul
de al doilea centru ecleziastic al imperiului - fără a-i fi fost stabilit însă
un domeniu clar de jurisdicţie -, urma să-şi afirme primatul în Răsă
rit.12 Pretenţiile de supremaţie ale scaunului constantinopolitan aveau
să îl aducă în curând în opoziţie cu deţinătoarea primatului onorific în
Orient - Alexandria.
În această evoluţie a fost implicat şi episcopul Theotimos I al Scythiei
Minor, care participa în anul 400 la sinodul local convocat la Constanti
nopol de arhiepiscopul Ioan Chrysostomul, având drept scop stabilirea
8. Ep. ad Afros episcopos 1 (PG 26, 1029A-B); ad Iovianum 2 (PG 26, 816C); Theodoret,
Hist. eccl. IV, 3, 8 (p. 214 Parmentier); cf Zeiller 1918, 303; Gryson 1980, 104.
9. Jones 1964, vol. 1, 139.
10. Mansi III, 572B.
1 1 . Cod. Theod. XVI, 1, 3 (p. 834 Mommsen, Meyer). Sozomenos, Hist. eccl. VII, 9,
6 (p. 702 Hussey, II), care preia documentul foarte îndeaproape. Celor doi le-au fost
încredinţate şi bisericile confiscate de autoritatea imperială de la susţinătorii aria
nismului.
1 2. Constituirea domeniului de competenţă al Constantinopolului a fost rodul
unui proces: la sinodul din 381, prin can. 3 (Alberigo 1994, 88) se stabileşte într-adevăr
primatul acestui scaun în Orient, după cel al Romei, dar se pare că a rămas o vreme
încă integrat provinciei mitropolitane a Heracleei, cf Frank 1996, 318; can. 2 al aceluiaşi
sinod încă subliniază autonomia în administraţie tocmai a provinciilor Pontus, Asia şi
Thracia, cf Maraval 1997, 200-201 . Arhiepiscopii constantinopolitani urmau să inter
vină mereu în drepturile celorlalte eparhii, generând conflicte precum cele dintre
Theophilus din Alexandria şi Ioan Chrysostomul sau dintre Chirii din Alexandria şi
Nestorios, cf Maraval 1997, 201; Maraval 2000, 857-861.

236
https://biblioteca-digitala.ro

Relaţiile externe ale Scythiei Minor - coordonata ecleziastică

jurisdicţiei în eparhia Efesului.13 În felul acesta ierarhul constantinopolitan
îşi extindea prin intervenţie directă prerogativele, dincolo de hotărârile
sinodului al doilea ecumenic,14 ceea ce avea să îl aducă într-o confruntare
directă cu arhiepiscopul Alexandriei, Theophilos.15 Prezenţa în sine a lui
Theotimos în acest sinod nu indică încă o subordonare a eparhiei Scythi
ei faţă de arhiepiscopia constantinopolitană.16 Palladios din Hellenopolis
relatează într-adevăr că Theotimos a participat la sinod pentru că era pre
zent, împreună cu alţi episcopi, în capitală, 17 ceea ce indică o apropiere de
scaunul arhiepiscopal. Faptul că episcopul scit a votat favorabil într-un
context care îl favoriza pe Ioan Chrysostomul, cu toate că nu corespundea
canoanelor sinodale, susţine de asemenea această apropiere. Despre o ju
risdicţie superioară defacto a scaunului constantinopolitan asupra Scythiei
nu se poate însă vorbi înainte de sinodul de la Chalcedon, prin care i-a fost
stabilită aria de competenţă.18
Ataşamentul lui Theotimos faţă de scaunul constantinopolitan a fost
bănuit şi în cazul implicării sale în prima controversă origenistă. Este vor
ba de răspunsul pe care i l-a dat lui Epiphanios al Salaminei, care, la in
stigarea lui Theophilos al Alexandriei şi în urma unui sinod local ţinut în
Cipru în 402, cerea tuturor episcopilor din Răsărit condamnarea lui Ori
gen19. E drept că în această controversă a fost implicat şi Ioan Chrysosto
mul20, dar răspunsul lui Theotimos se referă la Origen şi nu rezultă de
13. Palladios, V. Chrys. XIII, 152-153 (p. 274 Malingrey, Leclercq, I).
14. Maraval 2000, 859-860.
15. Ioan fusese, de altfel, ales de partida constantinopolitană, sub influenţa lui
Eutropius, praepositus sacri cubiculi, împotriva partidei alexandrine, cf Pietri, Brottier
2000, 457; Liebeschuetz 1990, 164; Liebeschuetz 201 1, 224-225.
16. Aşa Zugravu 1997, 241-243.
17. Palladios, V. Chrys. XIII, 152-153 (p. 274 Malingrey, Leclercq I): na(>OvTwv KaL
ETEQWV immc6nwv, TWv TE ana LKU8iai:;, 8Em[µou Aiyw . . . Adunarea consultativă a
arhiepiscopilor constantinopolitani, care avea să devină sinodul permanent, întrunea
ierarhii prezenţi în momentul respectiv în capitala imperiului, după cum arăta arhiepiscopul
Anatolius la sinodul de la Chalcedon, cf Mansi VII, 92C. Cf Hajjar 1962, 52-79.
18. Nici Theodoret, Hist. eccl. V, 28, 2 (p. 329 Parmentier), nu vorbeşte de jurisdicţia
lui Ioan Chrysostomul asupra provinciilor din Thracia, Asia şi Pont - aşa Zugravu 1997,
241-243 -, ci doar despre faptul că arhiepiscopul constantinopolitan a intervenit de-a
lungul timpului în aceste circumscripţii. E vorba de un proces care va duce la stabilirea
domeniului de jurisdicţie al Constantinopolului, aşa cum urma el să fie legiferat de
către sinodul de la Chalcedon. În cadrul acestui proces, Scythia a intrat, fără îndoială, în
aria de influenţă a scaunului constantinopolitan, dar până în 451 nu se poate încă vorbi
de o dependenţă canonică.
1 9. Socrates, Hist. eccl. VI, 12, 4-6 (p. 696-697 Hussey, I); Sozomenos, Hist. eccl. VIII
14, 8 (p. 829 Hussey, II). Pentru aspectele concrete ale problemei, cf Liebeschuetz 1990,
204-205; Liebeschuetz 201 1 , 235-238.
20. Ioan îi primise pe aşa-numiţii „fraţi lungi", un grup de călugări egipteni pro-ori
genişti, dar motivul real al conflictului a fost concurenţa cu Theophilos al Alexandriei.
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niciunde că îi lua apărarea ierarhului constantinopolitan.21 Un eventual
indiciu că am avea de-a face şi cu o dovadă de ataşament faţă de întâi-stă
tătorul capitalei imperiale ar putea fi obţinut doar prin corelarea acestui
episod cu cel pomenit mai sus, însă totul trebuie păstrat la nivel de ipote
ză. Controversa, care avea să se sfârşească cu sinodul de la Stejar şi cu pri
mul exil al lui Ioan, a fost tot expresia concurenţei - în care a fost implicat,
prin curtea imperială, şi factorul politic - dintre scaunele arhiepiscopale
ale Constantinopolului şi Alexandriei pentru primatul în Orient.
Începând cu secolul al V-lea Biserica a fost afectată de o nouă contro
versă, născută în jurul naturii umane şi divine în persoana lui Cristos şi
care a implicat cele două mari şcoli teologice ale vremii - Antiohia şi Ale
xandria. Opiniile diferite şi uneori contradictorii exprimate în contextul
controverselor cristologice de reprezentanţii celor două tabere nu întru
chipau încă, în acel moment, erezia şi ortodoxia, ci două curente teologice
pur şi simplu,22 şi în această perspectivă trebuie văzută evoluţia ulterioară.
Cu prilejul primei confruntări dintre cele două şcoli teologice, la conciliul
ecumenic de la Efes (431), îl găsim pe episcopul Timotheus al Scythiei în
tabăra potrivnică arhiepiscopului constantinopolitan Nestorios. Timothe
us nu numai că a semnat în sesiunea a VI-a a sinodului decretul de cre
dinţă impus de arhiepiscopul Chiril al Alexandriei,23 ci avea să semneze
şi decretul de condamnare a lui Nestorios.24 Poziţia episcopului tomitan
poate fi circumscrisă unei problematici mai complexe decât simplul ataşa
ment faţă de una sau alta dintre opiniile teologice ale vremii: deja în prima
sesiune a sinodului, controlată de Chiril, în tabăra sa se găseau două gru
puri ostile lui Nestorios şi din alte motive decât cele doctrinare: ierarhii
din Asia Mică, în jurul lui Memnon din Efes, şi cei din lllyricum, în jurul
lui Flavian din Philippi, reprezentant al vicarului de Salonic şi în ultimă
instanţă al arhiepiscopului Romei - ambele partide coalizate de tentati
vele Constantinopolului de a-şi impune în acelaşi timp jurisdicţia în Asia
Mică şi în lllyricumul oriental.25 Ralierea acestor ierarhi în jurul lui Chiril
este de înţeles în contextul în care el era principalul oponent în faţa ten
dinţelor primaţiale ale scaunului constantinopolitan în Orient. De partea
lui Nestorios s-au raliat o seamă de episcopi din Asia Mică, dar şi din estul
Peninsulei Balcanice, printre care şi episcopul de Marcianopolis şi mitro
polit al Moesiei Secunda, Dorotheus, cum rezultă nu numai din documen
tele sinodale, ci şi dintr-o seamă de scrisori în care ierarhii din Moesia II
21. Aşa însă Popescu 1994, 118; Zugravu 1997, 241 .
22. Fraisse-Coue 2000, 493.
23. Mansi IV, 1368A.
24. Mansi IV, 1224C.
25. Fraisse-Coue 2000, 495-496. Se adăugau reprezentanţii scaunului arhiepiscopal
hierosolymitan, aflaţi în concurenţă cu Antiohia.
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se situau de partea ierarhului constantinopolitan şi a şcolii antiohiene.26 În
evoluţia confruntării dintre Chirii şi Nestorios, problema depăşise astfel,
la un moment dat, aspectul doctrinar şi rămăsese, mai înainte de toate,
una de prestigiu şi concurenţă în asumarea primatului în Răsărit, 27 iar po
ziţiile asumate de diverşii ierarhi din zona Dunării de Jos trebuie privite şi
din această perspectivă.
Finalul indecis al sinodului de la Efes şi mai cu seamă uniunea de la
Antiohia (433), care urma învăţătura lui Theodoret din Cyrrhus, au dus
la o radicalizare a teologiei alexandrine, dând naştere monofizismului,
condamnat oficial pentru prima dată în persoana arhimandritului Euty
ches, în anul 448, de către sinodul permanent al arhiepiscopului constan
tinopolitan Flavian. Acesta a supus adunării cu destulă reticenţă cazul lui
Eutyches, care se bucura de o susţinere importantă, nu doar în Biserică,
din partea lui Dioscorus al Alexandriei, ci şi în plan politic, prin influentul
praepositus sacri cubiculi Chrysaphius. Acuzatorii erau însă şi ei personaje
influente: arhiepiscopul Antiohiei, Domnus, şi Theodoret din Cyrrhus.28
Sinodul arhiepiscopal l-a condamnat pe Eutyches, însă împăratul Theodo
sius II a dispus reanalizarea cazului în anul următor. Actele acestei a doua
întruniri, care a confirmat condamnarea arhimandritului constantinopoli
tan, au fost semnate, între alţii, şi de episcopul Alexandru al Tomisului.29
Prezenţa sa în sinodul permanent demonstrează - dacă luăm în calcul şi
legăturile anterioare, din vremea lui Ioan Chrysostomul - orientarea Bise
ricii Scythiei înspre centrul patriarhal pe cale să se cristalizeze în capitala
imperiului.
Episcopul Alexandru a reprezentat eparhia şi la sinodul de la Chal
cedon (451), care a constituit, mai ales prin urmări, un punct crucial în
evoluţia controverselor cristologice. Chiar dacă participarea efectivă a ie
rarhului scit la lucrările sinodului poate fi pusă sub semnul întrebării,30
26. Hefele, Leclercq, voi. 2/1, 1913, 313-314. Dorotheus a participat la toate acţiunile
lui Nestorios împotriva lui Chirii, după cum rezultă din documentele sinodale Mansi
IV, 1 2368; 1270A; 1323C; pentru articularea partidelor, cf Zeiller 1918, 353-7; McGuckin
1994, 37-38; 59-60.
27. Cele două poziţii teologice, a lui Nestorios şi a lui Chirii, fuseseră lămurite în
urma schimbului de corespondenţă din 430, care a constituit baza deciziilor luate de
adunarea din 22 iunie, dar nici anatematismele lui Chirii, nici predicile lui Nestorios,
care apropiau mult cele două teologii, nu au mai fost citite, cf Fraisse-Coue 2000, 497,
nota 168.
28. Frend 1972, 29-33; Eutyches s-a prezentat în faţa sinodului însoţit de un silen
tiarius al împăratului Theodosius II, care a însărcinat un patrikios să asiste la lucrări:
Mansi VI, 7318-C; Fraisse-Coue 2002, 58-61 .
29. Mansi VI, 756A.
30. Despre probabilitatea ca Alexandru să fi semnat actele abia ulterior, în 452 sau
mai târziu, cf Laurent 1945.
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este cert că semnătura sa apare pe actul de condamnare a acestuia ca ere
tic, act adoptat la sfârşitul sinodului.31
Conciliul de la Chalcedon nu a reprezentat, după cum este cunoscut, o
rezolvare a problemei monofizite, ci dimpotrivă, avea să constituie moti
vul de separaţie între multe dintre comunităţile răsăritene şi Biserica im
perială. La dificultăţile dogmatice se adăuga şi faptul că prin canonul 28
al sinodului din 451 era confirmat primatul scaunului patriarhal al Con
stantinopolului în Răsărit, în dauna Alexandriei.32 Un pas important pe
calea separării a fost constituirea, în timp, a unei ierarhii monofizite, mai
cu seamă în zonele de frontieră ale imperiului, acolo unde existau ten
dinţe centrifuge: Egiptul şi Siria. În acest context, în anul 457, la moartea
împăratului Marcian, o revoltă populară îl impunea pe tronul patriarhal al
Alexandriei pe unul dintre reprezentanţii partidei monofizite: Timotheos
Ailuros.33 Ca urmare, nou înscăunatul împărat, Leon I, a recurs la con
sultarea episcopatului imperiului cu privire la corectitudinea dogmatică
a patriarhului alexandrin.34 Între răspunsurile primite se păstrează şi cel
al episcopului Scythiei, Theotimos 11,35 care se situa pe poziţii similare cu
restul episcopilor şi cu o parte însemnată a monahilor din Răsărit.36 Acuza
de erezie urma să ducă la exilul ierarhului alexandrin.37
Un moment aparte al prezenţei reprezentanţilor Scythiei Minor pe sce
na ecleziastică a Antichităţii târzii a fost prilejuit de acutizarea controver
selor dogmatice din timpul domniei lui Anastasius. Ca urmare a schismei
akakiene, generată de Henotikon-ul lui Zeno (482), conducătorii eparhiilor
de la Dunăre au trebuit să facă o alegere între cele două tabere, în contextul
în care statutul de erezie nu fusese aplicat în mod decisiv, printr-o hotărâre
a întregii Biserici, niciuneia dintre ele. În momentul în care împăratul Ana
stasius, care îşi începuse domnia sub semnul Henotikon-ului, a început să
favorizeze deschis partida monofizită - numindu-l pe Severos patriarh la
Antiohia şi pe un alt pro-monofizit, Timotheos, patriarh la Constantinopol,
în 512 , ierarhii unora dintre provinciile de la Dunăre (Illyricum, Darda
nia şi cele două Dacii) au protestat într-o scrisoare adresată papei Symma
chus.38 Episcopii din Scythia şi Moesia Secunda par să fi rămas într-o primă
-

31. Mansi VI, 10940.
32. Alberigo 1994, 226.
33. Beck 1980, 8; Meyendorff 1989, 189.
34. Mansi VII, 521 -524A.
35. Mansi VII, 545.
36. La fel au răspuns şi ierarhii din Moesia Secunda: Mansi VII, 546. În ce priveşte
monahismul, exemplul cel mai elocvent este răspunsul dat de Simeon Stilitul: Evagrius,
Hist. ecc/. II, 10 (p. 62 Bidez, Parmentier).
37. Meyendorff 1989, 190; Maraval 2002, 124-125.
38. Tuiei 12 (p. 709-717); răspunsul papei: Co//. Ave//. 104 (p. 487-489); Theod.
Anagnostes 512 (p. 150 Hansen).
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fază alături de împărat, nu pentru foarte multă vreme însă, după cum re
zultă dintr-un schimb de corespondenţă între papa Hormisdas şi episcopii
din Gallia: cel târziu în 515 ierarhii de la Dunărea de Jos au condamnat
monofizismul şi au intrat în comuniune cu scaunul apostolic roman.39
În acelaşi context, pe scena politică şi-a făcut apariţia un reprezentant
mai puţin obişnuit al Scythiei - comandantul foederati-lor de la Dunăre, Vi
talianus. Pornind o revoltă aparent în numele trupelor sale, pentru recâşti
garea unor subsidii, în momentul în care a ajuns la tratative cu autorităţile
imperiale a început să pună condiţii cu conţinut religios, care-l depăşeau,
desigur: revenirea la ortodoxia chalcedoniană şi reluarea comuniunii cu
scaunul roman printr-un sinod general, la care să participe şi patriarhul
Apusului.40 Abia mai târziu, când, odată cu urcarea pe tron a lui Iustin
(518), relaţiile dintre patriarhatul constantinopolitan şi cel roman au fost
reluate, s-a dovedit că revendicările religioase ale lui Vitalian fuseseră de
fapt gândite de un grup de călugări din provincia sa de baştină, cu care
el avea inclusiv relaţii de rudenie, după cum arată rapoartele clericilor
trimişi de papa Hormisdas în Răsărit în 519 pentru a relua comuniunea
cu Constantinopolul.41 Opiniile teologice îi aduseseră pe monahii sciţi în
opoziţie inclusiv cu ierarhul locului, episcopul Patemus al Tomisului,42 şi
ele urmau să fie cunoscute în curând în întreaga Biserică. Delegaţii papali
sosiţi la Constantinopol în 519 veneau cu opinia apuseană despre Chal
cedon, accentuând cele două naturi şi ignorând practic teologia lui Chiril
din Alexandria, care în Răsărit continua să fie privit drept unul dintre cei
mai de seamă teologi. Călugării din Scythia apar şi ei în acest context la
Constantinopol, propunând o soluţie teologică menită să împace spiritul
Chalcedonului - care era, în multe medii teologice răsăritene, suspect de
nestorianism - cu teologia chiriliană:43 formula theopaschită unus ex Tri
nitate Christus, qui pro nobis est carne passus.44 Atunci când nu au reuşit să
39. La 1 1 septembrie 515 papa Hormisdas îi scria episcopului Caesarius din
Arelate că Dardania, Illyricumul şi Scythia au condamnat monofizismul şi au intrat
în comuniune cu scaunul apostolic: Tuiei 9. Răspunsul episcopului Avitus din Vierme,
dat în 516 unei scrisori similare a papei, confirmă acelaşi lucru: Coli. Avei/. 136; Tuiei 21.
40. Ioannes Antiochenus, frg. 214e, 1 (FHG, V, p. 32); Zacharias Rhetor, VII, 13
(p. 185 Hamilton, Brooks); Theod. Anagnostes, Epitome 503 (p. 143 Hansen); Malalas
16, 16 (p. 402, 3-5 Dindorf); Victor Tunnunensis 91 (a. 510; p. 91 Cardelle de Hartmann);
Ioan de Nikiu 89, 71 (p. 130 Charles); Theophanes, AM 6005 (p. 157 de Boor). Pentru
principalele surse şi implicaţiile religioase ale revoltei, cf Ruscu 2008.
41. Coli. Avei/. 216, 5.
42. Coli. Avell 217.
43. Corespondenţa delegaţilor papali cu papa Hormisdas cu privire la călugării
sciţi: Coli. Avei/. 216; 217; 224; 227; 231 .
44 . Acceptarea suferinţei în trup a Mântuitorului însemna evidenţierea uniunii celor
două naturi din teologia chiriliană şi păstrarea delimitării chalcedoniene. Formula,
deşi revendicată în primul rând de la teologia lui Chiril şi ca atare suspectată de unii
de monofizism, fusese folosită înainte de patriarhul Proklos al Constantinopolului şi
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obţină aprobarea teologiei lor în capitala imperiului, s-au îndreptat către
Roma, celălalt mare centru ecleziastic, unde au fost primiţi cu sentimente
amestecate, în ciuda recomandărilor pe care le aveau de la Iustinian.45 Pre
zenţa lor la Roma, care a generat un vast schimb de corespondenţă între
diferiţi prelaţi apuseni, arată că opinia lor teologică a fost obiectul unei
atenţii deosebite şi al unor discuţii pe măsură.46
Cel care a văzut avantajele realizării mult doritei uniuni cu monofiziţii
a fost viitorul împărat Iustinian. Odată ajuns pe tron, el a preluat theopas
chismul sciţilor pentru „pacea sfintelor Biserici", după cum spune într-o
scrisoare trimisă în iunie 519 papei.47 Fiind, la rândul său, un bun teolog,
împăratul a sesizat destul de repede că formula theopaschită, vehiculată
şi de alţi teologi ai vremii, precum Leontios din Ierusalim48, făcea legătura
nu doar între cele două mari opinii teologice ale Răsăritului, cea chalce
doniană şi cea chiriliană, ci şi cu Apusul, din moment ce apărea inclusiv
în Tomus Leonis.49 Soluţia teologică propusă de monahii dobrogeni în plan
dogmatic corespundea astfel şi uneia dintre ideile de bază ale acţiunilor
de politică ecleziastică ale lui Iustinian: refacerea unităţii Bisericii.50
Este important de precizat că, deşi formula theopaschită a fost vehicu
lată în epocile anterioare de personalităţi de seamă ale Bisericii bizantine,
ca Proklos al Constantinopolului şi Leontios din Ierusalim, Iustinian a cu
noscut-o prin intermediul călugărilor sciţi şi, drept urmare, aplicarea ei în
marea politică ecleziastică li se datorează. Iustinian a favorizat aşadar the
opaschismul şi l-a folosit ca formulă de compromis, mai întâi în discuţiile
din 532 cu monofiziţii,51 apoi în cele două decrete din martie 533, prin care
această opinie teologică era declarată a reflecta dreapta credinţă.52
de călugării din Palestina, în sec. V, împotriva nestorienilor, cf Schurr 1935, 143-145.
Pentru implicarea călugărilor din Scythia în politica ecleziastică a Imperiului Bizantin
între Anastasius şi Iustinian, cf Ruscu 2010 b.
45. Călătoria Ia Roma: Coli. Avell. 216; recomandarea lui Iustinian: Coli. Avell. 187189; 191; Tuiei 99.
46. Papa Hormisdas, avertizat de delegaţii trimişi Ia Constantinopol, îi acuza pe
călugări - în spiritul teologiei apusene - de pro-monofizism: Coli. Avell. 231 . Pentru
fragmentele esenţiale care descriu punctul de vedere teologic al călugărilor sciţi în faţa
papei şi a episcopilor occidentali, cf Zugravu 2007, 20; FHDRCh 548-573.
47. Coli. Avell. 191. Formula apare deja în Codex Justinianus I, 1, 5, 2 (p. 6 Kruger),
datând probabil de Ia începutul domniei sale, cf Maraval 2002a, 385.
48. Meyendorff 1969, 50-59.
49. Tomus Leonis, V (PL 54, 755-782): Filius Dei crucifixus dicitur et sepultus; cf
Meyendorff 1968, 58; Meyendorff 1969, 59.
50. Meyendorff 1969, 59.
51. Innocentius Maroniae, De collatione cum Severianis habita (Mansi VIII, 815);
Schurr 1935, 164-166.
52. Cod. Just. I, 1, 6-7 (p. 7-10 Kruger). Ideea a fost introdusă inclusiv în liturghie,
prin troparul O µovoyt:vtjc;; Theophan, Chronographia AM 6028 (p. 216 de Boor), 314;
Meyendorff 1989, 224.
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Poziţia Bisericii din Dobrogea între Apus şi Răsărit la începutul sec. VI
este indicată şi de documentele din contextul controversei celor Trei Capi
tole, prin care Iustinian dorea să aplaneze o dată în plus conflictele dintre
chalcedonieni şi monofiziţi. Condamnând scrierile unor teologi care se
opuseseră la vremea lor lui Chiril din Alexandria (toată opera lui Theodor
din Mopsuestia, scrierile anti-chiriliene ale lui Theodoret din Cyrrhus şi
o scrisoare a lui lbas din Edessa), împăratul spera să înlăture suspiciu
nea de nestorianism care plana în Răsărit asupra teologiei chalcedoniene.
Demersul, care mergea împotriva deciziilor Chalcedonului (Theodoret şi
lbas, condamnaţi la Efes în 449, fuseseră reabilitaţi în 451), a fost tratat
cu ezitare de majoritatea episcopilor din Răsărit şi a generat proteste vii
în Apus. Drept urmare, papa Vigilius, deşi îşi datora tronul Theodorei, a
refuzat într-o primă fază semnătura de confirmare şi abia după ce a fost
convocat la Constantinopol a acceptat să condamne cele trei categorii de
scrieri teologice, prin aşa-numitul Iudicatum din 1 1 aprilie 54853, cu condi
ţia păstrării neştirbite a hotărârilor dogmatice ale Chalcedonului. A urmat
un val de proteste ale episcopilor din Italia, Africa, Dalmatia, Illyricum
şi Gallia54, între care îl găsim şi pe Valentinianus al Scythiei55• Vigilius s-a
grăbit să îl asigure pe ierarhul tomitan, ca şi pe ceilalţi ierarhi, că niciunul
dintre adevărurile de credinţă stabilite de sinoadele ecumenice nu fusese
nesocotit, luându-i drept martori pe apocrisiarii episcopiei de Tomis în
capitala imperiului cu privire la informaţiile false răspândite pe seama Iu
dicatum-ului.56 Epistola pontificală menţionează în acest context un aspect
53. Coli. Avei/. 83.
54. Meyendorff 1989, 239; Maraval 2002a, 398.
55. Din schimbul de corespondenţă dintre cei doi ierarhi s-a păstrat doar epistola
pontifului roman către Valentinian: Mansi IX, 359C-361 C; PL 69, 51A-53B. Ceva mai
târziu, în sesiunea întâi a sinodului al cincilea ecumenic, un trimis al lui Iustinian a
prezentat sinodului o seamă de documente prin care arăta că Vigilius a fost favorabil
condamnării celor Trei Capitole: papa îi excomunicase pe unii dintre opozanţi şi îi
îndemnase pe episcopii Aurelian de Arelate şi Valentinian al Scythiei să nu întreprindă
nimic împotriva Iudicatum-ului: Labbe, Cossart, Concilia 5, 422. Pentru întreg episodul:
Beck 1980, 27-29; Maraval 2002a, 398.
56. Scrisoarea menţionează, împreună cu delegaţii sciţi, pe un oarecare Basinianus
(cf PLRE IIIA, 172, sub numele de Basilianus), despre care E. Popescu 2007, 410, 411,
presupune că ar fi fost reprezentantul papei la Constantinopol şi „ucenic al său". Din
păcate, textul scrisorii nu permite asemenea interpretări amănunţite: PL 69, 51D: Et
quoniam Basinianus illustris et magnificus vir, filius noster, cum his qui pro actibus tuae
fraternitatis Ecclesiae in Constantinopoli observant, pari ratione dixisse noscuntur, etiam
hoc Dei inimicos fuisse mentitos . . . Expresia filius noster nu indică nicidecum în mod
obligatoriu un cleric sau un ucenic al papei, ea fiind folosită de Vigilius ca apelativ pentru
o seamă de personaje mergând de la împăratul Iustinian: PL 69, 21 D: Gloriosissimo et
clementissimo filio Iustiniano Augusto până la funcţionari publici: PL 69, 21D: . . . litteris
clementiae vestrae, glorioso filio nostro Dominica exconsule atque patricio deferente . . . sau la
regele Childebert al francilor: PL 69, 270: . . .pro gloriosissimi filii nostri regis Childeberti;
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important pentru relaţiile pe care eparhia Scythiei le avea cu conducerea
Bisericii imperiale: amintiţii apocrisiari de la Constantinopol, care nu este
exclus să fi constituit o reprezentanţă permanentă.57 În ce-l priveşte pe Va
lentinian, atitudinea sa în problema Iudicatum-ului îl plasează în tabăra
apărătorilor tradiţiei sinodale şi, implicit, împotriva autorităţii ecleziastice
superioare a împăratului, 58 subliniind primatul motivaţiei dogmatice şi
poziţia sa de echilibru între Apus şi Răsărit.
Relaţiile externe ale provinciei ecleziastice Scythia Minor în Antichita
tea târzie s-au derulat, aşadar, în contextul structurilor administrative ale
Bisericii imperiale, de care nu putea face abstracţie. Ierarhii tomitani s-au
opus uneori autorităţii ecleziastice superioare, fie că aceasta era reprezen
tată de împărat, ca în cazul lui Bretanion sau Valentinian, sau de arhiepis
copul Constantinopolului, ca în cazul episcopului Timotheos la sinodul
de la Efes. Ridicarea şi cristalizarea patriarhatului constantinopolitan au
determinat însă, în cele din urmă, orientarea Bisericii Scythiei către el.
Dincolo de acest cadru, observăm că discuţiile şi controversele teologi
ce din secolele IV-VII au prilejuit uneori ierarhilor sciţi exprimarea unor
poziţii teologice sau de politică ecleziastică proprii.
Pe de altă parte, Scythia Minor nu a fost reprezentată în perioada discu
tată numai de către ierarhia ecleziastică. Un grup destul de influent au fost
călugării, care şi-au manifestat propriile orientări teologice, uneori chiar
în opoziţie cu ierarhia locală sau centrală. Respectivele opţiuni ilustrează
implicit poziţia între Apus şi Răsărit a provinciei, inclusiv din punct de
vedere teologic.

PL 69, 29C . sub regno vei potestate gloriosissimi filii nostri Childeberti regis Francorum.
Din textul scrisorii pare că Basinianus este asociat mai degrabă cu delegaţii sciţi decât
cu papa, ei fiind luaţi împreună ca martori împotriva informaţiilor false răspândite cu
privire la Iudicatum. Afirmaţia lui Popescu 2007, 410, 411, cum că Basinianus, ca delegat
al papei, i-ar fi informat pe delegaţii sciţi cu privire la evoluţia discuţiilor teologice nu
are nicio susţinere în text.
57. Popescu 2007, 411-413; instituţia apocrisiarilor fusese reglementată de Iustinian
printr-o seamă de legi: Cod. Just. I, 3, 42 (p. 28-29 Kruger, II), Nov. VI, 2; 3 (p. 40-42
Schoell, Kroll, III), cf Pargoire 1907, 2547-2550; 2553-2555; Beck 1959, 1 03.
58. Demersul lui Iustinian avea şi aprobarea patriarhului constantinopolitan, Epi
phanios, cf Maraval 2002a, 386.
. .
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Abstract

The Externai Relations of Scythia Minor in Late Antiquity The Ecclesiastic Dimension

A characteristic evolution generated by the transformation of the Roman
Empire in Late Antiquity can be observed in the case of the Dobrudja,
namely a reorientation of their externai relations on different coordinates.
Firstly, the cities are less and less frequently mentioned in the sources
as individual entities, but rather as part of the - civil or ecclesiastical province Scythia Minor. Secondly, the externai communication initiatives
and directions are proceeding along different coordinates. This evolution
can be explained by the change of status of the urban communities in
Late Antiquity and, as a consequence, of their externai relations. The
cities were integrated in a centralized system that gradually effaced their
self-government. In this context, the local initiative was taken over by the
emerging ecclesiastic authorities.
As a consequence, one can observe different motivations for the presence
of the representatives of Scythia Minor abroad. The communication occurs
mainly at a doctrinal and disciplinary level, by attending the local or
general ecclesiastical councils of the time. In this context, the delegates of
Scythia did not represent one or the other of its cities, but rather the entire
eparchy, as it is the case of the participation of the bishops in synods, or a
specific doctrinal orientation, as was the case with the implication of the
Scythian hierarchy and monks in the Trinitarian (Arian) or Christological
(Monophysite) controversies. The geographic direction of the externai
relations of Scythia is also given in an important measure by the ecclesiastic
context - the contacts with Asia Minor are maintained from the previous
period, but at some moments one can observe a new orientation toward
the Danube provinces or the Balkans, motivated by doctrinal affinities.
The representatives of the Scythian community are also different: bishops
or, in the 5 th-6th centuries, monastic influence groups.
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Comerţ organizat, sau schimb de mărfuri?
Consideraţii cu privire la modalităţile de difuzare
a importurilor greceşti în nord-vestul Pontului Euxin
VALERIU BANARU

Importurile greceşti ca repere importante pentru studiul interferenţelor
dintre lumea elenă şi diversele populaţii indigene din teritoriile colonizate
au fost intens studiate în literatura de specialitate.1 În acest sens, deosebit
de interesantă este situaţia din nordul şi nord-vestul Pontului Euxin, regiu
ne care a constituit de-a lungul timpului, datorită amplasării sale geografi
ce şi a diversităţii etno-demografice, o placă turnantă şi o filieră importantă
pentru difuzarea influenţelor culturale răsăritene şi occidentale.2
Conform stadiului actual al cercetării, în momentul colonizării greceşti
aceste teritorii erau locuite, preponderent, de triburi sedentare de origi
ne tracică3 şi, într-o măsură mai mică (cel puţin aşa cum depun mărturie
descoperirile arheologice de până acum), de populaţii nomade de origine
iraniană,4 cunoscute în literatura de specialitate sub numele generic de
Landesdenkmalamt Karlsruhe/Germania; valaeriubanaru@hotmail.com.
1. Prin modul de abordare a problemei date, rămâne în continuare foarte folositor
studiul semnat de J. Boardman (Boardman 1988). În traducerea românească a acestei
lucrări P. Alexandrescu vine cu o contribuţie specială privind documentaţia arheologică
şi realităţile istorice din spaţiul pontic (Alexandrescu 1988, 409-428), tablou completat
şi prin numeroase note şi observaţii critice pe marginea capitolului dedicat teritoriilor
limitrofe Mării Negre (Boardman 1988, 308-348).
2. Brătianu 1969; Papacostea, Ciocîltan 2007.
3. Vulpe 1970, 115-213; cf Alexandrescu 1974, 209-216; Sîrbu 1985, 15-24; Niculiţă
1987, 18-29; Marcenko 1988; Mihăilescu-Bîrliba 1990, 18 şi nota 9, 32-33; Marcenko
1991, 209-212; Marcenko 1992, 41-42; Brujako 1993, 60-79; Leviţki 1998, 28-59; Arnăut,
Ursu-Naniu 1996; Arnăut 2003; Levinschi 2005, 63-70.
4. Dacă ţinem cont de materialul arheologic care ne stă momentan la dispoziţie
pentru întregirea tabloului demografic din spaţiul nord-vest-pontic în ajunul şi în faza
timpurie a colonizării greceşti, atunci avem aici semnalate până în prezent doar puţine
monumente scitice datate între sfârşitul secolului al VII-iea şi secolul al VI-lea a. Chr.
(Il'inskaja, Terenozkin 1983, 89-1 1 8; Skifskie pamjatniki 1986, 7-29, harta 1; Niculiţă
1992, 1 07-108; Brijako 1993, 61). Prin urmare, este lipsită de temei ipoteza unei prezenţe
masive a populaţiilor scitice în acest spaţiu în secolele VIII-VI a. Chr., aşa cum s-a dorit
şi se mai doreşte încă - să se vadă în istoriografia ex- şi post-sovietică. Un exemplu
recent ne oferă, în acest sens, afirmaţiile din nota introductivă din catalogul expoziţiei
organizate de Muzeul Ermitaj din St. Petersburg, cu prilejul împlinirii a 120 de ani
de la începutul cercetării arheologice a aşezării greceşti de pe insula Berezan. Astfel,
vorbind despre importanţa factorului local în procesul de colonizare, S.L. Solov'ev,
autorul textului şi promotorul expoziţiei respective, susţine că vasele ceramice de lux
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sciţi. Chiar dacă conjunctura etnică şi demografică a cunoscut în acest spa
ţiu diverse modificări, cele două componente etno-culturale s-au prezen
tat şi pe parcursul secolelor următoare ca vectori principali în relaţiile cu
lumea greacă pontică şi mediteraneeană.
La fel ca în alte regiuni de la marginea oikoumenei, importurile gre
ceşti descoperite în mediul tracic şi scitic din arealul nord-vest-pontic s-au
bucurat de o largă atenţie din partea arheologilor şi istoricilor.5 Stimulaţi,
nu în ultimul rând, de cantitatea însemnată de exemplare aflate aici, nu
meroşi cercetători s-au ocupat de difuzarea amforelor de transport6 şi de
vasele ceramice greceşti de lux sau de uz comun7, proprii celor mai diverse
centre de producţie din spaţiul egeo-mediteraneean sau pontic. Nu au fost
trecute cu vederea - chiar dacă într-un cadru mai limitat - nici piesele mai
rar întâlnite în mediul indigen, cum ar fi cele de paradă8, toreutică9 sau
de origine microasiatică descoperite la Berezan trebuie interpretate drept daruri oferite
de coloniştii greci vârfurilor aristocraţiei nomade scitice (s. n. - V. B.) (Borisfen-Berezan'
2005, 15; cf Banaru 2008, 287-296). - Pentru arheologia problemei, vezi Meljukova
1958, 5-102; Meljukova 1965, 32-41; Meljukova 1967, 22-24; Meljukova 1969, 61-80;
Meljukova 1976, 106-127; Meljukova 1979; Meljukova 1988, 8-27; Meljukova 1989, 5167; Arnăut, Ursu-Naniu 1996; Arnăut 2003; recent Sinika 2007.
5. Minns 1913; Onajko 1966; Gavriljuk 1999; Banari 2003; Oppermann 2004;
Gavriljuk 2007, 60-70; Teleagă 2008; Măndescu 2010.
6. Tudor 1954, 81-88; Tudor 1967, 37-79; Eftimie 1959, 195-216; Baumann 1973-1974,
29-60; Sîrbu 1 979, 123-144; Sîrbu 1982, 99-124; Sîrbu 1983, 43-67; Sîrbu 1985, 243-271;
Serova 1989, 149-163; Lungu 1994, 133-155; Samojlova 1997, 220-223; Banari 2003,
88-174.
7. De cele mai multe ori, vasele ceramice de lux pun la dispoziţie repere sigure
pentru încadrarea complexelor tracice şi scitice în limite cronologice restrânse, cuprinse
uneori între câţiva ani (dintre contribuţiile mai vechi cu privire la datarea importurilor
ceramice din unele aşezări şi complexe funerare tracice şi scitice din Dobrogea şi
din regiunea Nistrului inferior, a se vedea, de exemplu, Alexandrescu 1976, 117-126;
Alexandrescu 1978; iar pentru unele datări recente - Bouzek 1990; Lungu 1993, 159190; Martynenko 1997, 55-60; Teleagă 1999, 33-44; Oppermann 2002, 109-124; Banari
2003, 175-200; Oppermann 2004; Bouzek 2005, 63-76; Oppermann 2005, 83-89; Banaru
2007, 63-87; Teleagă 2008; Măndescu 2010). Totoda tă, luând în considerare un posibil
decalaj cronologic între fabricarea, comercializarea şi ieşirea din uzul cotidian printr-o
spargere ireparabilă sau plasarea într-un mormânt, dorim să atragem atenţia asupra
faptului că vasele ceramice de import descoperite în complexele funerare negreceşti
pot ajuta, deseori, doar la stabilirea unui terminus post quem pentru încadrarea cro
nologică a acestora. Cu privire la această problematică în alte regiuni ale colonizării
greceşti, a se vedea Dehn, Frey 1962, 197-208; Kimmig 1985, 215, n. 2 ( . . . Nach heutigen
Erfahrungen ist freilich das Problem der «Laufzeib> und der Zeitpunkt der Grablege
zu gering eingeschătzt worden") şi Kimmig 1992, 325 şi urm., cu referire la încadrarea
cronologică a complexului funerar de la Vix, unde a fost descoperit şi bine-cunoscutul
crater din bronz.
8. Gumă 1991, 85-103; Banari 2003, 205-206.
9. Alexandrescu 1966 b, 207-210; Popilian 1981, 45-52; Banari 2003, 206-21 1 .
„
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podoabă10, multe dintre ele căzând pradă lăcomiei şi actelor de vandalism
comise din Antichitate până în zilele noastre. Având tot respectul faţă de
contribuţiile predecesorilor, nu putem trece cu vederea faptul că, în evalu
area intensităţii relaţiilor comerciale dintre greci şi băştinaşi într-o anumită
regiune şi perioadă, atenţia preferenţială acordată produselor greceşti a
determinat, uneori, neglijarea altor aspecte ale cercetării. Astfel, cartogra
fiate şi combinate cu alte descoperiri arheologice, îndeosebi monetare11,
ele au fost folosite, deseori, ca sursă primară pentru reconstituirea întregii
game şi a produselor importate şi exportate (precum şi a originii acestora),
pentru identificarea căilor de pătrundere, de difuzare şi de redistribuire
peste hotarele ariei lor de producţie, pentru stabilirea sistemelor de trans
port şi a echivalentelor de schimb utilizate, pentru identificarea originii
negustorilor, a sferei de activitate şi a razei lor de acţiune etc. Evident,
abordarea tuturor acestor faţete certifică, o dată în plus, importanţa deose
bită a comerţului în stabilirea şi, mai ales, în perpetuarea întregului sistem
de raporturi între greci şi indigeni. Totodată, deşi nu încape nici o îndoială
că cele mai multe dintre produsele de origine greacă au ajuns în mediul in
digen anume pe această cale, punerea în evidenţă a semnificaţiei comerci
ale duce, chiar dacă involuntar, la atenuarea altor aspecte informaţionale,
pe care le poate scoate la iveală o tratare aprofundată a lor. Prin urmare,
pornind de la premisa că nu fiecare piesă de origine mediteraneeană des
coperită în afara ariei ei de producţie poate fi luată drept mărturie a rela
ţiilor comerciale dintre greci şi băştinaşi (şi deci nu poate fi folosită, fără
rezervele de rigoare, la reconstituirea acestora), scopul demersului nostru
este de a încerca, pe baza unor exemple din spaţiul nostru de cercetare12,
să identificăm şi alte modalităţi, pe care le-am putea numi non-comerciale,
prin intermediul cărora produsele greceşti ar fi putut să ajungă la consu
matorii negreci, fie că aceştia erau traci, sciţi sau de altă origine etnică.
La o primă vedere, abordarea unui atare subiect ar putea părea lipsită
de noutate, ţinând cont de multitudinea de aspecte studiate (fie şi tan
genţial) în cele mai diverse contexte ale cercetării relaţiilor greco-indige
ne la nordul şi nord-vestul Pontului Euxin. Mai ales analiza meticuloasă
a informaţiilor literare şi epigrafice, la care s-a încercat corelarea datelor
arheologice, a scos în evidenţă o diversitate mare a raporturilor dintre co
loniştii greci şi populaţiile indigene din zonele de contact.13 Completând
1 0. Irimia 1977, 73-77; Zirra 1994, 71-90; Banari 2003, 211-215.
1 1 . Mitrea 1961, 83-88; Mitrea 1984, 1 1 1 -121; Mihăilescu-Bîrliba 1990.
1 2. Privitor la cadrul geografic aferent cercetării noastre, vezi Banari 2003, 9-1 1;
Banaru 2007, 65, n. 1 .
1 3 . A s e vedea, d e exemplu, 01' chovskij 1981, 52-65; Podossinov 1984, 8-178; Podos
sinov 1987; Avram 1989, 70-93; Vinogradov, Domanskij, Marcenko 1990, 75-98; Bouzek,
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tabloul printr-o analiză comparativă a informaţiilor referitoare la alte re
giuni ale colonizării greceşti, 14 dar luând în considerare rezultatele obţi
nute în urma anchetelor cu caracter etnografic şi sociologic din perioada
modernă, 15 se poate susţine cu fermitate că, pe lângă comerţul greco-indi
gen perpetuat la diferite niveluri, un rol important în difuzarea produse
lor greceşti l-au avut şi oferirea şi/ori acceptarea darurilor de ospitalitate
(aşa-numitul „schimb de daruri", private şi colective, cu tradiţie veche atât
la băştinaşi, cât şi în lumea greacă); tributurile sau, exprimându-ne în ter
meni moderni, acele taxe de protecţie plătite sau oferite de către cetăţile
pontice unor dinaşti locali drept recompensă pentru serviciile şi facilităţile
acordate; atacurile de pradă şi jaf, soldate cu capturarea de bunuri mate
riale şi luarea de ostateci; relaţiile matrimoniale la diferite niveluri sociale
(printre care un rol aparte l-au jucat căsătoriile mixte între greci şi indi
geni sau cele dintre reprezentanţii diferitelor grupuri etnice); practicarea
mercenariatului, caracteristic pentru lumea greacă, dar şi pentru cea bar
bară; mişcările de populaţie, individuale şi în grup, sau de trupe militare;
mobilitatea meşteşugarilor; lucrările şi produsele realizate la comandă;
misiunile şi serviciile de însoţire a persoanelor, dar şi a bunurilor mate
riale etc. Astfel stând lucrurile, întrebarea pe care o readucem în discuţie
cu prilejul demersului nostru se referă la măsura în care materialul arhe
ologic disponibil ne oferă suportul documentar necesar pentru a putea
surprinde credibil măcar unele dintre numeroasele modalităţi de contacte
greco-indigene enumerate mai sus. Dintr-o asemenea perspectivă, această
problemă, din câte cunoaştem noi cel puţin, nu a constituit încă un subiect
aparte de cercetare. Mai cu seamă dacă ţinem cont şi de faptul că, aşa cum
vom încerca să dovedim în continuare, cercetarea vizează atât obiectele
greceşti descoperite în cantităţi neînsemnate (a căror difuzare, datorită ca
lităţii artistice înalte, dar şi metalului din care erau lucrate, nu ar trebui
pusă neapărat pe seama comerţului), cât şi unele categorii de importuri
omniprezente în mediul indigen, cum ar fi amforele de transport, care
sunt deseori studiate tocmai în contextul relaţiilor comerciale.16
Wasowicz 1991, 431-444; Skdinskaja 1991; Avram 1991 a, 19-30; Avram 1996, 241-251;
Podossinov 1996, 415-426; Vinogradov 1996, 427-437; Skdinskaja 2001; Cojocaru 2004;
Băbler 2005, 49-62; Greki i varvary 2005; Cojocaru 2007, 109-120; Cojocaru 2009, 1-20.
14. Pentru situaţia din diferite regiuni ale colonizării greceşti, inclusiv din spaţiul
pontic, vezi recent Tsetskhladze 2010, 41-61 .
15. Kohler 1985, 13-55; Mauss 1990; Stegbauer 2002; Adloff, Mau 2005.
16. Cf Brasinskij 1984, 22: „ [ „ . ] Kogda ze rec' idet o massovych nachodkach,
v castnosti o massovych nachodkach keramiceskoj tary, to my, bez somnenija, vprave
govorit' ob ich importe v rezul'tate torgovli" (Când vine vorba de descoperirile în
masă, în special de descoperirile în masă ale recipientelor ceramice, atunci suntem în
drept să vorbim, fără echivoc, despre importul lor prin intermediul comerţului) (trad.
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Este evident că pentru tratarea acestui subiect invocarea surselor
scrise - care sunt mai elocvente - ar fi mai potrivită decât interpretarea
datelor arheologice. Oricum, obiectele de origine greacă ajunse până la
cunoştinţa noastră reflectă doar hazardul descoperirilor, constituind doar
o frântură rămasă în urma curgerii implacabile a timpului. Ca atare, dacă
am lua ca bază de discuţie doar importurile cunoscute până la un moment
dat, atunci s-ar impune impresia deformată a unor relaţii greco-indigene
unilaterale, care s-ar fi derulat doar într-o singură direcţie - dinspre greci
către indigeni. Din aceste considerente, pentru a reduce gradul de subiec
tivitate inerent oricărei interpretări bazate pe sursa arheologică, am crezut
necesar să acordăm atenţia cuvenită şi unor criterii-indicatoare cum ar fi
materialul din care au fost lucrate produsele greceşti (avându-le în vedere
mai ales pe cele din metale costisitoare); frecvenţa cantitativă a descope
ririlor; aria geografică şi spaţiul temporal de difuzare; locul şi contextul
de descoperire; cauzele, motivele şi intenţiile depunerii; apartenenţa et
nică a subiecţilor care au stat în spatele procesului de acumulare şi depu
nere; materialele însoţitoare din contextul de descoperire; caracterul lor
funcţional etc.
Pentru început ne vom referi la schimbul de daruri, una dintre formele de
contact care au stat la baza întregului sistem de relaţii greco-barbare. Ca şi
în alte regiuni colonizate, începutul acestei practici trebuie pus în legătură
directă cu activitatea navigatorilor greci în faza de tatonare, acţiuni care,
într-un fel, au precedat şi au pregătit aşezarea temeinică a coloniştilor în
diverse puncte de pe litoralul pontic. Deoarece sursele literare sunt mai
puţin elocvente în această privinţă, ne putem face o imagine despre paleta
produselor care ar putea fi calificate ca daruri (cel puţin despre cele oferite
de către greci băştinaşilor) pe baza materialului arheologic. O importan
ţă aparte în elucidarea acestei probleme o au descoperirile de importuri
greceşti timpurii din nordul Mării Negre, semnalate uneori la o distanţă
apreciabilă, de până la 350 km, de litoral. Astfel, materialele apărute în
diverse contexte la Nemirov, Boltyska, Trachtemirov, Bel'skoe, Chopersk,
Zabotin, Pastyrskoe, Krivoroz'e etc. ne arată că printre bunurile date în
dar unor căpetenii locale se găseau, probabil, obiecte de ceramică de lux
(în special de factură est-grecească), vase de metal, cât şi diverse obiecte
de port şi podoabă. 1 7 Fără îndoială, sortimentul pieselor care ar putea fi
noastră - V.B.); Gras 1987, 41-50; Ochotnikov 1 990, 51, pi. 4 şi fig. 9-10; Lawall 1998, 75101; Monachov 1999; Dupont 1999, 143-162; Morei 1999, 281-286; Garlan 1999, 131-142;
Gras 2000, 332-344; Mănucu-Adameşteanu 2000-2001, 211-218; Mateevici 2005, 71-80;
Mateevici 2007; Bîrzescu 2012.
17. Onajko 1960, 25-41, fig. 1; Onajko 1966, 14-16; Alexandrescu 1972, 165-174;
Alexandrescu 1975, 65-72; Ostroverchov 1980, 23-39; Boardman 1988, 316, fig. 283 şi
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interpretate ca daruri a fost, în Antichitate, mult mai variat faţă de cel pe
care-l putem noi reconstitui pe baza surselor arheologice şi a inclus, cu si
guranţă, obiecte din lemn, stofă sau alte materiale perisabile. Dar, dincolo
de această realitate, putem stabili cu certitudine că obiectele-daruri au fost
nu doar instrumente ale relaţiilor politice, ci au avut şi un rol important în
propagarea calităţii artistice a produselor mediteraneene, iar prin aceasta,
şi a stilului de viaţă grecesc în mediul indigen. O reconstrucţie grafică a
actului de înmânare a vasului-hydrie descoperit la Graechwill, în Elveţia,
unui aristocrat de origine locală (fig. 1) sau cea a unei afaceri de comerţ
dintre un grec şi un scit undeva la nordul Mării Negre (fig. 2) vizualizea
ză, chiar dacă într-o formă subiectivă, cum ar fi putut decurge lucrurile în
diferite regiuni ale oikoumenei. Acumulate iniţial ca bunuri de prestigiu,
aceste obiecte au fost dăruite sau schimbate mai departe în contextul rela
ţiilor intertribale. Astfel s-ar putea explica şi apariţia lor în unele regiuni
departe de litoral, într-o vreme când încă nu putea fi vorba, nici pe depar
te, de un comerţ greco-indigen dezvoltat.
În arealul supus cercetării noastre, pentru faza iniţială a contactelor
greco-indigene, relevante sunt materialele arheologice semnalate de cu
rând în sudul Republicii Moldova, la o distanţă de aproximativ 60 km de
ţărmul Mării Negre. Conform informaţiilor de care dispunem, acestea au
fost descoperite în timpul unor lucrări de amenajare efectuate în împreju
rimile satului Ciobruci, raionul Ştefan Vodă, lucrări care, după estimarea
noastră, s-au soldat cu distrugerea completă a unui mormânt tumular, ri
dicat aici, după toate probabilităţile, de o populaţie nomadă. Deşi, după
datele neconfirmate ale sătenilor, printre obiectele descoperite s-ar fi aflat,
de asemenea, piese de toreutică şi podoabă, din presupusul inventar fu
nerar au fost recuperate doar fragmente ceramice de la cel puţin trei vase
de lux de origine est-grecească. În această etapă incipientă a investigaţiei
noastre18 remarcăm anumite afinităţi între aceste descoperiri şi cele din
unele complexe funerare deja menţionate din nordul Mării Negre. Fra
pante sunt, de exemplu, similitudinile din contextul funcţional al monu
mentelor şi categoriile de inventar semnalate în ambele regiuni. Astfel,
trecând peste celelalte piese ale inventarului funerar, asemănări izbitoare
pot fi remarcate în prezenţa ceramicii de lux, în special a celei fabricate la
284; Vachtina 1981, 108-109; Vachtina 1989, 74-88; Vachtina 1993, 53-55; Vachtina 1996,
83-93; Vachtina 2004, 204-211; recent Rusjaeva 1999, 84-97, cu bibliografia mai veche a
problemei.
18. Materialele inedite de la Ciobruci, prezentate succint cu prilejul simpozionului
ale cărui materiale sunt publicate în volumul de faţă, vor constitui subiectul unui studiu
aparte. Multumim dlui dr. Iulian Bîrzescu pentru sugestiile pertinente şi observaţiile
critice formulate pe marginea contribuţiei noastre.
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Milet, metropola celor mai multe colonii pontice.19 Totodată, materiale
le de la Ciobruci par să probeze o situaţie înregistrată anterior în spaţiul
nord-pontic, unde se presupune că importurile greceşti ar fi pătruns în in
teriorul continentului anterior stabilirii definitive a coloniştilor pe litoral.
Având analogii în materialul descoperit la Histria20 şi Orgame21, în Dobro
gea, şi la Berezan22, în nordul Mării Negre, fragmentele noastre ceramice
datează din ultima treime a secolului al VII-iea a. Chr., fiind astfel mai tim
purii decât data fondării coloniilor Tyras23 şi Nikonion24, în cazul de faţă,
cele mai apropiate situri greceşti localizate în regiunea Nistrului inferior.
19. În general, tradiţia antică indică un număr impunător de colonii fondate de
Milet. Aşa, în timp ce Seneca ne relatează despre 75 de colonii milesiene [Dialogorum
liber XII, Ad He/viam matrem de consolatione, VII, 1 -2], numărul acestora ar ajunge, după
Plinius, la nouăzeci [NH V 1 12]; cf Strabon [XVI 1, 6]. Cu privire la activitatea de
colonizare a Miletului în regiunile egeo-mediteraneeană şi pontică, a se vedea Ehrhardt
1983; Ehrhardt 1985, 88; Alexandrescu 1988, 416-418. - O conştientizare a faptului de
a fi fost oraşul-mamă a mai multe colonii se desprinde mai târziu dintr-o inscripţie
milesiană din sec. II a. Chr. (Robert 1937, 248; Seibert 1963, 199, n. 1 ).
20. Alexandrescu 1966 a, pl. 1/4; Alexandrescu 1 978, 38-42, pl. 2-5; Dupont 1983,
34-36, fig. 10; Oppermann 2002, 109-110; Domăneanţu 2006, 77, pi. II/2; Oppermann
2007, fig. 7/5.
21. Mănucu-Adameşteanu 1996, 1 01 -109, fig. 7/1; Mănucu-Adameşteanu 2000, 195204, fig. 1/1-2; cf Kerschner 2006 a, 233, fig. 7.
22. Posamentir 2006, fig. 8, fig. 9 stânga; Il'ina 2000, 201-209, fig. 4; cf Kerschner
2006 a, 232, fig. 6; Kerschner 2006 b, 129-156.
23. Aşa cum arătam şi în altă parte (Banari 2003, 64-67, 78-83, cu bibliografia mai
veche a problemei), caracterul lapidar al surselor scrise şi arheologice lasă în umbră
istoria timpurie a coloniei Tyras, fapt care a făcut ca data fondării acesteia să fie vehicu
lată într-un interval de timp destul de larg, cuprins între sfârşitul secolului al VII-iea şi
începutul secolului al V-lea a. Chr. Cum cele mai vechi contexte arheologice înregistrate
până acum la Tyras datează doar de la sfârşitul secolului al V-lea a. Chr. (Samojlova
1988, 15, 18, 22, 24-26), unicele puncte de reper pentru o dată mai timpurie decât aceasta
ar putea să le ofere, ca şi în cazul altor colonii pontice, materialul ceramic. Astfel, dacă
nu luăm în considerare informaţiile rămase până acum neconfirmate despre unele
descoperiri de vase şi teracote care ar fi provenit încă din secolul al VII-iea a. Chr.
(Banari 2003, 65, n. 304), printre cele mai vechi categorii ceramice se numără vasele de
origine est-grecească şi cele atice cu firnis negru, care datează din secolul al VI-lea şi,
respectiv, de la sfârşitul aceluiaşi secol şi începutul celui următor. Totuşi, deşi ultimul
interval de timp a întrunit până acum consensul celor mai mulţi cercetători ca perioadă
plauzibilă în care ar fi fost fondată cetatea Tyras, pentru clarificarea definitivă a acestei
probleme rămân importante în continuare, după părerea noastră, două aspecte, şi anu
me cel ce ţine de relaţia Ophiussa-Tyras ca indiciu al unei fondări timpurii, care s-ar fi
petrecut în două etape, precum şi cel ce ţine de probabilitatea întemeierii mai târzii a
Tyrasului de către Histria, ca în cazul Nikonionului şi al altor posibile factorii histriene
la nord-est de Dunăre.
24. Atât materialele ceramice (Ochotnikov 1 990, nota de la p. 66; recent Dupont
1995-1996, 89) şi numismatice (Zaginajlo 1966, 100-130; Alexandrescu 1970, 149-151;
recent Dobroljubskij 1999, 241-259) timpurii descoperite la Nikonion, cât şi unele surse
epigrafice mai târzii (Karyskovskij 1988, 56-58) oferă argumente importante pentru
includerea acestei aşezări greceşti în şirul fundaţiilor histriene din regiunea Nistrului
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Intensificarea relaţiilor greco-indigene în secolele următoare, dedusă
pe baza sporirii continue a cantităţii şi sortimentului produselor greceşti,
implică, totodată, extinderea şi diversificarea modalităţilor de pătrundere
(altele decât comerţul) a acestora în hinterland. Rolul deloc neglijabil al
schimburilor de daruri în acest proces, mai ales în secolele IV-II a. Chr.,
reiese nu doar din creşterea fluxului de informaţii literare şi epigrafice
(care explicitează această practică în mod concret), ci şi din datele arhe
ologice. În comparaţie cu perioada precedentă, este vădită creşterea nu
mărului obiectelor greceşti cu caracter exclusivist. Avem în vedere vasele
de metal, armele de paradă, obiectele de podoabă ori vasele ceramice pic
tate care, prin calitatea artistică şi valoarea materialului din care au fost
confecţionate, se detaşează vizibil de mulţimea produselor de masă. În
favoarea statutului excepţional al multora dintre aceste obiecte pledează
şi contextul descoperirilor. Astfel, în timp ce unele dintre piese se regăsesc
frecvent în inventarul unor complexe funerare ieşite din comun (atribuite,
de obicei, reprezentanţilor elitelor locale), altele sunt atestate în aşezări
din hinterland, deseori fortificate, cărora, datorită poziţiei strategice, în
literatura de specialitate li se atribuie rolul de reşedinţe ale unor formaţi
uni politico-militare locale. Dacă ţinem cont de luxul pe care-l sugerează
şi circumstanţele în care sunt descoperite aceste obiecte, este evident că
mai multe dintre ele au jucat, în calitate de simboluri ale statutului social,
un rol substanţial în construirea identităţii indivizilor care intrau în po
sesia lor, constituind elemente importante şi pentru manifestarea acestei
identităţi peste hotarele comunităţii din care făceau parte. Prin urmare,
circulaţia unor asemenea obiecte părea să răspundă cererii crescânde din
partea vârfurilor aristocraţiei locale pentru produsele greceşti de lux, care,
şi din aceste considerente, a concentrat în mâinile sale atât prerogativele
de recepţionare, cât şi pe cele de redistribuire a bunurilor materiale de
origine sud-mediteraneeană. Avem convingerea că anume din această
perspectivă ar trebui tratate, cu titlu de exemplu, două piese de podoabă
semnalate în arealul supus cercetării noastre şi care, în opinia noastră, ar
contribui substanţial la întregirea imaginii despre instrumentarul folosit
în menţinerea relaţiilor dintre greci şi indigeni.
inferior, aceasta fiind întemeiată cel mai probabil pe la sfârşitul secolului al VI-lea
a. Chr. sau la începutul secolului următor (Banari 2003, 67-70, 78-83, aici 68, n. 325, cu
referinţe la bibliografia mai veche a problemei). Astfel, cu excepţia unui kylix rhodian
care poate fi plasat cronologic între sfârşitul secolului al VII-iea şi prima jumătate a
secolului al VI-lea, majoritatea ceramicii timpurii de la Nikonion se concentrează spre
sfârşitul acestui secol şi începutul secolului al V-lea a. Chr. (Sekerskaja 1976, 84-95),
perioadă în care se înscriu şi cele mai vechi contexte arheologice semnalate la Nikonion
(Zaginajlo 1972, 1 99; Sekerskaja 1976, 84; Sekerskaja 1987, 28).
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Mai întâi, amintim torques-ul de aur descoperit acum câteva decenii în
tumulul scitic nr. V din preajma orăşelului Dubăsari, Republica Moldo
va (fig. 3/1). Atât prin greutatea impresionantă (814,9 grame), cât şi prin
realizarea artistică, această bijuterie poate fi inclusă, pe bună dreptate, în
rândul pieselor excepţionale ale orfevrăriei antice din întregul spaţiu pon
tic25. Fiind executat pe la începutul secolului al IV-lea a. Chr., după toate
probabilităţile într-un atelier din regiunea Bosporului asiatic26, colierul de
formă ovală are capetele modelate în manieră zoomorfă stilizată în formă
de lei, unite, la rândul lor, cu o placă pe care sunt amplasate două răţuşte
(fig. 3/2-3)27. Numeroasele urme de lipire şi de modificări ulterioare ale
elementelor decorative denotă nu numai folosirea îndelungată a acestei
piese de podoabă, ci şi pasiunea deosebită pentru ea din partea foştilor
posesori, care, aşa cum presupuneau şi cercetătorii tumulului, erau din
tre cei care deţineau supremaţia politică în acea regiune. Asupra poziţi
ei sociale deosebite şi a rolului important pe care l-au deţinut aceştia în
cadrul comunităţii scitice care a ridicat monumentele funerare de lângă
Dubăsari atrag atenţia şi alte particularităţi ale contextului arheologic.28
Astfel, tumulul nr. V deţine o poziţie centrală în cadrul unui grup
compact alcătuit din cinci complexe funerare scitice, dintre care acesta se
distinge ca mărime, tip de amenajare funerară şi, nu în cele din urmă aşa cum o dovedeşte şi torques-ul de aur -, prin obiectele care l-au însoţit
pe ultimul drum pe defunct. Având un diametru de 38 m şi o înălţime
de 1,5 m, mantaua din pământ a movilei, iniţial placată în întregime cu
piatră, acoperea, în momentul dezvelirii, resturile unei camere funerare
incendiate, care, aşa cum se poate judeca pe baza bârnelor de stejar carbo
nizate şi a bucăţilor de lipitură arsă cu urme de nuiele sau stâlpi de lemn,
fusese iniţial o construcţie din lemn întărită cu lut. Dincolo de fragmentele
de amfore greceşti de Heracleea Pontică şi Cos semnalate printre pietrele
din mantaua tumulului (care, de altfel, în calitate de urme ale banchetului
funerar, constituia un element indispensabil oricărui complex aristocratic
de origine scitică), un interes deosebit prezintă o sculptură antropomorfă
25. În momentul descoperirii (anul 1980) piesa a fost evaluată la 1,5 milioane de
ruble. - Pentru descoperirile cu piese ale orfevrăriei antice din spaţiul nord-pontic, a
se vedea Petrenko 1978.
26. Deşi pentru piesa discutată aici nu au fost semnalate analogii perfecte în teri
toriile limitrofe, prin motivele folosite şi prin tehnica executării artistice ea se apropie
de produsele lucrate în atelierele de orfevrărie bosporane (Chetraru, Serova 2001,
40-53).
27. Chetraru, Serova 1987, 1 1 5, fig. 4.
28. Privitor la cercetările arheologice din complexele tumulare de la Dubăsari, vezi
Chetraru, Serova 1987, 107-131; Chetraru, Serova 1990, 120-132; Chetraru, Serova 1992,
141-171; Chetraru, Serova 2001.
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de piatră de dimensiuni impresionante (3,25x0,8x0,65 m), scoasă din um
plutura şanţului săpat, unde ar fi putut ajunge încă din Antichitate, cu pri
lejul jefuirii mormântului. Nu încape îndoială că această statuie originală,
cu contururi de o manieră stângace ale unui luptător scit, fără analogii
directe în spaţiul pruto-nistrean, îndeplinea odinioară (aşa cum ne arată
alte exemple din lumea scitică) funcţia unei stele funerare ridicate pe tu
rnul. În ceea ce priveşte componenţa inventarului funerar recuperat din
cenuşa rugului funerar - din care făceau parte diverse piese de armură şi
harnaşament de argint, bronz sau fier, vârfuri de săgeţi de bronz, un cuţit
şi un vârf de lance de fier, fragmente de amfore greceşti şi vase lucrate cu
mâna, precum şi alte obiecte de o destinaţie mai puţin clară -, semnifica
tivă este şi prezenţa ceramicii greceşti de lux. Exceptând vasele cu firnis
negru, reprezentate aici printr-un kantharos şi două cupe de tipul skyphos
(de altfel, destul de frecvente printre descoperirile din hinterland), un caz
excepţional îl reprezintă craterul de tip clopot decorat cu scene dionisiace
şi cotidiene în stilul figurilor roşii, din care au fost recuperate 151 de frag
mente.29 Aşa cum arătam şi cu altă ocazie30, ca atribut important în cadrul
symposion-ului grecesc, craterul-clopot este o formă extrem de rar întâlnită
în mediul negrecesc din spaţiul nostru de cercetare. Astfel, craterul de la
Dubăsari şi cel descoperit în aşezarea fortificată de la Kosary, situată în
apropierea litoralului pontic, ar fi unicele descoperiri de acest gen, fapt
care ar pleda pentru provenienţa lor mai degrabă în calitate de daruri (sau
ca făcând parte din tributul plătit de coloniile greceşti) decât ca urmare a
relaţiilor comerciale.
O situaţie similară, de data aceasta din mediul getic, ne oferă contex
tul arheologic din aşezarea fortificată din punctul „Dealul Bobului" de la
Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui, unde pe parcursul mai multor campanii
arheologice au fost cercetate 69 de locuinţe, unele dintre ele cu două în
căperi, diverse gropi menajere şi urmele mai multor ateliere specializa
te în producerea armelor şi a altor obiecte.31 Pe lângă numărul mare de
fragmente ceramice de import, provenind din amfore de Chios, Thasos,
Sinope, Heracleea Pontică, Cos, Rhodos şi din câteva vase de lux cu firnis
negru, un interes deosebit prezintă numeroasele piese de podoabă des
coperite izolat sau în tezaure în diverse puncte ale cetăţii. Din mulţimea
29. Chetraru, Serova 2001, 13-54, foto 3b, fig. 20. - Pentru datarea ceramicii de lux
din complexele funerare de la Dubăsari, vezi mai recent Teleagă 2008, 18-19.
30. Banaru 2007, 74.
31. Referitor la descoperirile de la Buneşti-Avereşti, vezi Bazarciuc 1979, 33-36;
Bazarciuc 1980 a, 164-1 76; Bazarciuc 1980 b, 61-80; Bazarciuc 1 981, 563-570; Bazarciuc
1983 a, 211-217; Bazarciuc 1983 b, 249-273; Bazarciuc 1983-1984, 169-175; Bazarciuc
1986, 88-91 ; Bazarciuc 1987, 33-39.
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acestor obiecte, printre care se numără fibule, brăţări de argint spiralice
cu extremitatea terminată în formă de cap de şarpe, cercei şi verigi cu pro
eminenţe conice, mărgele din chihlimbar de culoare albastră şi galbenă,
perle bitronconice din foiţe de aur, coliere din corali, măşti antropomorfe
etc., se evidenţiază o celebră diademă princiară din aur cu greutatea de
757,6 grame, fără analogii directe în arealul nord-vest-pontic sau în teri
toriile vecine (fig. 4). Lucrată din două bare paralele, unite în şase puncte
care formează cinci ochiuri cu diferite diametre, şi ornamentată cu motive
florale şi animale de pradă stilizate, piesa respectivă prezintă cu certitudi
ne opera artistică a unui meşter care stăpânea elementele tehnicii folosite
în lumea elenistică. Acesta şi-ar fi putut desfăşura activitatea într-un ate
lier de orfevrărie din coloniile greceşti de pe litoralul Mării Negre, foarte
probabil chiar la Histria, ipoteză în favoarea căreia par să pledeze şi alte
materiale descoperite în cetate. În acest sens, se impune atenţiei un tezaur
în componenţa căruia intrau o drahmă histriană, 14 fibule tracice, două
brăţări masive cu capetele libere, o brăţară spiralică şi 15 verigi32, care, aşa
cum au arătat analizele metalografice, aveau toate acelaşi titlu de 916 %
al argintului din care fuseseră lucrate.33 Nu mai puţin semnificativă este
descoperirea unei statuete feminine cu analogii la Histria, precum şi a
unor forme de vase şi elemente de decor greceşti manifeste în cazul cera
micii de producţie locală.34 Luate în ansamblu, toate aceste indicii certifică
destul de convingător existenţa unor relaţii intense între cetatea greacă de
pe malurile lacului Sinoe şi conducătorii geţi cu reşedinţa la Buneşti-Ave
reşti, legături care par să fi depăşit cu mult sfera unor activităţi şi interese
comerciale.
O altă modalitate de difuzare a importurilor greceşti în mediul indigen
o constituie mobilitatea persoanelor. Un prim exemplu îl oferă unealta to
reutică de la Oprişor, jud. Mehedinţi, destinată ornamentării în relief a va
selor de metal, în special a fialelor de aur sau argint (fig. 5/1). Aşa cum se
poate constata pe baza contextului arheologic semnalat de I. Stângă35, pie
sa respectivă a fost descoperită în locuinţa nr. 2 a unei aşezări hallstattiene
din regiunea Porţilor de Fier. Printre materialele însoţitoare au fost menţi
onate un vas de tip lekane (fig. 5/2), aproape întregibil, un vas miniatural,
două fusaiole şi suportul unui lekythos cu figuri negre (fig. 5/3). Dintre
alte descoperiri semnalate în apropiere, amintim şi fragmentele cerami
ce de la vase lucrate cu mâna şi la roata olarului, considerate importuri
32. Bazarciuc 1981, 563-570.
33. Mihăilescu-Bîrliba 1990, 129, nr. 34.
34. Teodor 1983-1984, n. 54.
35. Stângă 1992, 151-154, fig. 1; Kull 1997 b, 551-553, fig. 8.
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greceşti.36 Trecând peste problemele de ordin toreutic pe care le-a ridicat
poansonul de la Oprişor37, importantă pentru problema noastră este atri
buirea ei drept unealtă a unui sau a unor meşteri itineranţi care, aşa cum
considera M. Babeş, ar „fi lucrat în această arie mai largă, de ambele părţi
ale Dunării, la comanda unor dinaşti locali"38• Indiferent dacă meşterul
căruia i-ar fi aparţinut piesa era un localnic sau, poate mai degrabă, un
meşter de origine greacă, aşa cum ar putea să indice şi lekythos-ul aflat în
posesia acestui personaj (vasul servind pentru păstrarea uleiurilor folosite
la igiena corpului), avem un exemplu de difuzare a obiectelor datorită
mobilităţii persoanelor. Asemenea meşteri itineranţi, de data aceasta cera
mişti, activau cu siguranţă şi în coloniile nord-vest-pontice, fapt dovedit
şi de prezenţa unui recipient chiot de tipul chiup la Berezan, cum observa
şi P. Alexandrescu39• Aşa cum am încercat să arătăm în altă parte, nu este
exclusă posibilitatea ca utilizarea unor tehnici de construcţie sud-medi
teraneene la amenajarea unor cetăţi traco-getice să poată fi legată de pre
zenţa fizică a unor meşteri şi arhitecţi greci care lucrau la comanda elitelor
aristocratice locale.40
După cum arătam mai sus, datorită numărului impresionant de ates
tări ale amforelor greceşti în mediul indigen, difuzarea produselor trans
portate în aceste recipiente este pusă, de cele mai multe ori, pe seama
relaţiilor comerciale.41 Totuşi, aceste descoperiri sunt în măsură să ne
ofere informaţii suplimentare şi despre alte posibilităţi de pătrundere a
produselor în amfore. Ca exemplu am putea invoca difuzarea amforelor
de Heracleea Pontică. Ca urmare a cartografierii acestor descoperiri la
nord-vestul Pontului Euxin,42 în sudul Dobrogei a fost înregistrată o con
centrare din aproximativ 40 de puncte geografice (fig. 6).43 Demne de men
ţionat sunt descoperirile de la Satu Nou-Valea lui Voicu, cu 63 de ştampile
36. Kull 1997 b, 555-566.
37. Babeş 1993, 125-134; Kull 1997 a, 689-710; Kull 1997 b, 566-584.
38. Babeş 1993, 131, nota 31.
39. Boardman 1 988, 327.
40. Zanoci, Banaru 2009.
41. De exemplu Monachov 1999 şi mai recent Mateevici 2007.
42. Banari 2003, 1 1 9-125, harta 10.
43. În contextul discuţiei pe marginea comunicării noastre am fost atenţionaţi de
dna dr. Livia Buzoianu despre posibilitatea atribuirii unora dintre aceste descoperiri
şi altor centre de producţie decât Heracleea Pontică. Ţinând să-i mulţumim pentru
această sugestie şi pe această cale, rămânem la interpretarea noastră până la apariţia
unor publicaţii noi în această privinţă.
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heracleote,44 şi în special cele din cetatea de la Albeşti, cu 21 de amfore,
unele întregibile, şi 131 de ştampile.45
Cele mai apropiate aşezări greceşti de pe litoralul pontic ar fi Tomis
şi Callatis. Dacă luăm în considerare faptul că ultima (ca şi Chersonesul
Tauric, de altfel), în calitate de colonie a Heracleei Pontice, a jucat un rol
important în difuzarea produselor metropolei,46 ar fi tentant să punem
descoperirile de amfore heracleene din sudul Dobrogei în legătură cu ac
tivitatea comercială a oraşului Callatis.47 Totodată, o privire de ansamblu
asupra lotului de amfore de la Callatis arată că celor 100 de ştampile he
racleote de aici le corespund 457 de ştampile de Thasos şi 774 de ştampile
de Sinope, adică un număr de aproximativ cinci şi, respectiv, opt ori mai
mare48, fapt care ar indica şi alte posibilităţi de pătrundere a acestor pro
duse în sudul Dobrogei.49 Luând în discuţie această situaţie arheologică, V.
Lungu încearcă să explice concentrarea de descoperiri de amfore heracle
ote de aici ca o urmare a expediţiei militare a lui Lysimachos. Pornind de
la informaţia lui Memnon, conform căruia la expediţia împotriva geţilor
în armata macedoneană participa şi un detaşament de mercenari heracle
oţi sub conducerea strategului Clearchos [Memnon, Fr. Gr. Hist. III B, p.
341], cercetătoarea română admite posibilitatea ca produsele transportate
în amfore de Heracleea să nu fi constituit altceva decât proviantul corpu
lui de mercenari din acest oraş pontic.50 Din punctul nostru de vedere, un
argument relevant în sprijinul acestei ipoteze ne poate oferi şi un fragment
din Economica pseudo-aristotelică. Astfel, într-un pasaj din lucrarea amin
tită se menţionează că Heracleea, care, pe lângă faptul că trecea printr-o
perioadă de criză economică, se mai afla şi într-un conflict cu regii bospo
rani, ar fi trimis în Bosporul asiatic cantităţi importante de alimente. Pro
dusele, din care făceau parte pâinea, uleiul de măsline, vinul etc., urmau
să fie vândute pe loc mercenarilor, urmând ca aceştia să fie plătiţi cu banii
colectaţi [(Ps.-)Aristotel, Economica II, 2, 1347].51
44. Irimia, Conovici 1989, 115-154; Irimia, Conovici 1 990, 81-96; Conovici, Irimia
1991, 139-175; cf acum şi Irimia, Conovici, Ganciu 201 1 .
45. Rădulescu e t alii 1993, 122-125, 129-131; recent Buzoianu, Bărbulescu 2008.
46. Sîrbu 1979, 130; Kac 1965, 135; Saprykin 1986, 78; Saprykin 1997.
47. Cu atât mai mult cu cât la Tomis fuseseră semnalate până în anul 1992 numai 15
ştampile heracleote dintr-un lot de 505 exemplare (Buzoianu 1992, 99 şi urm.).
48. Avram, Poenaru-Bordea 1988, 34, tab. III; Avram 1991b, 122-123 şi nota 155.
49. Avram 1991b, 122-123, cu n. 164.
50. Lungu 1992, 77.
51. . . . The people of Heraclea, when they were sending forty ships against the
tyrants on the Bosporus, not being well provided with money, bought up from the
merchants all their corn and oii and wine and the rest of their stores, fixing a date in the
future at which they were to make the payment. Now it suited the merchants, better
to sell their cargoes wholesale rather than retail. So the people of Heraclea, giving the
„
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În contextul celor de mai sus, am putea invoca şi o informaţie a lui Poli
biu despre conflictul stârnit de Mithridates II, care ameninţase că va ataca
oraşul Sinope. Astfel, solicitând sprijinul altor oraşe greceşti pentru a se
apăra, sinopeenii au primit din partea Rhodosului un ajutor din 10 OOO de
amfore cu vin [4, 56] . O informaţie nu mai puţin interesantă în această pri
vinţă găsim în Anabasis-ul lui Xenophon. Descriind expediţia „celor zece
mii" prin ţinutul triburilor tracice, el relatează şi despre vinul din raţia
mercenarilor, care, din pricina temperaturilor scăzute, îngheţase în vase
[Anab. VII 4, 1 şi urm.].52
Un alt exemplu pentru difuzarea importurilor greceşti prin interme
diul trupelor militare ar putea să ne ofere tezaurul cu piese de bronz de la
Olăneşti, Republica Moldova, probabil o depozitare rituală, unică în felul
ei pentru întregul spaţiu sud-est-european.53 Găsit la o adâncime de 0,8
m în locul din dreptul vadului peste râul Nistru (trecerea de aici fiind cu
noscută încă din Antichitate), acesta era alcătuit din şase coifuri cu urme
de folosire, şase perechi de cnemide, un candelabru de bronz închinat lui
Artemis din Efes, o aplică cu chipul Atenei şi un pandantiv (fig. 7). Fără a
exclude şi alte posibilităţi privind condiţiile provenienţei şi reperele cro
nologice ale acestei depuneri, nu poate fi exclusă întrutotul din categoria
supoziţiilor nici legătura directă a acestei descoperiri cu o mişcare a unor
trupe militare prin această regiune. Argumentele principale care susţin
faptul că aceste piese au aparţinut unor militari de origine greacă sunt atât
caracterul funcţional al obiectelor depozitate, cât şi prezenţa unor litere
greceşti sau începuturi de nume pe mai multe din ele. Totodată, rămâne
de văzut dacă aceste puncte de reper constituie şi indicii sigure pentru a
susţine o legătură directă între provenienţa tezaurului de la Olăneşti şi
expediţia lui Zopirion în Pont din anii 331-330 a. Chr., care ar fi trecut Nis
trul în apropierea locului unde a fost depus tezaurul.54 Aşadar, dacă luăm
în considerare faptul că confruntările militare dintre coloniile greceşti55 şi
soldiers two months pay, took the provisions with them on board merchant-vessels and
put an official in charge of each of the ships. When they reached the enemies territory,
the soldiers bought up all the provisions from them. Thus money was collected before
the generals had to pay the soldiers again, and so the same money was distributed
time after time until they retumed home" (după Oeconomica, de E.S. Forster, Oxford,
1920). - Cu privire la această informaţie, a se vedea şi Saprykin 1986, 70 şi urm.
52. . . . Es lag ein tiefer Schnee, und die Kalte war so heftig, dass das Wasser, was
man zum Essen holte, und der Wein in den GefaBen gefror. Vielen Griechen erfroren
Nasen und Ohren." (după Xenophons Anabasis. Ubersetzt und mit Anmerkungen versehen
von Karl Wilhelm Halbkart, Jena, Verlag Friedrich Frommann, 1804).
53. Privitor la condiţiile descoperirii, vezi Sergeev 1 966, 132-142.
54. În favoarea unei asemenea ipoteze s-a pronunţat deja Sergeev 1966, 141 şi urm.
Pentru expediţia lui Zopirion în Pont, a se vedea şi Samojlova 1993, 46-51 .
55. Amintim aici alianţa militară dintre Histria şi Callatis împotriva Byzantionului,
menţionată de Memnon [FGrH III b, 434 Fr.13 (21)), a cărei cauză a fost răspândirea
„
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dintre acestea şi marile puteri din afara spaţiului pontic, 56 pe de o parte,
precum şi numeroasele conflicte ale oraşelor pontice cu formaţiunile poli
tice locale,57 pe de altă parte, au constituit un fenomen destul de răspândit
în Antichitatea pontică, volumul de produse difuzate pe această cale nu
poate fi unul neglijabil.
Ajunşi în acest punct al demersului nostru, credem că am reuşit, pe
baza exemplelor discutate mai sus, să punctăm importanţa pe care o poate
aduce materialul arheologic la reconstituirea modalităţilor de difuzare a
produselor greceşti în mediul indigen.

Abstract

Regular Trade, or Exchange of Goods? Considerations
about the Modalities of Disseminating Greek lmports
on the Northwestern Coast of the Black Sea

Various objects of Greek origin are an important source in studying
different aspects of the relations between the Greek colonists and the na
tive inhabitants of the northwestem coast of the Black Sea, a phenome
non characteristic of other peripheral areas of the Ancient World as well.
Of special interest are the ways through which these products reached
monopolului asupra Tomisului. În această privinţă, a se vedea Pippidi 1965, 197;
Pippidi 1967, 155; Avram 199lb, 104; Vinogradov, Zolotarev 1999, 1 28. Pentru o fază
mai târzie a fost semnalat conflictul dintre Apollonia Pontică, susţinută de Histria, şi
Mesambria pentru deţinerea salinelor din împrejurimi (IGB 12 388). Pentru alte regiuni,
amintim aici ocuparea oraşului Sestos de către Abydos şi predarea acestuia către regele
trac Kotys I [Dem., 23, 158]. - În general despre conflictele din Pont, la Jajlenko 1990,
249-260; Gallotta 2012, 439-445.
56. Astfel, este cunoscută coaliţia dintre triburile tracice şi oraşele pontice, în fruntea
cărora stătea Callatisul, împotriva lui Lysimachos ([Diodor XIX, 73]; cf şi Ehrhardt
1988, 299-300). În legătură cu aceasta menţionăm că, conform informaţiilor oferite de
Iustinian [IX 2, 1 ], Apollonia Pontică a mijlocit tratativele dintre regele Macedoniei
Filip II şi regele scit Ataias. Pentru istoria conflictelor scito-macedonene, a se vedea
Selov 1971, 54-63.
57. Din diverse surse literare şi epigrafice aflăm că asupra Histriei (dar poate şi
asupra altor colonii vest-pontice) îşi extindeau controlul formaţiunile politice conduse
de un rex Histrianorum [Iustinus Trogus Pompeius IX, 2, 1 -2]; cf Pârvan 1923, 56-65),
Zalmodegikos (Pippidi 1967, 170 şi urm.) şi Rhemaxos (Pippidi 1967, 186-187), Olbia
plătea tribut regelui sailor, Saitaphames (IOSPE2 32, B, 8-1 1; Pippidi 1967, 174-175;
Karyskovskij 1971, 43-44; Karyskovskij, Klejman 1985, 67-68), iar Tyras, lui Akrosandros
(Samojlova 1988, 100). În acelaşi context se înscrie şi episodul Dromichaites, cunoscut
prin războiul victorios împotriva lui Lysimach, a cărui cauză a fost văzută, pe bună
dreptate, în exercitarea protectoratului asupra coloniilor dobrogene (Pippidi 1965,
215-216). - Pentru relaţiile militar-politice dintre traci şi greci, vezi Dimitrov, 1979, 300310; Ehrhardt 1988, 299-300.
=

264
https://biblioteca-digitala.ro

Comerţ organizat, sau schimb de mărfuri ?

or could reach the non-Greek consumers' environment. We assume that
not all Mediterranean products carry a strictly commercial significance.
Therefore, they cannot be used altogether to reconstruct the trade picture
of the time. The question formulated in this article is the extent to which
archaeological data can help us in noticing the possibilities of goods dis
semination, other than those linked to the regular trade between the
Greeks and the natives. Based on the archaeological context analysis of
some Greek discoveries in the Thracian and Scythian areas (presenta
tion of the finds from Olăneşti and Dubăsari, the Republic of Moldova,
Oprişor, and Buneşti-Avereşti, Romania, has a special role here), the mate
rial from which some of the imported items were made, the frequency and
geographical distribution of discoveries, it can be stated that in addition to
the regular trade between the Greeks and the barbarians a special role was
played by the system of private and collective gifts, tributes and robberies,
movements of mercenaries and of military troops, craftsmen's mobility,
matrimonial relations, etc. Taken together, the examples discussed show
unambiguously that the amount of Greek products distributed by other
means cannot be neglected when trying to reconstruct the overall picture
of the trade relations between the Greeks and the natives in different re
gions of Greek colonization.
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Sticlăria elenistică si romană din Pontul Euxin .
între producţie ş i import
COSTEL CHIRIAC, SEVER-PETRU BOŢAN

A trecut mai bine de jumătate de secol de la apariţia, în 1957, a binecu
noscutei lucrări a Clasinei Isings despre sticlăria antică de pe teritoriul
Imperiului Roman şi din regiunile adiacente acestuia.1 Autoarea era con
ştientă că, într-o Europă divizată politic şi militar, aşa cum era ea după al
Doilea Război Mondial, un astfel de demers cu caracter ştiinţific presu
punea o serie de privaţiuni inerente în privinţa accesului la informaţiile
şi publicaţiile de profil din Europa de Est. Din nefericire, şi colegii ei din
Europa de Est treceau prin aceleaşi dificultăţi de documentare şi cercetare.
Cu toate acestea, interesul pentru studiul sticlăriei antice, în general,
nu a scăzut nici în estul Europei, depăşind dificultăţile inerente vremu
rilor nu de mult trecute. Cercetătorii şi oamenii de ştiinţă din ţările cir
cumscrise bazinului Mării Negre, atât din fosta URSS (Rusia, Ucraina şi
Georgia), cât şi din România, Bulgaria şi Turcia, au continuat, fiecare în
aria sa de activitate, să descopere, să cerceteze şi să publice studii în acest
domeniu fascinant care este istoria sticlăriei vechi.2
Trebuie să remarcăm că literatura de specialitate din fostele ţări comu
niste dedicată domeniului s-a impus mai greu în rândurile lumii ştiinţifice
europene şi internaţionale şi din alte motive, precum cunoaşterea insu
ficientă a limbilor publicaţiilor din unele ţări est-europene sau carenţele
ştiinţifice ale acestor publicaţii.
Ne propunem ca în rândurile ce urmează să facem, mai întâi, o trecere
în revistă a nivelului şi orientării activităţii de cercetare şi publicare a ma
terialelor arheologice pe teritoriul ţărilor foste comuniste riverane Mării
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-II-ID-PCE-2011-3-0054.
Autorii mulţumesc, încă o dată, pentru sprijinul acordat în tehnoredactarea acestui text
domnului Ştefan Honcu, doctorand al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi.
Costel Chiriac, Institutul de Arheologie Iaşi; chiriaccostel@yahoo.com;
Sever-Petru Boţan, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi; sever_botan@yahoo.com.
1. Isings 1957, passim.
2. O imagine cuprinzătoare, de sinteză, asupra studiilor privind cercetarea sticlăriei
antice din ţările aparţinând fostei Uniuni Sovietice, situate pe ţărmurile de N şi de E
ale Mării Negre, vezi la Sciapova 1983 passim şi la Sorokina 1989, 142-149.
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Negre în legătură cu două probleme capitale pentru istoria sticlăriei anti
ce din Pontul Euxin. Pe scurt, este vorba despre fenomenul importurilor
vitrice (îndeosebi vesela) în epocile elenistică şi romană, cu predilecţie în
nordul şi vestul bazinului pontic, fără a ignora, în limita cunoştinţelor ac
cesibile nouă, nici referirile la litoralul sudic şi estic.
Un al doilea scop al acestor rânduri este de a răspunde, la nivelul ac
tual al informaţiilor, unei probleme care, deşi mult timp neglijată, nu şi-a
găsit decât parţial rezolvarea. Este vorba despre existenţa demonstrată (şi
nu presupusă, cum întâlnim de regulă în bibliografie) a unei producţii vi
trice pontice, zonală sau locală. Această discuţie trenează încă din dece
niile şase şi şapte ale secolului trecut şi nici astăzi răspunsurile nu sunt
categorice şi clare.
Între diversele areale de pătrundere şi răspândire a veselei de sticlă
în perioadele elenistică şi romană, spaţiul circumpontic ocupă un loc de
excepţie, atât prin cantitatea, cât şi prin calitatea şi varietatea produse
lor întâlnite aici. Aflată într-o poziţie geografică privilegiată, în raport cu
imensul spaţiu situat la nord de bazinul pontic, fapt ce îi conferea şi un
potenţial economic deosebit, această zonă a atras încă de timpuriu atenţia
coloniştilor greci, care au fondat aici numeroase aşezări, la început cu rol
comercial (emporia), dar care, mai apoi, s-au extins şi s-au transformat în
oraşe.3 Toate aceste colonii au desfăşurat o activitate economică susţinută,
atât cu populaţiile din jur (tracii, geţii, sciţii şi, mai apoi, sarmaţii), cât şi cu
regiuni mai îndepărtate precum Asia Mică, Levant, Egipt, ca şi, mai apoi,
cu provinciile romane occidentale.4 Printre numeroasele produse de im
port ce ajungeau aici, fie pe mare, fie pe uscat, se numără vasele şi obiec
tele fabricate din sticlă. Distribuţia şi caracteristicile răspândirii acestora
conturează două perioade distincte - prima între secolele III şi I a. Chr. şi
cea de-a doua între secolele I şi III p. Chr. - asupra cărora vom zăbovi mai
pe larg în studiul de faţă.
Deşi cu o pondere extrem de mare în cadrul descoperirilor arheologi
ce, vesela de sticlă reprezintă, încă, sub raportul cercetării ştiinţifice, un
domeniu neexploatat pe deplin. În ceea ce priveşte spaţiul nord-pontic,
acesta s-a dovedit a fi o zonă puţin cunoscută în literatura de specialitate
din Occident, poate şi din cauza accesului limitat (din punct de vedere
lingvistic) la bibliografia existentă în unele ţări comuniste.5 Singura ex
cepţie de dată recentă o reprezintă catalogul pieselor vitrice din colecţia
3. Carpenter 1948, 1 -10; Povalahev 2008, 250; Kokhelenko, Kuznetsov 1990, 69;
Batty 2007, 2-8; Reger 2007b, 460-483; Tsetskhladze 1994, 1 1 1-135; Tsetskhladze 1 998,
9-68; Cojocaru 2004, 79-1 16.
4. Rostovtzeff 1957, 153-154.
5. Isings 1957; Raskolnikoff 1975, passim; Treister, Vinogradov 1993, 521-563.
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muzeului Luvru6, ce încorporează şi Colecţia Messaksoudi, compusă în
special din vase provenind de la Panticapaeum şi din Peninsula Taman.
Despre numeroase piese, datate în special între secolele I şi III p. Chr., au
toarele lucrării citate avansează ipoteza că ar fi fost produse în atelierele
locale, bazându-se în special pe frecvenţa şi ponderea descoperirilor.
În ceea ce priveşte spaţiul vest-pontic, literatura de specialitate occi
dentală este la fel de săracă. Singurele menţiuni se leagă tot de problema
tica unei producţii locale, care, după cum vom vedea, a stârnit şi stârneşte
încă numeroase discuţii, pe baza unor forme precum sticlele cu corp piri
form şi decor cu filament aplicat pe gât7 sau unguentariile cu corpul în for
mă de clopot larg şi înalt8, considerate a fi de provenienţă tomitană, deşi,
până acum, nu există suficiente elemente certe care să ilustreze activitatea
concretă a unor ateliere în acest oraş (fig. 14).
Revenind la publicaţiile privind vesela de sticlă din nordul Pontului Eu
xin, trebuie să subliniem consistenţa literaturii de specialitate, rusă şi ucrai
neană.9 Începutul interesului pentru aceste piese într-un context mai larg
s-a manifestat încă din secolul al XIX-lea, când au fost ilustrate o serie de
piese provenind din necropolele de la Panticapaeum.10 Primul studiu con
sistent avea să apară însă abia în 1914, fiind datorat lui M. Rostovtzeff, care
făcea o analiză detaliată a cupelor cu decor pictat descoperite la Olbia.11
Interesul pentru studiul sticlăriei antice a luat un avânt considerabil
începând cu anii 1960, fiind urmărite o serie de direcţii de cercetare bine
stabilite, precum: 1 . conturarea unei viziuni de ansamblu asupra circula
ţiei vaselor de sticlă în bazinul nord-pontic12; 2. editarea unor descoperiri
din diverse aşezări, precum Panticapaeum, Tanais, Olbia, Tyras sau, mai
recent, Gurzuf13; 3. publicarea unor colecţii muzeale importante alcătuite
din piese de provenienţă nord-pontică (Ermitaj sau Odessa)14; 4. discuta
rea şi analizarea anumitor categorii de vase, precum pahare cu inscripţii
în limba greacă (în acest sens, exemplarul descoperit la Loo, lângă Soci,
6. Arveiller-Dulong, Nenna 2000, 2005.
7. Weinberg 1992, 133-134, nr. 1 09 şi fig. 109.
8. GlusceviC 2000, 188, care susţine că o variantă derivată a tipului Isings 82A identificată cu forma De Tomasso 53 pe baza raportului diferit între gât şi corp - ar fi
fost, eventual, produsă în atelierele de sticlărie de la Tomis.
9. Vezi Sorokina 1989, 142-149.
10. Sorokina 1995, 62.
1 1 . Rostovtzeff 1914, 1-26.
12. Sorokina 1968 a, 67-79; Sorokina 1984, 233-236; Treister, Vinogradov 1993, 530.
13. Sorokina 1962, 210-236; Sorokina 1965, 202-248; Sorokina 1976, 199-209; Son
1988, 47-56; Novicenkova 2002, 15-26.
14. Kunina 1997 b; Sorokina 1978 a, 267-274; Polishchuk 2006, 336-353.
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e cel mai elocvent)15, pahare decorate cu „muguri de lotus"16, pahare cu
reprezentări mitologice17, vase antropomorfe18, pahare faţetate19, patere20,
ulcioare de provenienţă aşa-zis bosporană21, kantharoi elenistici şi romani
timpurii22, aryballoi23 sau unguentaria. 24 Alte direcţii de cercetare au vizat
identificarea ponderii importurilor din diferite regiuni ale Imperiului
Roman,25 dar, în acelaşi timp, a căpătat consistenţă şi discuţia asupra unei
eventuale producţii locale26, în special odată cu descoperirea unor ateliere
de prelucrat sticla datând din secolele II-IV p. Chr., la Alma Kermen27,
Chersones28, Tanais29 sau Komarovo.30
Deosebit de interesante sunt însă şi descoperirile din teritoriile aflate la
periferia şi în hinterlandul cetăţilor de pe coastă, locuite de triburile scitice.
Unele morminte tumulare scitice, de exemplu, conţin suficientă veselă de
sticlă, de foarte bună calitate, provenind fie din Asia Mică, fie din zona est
mediteraneeană, ca urmare a unor schimburi comerciale de lungă durată
cu aceste zone, fie în mod direct, fie prin intermediul coloniilor greceşti.31
Nu în ultimul rând, o altă direcţie de cercetare care a luat amploare,
ceva mai târziu, şi în Occident o constituie analizele chimice efectuate asu
pra pastei vitrice, pentru a se putea determina, pe baza valorilor obţinute,
eventualele areale de provenienţă a sticlei. Asemenea studii au fost reali
zate pentru sticlăria provenind de la Tanais, Panticapaeum sau Hermo
nassa32, dar şi din alte situri aflate în nordul Mării Negre.33
Comparativ, bibliografia de specialitate despre sticlăria antică desco
perită pe ţărmul vestic al Pontului Euxin este mult mai săracă. În ceea ce
15. Braund 1991, 268-269 - purtând inscripţia „bucură-te, căci eşti aici".
16. Ryfova 2004, 229-237.
17. Kunina 2003, 73-78.
18. Sorokina 1968 b, 181-189.
19. Sorokina 1978 b, 1 1 1 -122.
20. Kunina 1964, 37-39.
21. Kunina 1997 a, 134-148.
22. Zasetskaja, Marcenko 1995, 90-104.
23. Sorokina 1987, 40-46.
24. Kunina, Sorokina 1972, 146-177.
25. Kunina 1984, 147-164.
26. Sorokina 1965, 202-248; Alexeeva, Arsen'eva 1 966, 176-188 pentru vasele de
secol II-III p. Chr. provenind probabil din atelierele de la Tanais.
27. Vysots'ka 1964, 7-20.
28. Belov 1965, 237-239; Raschke 1978, 742, nota 400.
29. Sciapova 1983, 157.
30. Sciapova 1978, 230-242; Welker 1985, 28.
31. Vezi aici sinteza lui Dzigovski, Ostroverhov 2000.
32. Sciapova 1962, 237-240; Sciapova 1965, 249-265.
33. Sorokina 1989, 144; Dzigovski, Ostroverhov 2000, 94-1 14; 1 70-175.
-
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priveşte Dobrogea romană, în afară de câteva articole ce menţionează şi
vasele de sticlă printre alte descoperiri arheologice, cunoscuta lucrare a
lui M. Bucovală rămâne, deocamdată, singura lucrare monografică despre
vasele descoperite la Tomis.34 Piesele vitrice provenind de la Histria sau
Callatis, rămase în continuare inedite, trebuie cât mai curând publicate şi
analizate pentru a obţine o imagine mai clară asupra distribuţiei acestor
vase. De asemenea, în lipsa unor dovezi clare, nu putem proba, încă, doar
cu argumente de ordin cantitativ existenţa unei producţii locale.
Pentru spaţiul litoral din Bulgaria de astăzi, cea mai importantă con
tribuţie este seria de studii privind sticlăria antică de pe litoralul vestic
al Mării Negre semnate de Al. Mincev. Cercetătorul bulgar face o analiză
tipologică a principalelor categorii de vase de sticlă ce datează din seco
lele I-VI p. Chr., clasificându-le, după funcţionalitate, în patru grupe: I .
boluri şi platouri35, 2 . pahare şi cupe de băut36, 3 . ulcioare37 şi 4 . sticle sau
recipiente prismatice de transport.38 Pe lângă descoperirile de pe litoralul
bulgăresc de la Dionysopolis, Odessos, Anchialos, Mesambria sau Apollo
nia, mai sunt discutate comparativ şi o serie de piese edite provenind de la
Tomis şi Callatis, fapt ce pune în evidenţă omogenitatea acestui spaţiu în
ce priveşte distribuţia şi răspândirea formelor vitrice. Un al cincilea studiu
semnat de acelaşi Al. Mincev a apărut ulterior şi reprezintă un rezumat al
cercetărilor sale, în care autorul ne oferă şi o tipologie cuprinzând şapte
categorii de vase, fiecare cu subtipurile sale.39
În sfârşit, nu pot fi trecute cu vederea două articole cu caracter gene
ral despre sticlăria antică de pe teritoriul Bulgariei de astăzi semnate de
Djingov40 şi, mai recent, de Belivanova.41 Acestea, chiar dacă nu se referă în
exclusivitate la sticlăria din oraşele de pe coastă, iau în discuţie numeroase
exemplare descoperite acolo.
În spaţiul nord-pontic vesela de sticlă sub forma diverselor vase de
mici dimensiuni modelate pe miez de nisip (de tip alabastron, amphoriskos,
oenochoe) a pătruns încă de timpuriu, în urma strânselor legături comer
ciale întreţinute de colonii cu spaţiul egeo-mediteraneean. Din punct de
vedere cantitativ, aceste vase sunt extrem de bine reprezentate mai ales în
34. Bucovală 1968; pentru analize asupra veselei de sticlă de la Tomis, vezi: Beie,
Irimia 2004.
35. Mincev 1984, 5-21 .
36. Mincev 1988, 35-59.
37. Mincev 1989, 13-26.
38. Mincev 1990, 56-78.
39. Mincev 1992, 73-80 şi fig. 4-8.
40. Djingov 1965, 1 1 -20.
41. Belivanova 1999, 35-49.

282
https://biblioteca-digitala.ro

Sticlăria elenistică şi romană din Pontul Euxin. Între producţie şi import

necropolele de la Panticapaeum, Nymphaeum sau Chersones, în special
între secolele VI şi III a. Chr. În afară de aceste mici recipiente folosite în
special pentru păstrarea parfumurilor şi a unguentelor aromatice, vesela
de uz cotidian este cvasi-absentă din zonele de coastă.
Cu totul altfel stau însă lucrurile în cazul zonelor din vecinătatea cen
trelor greceşti, unde vesela de sticlă este prezentă în inventarul funerar al
mormintelor tumulare scitice. Vasele cele mai interesante sunt aşa-numite
le „boluri ahemenide" realizate prin turnare în tipar şi decorate la exterior
cu

un motiv vegetal asemănător petalelor de lotus.42 Asemenea exemplare

au fost descoperite la Algeti (în Georgia)43, în kurganele de la Kurdjipsk44,
Tolstaya Mogila45, Semenovka lângă Tyras46 (fig. 1 ). Printre descoperirile
de acest gen menţionăm şi cele două vase de sticlă de tip „ahemenid" din
tr-un mormânt aristocratic de la Amisos, pe coasta sudică a Mării Negre,
datat la începutul secolului III a. Chr.47 Inspirate din formele veselei de
metal preţios, aceste vase par să fi fost extrem de populare în rândul aris
tocraţiei locale. Este interesant, însă, de subliniat că ele nu apar în coloniile
greceşti de pe litoral, fapt ce ne arată că aceste vase ajungeau la sciţi nu
prin intermediul grecilor, ci prin contact direct

cu

centrele din Asia Mică

pe drumurile caravanelor care străbăteau Caucazul.48 Această tendinţă, ce
denotă inerţia comercială, dar şi o uniformitate economică scăzută a colo
niilor greceşti, avea să se menţină şi mai departe, în epoca elenistică, până
către cea de-a doua jumătate a secolului I a. Chr.49 Pentru industria vitrică,
epoca elenistică a reprezentat o perioadă extrem de propice de experi
mentare tehnică şi decorativă, în care tipurile de vase sporesc în paralel cu
utilitatea lor funcţională. Dezvoltarea tehnicilor de turnare în tipar a per
mis obţinerea unor categorii variate de veselă de masă, care intra atunci,
pentru prima dată, în uzul cotidian.5° Ca o consecinţă firească, sporeşte şi
42. Pentru discuţii mai largi, vezi Triantafyillidis 2001, 13-17; Dzigovski, Ostroverhov
2000, 55-79 care discută răspândirea acestora în mediul scitic (vezi fig. 22).
43. Makharadze, Saginashvili 1999, 1 1-17.
44. Galanina 1970, 35-44.
45. Apud Dzigovski, Ostroverhov 2000, 57.
46. Dzigovski, Ostroverhov 2000, 225; Simonenko 2003, 42-43, într-un mormânt
sarmatic datat pe baza materialului arheologic în secolele III-II a. Chr.
47. Erciyas 2006, 72.
48. Galanina 1970, 40; Raschke 1978, 687-688, nota 44, 692, nota 90, 741, nota 399;
Dzigovski, Ostroverhov 2000, 79.
49. Sorokina 1984, 233.
50. Crose 1981, 61-72.
-
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numărul atelierelor în care se produceau asemenea vase, centre precum
Alexandria sau Sidon devenind celebre pentru calitatea produselor lor.51
În zona litoralului nord-pontic vesela de sticlă turnată este însă relativ
rară52, importurile de veselă „de lux" vizând teritoriile adiacente precum
cele din vestul Caucazului. Astfel, se întâlnesc aici numeroase vase de tip
kantharos (cu picior inelar sau talpă), lucrate din sticlă de foarte bună cali
tate, care însă nu apar în spaţiul vizat de noi.53 Tot aici poate fi amintit şi
bolul cu decor aurit descoperit în Caucaz, la Mozdok, şi considerat a fi de
provenienţă alexandrină (fig. 4/4).54 Asemenea boluri, aparţinând primei
perioade de producţie a veselei elenistice (secolele III-II a. Chr.), deşi nu
sunt numeroase, au avut o arie de răspândire largă, fiind întâlnite din Asia
Mică şi Egipt până în Italia, la Canosa şi Tresilico.55 Ele se detaşează de
celelalte vase prin rafinamentul artistic şi fineţea decorului şi pot fi consi
derate produse de lux.
O altă piesă cu caracter unic este şi amfora de sticlă descoperită la în
ceputul secolului XX la Olbia56 (fig. 4/1). Înălţimea sa (de aproape 60 de
centimetri) face din ea cel mai mare vas de sticlă realizat înainte de inven
tarea procedeului suflării.57 Atât stilistic, cât şi tehnologic, amfora, aflată
astăzi la Muzeul Naţional din Berlin, se poate încadra în perioada finală a
grupului Canosa, din a doua jumătate a secolului al Ii-lea a. Chr.
Discrepanţa vizibilă dintre calitatea vaselor de sticlă din zona litorală
şi cea a vaselor din spaţiul scita-sarmatic sugerează că acestea erau încă
inaccesibile populaţiei de rând şi erau destinate mai degrabă aristocraţiei
barbare, dispusă să plătească sume însemnate pentru a le obţine. Numărul
relativ mic de asemenea produse nu necesita apariţia şi dezvoltarea unei
producţii locale, nevoile fiind suplinite doar prin importuri.
O situaţie aparte se întâlneşte însă la sanctuarul de la Gurzuf, în Cri
meea58 (fig. 14). Deşi perioada sa de maximă înflorire se leagă de începu
turile prezenţei romane în Pontul Euxin (în a doua jumătate a secolului I
a. Chr.), obiecte folosite în scopuri ritualice au fost depuse aici mult mai de
51. Gramatopol 1982; Rostovtzeff 1936, 242-248.
52. Rogov 2002, 276-277, constată, la rândul său, raritatea vaselor de sticlă elenistice
pe coasta nord-pontică, comentând descoperirea unui bol elenistic fragmentar, obţinut
prin turnare, la Panskoye, în Crimeea de vest.
53. Zasetskaja, Marcenko 1995, 92-95, datate în secolele 11-1 a. Chr.
54. Adriani 1967, 105-127.
55. Harden 1968, 21-47.
56. Platz-Hărster 2002, 73-79, care notează şi similitudinile dintre aceasta şi cele
două exemplare provenind din Grecia, de la Palaiokastro - vezi Weinberg 1992, 56-58
şi nr. 48, 50.
57. Pentru tehnica de producţie, vezi Lierke 2009, 35.
58. Treister, Vinogradov 1993, 527.
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timpuriu. Un caz interesant este descoperirea a 27 de boluri semisferice şi
conice, fragmentare, cu cromatică şi dimensiuni diferite. Acestea au putut
fi împărţite în şase grupe, dintre care primele patru se datează în secolele
11-1 a. Chr. 59 şi constituie aproape singurele descoperiri de acest gen din
nordul Mării Negre.
Aceste boluri fabricate, prin turnare, din sticlă groasă, colorată şi de
bună calitate reprezintă, oarecum, forma-simbol a industriei vitrice siro-pa
lestiniene din perioada elenistică. Numai la Tel Anafa, unde, probabil, a
funcţionat un centru de producţie a acestor vase, au fost descoperite peste
3000 de exemplare de diferite forme şi mărimi60, dar distribuţia lor zo
nală este mult mai mare, cuprinzând şi spaţiul grecesc (Delos sau Agora
ateniană)61• Rolul lor de ofrandă, dar şi absenţa lor aproape totală în colo
niile de pe litoral pot sublinia valoarea acestor produse.
Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte zona vest-pontică, unde nu
se cunoaşte, până în prezent, nici un exemplar descoperit. Foarte intere
sant este însă faptul că asemenea piese se întâlnesc destul de frecvent în
mediul dacic. Descoperirile de la Poiana (jud. Galaţi)62, Grădiştea (jud.
Brăila)63, Pietroasele - Gruiul Dării (jud. Buzău)64 sau Piatra Craivii (jud.
Alba)65 se datează undeva în a doua jumătate a secolului al Ii-lea a. Chr.
prima jumătate a sec. I a. Chr. şi sunt similare, toate, în ceea ce priveşte
forma şi tipologia. Ele indică faptul că spaţiul intra- şi extra-carpatic aflat
în afara dominaţiei romane era un consumator de astfel de produse „de
lux" aduse, de cele mai multe ori, de la mare distanţă.
În privinţa zonei litorale vest-pontice, aceasta diferă de regiunea de
nord numai sub raportul numeric al pieselor descoperite. Se observă, ast
fel, că vesela lucrată pe miez de nisip este dominantă şi este datată mai
ales în secolele V-IV a. Chr., după care ea descreşte cantitativ din cauze
pe care nu le putem încă preciza. Astfel, trebuie să amintim aici piesele de
tip amphoriskos descoperite la Callatis - într-un mormânt de incineraţie,66
la Dunavăţu de Sus, lângă Murighiol,67 şi la Tomis (datat către sfârşitul
59. Novichenkova 2002, 15-26.
60. Weinberg 1970, 1 7-27.
61 . Weinberg 1992, 25-27; Weinberg, Stern 2009, 24-25 şi nr. 17-35; Nenna 1999,
65-102.
62. Teodor, Chiriac 1994, 194, forma B, nr. 2, la care se mai adaugă şi alte fragmente
deocamdată inedite.
63. Sîrbu 1996, 93, nr. 1-5 şi fig. 1 06.
64. Dupoi, Sîrbu 2001, 44 şi fig. 65/2.
65. Plantos 2006, 145-146 şi pi. 1 .
66. Bîrlădeanu-Zavatin 1980, 227-229, fig. 3 şi pi. 2/3; Măndescu 2010, 1 05, nr. 389
şi pi. 176 a.
67. Simion 1985, 272-279 şi pi. 49/1.
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perioadei elenistice)68, la care se adaugă altele de tip alabastron de la Vadu,
lângă Histria69, Histria - „Zona Sacră"70 şi Histria - necropola tumulară
(Turnului 1)71 (fig. 3). Pe litoralul bulgăresc, descoperiri de acest gen au
fost făcute la Mesambria, Odessos şi Apollonia72, ele fiind încadrate tipo
logic în aceleaşi categorii ca şi piesele amintite mai sus (fig. 2).73
Urmărind evoluţia tuturor acestor descoperiri în bazinul nord-vest
pontic, putem observa că vesela de sticlă a pătruns aici în etape diferite.
O primă etapă, anterioară epocii elenistice, se încadrează în secolele VI
IV a. Chr. şi se caracterizează printr-un aflux masiv de vase modelate pe
miez de nisip provenind din estul mediteraneean şi în special din spaţiul
grecesc (unde atelierele din Rhodos erau renumite pentru asemenea vase),
ca urmare a legăturilor strânse dintre oraşele greceşti metropolitane şi co
loniile lor. Vesela de băut, din sticlă turnată, este slab reprezentată în zona
litorală, însă ea se întâlneşte relativ frecvent în mormintele scitice, fapt ce
arată fie că aceasta era inaccesibilă coloniştilor, fie că era adusă pe rute
ale caravanelor dinspre regiunile est-caucaziene, ocolind, astfel, zona de
coastă. Această situaţie se menţine şi pe parcursul epocii elenistice, când,
cu câteva excepţii (cum ar fi amfora de la Olbia sau bolurile „ plane" cu
decor gravat de la Gurzuf), descoperirile de vase de sticlă sunt aproape
inexistente74, fapt explicat de unii cercetători prin slabele legături comer
ciale cu centrele producătoare de asemenea vase situate atât în Orient, cât
şi în Occident.
Către sfârşitul epocii elenistice în spaţiul nord-pontic au pătruns, în
cepând cu secolul I a. Chr., numeroase piese de un rafinament tehnic de
osebit, considerate produse de lux. Repertoriul acestor forme este destul
de consistent; în ceea ce ne priveşte, vom face în continuare o trecere în
revistă a câtorva exemple reprezentative.
Constatăm, printre altele, că vesela pictată este destul de bine repre
zentată în nordul Pontului Euxin. Cercetările au pus în evidenţă faptul
că pictura, ca decor, apare frecvent în special pe două tipuri de vase, şi
anume: bolurile semisferice de tipul Isings 1275 şi amphoriskoi cu corp
68. Bucovală 1975, 375-388.
69. Bucovală 1968, 80, tip. XXXVIII, nr. 128 şi fig. 128.
70. Fragment de alabastron inedit descoperit în campania 2007. Mulţumim colegilor
Al. Avram şi I. Bîrzescu pentru amabilitatea de a ne încredinţa materialul vitric pentru
studiu.
71. Alexandrescu 1966, 173, pi. 74.1.4.
72. Djingov 1965, 12.
73. Mincev 1980, 1 15.
74. Rogov 2002, 276-277.
75. Isings 1957, 27-30.
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piriform de tipul Isings 15.76 Ambele tipuri de vase au fost în uz în secolul
I p. Chr., devenind extrem de populare mai ales în a doua treime a secolu
lui I p. Chr.77 Decoraţiunile care acoperă suprafaţa exterioară a vaselor se
compun fie din motive vegetale (frunze, vrejuri, ghirlande), fie din motive
zoomorfe (păsări, gazele, peşti). Ca semn distinctiv, majoritatea acestor
vase au imprimat pe bază un decor compus dintr-o rozetă înconjurată fie
de puncte, fie de motive vegetale.78 Acest decor poate reprezenta, în opinia
unora, un tip de marcă de producător, prin care atelierele îşi personalizau
produsele.79 Pe baza decorului propriu-zis, dar şi a acestei mărci, B. Riitti
a identificat patru categorii de asemenea vase. Distribuţia în teritoriu a
acestor piese este şi ea foarte largă, vasele fiind răspândite pe tot cuprin
sul Imperiului Roman, fapt ce l-a determinat pe cercetătorul elveţian să
afirme că existau, în mod sigur, mai multe ateliere de producţie.80 Dacă
până nu demult vesela cu decor pictat era considerată exclusiv un produs
al atelierelor alexandrine (având în vedere şi tematica decorului, cu scene
inspirate din mediul acvatic),81 teoriile recente asupra locului de prove
nienţă al acestor vase acceptă faptul că ele au fost produse în mai multe
centre, inclusiv în nordul Italiei.82 În nordul Pontului Euxin aceste vase
cu decor pictat se întâlnesc în număr semnificativ, fiind, probabil, apre
ciate pentru eleganţa şi exotismul motivelor decorative. În afară de cele
trei exemplare de boluri (dintre care doar unul fragmentar) descoperite la
Olbia şi decorate cu gazele sau păsări83 (fig. 4/3), se mai cunoaşte un exem
plar similar provenind probabil de la Panticapaeum, decorat cu ghirlande
vegetale şi păsări, care pare să fi fost un produs al aceluiaşi atelier.84 Un
alt fragment pictat a fost descoperit la Tanais85, însă, după formă şi decor,
acesta pare să fi aparţinut unui pahar de tipul celor descoperite la Begram,
în Afganistan86, sau la Liibsow, în Polonia87• Tot aici poate fi menţionat încă
un exemplar fragmentar descoperit într-un kurgan din regiunea Azov, pe
care este reprezentată o luptă între doi cocoşi.88 Atât prin formă, cât şi prin
76. Isings 1957, 32-34.
77. Riitti 1991, 123-124.
78. Riitti 1991, 131, fig. 26.
79. De Villefosse 1874, 285; Rostovtzeff 1963, 156; Riitti 1991 .
80. Riitti 1991, 133.
81. Rostovtzeff 1914, 6; Coarelli 1963, 62; Nenna 2008, 16-17.
82. Riitti 1991, 134; Kunina 1997 B, 289.
83. Rostovtzeff 1914, 1 -26.
84. Dulong, Nenna 2005, 293, nr. 871 .
85. Sorokina 1965, 230, fig. 4/3.
86. Hamelin 1954, 153-183; Cambon 2012, 81-91.
87. Coarelli 1963, 61-85.
88. Dzigovski, Ostroverhov 2000, 139-140, tip 6 şi fig. 42/3.
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motivele decorative, acest vas este similar cu piesele de la Olbia şi Panti
capaeum. Descoperirea sa într-un mormânt barbar arată cât de apreciate
erau aceste vase deopotrivă în mediul grecesc şi în cel scito-sarmatic, din
nordul Pontului Euxin.
În seria veselei de sticlă pictată poate fi încadrat un exemplar curios de
recipient cilindric cu gât subţire (cu înălţimea de cca 14 cm) descoperit la
Tyras şi etichetat, în mod eronat, credem noi, drept balsamarium.89 Sticla de
culoare roz este acoperită cu un desen reprezentând diverse motive vege
tale şi geometrice, dispuse în registre orizontale. După forma şi caracterul
ornamentului, vasul este datat de către autor în secolul I p. Chr., fiind
atribuit atelierelor alexandrine.
În fine, nu poate fi trecută cu vederea amfora pictată descoperită
într-un mormânt de la Panticapaeum la începutul secolului trecut90 (fig.
4/2). Aceasta este realizată din pastă de sticlă de culoare închisă, peste care
a fost aplicat un strat de pictură în care predomină galbenul, reprezentând
diverse motive vegetale. În afară de această piesă, plasată, cronologic, că
tre jumătatea secolului I p. Chr., mai este cunoscut şi un al doilea exem
plar, provenind de la Salamis, din Cipru, despre care se crede însă că ar
aparţine unei serii mai târzii.91 Piesa de la Panticapaeum este considerată
de N. Sorokina a fi de provenienţă nord-italică, însă fabricată, probabil, de
un meşter cipriot şi adusă mai apoi, împreună cu alte produse de factură
italică, pentru a fi folosită de membrii elitei locale.92
Un grup aparte în repertoriul veselei de sticlă din secolul I p. Chr. îl
reprezintă vasele suflate în tipar purtând diverse inscripţii sau mărci de
producător. În general, vesela de acest tip este compusă din vase de băut,
precum pahare de diverse forme şi mărimi, şi ulcioare cu corpul piriform
prevăzute cu una sau două toarte. Ele s-au bucurat de o largă răspândire,
mai ales în prima jumătate a secolului I p. Chr., fiind fabricate în zona
siro-palestiniană şi în special în Sidon de meşteri specializaţi în produc
ţia veselei de lux, care au ştiut să se folosească cel mai bine de avantajele
procedeului suflării ce fusese descoperit nu de mult. Numele acestor arti
zani sunt cunoscute astăzi din mărcile de fabricant întâlnite pe asemenea
vase93, iar dintre ei se remarcă faimosul Ennion, ale cărui produse sunt
89. Son 1988, 51, tip. II şi fig. 4/1.
90. Kunina 1997 b, 289, nr. 178, fig. 107; Riitti 1991, 124, 135, pl. 32/a.
91. Riitti 1991, 124.
92. Sorokina 1993, 59-66.
93. Harden 1935, 163-186; Calvi 1965, 9-16; Israeli 1983, 65-71; Harden 1987, 151155, 164-166; Price 1991.
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deja celebre pentru calitatea pastei vitrice, pentru frumuseţea decorului,
dar şi prin arealul larg de răspândire.
În necropola de la Panticapaeum au fost descoperite patru vase ce pot
fi atribuite meşterului sidonian, între care doar amfora poartă inscripţia

'Evv(wv bm(Et (fig. 6/5). Celelalte piese (3 vase de tip oenochoe) au fost atri
buite activităţii lui Ennion datorită similitudinilor de formă şi decor, însă
lipsa marcajului poate sugera şi faptul că au fost produse de către discipoli
ai săi în tipare diferite.94 Se remarcă în mod particular două oenochoe reali
zate din sticlă de culoare albastru-cobalt (nr. 1 11-112) „pătată" cu intruzi
uni superficiale de pastă de sticlă alb-opac (ger. Buntgefiecktes Glas), într-o
tehnică ce s-a menţinut până către al treilea sfert al secolului I p. Chr.95
Tot din aceeaşi categorie, a veselei suflate în tipar şi decorate cu diver
se inscripţii, fac parte şi paharele sau cupele pe care sunt inscripţionate
diverse urări în limba greacă, de tipul Aar3i: n)v vdKf]V (obţine victoria!),

KaTaXaLQE Kal EVcpQa(vov („bucură-te şi fii fericit! "), EVcpQa(vov Ecp'wt
naQEL („fii fericit că eşti aici!") şi altele, datate între a doua jumătate a
secolului I şi începutul secolului al Ii-lea p. Chr.96 Inscripţia ocupă în ge
neral partea centrală a vasului, fiind încadrată de diverse brâuri cu motive
vegetale în relief (fig. 6/4).
De provenienţă sidoniană, aceste vase aveau darul de a transmite un
compliment/o urare celui căruia îi erau oferite.97 În opinia Ninei Sorokina,
unele vase puteau fi acordate şi drept premiu câştigătorilor unor întreceri,
în vreme ce altele ar fi putut avea o destinaţie liturgică.98
După cum era de aşteptat, asemenea piese sunt extrem de bine repre
zentate pe litoralul nordic al Mării Negre, întâlnindu-se în majoritatea
oraşelor greceşti. La Panticapaeum ele au apărut atât în necropolă99, cât şi
pe acropola aşezării. În mod curios însă, acolo au fost găsite într-un nivel
din sec. III p. Chr., fapt explicat de Sorokina prin distrugerea stratigrafiei
originare.100 Tot Sorokina menţionează alte două exemplare (tipurile F şi
G din clasificarea lui Harden) ca fiind descoperite la Olbia şi Berezan, în
vreme ce un număr neprecizat de asemenea piese provin din necropola
de la Chersones.101 În fine, o cupă fragmentară de tipul G din clasificarea
94. Kunina 1973, 101-150, tip 1-11; vezi şi Kunina 1997 b, 273, nr. 109-1 12.
95. Pentru o descriere amănunţită a tehnicii, vezi Teodor, Chiriac 1 994, 199.
96. Harden 1935, 1 71-180, grupele F-L; Price 1991, 64; Stern 1995, 97-103.
97. Stern 1995, 98.
98. Sorokina 1962, 231; Sorokina 1984, 235.
99. Kunina 1997 b, 274, nr. 1 13-1 15; Dulong, Nenna 2005, 294, nr. 873.
100. Sorokina 1962, 231 .
101. Kadeev, Soroean 1989, 26-27.
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lui Harden a fost descoperită într-un mormânt de femeie din secolele 1-11
p. Chr., de la Loo, lângă Soci.102
Pe coasta de vest a Mării Negre se cunoaşte până acum un singur
exemplar fragmentar de tipul Harden grupa G, foarte asemănător vasu
lui de la Loo, provenind din necropola Tomisului şi datat, prin analogie,
în secolele 1-11 p. Chr.103 Toate aceste vase a căror provenienţă este destul
de bine cunoscută relevă intensitatea legăturilor comerciale ale spaţiului
nord- şi vest-pontic cu zona siro-palestiniană, odată cu prima jumătate a
secolului I p. Chr.
Tot în categoria paharelor suflate în tipar, un subtip aparte sunt aşa
numitele pahare decorate cu zeităţi sau cu anotimpuri (fig. 6/3). Acestea
sunt suflate în tipar, au o formă aproape cilindrică ce se îngustează uşor
spre bază, iar buza este tăiată drept. Decorul constă în patru registre de
limitate între ele de coloane, în care sunt reprezentate diferite personaje
redate în profil, spre dreapta. În funcţie de atributele fiecărui personaj,
dar şi de maniera de redare, aceste pahare pot fi împărţite în patru grupe
distincte.104 Între acestea, predominant este motivul decorativ al Grupei I,
asupra căreia ne vom opri şi noi.
Modelele care au stat la baza decorului acestor pahare îşi găsesc bune
analogii în reprezentările de pe vesela de metal, de pe cea de ceramică,
dar şi în arta statuară, gliptică sau pe monede. Pe baza acestora, cele patru
personaje au fost identificate, în ordine, cu: A. Hermes, B. Iarna, C. He
rakles şi O. Hymen sau Primăvara.105 Majoritatea exemplarelor cunoscu
te cu acest registru decorativ au fost descoperite în zona Asiei Mici, fapt
ce a dat naştere teoriei că ar fi fost produse local şi apoi răspândite, mai
ales în Orient. Ele se întâlnesc aproape exclusiv în mediul funerar, exis
tând posibilitatea ca depunerea lor drept ofrande să fie legată de anumi
te evenimente sportive.106 În spaţiul nord-vest pontic sunt cunoscute trei
exemplare aparţinând Grupei I din clasificarea lui Weinberg, două dintre
acestea provenind din contexte funerare databile în a doua jumătate a se
colului I p. Chr., mai precis în vremea Flaviilor, atunci când vesela de acest
tip suflată în tipar era extrem de răspândită. Primul pahar provine din
necropola Chersonesului, 107 al doilea - dintr-un mormânt de la Tomis, 108
102. Braund 1991, 268-270.
1 03. Lungu, Chera 1992, 276-278.
104. Weinberg 1972, 26-47; Harden 1987, 163-164; Wight 1994, 24-55.
105. Weinberg 1972, 27-28, grupa I.
106. Drăghici 2007-2008, 88.
107. Kunina 2003, 73-78.
108. Lungu, Chera 1992, 273-276, fig. 1,2; Drăghici 2007-2008, 77-92.

290
https://biblioteca-digitala.ro

Sticlăria elenistică şi romană din Pontul Euxin. Între producţie şi import

în vreme ce ultimul a fost achiziţionat la Panticapaeum şi se găseşte azi în
colecţiile Muzeului Ermitaj de la St. Petersburg.109
Un alt tip de vase suflate în tipar şi care rămân în uz multă vreme, între
a doua jumătate a secolului I p. Chr. şi secolul al V-lea p. Chr., sunt cele
decorate cu capete umane110 (fig. 6/1). Acestea erau inspirate din vesela de
ceramică de tradiţie elenistică şi puteau reprezenta fie un singur cap, fie
două capete (după modelul lui Ianus bifrons). Arealul lor de provenienţă
pare să fi fost zona siro-palestiniană, însă mai târziu tipul a fost preluat
şi de atelierele italice sau renane, aceste vase cunoscând atât o arie largă
de răspândire, cât şi o mare diversitate de subtipuri. Astfel, ele pot repre
zenta personaje mitologice (între care Medusa ocupă un rol important),
diverse figuri dionisiace, precum şi capete de negri, copii sau chiar figuri
groteşti.11 1
În arealul nord-vest pontic, cel mai timpuriu exemplar pare să fie cel
descoperit într-un mormânt de la Mangalia-Nord, reprezentând, probabil,
un cap de femeie (negresă, nubiană?) şi fiind încadrat cronologic în a doua
jumătate a secolului I p. Chr.112 (fig. 6/2).
În ceea ce priveşte nordul Pontului Euxin, toate exemplarele se datează
în contexte mai târzii începând cu secolul al Ii-lea p. Chr. Între acestea se
remarcă un exemplar deosebit de cană cu mâner reprezentându-l pe Di
onysos. Vasul a fost descoperit la Kepoi într-un mormânt datat, pe baza
materialului arheologic, în a doua jumătate a secolului al Ii-lea p. Chr., au
toarea articolului considerându-l un produs al atelierelor siriene.113 Un alt
exemplar, care îl înfăţişează pe Dionysos şi capul Medusei pe baza vasu
lui, provine din necropola de la Chersones, dintr-un mormânt din secolul
al Ii-lea p. Chr.114 Exemplare de acest tip au mai fost semnalate la Olbia şi
Panticapaeum (Kerci), 115 dovedind faptul că aceste piese erau extrem de
populare, mai ales drept ofrande funerare. Ele sunt produse ale ateliere
lor siriene şi reflectă strânsele legături comerciale existente între Levant şi
spaţiul pontic.
Un alt tip de vas, folosit în special pentru libaţii, este patera cu ansă ori
zontală, care a cunoscut o largă răspândire între a doua jumătate a secolu
lui I şi începutul celui următor, fiind inspirat din vesela similară de metal.
Majoritatea exemplarelor lucrate în argint sau bronz au mânere frumos
1 09. Kunina 1997 b, 275, nr. 1 1 7 şi fig. 76.
1 10. Isings 1957, 93-94, forma 78 a (pahare) şi b (sticle).
1 1 1 . Stern 1995, 203, cu exemple.
1 12. Iconomu 1968, 235-268; Bucovală 1968, 53, tipul XX.
1 13. Sorokina 1968 b, 181-189.
1 14. Kunina 1997 b, 281, nr. 153.
1 15. Sorokina 1968 b, 188.
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ornamentate în relief, cu figuri umane, motive vegetale sau zoomorfe şi
uneori cu inscripţii ce pot reprezenta mărci de producător.116 Piesele de
sticlă sunt mai simple, însă în anumite cazuri mânerele sunt şi ele decorate
divers. În general, acestea sunt lucrate din sticlă comună de culoare verzu
ie, însă, ocazional, pot fi întâlnite şi exemplare mai deosebite, aşa cum este
şi cazul unor vase din zona studiată de noi.
Două astfel de piese deosebite au fost descoperite, împreună, într-un
mormânt de la Panticapaeum, alături de un inventar foarte bogat datat în
prima jumătate a secolului I p. Chr.117 Prima piesă lucrată din sticlă de cu
loare albastră este mai adâncă şi are un mâner canelat prevăzut în capăt cu
o protuberanţă de sticlă turtită, 118 în vreme ce a doua, din sticlă de culoare
verde-gălbui, este mai puţin adâncă şi se sprijină pe o talpă inelară, având
tot un mâner canelat şi terminându-se în formă de cap de câine sau de lup,
stilizat119 (fig. 7/3).
Tot din nordul Mării Negre - de la Olbia120 şi Tyras121 - provin alte
două vase adânci, cu corpul semisferic, talpă inelară şi mânerul scurt şi
plat, fără motive decorative. Acestea sunt cunoscute sub numele de trulla
şi erau folosite în cadrul veselei de uz cotidian, pentru servirea lichidelor
şi chiar pentru băut. Deşi diferite de patere atât prin funcţionalitate, cât şi
prin formă, acestea sunt uneori asociate tipologic.122
Pe coasta de vest a Mării Negre este atestat atât un exemplar de trulla într-un mormânt de la Tomis123 -, cât şi un exemplar deosebit de pateră
descoperit tot în necropola tomitană şi similar, ca formă şi colorit, cu pri
mul exemplar de la Panticapaeum124 (fig. 7/1, 2). Patera de la Tomis este
realizată din sticlă de culoare albastru-cobalt cu „pete albe" asemănătoare
celor de pe vasul de tip oenochoe atribuit lui Ennion şi amintit mai sus (vezi
supra). Piesa, considerată un produs italic, a fost descoperită alături de alte
vase de sticlă (bol semisferic de tipul Isings 12 şi cană prismatică de tipul
Isings 50) şi ceramică într-un mormânt de inhumaţie rămas încă nepubli
cat, datat în a doua jumătate a secolului I p. Chr.
Unul dintre cele mai răspândite tipuri de vase începând cu a doua
jumătate a secolului I p. Chr. sunt recipientele de formă prismatică şi
1 16. Strong 1966, 146 şi fig. 30.
1 1 7. Kunina 1964, 39.
1 18. Kunina 1997 b, 285, nr. 160.
1 19. Kunina 1997 b, 285, nr. 160.
120. Kunina 1997 b, 294-295, nr. 202.
121. Son 1988, 53, fig. 3/3.
1 22. Isings 1957, 92, forma 75 a/b.
123. Bucovală 1968, 36, tipul VIII, nr. 27.
124. Chiriac 1996, 103.
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cilindrică (tip Isings 50 şi 51) folosite pentru transportul sau păstrarea di
verselor lichide. Unele dintre aceste sticle sunt decorate pe bază, fie cu
motive geometrice, fie cu mărci ce conţin uneori numele producătorului.
Pe baza acestora au fost alcătuite numeroase repertorii ce permit identifi
carea cu aproximaţie a unor eventuale areale de producţie.125
În arealul studiat de noi sticlele decorate cu diverse motive geome
trice sunt foarte bine reprezentate, fiind întâlnite atât în nordul Pontului
Euxin - la Olbia, Panticapaeum, Nymphaeum, Tyras sau Tanais126 -, cât şi
pe litoralul vestic - la Tomis, Callatis127, Dionysopolis, Odessos sau Anchi
alos.128 Între aceste exemplare se detaşează însă o cană de formă cilindrică
decorată cu volute şi marcată pe bază cu inscripţia FROTI, despre care se
ştie că ar fi fost descoperită în 1911 la Olbia.129
Aceste sticle cilindrice mono- şi bi-ansate purtând marca Frontinus
provin din atelierele renane, fiind întâlnite în număr mare pe teritoriul
Franţei şi al Germaniei de astăzi în contexte arheologice datate între se
colele II şi IV p. Chr. Studiile mai recente au avansat, astfel, ipoteza că
Frontinus nu este numele unui meşter sticlar propriu-zis, ci, mai degrabă,
numele unei familii sau al unei „firme" de producţie vitrică, ce a funcţio
nat vreme de aproape două secole.130
Exemplarul descoperit la Olbia trebuie tratat însă cu prudenţă, dat fi
ind că este, până în prezent, unicul vas de acest tip provenind din spaţiul
ponto-danubian. Considerăm că este prematur să luăm în calcul posibi
litatea unor schimburi comerciale constante cu spaţiul renan, cu atât mai
mult cu cât avem de-a face doar cu o descoperire izolată.
*

Din incursiunea întreprinsă în rândurile anterioare se pot contura une
le observaţii de ordin general în legătură cu tabloul divers şi sugestiv al
descoperirilor de vase vitrice în bazinul pontic. Vom sintetiza în cele ce
125. Froehner 1879; Foy, Nenna 2006; Tek 2001, 86, unde autorul, în Appedix, nr. 3,
menţionează prezenţa pe un fragment de cană prismatică descoperit într-un mormânt
de lângă Kerci (Panticapaeum) a numelui, imprimat pe bază, IOLOKOS, probabil
producător (?).
126. Nenna 2006, 421 -424.
127. Bucovală 1968, 30-32, tipul V, nr. 14-18.
128. Mincev 1990, 53-78.
129. Kunina 1981, 44-46.
130. Cabart 2006, 149-189.
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urmează aceste observaţii în câteva concluzii definitorii, dar nu definitive,
despre stadiul cercetării actuale.
Aşa cum deja s-a remarcat anterior, regiunile pontice au constituit, în
cepând încă din secolul al VI-lea a. Chr., un debuşeu al produselor vitrice
egeo-mediteraneene, îndeosebi pentru vasele de mici dimensiuni lucrate
pe miez (engl. core-made, ger. Sandkerntechnik)131 de tip alabastron, ampho
riskos, aryballos ori oenochoe (fig. 2). Se constată o relativă unitate de răspân
dire a acestor produse, în secolele VI-IV a. Chr., în tot arealul pontic, cu
notabile accente cantitative pe litoralul nordic.132 Aceste diferenţe rezultă,
în mod explicabil, şi din dimensiunea geografică reală a zonei, dar şi, cre
dem noi, dintr-o cerere mai mare de produse din partea locuitorilor. Aici
trebuie menţionat faptul că, pe lângă rolul de vase pentru unguente, par
fumuri, produse farmaceutice etc., flacoanele mici lucrate pe miez de nisip
erau frecvent depuse în morminte, drept ofrande. În ceea ce priveşte coas
ta de vest a Pontului, această practică funerară este documentată atât pe
teritoriul Dobrogei româneşti, cât şi pe litoralul bulgăresc (fig. 3, fig. 14).133
Numărul acestor mici vase nu este, totuşi, semnificativ în această parte
a bazinului pontic, faţă de cel dintre Olbia şi Gorgippia sau chiar de pe
litoralul est-pontic.134 Din punct de vedere cronologic remarcăm, în acelaşi
timp, o sensibilă descreştere a numărului de astfel de recipiente între seco
lele III şi I a. Chr., faţă de etapa anterioară a sec. VI-IV a. Chr. O explicaţie
ar fi, poate, şi aceea că, în ciuda tuturor aparenţelor, în epoca elenistică,
mai ales în sec. III-II a. Chr., vesela de sticlă este în general destul de mo
dest reprezentată în întreg perimetrul oraşelor greceşti din Marea Neagră.
Vasele prelucrate pe miez de nisip, aparţinând celei mai vechi tehnici de
prelucrare a sticlei în vederea obţinerii de recipiente, au fost foarte apreci
ate, probabil, în prima fază de existenţă a coloniilor pontice. Schimbul de
produse şi comerţul cu populaţiile indigene au dus la absorbţia, dinspre
131. Discuţii recente şi interesante cu privire la reevaluarea din punct de vedere
tehnic a procedeelor de obţinere a veselei de sticlă înainte de inventarea procedeului
suflării, vezi la Lierke 2009.
132. Bucovală 1968, 1 8-19; Mincev 1980, 1 1 1-1 15; Sorokina 1984, 233-234 şi pi. LXX;
Grose 1989, 109-1 10, 1 13; Kunina 1997 b, 28-29; Dzigovski, Ostroverhov 2000, 79-126,
224-225; Novicenkova N. 2002, 105; Polishchuk 2006, 336-349.
133. Alexandrescu 1 966, 173, turnului I, 4 (sec. V a. Chr.); Bucovală 1968, 144-145,
tipul XXXVIII, fig. V, alabastron de la Vadu, jud. Constanţa (lângă Histria); Galanina
1970, 35-44; Simion 1985, 272-279, pi. 49/1; amphoriskos de la Dunavăţul de Sus (lângă
Murighiol), jud. Tulcea; Simon 2003, 324, 328, pi. 2/1 şi 337, nota 5; Panayotova 2007, 103104, 109; Teleagă 2008, 461, nr. 1094, pi. 202/l; autorul localizează greşit amphoriskos-ul
descoperit la Dunavăţul de Sus, jud. Tulcea (vezi anterior Simion 2003), ca provenind
de la Dunavăţul de Jos.
134. Sorokina 1 984, 234; Alekseeva 1997, 203.
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marile centre egeo-mediteraneene, a unei mari cantităţi de flacoane şi vase
de mici dimensiuni de către piaţa circumpontică, mai ales în perioada cla
sică, împreună cu exemplare similare confecţionate din alabastru. Colori
tul viu al acestor piese era menit, desigur, să atragă din punct de vedere
estetic, ele fiind ulterior folosite în mod curent, deseori (în practicile fune
rare) în chip de obiecte cu rol de ofrande.135 Însă nu intenţionăm, în rându
rile de faţă, să ne ocupăm de aceste aspecte care ţin de viaţa religioasă sau
de mentalităţile comunităţilor locale sau învecinate (barbare).
Îndrăznim, totuşi, să argumentăm relativa absenţă a veselei de masă,
de transport sau de lux din aşezările şi, cu unele excepţii, chiar din necro
polele oraşelor pontice prin chiar situaţia social-economică şi demografică
a lumii greceşti din bazinul estic al Mediteranei şi din oraşele microasia
tice. Transformările socio-politice şi evoluţia economică a acestei zone au
afectat şi lumea grecească din Marea Neagră, dependentă, în egală măsu
ră, de vechile metropole şi de formaţiunile statale şi militare autohtone.136
Referindu-ne strict la observaţiile privind sticlăria elenistică din Pont,
nu putem decât să remarcăm, aşa cum am subliniat mai sus, cantitatea
sensibil redusă de vase provenind din săpăturile arheologice ori din des
coperiri întâmplătoare databile între secolele IV şi II a. Chr. Cu excepţia
unor boluri întregi sau întregibile (fiale) de tip ahemenid (fig. 1), din centre
le Orientului Mijlociu, semnalate în câteva puncte situate la mare distanţă
de litoral, în mormintele barbare cu influenţă greco-orientală, nici faimoa
sele vase alexandrine lucrate cu decor din foiţă de aur nu sunt satisfăcător
reprezentate.137 Aşa cum am precizat anterior, nu trebuie neglijată expli
caţia privind activitatea comercială a caravanelor ce veneau dinspre Ori
entul Mijlociu având ca urmare difuzarea acestor produse de lux, mai ales
în rândurile aristocraţiei din triburile nord-pontice, printre care şi sciţii ori
sarmaţii.138 Semnalăm prezenţa la Olbia a unui fragment de bol alexandrin
cu decor cu foiţă de aur139 (fig. 4/4) şi la Semenovka (pe Nistru! inferior),
135. Alexandrescu 1966, 1 73, turnului I, 4 (sec. V a. Chr.); Bîrlădeanu-Zavatin 1980,
227, pi. 11/3; Kunina 1997, 28; Panayotova 2007, 103-104, 109.
136. Privitor la evoluţia lumii elenistice, îndeosebi în zona egeo-mediteraneeană,
vezi pe larg studiul lui Rostovtzeff 1936, 231-252; Ruscu 2002, 59-127, cu bibliografia
aferentă; Avram, Bounegru 1997 şi bibliografia; Avram, în: ISM III 1999, 32-54; Cojocaru
2004, 1 1 6-120 şi bibliografia citată.
137. Sorokina 1984, 234; Dzigovski, Ostroverhov 2000, 206-21 1; Kunina 1997, 30.
138. Sorokina 1984, 234; Ostroverhov, Ohotnikov 1991, 44-52; Dzigovski, Ostro
verhov 2000, 1 98-201, 217-218; Mordvinceva 2005, 275-285; Bârcă 2006 b, 187; Bârcă
2006 a, 176-177; Bârcă, Simonenko 2009, 199; Symonenko 201 1, 70, 77.
139. Harden 1968, 21-47; Sorokina 1984, 234; Kunina 1997 b, 30.
https://biblioteca-digitala.ro
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nu departe de Tyras, a unui fragment de bol ahemenid (datat la sfârşitul
sec. III-începutul sec. II a. Chr.). 1 40
Este interesant de amintit că la Histria, la săpăturile de la templul Afro
ditei, cu ani în urmă, s-a găsit un vas fragmentar de faianţă ptolemeică,
datat în secolul III a. Chr., care ar sugera, totuşi, implicarea cetăţii în co
merţul cu centrele de producţie egiptene şi est-mediteraneene, lucru încă
insuficient clarificat în ceea ce priveşte întreg ţărmul vest-pontic.141 În fine,
la fel de timidă este şi prezenţa faimoaselor boluri turnate siro-palesti
niene, decorate cu linii gravate, care erau foarte populare în secolele II-I
a. Chr. în bazinul Mediteranei şi în regiunile învecinate.142
Din acest punct de vedere, aşa cum am menţionat mai sus, în Marea
Neagră, tot pe coasta de nord, la Gurzuf (în Crimeea), se cunosc desco
peririle cu caracter excepţional legate de un sanctuar care a funcţionat în
două etape: prima, din sec. II a. Chr. până în prima jumătate a secolului I
a. Chr., iar cea de a doua, din anii 30-20 a. Chr. până în prima jumătate a
secolului II p. Chr.143 Numărul foarte mare de fragmente de vase elenistice
şi romane timpurii de diferite forme, printre care vasele lucrate pe miez
de nisip, bolurile plane cu decor liniar gravat (engl. plain grooved bowls) siro
palestiniene şi bolurile turnate, policrome, de la sfârşitul epocii elenistice
demonstrează predilecţia celor care depuneau ofrande pentru vasele de
sticlă de foarte bună calitate, care impresionau prin coloritul viu şi prin
eleganţa formelor. Din păcate, aşa cum remarcă K. Novicenkova, cea care
a studiat bolurile elenistice de la Gurzuf, nici un vas nu a putut fi reconsti
tuit. Cele 27 de exemplare, recent publicate, sunt colorate în verde-gălbui,
galben-cafeniu, albastru-turcoaz etc.144 Ele au forme semisferice, conice
sau intermediare şi au analogii perfecte în piesele găsite la Dura Europos,
Tel-Anafa, Antikythera şi regiunea italo-dalmată, din sec. II-I a. Chr. Bolu
rile de epocă romană timpurie din sec. I a. Chr.-1 p. Chr. au şi ele analogii
în Italia, Siria, Palestina, ca şi în Kuban şi Germania. 145 Am insistat asupra
140. Ostroverhov, Ohotnikov 1991, 44-52.
141. Alexandrescu 1989, 1 16-121. Din acest punct de vedere, nu este lipsită de
interes prezenţa unui vas de faianţă egipteană descoperit la Odessos, similar celui de la
Histria, vezi Oppermann 2004, 380, pi. 57/6. Pentru relaţiile oraşelor vest-pontice cu Asia
Mică şi Egiptul, vezi, mai pe larg, comentariile lui Bamea 1972; pentru aspecte privind
istoria comerţului maritim în bazinul Mării Negre (armatori, colegii profesionale şi rute
comerciale), vezi, pe larg, discutiile la Bounegru 2004, 61-72; pentru prezenţa pieselor
de faiantă în mediul sarmatic, vezi, mai nou, Symonenko 201 1, 70.
142. Hayes 1975, 1 6-17; Grase 1989, 204-207; Weinberg 1992, 25-28.
143. Novichenkova N. 1995; Novichenkova N. 1996; Novicenkova N. 2002;
Novichenkova K. 2002; Treister, Vinogradov 1993, 527.
144. Novichenkova N. 2002, 105-106; Novichenkova K. 2002.
145. Hayes 1975, 16-17; Crose 1991, 241-247; Weinberg 1992, 25-33.
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descoperirilor de la Gurzuf deoarece, pe lângă importanţa lor legată de
viaţa spirituală a zonei nord-pontice în Antichitatea greco-romană şi chiar
din această cauză, eşantionul descoperirilor de acolo, inclusiv sticlăria,
ar putea reprezenta o „coloană" stratigrafico-tipologică şi cronologică pe
care cercetătorii zonei au datoria să o precizeze şi s-o clarifice în detaliu.
Din acest punct de vedere, împreună cu obiectele de ceramică, de metal,
piesele de armament, monedele şi obiectele de podoabă şi vestimentaţie,
sticlăria de la Gurzuf ar putea fi un eşantion remarcabil pentru fenomenul
importurilor de produse de calitate în lumea pontică pentru o mare parte
din perioada elenistică şi romană timpurie.146 În ceea ce priveşte coasta
vestică a Mării Negre, aşa cum am mai precizat anterior, nu se poate vorbi
de o prezenţă semnificativă a veselei de sticlă elenistice, cu atât mai pu
ţin despre descoperiri remarcabile. Din contră, în opinia noastră, nivelul
cantitativ şi calitativ al veselei vitrice de pe coasta de vest a Mării Negre
este, aşa cum o arată descoperirile până în momentul de faţă, unul modest
în comparaţie cu zonele egeo-mediteraneene sau chiar cu unele zone din
Marea Neagră. Această stare de lucruri ar putea avea o explicaţie în nive
lul redus de receptare şi absorbţie a produselor vitrice de import în colo
niile situate în segmentul maritim dintre Olbia şi Byzantion. Către această
concluzie ne orientează absenţa unor descoperiri caracteristice ca formă
şi decor pe care le întâlnim în lumea greco-orientală din bazinul Medite
ranei. Se ştie că situaţia economică a societăţilor tribale din imediata ve
cinătate a zonei menţionate anterior nu a fost, cu unele excepţii în timp şi
spaţiu, una de prea mare prosperitate. Cu toate acestea, lipsa unor vase
de sticlă pe măsura ceramicii greceşti, de foarte bună calitate, remarcată
în unele aşezări şi necropole din zona Olbiei, a Histriei, a Callatidei sau
de pe actualul litoral bulgăresc, la Dionysopolis, Odessos, Mesambria şi
Apollonia, ridică unele semne de întrebare ce trebuie lămurite. Nu negăm
existenţa cercetărilor, pentru că ele s-au desfăşurat cvasi-permanent, une
ori cu rezultate remarcabile, pe măsura aşteptărilor.147
Considerând jumătatea secolului I a. Chr. drept momentul în care a fost
inventat procedeul suflării sticlei, abia în etapa următoare se poate vorbi
despre o adevărată revoluţie a prelucrării şi comercializării produselor vi
trice pe întreaga suprafaţă a lumii greco-romane, dar şi dincolo de grani
ţele ei economice.148 Activitatea de obţinere a vaselor de sticlă prin suflare
146. Treister, Vinogradov 1993, 527.
147. Kryzhytsky et alii 2003, 391-397; Krapivina 2005, 249-258; Lungu 2007; Kra
pivina 2008, 201-203; Muller 2010; Alexandrescu 1 966, 133-294; Bucovală 1967, 3-8;
Rogov 2002.
148. Pentru transformările economice din lumea elenistică târzie la începutul
cuceririi romane în bazinul de est al Mediteranei, vezi comentariile lui Rostovtzeff
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este dublată de un avânt fără precedent al mai vechii tehnici de obţinere a
veselei prin turnare-presare (fig. 5).149 Explozia de culori şi forme, de decor
şi rafinament artistic în domeniul producerii şi ornamentării vaselor de
sticlă nu a ocolit nici bazinul Mării Negre, care s-a dovedit, şi de această
dată, cu mai multă tărie decât în epoca elenistică timpurie, un mare con
sumator de asemenea produse. Importul de veselă, pe calea apei sau pe
uscat, rămâne sursa esenţială a descoperirilor din aşezările şi necropolele
greco-romane situate în Marea Neagră. Existenţa unor state puternice că
tre sfârşitul epocii elenistice precum Regatul Bosporan, statul dac în sec. I
a. Chr.-1 p. Chr. ori Regatul Odrid, ca şi activitatea politică şi militară sau
preferinţele comerciale ori artistice ale unor dinaşti precum Mithridates
VI Eupator150 au declanşat, inevitabil, o tendinţă de concurenţă şi atragere
spre Marea Neagră a unor interese comerciale dinspre zonele tradiţionale
de producţie vitrică, precum Siria-Palestina, Egipt, Cipru, Rhodos, Asia
Mică şi, ceva mai târziu, Italia şi Europa central-vestică.151 Noua piaţă de
desfacere oferea, pe lângă multitudinea de puncte de desfacere, şi o clien
telă provenind din aristocraţia populaţiei indigene aflate în hinterlandul
oraşelor greceşti, cu un standard economic şi o apetenţă pentru lux demne
de invidiat chiar în lumea sudică din Mediterana şi din Marea Egee. O
multitudine de forme şi decoruri sosesc pe piaţa nord-pontică şi, mai ales,
în spaţiul Regatului Bosporan în secolele I a. Chr.-1 p. Chr., dar şi în centre
ca Olbia sau Chersones, de unde ulterior sunt difuzate în lumea barbară.
Această situaţie constituie expresia unei continuităţi de interese şi a forţei
economice a elitei scita-sarmatice, ca şi a vârfurilor aristocratice din oraşe
le bosporane: Panticapaeum, Tanais, Kepoi, Gorgippia152, Hermonassa ori
Phanagoria. Constatăm, încă o dată că în coloniile vest-pontice de la Tyras
la Apollonia nu se manifestă aceeaşi paletă vie, colorată, de vase siro-pa
lestiniene ori italice pe care o întâlnim în oraşele din nord (fig. 12, 13). Re
marcăm, în mod surprinzător, absenţa unor forme de vase tipice (bolurile
1936, 247-252. Pentru producţia vitrică, vezi discuţiile la Isings 1957, 1-13; Hayes 1975,
29-30; Grose 1977, 9-29; Harden 1987, 87-91; Israeli 1991; Weinberg 1992, 33-38.
149. Grose 1977, 9, 29 şi nota 1 .
150. Pentru interpretări recente pe baze epigrafice ale momentului Mithridates VI
în Pontul de vest, vezi, mai recent, Avram, Bounegru 1997; Cojocaru 2004, 116-120.
Pentru preferinţele artistice în domeniul portretisticii gliptice şi monetare ale lui
Mithridates VI Eupator, vezi comentariile lui Plantzos 1999, 55-56.
151 . Sorokina 1984, 234 şi pi. 70-71; Kadeev, Soroean 1989, 1 1-59; Kunina 1997 b,
36-43; Minchev 2007; discuţii privind producţia de sticlă şi comerţul practicat la sfâr
şitul epocii elenistice şi în epoca romană dinspre Mediterana spre Orient, vezi la
Raschke 1978, 763-764 şi nota 511.
152. Alekseeva 1997, 203-205.
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Isings 1 şi 2, milleftori sau marmorate) sau prezenţa anemică a altora, ca şi o
lipsă evidentă a veselei policrome ori viu colorate.153 Chiar şi banalele bo
luri cu coaste (engl. Pillar-moulded bowls, germ. Rippenschalen), policrome
ori monocolore, ca şi cele cu coaste subţiri (germ. zarte Rippenschalen) sunt,
cu mici excepţii (Tomis), aproape inexistente, atât în descoperirile funera
re, cât şi în aşezări.154 Cu aceeaşi surprindere observăm însă că ele apar în
număr apreciabil, alături de alte tipuri de vase de băut sau de depozitare,

în aşezările fortificate geto-dacice (dave) şi în mormintele sarmatice dintre
Dunăre, Carpaţi şi Bug.155
Este, desigur, o dovadă a maturizării culturilor materiale din acest areal
imens aflat sub influenţa şi sub controlul economic, parţial, al lumii elenis
tice circumpontice, până la apariţia politică şi militară a Romei în zonă.156
Acelaşi fenomen, dar mult mai pregnant, trebuie să se fi petrecut şi pe coas
ta de est a Mării Negre.157 Cu altă ocazie158, am lansat punctul de vedere
conform căruia, în secolele II a. Chr.-1 p. Chr., vesela de sticlă ar fi ajuns în
regiunile est-carpatice ale Daciei preromane, ca şi pe teritoriul de astăzi al
Republicii Moldova şi în sudul Ucrainei, graţie comerţului practicat prin
intermediarii din coloniile nord-pontice, care se deplasau prin spaţiul sar
matic spre vestul Mării Negre pe uscat sau pe calea apei, pe la gurile Dună
rii, urcând apoi spre zonele submontane, pe Siret, Buzău, Trotuş sau, mai
la sud, pe valea Ialomiţei sau pe valea Argeşului.159 În acest mod am putea
explica, în mare măsură, absenţa aproape totală a veselei policrome tipi
ce, ca forme şi decor, din necropolele şi aşezările vest-pontice din epocile
1 53. Pentru nivelul relativ modest al sticlăriei vest-pontice în comparaţie cu situaţia
din nordul Mării Negre, sunt ilustrative, pentru forme, decor şi cromatică, descoperirile
şi observaţiile următorilor autori: Bucovală 1968, 154; Minchev 2007; Drăghici 2009.
1 54. Bucovală 1968, 37-38, tipul IX/28,29 (boluri cu coaste = Rippenschalen) şi 39-40
tipul X/32 (zarte Rippenschalen); Bucovală 1984; Lungu, Chera 1992; Chiriac 1999, 6771; pentru o prezentare recentă a repertoriului vaselor de sticlă de la Tomis, vezi la
Drăghici 2009.
155. Glodariu 1974, 72; Grosu 1990; Teodor, Chiriac 1994, 188-189; Mordvinceva 2005,
283; Popa 2006; Bârcă, Simonenko 2009, 199; Boţan, Chiriac 201 1, 154-155; Symonenko
2011, 70-74; pentru comentarii cu caracter istoric, arheologic, dar şi socio-cultural legate
de prezenţa sticlei în descoperiri din aşezările civile, militare, rurale sau urbane romane
din Europa central-vestică, precum şi din lumea barbară, care sunt în mare măsură
valabile şi pentru partea orientală a imperiului, vezi Van Lith, Randsborg 1985.
156. Rostovtzeff 1957, 153-154; Suceveanu, Bamea 1991, 22-37; Avram, în: ISM III
1999, 60-73; Ruscu 2002, 127-145.
157. Saginasvili 1970; Sorokina 1995, 68; Kunina 1997 b, 22.
158. Teodor, Chiriac 1994, 192; Chiriac 1999, 67-71 .
159. Pentru discuţiile privind vesela de sticlă de epocă romană din regiunile est-car
patice, vezi Glodariu 1974, 1 14-1 15; Teodor, Chiriac 1994, 192; Ioniţă 2000, 333-338; Ioniţă
2000-2001, 233-236; Bârcă 2006, 176-178; Boţan, Chiriac 2011, 159, 176.
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elenistică târzie şi romană timpurie.160 Nu putem exclude însă, în totalitate,
posibilitatea ca o parte din materialul vitric din sec. 11-1 a. Chr. să fi pătruns
în aşezările daco-getice nord-dunărene venind direct dinspre sud, pe ca
lea mării şi apoi pe Dunăre, către davele şi aşezările situate în regiunile
extra-carpatice. În comparaţie cu bogăţia de forme şi tipuri de vase pe care
Nina Sorokina o prezintă în cele două tabele sinoptice publicate în 1984161
(fig. 12, 13), privind situaţia descoperirilor nord-pontice, imaginea realită
ţilor arheologice legate de sticlăria de pe ţărmul de vest al Mării Negre este
relativ modestă.162
Pe bună dreptate, intervalul cronologic dintre începutul secolului
I p. Chr. şi jumătatea secolului II p. Chr. poate fi considerat o perioadă
de maximă activitate a comerţului cu vase de sticlă în Marea Neagră. În
această vreme apar şi dispar, în funcţie de modă şi cerinţe, o multitudine
de forme şi tipuri de vase de pe piaţa produselor vitrice a lumii romane
timpurii, din zona estică a imperiului, cum ar fi vasele millefiori şi sticla
pictată. Aşa cum constată D.F. Grose şi N. Sorokina, în ultimele două-trei
decenii ale secolului I a. Chr. şi primele trei decenii ale secolului I p. Chr.
explozia industriei vitrice policrome şi monocrome a fost o urmare a ex
tinderii activităţii atelierelor siro-palestiniene în ltalia.163 Paralel, un curent
de creaţie tehnico-artistică reprezentat de vesela suflată în tipare deschise
sau închise, producând vase ce poartă numele meşterilor vitrari (precum
sidonianul Ennion), apare pe piaţa est-mediteraneeană, dar şi pe cea pon
tică. Exemplul vaselor cu marca lui Ennion (fig. 6/5), de la Panticapaeum
(amforete şi cupe), ne demonstrează rapiditatea cu care circulau aceste
produse către lumea nord-pontică, dar şi gusturile deosebite ale cliente
lei locale. În necropolele de la Panticapaeum, Chersones, Olbia, Kepoi şi,
ceva mai timid, Tomis, 164 ca şi în cele de pe coasta de est a Mării Negre, 1 65
vesela de băut şi de transport este bine reprezentată. Când sticlăria po
licromă descreşte ca număr şi impact, apare ca înlocuitor estetic şi mai
puţin costisitor vesela pătată (suflată în tipar sau liber) cu fire de praf vi
tric în contrast cromatic faţă de culoarea iniţială a vasului.166 Un exem
plu de excepţie îl întâlnim de data aceasta, aşa cum am arătat şi mai sus,
160. Dzigovski, Ostroverhov 2000, 228-229; Chiriac 1999, 67-71; pentru discuţii şi
bibliografia asupra acestei probleme, vezi Raschke 1978, 692 şi nota 70.
161. Sorokina 1984, 233-236 şi pl. LXX-LXXI.
162. Bucovală 1968, 154; Lungu, Chera 1992; Drăghici 2009.
163. Grose 1977, 29; Grose 1991, 1-18; Sorokina 1984, 233-234.
164. Lungu, Chera 1992; Drăghici 2009.
165. Saginasvili 1970, 89-93.
166. Kunina 1997 b, cat. nr. 1 10-1 12.
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la Tomis. Este vorba despre o patera albastră cu pete albe (engl. splashed

glass, blobbed vessels) (fig. 7/1, 2) descoperită într-un mormânt de inhumaţie
datat în a doua jumătate a secolului I p. Chr.167 Reamintim alte tehnici de
decor menite a pune în evidenţă calitatea inegalabilă a sticlei ca suport
tehnic şi artistic: decorul pictat, gravat, aplicat, polizat etc. Ca o curiozitate
deocamdată greu de explicat, semnalăm lipsa vaselor lucrate şi decorate
în tehnica millefiori, ca şi a veselei pictate (de genul cupelor de la Olbia),168
în segmentul de litoral cuprins între Tyras şi Apollonia. Instalarea garni
zoanelor romane în unele puncte ale ţărmului Mării Negre (mai ales după
înfiinţarea provinciei Moesia şi după războaiele dintre daci şi romani ur
mate de crearea provinciei Dacia) au generat un echilibru în zonă. 1 69 Acest
echilibru s-a manifestat în primul rând prin protejarea comerţului în cadre
legislative170 bine conturate ca o tendinţă locală de a face faţă importului şi
de a-i suplini lipsurile prin deschiderea unor ateliere de prelucrat sticla.171
Factorul militar roman, fie din vexilaţiile legiunilor moesice detaşate în
Pont, fie din trupele auxiliare aflate în unele centre dintre Tyras şi Phasis, a
fost un important consumator de veselă de sticlă.172 Tot din acest punct de
vedere ar putea fi abordată prezenţa paharelor polifaţetate de tip Eggers
187 (Isings 21), a căror situaţie este, încă, insuficient cercetată.173 Astfel de
vase nu sunt, după cunoştinţele noastre, semnalate în centrele pontice. Ca
o apariţie rară, constatăm descoperirea la Histria a unei urne cinerare de
tip italic (fig. 8/1), din secolele 1-11 p. Chr., cu atât mai importantă cu cât şi
167. Chiriac 1996, 103; despre vasele lucrate în această tehnică de decor, întâlnită
la numeroase piese de pe coasta de nord a Mării Negre, N. Kunina considera că erau
fabricate în nordul Italiei: Kunina 1984, 147-151; pentru discuţii, vezi şi Sorokina 1962,
218; pentru reprezentarea acestei forme în nordul Mării Negre, amintim cele două
piese similare de la Panticapaeum, vezi Kunina 1964.
168. Rostovtzeff 1914; Ri.itti 1991 a, 133-134, unde autorul, discutând despre bolurile
pictate de la Olbia şi Kerci, consideră că este greu de localizat zona atelierelor în care
au fost produse, deşi ele sunt relativ răspândite atât în Europa central-vestică, precum
şi în Algeria şi Marea Britanie. Acelaşi autor consideră că s-ar putea crede că, datorită
faptului că ele apar mai bine reprezentate către zonele de graniţă ale imperiului, aceste
vase pot avea legătură cu prezenţa armatei romane.
169. Rostovtzeff 1957, 153-154; pentru rolul armatei din Moesia Inferior şi din nor
dul Pontului Euxin, vezi mai nou lucrarea lui Matei-Popescu 2010.
170. Bounegru 2004, 61-72.
171 . Bucovală 1968; Selov 1965; Gramatopol 1982, 149-151; Kunina 1997 b, 19-20;
Sciapova 1983, 163; Sorokina 1984, 234; pentru coasta de nord a Mării Negre, vezi şi
Treister, Vinogradov 1993, 530.
1 72. Dzigovski, Ostroverhov 2000, 198-201; Matei-Popescu 2010, 278.
1 73. Oliver Jr. 1 984; Bârcă, Simonenko 2009, 1 98, fig. 73/7; Symonenko 201 1,
77-78.
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G. Davidson Weinberg menţiona că aceste vase constituie rarităţi şi pentru
bazinul estic al Mediteranei (Grecia).174
Prezenţa romană în Pont, începând cu războaiele mithridatice din
secolul I a. Chr. şi până în perioada Vespasian-Traian, a fost, din multe
puncte de vedere, benefică pentru comerţul cu vase de sticlă, după cum
ne lasă să înţelegem tabloul succint expus anterior.175 Afirmam că un ma
ximum al importurilor din regiunile mediteraneene şi, după secolul I
a. Chr., şi al celor italice176 a generat premisele economice şi comerciale ce
au facilitat apariţia unei producţii mai întâi locale şi, ulterior, zonale (sec.
III-IV p. Chr.).
Aşa cum au constatat cercetătorii177, marile direcţii comerciale care le
gau, în mod tradiţional, Pontul Euxin cu zonele metropolelor şi ale mari
lor centre de producţie erau orientate către lumea egeo-mediteraneeană.
Acestea îşi aveau originea, în cazul veselei de sticlă, ca şi în cazul altor pro
duse, în bazinul estic al Mediteranei (inclusiv Asia Mică şi Egeea), zona
siro-palestiniană, regiunea Alexandriei egiptene şi, începând cu a doua
jumătate a secolului I a. Chr., Italia şi Europa central-vestică.178 Aceste rute
s-au menţinut, în mare parte, pe toată durata Antichităţii greco-romane.
Trebuie subliniat că, odată cu ocuparea Traciei şi Moesiei, până la începu
tul sec. I p. Chr. şi a Daciei, după anul 106 p. Chr., valea Dunării devine o
arteră comercială şi pentru zonele nord-pontice şi central-europene. Aces
te impulsuri dinspre vest au încurajat şi apariţia viitoarei producţii locale
de sticlărie. Scăderea preţului veselei, îndeosebi după jumătatea secolului
II p. Chr. şi în secolul III, se datorează standardizării formelor şi unei can
tităţi de vase provenite din atelierele situate în vecinătatea marilor oraşe
pontice. Acum putem vorbi de un nivel uniform de acceptare a vaselor
de sticlă, care s-au impus prin utilitate şi mai puţin prin calităţile estetice
sau artistice deosebite. Este vorba, dacă nu greşim, de faptul că vesela
de sticlă era considerată un produs banal, dar indispensabil în mai multe
sectoare de activitate, inclusiv în practicile farmaceutice, funerare etc. Spe
cializarea strictă a unor meserii a impus crearea de forme de vase a căror
174. Weinberg 1992, 121, 122, nr. 91.
175. Avram 1998, 1 1 2-129.
176. Pentru discuţii de ordin general privind relaţiile comerciale ale oraşelor vest-pon
tice în epocă romană, vezi unele observaţii la Bounegru 2007, 321-330.
177. Rostovtzeff 1957, 69-72, 175, 610, 621, 634, 736; Kropotkin 1970; Kadeev,
Soroean 1989; Zhuravlev 2007.
178. Reger 2007; Preshlenov 2008, 300-304.
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funcţionalitate este mai greu de explicat astăzi, unele chiar curioase, dar
utile la vremea respectivă.179
În secolele II-III p. Chr. Pontul Euxin era, încă, un mare importator şi
un consumator de sticlă prin excelenţă.180 În ceea ce priveşte apariţia pro
ducţiei locale de sticlă în centrele economice mai de seamă din bazinul
Mării Negre, lucrurile trebuie analizate cu maximă prudenţă. Deşi, luând
act de existenţa unei cantităţi impresionante de veselă de sticlă descoperi
te de-a lungul vremii în cele mai diferite puncte din acest areal apreciabil,
am fi, poate, tentaţi să presupunem o activitate zonală, de profil, timpurie
şi viguroasă, lucrurile nu stau însă chiar aşa. Şcoala sovietică, în frunte cu
N. Kunina, N. Sorokina, D.B. Selov, Ju. Sciapova, A.S. Ostroverhov şi alţii,
a căutat să demonstreze apariţia unei producţii zonale pe ţărmul de nord
al Mării Negre, ca şi pe cel de est, fără a lua în seamă unele caracteristici
şi particularităţi ale fenomenului, încă din perioada anterioară secolului
I a. Chr.181 Lucrarea cercetătorilor ucraineni A.N. Dzigovski şi A.S. Os
troverhov analizează în amănunt problemele legate de studiul produc
ţiei vitrice şi al răspândirii ei în nord-vestul regiunilor pontice, folosind
pe larg numeroase informaţii şi date tehnice şi fizico-chimice. Demersul
lor demonstrează complexitatea de factori de natură biologică, tehnică şi
umană ce converg către configurarea unui proces obişnuit de producere şi
prelucrare a sticlei.182
În 1995, N. Sorokina amintea analizele făcute asupra unor eşantioane
de sticlă de la Tanais, Panticapaeum şi Hermonassa, analize care dove
deau importul de vase din lumea romană, chiar şi din provinciile central
europene.183 Aceeaşi autoare menţionează existenţa probată (şi nu doar
179. Sorokina 1984, 234-235 (pi. 70, 71, nr. 55-96).
180. Sorokina 1962; Kunina 1964; Selov 1965; Kunina, Sorokina 1972; Gramatopol
1982, 149-165; Sorokina 1984, 235-236; Kunina 1984, 148-149; Kunina 1981; Son 1988.
181. Saginasvili 1970; Kryzhytsky et a/ii 2003, 450; Sorokina 1995, 68; Treister,
Vinogradov 1993, 530; Sorokina 1989, 144. Pentru anumite nuanţări de ordin crono
logic privind apariţia şi circulaţia unor forme de vase în regiunea bosporană, vezi
comentariile şi observaţiile de la Sciapova 1983, 161 şi urm.
182. Dzigovski, Ostroverhov 2000; Sorokina 1995, 65; cercetătorul turc A.T. Tek,
discutând despre producţia vitrică în Asia Mică în Antichitatea greco-romană, deşi su
bliniază numărul semnificativ al descoperirilor şi rolul Anatoliei în dezvoltarea acestei
industrii, constată, pe de altă parte, lipsa de consistenţă a dovezilor materiale în acest
sens, Tek 2005, 108-123.
1 83. Sorokina 1995, 65; problema stabilirii raportului dintre cantitatea veselei
de import şi cea produsă local este deosebit de sensibilă, chiar şi în complexele de
descoperiri precum necropolele. J. Istenic 1999, 71-77, atrage atenţia că, în necropolele
de la Poetovio, sursa de provenienţă a veselei de sticlă poate fi doar sugerată, şi nu
stabilită cu precizie, deoarece e posibil ca unele dintre piese să fi fost lucrate chiar la
Poetovium după prototipuri nord-italice. Pentru realizarea unor astfel de recipiente se
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presupusă) a unei producţii de sticlă în Armenia şi Iberia (caucaziană)184
încă de la sfârşitul sec. I p. Chr.185 În fine, în săpăturile sistematice sau oca
zionale de la Chersones186, Tanais187, Alma Kermen188, Panticapaeum189 şi
Phanagoria190 au fost găsite urme de ateliere, unelte, forme de prelucrare,
resturi de la fabricarea şi prelucrarea sticlei (zgură, resturi de prelucrare,
sticlă nepurificată sau în curs de prelucrare).191 Amintim că la Tomis au
fost găsite, de către M. Bucovală, în 1964, urmele a două cuptoare de pre
lucrat sticla, obiective care, din păcate, nu au putut fi cercetate riguros192
(vezi şi fig. 8/2). Autorul menţiona, în cunoscuta lucrare din 1968, că, da
torită stadiului de atunci al cercetării, problema fabricării sticlei la Tomis
„nu se poate susţine decât cu titlul ipotetic" .193 Tot în zona Poşta Veche
din Constanţa, locul unde semnala M. Bucovală cele două cuptoare men
ţionate, unul dintre autorii acestor rânduri (C. Chiriac) a avut privilegiul
să descopere, cu ocazia unor săpături de salvare în vecinătatea străzii Ec.
Varga, la mică distanţă de Biserica Greacă, în anul 1989, urme de resturi
foloseau şi lingouri importate sau sticlă reciclată. Aceasta este situaţia unor unguentarii
de tip Isings 8/28 şi a unor vase Isings 50, 62, 67.
184. Sorokina 1989, 144.
185. Sorokina 1995, 68; Saginasvili 1 970, 93.
186. Belov 1965, 237-239, admite, pe baza descoperirilor arheologice, că putem
afirma cu certitudine că la Chersones se poate vorbi �e o producţie locală de la sfârşitul
sec. III-începutul sec. IV p. Chr.; Bucovală 1968, 20; Sciapova 1983, 163; Sorokina 1984,
235-236; afirmă că la Chersones se poate vorbi despre o producţie de sticlă din a doua
jumătate a sec. I p. Chr., aceasta fiind legată de prezenţa garnizoanei romane. Aceeaşi
autoare consideră că în sec. III p. Chr. se poate plasa o întrerupere a folosirii produselor
de sticlă (?); Kunina 1997 a, 135; Kunina 1997 b, 20-22.
187. Alexeeva, Arsen'eva 1966 prezintă descoperirea unui atelier de produs
sticlă descoperit in situ (cu tipare, forme de turnat, creuzete), care a fost distrus pe
la jumătatea sec. III p. Chr. Produsele obţinute în acest atelier erau: cupe, castroane,
ulcioare etc.; sunt de calitate obişnuită, iar formele sunt identice cu cele descoperite
la Alma Kermen. În urma analizelor efectuate asupra sticlăriei de aici s-a constatat că
sticla era preparată după o reţetă cu sodiu-nisip-var, asemănătoare vaselor de sticlă
din alte centre nord-pontice. Aceleaşi autoare afirmă că descoperirile de sticlărie în
oraş sunt relativ puţine, ca de altfel şi în necropola târzie. Se consideră că, atât la
Tanais, cât şi la Alma Kermen, tehnologia folosită era de inspiraţie romană; Sorokina
1965, 234; Kunina 1997 a, 135; Kunina 1997 b, 22; Raschke 1978, 741 -742 şi nota 400;
Welker 1985, 28.
188. Vysots'ka 1964, 7; Gramatopol 1982, 150-151; Kunina 1997 a, 135; Kunina 1997
b, 20; Dzigovski, Ostroverhov 2000, 199-200.
189. Kunina, Sorokina 1972; Gramatopol 1 982, 150;
190. Sciapova 1983, 163; Kunina 1997 a, 135; Kunina 1997 b, 22; Dzigovski,
Ostroverhov 2000, 199-200.
191. Kunina 1997 a; alte comentarii asupra acestei probleme vezi Ia Raschke 1978,
741-742, nota 400; Welker 1985, 28.
192. Bucovală 1968, 154-155 şi fig. 12 /a, b; Beie, Irimia 2004, 86-87.
193. Bucovală 1968, 154.
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vitrice similare celor găsite de autorul citat anterior. Al. Mincev, cel care
a studiat sticlăria de pe ţărmul de vest al Mării Negre, este şi el de părere
că la Odessos au existat elemente care să probeze o producţie locală care,
probabil ca şi la Tomis, era destinată obţinerii de vase comune, fără pre
tenţii de rafinament tehnic şi artistic (fig. 10). La Tomis, ca şi la Odessos,
aceste ateliere locale (încă necercetate concludent din punct de vedere ar
heologic) trebuie să fi fost active începând, cel mai devreme, cu a doua ju
mătate a sec. II p. Chr. În ceea ce priveşte produsele locale, notam o scurtă
observaţie a lui G. Davidson Weinberg despre un vas din Muzeul Naţional
din Atena (fig. 9/2) care, în opinia cunoscutei cercetătoare, ar fi putut pro
veni, prin import, de la Tomis, acesta fiind un produs local.194 Este vorba
despre un vas de tip carafă, cu corp bitronconic, de dimensiuni mici, cu gâ
tul relativ scurt, gura evazată (pâlnie) şi îngroşată. Decorul vasului constă
într-un fir de sticlă înfăşurat pe gât în câteva spire (fig. 9/1). Forma este,
într-adevăr, bine documentată la Tomis, în necropole, şi se datează în sec.
III-IV p. Chr., fiind înregistrată în lucrarea lui M. Bucovală ca tipul XXIX.195
Vase de acest tip au fost semnalate şi la Callatis (fig. 9/3,4).196 Ipoteza iden
tificării unui produs tomitan pe o piaţă egeo-mediteraneeană este tentan
tă, însă nu dispune de întregul suport ştiinţific pentru a se dovedi reală.
Este, totuşi, de admis înfiinţarea unor sucursale pontice ale marilor atelie
re siro-palestiniene ori microasiatice în oraşele vest-pontice, eventual din
secolele II-III p. Chr., în condiţiile unei cereri crescânde de produse şi ale
siguranţei de funcţionare oferite de administraţia romană.197
Produse presupus locale au fost sesizate şi în repertoriul veselei vitrice
de la Odessos.198 Al. Mincev înclină spre aceeaşi datare, în sec. III-IV p. Chr.,
a vaselor vizate (balsamaria, căni, carafe). Calitatea acestor vase este adesea
modestă (fig. 1 1/1-5). Cronologic, această primă fază de existenţă a unor
ateliere locale sau zonale (în Crimeea) se pare că a fost de scurtă durată,
cel de la Tanais fiind distrus către anii 40 ai sec. III p. Chr. Altele, printre
194. Weinberg 1992 prezintă un vas de sec. III p. Chr., cu provenienţă necunoscută,
pe care îl atribuie unei posibile producţii tomitane. Vasul are corp bitronconic, iar
gâtul, ornamentat cu un fir de sticlă spiralat, este evazat spre buză (pâlnie), 133-134,
nr. 1 09.
195. Bucovală 1968, 64-66, nr. 85-92.
196. Inedite.
197. Rostovtzeff 1957, 153-154; Buzoianu, Bărbulescu 2007, 328; Drăghici 2009, 216.
198. La Odessos este cunoscută menţiunea unui cuptor pentru prelucrarea sticlei,
Bucovală 1968, 19; Gramatopol 1982, 150; Preshlenov 2008.
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care şi cele vest-pontice, au rezistat o vreme mai îndelungată, după cum
par să demonstreze unele vase din sec. IV-V p. Chr. din zonele amintite.199
*

În concluzie, privind obiectiv evoluţia istorică şi evidenţa arheologică
a produselor vitrice (cu predilecţie a veselei) din zona Mării Negre, putem
face câteva scurte precizări:
1.

2.

3.

4.

5.

Începând cu sec. VI a . Chr. şi până în secolele II-III p . Chr. importul
de vase de sticlă a fost permanent factorul comercial care a alimen
tat necesităţile şi cererile lumii greceşti, greco-romane şi barbare
care a locuit de-a lungul timpului în aceste ţinuturi. În legătură
cu drumurile comerciale şi legăturile Pontului cu lumea orienta
lă, microasiatică sau mediteraneeană şi central-europeană nu mai
există astăzi semne de întrebare.
Despre o producţie pontică de vase de sticlă, producţie destinată
necesităţilor cotidiene locale, se poate vorbi abia începând cu sec.
III-IV p. Chr. în termeni modeşti şi rezonabili. Sunt, în continuare,
necesare eforturi ştiinţifice complexe pentru definirea unor carac
teristici proprii acestei noţiuni.
În stadiul actual al cercetărilor putem afirma că este sesizabilă o
diferenţă clară, îndeosebi calitativă şi tehnico-artistică, între vesela
de sticlă descoperită pe coasta de nord a Mării Negre (inclusiv pe
teritoriul Regatului Bosporan) şi cea din restul bazinului pontic,
cu precădere în epoca elenistică târzie şi în cea romană timpurie
(sec. II a. Chr.-II p. Chr.). Considerăm că această diferenţă se dato
rează nivelului economic sensibil mai ridicat al elitei socio-politice
şi militare din oraşele nord-pontice, în comparaţie cu nivelul din
restul zonelor litorale ale Mării Negre (cu unele excepţii în timp
şi spaţiu). Această constatare o exprimăm sub rezerva viitoarelor
descoperiri, care ar putea modifica într-o direcţie sau alta actualele
afirmaţii.
Se poate susţine că factorul militar roman a jucat, în secolele I-III
p. Chr., un rol activ în prefigurarea şi apariţia unei producţii de
sticlărie locală necesare şi modeste.
Putem considera bazinul pontic un spaţiu de aprovizionare şi di
fuziune a produselor vitrice pentru lumea barbară din zona de
răsărit a Europei antice.

199. Cholakova 2008; Belov 1965, 238.
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Abstract
Hellenistic and Roman Glassware of the Pontic Area.
Between Production and Import

Aspects of the glassware production and importation during the Hel
lenistic and the Roman periods have attracted the attention of many re
searchers in the countries around the Black Sea as well as on other parts of
the world. During the last six to seven decades several general views have
been outlined on the basis of archaeological investigations, which indicate
that, although there are some signs of glass production in the Pontic area
before the Roman age, it may have been only production of beads and,
possibly, of core-made vessels. Earlier Russian and Soviet specialists as
well as the ones of Romania and Bulgaria agreed on the fact that real pro
duction of glassware became evident during the last part of the 2nct and
3rct centuries AD. Such production was, however, of a regional kind, as it
was meant to meet the demand of glassware for urban areas and for the
immediate surroundings of bigger centers on the coast.
In parallel with and previous to the appearance of the production un
der discussion there existed - continuously, beginning as early as the 6 1h
to 4 th centuries BC - active trade in glassware from the Mediterranean and
the Aegean areas (Asia Minor, Egypt, Rhodes, Cyprus, etc.). Such trade
became diversified and generalized during the Hellenistic and the Roman
periods, as great centers of glassware production appeared in Syria-Pales
tine, Egypt (Alexandria), ltaly, Central and West Europe.
Specialists have pointed out categories of glassware and shapes speci
fic to distinct periods or production areas up until the 3rct and 41h centuries
AD. Attention has been drawn on visible differences among certain re
gions of the Pontic area, in regard to quality and quantity of glassware
discovered in settlements, necropoleis, sanctuaries, etc. One conclusion
that can be drawn after such observations is that the West Pontic regions
(the coast of today's Romania and Bulgaria) have a lower position in re
gard to the technical and artistic qualities of the Hellenistic and Roman
glassware as well as to the very amount of finds of the category under
discussion. One first reason would be that the local populations of those
regions were economically weaker than the ones of the North Pontic coast.
However, we can consider that during the Roman age there was a stan
dard level of circulation and usage of glassware in most Circum-Pontic
settlements. After the 3 rct century AD even consolidated regional produc
tion became manifest, with obvious impact on the economic relations with
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local populations. At present, specialists are also trying to become more
precise in interpretations of issues that regard provenance of imported
glassware during the early Roman age.
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Opaiţe romane la Tomis: consideraţii asupra
fenomenului de producţie locală şi difuzare
IRINA NASTASI

Pentru vestul Pontului Euxin categoria ceramică a corpurilor de ilumi
nat, de import sau produse local, este bine reprezentată atât în siturile de
pe litoral, cât şi în cele din Dobrogea continentală şi de pe linia Dunării,
atât în mediul urban, cât şi în aşezările rurale adiacente. Materialul pro
venit din centrele urbane este cel mai cunoscut, însă noi campanii arhe
ologice desfăşurate în arii rurale din Dobrogea antică au adus în atenţia
cercetătorilor opaiţe locale, de calitate, pe baza cărora poate fi dezvoltat
subiectul referitor la interacţiunea dintre mediul urban şi cel rural. Ală
turi de alte obiecte comercializate din centrele urbane în teritoriul rural
apropiat, opaiţele trebuie luate în calcul în orice discuţie privitoare la ca
pacitatea de producţie a centrelor locale, la destinatarii acestor obiecte, la
preferinţele lor în materie de calitate sau decor, la puterea de cumpărare
a unei comunităţi rurale etc. În aceeaşi măsură, este interesant de urmărit
şi în ce alte puncte extra-provinciale apar izolat sau eventual în mai multe
exemplare opaiţe susceptibile de a fi fost produse la Tomis.
Interesul nostru pentru această categorie ceramică este de dată recentă
şi se datorează descoperirii de opaiţe tomitane în mediul rural din veci
nătatea coloniei vest-pontice. În urma cercetărilor arheologice preventive
desfăşurate pe centura ocolitoare a municipiului Constanţa, într-o arie de
locuire rurală romană (II-IV p. Chr.) situată la aproximativ 8 km vest de
incinta tomitană târzie, alături de alte categorii de materiale au fost desco
perite şi opaiţe. Câteva sunt întregi, altele - fragmentare, însă cu suficient
de multe detalii păstrate pentru a le putea încadra pe unele dintre ele în
tipurile produse la Tomis în perioada romană. Prin urmare, am încercat,
în această scurtă prezentare, să trasăm un cadru general privind producţia
de lucerne la Tomis, modul şi aria lor de difuzare, pentru a putea integra
şi patru dintre piesele nou descoperite, urmând ca volumul avut în vedere
spre publicare de către echipa de cercetare să conţină catalogul şi analiza
completă a tuturor obiectelor de acest gen.1
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa;
irina.nastasi@gmail.com.
1. Săpăturile arheologice preventive s-au desfăşurat între 2010 şi 201 1, pe traseul
centurii ocolitoare a municipiului Constanţa, între km 8+400 şi 9+500, fiind întreprinse de
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Opaiţele formează o categorie importantă din inventarul arheologic
descoperit la Tomis. Din acest motiv, au beneficiat mai mult de atenţia
cercetătorilor.2 Astfel, pentru Tomis, tipologia alcătuită de Constantin Ico
nomu3 este utilizată şi astăzi pentru încadrarea cronologică şi stabilirea
provenienţei noilor descoperiri. Imaginea este completată de publicaţii
mai noi, care fac cunoscute descoperiri din întreg spaţiul danubiano-pon
tic: Capidava4, Halmyris5, Tropaeum Traiani6, Histria7, Durostorum8, No
viodunum9, dar şi din mediul rural - Poşta, corn. Frecăţei.10
De asemenea, deosebit de interesantă este recenta contribuţie a lui Flo
rin Topoleanu, 1 1 care, prin publicarea a 143 de opaiţe aflate în colecţiile
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - Ploieşti, a întregit
suita descoperirilor de opaiţe de la Tomis. În colecţiile muzeului praho
vean au intrat numeroase astfel de obiecte, unele descoperite la Tomis,
altele presupuse a proveni de la Tomis (în lipsa specificării locului de des
coperire), achiziţionate de la diverşi colecţionari sau amatori de antichi
tăţi. Din păcate, pentru multe opaiţe a căror provenienţă tomitană este
presupusă de către autor, locul de descoperire este necunoscut, din cauza
vânzărilor succesive prin care au trecut piesele înainte de a ajunge în mu
zeul ploieştean.
Fără a intra în detalii de ordin tipologic, vom încerca o enumerare a
locurilor în care au fost descoperite opaiţe considerate a fi produse to
mitane, prin încadrarea acestora în trei direcţii de difuzare: în interiorul
teritoriului tomitan, în interiorul provinciei, în exteriorul acesteia. Analiza
se bazează în special pe consultarea materialului publicat (mai puţin pie
sele provenite din cercetările arheologice preventive amintite). Din acest
motiv lucrarea noastră are mai degrabă un caracter teoretic, privitor la
membrii colectivului de cercetare din cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa, L. Cliante şi Irina Nastasi, sub conducerea lui Tr. Cliante (responsabil ştiinţific).
2. Bucovală 1970, 201; Iconomu 1970, passim; Papuc 1976, 201-205; Panaitescu 1977,
341-342; Iconomu, Bordeianu 1981, passim; Rădulescu 1981, passim; Lungu, Chera-Măr
gineanu 1982, 188; Chera-Mărgineanu, Lungu 1984, 116-117; Chera, Lungu 1985, 206;
Lungu, Chera 1985, 216-220; Lungu, Chera 1986, 105; Bucovală, Paşca 1 988-1989, 149150; Bucovală, Paşca 1991, 231; Bucovală, Paşca 1992, 269; Bucovală 1993, 212-213;
Bucovală 1998, 188-189; Băjenaru 2002-2003, passim; Dobrinescu 2007, 504.
3. Iconomu 1967, passim; Iconomu 1986, passim.
4. Covacef, Corbu 1991; Opriş 2003, 163-175.
5. Topoleanu 2000, 177-219.
6. Panaitescu 1976, 207-208; Gamureac 2009, 269-270.
7. Rusu-Bolindeţ 201 1, passim.
8. Muşeţeanu 2003; Muşeţeanu, Elefterescu 1983, passim.
9. Bauman 2009, passim.
10. Nuţu, Paraschiv 2012, passim.
1 1 . Topoleanu 2012, passim.
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coordonatele producţiei de opaiţe la Tomis şi mai ales la difuzarea lor.
Deşi aceste teme au constituit subiectul mai multor studii de specialitate,
multe dintre opaiţele descoperite la Tomis au rămas încă inedite. Ne refe
rim aici la lotul descoperit în încăperile boltite ale edificiului cu mozaic;
deşi materialele sunt numai de import, ele ar putea aduce noutăţi privind
prototipurile celor produse la Tomis în perioada romană târzie. De ase
menea, există un numeros grup inedit de opaiţe descoperite în inventarele
funerare ale necropolelor tomitane. Având în vedere faptul că depunerea
în morminte a opaiţelor produse local este atestată la Tomis, publicarea lor
va îmbogăţi numărul pieselor din această categorie. După cum am amintit
deja, cercetările preventive desfăşurate în apropierea Constanţei au scos la
lumină alte exemplare, a căror publicare poate aduce noi informaţii referi
toare la răspândirea produselor tomitane în teritoriul rural al cetăţii. Cele
patru piese selectate de noi aparţin tipului Loeschcke VIII:
1) Opaiţ fragmentar (discul şi toarta sparte); tip Iconomu 1986 IX; L

=

7,2 cm, 1 = 6,3 cm, Db = 3,9 cm; folosit; pastă cărămizie, densă, cu incluziuni
de mici particule calcaroase; modelat în tipar; ardere incompletă - miezul
toartei are culoare cenuşie; corpul rotund; ciocul ieşit în afară, cordiform,
cu orificiul de ardere destul de larg; toarta inelară; discul concav, încadrat
de două cercuri concentrice; deşi discul este spart, s-au conservat margi
nea orificiului de alimentare, poziţionat în dreapta decorului, şi partea
inferioară, pe care se poate distinge piciorul unui crater; baza circulară
poartă ştampila meşterului tomitan Euctemon (EYKTHMON/EITOI/EI),
încadrată de două cercuri concentrice (fig. la şi lb).
2) Fragment de opaiţ; tip Iconomu 1986 IX; folosit; pastă cărămizie des
chisă, cu impurităţi şi particule calcaroase; acoperit cu angobă mai închisă
la culoare; toarta inelară; discul spart, delimitat de două cercuri concen
trice slab imprimate, decorat cu un crater - se disting partea inferioară a
acestuia şi marginea orificiului de alimentare, situat în partea stângă a
decorului (fig. 2).
3) Opaiţ întreg; tip Iconomu 1986 IX; L = 10,3 cm, 1 = 8,7 cm; folosit;
pastă cărămizie, angobă maronie; corpul rotunjit; ciocul cordiform; toarta
inelară; pe disc reprezentarea unui cocoş încadrată de două cercuri con
centrice; orificiul de alimentare în dreapta decorului (fig. 3).
4) Fragment de opaiţ; tip Iconomu 1986 IX; pastă cărămizie, densă, cu
mici particule de calcar, angobă maronie; corpul rotunjit; ciocul cordiform;
toarta inelară; bordura decorată cu un şir de alveole triunghiulare, termi
nate în zona ciocului (spartă) cu o proeminenţă circulară; discul decorat
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cu un taur, din care se mai păstrează pe marginea spărturii numai capul
orientat spre stânga; pe fund se păstrează literele M (fig. 4a şi 4b).12
La piesele 1, 2 şi 4 discul pare spart înaintea deteriorării definitive şi a
ieşirii din uz a piesei. Acesta este un aspect interesant întâlnit la opaiţele
tip Loeschcke VIII. A fost descoperit un număr mare de exemplare cu dis
cul spart în inventarul mai multor situri romane. La prima vedere această
situaţie s-ar explica prin fragilitatea discului, care la o utilizare defectu
oasă sau la o depozitare necorespunzătoare ar fi în pericol de deteriora
re. Într-adevăr, pe reprezentarea secţiunii verticale prin corpul unui opaiţ
de acest tip se poate observa faptul că discul este cel mai subţire dintre
pereţii săi, probabil din cauza presării insistente a lutului moale în tipar,
în vederea imprimării clare a decorului. Conform unor noi ipoteze, spar
gerea se producea intenţionat, nu accidental. Pentru câteva exemplare de
acest tip descoperite la Chersones, aflate în colecţia Muzeului de Stat din
Moscova, o explicaţie ar fi spargerea discului pentru lărgirea orificiului
de alimentare.13 Este o ipoteză plauzibilă pentru nordul Mării Negre, mai
ales dacă ne gândim la faptul că în afara uleiului de măsline, importat de
la mare distanţă, erau folosiţi ca înlocuitori combustibili care necesitau un
orificiu de alimentare cu diametru mare.14 O interpretare deosebită este
dată pentru un depozit de sute de opaiţe de tip Loeschcke VIII descoperite
într-un nivel roman timpuriu al unei villa maritima din Apollonia (Pales
tina romană).15 Este unul dintre cele mai mari loturi de opaiţe cu discul
spart intenţionat publicate până în prezent. Practica distrugerii părţii de
corate este legată, în acest caz, de incompatibilitatea motivelor decorative
păgâne cu normele religioase respectate de deţinătorii lor. Astfel, în mai
multe situri din arealul locuit de evrei, samariteni şi creştini se observă
deteriorarea intenţionată a unor artefacte cu reprezentări păgâne.16 Pentru
Tomis însă, acest obicei pare să ţină mai degrabă de o realitate pragmatică:
înlăturarea dependenţei stricte de folosirea uleiului de măsline importat
pentru iluminat.

12. Pentru o listă completă a analogiilor, vezi Topoleanu 2012, nr. 58, 118 (pentru
piesele 1 şi 2), 1 15 (pentru piesa 3), nr. 70, 128 (pentru piesa 4).
13. Chrzanovski, Zhuravlev 1998, nr. 55, 56 şi 57, 104-106.
14. Analizele chimice asupra conţinutului păstrat în porii pereţilor interiori au
arătat că în afară de uleiul de măsline, cel mai potrivit combustibil pentru iluminat,
erau utilizate şi grăsimi animale sau ceară de albine, cf H0jte 2010, 424.
1 5. Tal, Texeira Bastos 2012, 109.
16. Tal, Texeira Bastos 2012, 1 12.
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I. Producţia de opaiţe la Tomis
Nevoia de corpuri de iluminat a fost satisfăcută la Tomis în perioada
romană şi romano-bizantină prin import - mai ales pentru cei care îşi per
miteau achiziţionarea acestora -, dar şi prin producerea lor pe plan local.
Este bine cunoscut faptul că Tomis a fost un important centru regional
de producţie în perioada romană, 17 iar noile descoperiri nu fac decât să
întărească această realitate. Dovezi directe (descoperirea unei gropi cu re
buturi în zona Poşta Nouă, ştampila lui Marcus tomitanul, descoperirea de
tipare databile în secolele VI-VII p. Chr.) şi indirecte (exemplare care, deşi
în număr mic, apar numai la Tomis, apetenţa pentru anumite motive de
corative) atestă importanţa acestui centru producător în perioada romană.
Pentru stabilirea exemplarelor care aparţineau producţiei locale, Constan
tin Iconomu a avut în vedere mai multe criterii: calitatea pastei, cantitatea
(cele locale, mai ieftine şi deci mai accesibile, sunt prezente în număr mai
mare), analogiile (identitatea ca formă, pastă, mod de prelucrare, decor
şi eventual marcă), existenţa ştampilelor, diferenţa de dimensiuni între
importuri şi imitaţiile lor, analiza fizico-chimică a pastei.18 Prin aplicarea
acestor criterii, C. Iconomu a identificat aproximativ 42 de tipuri de opaiţe
susceptibile de a fi fost produse la Tomis, unele pe scară largă, altele în
câteva exemplare.
Pentru subiectul care ne interesează, analiza macroscopică şi chimică
a pastei ar fi cel mai util şi sigur criteriu de atribuire a statutului de pro
dus local pentru diferite opaiţe. În pofida aprecierilor, care se pot face pe
baza elementelor de decor, formă, cantitate, calitate, în contextul marii
mobilităţi a tiparelor unor categorii de opaiţe, analiza compoziţiei pastei
şi compararea rezultatelor pot oferi un răspuns mult mai valid referitor la
originea locală a unor produse.19
Opaiţele tomitane au fost produse în perioada romană prin utilizarea
tiparelor confecţionate fie prin luarea amprentei unor tipuri de import, fie
independent de acestea, prin introducerea unor elemente de originalitate
locală.20 De asemenea, descoperirile de la edificiul cu mozaic dovedesc că
se practica şi achiziţionarea unor tipare de import. În paralel, opaiţele au
fost lucrate şi la mână, însă în cantităţi mici, în vederea satisfacerii unor
17. Iconomu 1986, 183-184; Rădulescu 1981, 193-194.
1 8. Iconomu 1986, 31-32; pentru criterii de stabilire a apartenenţei locale a unui
opaiţ, vezi şi Benea 2008, 302-303.
19. Mai ales în condiţiile în care metoda a fost aplicată cu succes încă de la sfârşitul
anilor '70 ai secolului XX, asupra unor loturi de opaiţe de tip Firmalampen, cf Schneider
1994, iar recent şi în spaţiul românesc, cf Benea 2008, 303.
20. Pentru tipurile considerate parţial originale, vezi Iconomu 1986, 184.
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necesităţi gospodăreşti într-un mod necostisitor. Materia primă a fost
extrasă din vecinătatea oraşului, probabil din apropierea zonei în care
funcţionau atelierele.21 Judecând după tipurile de opaiţe produse, la To
mis şi-au desfăşurat activitatea mai mulţi meşteri în perioada romană.
Nu avem informaţii privitoare la locurile în care se petrecea modelarea
pieselor (nu considerăm că descoperirea tiparelor ascunse în încăperea
cu nr. 4 a edificiului cu mozaic trebuie pusă în legătură cu desfăşurarea
activităţii de modelare în interiorul magaziei). Există, de asemenea, puţine
informaţii privitoare la instalaţiile propriu-zise în care avea loc arderea
pieselor la Tomis. În general opaiţele puteau fi produse: a) în cantităţi
mari, mai ales în perioada timpurie, arse în cuptoare special amenajate;
un cuptor descoperit la Tomis, cu sute de opaiţe, este menţionat de Vasile
Barbu22, însă fără precizarea mai multor detalii referitoare la locul exact în
care era amplasat sau la tipurile de opaiţe aflate înăuntru. Aceste instalaţii
erau diferite de cele utilizate pentru materialele de construcţii, prin di
mensiuni, capacitate, formă23; b) în aceleaşi cuptoare folosite pentru alte ti
puri ceramice.24 La Oltina, în camera de ardere a cuptorului cu numărul 2,
destinat materialelor de construcţie, alături de alte fragmente de vase, au
fost descoperite şi trei opaiţe; două aparţin aceluiaşi tip, însă cu pastă dife
rită, iar al treilea, considerat tip hibrid, este, probabil, produs local.25 Chiar
pentru Tomis este admisă ipoteza practicării şarjelor cu conţinut diferit
faţă de cel destinat iniţial tipului de cuptor construit26; c) în paralel, a exis
tat şi o producţie de opaiţe lucrate la mână (probabil la nivel individual,
gospodăresc), neglijent modelate, prost arse, descoperite atât în Tomis27,
cât şi în teritoriul rural dobrogean. Şi în alte centre pontice s-a practicat,
în perioada romană, modelarea opaiţelor la mână.28 Acestea erau produse
casnice, puse de obicei în legătură cu populaţia locală, care cu siguranţă
21. Cuptoarele pentru ars materiale de construcţie descoperite în „cartierul de
vest" al oraşului Tomis erau înconjurate de gropi pentru extracţia lutului, cf Rădulescu
1967, 21 şi n. 22.
22. Barbu 1972, 105.
23. Pentru astfel de instalatii, vezi Tudor 1965, 44-45.
24. Pentru Tomis este atestată funcţionarea a două cuptoare pentru vase din
ceramică, cu şarjele surprinse in situ, datate între sfârşitul secolului II p. Chr. şi mijlocul
secolului III p. Chr. şi situate în afara incintei romane timpurii, cf Rădulescu 1991, 28
şi 35.
25. Irimia 1968, 399-400.
26. Grupul de cuptoare c,V-CVI pare să fi fost utilizat nu numai pentru producerea
ţiglei, ci şi pentru arderea recipientelor ceramice, cf Rădulescu 1966, 22.
27. Scorpan 1969, 264.
28. La Olbia, de exemplu, între opaiţele descoperite în sectorul NGS (partea de
nord a oraşului de jos), cele care datează din perioada romană timpurie sunt produse
exclusiv la mână, cf Hrajte 2010, 424.
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nu puteau fi considerate bunuri integrate schimbului comercial şi care,
prin urmare, nu prezintă interes pentru subiectul tratat.
Într-o discuţie privitoare la producţia locală de opaiţe trebuie avută în
vedere şi diferenţierea dintre produsele unor ateliere de branşă şi imita
ţiile locale.29 Un exemplu în acest sens îl oferă opaiţele de tip Firmalam

pen. Se pare că au fost produse şi la Tomis, ipoteză sugerată de apariţia
ştampilei meşterului Euctemon pe fundul unor piese de acest tip.30 Prin
urmare, chiar dacă în Moesia Inferior exista o filială a producătorilor din
Peninsula Italică, opaiţele din această categorie cu ştampila lui Euctemon
pot fi considerate mai degrabă imitaţii locale, tomitane. Probabil şi în ca
zul celorlalte tipuri de opaiţe tomitane este vorba tot despre ateliere care
produceau imitaţii locale, şi nu despre filiale ale unor ateliere bine cunos
cute în imperiu.
În general, producţia tomitană s-a remarcat prin opaiţe de calitate
bună, prin forme care au imitat tipuri la modă, dar şi prin contribuţia cu
elemente proprii, în special în ceea ce priveşte preferinţa pentru anumite
elemente decorative. Remarcăm, astfel, o predilecţie pentru anumite de
coruri aflate în acord cu realităţile cotidiene tomitane: Fortuna cu cornul
abundenţei şi cârma (una dintre reprezentările definitorii pentru cetatea
vest-pontică), Nereida călare pe hipocamp, gladiatorii, dar şi ciorchinele,
craterul cu struguri, cocoşul, taurul, scoica etc.
Pentru primul secol al erei noastre producţia locală numără puţine
exemplare.31 Însă pentru secolele II-IV p. Chr. producţia de opaiţe de la
Tomis este destul de bine documentată prin:
- descoperirea gropii cu rebuturi din zona extra-murană a oraşului
(Poşta Nouă); identificarea unei serii de forme specifice regiunii dintre
Dunăre şi Marea Neagră, cu incontestabilă preponderenţă în descoperiri
le arheologice de la Tomis,32 datorată atelierelor care funcţionau în zonă,33
dintre care cel mai cunoscut este cel al lui Euctemon;
- ştampila în relief „MAPKOY{TOMEITHC/ECTOIE[I]", identificată pe
fundul unui opaiţ datat în primul sfert al secolului II p. Chr.,34 constituie
29. Schneider 1994, 139.
30. Iconomu 1 986, 150.
31. Iconomu 1 986, 183.
32. Pentru tipurile considerate a fi produse la Tomis, vezi Iconomu 1986, 183.
33. Pentru posibilitatea existenţei la Tomis a unui atelier al meşterului, care îşi
marca produsele cu ştampila �I, vezi Iconomu 1986, 157 şi argumentele aduse pentru
atribuirea rolului de marcă de olar ştampilei �I, cf Oţa 2009.
34. Iconomu 1967, 70, nr. 235; Bucovală 1970, 201, fig 1 1/l; Iconomu 1986, tip XXVII,
var. II, 1 66, pi. 5/7; Iacob et alii 2012, nr. 159, 126.
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dovada cea mai importantă a existenţei unui meşter care producea opaiţe
în atelierul său din Tomis;
- păstrarea tradiţiei atelierelor timpurii până în secolul IV p. Chr., prin
continuarea producţiei de către urmaşii meşterilor iniţiatori;
- descoperirea de rebuturi, care sunt importante chiar dacă nu provin
dintr-un context arheologic clar. De exemplu, în timpul campaniei de înre
gistrare a pieselor fără număr de inventar provenite din săpăturile vechi şi
aflate în depozitul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa,
ne-a atras atenţia un opaiţ fragmentar, cu locul de descoperire neprecizat
(Inv. 48 638). Este un rebut provenit cel mai probabil din Tomis. Aparţine
unei şarje aşezate necorespunzător în timpul arderii - are corpul turtit,
astfel încât prin spărtură se observă cum partea interioară a discului atin
ge fundul. De asemenea, toarta inelară este turtită. Opaiţul este atât de
deformat, încât decorul discului nu este vizibil (pare totuşi să se distingă
imaginea unui taur cu capul spre dreapta, cu orificiul de alimentare sub el,
în partea inferioară a discului). Opaiţul are culoarea maronie la exterior şi
nu este acoperit de angobă. Miezul, de culoare cenuşie, indică un proces
de producţie necorespunzător, care a dat naştere unui produs inutilizabil.
În pofida neprecizării locului de descoperire, prin forma sa şi prin caracte
risticile pastei, piesa pare să fie un produs tomitan (fig. 5).
Pentru secolele V-VI p. Chr. producţia de opaiţe la Tomis poate fi ates
tată indirect printr-un număr de imitaţii după cele de origine atică, micro
asiatică şi nord-africană, presupuse de unii autori a fi produsele atelierelor
tomitane.35 Pentru sfârşitul secolului VI-începutul secolului VII, descope
rirea a şapte tipare - cinci dintre ele apărute în timpul săpăturilor de la edi
ficiul cu mozaic din Tomis - întăreşte ipoteza existenţei unei continuităţi
în tradiţia producerii de opaiţe în oraş. Acestea dau seamă de o situaţie
aparte, deoarece au fost ascunse între cărămizile zidului încăperii boltite
cu numărul IV de pe terasa care susţinea nivelul pavimentului cu moza
ic (patru tipare pentru partea superioară şi trei pentru cea inferioară).36
Toate aparţin aceluiaşi tip, însă au decoruri diferite. Tiparele corespund
categoriei Iconomu 1986 LIII - lucerne cu corpul alungit şi plat, inspirate
după lămpile nord-africane.37 În afară de cele de la Constanţa, au mai fost
identificate încă patru tipare pentru jumătatea superioară a opaiţului la
Sucidava38, Ulmetum, Dinogetia şi Enisala.39 Faptul că nu au fost descope
rite opaiţe produse cu aceste tipare arată că, imediat după importul sau
35. Iconornu 1986,
36. Iconornu 1976,
37. Iconornu 1986,
38. Iconornu 1976,
39. Iconornu 1986,

183; Topoleanu 2012, 188-189.
136; Rădulescu 1981, 205.
173.
138.
173-174.
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eventual producerea lor locală, evenimentele de la sfârşitul secolului VI
p. Chr. şi începutul secolului următor au împiedicat procesul de fabricaţie
propriu-zis. Oricum, identitatea tiparului de la Sucidava cu unul dintre
cele de la Tomis, repartiţia celorlalte în diferite zone ale Scythiei, atât pe
linia Dunării, cât şi în interiorul provinciei şi pe litoralul de vest şi prepon
derenţa lor printre descoperirile de la Tomis pledează pentru provenienţa
acestora din metropola Pontului Stâng. În ceea ce priveşte opaiţele de tip
balcanic, în studiile de specialitate este avut în vedere şi Tomisul ca centru
producător.40 Analogia dintre cele 3 exemplare de tip balcanic din inven
tarul epavei bizantine de la Yassi Ada41 şi cele tomitane din lotul de la edi
ficiul cu mozaic nu trebuie să ne ducă cu gândul la o posibilă provenienţă
a acestora din Tomis, ci mai degrabă la faptul că încărcătura vasului scu
fundat provenea din acelaşi centru comercial care a fumizat şi materialele
aflate în încăperile boltite ale construcţiei din Tomis.
În secolele V-VI p. Chr., la Tomis se înregistrează o intensă activitate
meşteşugărească, de prelucrare a materialelor de construcţii din ceramică
în cartierul de vest, în care au fost descoperite şase cuptoare de mari dimen
siuni, folosite pentru arderea unor şarje mari de materiale de construcţie,
aflate în strânsă legătură cu construirea celor două bazilici din apropiere.
Situarea lor, trei intra muros şi trei extra muros, arată că nu se ţinea cont de o
departajare clară a sectoarelor meşteşugăreşti faţă de oraş, ci acestea erau
aşezate în apropierea zonei în care era şi cerere mare de materiale. E posi
bil ca, în cazul cetăţii Tomis, amplasarea cuptoarelor pentru ars ceramică
să nu fi ţinut neapărat cont de o structură urbanistică în ceea ce priveşte
zonele meşteşugăreşti, ci mai degrabă de prezenţa unui spaţiu deschis în
apropiere, din care se puteau extrage cantităţile necesare de lut de bună
calitate. Spre exemplu, pentru secolul IV p. Chr., groapa de rebuturi des
coperită în zona Poşta Nouă trebuie să se fi situat în apropiere de atelierul
propriu-zis, ceea ce ar însemna o poziţionare a acestuia în afara incintei,
la aproximativ 250 m nord. De asemenea, pentru secolul V p. Chr., grupul
de cuptoare cercetat în apropierea cartierului de vest nu se poziţionează
conform unei rigori urbanistice, ci amplasarea lui pare să ţină cont mai
mult de clădirile cărora le era destinat materialul produs şi mai ales de
calitatea lutului din zonă.42 Prin urmare, deşi opaiţele de import erau de
foarte bună calitate, la Tomis continuau să fie produse obiecte ceramice,
inclusiv opaiţe. Produsele de lux erau importate pentru o anumită catego
rie a clientelei tomitane şi completau producţia locală.
40. Topoleanu 2012, 197.
41. Vitteli 1982, 199.
42. Rădulescu 1966, 21, n. 22 şi 83; Rădulescu 1969, 350.
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li. Difuzarea opaiţelor tomitane
Un aspect care trebuie avut în vedere este cel privitor la aria de difuza
re a opaiţelor tomitane. Fie că vorbim despre comercializarea produsului
propriu-zis, fie numai despre „difuzarea " modelului astfel încât acelaşi
tip să poată fi produs şi în alte centre, avem de-a face cu vectorii unei
reţele de răspândire a produselor locale dinspre Tomis către alte centre
pontice, dunărene sau aşezări din interiorul provinciei.
Prin urmare, cartarea exemplarelor încadrate tipurilor tomitane, chiar
şi fără analiza pastei, oferă totuşi un prim răspuns cu privire la aria de
difuzare a opaiţelor tomitane sub forma produselor finite sau a modelelor
şi chiar a tiparelor necesare unei producţii proprii pentru alte centre. Dacă
această situaţie ilustrează de fapt activitatea aceloraşi meşteri care lucrau
cu tiparele personale şi cu materialul zonei în care produceau, în centre
diferite, în aceeaşi perioadă este însă greu de demonstrat.
Deşi, în ceea ce priveşte relaţiile comerciale, cea mai mare importanţă
o au produsele exportate sau importate pe scară largă, datorită cărora se
stabilesc în general rutele comerciale, este interesant de văzut şi ce obiecte
ajung acolo în urma stabilirii acestor rute, care pot fi considerate produ
se secundare, ajunse nu în urma unui schimb organizat, ci mai degrabă
accidental, datorită necesităţilor individuale. Prin urmare, prezenţa unor
opaiţe considerate tomitane în centre pontice mai îndepărtate (cum ar fi
Chersonesul43) nu trebuie neapărat pusă pe seama unui comerţ cu această
categorie de piese (cu apariţii dispersate şi singulare în spaţiile amintite),
ci mai degrabă pe seama necesităţii individuale a membrilor echipajului
unui vas comercial sau a călătorilor de a se aproviziona cu diverse pro
duse de uz personal.44 Chiar dacă Tomis a fost un centru de producţie a
anumitor categorii de lucerne, este puţin probabil ca opaiţele confecţio
nate în officinae tomitane să fi avut calitatea şi căutarea necesare pentru
a fi exportate în afara provinciei. Cea mai plauzibilă ipoteză este aceea
conform căreia apariţiile dispersate de opaiţe tomitane în diferite centre
pontice se datorează achiziţionării lor de către diverşi membri ai echipa
jului, la oprirea corăbiilor în portul tomitan pentru preluarea încărcăturii,
care constituia de fapt motivul prezenţei acestora în metropola Pontului
Stâng.45 De asemenea, înregistrarea unor corpuri de iluminat tomitane în
43. Iconomu 1986, 1 54, 157; Zuravlev 2007, 216.
44. Lămpile, alături de vesela de bucătărie şi alte categorii de obiecte de uz comun,
făceau parte din inventarul obişnuit al echipajului unei ambarcaţiuni; vezi Vitelli 1982,
189.
45. Vitelli 1982, 189 aminteşte inclusiv valoarea de suvenir a opaiţelor.
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Dacia, la Drajna de Sus de exemplu, se explică prin detaşarea în Dacia a
unor unităţi militare moesice în perioada romană timpurie.46
Precizarea unor arii de difuziune în absenţa analizei compoziţiei pastei
este mai mult orientativă, mai ales din cauză că acelaşi tip de opaiţ putea
fi produs în mai multe centre.47 Pentru aria de difuzare am avut în vedere
opaiţele tomitane care au anumite elemente de originalitate locală, care
au fost produse în cantităţi mari şi ale căror locuri de descoperire au fost
centralizate de Constantin Iconomu. Am completat această listă

cu

desco

periri mai noi, în măsura în care a fost posibil.
Prin urmare, putem identifica trei tipuri de direcţii de răspândire ates
tate pe baza opaiţelor descoperite în diferite situri (şi confirmate de alte
categorii de materiale prezente în cantităţi mai mari), datorate relaţiilor
comerciale, militare sau de altă natură stabilite anterior între Tomis şi
alte centre:
1) în interiorul teritoriului tomitan (pentru perioada romană timpu
rie), în imediata vecinătate a oraşului - una dintre dovezile interacţiunii
comerciale dintre centrele pontice şi aşezările din teritoriul lor sunt şi
opaiţele. Datorită dimensiunii lor reduse, corpurile de iluminat erau uşor
de transportat, fluxul lor către aşezările din teritoriu fiind foarte uşor de
asigurat. Notăm descoperirile de la Ovidiu48 şi din săpăturile arheologi
ce preventive desfăşurate recent în apropierea municipiului Constanţa.
Apreciem că în perioada romană timpurie, în teritoriul tomitan, afluxul
de opaiţe de import sau de produse locale de calitate este destul de mare,
în comparaţie cu nordul Mării Negre, de exemplu. În aşezările rurale
din aria nord-pontică apar puţine opaiţe, cele mai multe fiind lucrate la
mână,49 deşi în oraşele de pe coastă existau mijloace de producţie prin
utilizarea tiparelor.50
2) răspândirea intra provinciam - în oraşele vest-pontice, în aşezările
situate de-a lungul Dunării sau în interiorul continental al Dobro
gei, de exemplu la Histria51, Mangalia52, Cavama53, Barboşi54, Măcin55,
46. Topoleanu 2012, 146.
47. Schneider 1995, passim; Iconomu 1986, 147-190; Benea 2008, passim.
48. Iconomu 1986, 157.
49. Belinskoe, aşezări din teritoriul oraşelor bosporane, cf Zuravlev 2007, 226-227.
50. Zuravlev 2007, 221 .
5 1 . Rusu-Bolindeţ 201 1 , passim; Iconomu 1986, 152.
52. Iconomu 1986, 152.
53. Iconomu 1986, 157.
54. Iconomu 1986, 157.
55. Paraschiv 1997, 326.
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Hârşova56, Babadag57, Sâmbăta Nouă58, Pecineaga, Pantelimonul de Sus,
Adamclisi59 etc.
3) în centre din afara provinciei - amintim descoperirile de la Cherso
nes60, Kerci61, Dobrich62, Drajna de Sus63 etc.
La Chersones se pare că au ajuns opaiţe din atelierul lui Euctemon64,
dar şi o piesă din atelierul care a produs opaiţe cu taurul pe disc şi ştam
pila llI pe fund. În acelaşi centru pontic s-a aflat un opaiţ de tip balcanic,
datat în secolul VI p. Chr., care are analogii la Tomis şi pe care autorul îl
consideră provenit din spaţiul vest-pontic.65 Este foarte posibil, având în
vedere prezenţa unor lucerne tomitane timpurii la Chersones, ca şi acesta
să fi ajuns aici tot dinspre Tomis. Oricum, având în vedere că, începând cu
secolele VI-VII p. Chr., la Chersones - un bine-cunoscut centru exportator
de ceară - încep să fie utilizate pe scară largă lumânările66, devine clar
caracterul întâmplător al apariţiei unei piese din Tomis sau din alt centru
vest-pontic.
În ceea ce priveşte difuzarea opaiţelor tomitane în centrele pontice, este
puţin probabil ca acestea să fi fost obiectul unui comerţ sistematic, orga
nizat. Prezenţa lor de multe ori singulară sau în numai două, eventual trei
exemplare (Chersones) indică faptul că ele nu ajungeau acolo ca obiecte
achiziţionate din Tomis pentru comercializare, ci mai degrabă ca obiec
te din inventarul personal al navigatorilor şi negustorilor. Un exemplu
în acest sens îl oferă epava din secolul VII p. Chr. de la Yassi Ada, care
transporta, pe lângă încărcătura principală, de amfore, şi câteva opaiţe
(destul de puţine pentru a fi comercializate şi care mai degrabă aparţineau
echipajului). 67
În concluzie, producţia tomitană de opaiţe s-a adresat în primul rând
cererii locale şi regionale. Cele câteva exemple izolate care au ajuns
56. Nicolae 1994, 203, 206, 209.
57. Vasiliu, Paraschiv 1999, 259-261.
58. Iconomu 1986, 152.
59. Iconomu 1986, 152.
60. Iconomu 1986, 154, 157; Zuravlev 2007, 216.
61. Două exemplare din categoria opaiţelor cu ciocul scurt, cordiform sau numai
reliefat, unul decorat cu reprezentarea taurului, iar celălalt, cu imaginea lui Harpocrate,
cf Iconomu 1986, 157.
62. Iconomu 1986, 158.
63. Topoleanu 2012, nr. 88, 155-156.
64. Zuravlev 2007, 216.
65. Yasheva et alii, nr. 366, 603.
66. Zuravlev 2007, 227.
67. Vitelli 1982, 189.
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în puncte mai îndepărtate s-au datorat mai degrabă întâmplării decât
existenţei unui comerţ organizat. Posibilitatea ca opaiţe cu decor, formă şi
uneori chiar ştampile identice să fi fost produse în mai multe centre con
feră un caracter ipotetic, deocamdată, identificării unor produse sigur to
mitane. Analizele fizico-chimice amănunţite asupra pastei vor fi în măsură
să stabilească criterii sigure de recunoaştere a produselor locale, putând
astfel să confirme sau să infirme ipotezele avansate.

Abstract
Roman Lamps from Tomis:
Considerations on the Local Production and Diffusion

The discovery of Roman local lamps in a rural settlement situated 8 km
west from Tomis suscitated our interest on this subject. We selected four ar
tefacts from these recent finds and tried to integrate them in a larger point
of view regarding local lamp production at Tomis and also the spreading
of these artefacts in its rural territory, intra provinciam and in centers situ
ated outside the province's borders. Our brief study is based on previous
publications that recorded lamps produced in Tomis in other places situ
ated in our area of interest. Therefore, it has a certain amount of probabi
lity, which can only be prevented by running chemical or mineralogica}
tests on lamps supposedly produced in Tomis. Although we mainly focus
on early Roman items, dated between the 2nd century and the first half of
the 4 th century (especially Loeschcke VIII type), we also included few brief
considerations regarding lamps production at Tomis in the late Roman
period.
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Contribuţii la cercetarea fenomenului semnelor
monetare în contextul lumii greceşti vest-pontice
(cronologie, forme, penetraţie)
GABRIEL TALMAŢCH I

I. Condiţiile şi cauzele apariţiei semnelor monetare
Fenomenul producerii semnelor monetare cu valoare economică a
cuprins la un moment dat, într-un anumit context, majoritatea coloniilor
nord şi vest-pontice milesiene. El reprezintă o reacţie pozitivă la o necesi
tate reală a pieţei economice şi a comerţului desfăşurat în mediul geografic
local sau imediat adiacent. Subiectul studiului de faţă nu acoperă totali
tatea categoriilor de semne monetare cunoscute în acest areal, ci pe cele
mai răspândite în descoperiri, produse în cantităţi mari şi „împrăştiate"
cu predilecţie în spaţiile de interferenţe culturale şi economice-comerciale,
coloniale şi din mediul autohton. Aceste semne monetare au reprezen
tat una dintre numeroasele căi ce asigurau participarea prin atragere a
elementului local, perpetuarea unor raporturi economice şi de colaborare
socială. Ele se constituie într-o altă latură a civilizaţiei greceşti, destinată
a stârni o receptivitate ridicată a geţilor în preluarea unor modele greceşti
de viaţă cotidiană. Semnele monetare au apărut dinspre interiorul univer
sului ionian colonial, iar legăturile comerciale din zonă sunt o dovadă în
acest sens pentru epoca arhaică. Acestea beneficiau şi de existenţa unor
„circuite comerciale ponto-ioniene"1, care se derulau în mod constant.
Ulterior, în al doilea sfert al secolului V a. Chr., interesul manifestat
pentru existenţa unui material circulant individualizat şi cvasi-standar
dizat a dus la emiterea de monede de către aceleaşi colonii analizate din
perspectiva semnelor deja amintite. În epocile clasică, elenistică şi romană
timpurie majoritatea acestor colonii au turnat (pentru început) şi bătut în
monetării o multitudine de tipuri monetare. Această activitate se integra
unui fenomen general, grecesc şi roman, apărut dincolo de limitele apro
piate ale spaţiului cercetat. Totodată, emiterea de monedă ţinea seama de
anumite secvenţe economice şi comerciale înfloritoare ale centrelor urba
ne dobrogene. Moneda metalică a apărut în lumea antică din necesităţi
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; gtalmatchi@yahoo.com.
1. Avram, Poenaru Bordea 2001, 590.
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practice, care priveau simplificarea tranzacţiilor comerciale (mijloc de
schimb), crearea unui etalon al valorii, de mici dimensiuni, uşor de mane
vrat şi transportat, obţinerea unei rezerve de valoare (tezaurizarea) şi apa
riţia unui mijloc sigur şi recunoscut de plată. Emiterea de monede venea
în întâmpinarea interesului economic-comercial şi a propagandei mani
festate de fiecare colonie în parte în teritoriul său rural şi dincolo de limite
le sale comerciale (din perioada arhaică2 până inclusiv în epoca romană3).

Colonizarea şi recolonizarea greacă desfăşurată pe coasta dobrogeană
a Pontului Euxin, rezultat, într-o primă fază, probabil, al interesului aris
tocraţiei maritime4 sau, într-o fază ulterioară, al cererilor coloniilor înseşi
sau al prezenţei unor „grupuri de refugiaţi "5, a condus la atragerea trepta
tă a comunităţilor locale în sistemul economic al lumii greceşti, unde unul
dintre elementele fundamentale pentru bunul său mers era moneda6 (sau,
pentru început, semnul monetar).
Semnele monetare create au servit drept mijloc de schimb pentru efec
tuarea tranzacţiilor comerciale într-un cadru socio-economic favorabil.7 Se
lectarea unei poziţii teritoriale avantajoase, realizarea unui contact paşnic,
dezvoltat ulterior şi din punct de vedere comercial şi social, la început oca
zional, iar apoi de durată, reprezintă etapele colonizării, cu precădere ale
celei milesiene.8 În ceea ce priveşte relaţiile economice şi comerciale, acestea
s-au derulat pornind de la expansiunea mărfii (produsă în alte centre), apoi
prin expansiunea autorităţii şi a prestigiului pe fondul producerii în regie
proprie a mărfurilor căutate (moneda jucând un rol semnificativ din acest
punct de vedere, ca simbol, şi mai puţin ca economie monetară sau circula
ţie monetară, pentru perioada arhaică), şi abia apoi prin expansiunea teri
torială politică.9 În acest sens, desemnarea unor responsabilităţi economice
clare, într-un cadru bine organizat şi adaptat tuturor posibilităţilor oferite
de realităţile curente sau doar ocazionale (în acest caz, nesistematizate), a
devenit jalon necesar în evoluţia economică şi comercială a coloniilor gre
ceşti. O dovadă a modului lor de organizare economică o constituie relaţiile
2. Iliescu 1970, 87-98.
3. ISM II 67-68.
4. Alexandrescu 1986 a, 63.
5. Avram, Poenaru Bordea 2001, 543.
6. Planet 1992, 36.
7. Preda, Nubar 1973, 18.
8. Pentru Histria şi relaţiile cu comunităţile locale, vezi la Avram 1991, 19-30; Irimia
1993, 159.
9. Roebuck 1959, 134; Talmaţchi 2006 a, 52.
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dezvoltate cu comunităţile autohtone din chora. Întemeierea celor trei co
lonii greceşti Histria, Callatis şi Tomis, în secolele VII-VI a. Chr., la puţin
timp una după alta10, a permis instalarea graduală a unei civilizaţii avansate
din multe puncte de vedere, coloniile găsind, în cadrul lumii autohtone din
apropierea litoralului şi din interiorul teritoriului, parteneri şi colaboratori11
care s-au adaptat la modul de viaţă grecesc.12 În timp, relaţiile politice, mili
tare, economice şi comerciale au avut de suferit din cauza modificării rapor
turilor de forţe dintre populaţia de origine grecească şi comunităţile locale.
Din punct de vedere premonetar şi apoi monetar, perioada din preajma
mijlocului secolului al VI-lea a. Chr. (de exemplu la Histria13) reprezintă
momentul apariţiei pe piaţă a unui etalon care putea măsura/echivala o
marfă.14 Dezvoltarea cunoscută de economia şi, implicit, de schimburile
practicate de comunităţile umane din regiunile de vest şi nord-vest ale
Pontului Euxin a condus la înlocuirea treptată a trocului cu o formă mai
avansată a comerţului, în care se foloseau instrumente metalice de mă
surare a valorii produselor supuse schimbului, sub forma unor vârfuri
de săgeţi şi a unor delfinaşi (sau peştişori) cu valoare monetară. Ambele
categorii de piese s-au transformat în unităţi de măsură şi contrapartidă a
schimburilor.15 La Histria, mijlocul de schimb era vârful de săgeată turnat
în mod special în tipare. Acesta nu era produs doar aici, ci şi într-un număr
semnificativ de colonii milesiene.16 Vechimea, experienţa şi nivelul econo
mic atins le-au asigurat, probabil, acestor colonii posibilităţi de emitere a
10. Histria este întemeiată pe la jumătatea secolului al VI-lea sau în ultimul sfert al
aceluiaşi secol (cf Dimitriu 1964 b, 255); Tomisul este întemeiat pe la mijlocul secolului
al VI-lea (cf Stoian 1961, 238-239; Stoian 1962, 17; Coja 1990, 160; Preda 2001, 1 1 3), în
a doua sa parte sau în ultimul sfert al aceluiaşi veac (cf Bărbulescu, Buzoianu 1995,
61); Callatisul a fost întemeiat în a doua parte sau la sfârşitul secolului al VI-lea (cf
Pippidi, Berciu 1968, 150; Avram 1999, 9 şi urm.), deşi primele atestări arheologice le
cunoaştem din veacul al IV-iea (cf Preda 1980; Ulanici 1974, 191-195; Avram, Poenaru
Bordea 2001, 540).
1 1 . Buzoianu 2001, 300.
12. Ştefan 1982, 199-202.
13. Talmaţchi, Papuc 2007, 21; Talmaţchi 2010 b, 388, 391 .
14. Alegerea respectivei date (de pe la mijlocul secolului al VI-lea a. Chr.) s-a făcut
ţinând seama de contextele cronologice ale descoperirilor arheologice, de unele ana
logii, ca şi de datarea relativă a recipientelor (acolo unde au existat) care conţineau
respectivele depozite de semne monetare; pentru precizări privind acest aspect, vezi
Talmaţchi 2010 a, 55-60; de asemenea, nu în ultimul rând, fenomenul producerii sem
nelor monetare nu poate preceda generalizarea folosirii monedei (cu toate funcţiile
sale) în lumea greacă.
15. Subliniem faptul că, pe parcursul acestui articol, ne vom referi strict la vârfurile
de săgeţi-monetare şi la delfinaşi.
1 6. Aricescu 1975, 23; Oberlănder-Tâmoveanu 1978, 147; Poenaru Bordea 1978, 3;
Mănucu-Adameşteanu 1984, 23; Preda 1998, 37-38.
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vârfurilor de săgeţi-semne monetare. Putem enumera ca emitente Olbia,
Apollonia Pontică, dar şi alte centre greceşti ioniene. De asemenea, pare
din ce în ce mai posibil ca la un moment dat toate coloniile milesiene din
spaţiul analizat să fi produs în paralel semne monetare. Oricum, chiar
considerate un instrument de schimb primitiv, 17 ele au apărut în teritoriile
controlate din punct de vedere economic de respectiva colonie milesiană.
Ar fi dificil de explicat apariţia unei uniuni „financiare" pentru semnele
monetare atât de timpurii, dar putem constata existenţa în spaţiul vestic şi
nord-vestic al Pontului Euxin a unei tendinţe de turnare a unor etaloane
reclamate de realităţile economice, pentru asigurarea unui liant perfect în
circulaţia mărfurilor. Vârfurile de săgeţi-semne monetare şi delfinaşii nu
par, la prima vedere, să fi avut o valoare clar determinată18, dar răspun
deau unor cerinţe de natură economică, cu implicaţii religioase şi politice.
Ele nu au întrunit însă toate caracteristicile şi funcţiile pe care urma să le
aibă moneda în lumea greacă.
li. Aspecte privind cronologia semnelor monetare

Pornind de la o retrospectivă asupra informaţiilor existente în biblio
grafia de specialitate, primele vârfuri de săgeţi-semne monetare par să fi
fost turnate pe la jumătatea secolului al VI-lea a. Chr. (eventual ± 500),
aşa cum a propus, în 1982, V.V. Ruban19 (Gh. Poenaru Bordea s-a oprit
la o dată post cca 55020). Din punctul nostru de vedere, luând în calcul o
serie de date, am susţinut (ca ipoteză de lucru) coborârea datei de emite
re a vârfurilor de săgeţi-semne monetare la jumătatea secolului al VI-lea
a. Chr. (şi nu în a doua sa parte, cum s-a mai propus), poate chiar în ulti
mele două decenii ale primei jumătăţi a veacului al VI-lea.21 În fundamen
tarea părerii noastre, am atras atenţia, printre altele, asupra faptului că
multe din vârfurile de săgeţi-semne monetare, descoperite până în pre
zent apar în aşezările greco-indigene sau în oraşele greceşti în primul ni
vel de locuire (de obicei în locuinţe adâncite).
17. Mitrea 1984, 1 12.
18. Talmaţchi 2008 b, 16; Talmaţchi 2009, 596; Cojocaru 2010, 87-1 14; Cojocaru 201 1,
26-49.
19. Ruban 1982, 17-18; remarcăm şi o observaţie a aceluiaşi cercetător făcută în anul
1981, conform căreia vârfurile de săgeţi-semne monetare apar în aşezările greceşti de
la nord de Olbia şi de pe malul stâng al Bugului în prima jumătate a secolului al VI-lea
a. Chr., lipsind din aşezările apărute la mijlocul şi în cea de a doua jumătate a aceluiaşi
secol, cf Ruban 1981, 71.
20. Poenaru Bordea 2001, 9.
21 . Talmaţchi 2002-2003, 360; Talmaţchi 2010 a, 57-60; Talmaţchi 201 1 a, 72-73.
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Nu în ultimul rând, menţionăm descoperirea de astfel de semne mone
tare în aşezările de pe limanul Berezan şi de-a lungul zonei de nord-vest a
limanului Niprului, până la confluenţa cu limanul Bugului, datate, pe baza
materialelor arheologice, în prima jumătate a secolului al VI-lea a. Chr.22
Ulterior, în aşezările apărute în apropierea Olbiei şi de-a lungul limanu
lui Bugului în a doua jumătate a aceluiaşi veac, vârfurile de săgeţi-semne
monetare apar tot mai rar în descoperiri, lăsând locul delfinaşilor olbieni.23
Continuarea apariţiei lor inclusiv în sec. V a. Chr., uneori alături de mo
nedele de tipul 11cu roata "24, se explică prin puterea tradiţiei şi a inerţiei
folosirii lor.25
Din punct de vedere cronologic, situaţia este relativ dificil de stabilit
pentru delfinaşii albieni. Inexistenţa unei cronologii detaliate a emisiuni
lor şi a perioadei de circulaţie a diverselor tipuri de delfinaşi albieni nu
permite folosirea lor ca elemente certe de datare pentru diferite complexe
arheologice situate în nord-vestul Pontului Euxin. Datarea lor teoretică a
fost făcută prin metoda stratigrafică, în urma căreia s-a constatat că nu de
păşesc ultimul sfert al secolului al VI-lea a. Chr. şi prima treime a secolului
al V-lea a. Chr.26 (sau poate chiar ultima treime a aceluiaşi secol).27 Suntem
de părere că producerea vârfurilor de săgeţi-semne monetare este anteri
oară producerii delfinaşilor, aceştia din urmă fiind turnaţi, probabil, pe la
mijlocul secolului al VI-lea a. Chr.28

III. Despre forma semnelor monetare
Din punctul nostru de vedere, am avea de făcut câteva scurte precizări
privind forma vârfurilor de săgeţi-semne monetare (fig. 1 şi 2). Astfel, în
prima grupă, credem că o parte dintre piesele de acest gen (în special cele
fusiforme, extrem de alungite şi cu urme abia perceptibile ale unor even
tuale 11nervuri ", care par a fi şi cele mai timpurii exemplare din această
categorie de semne monetare) au o formă fără vreo legătură cu frunza de
salcie sau cu cea de laur. Este posibil ca acestea să ilustreze, prin unele
22. Ruban 1982, 16-17.
23. Ruban 1981, 71; despre prezenţa delfinaşilor olbieni în descoperiri izolate din
Dobrogea, vezi Talmaţchi 2002, 20-25; Talmaţchi 2003 a, 32-40; Talmaţchi 2003 b, 28-32;
Talmaţchi 2008 a, 12-15.
24. Poenaru Bordea, Oberlănder-Tâmoveanu 1980, 149.
25. În acest sens, la Nikonion este cunoscut un vârf de săgeată descoperit într-un
context arheologic datând din secolul al IV-iea a. Chr., cf Zaginajlo 1982, 24.
26. Zolotarjov 1997, 141, 143-144.
27. Zolotarjov 1997, 143-144.
28. Talmaţchi 2010, 60-61 .
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asemănări, frunzele de măslin. Explicaţia ar putea fi folosirea unei concep
ţii strategice de tradiţie milesiană. De asemenea, primele astfel de aşa-zise
vârfuri de săgeţi nu vin în întâmpinarea populaţiei locale în mod absolut,
ci exprimă (până la stabilirea unor relaţii greco-autohtone mult mai pro
funde) o intenţie de schimb venită în primul rând din partea populaţiei
eline.29 Vârfurile de săgeţi-semne monetare reprezintă, de fapt, simboluri
măsurabile ale unor relaţii economice şi comerciale, pentru rularea în anu
mite „standarde" stabilite zonal. Ele erau destinate stabilirii unor contra
partide pentru mărfuri precum (la acel moment) produsele cerealiere şi
piscicole. Acestea din urmă par să fi fost cele mai căutate mărfuri în rândul
populaţiei de origine greacă, iar respectivele semne monetare e posibil să
fi trecut, după această primă punte de legătură stabilită prin intermediul
vârfurilor de săgeţi fusiforme, şi prin alte etape (în a doua jumătate a seco
lului VI a. Chr.), luând forma spicului de grâu (cele clasice) sau a peştilor
marini.30 Diferenţele mai mult sau mai puţin pregnante apărute la forma
semnelor monetare au fost puse pe seama diferenţelor religioase, econo
mice şi politice prezente în fiecare cetate în parte.31 Totodată, unele modi
ficări stilistice ar putea fi cauzate de trecerea unei anumite perioade între
două forme asemănătoare, dar neidentice.
Semnele monetare adaptate din vârfuri de săgeţi de luptă, din cea de a
doua grupă tipologică, ar putea fi opera autohtonilor interesaţi de procu
rarea semnelor de schimb căutate pe piaţa locală. În această ordine de idei,
am ţinut seama şi de faptul că semnele monetare din cea de a doua grupă
sunt descoperite în contexte (inclusiv arheologice) în care apar şi vârfuri
29. Talmaţchi 2010 a, 41 .
30. Este vorba de câteva descoperiri inedite care vor vedea lumina tiparului într-un
viitor apropiat. În studierea acestor semne monetare (vârfurile de săgeţi-semne
monetare), considerăm că reprezentarea lor trebuie să fie extrem de clară (mai precis
semnificaţia şi destinaţia lor) pentru populatia secolelor VI-V a. Chr., pe înţelesul
tuturor (şi nu ne referim la vârfurile de săgeţi de luptă clasice). Credem mai degrabă
că trebuie stabilită o legătură cu elementele economice care ţineau de viaţa de fiecare
zi, de necesitatea comercială existentă în raporturile de început stabilite între greci şi
autohtoni (în speţă populaţia getică). Din punctul nostru de vedere, turnarea aces
tor semne monetare a trebuit sa ţină seama de a tragerea, sub o anumită formă, a ele
mentelor locale în schimb, iar această cale, cea mai simplă, pare a reda simbolic (mai
mult sau mai puţin) nu o armă de luptă (vârful de săgeată militar), ci însăşi marfa
pentru tranzacţionarea căreia a fost creată (cereale-spic de grâu, produse piscicole
peşti etc.). Nu este exclus ca la un moment dat aceste semne monetare să fi asigurat
şi nevoile monetare din cetăţi (aşa cum foarte bine a intuit şi Poenaru Bordea 2001, 9);
vom reveni pe larg cu aceste ipoteze, însoţite şi de cuvenitele argumente ştiinţifice,
într-un material viitor.
31. Topalov 2007, 730.
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de săgeţi de luptă „clasice" (numărul lor variază de la câteva exemplare
până la zeci sau chiar sute, amestecate cu semnele monetare32).
Numărul mare de descoperiri din categoria delfinaşilor olbieni a creat
premisele realizării unor clasificări tipologice. Îl amintim în acest sens pe
L.P. Charko, care a împărţit toate exemplarele anepigrafice în cinci tipuri,
cu observaţii de cronologie pentru fiecare categorie în parte.33 V.A. Ano
chin consideră că pot fi evidenţiate trei tipuri de bază ale delfinaşilor mici
anepigrafici, turnarea lor fiind specifică perioadei delimitate de al treilea
sfert al sec. VI a. Chr. şi sfârşitul aceluiaşi secol.34 Totuşi, de curând a fost
propusă o nouă clasificare a categoriilor de delfinaşi olbieni de către N.A.
Frolova şi M.G. Abramzon.35 Conform acestora, există un exemplar de di
mensiuni neobişnuite care se datează în secolul al VI-lea, altele anepigrafi
ce de la sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul secolului al V-lea a. Chr. şi
următoarele în secolele V-IV a. Chr. În general, şi această ultimă încercare
de organizare a delfinaşilor respectă liniile trasate anterior, ţinând seama,
din nou, de tipologie şi de prezenţa sau absenţa unor legende imprima
te pe una din feţele pieselor. Descoperirea tuturor tipurilor clasificate de
delfinaşi olbieni într-un singur tezaur apărut pe insula Berezan (în urma
unor săpături arheologice) pare să anuleze toate încercările de până acum
de ordonare după forma exterioară şi greutatea pieselor.36

IV. Penetraţia şi distribuţia descoperirilor de semne monetare
Analizând complexul proces al contactelor desfăşurate între populaţia
autohtonă şi cea de origine greacă, Bucur Mitrea stabilea o primă etapă
pornind de la schimburile produs contra produs (troc), etapă la finalul
căreia au apărut semnele monetare.37 Acestea din urmă au fost, probabil,
reclamate de apariţia unor probleme cauzate de schimbul bazat doar pe
32. Descoperirea lor „amestecată" uneori cu vârfuri de săgeţi de luptă propriu-zise,
în mediul autohton, poate susţine ipoteza surprinderii tocmai a unor săgeţi deja trans
formate, respectiv a unor săgeţi ce urmau să sufere acelaşi proces de transformare. Nu
putem exclude, în faza finală de producere şi „circulaţie" a acestor semne monetare,
posibilitatea constituirii unor loturi de vârfuri în care unele să fie acceptate cu valoare
monetară fără a mai fi supuse procesului de transformare şi, de la caz la caz, de umplere
a tijei cu plumb pentru a obţine o greutate optimă. Totodată, e posibil ca acelaşi meşter
să fi produs în tipare diferite, dar în acelaşi atelier atât semne monetare, cât şi vârfuri
de săgeţi de luptă necesare ca echipament militar ofensiv.
33. Charko 1964, 323-330.
34. Anochin 1989, 10.
35. Frolova, Abramzon 2005, 38-43, pi. 246-252.
36. Zolotarjov 1997, 142-143.
37. Mitrea 1961, 84.
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troc, de necesitatea creării unui etalon de schimb pe care toată lumea să-l
fi putut realiza şi mult mai uşor de manevrat şi de transportat pe distanţe
mai lungi.
Vârfurile de săgeţi-semne monetare apar atât izolat, cât şi în tezaure,
mai ales în teritoriile rurale şi pe ariile de influenţă ale coloniilor.38 Desco
peririle izolate făcute în afara teritoriilor rurale ale coloniilor ne-ar putea
indica, eventual, prezenţa unor comunităţi locale situate pe rute bătute de
negustorii greci porniţi în căutarea unor noi şi profitabile linii de schimb
sau a unor comunităţi dezvoltate din punct de vedere economic. Desco
perirea izolată a vârfurilor de săgeţi-semne monetare nu confirmă o prac
tică obişnuită. Totuşi, există astfel de descoperiri, dar ele nu trebuie puse
în mod absolut pe seama descompletării unor depozite.39 De asemenea,
majoritatea tezaurelor compuse din vârfuri de săgeţi-semne monetare au
fost descoperite fortuit, aşadar nu puteau beneficia de detalii privind con
textul descoperirii. Unele dintre aceste tezaure au fost recuperate la puţin
timp după descoperire, altele au ajuns în colecţii ale statului român mult
mai târziu, piesele fiind selectate intenţionat.
Locurile de descoperire ale semnelor monetare par să corespundă unor
centre getice cunoscute. Prezenţa fie a vârfurilor de săgeţi-semne mone
tare, fie a delfinaşilor olbieni în descoperiri izolate sau în tezaure atestă
existenţa unor legături economice şi comerciale între comunităţile locale
şi negustorii greci de pe litoral în faza arhaică de manifestare a acestora.40
Tezaurele care au în componenţa lor vârfuri de săgeţi-semne monetare
se pot împărţi după numărul de exemplare, în trei categorii. Prima cate
gorie o formează cele care se constituie în sume mici, de 20-50 de piese.
O a doua categorie o formează cele care erau compuse din câteva sute de
exemplare, unde nu putem să nu observăm apartenenţa majorităţii acestor
puncte la chora histriană. În sfârşit, o a treia categorie o formează tezaurele
de peste 1000 de exemplare care provin din apropierea unor importante
centre coloniale, Apollonia Pontică, respectiv Histria. Cu alte cuvinte, în
teritoriile coloniilor milesiene de pe coasta vestică a Pontului pot fi întâl
nite depozite bogate ca număr de piese sau mai puţin relevante din acest
punct de vedere. De asemenea, din punct de vedere arheologic, datele
din teren au confirmat, pentru aşezările autohtone sau greco-autohtone,
prezenţa semnelor monetare.
Prezenţa unor vârfuri de săgeţi de luptă propriu-zise în acelaşi depo
zit cu vârfuri de săgeţi-semne monetare (special turnate sau transformate
38. Preda, Nubar 1978, 18-19; Poenaru Bordea 2001, 9-10.
39. Talmaţchi 2008, 8-9.
40. Talmaţchi 2009, 600.
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din vârfuri de săgeţi de luptă) nu mai reprezintă un element inedit (şi
ne referim strict la descoperirile apărute în spaţiul dobrogean, în aşezări
greco-autohtone sau doar autohtone). Faptul că există această asociere,
între cele două categorii cunoscute de vârfuri de săgeţi-semne monetare
şi vârfuri de săgeţi de luptă propriu-zise, nu trebuie să pară, după păre
rea noastră, un lucru greu de explicat. Probabil săgeţile de luptă urmau
să fie „prelucrate", prin tăierea vârfului, şi, de la caz la caz, în funcţie de
greutatea exemplarelor, să fie şi umplute cu plumb în zona pedunculului.
De asemenea, faptul că între vârfurile de săgeţi de luptă propriu-zise apar
mai multe tipuri şi variante (care s-ar putea să fie diferite şi din punct de
vedere cronologic) ar putea fi explicat prin selecţia făcută de respectivii
11 meşteri" având în vedere posibilitatea de umplere a pedunculului, dar
şi existenţa iniţială a unei greutăţi conforme sau cât de cât apropiate de
ipoteticul standard luat în considerare. În concluzie, multe piese se pot
prezenta în forma lor brută, de „arme de luptă", chiar dacă erau integrate
unui complex monetar destinat schimbului.
Revenind la centrele urbane greceşti de pe coastă, putem face câteva
observaţii. La Histria au fost descoperite vârfuri de săgeţi-semne mone
tare, dar nu a fost precizat numărul şi nici eventualul context arheologic.
Foarte puţinele date, printre care găsim precizate şi câteva contexte arhe
ologice, nu ne pot ajuta, întrucât ele aparţin altor epoci istorice, perioadei
romane în special, aşa cum se poate constata în sectorul Terme, respectiv
la basilica mare episcopală. La Tomis, toate piesele izolate au fost descope
rite în anii 1971-1974 şi 2001 în urma unor săpături sistematice, la Parcul
"
Catedralei" şi în zona apropiată, în inventarul unor locuinţe-bordei în care
mai apărea ceramică indigenă şi grecească arhaică. Descoperirile din 2001
au fost făcute în nivelurile NO-Nl, datate cu aproximaţie în a doua jumă
tate a secolului al VI-lea a. Chr.41 Săpătura a identificat aici două nivele de
distrugere care au afectat complexele de locuire.42
Descoperirea de semne monetare în centrul regiunii dobrogene nu este
o noutate, putând fi enumerate şi alte puncte asemănătoare, toate fiind
izolate.43 S-a sugerat posibilitatea ca aceste descoperiri izolate să fie resturi
ale unor tezaure.44 Noi preferăm să rămânem circumspecţi. Evident că,
41. Papuc et alii 2002, 108.
42. E posibil ca unul dintre incendii să fi fost cauzat de intervenţia militară a lui Da
rius în zona Pontului sau de distrugerile provocate de sciţi, care urmăreau contingen
tele armatei persane, cf Alexandrescu 1956, 319-324; Alexandrescu 1986, 20; reţinem şi
contraargumentele la această ipoteză, cf Dimitriu 1964 a, 140-141.
43. Vezi harta descoperirilor izolate de vârfuri de săgeţi-semne monetare în vestul
şi nord-vestul Pontului Euxin şi datele din repertoriu la Talmaţchi 2006, 80 şi Talmaţchi
2010 a, 81-87, 288, pi. 66, 291, pi. 69.
44. Irimia 2004-2005, 350-351.
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din punct de vedere „monetar" (dacă ne este permisă doar aici folosirea
acestui termen în cazul semnelor45), nu putem exclude nici gruparea lor.
Având în vedere contextul de descoperire, preferăm să le considerăm, în
parte, izolate. Informaţiile existente ne-au indicat descoperirea lor pe o
arie largă. Această situaţie nu este valabilă doar pentru teritoriul dobro
gean, ci se întâlneşte şi în spaţiul altor centre din nord-vestul şi sud-vestul
Pontului Euxin, şi nu doar pentru semnele monetare de tip vârfuri de să
geţi, ci şi pentru alte asemenea semne monetare, specifice pentru Kerki
nitis sau Apollonia Pontică. Aceste semne monetare nu apar frecvent în
săpăturile arheologice din siturile greco-autohtone, fapt vădit, în parte, şi
de publicarea incompletă sau pur şi simplu nepublicarea descoperirilor
monetare din săpăturile arheologice sistematice.
O altă posibilă cale de penetrare a vârfurilor de săgeţi-semne mone
tare în mediul local a fost Dunărea.46 Aşa cum am putut observa pentru
diverse perioade din istoria monetară a Antichităţii dobrogene (circulaţia
monedelor autonome şi coloniale ale centrelor vest-pontice dobrogene47, a
denarului roman republican48, a monedelor imperiale romane49 etc.), zona
centrală are descoperiri puţin reprezentative şi, ca urmare, pare să fi fost
mai puţin permeabilă la influenţe culturale şi economice-comerciale sau
chiar mai slab populată. În consecinţă, schimburile trebuie să fi fost mai
dificil de realizat sau oricum limitate.50 Dacă au existat, transporturile prin
interiorul Dobrogei, în jumătatea sudică (în cea nordică realităţile erau
45. Nu folosim termenul de monedă propriu-zisă sau circulatie monetară atunci
când vorbim de semnele monetare, întrucât monedele deţineau mai multe caracteristici
şi funcţii, astfel: se putea plăti sau măsura valoric o marfă, era acceptată şi garantată
de un stat sau de un oraş (prin impunere), de simplul utilizator sau de negustor
(prin convenţie), fiind o expresie directă a autorităţii, de afirmare a prestigiului, de
manifestare politică, uneori în limitele supravegherii administrative, economice şi
militare, alteori dincolo de aceste graniţe fluctuante, căpătând o funcţie publică şi
financiar-urbanistică. Detaliile epigrafice, iconografice, metalul constitutiv, valoarea
internă, simbolismul religios-magic şi altele rămâneau la latitudinea autorităţilor
(propagandă oficială) - toate aceste informaţii se regăsesc la Gorini 1980, 697; Borba
Florenzano 1993, 71-77; Martin 1996, 257-283; Von Reden 1997, 154-176; Bouyon 1998,
10-14; Cahn 2000, 33; Howgego 2005, 44; după cum se poate observa, semnele mone
tare ating doar parţial caracteristicile monedei în perioada antică (de aceea nu le
numim simplu monede, ci semne monetare); faptul că totuşi prezintă şi calităţi ale
monedei (puţine), în general, este motivul (printre altele) pentru care nu le numim
premonetare.
46. Talmaţchi 201 1 b, 57.
47. Oberlănder-Tâmoveanu 1978, 59-87; Talmaţchi 2006 b.
48. Talmaţchi 2006 c.
49. Oberlănder-Tâmoveanu, Oberlănder-Tâmoveanu 2000, 405-419; Talmaţchi
2005-2006, 331 -374.
50. Talmaţchi 2009, 602.
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diferite, o mare parte din zonă fiind integrată în XWQCT. histriană), au fost
posibile datorită favorizării lor de către populaţia getică pornind de la ne
cesităţi de natură economică.51 Totuşi, drumurile pe uscat prin interiorul
teritoriilor în această perioadă par să fi fost anevoioase, costisitoare şi poa
te chiar nesigure. Singurul traseu folosit, care traversa regiunea, pare să fi
fost cel care lega Tomisul de Axiopolis, atât în epoca preromană, cât şi în
cea romană. De altfel, acesta şi limesul dunărean rămân importante artere
economice şi comerciale pentru penetraţia produselor meşteşugăreşti gre
ceşti în ariile situate la vest şi la nord de fluviu.
Descoperirile izolate făcute în afara teritoriilor rurale ale coloniilor
ne-ar putea indica eventual prezenţa unor importante comunităţi locale
situate în apropierea unor rute urmate de negustorii greci porniţi în căuta
rea unor noi şi profitabile linii de schimb. De altfel, ele apar în contexte sau
zone cu potenţial arheologic, unde predomină caracterul getic al descope
ririlor. Şi de aici abaterea de la traseele relativ sigure. Spre sud, de-a lungul
coastei vest-pontice, se remarcă densitatea descoperirilor din apropierea
Apolloniei Pontice, unul dintre cele mai timpurii centre colonizate de io
nieni în arealul pontic şi beneficiara unei exploatări masive a pescuitului,
a terenurilor agricole, a materialului lemnos forestier etc. Comerţul practi
cat de colonie pe arii largi a asigurat o prosperitate semnificativă, ilustrată
şi de bogata producţie monetară în argint şi bronz.52 Alături de Histria,
Apollonia a funcţionat şi ea ca centru de emitere a vârfurilor de săgeţi
semne monetare.53 Acest lucru îl dovedeşte şi activitatea sa comercială,
inclusiv legăturile stabilite de cetate cu populaţia locală.54 Mai mult, după
S. Topalov55, toate coloniile milesiene de pe coastele de nord şi vest ale
Pontului Euxin au folosit în perioada timpurie vârfurile de săgeţi-semne
monetare produse de Apollonia Pontică (fapt puţin probabil, totuşi, dacă
luăm în calcul descoperirile de la Berezan etc.56).
Penetraţia semnelor monetare specifice vestului Pontului Euxin spre
coastele nord-vestice a fost urmată, pe acelaşi traseu, şi de monedele de
bronz turnate din tipul „cu roata", respectiv didrahmele şi drahmele his
triene.57 Penetraţia este un fenomen care priveşte tot ceea ce circulă ca mar
fă în afară de moneda propriu-zisă (care are funcţii extrem de clare, bine
51. Baumann 1973-1975, 30.
52. Stephanova 1980, 3-9.
53. S. Topalov consideră colonia Apollonia Pontică primul centru emitent de vârfuri
de săgeţi-semne monetare, vezi Topalov 2007, 725-726, 728.
54. Dimitrov 2004, 19-22; Topalov 2007, 684.
55. Topalov 2007, 728.
56. Talmaţchi 2009, 603.
57. Mitrea 1983, 119-133; Talmaţchi 2004, 175-176.
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definite şi se manifestă ca monedă doar prin circulaţie monetară58). Des
coperirile făcute în urma săpăturilor arheologice desfăşurate în aşezările
aflate la nord de Olbia59, pe malul drept al limanului Bugului, au adus în
atenţia cercetării numeroase exemplare din categoria delfinaşilor albieni,
dar nici un vârf de săgeată-semn monetar.60 Acestea din urmă sunt prezen
te în nivelurile timpurii ale aşezării de pe insula Berezan, apoi în diferite
puncte (probabil aşezări şi emporia) aflate în partea inferioară a limanului
Berezanului, fără a pierde din vedere prezenţa lor la Olbia. Situaţia poate
fi explicată, ţinând seama de datarea aşezărilor respective, pe baza desco
peririlor arheologice. Astfel, vârfurile de săgeată-semne monetare încep să
apară în prima jumătate a secolului al VI-lea a. Chr. şi lipsesc din aşezările
întemeiate pe la mijlocul sau, mai ales, în al treilea sfert al aceluiaşi secol.
Prezenţa acestor semne monetare prefigurează circulaţia monedelor pro
priu-zise, indicând direcţii de schimb economice-comerciale şi deplasări
frecvente ale negustorilor din şi spre colonii.
Delfinaşii albieni sunt o altă categorie de semne monetare care au cir
culat în spaţiul supus cercetării (fig. 3). În contrast cu studiul vârfurilor
de săgeţi-semne monetare, nu am încercat să ţinem o evidenţă privind
totalitatea descoperirilor de acest tip făcute pe coastele apusene şi nordice
ale Pontului Euxin. Totuşi, am ţinut seama de unele aspecte definitorii
pentru circulaţia lor în anumite spaţii geografice. Centrul albian a atins
spre sfârşitul secolului al VI-lea o mare densitate demografică, fapt ce a
permis, după anul 560, o evoluţie economică deosebită.61 Primele etaloane
monetare emise de cetate au fost delfinaşii şi peştişorii,62 identificaţi iniţial
cu diverse specii de peşti marini. La fel ca în cazul vârfurilor de săgeţi
semne monetare, ele erau turnate în tipare după normele deja amintite.
58. Morrisson 1992, 6.
59. Lista aşezărilor (care nu este şi nici nu ne-am dorit a fi exhaustivă) cu respectivele
descoperiri, conform bibliografiei disponibile, poate fi consultată la Talmaţchi 2010 a,
79 şi notele 89-95.
60. Dacă totuşi, în bibliografia de specialitate, există şi astfel de descoperiri (iar
nouă, dintr-o regretabilă eroare, ne-au scăpat), numărul lor nu poate fi decât mic şi, în
consecinţă, nu credem că schimbă datele principale generale constatate.
61. Kryzhytskyy et a/ii 2003, 398.
62. Ei sunt numiţi astfel după forma lor şi după simbolul reprezentat, chiar dacă în
literatura de specialitate rusă şi ucraineană cei doi termeni sunt subsumaţi variantei de
delfinaşi, conform observaţiei exprimate de colegul Victor Cojocaru, căruia îi mulţu
mim pentru sugestie. Discuţia privind folosirea unui singur termen pentru a reda cele
două categorii de forme marine merită, din punctul nostru de vedere, o atenţie aparte,
întrucât în perioada aceea era vorba, în mod clar, de realizări artistice diferite (în tipare
cu reprezentări diferite, cu detalii constitutive particulare). Or eventuala lor tratare
amestecată în bibliografia rusă şi ucraineană (cel puţin din punctul de vedere al formei
şi al reprezentărilor) merită nuanţări detaliate şi precise.
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Referitor la funcţia lor, acestea au fost folosite până la apariţia monedei
propriu-zise, circulând în paralel cu vârfurile de săgeţi-semne monetare,63
deşi au fost exprimate şi rezerve privind eventuala contemporaneitate a
celor două categorii.64
Printre descoperirile izolate din Dobrogea se remarcă cea de la Târgu
şor (corn. Târguşor, jud. Constanţa).65 Este vorba de un delfinaş olbian de
argint, o descoperire unică din punctul de vedere al metalului constitu
tiv.66 Cu alte cuvinte, putem vorbi de apariţia bimetalismului şi în cazul
semnelor monetare. În unele tezaure descoperite până în acest moment
delfinaşii apar asociaţi cu vârfuri de săgeţi, iar în altele sunt singuri, ceea
ce ar putea să sugereze o datare a lor mai târzie.67 E posibil ca respectivele
depozite (cu piese amestecate sau doar cu delfinaşi) să fi ajuns în mediul
greco-autohton prin intermediul Histriei68 sau, eventual, purtate chiar de
negustorii olbieni.
În proporţie covârşitoare, delfinaşii au fost descoperiţi la Olbia şi în
aşezările din chora polisului grec; la vest de Bug apariţia lor este sporadi
că.69 Atrage atenţia descoperirea lor cu precădere în spaţiul agorei locale,
nu departe de mediul de schimb căruia îi erau destinaţi (în jur de zece
tezaure).70 Întâlnite cu precădere în zona cuprinsă între Nistru şi Kuban,71
descoperirile dobrogene pot fi explicate, probabil, prin bunele relaţii care
existau între coloniile milesiene Olbia şi Histria, cea din urmă servind ca
intermediar pentru penetraţia mărfurilor olbiene în mediul său de influ
enţă economică şi comercială dobrogeană şi nord-fluvială.72 Nu excludem
nici posibilitatea ca ele să fi fost aduse în zonă direct, „la purtător", prin
intermediul activităţii negustorilor olbieni. Pentru existenţa relaţiilor din
tre coloniile vest-pontice dobrogene şi Olbia avem suficiente dovezi cât
priveşte perioadele arhaică şi clasică, dar mai puţine dovezi cât priveş
te perioada elenistică.73 Dar delfinaşii au cunoscut nu doar o semnificaţie
63. Poenaru Bordea 1997, 57.
64. Zaginajlo 1976, 71; Ruban 1982, 16-18.
65. Talmaţchi 2005, 80, nr. 43; Talmaţchi 2006, 86, nr. 38; Talmaţchi 2008 a, 13.
66. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, nr. inv. 68.884; greutate
1 .84 gr.; dimensiuni 19 mm.
67. Pentru informaţii bogate privind descoperiri izolate sau de tezaure de peştişori
şi delfinaşi olbieni în Dobrogea şi în alte locuri, vezi Talmaţchi 2010 a, 77-79, 87-88, 99100; strict pentru spaţiul dobrogean, vezi şi Talmaţchi 2003 a, 32-40.
68. Preda, Nubar 1973, 49; Talmaţchi 2001, 136.
69. Ruban 1982, 15-20.
70. Thompson, M0rkholm, Kraay 1973, 131, nr. 987, 989-991, 993, 135, nr. 1018, 1021,
140, nr. 1 063 etc.
71 . Mihăilescu-Bîrliba 1990, 38.
72. Preda, Nubar 1973, 49.
73. Ruscu 2002, 185.
·
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economica, ci şi una magico-religioasă, care ţinea de cultul lui Apollo
Delphinos.74 Acesta ocupa o poziţie centrală în cadrul credinţelor religi
oase specifice centrelor greceşti milesiene pontice, probabil odată cu ju
mătatea secolului al VI-lea a. Chr. Un alt aspect ar fi asocierea în diverse
depozite a delfinaşilor olbieni. Ne referim aici la cei apăruţi la Berezan
alături de aes grave olbiene75 şi la Olbia împreună cu monede olbiene şi
panticapeene în majoritate de bronz etc.76
În perioada de început a relaţiilor dintre colonişti şi localnici, produ
cerea (probabilă) a vârfurilor de săgeţi-semne monetare propriu-zise de
către grecii din Histria şi din alte centre milesiene a fost necesară pentru
fluidizarea comerţului, simplificarea schimbului propriu-zis şi atragerea
localnicilor într-un proces economic ce i-a influenţat din multe puncte de
vedere, ei devenind treptat o componentă semnificativă chiar în cadrul
coloniilor vest şi nord-vest pontice. Se crea, pe această cale, un instrument
auxiliar privilegiat al comerţului în procesul de schimb, sub o formă de
finită şi standardizată, care avea, probabil, o valoare „legală" şi garantată
de autoritatea locală, cu un sistem al pondului cvasi-creat, dar care nu a
deţinut toate caracteristicile şi funcţiile monedei greceşti. Sub nici o formă
apariţia lor nu reprezenta un şoc.77 În acest stadiu al cercetărilor, nu ştim
dacă toate coloniile milesiene au turnat vârfuri de săgeţi-semne monetare,
însă dacă aşa ar fi stat lucrurile ar fi trebuit să apară dovezi încă de pe
la jumătatea secolului al VI-lea a. Chr., iar situaţia să fi fost acceptată în
comunităţile greco-autohtone sau autohtone mai ales începând cu a doua
jumătate a aceluiaşi secol. Putem constata, din perspectiva temei aborda
te, existenţa unor relaţii apropiate între centrele ioniene aflate pe coastele
de vest şi nord-vest ale Pontului Euxin. Descoperirea unor semne mone
tare, inclusiv a celor care prezintă simboluri, poate sugera răspândirea
lor prin intermediul circulaţiei oamenilor pe anumite direcţii geografice.
Constatarea este valabilă nu numai pentru semnele monetare, ci şi pen
tru monedele propriu-zise.78 Raporturile directe între Tomis şi Apollonia
Pontică, respectiv între Histria şi Olbia nu sunt excluse; dimpotrivă, unele
74. Despre rolul magico-religios al delfinaşilor, vezi la Anochin 1986, 83-85; Mihă
ilescu-Bîrliba 1990, 39; despre cultul lui Apollo Delphinos la Olbia, vezi Levi 1964,
140-143, 174; Rousyaeva 2010, 66-67, 69-70, 73, 79; Krizhitskij 2010, 96-97; Petropoulos
2010, 286-287.
75. Thompson, M0rkholm, Kraay 1973, 131, nr. 995.
76. Thompson, M0rkholm, Kraay 1973, 135, nr. 1018-1019, 1 021, 139, nr. 1054, 1058,
140, nr. 1061, 1063.
77. „Şocul pe care 1-a produs, pe pieţele cetăţilor din Pontul Stâng, apariţia semnelor
premonetare foliforme", cf Ocheşeanu, Dicu 1983, 448.
78. Poenaru Bordea 1970, 133.
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descoperiri arheologice şi numismatice oferă câteva elemente care susţin
această ipoteză. Este adevărat că o mare parte din aceste elemente datează
dintr-o epocă ulterioară perioadei pe care o analizăm, dar traseele respec
tive nu au apărut dintr-odată, ci au necesitat etape anterioare de manifes
tare.
Folosirea (sau acceptarea79) semnelor monetare de către autohtoni este
un alt fapt constatat pe baza descoperirilor arheologice şi numismatice.
Găsirea lor în mediu local este similară cu descoperirea în necropolele au
tohtone a asocierii dintre ceramica grecească de import cu piese de pro
ducţie locală, respectiv cu ceramică indigenă.80
Declinul folosirii semnelor monetare în Pontul Stâng l-am pune, prin
tre altele, pe seama expediţiei regelui Darius I de la sfârşitul secolului al
VI-lea. Acest moment trebuie să fi fost dificil pentru comunităţile greceşti,
autohtone şi greco-autohtone (acţiunea împotriva sciţilor s-a petrecut
în anul 513, 514 sau 519 a. Chr.).81 În acel moment s-a petrecut distruge
rea masivă a cetăţii Histria82 (probabil cu aceleaşi efecte şi la Callatis şi
la Tomis)83, documentată arheologic în zona sacră.84 Această distrugere a
fost pusă pe seama perşilor, dar poate fi luată în calcul şi o distrugere de
către sciţi, probabil din pricina atitudinii paşnice, „pro-persane", din par
tea histrienilor.85 Deşi avea un obiectiv clar, expediţia militară a avut un
rezultat considerat îndoielnic şi, prin retragerea grăbită, a permis pătrun
derea, mai întâi sporadică, apoi din ce în ce mai insistentă, a grupurilor
scitice care, în numeroase rânduri, au devastat spaţiile dobrogene.86 Toto
dată, pe măsură ce trupele persane înaintau spre comunităţile scitice din
nord-vestul Pontului Euxin, populaţia din zonă lua contact pentru prima
dată cu moneda propriu-zisă, aşa cum ne-o demonstrează noile descope
riri monetare făcute de-a lungul coastelor vestice şi sud-vestice.87 Credem
79. Sigur că putem găsi şi interpretări alternative pentru semnificaţia prezenţei lor
în mediul local, de exemplu drept daruri cu valoare de status symbols (alături de veselă
grecească de lux}, cf Avram 1989, 75; marea majoritate a cercetătorilor care s-au aplecat
asupra acestei probleme au înclinat să acorde un sens comercial (de la premonetar la
monetar}, cf Poenaru Bordea 2001, 9.
80. Irimia 1975, 89-114.
81. Alexandrescu 1986 b, 28, nr. 99; pentru 513-512, vezi Dimitriu 1964 a, 140.
82. Preda 1982, 19-24.
83. Există şi părerea conform căreia cetatea n-ar fi avut de suferit distrugeri,
datorită unei poziţii rezervate, iar distrugerile prezente s-ar putea explica şi pune pe
seama sciţilor apăruţi în condiţiile retragerii armatei persane; vezi la Dimitriu 1964 a,
133-144; Alexandrescu 1986 b, 29-30 şi nota 107.
84. Alexandrescu 2005, 93-94.
85. Ruscu 2002, 55-56.
86. Alexandrescu 1956, 334; Ruscu 2002, 39.
87. Pentru întreaga discuţie, vezi la Petac, Talmaţchi, Ioniţă 201 1, 331-336.
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că, prin implicaţiile sale, acest moment a influenţat modul de abordare a
diferitelor aspecte economice şi comerciale, propunând noul etalon mo
netar, mult mai bine realizat ca formă şi valoare. De altfel, la Berezan re
strângerea teritoriului aşezării greceşti şi scăderea numărului de locuitori
la începutul secolului al V-lea a. Chr. s-ar putea datora impunerii protec
toratului scitic.88 Păstrarea vârfurilor de săgeţi şi a delfinaşilor, poate cu
aceeaşi semnificaţie, şi în secolul al IV-iea a. Chr. pare o excepţie, şi nu o
regulă, aşa cum ne-o demonstrează descoperirile arheologice şi numisma
tice. Rămâne ca posibilele descoperiri viitoare să aducă eventuale preci
zări şi clasificări care să clarifice şi alte aspecte, încă neelucidate.

Abstract

Contributions regarding the Research of Monetary Signs
in the West Pontic Greek World Context
(Chronology, Forms, Penetration)

By the middle of the tst millennium BC the growing economy and im
plicitly the trade practiced by the communities in the Western and North
Western parts of the Black Sea led to the gradual replacement of barter
with a more evolved form of trade, namely a metal instrument measuring
the value of the exchanged items, represented in the form of arrowheads
monetary signs, respectively Olbian dolphins with monetary value. They
tu.med into units of measurement and counterpart of exchange.
The first aspect, which refers to the categories of arrowheads-mone
tary signs, focuses on their chronology. lt has been considered that the
period between the second half of the 6 th century BC and the Sth century
BC is archaeologically well-grounded. However, the data from the last de
cade allow new valuable interpretations. Ali these let us assume that the
arrowheads-monetary signs were already issued in the last two decades
of the first half of the 6 th century, and not only in the second half of the 6 th
century. From chronological point of view, the situation is difficult to de
termine for the Olbian dolphins, though they are cast, probably, starting
around the middle of the 6th century BC, being stratigraphically identi
fied to the first third of the 5th century BC.
The second aspect focused upon is the form of the arrowheads-mo
netary signs. The first category (items shaped for commercial purposes)
88. Vinogradov 1980, 63-100.
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comprises mostly items of a form considered a replication of willow or
laurel leaves. In our opinion, the shape of these leaves might illustrate,
through its similarities (nervures and other details included), an olive leaf
(with a clearly peaceful meaning). The same peaceful significance is per
fectly confirmed by the strategy adopted by the Ionian Creek elements
when colonizing the Western coast of the Black Sea. Although there is no
similar information regarding Miletus, the contact with the locals, along
with the development of colonization and its increase in the Northern,
Western and South-Western sides of the Black Sea could provide the
opportunity to turn a peaceful symbol of the Creek world into a material
form appropriate for maintaining and intensifying economic links with
the local communities.
Currency signs adapted from war arrowheads from the second cate
gory could also be the work of local inhabitants interested in acquiring
exchange signs found on the local market. In this respect, we took into
account the fact that the currency signs from the second typological
group were discovered in contexts (archaeological contexts included) in
which the „classical" war arrows appear consistently. The number of war
arrowheads starts from severa! items and increases to dozens or hun
dreds, being mixed with the arrows considered currency signs.
The large number of discoveries in the category Olbian dolphins has
created the premises of achieving a typological classification, but finding
the discovery of all these types already in a treasure from an archaeolo
gical context, in Berezan island, cancelled all attempts of ordering so far
after the externai form and parts weight.
The circulation and acceptance of arrowheads and Olbian dolphins as
monetary signs was due to their form and not necessarily to their weight,
which varied. This fact may be interpreted in direct connection with the
moment of the use of the arrowheads-monetary signs and the context
of the early colonial realities occurring on the Western Black Sea coast.
This hypothesis is supported by the area of the discoveries, isolated or in
hoards. We prefer to support the opinion that the role of these items was
primarily economic. The arrowheads-monetary signs were already classi
fied as forms of payment in both the mixed Creek and local environments,
in mainly Creek areas, within poleis or spaces of economic and politica!
influence.
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Legăturile oraşelor g receşti vest-pontice cu populaţiile
„barbare" în epoca elenistică. Evidenta n umismatică
'

LUCIAN MUNTEANU

Prin caracteristicile sale, documentul monetar poate avea o contribuţie
semnificativă în studierea legăturilor dintre lumea greacă şi populaţiile
„barbare". Dimensiunile numismatice ale acestor raporturi au fost eviden
ţiate, de-a lungul timpului, în istoriografia românească, mai ales prin contri
buţiile lui B. Mitrea1, C. Preda2, Gh. Poenaru Bordea3 şi, recent, G. Talmaţchi.4
Am conceput articolul de faţă în două părţi distincte. Prima dintre ele
conţine o succintă prezentare a descoperirilor monetare vest-pontice din
perioada elenistică. Pe baza acestora, în cea de-a doua parte vom încerca
să recunoaştem modalităţile de pătrundere şi rolul cu care sunt investite
monedele în mediul autohton.
Suportul oricărei investigaţii de acest fel îl constituie, fără îndoială,
descoperirile monetare. Ne-am străduit să repertoriem, cât mai complet,
emisiunile bătute în centrele greceşti de pe litoralul românesc al Mării Ne
gre, din metale diferite, aflate izolat sau în tezaure.5 Schema cronologică
detaliată propusă, relativ recent, de G. Poenaru Bordea6, cu mici modifi
cări datorate limitelor temporale ale cercetării de faţă, constituie soluţia
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-II-ID-PCE-201 1-3-0054.
Institutul de Arheologie Iaşi; lucanas2000@yahoo.com.
1. Mitrea 1961; Mitrea 1965; Mitrea 1983; Mitrea 1985; Mitrea 201 1 a; Mitrea 201 1 b.
2. Preda 1975; Preda 1998, 40-84, 1 1 1 -1 15; Preda 2008-2009; Preda, Nubar 1973.
3. Poenaru Bordea 1974; Poenaru Bordea 1997; Poenaru Bordea 2001 a; Poenaru
Bordea 2001 b; Poenaru Bordea 2004; Poenaru Bordea 2010.
4. Talmaţchi 2000-2001; Talmaţchi 2002-2003; Talmaţchi 2004; Talmaţchi 2006 a;
Talmaţchi 201 1 a.
5. Avem în vedere cronicile cu descoperiri monetare naţionale şi regionale. De
asemenea, am utilizat repertoriile generale, întocmite de B. Mitrea (Mitrea 1984, 1 19122; Mitrea 1985, 51-53), C. Preda (Preda 1 975, 81-84; Preda 1998, 54-60, 70-72, 76-78,
83-84, 1 14-1 15), V. Mihăilescu-Bîrliba (Mihăilescu-Bîrliba 1990, 126-148), G. Poenaru
Bordea (Poenaru Bordea 2001a, 20-26; Poenaru Bordea 2004, 44-66, 68-70), G. Talmaţchi
(Talmaţchi 2006 a, 88-154) sau T. Părpăuţă (Părpăuţă 2006, 167-247, 407-460). Pentru
descoperirile mai recente, care au fost incluse în calculele de faţă, vezi Talmaţchi 20032005 a; Talmaţchi 2003-2005 b; Talmaţchi 2003-2005 c; Talmaţchi 2010; Talmaţchi 201 1
a; Talmaţchi 201 1 b; Talmaţchi 201 1 c; Talmaţchi, Cliante 2006-2007; Talmaţchi, Lungu
2006; Grămăticu, Oberlănder-Tâmoveanu 2003-2005; Boldureanu 2007; Custurea,
Talmaţchi 201 1 ; Isvoranu 2011; Preda 201 1 ; Mitrea 201 1 a; Mitrea 201 1 b.
6. Poenaru Bordea 2001 b; Poenaru Bordea 2004; Poenaru Bordea 2010.
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adecvată pentru organizarea acestui vast material numismatic. Într-o ma
nieră succintă, am încercat să urmărim repartizarea geografică şi datarea
principalelor descoperiri aparţinând fiecăreia dintre cele patru categorii
distincte de emisiuni pontice.
a) Emisiunile din argint ale cetăţii Histria (din grupele a treia şi a patra)7
(Anexa I). Aceste piese domină, cantitativ, toate celelalte descoperiri mo
netare vest-pontice, situaţie explicată prin activitatea prolifică a atelieru
lui în anumite perioade8 sau, mai probabil, prin durata îndelungată de
batere.9 Cele mai multe monede provin din regiunea Dobrogei, unde se
concentrează, într-o manieră echitabilă, în apropierea cursului Dunării şi
în zona litoralului. Mai bine de un sfert din descoperirile izolate dobro
gene (28,1 %) se află în interiorul teritoriului coloniei milesiene10, fiind de
păşite, cu puţin, de valorile similare calculate pentru aşezările getice11 (20
de situri cu 31,1% din totalul descoperirilor izolate). Se apreciază că răs
pândirea generalizată a monedelor histriene din argint din aceste ultime
două grupe în spaţiul dobrogean a avut loc începând cu a doua jumătate
a secolului al IV-iea şi prima parte a veacului următor.12 Aceleaşi trăsături
spaţiale şi cronologice par să caracterizeze şi piesele aflate la sud de acest
areal, în nord-estul Bulgariei.
Pentru întreg teritoriul se conturează două zone de concentrare a
depozitelor de argint histriene, una în nordul Dobrogei româneşti (cu
nouă tezaure), iar cealaltă, în partea ei de sud-vest, împreună cu secto
rul dunărean din nord-estul Bulgariei (cu 11 tezaure). Unele dintre aceste
acumulări, precum cele de la Dăieni (jud. Tulcea)13 sau Ion Corvin (jud.
Constanţa)14, au un număr considerabil de piese.
Tabloul descoperirilor din mediul „barbar" nord-dunărean este unul
diferit, atât în ceea ce priveşte numărul pieselor găsite, cât şi datarea lor.
7. Am utilizat definiţia grupelor propusă de G. Poenaru Bordea (Poenaru Bordea
2001 a, 16-18; Poenaru Bordea 2001 b, 562-564; Poenaru Bordea 2004, 30-36, 47-57) şi,
recent, de G. Talmaţchi (Talmaţchi 201 1 a, 338-340).
8. Anii 310-305 a. Chr. au fost consideraţi perioada de vârf pentru producţia mo
netară a Histriei (Dimitrov 1998, 215-217).
9. Discuţii argumentate privind prelungirea emiterii nominalurilor histriene din
argint, vezi Mihăilescu-Bîrliba 1990, 48 (până în secolul al III-iea a. Chr.) şi Talmaţchi
2010, 403-404; Talmaţchi 201 1 a, 340; Talmaţchi 201 1 d, 489 (până în secolul al Ii-lea
a. Chr.).
10. Pentru chora histriană, a se vedea Avram 1990 şi Avram 2006, 59-67.
1 1 . Au fost luate în considerare aşezările getice din Dobrogea, identificate de Irimia
2007, 141-164. Calcule asemănătoare, pentru descoperirile dobrogene de acest fel, au
fost realizate de Talmaţchi 2006 a, 38-39.
12. Talmaţchi 201 1 a, 339; Talmaţchi 201 1 b, 19.
13. Moisil 1913 a, 22, nr. 14; Custurea, Talmaţchi 201 1, 189, nr. 36.I.
14. Moisil 1913 b, 63, nr. 23 (Cuzgun); Custurea, Talmaţchi 201 1, 229, nr. 65.
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La sud de Carpaţi ele au un grad ridicat de dispersie, pe un areal întins,
între Dunăre şi Jiu, cu excepţia grupului din zona Borcea. În Moldova este
vizibilă o concentrare a descoperirilor între cursurile inferioare ale râuri
lor Siret şi Prut, până în Podişul Central Moldovenesc. O posibilă aglome
rare de tezaure, unele dintre ele descoperite recent, se profilează în zona
centrală a Basarabiei.
Doar în foarte puţine cazuri materialul monetar poate fi corelat cu aşe
zări autohtone, la Crăsanii de Jos (corn. Balaciu, jud. Ialomiţa)15, Hotare
le (jud. Giurgiu)16, Pietroasele (jud. Buzău) 1 7, respectiv la Barboşi-Galaţi
(jud. Galaţi)18, Beneşti (corn. Tanacu, jud. Vaslui)19, Buneşti (corn. Avereşti,
jud. Vaslui)20, Căbeşti (corn. Podu Turcului, jud. Bacău)21, Poiana (corn.
Nicoreşti, jud. Galaţi)22 şi Stolniceni (r. Hînceşti, Republica Moldova)23• Li
mitele cronologice ale descoperirilor sunt generoase, iar acolo unde există
temeiuri numismatice şi arheologice se pot accepta ca posibile repere: mij
locul secolului al Iii-lea a. Chr. (tezaurele de la Borăneşti [corn. Coşereni,
jud. Ialomiţa)24, Hotarele25, Stolniceni26, toate conţinând imitaţii „barbare"
după tetradrahmele lui Filip II, şi, probabil, cele de la Doroţcaia [r. Dubă
sari, Republica Moldova], care cuprinde şi piese histriene imitate,27 şi de la
Buneşti, în prezenţa fibulelor de schemă tracică, cu piciorul îndoit în for
mă de 528), a doua jumătate a veacului următor (descoperirile izolate din
15. Conovici 1983, 39, nr. 2.
16. Preda 1966; Preda 1968 (Scărişoara).
17. Preda, Dupoi 1980, 145, nr. 1 .
18. Mitrea 1981, 382, nr. 4.
19. Solomon 1932, 10-11; pentru aşezarea getică, vezi şi Teodor 1999, 135, nr. 17.
20. Bazarciuc 1980, 169; Bazarciuc 1981, 566.
21. Mitrea 1964, 372, nr. 3; Chiţescu 1968, 446-447.
22. Mitrea 201 1 a, 195, nr. 2, 198, nr. 1, 202, nr. 1-3.
23. Levinschi 1994-1995, 319-320; Levinschi 1999, 94-95.
24. Renţea, Poenaru Bordea 2003, 23-24.
25. Pentru o datare mai timpurie, vezi Preda 1966, 230 şi Renţea, Poenaru Bordea
2003, 24.
26. Datele privind contextul acestei descoperiri sunt destul de contradictorii: vasul
cu monede ar fi apărut la 300 m de cetatea getică (Levinschi 1994-1995, 319), la 150-200
m de valul ce poartă numele cetăţii (Levinschi 1999, 92) sau, cel mai probabil, în cadrul
aşezării getice ală turate fortificaţiei (Levinschi 2004, 132); a se vedea şi Arnăut 2003,
265, 281-282; Măndescu 2010, cat. 152, nr. 605.
27. Zaginajlo, Nudel'man 1971; pentru imitaţiile histriene, vezi, recent, Talmaţchi
2008b, 505-506; Talmaţchi 201 la, 95-98.
28. Astfel de artefacte au fost datate de către V.V. Zirra între sfârşitul secolului al
IV-lea şi jumătatea veacului următor (tip III C - Zirra 1996-1998, 40, fig. 6, 45-46), iar
de către O. Măndescu, la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al III-iea (tip III 3
b - Măndescu 2000, 81, 89-90; Măndescu 2004, 41-44; Mănescu 2010, 340-342).
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<lavele de la Crăsanii de Jos29, Pietroasele30, Poiana31 şi, probabil, Barboşi-Ga
laţi32) şi chiar începutul secolului I a. Chr. (tezaurele de la Cremenari [corn.
Calicea, jud. Vâlcea]33, Râncăciov [corn. Călineşti, jud. Argeş)34 şi Târnava
[corn. Botoroaga, jud. Teleorman]35, toate având în compoziţia lor şi denari
republicani). Majoritatea situaţiilor identificate ar putea susţine prelun
girea perioadei de emitere a argintului histrian, precum şi pătrunderea
târzie a acestor piese în mediul „barbar", unde au avut o durată de viaţă
îndelungată.36
b) Emisiunile din bronz şi din aur ale cetăţii Histria (Anexa II). Au fost
incluse aici şi piesele din bronz de tip Apollo şi Istros, ţinând cont de opi
niile recente, care extind, cu argumente, baterea lor până chiar spre secolul
al Ii-lea a. Chr.37
Cea mai mare parte a emisiunilor din bronz histriene provin de pe te
ritoriul Dobrogei. Un procent covârşitor din acestea (91,5%) au fost găsite
în cetate şi în teritoriul ei. Restul descoperirilor se împart între zona lito
ralului (Tomis, Callatis şi teritoriile lor) şi cea dunăreană. Am repertoriat
18 posibile locuiri getice, care conţin o mică parte din această categorie
de numerar mărunt (4,4%). Tipurile monetare cel mai bine reprezentate
sunt cele

cu

efigia lui Apollo, de diverse dimensiuni şi greutăţi, şi cea a

lui Istros, considerate a fi şi cele mai longevive.38 Din punct de vedere
cronologic, descoperirile dobrogene acoperă întreaga perioadă elenistică.
Singura informaţie despre prezenţa în acest areal a unor piese de aur his
triene a apărut în literatura de specialitate în urmă

cu

mai bine de un de

ceniu, fără a fi însă confirmată. Este vorba de un tezaur dispersat pe piaţa
de antichităţi, găsit în anii '90, „în apropiere de Tomis"39 sau „la nord de
29. Conovici 1983, 42-43;
30. Preda, Dupoi 1980, 145-147.
31. Cronologia descoperirilor monetare din ultimul nivel de la Poiana (nivelul
al IV-iea) este discutată, pe larg, de Teodor, Mihăilescu-Bîrliba 1993, 122-127; Vulpe,
Teodor 2003, 101).
32. Din păcate, nu există nici o legătură certă între această piesă şi nivelurile getodacice ale staţiunii (Mihăilescu-Bîrliba 1990, 134, nr. 91).
33. Iliescu 1958, 449-450, nr. 5.
34. Mitrea 1979, 372, nr. 14; Poenaru Bordea, Dicu 1989, 79, nota 15.
35. Mitrea 1968.
36. Mihăilescu-Bîrliba 1990, 49-50.
37. Talmaţchi 201 1 a, 340-341 . Ipoteza iniţială, care se referă doar la tipul monetar
cu Apollo, aparţine lui Mihailescu-Bîrliba 1990, 51.
38. Talmaţchi 201 1 a, 340-341.
39. Poenaru Bordea 2001 a, 18-19 şi nota 1 13; Poenaru Bordea 2001 b, 565; Poenaru
Bordea 2004, 58, nr. 16.
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Mangalia"40 sau localizat, mai nou, la Cumpăna (jud. Constanţa)41, care
conţinea o cantitate impresionantă (aproximativ 20 de kilograme) de sta
teri de tip Lysimach, din vremea lui Mithridates VI Eupator, bătuţi în cele
trei ateliere vest-pontice.
La nordul Dunării, monedele din bronz ale coloniei milesiene consti
tuie o prezenţă sporadică. Semnificative sunt cele două depozite de la Fe
deşti (corn. Şuletea, jud. Vaslui) şi Călan (jud. Hunedoara), diferite sub
toate aspectele. Primul dintre ele, recuperat în mai multe loturi, conţine
peste 300 de piese histriene, de tip Apollo, majoritatea bine conservate,
necirculate, datate la sfârşitul secolului al IV-lea, împreună cu o emisiu
ne, mai veche, a cetăţii Bottike.42 Mai plauzibilă ni se pare plasarea lui în
contextul politic şi economic autohton din veacul următor.43 Cel de-al doi
lea tezaur, recent descoperit la Călan, este de mici dimensiuni şi aparţine
secolului I a. Chr.44 Numărul descoperirilor izolate este destul de restrâns
şi majoritatea pot fi asociate cu centre ale civilizaţiei geto-dacice clasice:
Brad (corn. Negri, jud. Bacău)45, Barboşi-Galaţi46, Sprâncenata (jud. Olt)47,
Luncani-Piatra Roşie (corn. Boşorod, jud. Hunedoara)48 şi Costeşti (corn.
Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara).49 Cu puţine excepţii, precum în cazul
pieselor de la Fedeşti, numerarul mărunt histrian de la nordul Dunării
constă în monede cu un grad ridicat de uzură, contramarcate, încadrate
cronologic în secolele II-I a. Chr.50
Piesele de aur ale aceleiaşi cetăţi sunt prezente doar în marele teza
ur de la Anadol (azi Dolinskoe, regiunea Odessa, Ucraina). Iniţial au fost
identificaţi 19 stateri histrieni, de tip Alexandru cel Mare51, dar în lumina
cercetărilor recente numărul lor pare să se reducă semnificativ.52
c) Emisiunile cetăţii Callatis (Anexa III). Cea mai mare parte a desco
peririlor de acest fel de pe teritoriul Dobrogei au fost bătute din bronz,
40. Custurea, Talmaţchi 201 1, 188, nr. 35; 396-397, nr. XVII.
41. Custurea, Talmaţchi 201 1, 188, nr. 35.
42. Mitrea, Buzdugan 1984; Mitrea, Buzdugan 1989; Petolescu 2000; Petolescu,
Buzdugan 1996; Poenaru Bordea 2004, 51, nr. 44.
43. Mihăilescu-Bîrliba 1990, 51.
44. Grămăticu, Oberlănder-Tâmoveanu 2003-2005.
45. Ursachi, Mihăilescu-Bîrliba 1992, 104, nr. 1 .
46. Sanie, Sanie 1991, 53, nr. 1 ; Sanie, Sanie 201 1, 125, nr. 1 ; Preda 201 1, 161, nr. 2.
47. Preda 1986, 68, nr. a.
48. Daicoviciu 1954, 76, nr. 2; Poenaru Bordea 2004, 58, nr. 9.
49. Macrea 1933-1935, 148-152, nr. 2-20; Grămăticu, Oberlănder-Tâmoveanu 20032005, 31.
50. Discuţii recente cu privire la contramarcarea emisiunilor de bronz ale atelierelor
vest-pontice, la Talmaţchi 2008 c; Talmaţchi 201 1 a, 549-569.
51. Pridik 1902, 76, nr. 494-510; IGCH 866.
52. Petac 2010, 569-571; Vîlcu, Petac 2012.
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de-a lungul întregii perioade. În puţine situaţii ele sunt însoţite de exem
plare timpurii, din argint. Oraşul şi teritoriul aferent53 contribuie cu peste
o treime (36,5%) din totalul descoperirilor izolate dobrogene, revendicân
du-şi, în schimb, o parte considerabilă din acumulările din metal comun,
în vreme ce aşezările indigene (11 situri) asigură un sfert din această sumă
(24,4%). Se observă o densitate ridicată a punctelor repertoriate în regiunea
litorală, între Tomis şi Odessos. Pe lângă bronzurile majoritare, apar aici şi
piese din argint, de tip Herakles şi, mai la sud, de tip Alexandru cel Mare,
mai ales în tezaure elenistice.54 Spre interior, două zone cu o relativă con
centrare de numerar mărunt ar putea fi identificate în partea de nord-est şi,
mai ales, în cea de sud-vest a Dobrogei româneşti. Cu excepţia unor tezau
re timpurii din argint şi din bronz55, contextul arheologic al pieselor callati
ene din acest areal aparţine, în majoritatea cazurilor, secolelor II-I a. Chr.56
Emisiunile din aur ale cetăţii, din trei perioade distincte, sunt prezente
în compoziţia depozitelor de la Dăieni (57 de stateri de tip Alexandru cel
Mare, din anii 250-225 a. Chr.)57, Bâlgarevo (regiunea Dobrich, Bulgaria;
doi stateri de tip Lysimach, de la sfârşitul secolului al II-lea)58 şi Cum
păna (probabil stateri de acelaşi tip, dar din vremea lui Mithridates VI
Eupator).59
O inversare semnificativă a raportului cantitativ între metale se produ
ce în descoperirile din mediul „barbar", nord-dunărean. Un număr im
presionant de monede de aur, cu sigla oraşului, se găsesc în tezaurele de
la Anadol (240 de stateri de tip Alexandru şi, probabil, o bună parte din
cele 57 de piese atribuite iniţial atelierului de la Tomis)60 şi Mărăşeşti (jud.
Vrancea; 17 stateri de tip Alexandru şi alţi trei de tip Lysimach, târzii)61•
Singurul depozit din metal comun, de mici dimensiuni, a apărut în nive
lul al IV-iea al aşezării de la Poiana şi conţine 32 de piese contramarcate,
53. Pentru chora callatiană şi limitele sale, am utilizat Avram 1991 şi Avram 2006,
67-70. A se vedea şi rezultatele obţinute, pentru această categorie de descoperiri din
Dobrogea, de Talmaţchi 2006 a, 39.
54. Astfel de piese au fost antrenate în circulaţia comercială elenistică până în Asia
Mică (Poenaru Bordea 2001 b, 568).
55. Talmaţchi 201 1 a, 434.
56. Talmaţchi 2002-2003, 396; Talmaţchi 201 1 b, 19.
57. Poenaru Bordea 2005, 12-13, nr. 1 -36; Preda, Petac 2006, 30-32, nr. 93, 99-103,
107-108, 33-34, nr. 1 1 0-1 1 1, 115-116, 120; Petac 2004-2009, 9-13, nr. 1 -14.
58. Gerasimov 1 975, 25, nr. 2-3; IGCH 954; corect identificaţi în CH II, 34, nr. 123;
Poenaru Bordea 2004, 59, nr. 5.
59. Custurea, Talmaţchi 201 1, 188, nr. 35.
60. Pridik 1902, 68, nr. 188-222, 71, nr. 279-414, 76, nr. 513-568, 77-78, nr. 578-628;
IGCH 866; Poenaru Bordea 1979, 42-43, 46; Poenaru Bordea 2004, 59, nr. 2.
61. Poenaru Bordea 1974, 108-109, nr. 64-83.
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dintre care două par să fi fost aurite.62 Credem că informaţia referitoa
re la aceste ultime două monede este veridică, deoarece ea provine chiar
de la specialiştii care au realizat cercetarea arheologică. În acelaşi orizont
cronologic, al secolelor 11-1 a. Chr., se încadrează şi bronzurile izolate din
centrele autohtone de la Grădiştea (jud. Brăila)63, Popeşti (corn. Mihăileşti,
jud. Giurgiu)64, Radovanu (jud. Călăraşi)65 şi Poiana.66
d) Emisiunile cetăţii Tomis (Anexa IV). Numerarul mărunt al coloniei
milesiene, cu o remarcabilă diversitate iconografică, prevalează în des
coperirile din arealul dobrogean. Majoritatea pieselor izolate (50,9%) şi
aproape toate depozitele au fost descoperite în interiorul cetăţii, contri
buţia aşezărilor din teritoriu67 fiind, în mod surprinzător, una nesemni
ficativă. 68 Mai multe exemplare provin din aşezările autohtone din afara
acestuia (10 situri care acoperă 1 1,2% din descoperirile izolate). Aria de
răspândire predilectă a bronzurilor tomitane pare să fie cea din jumătatea
sudică a provinciei, unde se grupează spre zona litorală şi spre cea dună
reană, mai ales în colţul de sud-vest.
Monedele de aur ale oraşului aflate în tezaure sunt stateri de tip Lysi
mach, timpurii (doar un exemplar la Bâlgarevo69) şi, mai ales, târzii (pro
babil o piesă la Graniear [regiunea Burgas, Bulgaria]7° şi multe altele,
presupuse, la Cumpăna71).
La stânga Dunării sunt consemnate foarte puţine descoperiri cer
te. Doar câteva exemplare, din metal comun, uzate şi contramarcate, au
apărut în săpăturile din aşezările getice de la Barboşi-Galaţi72, Piscul Cră
sani73, Radovanu74 şi Târgşoru Vechi (jud. Prahova).75 În urma revizuirii
cronologiei emisiunilor din aur ale cetăţii, este greu de susţinut prezenţa
62. Teodor, Nicu, Ţau 1987; Teodor, Mihăilescu-Bîrliba 1993, 128, nr. 5-36.
63. Mitrea 1988, 216, nr. 4.
64. Cojocărescu 1981, 143, nr. 5.
65. Morintz, Şerbănescu 1985, 27; Şerbănescu 1987, 155, nr. 1-2.
66. Mitrea 201 1 a, 198, nr. 2, 202, nr. 4-5, 216, nr. 1 (?).
67. Pentru identificarea teritoriului tomitan am utilizat Irimia 2006. A se vedea şi
valorile determinate Ia Talmaţchi 2006 a, 39.
68. Poenaru Bordea 2001 b, 569.
69. Gerasimov 1975, 25, nr. 4; IGCH 954; CH II, 34, nr. 123; Poenaru Bordea 2004,
64, nr. 1 .
70. IGCH 974; vezi şi opinia lui F. de Callatay cu privire l a încadrarea cronologică a
acestei piese (Callatay 1995, 44; Callatay 1997, 148).
71 . Custurea, Talmaţchi 201 1, 188, nr. 35.
72. Sanie, Sanie 1991, 53, nr. 2-4; Sanie, Sanie 201 1, 125-126, nr. 2-4.
73. Conovici 1983, 39-40, nr. 3-4 (Copuzu, corn. Balaciu, jud. Ialomiţa).
74. Glodariu 1974, 259, nr. XXVIII. 84.
75. Mitrea 1963, 590, nr. 7.
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staterilor tornitani de tip Alexandru în depozitul de la Anadol.76 În schimb,
două exemplare de tip Lysirnach, din perioade distincte77, compun adstra
tul târziu al tezaurului de la Mărăşeşti. O piesă de acelaşi fel, probabil
din vremea lui Mithridates VI, este înregistrată în documente din secolul
al XIX-lea ca fiind descoperită în zona Munţilor Orăştiei.78 Ea ar fi putut
aparţine unuia dintre depozitele descoperite aici de-a lungul timpului,
care conţineau stateri de tip Lysirnach.
Din descoperirile publicate am reuşit să repertoriern o cantitate însem
nată de monede bătute de cele trei centre vest-pontice în epoca elenistică,
ce depăşeşte 5600 de exemplare (a se vedea cifrele înregistrate în Anexe).
Cea mai mare parte dintre acestea (peste 75%) au fost descoperite pe teri
toriul Dobrogei. În interiorul acestui areal se conturează două zone cu tră
sături monetare distincte. Prima dintre ele este coasta litorală, cu cetăţile
greceşti, teritoriile aferente şi unele aşezări din vecinătatea lor. Densitatea
descoperirilor de numerar mărunt, izolate sau în tezaure de mici dimen
siuni, şi volumul lor considerabil probează existenţa, aici, a unei circulaţii
monetare reale, cu toate caracteristicile ei.79
Pentru restul provinciei, ni se prezintă o imagine deosebită, în ceea
ce priveşte atât cantitatea pieselor (mai puţin numeroase), cât şi calitatea
acestora (majoritatea fiind din metal preţios, deseori tezaurizat). Din păca
te, orice încercare de a corela documentul numismatic cu centre de locuire
indigenă în Dobrogea se dovedeşte o sarcină dificilă, în stadiul actual al
cunoştinţelor.80 În peste jumătate din aşezările identificate ca aparţinând
geţilor, adică în 28 de situri, majoritatea doar semnalate, au fost descoperi
te monede, în foarte puţine cazuri însoţite de date arheologice. Predomină
emisiunile din argint, mai ales sub formă de acumulări, în vreme ce bron
zurile apar sporadic, spre sfârşitul perioadei, în secolele II-I a. Chr. Siturile
cele mai productive sunt cele din apropierea cursului Dunării, în partea
de nord (Murghiol [jud. Tulcea], Tulcea [jud. Tulcea], Isaccea [jud. Tulcea],
Măcin [jud. Tulcea]) şi în cea de sud-vest a provinciei (Adâncata - Floriile
[corn. Alirnanu, jud. Constanţa], Izvoarele [corn. Lipniţa, jud. Constanţa],
Ostrov [jud. Constanţa]). Descoperirile din interiorul comunităţilor getice
din Dobrogea par să indice faptul că oraşele greceşti au reuşit doar într-o
76. Pridik 1902, 78, nr. 630-686; Poenaru Bordea 1979, 42-43, 46; Poenaru Bordea
2004, 64, nr. (•"); cei 57 de stateri tomitani sunt, în realitate, emisiuni de la Callatis şi
Odessos.
77. Poenaru Bordea 1 974, 1 09, nr. 87-88, 1 23 şi nota 97; F. Callatay încadrează doar
piesa nr. 88 în categoria ultimelor emisiuni (Callatay 1995, 40, 44, 49 şi nota 16).
78. Winkler 1960, 454 (IV. Grădiştea Muncelului); Munteanu 2005, 248-251 .
79. Talmaţchi 2006 a, 41-42; Talmaţchi 2008 a, 19.
80. Pentru stadiul cercetării arheologice a aşezărilor getice din Dobrogea, vezi Iri
mia 2007, 139-140.
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mică măsură să-şi atragă partenerii autohtoni într-o relaţie comercială, cu
reale pârghii monetare. Cel mai probabil, utilizarea monedei ca instru
ment de schimb s-a realizat, în mediul local, în situaţii excepţionale, în
anumite zone şi într-o etapă târzie.81
Doar un sfert dintre descoperirile vest-pontice sunt localizate la nordul
Dunării. Ele ajung aici, cel mai adesea, sub forma nominalurilor de valoare,
din aur şi argint, în depozite gata constituite, uneori chiar din bronzuri. Toa
te estimările cantitative le plasează în poziţii periferice în peisajul monetar
din acest areal, în primele patru secole a. Chr. Cele peste 1200 de piese de la
Histria, Callatis şi Tomis repertoriate de noi reprezintă doar 8,4% din tota
lul descoperirilor monetare găsite în tezaure sau izolat la nordul Dunării şi
datate în perioada secolelor IV-I a. Chr.82 De asemenea, ni se pare relevantă
situaţia pieselor provenind din aşezările autohtone, pentru care am calculat
valori foarte mici (6,8 %) în interiorul acestei categorii de descoperiri.83 Doar
46 de exemplare izolate s-au găsit în 17 situri, majoritatea aparţinând perioa
dei de maximă dezvoltare a civilizaţiei autohtone. Datele de care dispunem
ne îndreptăţesc să judecăm cu scepticism existenţa unei circulaţii efective a
emisiunilor pontice în acest areal.84 Ele sunt mai degrabă consecinţa unui fe
nomen de penetraţie, caracteristic majorităţii teritoriilor periferice bazinului
mediteraneean.85
O analiză recentă a descoperirilor numismatice din întreaga Dacie prero
mană demonstrează că, până la începutul secolului I a. Chr., nu se poate
susţine, în mod concret, existenţa unei economii monetare şi, implicit, a
unei circulaţii monetare. Comerţul extern (fără îndoială, deosebit de intens
şi bogat) cu partenerii greci se baza, aşa cum o arată descoperirile arheo
logice, pe schimbul propriu-zis de mărfuri (troc).86 O confirmare a acestei
81. Vezi şi opiniile lui G. Talmaţchi asupra acestei probleme (Talmaţchi 2004, 177;
Talmaţchi 2008 a, 19; Talmaţchi 2008 b, 506-507; Talmaţchi 2010, 402; Talmaţchi 201 1 b,
18; Talmaţchi 201 1 c, 451 -453; Talmaţchi, Cliante 2006-2007, 23).
82. Ne-am raportat la cea mai recentă bază de date numismatice, creată de
T. Părpăuţă (Părpăuţă 2006, 152, 154, 167-309 - Anexele 1-11 şi 407-430 - Anexa VI; în
total au fost repertoriate 13.303 monede străine şi locale).
83. Părpăuţă 2006, 156, 431-460 - Anexa VII şi tab. VI-VIII; în total au fost înregistrate
61 de aşezări din Dacia preromană, cu 2.373 de monede, dar listele respective sunt
incomplete, lipsind unele situri identificate chiar în studiul de faţă, precum cele de la
Beneşti, Căbeşti sau Hotarele.
84. O astfel de poziţie, singulară la momentul respectiv, vezi la Mihăilescu-Bîrliba
1990, 50; ulterior, ea a fost consolidată, mai ales prin cercetările lui G. Talmaţchi
(Talmaţchi 2004, 176-177; Talmaţchi 2006 a, 44; Talmaţchi 2008 b, 506; Talmaţchi 201 1
c, 452-453).
85. Gorini 1998, 71, 74, 77.
86. Mihăilescu-Bîrliba 2003-2005, 100-102; despre rolul trocului în relaţiile dintre
grecii din nordul şi vestul Pontului şi populaţiile „barbare", a se vedea şi Banaru 2013
(în acest volum).
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poziţii am putea căuta în descoperirile monetare din siturile de la Poiana
şi de la Barboşi, considerate centre de desfacere a mărfurilor greceşti şi de
aprovizionare a zonelor getice învecinate.87 Primul dintre aceste situri a
beneficiat de investigaţii sistematice, îndelungate şi s-a dovedit extrem de
generos din punct de vedere numismatic. Lista monedelor găsite aici, pe
toată durata de existenţă a aşezării, conţine opt piese vest-pontice88, care
reprezintă doar 2,4% din totalul descoperirilor izolate89; cifra creşte foarte
puţin (până la 3,9%) dacă includem în aceste calcule şi tezaurele.90 Un nu
măr chiar mai mic de astfel de emisiuni91 provin din cetăţuia geto-dacică
de la Barboşi. Procentul acestora din totalul pieselor izolate (17,4%) pare
neverosimil, deoarece numărul descoperirilor despre care avem date certe
este foarte mic. 92
În cele mai multe cazuri, căile de pătrundere a monedelor pontice în
mediul autohton sunt non-comerciale, iar pentru a le putea recunoaşte
trebuie să apelăm la diferite categorii de izvoare, epigrafice, literare sau
arheologice. Urmărind, în general, mărturiile scrise, am încercat să iden
tificăm câteva modalităţi prin care monedele grecilor ar fi putut ajunge în
mâinile „ barbarilor". 93
1 . Prima dintre ele o constituie sumele plătite în baza unor înţe
legeri încheiate cu populaţiile „barbare".94 Se pot identifica mai mul
te feluri de plăţi, în funcţie de natura, durata sau scopul în vederea
căruia au fost încheiate acordurile în care acestea sunt prevăzute. Cea
mai consistentă dintre sume era, probabil, tributul (regulat ?) (cp6Qo<;)
plătit în schimbul protecţiei militare, în cadrul unor tratate de lungă
durată, cu clauze precise (oµoAoyia).95 În cazul Histriei, s-au păstrat men
ţiuni despre astfel de relaţii cu basilei locali de la începutul secolului al
87. Teodor 1999, 94; Vulpe, Teodor 2003, 106 (Poiana); Sanie, Sanie 201 1, 47 (cu
bibliografia mai veche) (Barboşi).
88. Vide supra, n. 22 (Histria - 5 AR) şi n. 66 (Calllatis - 3 AE).
89. Am utilizat Catalogul întocmit de B. Mitrea (Mitrea 201 1 a, 192-205).
90. Mitrea 201 1 a, 192-216.
91. Vide supra, n. 46 (Histria - 1 AE) şi n. 72 (Tomis - 3 AE).
92. Au fost luate în calcul loturile publicate de Sanie, Sanie 201 1, 125-128, nr. 1 -16,
şi Preda 201 1, 161-162, nr. 1-9 (cu observaţia că piesele nr. 1 şi 10, din primul lot, şi res
pectiv nr. 2 şi 4, din cel de-al doilea lot, sunt identice).
93. O schemă asemănătoare, foarte elaborată şi documentată, a fost concepută de
A. Bursche, cu privire la relaţiile dintre Imperiul Roman şi Barbaricum în cursul se
colelor III-IV p. Chr. (Bursche 1996, 105-121).
94. Date mai precise despre contextul în care funcţionează aceste relaţii şi despre
natura lor juridică şi diplomatică, vezi Pippidi 1967, 167-221; Ştefan 1984; Avram 1989
şi Ruscu 2002, 268-326.
95. Pippidi 1967, 208; Ştefan 1984, 333; Avram 1989, 86; Ruscu 2002, 272-273.
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Ii-lea a. Chr., precum Rhemaxos şi fiul său,96 sau poate chiar din veacul
anterior, precum Zalmodegikos97• Aproximativ aceleiaşi perioade îi apar
ţin atestările similare de la Olbia98 şi Mesambria99•
O categorie aparte o constituie sumele plătite ocazional, pentru răs
cumpărarea teritoriului cetăţii.100 Ele sunt incluse în acorduri cu un scop
precis şi cu o durată limitată, precum cele încheiate de colonia milesiană
cu căpetenii „barbare" de origine tracă (Zoltes)101 sau, probabil, cu cele
germanice (Ates)102• Prin reînnoirea periodică a armistiţiilor cu aceiaşi
parteneri nestatornici, cum se dovedesc tracii şi, poate, skirii, plăţile inci
dentale ar fi putut deveni, în timp, tributuri regulate pentru răscumpăra
rea permanentă a teritoriului, după scenariul descris de Polibiu în cazul
Byzantionului.103 În sfârşit, chiar dacă nu sunt menţionate în izvoare, anu
mite angajamente pecuniare ale grecilor trebuie să se fi regăsit în alianţele
militare temporare cu vecinii „barbari", precum cea cu tracii şi sciţii împo
triva lui Lysimach, consemnată de Diodor.104
Toate aceste categorii de plăţi se realizau mai ales în monede din me
tal preţios. Avea întâietate aurul, care este menţionat, în diferite ocazii,
în inscripţiile elenistice ale celor trei oraşe vest-pontice.105 Dintre acestea,
doar în cazul Histriei este atestată folosirea monedelor din aur în relaţi
ile cu populaţiile „barbare".106 Situaţii asemănătoare, din perioade apro
piate, sunt consemnate în spaţiul pontic, la Olbia107, Mesambria108 sau
96. ISM I 15; o datare a acestui document în jurul anului 190 a. Chr. la Cojocaru
2004, 386.
97. ISM I 8; Pippidi 1967, 173-180; Avram 1989, 85.
98. IOSPE I2 32; încadrări cronologice recente la Cojocaru 2004, 400 (anii 250-214/212
a. Chr.) şi Avram 2012 (cca 220 a. Chr.).
99. IGB I2 307 (anii 281-277 a. Chr.).
100. Ştefan 1984, 333; Avram 1989, 86; Ruscu 2002, 270-272.
101. ISM I 15.
102. SEG LII 724; decretul în cinstea lui Meniskos e datat de către A. Avram
între anii 220 şi 210 a. Chr. (Avram 2012). Din păcate, din cauza condiţiilor vagi de
descoperire (în necropola medievală de la Pliska), nu există certitudinea provenienţei
histriene a inscripţiei, ea putând să aparţină unei alte colonii milesiene de pe coasta de
vest a Mării Negre. Astfel că toate referirile la acest decret, în lucrarea de faţă, trebuie
privite cu prudenţă.
103. Polibiu IV, 45, 1 -8; 46, 3-4; Avram 1989, 87; Avram 2012.
104. Diodor din Sicilia XIX, 73, 1 -5; Ştefan 1984, 332; Avram 1989, 87; Ruscu 2002,
85, 292 (interpretarea numismatică a acestor evenimente, faţă de care avem rezerve),
269-271 (discuţii pe marginea termenilor folosiţi de autorul grec).
105. ISM I 1, 9, 15, 19, 58; SEG XLVII 1125; SEG Ul 724 (Histria); ISM II 1, 2 (Tomis);
ISM III 3, 35 (Callatis).
106. ISM I 15, r. 31: (a)110 XQVUWV iE,[aK]oaiwv; SEG Ul, 724, r. 23-24: [XQ]U
aouc (e.g. [E,a I KO]aiouc;.
107. IOSPE I2 32.
1 08. IGB F 307.
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Byzantion109• Cel mai probabil, este vorba despre stateri de aur, de tip Ale
xandru cel Mare şi Lysimach110, bătuţi în atelierele proprii, dar şi de emisi
uni similare provenind din numeroase centre greco-macedonene şi ajunse
pe piaţa oraşelor.111 Majoritatea depozitelor care conţin astfel de stateri
postumi din secolele III-II a. Chr., aflate în mediul autohton, ar putea fi
puse în legătură cu obligaţiile financiare, de natură diversă, ale cetăţilor
greceşti nord-vest pontice.1 1 2 Din păcate, orice corelări mai precise între
documentul numismatic şi izvoarele scrise sunt aproape imposibil de re
alizat, în stadiul actual al descoperirilor. Asocierea orizontului de tezaure
din sudul Moldovei, de la începutul veacului al II-lea a. Chr. (nucleul de la
Mărăşeşti, Anadol, Cazacii Vechi [regiunea Odessa, Ucraina] şi Pavlovka
[regiunea Odessa, Ucraina]), cu plăţile menţionate în decretul în cinstea
lui Agathokles, din aceeaşi perioadă, nu poate fi probată cu certitudine,
rămânând la stadiul de ipoteză.113
S-a presupus, pe baze mai puţin solide, că o parte din plăţile greci
lor ar fi inclus şi monede din argint.114 Trebuie avută în vedere o aseme
nea posibilitate, mai ales pentru perioadele timpurii, înainte de apariţia
emisiunilor de aur ale coloniilor. În acest sens, concentrările masive de
tezaure histriene din nordul şi sud-vestul Dobrogei româneşti şi, respec
tiv, din nord-estul Bulgariei, unele dintre ele conţinând o mare cantitate de
monede, precum cele de la Dăieni, Ion Corvin sau Măcin, ar putea atesta
dialogul politic cu partenerii autohtoni din vecinătate.115 O semnificaţie
asemănătoare ar putea avea şi unele dintre descoperirile de acelaşi fel, dar
ceva mai târzii, de la nordul Dunării.
2. Sume mari de bani ajung în mediul „barbar" prin remunerarea pres
taţiilor militare, mercenariatul fiind o îndeletnicire curentă şi destul de
profitabilă în epoca elenistică.116 Pentru o perioadă mai veche avem măr
turii epigrafice doar de la Histria, care, pentru a-şi apăra teritoriul în faţa
109. Polibiu IV, 46, 3-4.
1 10. Mihailov, în: IGB 12, 261; Pippidi, în: ISM I, 74; Avram, în: ISM III, 294-295.
1 1 1 . Mecanisme de control strict asupra monedelor străine sunt atestate la Olbia
încă din a doua jumătate a secolului al IV-iea a. Chr. (IOSPE 12 24; IGDOP 14; SEG
XLVIII, 1013) şi ele puteau asigura cetăţilor necesarul de metal preţios (vezi Vinogradov,
Karyskovskij 1997; Melville Jones 2007, 200-201, nr. 349).
1 12. Originea majorităţii staterilor greco-macedoneni descoperiţi la nordul Dunării
trebuie căutată în coloniile greceşti nord şi vest-pontice (Mihăilescu-Bîrliba 1990, 60).
1 13. Poenaru Bordea 1974, 125; Preda 1998, 1 14-1 15.
1 14. O astfel de ipoteză vezi la Ştefan 1984, 335, care se sprijină pe menţiuni din
IOSPE 12 32; ISM I 15, şi de la Polibiu IV, 46, 3-4.
1 15. Pentru evoluţia politică a celor două formaţiuni getice din Dobrogea, vezi, mai
recent, Ruscu 2002, 68-70, 84-85, 280-292; Irimia 2007.
1 16. Despre implicaţiile monetare ale acestei activităţi, vezi, mai nou, Callatay
1 999; Callatay 2009, 59-70.
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tracilor şi a skirilor, folosea oşteni cu plată, arcaşi117 şi călăreţin8, recrutaţi,
probabil, dintre localnicii din vecinătate. În cursul secolelor 11-1 a. Chr., o
parte dintre atelierele oraşelor greceşti dobrogene băteau monede de „tip
scitic".119 Am putea să presupunem că una dintre destinaţiile probabile
ale acestor emisiuni ar fi fost tocmai recompensarea unor astfel de servicii
militare.120
Dar episodul cel mai bine documentat, din mai multe categorii de sur
se, este cel din vremea războaielor mithridatice. În armata regelui Pontu
lui se regăseau numeroşi mercenari „barbari", din zona Dunării şi a Mării
Negre, inclusiv dintre neamurile trace, printre care se aflau, probabil, şi
geţi121, o parte din ei fiind angajaţi prin intermediul aliaţilor vest-pontici.
Pentru plata lor s-au folosit monede locale, special bătute în acest scop.122
Este vorba de staterii târzii, de tip Lysimach, care întrunesc toate carac
teristicile unor emisiuni excepţionale: stil inferior, greutate redusă, titlu
variabil, interval restrâns de batere şi cantităţi impresionante.123 În această
categorie de descoperiri pot fi incluse, deocamdată, doar tezaurele de la
Mărăşeşti (adstratul târziu), Graniear şi Cumpăna, precum şi unele dintre
piesele izolate, înregistrate de noi fără contexte clare de descoperire (vezi
Anexele III-IV), care ar putea indica existenţa unor depozite împrăştiate.
3. Răscumpărarea captivilor se putea realiza de către cetate, dar, cel
mai adesea, ea implica iniţiative private.124 Prin reprezentanţii ei, Histria
1 17. ISM I 5, cu comentariul lui D.M. Pippidi la p. 88; Pippidi 1967, 102-103.
1 18. SEG LII 724; Avram 2012.
1 19. Argumente convingătoare în acest sens oferă Talmaţchi, Andreescu 2008, 458464. Foarte recent, Histria a fost inclusă în rândul atelierelor despre care se ştie că
băteau astfel de emisiuni (Petac, Vasiliţă, Ioniţă 2010, 185-186).
120. Sciţii din această perioadă s-ar fi putut stabili în teritoriul callatian, în calitate
de mercenari (Avram 1991, 128-130); de asemenea, în epoca elenistică este atestată folo
sirea sistematică a monedelor de bronz pentru plăţile militare (Psoma 2009). Pentru
monede „scitice" bătute în alte centre pontice, vezi Anochin 1991; Cojocaru 2005-2006,
117 (emisiunile de acest fel, corelate cu alte mărturii, dovedesc mai degrabă existenţa
unor relaţii paşnice între greci şi sciţi).
121. Appianus, XII, 5, 32 (unul dintre ofiţerii acestuia poartă numele de Dromi
chaites); 3, 15; 10, 69.
122. Ipoteza îi aparţine lui G. Poenaru Bordea (Poenaru Bordea 1974, 124; Poenaru
Bordea 1979, 50), fiind, ulterior, preluată de F. de Callatay (Callatay 1 995, 45; Callatay
1997, 150). A se vedea şi interpretarea unor descoperiri funerare mai vechi de la Histria
şi Callatis, atribuite de A. Rustoiu unor războinici proveniţi din zona Dunării oltene,
angajaţi în armata regelui Pontului (Rustoiu 2000, 277-282).
123. Poenaru Bordea 1974, 124; Poenaru Bordea 1979, 48-51; Poenaru Bordea 1999,
158-159; Poenaru Bordea 2000, 85; Callatay 1995, 39-45; Callatay 1997, 139-150; analize
recente asupra compoziţiei şi titlului acestor emisiuni vezi la Vîlcu et a/ii 201 1, 507,
509-510.
124. O dezbatere pe marginea modalită ţilor de eliberare a captivilor („voie privee"
vs „voie officielle"), la Bielman 1994, 277-309.
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a negociat eliberarea, probabil contra cost, a peste 60 de ostatici de la Zal
modegikos. Reţinerea acestora, voluntară, avea rolul de a întări acordul
între cele două părţi.125 Situaţii diferite prezintă unele documente his
triene care onorează binefăcători pentru meritul de a fi contribuit la eli
berarea unor captivi (prizonieri).126 În contextul care ne interesează, am
identificat un singur caz în care un oficial al cetăţii, Aristagoras, negociază
cu „barbarii", probabil geţii lui Burebista, ca să-şi răscumpere concetăţe
nii căzuţi în robie, acordându-le, în acest scop, „barbarilor" împrumuturi
fără dobândă.127
4. Jafurile erau obişnuite în lumea elenistică, iar printre bunurile de
valoare prădate se aflau, probabil, metale preţioase sub formă de monede,
chiar dacă nu sunt menţionate explicit în documente. În această perioa
dă, teritoriile cetăţilor şi aşezările din interiorul lor erau atacate, în mod
frecvent, de populaţiile „barbare" învecinate, precum tracii lui Zoltes sau,
probabil, skirii lui Ates.128 Este atestată, pe baze epigrafice şi arheologice,
chiar distrugerea parţială a Histriei, la fel ca în cazul Olbiei129, în timpul
expediţiilor de jaf şi pradă ale lui Burebista.13° Captura de război a luptă
torilor daci participanţi la această campanie ar fi conţinut, printre altele,
monede pontice din bronz, care au fost descoperite în zona cetăţilor din
Munţii Orăştiei.131 Probabil că, în legătură cu acest episod, ar trebui studi
ate şi tezaurele cu stateri de tip Lysimach, atât cele identificate de noi în
documente132, cât şi cele descoperite recent în împrejurimile Sarmizege
tusei133. Din păcate, în momentul de faţă nu dispunem de date suficien
te despre aceste piese pentru a putea face aprecieri mai concrete asupra
125. ISM I 8; vezi discuţiile despre semnificaţia termenilor la Pippidi 1967, 177 şi
Avram 1989, 86; Ruscu 2002, 273.
126. ISM I 4, 16, 54; SEG XLVII 1 125.
127. ISM I 54, p. 144.
128. La începutul secolului al III-iea a. Chr., skirii s-ar fi aşezat în nordul Deltei
Dunării, în Bugeac, de unde puteau ataca uşor Histria (Avram 2012).
129. Dion Chrysostomos XXXVI, 4 (The Loeb Classical Library, 1940).
130. Analize detaliate ale acestui eveniment, cu întreaga bibliografie, Ia Ruscu 2002,
297-307, şi, recent, la Avram 2010, 639-641; Rădulescu, Suceveanu 2010, 679-680.
131. Macrea 1933-1935, 159-160; o reluare a acestei ipoteze, cu argumente numis
matice recente, vezi Ia Grămăticu, Oberlănder-Tâmoveanu 2003-2005, 31-32; alte inter
pretări vezi Ia Macrea 1933-1935, 159-160 (tribut al histrienilor); Crişan 1991, 344-346
(rezultat al circulaţiei monetare); Mitrea 1978, 95; Mitrea 1985, 55 (bani de buzunar ai
negustorilor greci); Crişan 1991, 346; Poenaru Bordea 2004, 37 (banii meşterilor greci).
132. Munteanu 2005; în stadiul actual al cercetărilor, se acceptă că în zona Munţilor
Orăştiei (probabil în cetatea de Ia Costeşti - „Cetăţuie" [Glodariu 2010, 672]) se afla
centrul de putere al stăpânirii lui Burebista, indiferent de controversele privind ori
ginea lui (sintetizate Ia Ruscu 2002, 295-297; Vulpe 2010, 669-670).
133. Vîlcu 2010, 202. Probabil că mai există astfel de descoperiri, unele recuperate
de autorităţile române în ultimii ani, despre care avem, însă, doar informaţii incerte.
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prezenţei lor în mediul „barbar", unde ar fi putut ajunge sub formă de
pradă, tribut sau plăţi mercenare.134
5. Acţiunile diplomatice ale cetăţilor au constat, fără îndoială, şi în da
ruri, unele sub formă de bani, acordate şefilor locali, cu scopul de a le câş
tiga bunăvoinţa.135 Patru inscripţii histriene onorează reprezentanţi oficiali
ai cetăţii, care au îndeplinit solii pe lângă diferiţi stăpânitori „barbari",
înfruntând numeroase primejdii în drumul lor.136
6. Trebuie avută în vedere şi deplasarea locuitorilor cetăţilor, în scopuri
diverse, în teritoriul „barbar" de la nordul Dunării. O parte din monedele
pontice de bronz din secolele 11-1 a. Chr. descoperite în davele getice şi-ar
putea avea originea în „banii de buzunar" ai grecilor137, care erau greu de
folosit în mediul în care se aflau.
Modalităţile non-comerciale de pătrundere a emisiunilor pontice în
lumea „barbară" sunt numeroase şi variate. Din păcate, doar o parte din
tre acestea pot fi asociate, în mod concret, cu documentele numismatice
existente. Pentru cele mai multe dintre descoperiri putem presupune doar
unele dintre soluţiile de mai sus, fără a le putea identifica mai precis.
Toate aceste forme de contact, pe care le-am clasificat, se definesc din
perspectiva partenerului civilizat (grecii) şi din cea a specialiştilor mo
derni. În viziunea majorităţii autohtonilor ele apăreau, cel mai probabil, ca
schimburi de bunuri ceremoniale, de prestigiu sau schimburi de servicii.138
În momentul pătrunderii în mediul „barbar", funcţiile monedei se mo
difică, ca o consecinţă a depărtării de autoritatea care o garantează (ceta
tea pontică) şi a absenţei unei convenţii asupra întrebuinţării ei în noul
spaţiu.139 Prin metalul conţinut, aceasta conservă, de cele mai multe ori,
doar funcţia de garanţie a valorii, la care se adaugă noi însuşiri ce ţin de
domeniul relaţiilor sociale, politice sau al manifestărilor magico-religioa
se. Piesele din metal preţios constituiau o categorie de bunuri personale,
de bogăţie individuală. Tezaurele de mari dimensiuni, precum cele de la
Anadol, Mărăşeşti sau chiar de la Dăieni şi Ion Corvin, care concentrau va
lori considerabile, atestau rangul, puterea şi prestigiul deţinătorilor în inte
riorul comunităţii.140 Putem presupune şi existenţa unor semnificaţii legate
134. Poenaru Bordea 1979, 50; Poenaru Bordea 1999, 159; Ruscu 2002, 301, 305, 307;
Munteanu 2005, 253-254; Vîlcu 2010, 207.
135. Oberlander-Târnoveanu 1978, 65; Mitrea 201 l a, 191; a se vedea cazul Olbiei
(IOSPE 12 32, şi comentariile lui Cojocaru 2004, 398-403).
136. ISM I 8, 12, 15, 54.
137. Mitrea 1978, 95; Mitrea 1985, 55-56.
138. Bursche 1996, 105
139. Mihăilescu-Bîrliba 2003-2005, 100; Bursche 2008, 396-397.
140. Bursche 2008, 403.
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de iconografia pieselor greceşti. Deţinerea şi etalarea imaginilor dinaştilor
elenistici, precum cele ale lui Alexandru de pe staterii de tip Lysimach, de
exemplu, constituiau o dovadă a prestigiului elitelor locale.141
De asemenea, este documentată folosirea monedelor pontice în prac
ticile religioase ale autohtonilor. În legătură cu depunerile de ofrande au
fost interpretate piesele aflate în două gropi de cult din puncte diferite
ale davei de la Piscu Crăsani (o drahmă histriană şi, respectiv, două bron
zuri tomitane). Ele au fost îngropate, ritual, împreună cu alte bunuri şi
materiale (ceramică, un vârf de săgeată).142 O situaţie asemănătoare, din
mediul local, a fost recent semnalată în urma cercetărilor arheologice de
pe traseul autostrăzii din jurul Constanţei.143 Alte descoperiri de acelaşi fel
apar în contexte funerare, fiind depuse intenţionat ca „obol al lui Charon",
atât în morminte de incineraţie, cât şi în cele de inhumaţie. La nordul Du
nării, se pare că ele au fost selectate dintre drahmele histriene (la Butori
[raionul Grigoriopol, Republica Moldova]144 şi Dervent [regiunea Odessa,
Ucraina]145), în vreme ce în Dobrogea erau preferate piesele din metal co
mun (la Ciucurova [jud. Tulcea]146 şi Medgidia [jud. Constanţa]147).
Numeroasele analize metalografice, realizate mai ales în ultimii ani,
confirmă faptul că monedele greceşti târzii, din Thasos, Macedonia Pri
ma, Dyrrachium sau Apollonia, constituiau o sursă importantă de mate
rie primă pentru obiectele de podoabă realizate în mediul indigen.148 În
absenţa unor date concrete, ca cele de mai sus, putem doar presupune o
întrebuinţare similară pentru unele dintre piesele din argint ale Histriei
într-un spaţiu lipsit de resurse, dar bogat în descoperiri de artefacte pro
prii din metal preţios. Singurele indicii în acest sens ar putea fi tezaurele
de la Buneşti şi Durleşti - Chişinău (Republica Moldova), ambele de la
răsărit de Carpaţi. Primul depozit, aflat în aşezare, conţinea numeroase
fibule, brăţări şi verigi din argint, produse local, împreună cu o drahmă
histriană.149 Din cel de-al doilea depozit s-au recuperat, recent, o singu
ră monedă de acelaşi fel, din cele şapte iniţiale, împreună cu o emisiune
141. Bursche vorbeşte despre funcţia ideologică a monedelor romane în mediul
„barbar" (Bursche 2008, 400).
142. Conovici 1983, 39-40, 42-43; o astfel de interpretare a acestor „gropi de cult"
vezi la Babeş 2010, 780.
143. Talmatchi 2010, 401-402 şi nota 3.
144. Meljukova 1972, 81 .
145. Andrukh, Sunifuk 1987, 45.
146. Simion 1976, 163.
147. Talmaţchi 2006 b, 93-94, nr. 28.
148. Oberlănder-Târnoveanu et alii 2010, 5-9.
149. Bazarciuc 1980, 169-171; Bazarciuc 1981; vezi şi comentariile lui Măndescu
2010, cat. 36-37, nr. 90.
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de la Tyras şi câteva perechi de cercei.150 Ne apare tentantă ipoteza atri
buirii unei destinaţii asemănătoare şi pieselor histriene din compoziţia
tezaurelor munteneşti târzii, precum cele de la Cremenari, Râncăciov sau
Târnava, despre care avem însă foarte puţine cunoştinţe. Într-un singur
caz, emisiunile din bronz ale cetăţii milesiene sunt asociate cu obiecte de
podoabă realizate din acelaşi metal: este vorba de cel mai mare depozit de
astfel de monede, aflat la nordul Dunării, la Fedeşti, depozit care cuprin
dea, se pare, o verigă şi o brăţară lucrate din bronz, prin tehnica turnării
în tipare bivalve. 1 51
Valoarea documentară a descoperirilor monetare nu trebuie restrân
să exclusiv la domeniul relaţiilor economice şi comerciale. Corelate cu
alte categorii de izvoare, ele pot atesta legături mult mai complexe între
oraşele greceşti vest-pontice şi populaţiile „barbare" în epoca elenistică.

Abstract

The Relations between Western Pontic G reek Cities
and "Barbarian" Populations in the Hellenistic Period.
The Numismatic Evidence

In the present paper we discuss certain aspects of the relations between
the Western Pontic Greek poleis (Histria, Callatis, Tomis) and the "Barba
rian" world (Getian, Thracian, Scythian) in terms of a specific category of
materials: numismatic finds. The research base is represented by the dis
coveries of coins - of different metals, found either isolated or in hoards minted in these centers. The database analysis has several objectives, such
as: the chronology of Pontic monetary issues in the "Barbarian" area, the
manner of their spreading, and the role they were expected to play in the
area under discussion.
The dating of numismatic finds outside the issuing space has a relative
character, relying on the information provided by the context of disco
veries and the associated monetary species. The reasons and manner, in
which such items are distributed in the non-Greek area, varies according
to the region and the period analyzed. Archaeological discoveries confirm
the existence of trade relations, with which a monetary component may be
150. Boldureanu 2007, 354, nr. 1 .
151. Din păcate, această informaţie, corectă şi valoroasă, este puţin cunoscută în
literatura de specialitate (Buzdugan, Rotaru 1997, 28, 86, fig. 2-3).
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associated in some cases. Also, preserved written sources (ancient authors,
and especially inscriptions) recorded numerous other (non-commercial)
possible ways, by which Greek coins fell into the hands of "Barbarians" : 1 .
tribute (single or annual) and payment o f amounts required by the treaties
of alliance; 2. military payments to mercenaries; 3. ransoms for prisoners;
4. plundering raids; 5. diplomatic gifts; 6. the mobility of the people. In
any such situation one must study the complex connotations - such as
social, political or religious - gained by some of the monetary issues once
spread in the "Barbarian" area.
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ANEXE152

Anexa I. Descoperiri monetare aparţinând oraşului Histria
(AR, grupa III-IV)
Histria

Tezaure
Izolate
Total

Dobrogea

Moldova

2375 AR
(19 tez; 55 c)

Muntenia

704 AR
(17 tez; 66 c)

Lista descoperirilor: Adamclisi (jud. Constanţa) - 1 AR; Adâncata-Flo
riile (corn. Alimanu, jud. Constanţa) - 5 AR; Agigea (jud. Constanţa) - 1 AR;
Albeşti (jud. Constanţa) - 3 AR; Argamum (corn. Jurilovca, jud. Tulcea) -

1 AR; Babadag (jud. Tulcea) - I AR; Baraclar (Bulg.) - 1 AR; Barboşi-Galaţi
(jud. Galaţi) - 1 AR; Bâlgarka (Bulg.) - tez 10 AR; Bârlad (jud. Vaslui) 2 AR; Beneşti (corn. Tanacu, jud. Vaslui) - 1 AR; Bereşti (jud. Galaţi) 1 AR; Bistreţ (jud. Olt) - 1 AR; Bonţeşti (corn. Cârligele, jud. Vrancea) - I AR;
Borăneşti (corn. Coşereni, jud. Ialomiţa) - tez 63 AR; Borcea (jud. Călăraşi)
- 3 AR; Brăcima (Bulg.) - tez 10 AR; Brăila (jud. Brăila) - 4 AR; Buneşti
(corn. Avereşti, jud. Vaslui) - tez 1 AR; Butori (R. Mold.) - IAR; Camena
(corn. Baia, jud. Tulcea) - 2 AR; Canlia (corn. Lipniţa, jud. Constanţa) 2 AR; Capul Şabla (Bulg.) - 2 AR; Căbeşti (corn. Podu Turcului, jud. Bacău) 
tez 30 AR; Căciuleşti (corn. Girov, jud. Neamţ) - 2 AR; Călăraşi (jud.
Călăraşi) - 1 AR; Cerepcău (R. Mold.) - 1 AR; Cernavodă (jud. Constanţa) 1 AR; Cetatea Albă (Belgorod-Dnestrovskij, Ucr.) - 3 AR; Ciripcău (R.
Mold.) - 1 AR; Constanţa (jud. Constanţa) - tez 110 AR; 10 AR; Crăsanii
de Jos (corn. Balaciu, jud. Ialomiţa) - 1 AR; Credinţa (corn. Chirnogeni,
jud. Constanţa) - 1 AR; Cremenari (corn. Calicea, jud. Vâlcea) - tez 4 AR;
Cumpăna (jud. Constanţa) - 2 AR; Dăeni (jud. Tulcea) - tez cca 2000 AR;
tez 1 AR; Deleni (jud. Constanţa) - 1 AR; Dervent (Ucr.) - 1 AR; Devnia
(Bulg.) - 1 AR; Dimitâr Ganevo (Bulg.) - 1 AR; Dobrogea (provincie) - tez
400 AR; tez 7 AR; 53 AR; Dobrogled (Bulg.) - tez 67 AR; Doliste (Bulg.) 2 AR; Doroşcani (corn. Popeşti, jud. Iaşi) - AR; Doroţcaia (R. Mold.) - tez
152. Pentru toate descoperirile din Anexe, a se vedea, mai ales, lista bibliografică de
la nota 5; în cazul tezaurelor, sunt consemnate doar piesele cetăţii respective, pe care
acestea le conţin. Au fost folosite următoarele abrevieri: AV - aur, AR - argint, AE bronz; tez - tezaur, pc - punct (cu descoperiri), ex - exemplare.
Pentru descoperirile de monede histriene din Moldova, se referă la spaţiul Daciei
răsăritene, dintre Carpaţii Orientali, Nistru, Marea Neagră şi Dunăre (Mihăilescu
Bîrliba 1990, 14).
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162 AR; Dunărea (corn. Seimeni, jud. Constanţa) - 1 AR; Dunăreni (jud.
Constanţa) - 1 AR; Durleşti - Chişinău (R. Mold.) - tez 7 AR; Enisala
(jud. Tulcea) - tez 37 AR; 2AR; Fântânele (jud. Constanţa) - 1 AR; Focşani
(jud. Vrancea) - 1 AR; Gaber (Bulg.) - 1 AR; Galaţi (jud. Galaţi) - 1 AR;
Galiţa (corn. Ostrov, jud. Constanţa) - 7 AR; Găiceana (jud. Bacău) 3 AR; Gâldău (corn. Jegălia, jud. Călăraşi) - 1 AR; Gebeduke (Bulg.) - 1 AR;
Giurgiu (jud. Giurgiu) - 2 AR; Glăvăneşti (corn. Glăvăneşti, jud. Bacău) 1 AR; Gura Dobrogei (corn. Cogealac, jud. Constanţa) - 1 AR; Hârşova
(jud. Constanţa) - tez AR; 3 AR; Histria (corn. Istria, jud. Constanţa) 7 AR; Holboca (jud. Iaşi) - 1 AR; Horodişte (R. Mold.) - 1 AR; Hotarele
(jud. Giurgiu) - tez 9 AR; Iezeru (corn. Jegălia, jud. Călăraşi) - 1 AR; Ion
Corvin (jud. Constanţa) - tez AR; Insula Şerpilor (Ucr.) - 2 AR; Isaccea
(jud. Tulcea) - 5 AR; Istria (jud. Constanţa) - 8 AR; Izvoarele (jud. Tulcea) 2 AR; Izvoarele (corn. Lipniţa, jud. Constanţa) - 1 AR; Jijila (jud. Tulcea) 1 AR; Jurilovca (jud. Tulcea) - 2 AR; Kaloian (Bulg.) - 2 AR; Kaolinovo
(Bulg.) - tez 28 AR; Kicevo (Bulg.) - 1 AR; Krajnovo (Bulg.) - tez 24
AR; Krumovo (Bulg.) - 1 AR; Mangalia (jud. Constanţa) - 5 AR; Măcin
(jud. Tulcea) - tez 200 AR; Medgidia (jud. Constanţa) - 1 AR; Medovec
(Bulg.) - 1 AR; Murfatlar (jud. Constanţa) - 1 AR; Murgeni (jud. Vaslui) 1 AR; Murighiol (jud. Tulcea) - 1 AR; Năvodari (jud. Constanţa) - 1 AR;
Niculiţel (jud. Tulcea) - 1 AR; Nuntaşi (corn. Istria, jud. Constanţa) 3 AR; Obârşeni (corn. Vinderei, jud. Vaslui) - 1 AR; Obârşia (jud. Olt) 1 AR; ObroCiste (Bulg.) - tez 4 AR; Orlovka (Ucr.) - cca 100; Ostrov (jud.
Constanţa) - 2 AR; Pamidovo (Bulg.) - tez 2 AR; Pantelimonul de Sus
(jud. Constanţa) - tez 5 AR; Pădureni (corn. Dobromir, jud. Constanţa) 1 AR; Pecineaga (jud. Constanţa) - 4 AR; Plovdiv (Bulg.) - 3 AR; Pietroasele
(jud. Buzău) - 1 AR; Piua Petrii (corn. Giurgeni, jud. Ialomiţa) - 1 AR; Piscu
(jud. Galaţi) - 1 AR; Ploieşti (jud. Prahova) - 6 AR; Poiana (corn. Nicoreşti,
jud. Galaţi) - 5 AR; Poiana Teiului (jud. Tulcea) - tez AR; Pomarevo (Bulg.)
- 1 AR; Prilep (Bulg.) - 2 AR; Prisecani (corn. Bogheşti, jud. Vrancea) 1 AR; Prodăneşti (corn. Bereşti-Meria, jud. Galaţi) - 1 AR; Rasova (jud.
Constanţa) - 1 AR; Razdjal (Bulg.) - tez 160 AR; Răzoarele (corn. Oltina,
jud. Constanţa) - 1 AR; Râncăciov (corn. Călineşti, jud. Argeş) - tez 4
AR; Reni (Ucr.) - 1 AR; Roşiţa (Bulg.) - 1 AR; Roxolani (Ucr.) - tez 2 AR;
5 AR; Sarighiol (Bulg.) - 1 AR; Satu Nou (corn. Oltina, jud. Constanţa) 3 AR; Sălcioara (corn. Jurilovca, jud. Tulcea) - 2 AR; Sborianovo (Bulg.)
- 6 AR; Seimeni (jud. Constanţa) - 1 AR; Silistra (Bulg.) - tez 104 AR;
tez 22 AR; tez 2 AR; Sinoe (corn. Mihai Viteazu, jud. Constanţa) - tez 5
AR; 5 AR; Slava Cercheză (jud. Tulcea) - 4 AR; Slava Rusă (corn. Slava
Cercheză, jud. Tulcea) - 1 AR; Smoljan (Bulg.) - 2 AR; Sofia (Bulg.) 387
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1 AR; Spiru Haret (corn. Berteştii de Jos, jud. Brăila) - 1 AR; Stara Zagora
(Bulg.) - 1 AR; Stolniceni (R. Mold.) - tez 44 AR; Tăvădăreşti (corn. Dealul
Morii, jud. Bacău) - 1 AR; Târguşor (jud. Constanţa) - 1 AR; Târnava
(corn. Botoroaga, jud. Teleorman) - tez 1 AR; Teliţa (corn. Frecăţei, jud.
Tulcea) - 2 AR; Todorovo (Bulg.) - tez 50 AR; Tulcea (jud. Tulcea) - tez 104
AR; 5 AR; Tuzla (Ucr.) - 2 AR; Vadu (corn. Corbu, jud. Constanţa) 4 AR; Valea Teilor (jud. Tulcea) - 6 AR; Vama (Bulg.) - 1 AR; Vaslui (jud.
Vaslui) - 1 AR; Văcăreni (corn. Luncaviţa, jud. Tulcea) - 1 AR; Vărăşti
(corn. Dorobanţu, jud. Călăraşi) - 1 AR; Vetrişoaia (jud. Vaslui) - 1 AR;
Viile (corn. Ion Corvin, jud. Constanţa) - 1 AR; Vladislavovo (Bulg.) 1 AR; Vulturu (jud. Constanţa) - 2 AR.

Anexa II. Descoperiri monetare aparţinând oraşului Histria (AV şi AE)
Histria

Dobrogea

Tezaure

(?) AV (1 tez)
9 AE (5 tez)
1095 AE (49 pc)
1114 ex
(6 tez; 49 pc)

Izolate
Total

N.

Dunării

S. Dunării
(fără Dobrogea)

19 AV (1 tez)
315 AE (3 tez)
26 AE (8 pc)

2 AE (2 pc)

362 ex
(4 tez; 10 pc)

Lista descoperirilor: Adamclisi (jud. Constanţa) - 1 AE; Adâncata-Flo
riile (corn. Alimanu, jud. Constanţa) - 15 AE; Agigea (jud. Constanţa) -

1 AE; Albeşti (jud. Constanţa) - 4 AE; Anadol (Dolinskoe, Ucr.) - tez 19 (?)
AV; Argamum (corn. Jurilovca, jud. Tulcea) - 15 AE; Babadag (jud. Tulcea) 1 AE; Barboşi-Galaţi (jud. Galaţi) - 1 AE; Bărăganu (corn. Mereni, jud.
Constanţa) - 3 AE; Brad (corn. Negri, jud. Bacău) - 1 AE; Caliacra (Bulg.) 1 AE; Călan (jud. Hunedoara) - tez 1 1 AE; Cerbu (corn. Topolog, jud.
Tulcea) - 1 AE; Cernavodă (jud. Constanţa) - 1 AE; Cheia (corn. Târguşor,
jud. Constanţa) - 1 AE; Ciucurova (jud. Tulcea) - 1 AE; Cochirleni
(corn. Rasova, jud. Constanţa) - 1 AE; Cogealac (jud. Constanţa) - 1 AE;
Constanţa (jud. Constanţa) 7 AE; Costeşti (corn. Orăştioara de Sus, jud.
Hunedoara) - 20 AE; Cumpăna (jud. Constanţa) - tez AV; Dervent (corn.
Ostrov, jud. Constanţa) - 1 AE; Dobrogea (provincie) - tez AE; 18 AE;
Dorobanţu (corn. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa) - 3 AE; Draganovo
(Bulg.) - 1 AE; Dunăreni (corn. Aliman, jud. Constanţa) - 1 AE; Fedeşti
(corn. Şuletea, jud. Vaslui) - tez cca 300 AE; Garvăn (corn. Jijila, jud.
-
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Tulcea) - 1 AE; Ghindăreşti (jud. Constanţa) - 1 AE; Gura Dobrogei (corn.
Cogealac, jud. Constanţa) - 1 AE; Hârşova (jud. Constanţa) - 1 AE; Histria
(corn. Istria, jud. Constanţa) - 831 AE; Insula Şerpilor (Ucr.) - 1 AE; Ion
Corvin (jud. Constanţa) - 1 AE; Isaccea (jud. Tulcea) - tez 2 AE; 7 AE;
Istria (jud. Constanţa) - 4 AE; Izvoarele (corn. Lipniţa, jud. Constanţa) 7 AE; Jurilovca (corn. Jurilovca, jud. Tulcea) - 3 AE; Kesteric (Bulg.) - 1 AE;
Limanu (jud. Constanţa) - 2 AE; Luncani (corn. Boşorod, jud. Hunedoara) 1 AE; Mangalia (jud. Constanţa) - 2 AE; Mihai Viteazu (jud. Constanţa) 2 AE; Năvodari (jud. Constanţa) - 1 AE; Nuntaşi (corn. Istria, jud.
Constanţa) - 3 AE; Oarţa de Sus (corn. Oarţa de Jos, jud. Maramureş) - lAE;
Ostrov (jud. Constanţa) - 2 AE; Palazu Mic (corn. Mihail Kogălniceanu,
jud. Constanţa) - 1 AE; Pantelimonul de Sus (jud. Constanţa) - tez 2
AE; Pecineaga (jud. Constanţa) - 1 AE; Piatra Frecăţei (corn. Ostrov, jud.
Tulcea) - 1 AE; Piatra Frecăţei (corn. Frecăţei, jud. Brăila) - 1 AE; Râncăciov
(corn. Călineşti, jud. Argeş) - tez 4 AE; Salcia (jud. Tulcea) - 1 AE; Sarichioi
(jud. Tulcea) - tez 3 AE; 1 AE; Sălcioara (corn. Jurilovca, jud. Tulcea) 2 AE; Silistra (Bulg.) - 4 AE; Sinoe (corn. Mihai Viteazu, jud. Constanţa) 115 AE; Sprâncenata (jud. Olt) - 1 AE; Tariverde (corn. Cogealac, jud.
Constanţa) - 5 AE; Târguşor (jud. Constanţa) - 1 AE; Tulcea (jud. Tulcea) tez 2 AE; 2 AE; Tuzla (corn. Tuzla, jud. Constanţa) - 1 AE; Vadu (corn.
Corbu, jud. Constanţa) - 1 AE; Valu lui Traian (jud. Constanţa) - 5 AE.

Anexa III. Descoperiri monetare aparţinând oraşului Callatis
(AV, AR şi AE)

Callatis

Tezaure

Izolate
Total

Dobrogea

N.

Dunării

59 AV (3 tez)
1 AR (2 tez)
88 AE (7 tez)
3 AV
(44 pc)
17 AR

260 AV (2 tez)

179 AE
347 ex
(12 tez; 44 pc)

14 AE

32 AE (1 tez)
4 AV
(13 pc)

S. Dunării
(fără Dobrogea)
1 AV (1 tez)
9 AR (6 tez)
1 AE (1 tez)
9 AR
16 AE

(14 pc)

346 ex
(11 tez; 27 pc)

Lista descoperirilor: Adamclisi (jud. Constanţa) - tez 4 AE; 2 AE;
Adâncata-Floriile (corn. Alimanu, jud. Constanţa) - 2 AE; Albeşti (jud.
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Constanţa) - 1 AR; 13 AE; Anadol (Dolinskoe, Ucr.) - tez 240 (?) AV; Balcic
(Bulg.) - 3 AE; Barboşi-Galaţi (jud. Galaţi) - 1 AV; Băltenii de Jos (corn.
Beştepe, jud, Tulcea) - 1 AE; Băneasa (jud. Constanţa) - 1 AR; Bărăganu
(corn. Mereni, jud. Constanţa) - 3 AE; Bâlgarevo (Bulg.) - tez 2 AV; Belgun
(Bulg.) - 2 AE; Boj ureţ (Bulg.) - 1 AR; 1 AE; Caliacra (Bulg.) - 2 AE;
Canlia (corn. Lipniţa, jud. Constanţa) - 1 AE; Capidava (corn. Topalu,
jud. Constanţa) - 1 AV; Capul Şabla (Bulg.) - tez 10 AE; 1 AR; Cavama
(Bulg.) - 2 AE; Cernavodă (jud. Constanţa) - 1 AE; Ciorani (corn. Pufeşti,
jud. Vrancea) - AE; Constanţa (jud. Constanţa) - 12 AE; Cumpăna (jud.
Constanţa) - tez AV; Ciauskioi (Bulg.) - 1 AE; Dăeni (jud. Tulcea) - tez 57
AV; Dâlgopol (Bulg.) - 1 AR; Dobrogea (provincie) - tez AE; 2 AV; 2 AR;
39 AE; Dorobanţu (corn. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa) - 1 AE; Drobeta
Turnu Severin (jud. Mehedinţi) - 1 AE; Eforie Sud (jud. Constanţa) 1 AE; Efreitor Bakalovo (Bulg.) - 1 AE; Golem (Bulg.) - tez 2 AR; Grădiştea
(jud. Brăila) - 1 AE; Grădiştea (jud. Călăraşi) - 1 AV; Hârşova (jud.
Constanţa) - 2 AE; Histria (corn. Istria, jud. Constanţa) - 13 AE; Insula
Şerpilor (Ucr.) - AE; Ion Corvin (jud. Constanţa) - tez AR; Isaccea
(jud. Tulcea) - 17 AE; Izvoarele (corn. Lipniţa, jud. Constanţa) - 5 AE;
Kaimencivo (Bulg.) - 1 AR; Kalimanthi (Bulg.) - 1 AR; Kirazli (Tur.) - tez
1 AV; Limanu (jud. Constanţa) - 1 AE; Malomir (Bulg.) - tez AR; Mangalia
(jud. Constanţa) - tez 50 AE; tez 16 AE; tez 8 AE; 3 AR; 18 AE; Mărăşeşti
(jud. Vrancea) - tez 20 AV; Mektepini (Tur.) - tez 2 AR; MeydanCikkale
(Tur.) - tez 1 AR; Momino (Bulg.) - 1 AE; Murighiol (jud. Tulcea) - 5 AE;
Năvodari (jud. Constanţa) - 1 AE; Neikovo (Bulg.) - 2 AE; Obrociste
(Bulg.) - 2 AE; Odyrci (Bulg.) - 1 AR; Onogur (Bulg.) - 1 AE; Osenovo
(Bulg.) - 1 AE; Ostrov (jud. Constanţa) - 2 AE; Pecineaga (jud. Constanţa) 2 AR; 1 1 AE; Piua Petrii (corn. Giurgeni, jud. Ialomiţa) - 1 AE; Plopeni
(corn. Chimogeni, jud. Constanţa) - 3 AR; 1 AE; Plovdiv (Bulg.) - 1 AR; 1 AE;
Poiana (corn. Nicoreşti, jud. Galaţi) - tez 32 AE; 4 AE; Popeşti (corn. Mi
hăileşti, jud. Giurgiu) - 1 AE; Preslav (Bulg.) - tez 1 AE; Racoviţa (corn.
Voineasa, jud. Olt) - 3 AE; Radovanu (corn. Radovanu, jud. Călăraşi) - 2 AE;
Rândunica (corn. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea) - 1 AE; Satu Nou
(corn. Oltina, jud. Constanţa) - 1 AE; Sborianovo (Bulg.) - 2 AR; Schitu
(corn. Costineşti, jud. Constanţa) - 1 AE; Scorţeni (R. Mold.) - 2 AV; Silistra
(Bulg.) - tez 1 AR; Sinoe (corn. Mihai Viteazu, jud. Constanţa) - 3 AE;
Slava Rusă (corn. Slava Cercheză, jud. Tulcea) - 1 AE; Smoljan (Bulg.) 1 AR; 8 AE; Sokolnik (Bulg.) - 1 AR; Sveti Nicola (Bulg.) - 1 AE; Teliţa
(corn. Frecăţei, jud. Tulcea) - 1 AE; Topola (Bulg.) - 1 AR; 1 AE; Turcoaia
(jud. Tulcea) - 1 AE; Tuzla (jud. Constanţa) - tez AE; 3 AE; Ulmeni (jud.
Călăraşi) - 1 AE; Valu lui Traian (jud. Constanţa) - 2 AE; Vama (Bulg.) tez 2 AR; tez 2 AR; 1 AR; Zlatni Piasathi (Bulg.) - 1 AE.
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Anexa IV. Descoperiri monetare aparţinând oraşului Tomis
(AV, AR şi AE)
Tomis

Dobrogea
2 AV (3 tez)

I

S. Dunării
(fără Dobrogea)

N. Dunării
59 AV (2 tez)

Tezaure

3 AR (2 tez)
129 AE (8 tez)

1 AE (1 tez)
l AV

l AV
Izolate
203 AE
Total

7 pc

33 pc

4 AE

17 AE

335 ex
(11 tez; 33 pc)

5 pc

85 ex
(5 tez; 12 pc)

Lista descoperirilor: Adamclisi (jud. Constanţa) - 1 AE; Adâncata-Flo
riile (corn. Alimanu, jud. Constanţa) - 1 AE; Anadol (Dolinskoe, Ucr.) - tez 57

(?) AV; Argamum (corn. Jurilovca, jud. Tulcea) - AE; Barboşi-Galaţi (jud.
Galaţi) - 3AE; Bărăganu (corn. Mereni, jud. Constanţa) - 7 AE; Bâlgarevo
(Bulg.) - tez 1 AV; Capidava (corn. Topalu, jud. Constanţa) - 1 AE; Cataloi
(corn. Frecăţei, jud. Tulcea) - 1 AE; Cavama (Bulg.) - 1 AV; Cetatea Albă
(Belgorod-Dnestrovskij, Ucr.) - 1 AE; Constanţa (jud. Constanţa) - tez 5 AE;
tez 1 1 AE; tez 4 AE; tez 8 AE; tez 100 AE; 86 AE; Copuzu (corn. Balaciu,
jud. Ialomiţa) - 2AE; Crângu (corn. Ion Corvin, jud. Constanţa) - 1 AE;
Cumpăna (jud. Constanţa) - tez AV; Delos (Gre.) - 1 AE; Dobrogea (pro
vincie) - tez AE; 35 AE; Draganovo (Bulg.) - 1 AE; Durankulak (Bulg.) - 1 AE;
Graniear (Bulg.) - tez 1 AV; Hârşova (jud. Constanţa) - 2 AE; Histria (corn.
Istria, jud. Constanţa) - 32 AE; Insula Şerpilor (Ucr.) - 8 AE; Isaccea (jud.
Tulcea) - 2 AE; Izvoarele (corn. Lipniţa, jud. Constanţa) - 7 AE; Kirazli
(Tur.) - tez 1 AR; Lanurile (corn. Bărăganu, jud. Constanţa) - 1 AE;
Mangalia (jud. Constanţa) - 4 AE; Mărăşeşti (jud. Vrancea) - tez 2 AV;
Medgidia (jud. Constanţa) - tez 1 AE; Mektepini (Tur.) - tez 2 AR; Mihail
Kogălniceanu (jud. Constanţa) - 1 AE; Murighiol (jud. Tulcea) - 1 AE;
Odârthi (Bulg.) - 1 AE; Odyrci (Bulg.) - 1 AE; Oltina (jud. Constanţa) - 1 AE;
Ostrov (jud. Constanţa) - 1 AE; Ovidiu (jud. Constanţa) - 2 AE; Peştera
(jud. Constanţa) - 1 AE; Radovanu (jud. Călăraşi) - 1 AE; Răzoarele (corn.
Oltina, jud. Constanţa) - 1 AE; Roseţi (jud. Călăraşi) - 1 AE; Satu Nou (corn.
Oltina, jud. Constanţa) - 1 AE; Schitu (corn. Costineşti, jud. Constanţa) 1 AE; Sinoe (corn. Mihai Viteazu, jud. Constanţa) - 2 AE; Târgşoru Vechi
(jud. Prahova) - 1 AE; Telerig (Bulg.) - 1 AE; Thessaloniki (Gre.) - 1 AE;
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Topraisar (jud. Constanţa) - 1 AE; Tufani (corn. Independenţa, jud. Con

stanţa) - 3 AE; Tulcea (jud. Tulcea) - 1 AV; Turcoaia (jud. Tulcea) - 2 AE;
Tuzla (jud. Constanţa) - tez AE; Valu lui Traian (jud. Constanţa) 2 AE;
-

Vârtej u (corn. Măgurele, jud. Ilfov) - tez 1 (?) AE; Vistema (corn. Sarichioi,
jud. Tulcea) - 1 AE.
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Modele iconografice comune în cetăţile pontice
din epocile elenistică şi romană
FLORINA PANAIT BÎRZESCU

În mulţimea de reprezentări de divinităţi pe care le întâlnim în oraşele
greceşti din regiunea Mării Negre în epocile elenistică şi romană, putem
remarca existenţa unei anumite standardizări, cel puţin în ceea ce priveşte
statuaria de mici dimensiuni şi reliefurile votive, fapt care se datorează nu
numai uniformizării continue a imaginii de cult începute încă din peri
oadă clasică1, ci şi procesului de producere a acestor artefacte, proces în
care un rol important l-a avut circulaţia modelelor, fie prin importarea
lor, fie prin intermediul sculptorilor itineranţi. În cele ce urmează vom
încerca, printr-o serie de studii de caz, să conturăm o imagine despre ori
ginea şi răspândirea acestor modele în spaţiul pontic, în ceea ce priveşte
reprezentările de divinităţi. Implicaţiile acestei teme nu privesc numai as
pectul tehnico-artistic al producerii unui obiect ce servea cultului, ci pot
aduce clarificări necesare pentru înţelegerea fenomenului religios. Este
de urmărit îndeosebi modul în care această producţie artistică reuşeşte
să răspundă particularităţilor locale de cult.2 Modele iconografice circu
lau sub forma unor mulaje din lut, folosite pentru producerea în serie a
sculpturilor din marmură sau bronz, un fenomen de mult constatat şi des
cris prin numeroase exemple.3 Acest studiu se concentrează în principal
Lucrare elaborată cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul PN-II
ID-PCE-201 1-3-0054.
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan"; florina12@gmail.com.
1. Carpenter 1994, 62.
2. Am preferat să folosim expresia „model iconografic" deoarece accepţiunea sa
este destul de flexibilă şi se adaptează unui variat număr de cazuri, care cuprind toate
treptele reproducerii, de la copierea exactă la cea liberă, fără să implice în vreun fel
judecăţi de valoare legate de critica copiilor şi de controversele stârnite de aceasta.
În terminologia lui Lippold termenul Vorbild este utilizat atât pentru imitaţia liberă,
Nachbildung, cât şi pentru copii, care pot transforma modelul, în ceea ce priveşte stilul,
forma şi proporţia, dar pot rămâne fidele modelului, în ceea ce priveşte trăsăturile
principale, cf Lippold 1923, 3-4. Despre terminologia şi problematica reproducerilor,
la Lippold 1923, 2 urm.; Zanker 1974, XVII; Strocka 1979, 143-173; Niemeier 1985, 8-18;
Rolley 1999, 406-409. Despre controversele legate de critica copiilor: Ridgway 1984,
passim; Hallet 1995, 121-160; Gazda 1995, 121-156; Gazda 2002, passim.
3. Lippold 1923; Bieber 1977; Bol 1972, 47-103; Strocka 1979, 143-173; Ridgway 1984,
31-34; Hees-Landwehr 1985; Niemeier 1985; Palagia 2006, 243-279.
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asupra a două probleme: 1) standardizarea şi variaţia în produsele de se
rie din rnicro-statuaria - având ca studii de caz iconografia Kybelei şi a lui
Dionysos - şi 2) originea şi circulaţia modelelor iconografice din spaţiul
pontic în statuaria din a) marmură şi b) bronz.

I. Standardizarea şi variaţia în produsele de serie
din micro-statuaria
a) Variaţiile unei iconografii standardizate: Kybele

Kybele este una dintre divinităţile care au avut încă din perioada ar
haică o imagine standardizată. Cel mai comun tip, care o redă pe Marna
Zeilor şezând, a fost creat în fonia arhaică, de unde a fost preluat în Eolia şi
dezvoltat mai departe, prin adăugarea leului în poala zeiţei.4 Odată cu statuia
lui Agorakritos, creată pentru Metroonul din agora ateniană, se introduce
un nou element: gestul libaţiei5, care, alături de tympanon, completează ima
ginea caracteristică a zeiţei. Aceasta a fost reprodusă astfel până la sfârşitul
Antichităţii, singurele variaţii regăsindu-se în tratarea faldurilor şi în unele
detalii, cum ar fi dispunerea leilor - în poalele zeiţei sau încadrându-i tro
nul. Numeroasele reprezentări ale Kybelei descoperite în cetăţile din zona
Mării Negre6 oferă o bună perspectivă asupra modelelor iconografice care
le-au inspirat şi, prin urmare, asupra originii şi receptării acestora în spaţiul
pontic. Cele mai timpurii reprezentări ale Kybelei datează de la sfârşitul
epocii arhaice şi poartă marca cetăţii de origine a coloniştilor. Este vorba
de trei reliefuri descoperite la Apollonia7 şi de două descoperite la Olbia8•
Acestea sunt creaţii din piatră locală după modele ioniene. În formele
4. Modelul a fost preluat de coloniile eoliene, adăugându-i-se un nou element: leul
din poala zeitei. Acesta nu este atestat în arta ioniană; era probabil necesar în cetătile
eoliene (precum Kyme) pentru a o identifica pe zeiţă drept Kybele, cf Neumann 1983,
130-131. Despre influenta modelului milesian în spaţiul eolian, vezi şi Rein 1993, 4244. Spre deosebire de reliefurile milesiene, cele eoliene se deosebesc şi prin tipul de
tron, care nu este un scaun simplu, ci o bancă, care ocupă toată suprafata reliefului, cf
Neumann 1983, cat. 57, 58, pi. 17.3-4 (Kyme). Aceste deosebiri s-ar putea explica prin
referinţa la o anumită imagine de cult, cf Langlotz 1975, 163.
5. E. Simon, în LIMC VIII.1, s.v. Kybele, 764, cat. 47 a-c.
6. Un catalog al reprezentărilor sale din cetătile vest-pontice, la Chiekova 2008,
137 şi urm.; cf şi Tacheva-Hitova 1983, passim; pentru Olbia, a se vedea Rusjaeva 1992,
143-148; cu completări în Drevnejsij temenos Ol' vii, 20-22; pentru nordul Mării Negre,
a se vedea Kobylina 1976, 71 şi urm., în special 136-139; Sokolov 1974, cat. 64; pentru
Chersones: Ivanova 1976, cat. 44-56.
7. Gălăbov 1 961, 226-227, fig. 5-6; în structura generală a figurii zeitei şi în formele
masive ale figurii se recunoaşte provenienţa ioniană, mai precis milesiană, a acestora,
cf Alexandrescu Vianu 1980, 262-263, fig. 1 .
8 . Rusjaeva 1992, 144, fig. 47.
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masive ale corpului, în postura şezândă a figurii, în maniera redării dra
pajului, precum şi în tipul de relief naiskos, reliefurile se apropie cel mai
mult de exemplare cunoscute de la Milet.9 Perpetuarea acestui tip în epoca
elenistică poate fi recunoscută în unele exemplare care păstrează tipul de
tron simplu, rectangular.10 În epocile elenistică şi romană acest tip de sta
tuetă este reprodusă în numeroase exemplare, după o schemă simplificată
a modelului attic cu patera şi tympanon, schemă caracterizată prin drapajul
chitonului redat prin caneluri asemenea unei coloane, prin faldurile grele
ale himationului şi prin chitonul sus încins. Deşi ecourile modelului attic par
să se întrevadă în unele exemplare11, aspectul general al acestor statuete, în
mod particular chitonul sus încins, indică mai degrabă un model creat în
epoca elenistică, care a inspirat şi statuia Kybelei de la Pergam12• Statuile de
cult, cum ar fi cea descoperită la Pantikapaion13 în complexul rezidenţial de
pe muntele lui Mithridates (fig. 1) şi alta recent descoperită într-un sanctuar
din Dionysopolis, 14 urmează acelaşi model attic, interpretat în stilul epocii
romane. O statuie similară se afla şi în sanctuarul din Phasis (Colchida), pe
care Arrian l-a vizitat în secolul II p. Chr. Acesta din urmă descrie statuia ca
semănând cu cea aflată în Metroonul din Atena.15
O statuetă de la Pantikapaion16 păstrează intactă o compoziţie mai puţin
obişnuită: unul din lei se află în partea dreaptă a tronului, iar celălalt, mai mic,
în locul obişnuit al tympanon-ului (fig. 2). Poate statuia de pe acropola acele
iaşi cetăţi, al cărei braţ stâng - azi pierdut - era, foarte probabil, ridicat şi nu se
sprijinea pe tympanon-ul aflat jos în stânga tronului, ci tot pe un leu. Avem de
a face probabil cu o particularitate a iconografiei zeiţei din cetatea nord-ponti
că. În afară de acestea, sunt puţine exemple care se abat de la tipul iconografic
descris mai sus. Din Pontul Stâng, respectiv de la Histria şi Tomis, provin
9. Alexandrescu Vianu 1980, 262-263. Pentru analogii, a se vedea Neumann 1983, cat.
pi. 16.1 LIMC VIIl.1, s.v. Kybele, cat. 30; Vermaseren 1987, cat. 702 (Milet), 709-710
(Didyma).
10. Bordenache 1969, cat. 49, pi. 23.
1 1 . Alexandrescu Vianu 2000, 41, cat. 15, 20, pi. 8, 9.
12. Vermaseren 1987, cat. 349, pi. 76; Neumann 1983, cat. 554, pi. 41, 1 .2; LIMC
VIII.1, s.v. Kybele, cat. 48a; Kruip 201 1, 225-227, fig. 1 -4. Datată la începutul (Neumann)
sau la jumătatea (Kruip) secolului II a. Chr.
13. Statuia este considerată a fi o copie romană după un original grecesc din secolul
IV a. Chr. cf Waldhauer 1936, 20, cat. 248, pi. 14-15; Kobylina 1976, 3, 17, cat. 1.1,
pi. 1. Cea din Pantikapaion se apropie cel mai mult de o statuie de epocă augustană
descoperită în templul Kybelei de pe Palatin (Roma), cf LIMC VIII.1, s. v. Kybele,
cat. 49.
14. Lazarenko et alii 2010, 13-55.
15. Arrian, Periplous Euxeinou Pontou 9.1, trad. A. Silberman, ed. Belles Lettres,
Paris, 1995.
1 6. Sokolov 1974, cat. 64.
48,

=
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reprezentări ce reproduc un model efesian (fig. 3) 17, respectiv pergamenian
(fig. 4)18• Acestea ar atesta circulaţia unor persoane19 care venerau divinitatea
onorată în cele două cetăţi, respectiv Efes şi Pergam. Probabil reliefurile au
fost realizate după modele iconografice care au circulat în Pont pentru a servi
pe piaţa locală drept imagini votive pentru o filială a cultului zeiţei.
Circulaţia modelelor iconografice care serveau unor ateliere locale
pontice pentru producerea de reliefuri votive este cel mai bine exempli
ficată de două reliefuri de la Olbia (fig. 5)20 şi Pantikapaion (fig. 6)21, care
o redau pe zeiţă şezând într-o aedicula între două personaje: Hermes şi
Hecate.22 Faţă de exemplarul de la Pantikapaion, cel de la Olbia are aedi
cula simplificată, fără acrotere şi rozetă, iar personajele prezintă aceleaşi
detalii ale atributelor, posturii şi veşmintelor, dar mult schematizate, fără
redarea profunzimii şi a perspectivei. De asemenea, dimensiunile sale
sunt mult mai mici 33 faţă de 79 cm. Cele două reliefuri, de la Olbia şi
Pantikapaion, sunt un exemplu de reproducere a unui model attic-ionian
de relief votiv realizată în coloniile pontice în epoca romană.
-

b) Standardizarea unei iconografii variate: Dionysos

Spre deosebire de Kybele, iconografia lui Dionysos a cunoscut încă din
perioada arhaică o bogată variaţie iconografică, de la un Dionysos matur
la tânărul imberb sau copilul Dionysos, de la nuditate la diverse drapa
je, combinate într-o multitudine de posturi ce marchează fiecare etapă a
evoluţiei artei sculpturale greceşti.23 Amploarea deosebită a cultului său
17. Acesta reproduce imaginea Kybelei din Efes, însoţită de Hermes-Kadmilos
şi Zeus (Sabazios ?), vezi Bordenache 1969, cat. 59; Tacheva-Hitova 1983, cat. 11.41.
Caracterul fortuit al descoperirii şi datarea timpurie, spre sfârşitul secolului al IV-iea
a. Chr., ridică semne de întrebare asupra provenienţei tomitane a fragmentului cf
Alexandrescu Vianu 1990, 221, nota 16.
18. Tomis: Bordenache 1969, cat. 57. Referinţa la imaginea Kybelei de la Pergam
este notabilă în pliurile în formă de U pe care chitonul le face deasupra abdomenului,
cf Alexandrescu Vianu 1990, p. 221-222.
19. Vezi şi Tacheva-Hitova 1983, 138.
20. Kobylina 1976, 4, 19, cat. 1.7, pi. 5. Personajul feminin aflat la dreapta zeiţei, care
ţine în mâini două făclii lungi, este interpretat în ambele cazuri drept Kore. Giinter
1994, 28-33, demonstrează însă că este vorba de Hecate, cf LIMC VIII.l, s.v. Kybele,
752.
21. Kobylina 1976, 4, 19, cat. 1.6, pi. 4. Relieful este datat pe baza analogiei cu alte
reliefuri funerare şi votive descoperite la Pantikapaion şi datate în secolul I p. Chr.
22. Acestea apar deopotrivă în reliefuri atice şi ioniene, reflectând foarte probabil
asocierea lor în cultul Kybelei. LIMC VIIl.1, s.v. Kybele, 752, cat. 40a (Magnesia pe
Meandru), cat. 41 (Acropola Atenei); Vermaseren 1987, 219, cat. 734 (Adrasan, Pam
phylia). Acoliţii zeiţei apar fie în interiorul aediculei, fie pe coloanele acesteia.
23. Pentru un repertoriu al iconografiei lui Dionysos, vezi Gaspari, în LIMC 111.1,
v. Dionysos, 414-514.
-
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în epocile elenistică şi romană, reflectată în bogata evidenţă epigrafică şi
iconografică din cetăţile Pontului Euxin24, ne oferă prilejul să urmărim
tendinţele producţiei de reprezentări sculpturale de divinităţi din această
perioadă. Eliminând din discuţie capetele arhaizante ale unei divinităţi
masculine cu barbă, care pot fi la fel de bine atribuite lui Dionysos sau lui
Hermes, în tipul celui realizat de Alkamenes distingem două - modelele
iconografice cel mai frecvent reproduse.
Primul arată un Dionysos nud, imberb, cu părul strâns într-un coc, îm
podobit cu struguri şi frunze de viţă şi iederă (fig. 8, 10-12).25 Prin postură
şi tratarea anatomică, acesta se înscrie în tradiţia praxiteliană; mai pre
cis, prototipul acestui tip iconografic a fost, foarte probabil, o prelucrare
după statuia lui Apollo Lykeios, opera lui Praxiteles.26 Prin modificarea
piciorului de sprijin, a gestului mâinii drepte sau prin adăugarea unor
elemente de drapaj şi a unor atribute, acest prototip a fost transpus într
o serie de variante. Dintre acestea fac parte şi două statui fragmentare
de la Dionysopolis şi Tomis. Cea de la Dionysopolis27 este un tors, care nu
păstrează nici o urmă de fald sau de atribut. Doar pletele de pe umeri şi
dinamica torsului, imprimată de postura mâinilor şi picioarelor, asigură
identificarea sa cu Dionysos. Linia umerilor şi a şoldurilor arată o încor
dare a părţii stângi, pe care se concentra şi greutatea corpului, o încordare
în contrast cu partea dreaptă a corpului, care apare deschisă prin piciorul
relaxat uşor înainte şi prin braţul ridicat. Toate acestea plasează piesa de
la Dionysopolis în seria reproducerilor după un model derivat din cel al
„Satyrului vărsând".28 Statuia de la Tomis29 a fost de asemenea realizată
după un model derivat din cel al lui Apollo Lykeios. Aceasta păstrează
postura picioarelor, însă nu şi a braţelor, iar după liniile torsului, a cărui
musculatură este slab reliefată, e greu de precizat unghiul în care era ri
dicat braţul drept. Elementul nou al acestei piese este mantia, care nu e
înfăşurată în jurul taliei, ca la Apollo din Cyrene, ci cade în pliuri drepte,
lipsite de profunzime, acoperind întreaga parte stângă a corpului şi ofe
rind astfel suport posturii întregii compoziţii sculpturale.
24. Pentru cultul lui Dionysos în coloniile vest-pontice: Chiekova 2008, 71-1 13;
pentru Olbia: Rusjaeva 1992, 96-100; Rusjaeva 2005, 389-410.
25. Descoperiri fragmentare care pot fi atribuite acestui tip după se cunosc la
Chersonesos: Ivanova 1976, cat. 6-8; Tomis: Bordenache 1969, cat. 106, pi. 47.
26. Schroder 1989, passim. Prima a testare în statuaria a acestui tip datează din
secolul I a. Chr., însă o serie de teracote din cetăţi din Asia Minor stau mărturie pentru
faptul că deja la sfârşitul secolului III-începutul secolului II a. Chr. exista un exemplar
din marmură redându-l pe Dionysos în postura lui Lykeios, cf Schroder 1989, 13-15.
27. Muzeul din Burgas, nr. inv. 30.
28. Pochmarski 1974, 123-126, fig. 29A; Schroder 1989, 74-76, cat. AA 1-10.
29. Bordenache 1969, 63, cat. 1 14, pi. 51.
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Cele două statui fragmentare ilustrează varietatea modelelor iconogra
fice destinate redării lui Dionysos în statuaria de dimensiuni medii şi mari.
În micro-statuaria însă este notabilă preferinţa pentru un tip compozit, ce
îmbina postura praxiteliană cu câteva atribute independente de aceasta,
precum thyrsos-ul ţinut ca un sceptru. Pe o serie de mici reliefuri votive des
coperite îndeosebi în cetăţile vest-pontice30, zeul este redat ţinând în dreapta
lăsată jos kantharos-ul, iar în stânga, thyrsos-ul; el poartă cizmuliţe în picioare
şi uneori o nebridă petrecută oblic în faţa torsului. Caracteristice acestui tip
sunt moliciunea posturii şi trăsăturile anatomice efeminate, tipic praxiteli
ene. Gestul mâinii stângi, care susţine thyrsos-ul precum o lance, este însă
un element eclectic, care aduce aminte de iconografia dinaştilor. El oferă un
teoretic punct de sprijin necesar posturii praxiteliene, însă din punctul de
vedere al compoziţiei aparţine altui model iconografic, cunoscut sub nume
le de Dionysos tipul Hope.31
Acesta din urmă poartă un chiton scurt încins deasupra genunchi
lor, o nebridă petrecută oblic deasupra, o mantie ţinută precum un şal pe
antebraţe şi cizme în picioare. Thyrsos-ul ţinut precum o lance, aidoma
dinaştilor, nu este aici doar semnul distinctiv al thiasos-ului bachic, ci scep
trul divinităţii atotputernice, care în lupta cu giganţii de pe friza altarului
din Pergam devine o adevărată armă. De altfel, Isler-Kereny32 remarca pe
de o parte similitudinea portului său cu cel al Artemidei şi faptul că aceas
tă vestimentaţie pune accentul pe latura războinică a divinităţii, iar pe de
altă parte faptul că în acelaşi timp îl caracterizează pe zeul victorios ve
nit din Orient, pantera de la picioarele sale amintind tocmai acest episod.
Acest model iconografic, creat foarte probabil în sec. IV a. Chr. în Attica,
a fost preluat la Pergam în secolul II a. Chr. pentru a reda statuia de cult
a lui Dionysos Kathegemon, divinitatea protectoare a dinastiei attalide.33
Deşi este mult mai rar reprodus decât cel nud, îl întâlnim în cetăţile din
Marea Neagră într-un număr surprinzător de mare de exemplare. Statui
le care îl redau astfel, în picioare, la Pantikapaion34, Tiritake35 şi Histria36,
30. Bordenache 1969, cat. 107, 1 1 1, 1 1 3 (Tomis); Covacef 201 1, cat. 41, fig. 55 (Tomis);
Alexandrescu Vianu 2000, cat. 173 (Histria); Tonceva 1960, 77, cat. 1-5, fig. 39 (Odessos).
31. Pochmarski 1974, 69-72; C. Gasparri, în LIMC 111.1, s.v. Dionysos, 436, cat. 128;
Todisco 1993, 96, fig. 100; Isler-Kereny 2010, 67. Acelaşi tip iconografic îl întâlnim într-o
postură dinamică pe friza altarului din Pergam, cf Moreno 1994, 460.
32. Isler-Kereny 2010, 67.
33. Musti 1986, 105-128; Muller 1989, 499-553.
34. Waldhauer 1931, 31, fig. 31; Sokolov 1974, cat. 16.
35. Sokolov 1974, cat. 70.
36. Descoperirea recentă la Histria a unei statui de mărime colosală, care păstrează
pantera şi cizma zeului, pare să se încadreze în acest tablou; vezi Avram et a/ii
2010-2011, 39-101, pi. 30c (sub tipar). Un studiu al acestei piese este pregătit de Maria
Alexandrescu Vianu.
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sau şezând, la Dionysopolis37 funcţionau, foarte probabil, ca statui de cult.
Imaginea de pe o serie de emisiuni monetare ale Tomisului38 care îl arată
pe zeu cu aceleaşi atribute între coloanele unui templu face probabil re
ferire la aceeaşi statuie. În cetăţile vest-pontice acest tip iconografic apare
pe o serie de trei reliefuri votive (fig. 7, 9)39, dintre care unul cu inscripţie,
din care aflăm că cel reprezentat este însuşi zeul suprem al Pergamului:
Dionysos Kathegemon40• Este posibil ca iconografia divinităţii din Pergam
să fi influenţat imaginea de cult a lui Dionysos din cetăţile pontice. Acest tip
de Dionysos pare să fie mult mai rar reprodus şi, cel puţin în cele trei cazuri,
Pantikapaion, Histria şi Dionysopolis, a fost folosit pentru crearea unor sta
tui de cult. Cele două elemente caracteristice ale sale, pantera şi thyrsos-ul,
au fost adăugate tipului nud al lui Dionysos, derivat din tipul Lykeios, în
deosebi în arta minoră - pe micile reliefuri votive (fig. 8, 10-12), în gliptică
şi pe emisiunile monetare -, unde apare ca un tip standard de reprezentare
a zeului. Această uniformizare a iconografiei se datorează în mare măsură
popularităţii tipului Dionysos în maniera Lykeios. Semnificaţia sa, strâns
legată de euforia thiasos-ului bachic, a determinat preferinţa pentru acest
model multiplicat în varii compoziţii, deseori cu scop decorativ.41

2. Originea şi circulaţia modelelor iconografice din spaţiul pontic
a) Statuaria din marmură

Reproducerea unui model iconografic într-o serie de statui din marmu
ră este atestată în spaţiul pontic, de exemplu, în cazul statuetelor Artemi
dei la vânătoare de la Tomis (fig. 13)42, Olbia (fig. 14)43 şi Odessos (fig. 15)44•
Cea de la Tomis face parte dintr-o serie de replici romane (tipul Bi.ine
mann-Cherchel), copii după o reelaborare elenistică a tipului Versailles,
creat în secolul IV a. Chr.45 Spre deosebire de aceasta, statueta tomitană nu
37. Oppermann 2004, 262, pi. 61 .2.
38. AMNG I.2, cat. 2919 (Caracalla); cat. 2954 (Plautilla); cat. 2980 (Geta); cat. 3339,
3340, 3355 (Maximinus).
39. Alexandrescu Vianu 2000, cat. 57-58, 174, 175 (Histria); Bordenache 1969, cat.
116 (Tomis); Covacef 201 1, cat. 19, fig. 28; cat. 20, fig. 29 (Tomis).
40. ISM I 121; Canarache et alii 1963, 32, cat. 4, fig. 13-16; Alexandrescu Vianu
2009b, 31, fig. 15; Covacef 201 1, cat. 19, fig. 28.
41 . Gaspari, în LIMC IIl.1, s.v. Dionysos, 513.
42. Bordenache 1969, cat. 64, pi. 29; LIMC II.l, s.v. Artemis/Diana, cat. 28b.
43. Rusjaeva 1992, 108, fig. 34.
44. Tonceva 1960, 72, pi. 2.10.
45. Bordenache 1969, 42; LIMC II.1, s.v. Artemis/Diana, 806. Celelalte două statuete,
de la Olbia şi Odessos, sunt reproduceri (Wiederholungen) după alte variante elenistice
ale Artemidei la vânătoare.
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poartă veşmântul cu textură groasă a tipului Versailles, ci un chiton subţire,
care aderă la corp, evidenţiindu-i formele, iar capătul mantiei înfăşurate
în jurul taliei nu cade în faţă la jumătate, ci sub braţul stâng. În celelalte
replici, Cherchel46 şi Mi.inchen47, s-a păstrat la picioarele zeiţei câinele redat
în momentul atacării vânatului şi, de asemenea, o coafură de tip krobylos.
Aşa cum observa şi primul editor al piesei tomitane, Gabriela Bordena
che, în stadiul actual al cunoştinţelor e dificil de stabilit dacă aceasta a fost
importată dintr-un atelier de sculptură activ în epoca romană sau este o
creaţie a atelierului local, pe baza unui model.48 Cele trei replici ale Ar
temidei tipul Bi.inemann-Cherchel atestă circulaţia produselor sculpturale
de serie într-o arie largă, care nu se mai limita la spaţiul egeean, ci cuprin
dea şi vestul Imperiului Roman. Prin urmare, este greu sesizabilă ataşarea
acestui model de un anume cult, respectiv epicleză. Probabil prototipul
clasic a servit cultului Artemidei Brauronia de la Atena,49 iar reluările sale
în numeroasele variante de epocă elenistică şi romană au devenit imagini
generice ale zeiţei, potrivite pentru orice cult, fie ca reprezentare de cult,
fie votivă sau decorativă. Astfel s-ar explica preferinţa în cetăţile pontice a
acestui tip iconografic.50
În coloniile pontice, o excepţie ar fi reprezentarea Artemidei elaphebolos.
Aceasta redă finalul vânătorii, anume sacrificarea cerbului. Se deosebeşte
de tipul Versailles prin postura zeiţei, care forţează cu genunchiul un
cerb doborât la picioarele sale, în acelaşi timp înfigându-i lancea în gât.
Imaginea zeiţei este cunoscută în statuaria printr-un număr restrâns de
reproduceri (fig. 16)51, în schimb apare constant pe emisiunile monetare
ale Chersonesului Tauric (fig. 17)52• Aceasta întruchipează foarte proba
bil statuia de cult a divinităţii protectoare a cetăţii, atestată epigrafie drept
46. LIMC II.1, s.v. Artemis/Diana, cat. 28a.
47. LIMC 11.1, s.v. Artemis/Diana, cat. 28c.
48. Bordenache 1969, 42.
49. LIMC 11.1, s.v. Artemis/Diana, 806.
50. Aceasta se reflectă cel mai bine în iconografia numismatică a coloniilor vest
pontice: Callatis: AMNG 1.1, cat. 303 (Septimius Severus); cat. 317 (Caracalla); cat. 324
(Geta); cat. 336 (Iulia Mamaea); cat. 351 (Philippus); cat. 363 (Otacilia). Tomis: AMNG
1.2, cat. 2696-2700 (Commodus); cat. 2738-2742 (Septimius Severus); cat. 2793, 2808
(Iulia Domna); cat. 2844-2852, pi. 21 .25 (Caracalla); cat. 2943 (Plautilla); cat. 2963, 2996
(Geta); cat. 3058 (Elagabalus); cat. 3121 (Iulia Paula); cat. 3168-3169, 3295 (Severus
Alexander); cat. 3309 (Maximinus); cat. 3520-3521 (Gordian III şi Tranquillina).
51. LIMC 11.1, s.v. Artemis, cat. 402 (Delos), 403 (Delos); la acestea se mai adaugă
două statui fragmentare provenind din Roma (Horti Tauriani, Esquilin), respectiv
din Muzeul de Artă Toledo din Ohio cf Guldager Bilde 2003, 1 69-175. O variantă a
acestui tip, care se deosebeşte prin chitonul lung, provine din Chersonesos cf LIMC
11.1, s.v. Artemis, cat. 397.
52. Anohkin 1980, cat. 77-81, 91-92, 133-146.
-

-
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Parthenos.53 Pare probabil ca tipul iconografic al Artemidei elaphebolos să fi
fost creat în secolul IV a. Chr. pentru imaginea de cult a zeiţei din cetatea
pontică, iar de aici s-a răspândit în spaţiul extra-pontic în perioada elenis
tică.54 Un argument pentru originea pontică a acestei imagini este prezen
ţa lancei, arma caracteristică zeiţei nordice, respectiv tracice.55 Este un caz
rarisim, dar nu unic, în care un model iconografic dintr-o cetate pontică se
răspândeşte în afara Mării Negre.
Un alt exemplu este cel al statuii de cult a lui Hades-Plouton din Sinope,
care, conform unei serii de mărturii literare56, a fost luată de Ptolemeu I
şi adusă la Alexandria pentru a servi ca statuie de cult a lui Sarapis, noua
divinitate greco-egipteană, protectoare a dinastiei lagide. Doar graţie sur
selor literare aflăm că statuia lui Plouton din Sinope era de dimensiuni
monumentale şi că a fost creată de sculptorul Bryaxis (sau de un omonim).
Statuia nu ne este cunoscută decât prin intermediul unei serii de repro
duceri în diverse medii din epoca romană provenind în mare parte din
Alexandria. Acestea arată un personaj masculin cu barbă tronând, înveş
mântat în chiton şi himation, purtând pe cap un kalathos şi ţinând sceptrul
în mâna stângă, în timp ce dreapta o întinde în faţă către Cerberul care se
află la picioarele sale.57
53. Iconografia numismatică şi evidenţa epigrafică par să indice că cele două di
vinităţi sunt una şi aceeaşi. Despre problematica identificării divinitătii taurice cu
Artemis există o literatură bogată, din care amintim: E. Diehl, RE XVIII, 36.3, s.v.
Parthenos, col. 1965-1967; Rusjaeva 1999, 99-104; Rusjaeva 2005, 262-286.
54. Contemporaneitatea celor patru sculpturi păstrate care o ilustrează pe zeită
ucigând cerbul sugerează că perioada de răspândire a iconografiei sale în spaţiul
extra-pontic ar coincide cu domnia lui Mithridates VI Eupa tor, cf Guldager Bilde 2003,
165-177,îndeosebi 176-177.
55. Deoudi 2010, 47.
56. Sursele literare sunt adunate de Roeder în RE, I.A, 2, s.v. Sarapis, col. 24032305, 2423; G. Clerc, J. Leclant, LIMC VII.1, s.v. Sarapis, 667. Conform traditiei antice,
lui Ptolemeu I i se relevă în somn noua divinitate protectoare a casei şi regatului său.
Timotheos, din neamul Eumolpizilor, îi aduce la cunoştinţă lui Ptolemeu că divinitatea
care i-a apărut în somn nu este alta decât marele zeu onorat la Sinope. După ce iniţial
Scydrothemis refuză să doneze trimişilor lui Ptolemeu imaginea de cult a zeului, aceştia
reuşesc, după trei ani, să aducă prin fortă statuia la Alexandria. Aici statuia lui Plouton
din Sinope a început să fie venerată ca Sarapis alături de Isis într-un templu construit
pe colina Rhakotis. Conform altor teorii modeme, povestea relatată de autorii antici
nu este decât o legendă, originea lui Sarapis fiind de căutat în Babilonia sau în Siria,
cf Roeder în RE, I.A, 2, s.v. Sarapis, col. 2403. Indiferent de originea cultului, relevant
este faptul că doctrina oficială din Alexandria recunoştea statuia lui Plouton din Sinope
drept prima statuie de cult a lui Sarapis.
57. LIMC VIl.1, s.v. Sarapis, cat. 1-19, 121, 127-128, 135, 150, 154-155, 178, 196, 198.
Reprezentările de acest tip sunt mai degrabă identificate drept Sarapis, excepţie făcând
cele pentru care contextul exclude această interpretare. Este cazul unei statui de epocă
romană descoperite în teatrul din Hierapolis (Phrygia). Aceasta şi imaginea de pe o serie
de emisiuni monetare din aceeaşi cetate sunt, foarte probabil, ecouri ale statuii de cult care
se afla în sanctuarul oracular al lui Plouton, cf LIMC Iv.1-2, s.v. Hades, cat. 8, Ba; 389-390.
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Tot din zona pontică provine imaginea lui Glykon, o divinitate oracu
lară cu puteri vindecătoare, creată în secolul II p. Chr. de un anume Ale
xandros la Abonouteichos (Paphlagonia).58 Cultul s-a răspândit în zona
pontică, în special în sud şi vest, de unde provine şi singura statuie de
cult păstrată, anume cea din tezaurul de sculpturi de la Tomis (fig. 21).59
În afară de aceasta, imaginea zeului şarpe se mai păstrează într-o serie de
statuete din bronz, emisiuni monetare şi geme.60 Acestea indică răspândi
rea cultului într-o arie largă, ce depăşea spaţiul pontic, unde a fost creat.
Emulaţia artistică ce a dus la crearea acestor imagini de cult pare să se fi
concentrat în zona sud-pontică. Imaginea Artemidei elaphebolos din Cher
sonesul Tauric, care se regăseşte şi în cetăţi din regatul mithridatic, 61 indi
că tot această zonă ca eventuală sursă de inspiraţie pentru inedita imagine
a Stăpânei fiarelor (rroi:vi.a 8TlQWV). Originea modelelor iconografice se
află în ateliere de sculptură din Asia Mică. Foarte probabil de aici provin
sculptorii (de exemplu Bryaxis) care au creat statui de cult pentru cetăţile
pontice. Răspândirea lor se datorează celebrităţii fie a cultului (Glykon),
fie a imaginii de cult (Artemis elphebolos, Plouton-Sarapis).
Ultimele trei cazuri reprezintă mai degrabă excepţia decât regula cir
culaţiei modelelor iconografice în spaţiul pontico-egeean. De regulă feno
menul era invers. Cetăţile pontice au importat modele iconografice din
centrele artistice faimoase ale vremii. În epocile elenistică şi romană cele
mai active şcoli şi ateliere de sculptură se aflau în cetăţi din Asia Minor,
din insulele egeene şi din Alexandria. 62 Afrodita din Kepoi, Nemesis şi Ty
che din Tomis sunt doar câteva exemple dintre cele mai cunoscute repro
duceri după modele originare din aceste centre. Prima face parte dintr-o
serie de replici63 după un model creat într-un atelier rhodian spre sfârşitul
secolului al Iii-lea sau în prima jumătate a secolului al Ii-lea a. Chr. Perso
najul feminin semi-nud, cu un picior ridicat pe o stâncă şi cu un himation
acoperindu-i partea de jos a corpului, este uşor de confundat cu o nim
fă (fig. 18). Însă descoperirea exemplarului din Kepoi64 într-un sanctuar
58. F. Cumont, în RE VII, 13, s.v. Glykon, col. 1468-1469; G. Bordenache, în LIMC
IV.l, s.v. Glykon, 279-280.
59. Canarache et alii 1963, cat. 24, pl. 55-57; Bordenache 1964, 157-160, fig. 6-7;
Bordenache 1970, 135-138; LIMC IV.l, s.v. Glykon, cat. 1 ; Alexandrescu Vianu 2009b,
30, fig. 1 1 ; Covacef 201 1, cat. 8, fig. 12.
60. LIMC IV.1, s.v. Glykon, cat. 2-20. Pentru reprezentările de pe emisiunile
monetare ale Callatisului: AMNG 1.1, cat. 311 (Septimius Severus); cat. 329 (Geta); cat.
334 (Severus Alexander); cat. 346 (Gordian III); 361, 367 (Philipp).
61. Guldager Bilde 2003, 175-1 77.
62. Bieber 1961; Pollit 1986; Linfert 1976; Moreno 1994.
63. LIMC II.l, s.v. Aphrodite, 74, cat. 644 (Roma); 645 (Broadlands, Hampshire); 647
(Istanbul); alte exemplare la Linfert 1976, 91, notele 305-307.
64. Kobylina 1972, 24-25, pl. 15; Sokolov 1974, 98-99, pl. 95-96; LIMC II.l, s.v.
Aphrodite, cat. 646; Alexandrescu Vianu 1997, 32, fig. 12.
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asigură nu numai identificarea zeiţei, ci şi datarea replicii nord-pontice,
pe baza contextului arheologic, în secolul II a. Chr.65 - printre cele mai
timpurii exemplare din această serie de reproduceri. Acestea se înrudesc
cu un exemplar descoperit în Rhodos66 printr-o serie de detalii, precum
şanţurile intermitente ale pliurilor, scurtele adâncituri tăiate ale faldurilor,
modelarea corpului şi a stâncii pe care se află piciorul ridicat. Se deosebesc
însă prin dimensiunile mai mici, prin postura inversată a piciorului şi prin
motivul capătului veşmântului adus în faţă peste piciorul ridicat, care la
exemplarul din Rhodos apare ca un fald adânc de formă semicirculară,
iar în seria de replici este redat printr-o linie dreaptă marcată de trei mici
pliuri triunghiulare. Toate acestea indică existenţa unui prototip al seriei
de replici, o reluare a unui model care s-a aflat şi la originea sculpturii des
coperite la Rhodos.
Tot un prototip de origine microasiatică se observă şi în cazul dublei
Nemesis din Tomis (fig. 19). Aceasta este o reproducere de serie după sta
tuia de cult a dublei Nemesis din Smyma67, creată în epoca elenistică târzie
de un anume sculptor Bouphalos68• De la Tomis se cunosc două exempla
re: două statui fragmentare69 şi alte două întregi, parte a unui naiskos votiv
descoperit în tezaurul de sculpturi.70 Statuile au aceeaşi schemă compozi
ţională, cu mâna dreaptă adusă în dreptul pieptului, în bine cunoscutul
gest magic, cu stânga lăsată jos ţinând răbojul. Veşmântul, format dintr
un dublu chiton cu mâneci scurte, încins deasupra taliei, şi un himation
petrecut oblic în faţa torsului, aderă la corp în falduri grele şi formează
pliuri în maniera arhaizantă, ceea ce plasează exemplarele tomitane prin
tre lucrările neo-atice din epoca hadrianică.71 Cele două grupuri statuare
65. Tsetskhladze, Kuznetsov 2000, 354.
66. A. Delivorrias, în LIMC II.l, v. Aphrodite, 74, cat. 648 (Rhodos); Merker 1973,
26-27, cat. 12; Linfert 1976, 91, pi. 38, fig. 199; Machaira 1998, 144, fig. 8. Acesta se află
în capătul seriei, prin dimensiunile mai mari (3/4 din statura umană).
67. Heidenreich 1964, passim; Fleischer 1978, 392-396; Karanastassi în LIMC VI.1,
s.v. Nemesis, 734;
68. Heidenreich 1964, passim; Heidenreich 1988, 81-85; cu siguranţă nu poate fi
vorba de sculptorul arhaic omonim, ci de un Bouphalos II, care a activat într-un atelier
micro-asiatic probabil spre sfârşitul perioadei elenistice, cf Bordenache 1969, 54-55;
Zagdoun 1989, 9, nota 72.
69. Bordenache 1965, 72 -79, pi. 6-7; Bordenache 1969, cat. 91; LIMC VI.1, s.v.
Nemesis, cat. 147.a-b.
70. Bordenache 1965, 72 -79, pi. 5; Herdejilrgen 1968, 88, cat. 2; Bordenache 1969, 54,
pi. 41 .F; Heideanreich 1988, 83, fig. 5; LIMC VI.1, s.v. Nemesis, cat. 146; Alexandrescu
Vianu 2009b, 33, fig. 20; Covacef 201 1, cat. 9, fig. 13.
71 . Îndeosebi bucla triunghiulară pe care o formează chitonul pe axa centrală a
figurii, o dată la marginea apoptygmei, a doua oară la poale, precum şi faldul lateral
al veşmântului, în zigzag, apropie exemplarele de la Tomis de piese din secolul II
p. Chr. provenind din atelierele din Asia Minor, de la Pergam sau Rhodos cf Zagdoun
-
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corespund nu numai în ceea ce priveşte compoziţia, tipologia şi stilul fo
losite, ci şi în privinţa dimensiunilor, astfel încât putem afirma fără greş că
acestea au fost realizate în acelaşi atelier, foarte probabil unul local.72
O altă creaţie locală, a unui sculptor originar din Nikomedia73, este şi
Tyche din Tomis (fig. 20)74• Aceasta este o variantă a unui model bithyni
an, pentru care cea mai bună analogie o oferă statuia Tychei din Prusia
ad Hypium.75 Originea bithyniană a modelului Tychei de la Tomis este
susţinută o serie de elemente precum drapajul amplu, folosirea predilectă
a trepanului, evidentă mai ales în frunza care acoperă partea inferioară
a micului Pontos de la picioarele zeiţei şi în trăsăturile faciale ale celor
două personaje asemănătoare unor portrete din Nicomedia ale Sabinei,
respectiv ale lui Commodus.76 Exemplarul tomitan este o adaptare, o re
construire a unui model bithynian, în care expresia barocă este mult mai
potolită, iar zeiţa este individualizată prin adăugarea figurii masculine de
la picioarele ei. Aceasta este inspirată din iconografia divinităţilor marine
şi întruchipează mai degrabă Tomisul, metropola Pontului.77
b) Statuaria din bronz

Producţia în serie se observă cel mai bine în statuaria din bronz. Căci,
spre deosebire de sculptura în marmură, la care reproducerea mecanică
după un model lasă mai multă libertate artistului în prelucrarea detaliilor,
la cea în bronz mulajul realizat după un model păstrează exact nega
tivul suprafeţei originale, care apoi, prin procedeul „cerii topite", este
1989, 179, 182. În afară de aceste analogii, un alt argument este eclectismul ce poate fi
observat în stilul diferit al pliurilor apoptygmei în partea posterioară a figurilor cf
Bordenache 1965, 73.
72. Bordenache 1969, 54.
73. Despre prezenţa sculptorilor bithynieni în Pontul Stâng, vezi Alexandrescu
Vianu 2009b, 53-80.
74. Bordenache 1964, 167-175; Bordenache 1965, 67-76, pi. 8-9; Bordenache 1970,
136-138; Lichocka 1997, 39, fig. 366 a-d; Alexandrescu Vianu 2009a, 76-80, fig. 10.1-4;
Alexandrescu Vianu 2009b, 31, fig. 14.a-c; Covacef 201 1, cat. 6, fig. 8.
75. Traversari 1993, 18-25, fig. 1-5; LIMC VIIl.1, s.v. Tyche, cat. 51.
76. Alexandrescu Vianu 2009a, 76-80, fig. 10.1-4, 1 1 .1 -3.
77. Coroana murală pe care o poartă personajul masculin al statuii este un indiciu
pentru personificarea Tomisului; atributele din mâinile sale, un arbore şi prora unei
nave, sunt, pe de altă parte, o aluzie la dualitatea pământ-mare a cetăţii, care îşi datora
probabil prosperitatea, asemenea Atenei, celor două spaţii cf Alexandrescu Vianu
2009b, 31. Pe o serie de monede cu reprezentarea aceluiaşi tip iconografic se distinge
un rac pe capul personajului masculin: AMNG 1.2, cat. 2761 (Septimius Severus); cat.
2897-2899 (Caracalla); cat. 2949-2951 (Plautilla); cat. 3246-3252 (Severus Alexander);
cat. 3351, 3352, pi. 7.15 (Maximinus); cat. 3365, pi. 7.17, 3481-3489 (Gordian III); cat.
3570, pi. 7.20 (Filip Senior); cat. 3613, pi. 7.22 (Filip II). Foarte probabil acesta reflectă o
altă statuie, nu pe cea descoperită în tezaurul de sculpturi de la Tomis.
-

-
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transformat în produsul finit.78 Spre deosebire de statuile din marmură,
evidenţa pentru cele din bronz este extrem de redusă, cele câteva desco
periri cunoscute fiind rare şi accidentale. De aceea, exemplele luate în cal
cul nu se vor limita la reprezentările de divinităţi. Cea mai mare parte a
evidenţei de care dispunem este formată din baze de statui, la care s-ar
mai putea adăuga menţiunile din decretele onorifice de ridicare a unor
statui în două cetăţi. Dintre acestea, se disting două baze de la Histria
(fig. 22)79 şi Olbia (fig. 23)80, dedicate lui Apollo Ietros spre sfârşitul secolu
lui al V-lea, respectiv în a doua jumătate a secolului al IV-lea a. Chr. Cele
două baze prezintă pe suprafaţa superioară urmele încastrării unor statui
de bronz care, judecând după poza identică a picioarelor şi a atributului,
aveau aproximativ aceleaşi dimensiuni, postură şi construcţie a corpului,
cu mici variaţii în dispunerea piciorului stâng (mai înaintat, la exemplarul
de la Histria) şi în dispunerea atributului (care este mai aproape de pi
cior în comparaţie cu cel de la Olbia). Deşi restituirea modelului reprodus
doar după urmele de pe suprafaţa superioară a bazelor este imposibilă şi
nici identificarea personajului reprezentat (zeu sau dedicant) nu este cla
ră, cele două baze reprezintă totuşi un bun exemplu de replici realizate în
bronz după un model comun.81
Un alt exemplu de acest tip, care permite şi consideraţii legate de ori
ginea şi dimensiunile răspândirii modelului, este o statuie fragmentară
din bronz82 descoperită în sanctuarul din Yani, în Colchida (fig. 24). Ea
face parte dintr-o serie de copii după un model realizat în Attica în se
colul V a. Chr. Asupra acestui fapt toate părerile concordă în literatura
de specialitate, torsul din Yani reprezentând un caz tipic de continuare
a reproducerilor clasic timpurii în epocă elenistică.83 În ceea ce priveşte
tipul modelului, înclinăm mai degrabă să credem că acesta este mai aproa
pe de cel al lui Apollo tipul Omphalos decât de statuia cunoscută drept
„băiatul lui Kritios". Prelucrarea intensă a suprafeţei modelului de ceară,
78. Ridgway 1984, 33; descrierea procesului la Mattusch 1996, 10-18, 221 .
79. ISM I 169; Alexandrescu Vianu 2000, 85-87, cat. 101, pl. 43a.
80. Levi 1965 , 86-95 ; Calder 1971, 325-329; Treister 1999, cat. 2(5), pl. 3,2, fig. 5-6.
81. Acest lucru a fost, de altfel, remarcat de William Calder (Calder 1971, 328-329),
care, luând în calcul menţionarea sculptorului Leochares Atenianul pe baza olbiană,
considera statuia histriană o copie a celei olbiene, menţionarea sculptorului fiind ea
însăşi un argument pentru calitatea şi măiestria execuţiei statuii olbiene. Însă refacerea
după o altă logică a arborelui genealogic al familiei sacerdotale (cf Alexandrescu Vianu
1988, 275-280; Alexandrescu Vianu 1989, 1-15) de care aparţinea şi dedicantul histrian a
permis redatarea inscripţiei de pe baza histriană spre sfârşitul secolului al V-lea a. Chr.,
ceea ce concordă, de altfel, cu paleografia inscripţiei şi face ipoteza sus amintită caducă.
82. Lordkipanidze 1991, 189-192, pl. 15, 16, fig. 10; Lordkipanidze 1994, 230-234,
fig. 1 .
83. Mattusch 1996, 206-216, pl. 6.4; Ridgway 2002, 202, pl. 95.
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observată de Carol Mattusch84 în analiza sa, explică atenuarea definirii
musculaturii, mult mai pronunţată la exemplarele din marmură. Nu este
un argument suficient însă pentru a considera piesa de la Vani un origi
nal, aşa cum propuneau Brunilde Sismondo Ridgway şi Carol Mattusch.
În încercarea de a contrapune istoriografiei germane, orientată în special
spre critica copiilor, un alt mod de a scrie istoria artei, cele două autoa
re relativizează înseşi conceptele de original şi copie.85 Or ceea ce separă
cei doi termeni nu este doar diferenţa dintre emulaţie şi imitaţie în actul
artistic, ci şi distanţa în timp. Reproducerea unui model dintr-o epocă în
depărtată nu are în vedere doar valoarea formală a originalului reprodus,
ci şi pe cea intrinsecă, motiv pentru care copia realizată are tocmai scopul
de a fi un substitut pentru originalul reprodus.86 Spre deosebire de statu
ile de la Histria şi Olbia prezentate mai sus, care au fost realizate la scurt
interval una de alta, în stilul epocii respective, şi care drept urmare pot fi
considerate replici, statuia de la Vani face parte dintr-o serie de copii ele
nistice şi romane după un model clasic timpuriu, menite să redea probabil
un Apollo în tipul Omphalos. Stilul anacronic al statuii este mai degrabă
o marcă a vechimii, şi prin urmare a sacrului, şi este de presupus că era
destinat reprezentării unui zeu, nu a unui muritor.
Continuarea reproducerii modelelor clasice în epoca romană este cel
mai bine exemplificată, pentru statuaria din bronz, de o descoperire din
tr-un golf al localităţii Cide (Kastamonou Villayet, Turcia), de pe coasta de
sud a Mării Negre (fig. 25). Statuia înfăţişând un personaj masculin nud
se păstrează în întregime, cu excepţia braţelor. Destinată probabil a fi o
84. Mattusch 1996, 214-216. Grosimea neregulată a bronzului arată că ceara nu a
fost simplu luată ca tipar după modelul din lut, ci s-a adăugat pe alocuri pentru ca
prin prelucrare să se obţină efectul dorit. Torsul prezintă şi o serie mare de reparaturi.
Examinarea tehnică a piesei a arătat că avem de a face cu un original, căci modelul de
ceară a servit ca model. Mattusch recunoaşte că acesta a fost realizat după un prototip
care a servit ca model pentru modelul din ceară, dar prelucrarea suprafeţei de ceară
prin multe detalii îl distinge ca original.
85. După Ridgway (1984, 6), dacă a copia înseamnă a reproduce o lucrare care să
înlocuiască originalul, cel puţin ca intenţie, atunci grecii au copiat de la început, în
epoca arhaică, statui precum cele ale lui Kleobis şi Biton, sau Dermys şi Kittylos, sau
statuile din grupul Geneleos de la Samos, care nu sunt altceva decât produse de serie,
rezultate ale copierii. Carol Mattusch insistă asupra faptului că termeni precum original
grec şi copie romană sunt constructe moderne (1996, 149-151), artificiale şi simplificate,
impunând limitări serioase înţelegerii sculpturii antice. Propune, prin urmare, să nu
mai căutăm originalul în copii. Lippold foloseşte o serie de termeni pentru a face deo
sebirea între original, prototip, copie etc. Acestea sunt concepte proprii limbii germane,
care, odată traduse, fac ca distincţia între copie şi original aproape să dispară.
86. Reproducerea unui model care este, în compoziţie şi stil, o creaţie a altor sculptori
din epoci trecute nu poate fi considerată originală. Cum nici o reproducere a unui tablou
de Picasso nu poate fi considerată originală; în schimb, două exemplare similare ale
aceluiaşi autor pot fi considerate replici, cf Strocka 1979, 158; a se vedea şi Rolley 1999, 406.
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dedicaţie pentru un sanctuar, aceasta este un exemplu de creaţie nouă de
epocă augustană în stil polycletian.87 Toate aceste cazuri amintite mai sus
sunt dovezi ale receptării modelelor clasice în arealul cetăţilor din Marea
Neagră începând cu epoca clasică până în epoca romană, dovezi care ne
oferă o idee despre dimensiunile producţiei şi circulaţiei acestor modele în
spaţiul Mării Negre.
Studiul modelelor folosite în reprezentările de divinităţi au arătat în cazul
Kybelei variaţiile puţin sesizabile ale unei iconografii standardizate încă din
perioada arhaică. Rarele abateri de la schema devenită populară odată cu
creaţia lui Agorakritos indică fie particularităţile uno� culte din afara spaţiu
lui pontic, precum cel efesian sau cel pergamenian, fie posibile particularităţi
locale, de exemplu la Pantikapaion. Cea mai mare parte a modelelor folosite
în reprezentările de divinităţi din Marea Neagră au fost importate din cetăţi
le ioniene, acestea servind producerii în serie a statuetelor şi reliefurilor, din
perioada arhaică până în cea romană. Pe de altă parte, standardizarea chiar
şi a unei iconografii variate, precum este cea a lui Dionysos, impusă proba
bil din raţiuni de simplificare a producţiei, care suplinea, de altfel, nevoia
de votive a unui sanctuar, se explică prin popularitatea unor modele icono
grafice. Dintre acestea se disting în perioadele elenistică şi romană cel al lui
Dionysos în tipul Apollo Lykeios şi cel în tipul Dionysos Hope.
Sursele modelelor iconografice folosite pentru reprezentările divinită
ţilor în spaţiul pontic se află în centrele egeene, de unde au fost importate
şi adaptate sau pur şi simplu reproduse în serie de mai multe ateliere pon
tice. Acestea sunt fie reproduceri (Afrodita din Kepoi), fie prelucrări ce răs
pund unor necesităţi locale de cult (Tyche), în unele cazuri fiind evidentă
nu numai importarea modelului, ci şi a cultului (Nemesis). În puţine cazuri
avem de a face cu crearea unor imagini care s-au răspândit cu precădere în
mediul pontic, de unde au fost exportate şi în afară; iar acestea aparţin mai
degrabă coastei nordice a Anatoliei decât Mării Negre. Statu.aria din bronz,
deşi mult mai slab reprezentată de descoperiri, oferă prin intermediul câ
torva exemple imaginea receptării modelelor atice clasice, acestea fiind fo
losite fie pentru producerea în serie a unor replici, fie pentru copierea sau
realizarea unor creaţii noi destinate împodobirii spaţiului sacru.
Aceste câteva exemple, enunţate pentru a ilustra variatele forme pe
care le putea îmbrăca răspândirea unor modele iconografice în cetăţile
pontice, evidenţiază dinamica activităţii artistice din acest spaţiu şi conec
tarea sa la mediul artistic egeean, care au continuat să se manifeste la fel
de intens şi în epocile elenistică şi romană.
87. Işkan 1998, 91-99, pl. 35-46.
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Abstract

Common lconographic Models from the Black Sea Cities
în the Hellenistic and Roman Periods

The study of the iconographic models used for rendering the deities
has revealed, in the case of Kybele, little variations of a standardised ico
nography, even since the Archaic period. The few deviations from the sche
ma, which become popular with the creation of Agorakritos, indicate either
particularities of religious groups outside the Black Sea, such as Ephesus
or Pergamum, or possible local peculiarities, the case of Pantikapaion.
On the other hand the standardization of a diverse iconography, such
as that of Dionysus, necessary for the sake of simplifying the produc
tion that supplied the needs of votives for sanctuaries, can be explained
through the popularity of several models. Amang these, in the Hellenistic
and Roman periods there are distinguishing that of Dionysus in the man
ner of Apollo Lykeios and that of Dionysus Kathegemon, the latter be
ing preferred for cult statues, while the former is preferred especially for
small votive statues and reliefs, to which the new attributes of Dionysus
Kathegemon, the thyrsus and cantharus, were added.
Most parts of the models have been imported from the Ionian cities
from the archaic period to the Roman times, being either copied or adapted
in the workshops of the Black Sea area. They served either for making of
replicas (Aphrodite from Kepoi) or variants that responded to local cult
needs (Tyche from Tomis). In some cases it is evident that not only the
model was imported, but also the cult (Nemesis from Smyrna in Tomis).
In few cases we are dealing with models created and spread mainly in the
Black Sea, from where they were exported, and these are belonging rather
to the northern coast of Anatolia than to the Black Sea (the Taurian Ar
temis, Glykon from Abonouteichos or Sarapis from Sinope). The bronze
statues, although much more poorly represented by the discoveries, are
showing through several examples, the reception in the Black Sea cities of
the classical attic models, which were used either for mass production of
replicas, or for copying or creating new variants of images necessary for
the embellishment of the sacred space.
These few examples, set out to illustrate the various ways, in which the
iconographic models have spread out in the cities of the Black Sea area,
highlight the dynamics of the artistic activity of this area and its connection
to the Aegean artistic background that continued to gather way in the Hel
lenistic and Roman periods just as intensely as in the previous times.
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Teracote şi vase plastice cu reprezentări zoomorfe
din sanctuarele cetăţilor greceşti din Marea Neagră
IULIAN BÎRZESCU

Votivele din sanctuarele pontice nu au beneficiat decât foarte rar de studii
detaliate1, îndeosebi în publicaţii disparate, atenţia fiind acordată mai ales
acelor votive care poartă inscripţii, celor din sursele literare sau celor monu
mentale. În cele mai multe cazuri nu există date cu privire la locul exact de
descoperire, descrierile rezumându-se la o simplă menţionare acompaniată
de ilustraţie. Cu toate aceste neajunsuri de ordin metodologic, încercarea
de a pune în valoare într-o manieră sintetică informaţiile existente pentru
ofrandele din sanctuarele pontice nu trebuie respinsă, ci dimpotrivă, mai
ales dacă avem în vedere numărul deloc neglijabil de descoperiri.
Studiul de faţă priveşte teracotele şi vasele plastice zoomorfe2, cate
gorie puţin discutată pentru cetăţile greceşti din Marea Neagră. În primul
rând sunt prezentate descoperirile votive apărute în sanctuare pontice
începând cu epoca arhaică3• Obiceiul depunerii acestor tipuri de votive
nu este specific numai sanctuarelor din Marea Neagră, ci trebuie privit
într-un context mai larg, în primul rând al Ioniei arhaice şi clasice timpurii
şi al lumii egeene şi microasiatice, pentru perioadele clasică târzie, elenis
tică şi romană timpurie.
Plecând de la descoperirile arheologice, în studiul de faţă sunt luate
în discuţie câteva aspecte privind semnificaţia şi originea teracotelor ce
reprezintă animale, păsări şi peşti în sanctuarele pontice începând cu pe
rioada arhaică şi terminând cu cea romană timpurie. O primă problemă
priveşte identificarea tipurilor din sanctuarele pontice, anume dacă avem
de-a face cu tipuri specifice acestor sanctuare sau cu tipuri importate din
lumea egeeană, respectiv adaptate fără mari modificări. O altă problemă
priveşte legătura dintre teracotele zoomorfe din cetăţile pontice şi repre
zentările de aceeaşi natură din mediul aşa-zis indigen.
Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul
PN-II-ID-PCE-201 1 -3-0054.
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti; iulian2@gmail.com.
1. Alexandrescu Vianu 2005; Drevnejsij temenos Ol'vii; Achilleus Kult 2006.
2. Statuetele din teracotă care au reprezentări umane alături de animale, peşti sau
păsări sunt mult mai numeroase, dar nu fac obiectul discuţiei de faţă.
3. Pentru reprezentări de animale în sanctuarele greceşti, a se vedea Bevan 1986.
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În centrul discuţiei stau descoperirile din principalele sanctuare ale
cetăţilor greceşti din Marea Neagră, mai ales din perspectiva legăturii de
osebit de strânse cu marile sanctuare din Egeea, evidenţiată îndeosebi de
studierea arhitecturii, a monumentelor de artă şi a inscripţiilor.4 Acelaşi
lucru se poate spune şi despre alte ofrande, printre care se numără şi te
racotele figurate, căci acestea, fie că vorbim de importuri directe sau de
imitaţii, îşi au originea în principal în centrele egeene.
Primele teracote zoomorfe într-un sanctuar ionian, în Heraionul sa
mian, au fost datate în secolul al X-lea a. Chr.,5 depunerea lor fiind o
practică bine documentată şi pentru alte sanctuare până la începutul co
lonizării Mării Negre, în secolul al Vii-lea. În cazul Miletului, principalul
iniţiator al acestui proces, sunt cunoscute astfel de teracote mai ales din
sanctuarul Afroditei din Oikous6, alături de figurine asemănătoare din
bronz din sanctuarul Athenei7. Deşi numărul exemplarelor publicate din
sanctuarele Ioniei propriu-zise este mai degrabă mic, spectrul formelor
şi calitatea lor indică faptul că depunerea de figurine zoomorfe era un
obicei răspândit încă de la începuturi. Având în vedere legătura strânsă
dintre colonie şi metropolă, este de aşteptat ca şi în cazul acestui tip de
votive să existe apropieri. Pentru coloniile megariene, descoperirile sunt
mult mai puţin numeroase, sanctuarele, mai ales în faza lor iniţială, fiind
prea puţin cunoscute.
O categorie înrudită cu teracotele e reprezentată de vasele plastice.8 De
multe ori acestea utilizează aceleaşi matriţe de fabricaţie ca şi teracotele,
doar o mică deschizătură - îndeosebi în partea superioară - şi tratarea
diferită a interiorului făcând diferenţa.9 Prin definiţie, vasele plastice în
deplineau în sanctuar o altă funcţie decât cea a teracotelor. Uneori, în lite
ratura de specialitate acestea sunt tratate împreună, alteori vasele plastice
sunt publicate alături de ceramica obişnuită. Vasele plastice apar în cetăţile
greceşti din Pontul Euxin din perioada arhaică până în cea romană. Ca şi
în cazul statuetelor de teracotă, vasele plastice din cetăţile pontice au pre
luat modele din Egeea, fiind parte a coroplasticii greceşti.
4. Dana 201 1, 87.
5. Walter 1990, 54-56; Jarosch 1994.
6. von Graeve 2007, 646.
7. Held 2000, 124-126.
8. Maksimova 1927; Tuchelt 1962, 13-16; Ducat 1966. Despre folosirea şi semnificaţia
vaselor plastice în formă de animale, precum şi despre raportul acestora cu teracotele
figurate, vezi Guggisberg 1996, 329-331 .
9. Este cazul, de exemplu, al adorantelor cu porumbel, descoperiri comune în
sanctuarele pontice, care se întâlnesc atât ca alabastra, cât şi ca simple statuete de teracotă.
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Dintre descoperiri, sunt discutate aici în primul rând cele10 din sanctua
rele de la Olbia, cel al lui Ahile de pe insula Leuke, cel din partea de
nord-est a cetăţii Histria, cel de la Kytaia şi sanctuarul rural din Poljanka.
Singurul sanctuar în care teracotele au fost publicate într-un mod sistema
tic este cel histrian: 18 teracote (aproape 1/5 din total) cu reprezentări de
animale publicate, descoperite în sanctuar până în 1990, cele mai multe
datând de la sfârşitul perioadei arhaice.11 Este un procent mare, dacă avem
în vedere că în alte locuri din Marea Neagră, în care s-a putut face o sta
tistică, acestea depăşesc cu greu 5% din total.12 Dintre acestea, predomină
teracotele executate prin matriţe, cele modelate cu mâna fiind însă, şi ele,
atestate pentru întreaga perioadă antică.

I. Teracote în formă de animale
Teracotele reprezentând tauri îşi fac apariţia în sanctuarele de la 01bia 1 3 şi de la Histria14 în perioada arhaică târzie-clasică timpurie. Este
vorba în primul rând de exemplare de dimensiuni mici şi medii, desco
perite fără un context precis. Taurii sunt de regulă asociaţi cultului lui
Zeus, cult, de altfel, bine documentat epigrafie în cele două sanctuare.
Practica depunerii de teracote în formă de tauri continuă în perioada ele
nistică atât în Delphinionul de la Olbia, 15 cât şi la Histria, în Zona Sacră
(fig. 7), fiind documentată tot prin exemplare izolate. Din Delphinionul
olbian din perioada elenistică provin boukrania16, de tipuri apropiate
de cele din Thesmophorionul thasian17• Chiar dacă în câteva cazuri este
vorba de un rol mai degrabă decorativ, căci avem de-a face cu aplici, cele
mai multe boukrania din teracotă par să fi avut un caracter votiv.
Realizat după un cu totul alt model decât la Olbia şi la Histria, tau
rul descoperit în sanctuarul de la Poljanka (fig. 2)18 se remarcă prin capul
pronunţat şi ochii exoftalmici. Este un model de inspiraţie egeeană. Locul
10. Teracotele cu reprezentări de animale sunt tratate destul de rar în literatură,
pentru descoperiri în context funerar în bazinul mediteraneean, v. Huysecom-Haxhi
2003.
1 1 . Alexandrescu Vianu 2005, 507, cat. 51-68.
12. Este cazul, de exemplu, al sectorului NGS de la Olbia, unde, din cele 400 de
teracote studiate, 5% reprezintă figurine zoomorfe, cf Guldager Bilde 2010, 441-443.
Multe dintre teracotele descoperite aici proveneau probabil din depozite votive, ce vor
fi fost distruse de decapările ulterioare.
13. Rusjaeva 1982, 136, fig. 53.
14. Alexandrescu Vianu 2005, 507 cat. Te 68.
15. Rusjaeva 1982, 136-137.
16. Rusjaeva 1982, 136, fig. 53, 1 .
17. Muller 1996, 462-463, cat. 1 218-1223, pl. 141 .
18. Maslennikov 2006, 20-21 .
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de producţie al teracotei este, în acest caz, ca şi la Histria şi la Olbia, greu
de stabilit în lipsa unor analize de pastă. Adesea detaliile anatomice indică
matriţe şi patriţe de bună calitate. Locale sunt, probabil, teracotele lucrate
la mână, precum este cazul unei teracote din Zona Sacră de la Histria.
Bine evidenţiate de descoperirile din sanctuare, unde, cel mai probabil,
erau depuse ca votive, teracotele în formă de taur au fost descoperite în
cetăţile pontice şi în alte contexte, de exemplu la Kerkinitis19• Dacă, pen
tru începuturi, originea acestora este de căutat mai degrabă în Ionia, în
perioada elenistică sunt atestate şi producţii locale după modele egeene,
de exemplu la Callatis20 şi Chersones21• Alte modele e posibil să fi fost in
spirate din statuaria. Astfel de statui sunt atestate în Marea Neagră, de
exemplu la Tyras22•
Un alt animal preferat de coroplaştii greci este porcul domestic.23 De
regulă asociate cultului Demetrei, figurinele reprezentând porci îşi fac
apariţia în sanctuarele pontice la sfârşitul secolului al VI-lea a. Chr. Este
vorba de descoperiri de la Olbia, în Delphinion, 24 şi în Zona Sacră de la
Histria (fig. 5). Numărul mic de figurine indică mai degrabă faptul că
avem de-a face cu piese izolate, depunerea acestor teracote nejucând un
rol important în cult. De altfel, numărul reprezentărilor de porci din sanc
tuarele pontice nu diferă de cel din necropole sau aşezări.
Exemplarele păstrate au adesea urme de culoare albă pentru suprafaţa
corpului şi roşie pentru detalii. Modelul pentru teracotele de la Histria
şi Olbia trebuie căutat în Grecia de est, descoperiri de astfel de teracote
fiind făcute, de exemplu, în Rhodos25• Este vorba de o figurină robustă,
cu picioarele abia scoase în evidenţă, fără niciun detaliu, capul este văzut
ca o uşoară ieşitură a corpului, detaliile anatomice precum ochii, urechile
şi râtul fiind abia schiţate. Lipsa de detalii în redarea capului este ate
nuată însă de folosirea unor culori simple. Alte caracteristici ale acestui
tip sunt coama bine evidenţiată şi lipsa cozii. Modele zvelte din secolul
al IV-lea a. Chr. sunt cunoscute în Pont (fig. 1)26, inclusiv în mediul indi
gen, unde sunt preferate reprezentările de mistreţi.27 În perioada elenistică
19. Kutajsov 2004, 84, 289, fig. 86, 2-3.
20. Canarache 1969, 158, cat. 228.
21. TSP II, pi. 18, 5.
22. Statuie de marmură, cf Samojlova 1988, fig. 28.
23. Meyer et alii 2004.
24. TSP I.
25. La Lindos, cf Blinkenberg 1931, 583, cat. 2410, pi. 1 1 3 şi Ialysos, cf Clara Rhodos
IV, 1 18, fig. 108.
26. TSP IV, 38, pi. 43, fig. 8.
27. De exemplu, în turnului de la Komyna Mogila, cf L'or des Scythes, 128-129, cat.
24.
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reprezentările de porci domestici lipsesc din coroplastică, dar apar în
sculptură,de exemplu la Histria.28
Singurul animal care apare doar în sanctuarele din Marea Neagră este
viezurele. În sanctuarul din Kytaia29 a fost descoperită o astfel de teracotă,
unică, de altfel, prin animalul reprezentat. Viezurele nu apare în scrierile
antice şi nici în arta greacă.30 Care va fi fost semnificaţia acestuia rămâne o
chestiune greu de rezolvat.
Alte teracote reprezentând animale au fost descoperite în contexte se
cundare sau în necropole. Lipsa lor din sanctuare ţine mai degrabă de un
stadiu al cercetării şi de hazardul descoperirilor. Adesea ele au legătură cu
regiunea în care apar, precum oaia31, capra32 sau cerbul (fig. 6)33, alteori fac
mai degrabă o figură exotică34• Teracotele în formă de urşi nu apar în sanc
tuarele pontice, deşi sunt frecvent întâlnite în alte părţi ale lumii greceşti.35
li. Teracote şi vase în formă de păsări

Spectrul teracotelor în formă de păsări nu este nici el prea bogat în
sanctuarele pontice. Ca şi în cazul statuetelor amintite mai sus, avem de-a
face cu tipuri de provenienţă egeeană. Prin număr şi tipuri, două păsări
sunt bine reprezentate: porumbeii şi cocoşii. Primii îşi fac apariţia în seco
lul al VI-lea a. Chr. prin modele ioniene şi sunt încă bine reprezentate în
epocile târzii. Atât ca teracote figurate, cât mai ales ca vase plastice, repre
zentările de porumbei se întâlnesc în sanctuarele de la Histria şi Olbia fie
simple, fie în asociere cu dedicante. În cel de-al doilea caz, este vorba de
personaje feminine drapate în himatia, care ţin în mâna dreaptă un porum
bel. Cât priveşte teracotele simple, acestea urmează la început două tipuri
principale, unul cu proporţii zvelte36, celălalt mult mai îndesat37, acesta
28. Alexandrescu Vianu 2000, 163, cat. 249, pi. 96.
29. Molev, Moleva 2003, 263, fig. 2/12.
30. Apropiată ca reprezentare este mangusta egipteană, ichneumon, care apare pe
vase şi ca statuetă de bronz, cf Fritzilas 2003, 136-139.
31. Canarache 1969, 161, cat. 234. Vase plastice la Tyras, cf Karyskovskij, Klejman
1985, 104, fig. 34.
32. Oppermann 2004, 49, pi. 10/3.
33. O primă teracotă lucrată manual a fost datată la sfârşitul secolului al VI-lea
a. Chr. şi provine de la Tariverde, cf Vulpe 1954, 106, fig. 27/3. Din aceeaşi perioadă
apar şi teracote cu reprezentarea unui personaj feminin ce ţine în stânga arcul şi în
dreapta un cerb culcat, la Pantikapaion, cf TSP III. Pentru tip, vezi şi Klinger 2001 .
34. Precum o maimuţă frământând pâine, teracotă din epoca arhaică modelată cu
mâna, descoperită la Apollonia - în necropolă, Oppermann 2004, 49, pi. 10/4, sau lei,
cf Canarache 1969, 160, cat. 233.
35. Bevan 1987.
36. La Berezan, cf Borysthenes - Berezan 2005, 109, fig. 186.
37. În regiunea Bugului inferior, cf Ochotnikov 1990, 42, pi. 12, 1 -2.
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din urmă, cu o evoluţie până în epoca elenistică. Tot în epoca elenistică
timpurie îşi face loc un nou tip, care se remarcă printr-un corp teşit.
Figurinele de adorante cu porumbel38 descoperite în sanctuarele pon
tice au fost legate de cultul Afroditei, deşi acest lucru nu poate fi verificat
întotdeauna. Este cazul, de exemplu, al sanctuarului de pe insula Berezan
recent descoperit39 şi al celui histrian40, unde aceste teracote au ieşit la ivea
lă în număr relativ mare. În literatura de specialitate sunt considerate cel
mai adesea reprezentări ale Afroditei. De fapt, aşa cum bine au evidenţiat
Stephanie Huysecom-Haxhi şi Arthur Muller, este vorba de tinere adorante.41
Astfel de teracote au fost descoperite nu numai în sanctuarele Afroditei, ci
şi în sanctuarul lui Apollo Delphinios de la Olbia42, în necropole şi în aşe
zări. În epoca elenistică şi romană porumbeii continuă să fie redaţi atât în
asociere cu figurine umane, mai ales copii,43 cât şi ca figuri simple. Foarte rar
apar reprezentări din marmură (Olbia). Dedicaţii de porumbei din marmu
ră, uneori purtând inscripţie, au fost descoperite îndeosebi în sanctuarele
Afroditei.44
O a doua grupă de teracote în formă de pasăre, atestată în cetăţile pon
tice din perioada arhaică până în perioada romană, e constituită din tera
cote în formă de cocoşi. Dacă porumbelul este expresia iniţierii feminine,
cocoşul este expresia iniţierii masculine.45 Primele teracote reprezentând
cocoşi apar în sanctuarele pontice în jurul anului 500 a. Chr. Este vorba
despre descoperiri din sanctuarul de la Histria (fig. 8)46 şi, aproximativ o
generaţie mai târziu, de o altă descoperire din Achilleion-ul de pe insula
Leuke (fig. 3). În primul caz avem de a face cu un model răspândit în
lumea greacă, atât în Grecia de est, cât şi în Pelopones (la Corint, Micene,
Perachora şi Argos). Foarte probabil, acesta s-a propagat de la Corint, unde
apar primele reprezentări ale acestui tip iconografic pe vase, la începutul
sec. VI a. Chr.47 În Grecia de est, acest tip apare pe cupele caliciu chiote48,
în teracote fiind foarte răspândit începând cu sfârşitul sec. VI-începutul
38. Teracote ioniene de adorante cu porumbei sunt răspândite în lumea greacă,
sudul Italiei, ex. la Taranto, cf Lo Porto 1978, 136, pi. 70, fig. 21, în Rhodos, cf
Blinkenberg 1931, 512, cat. 2106, pi. 95 şi 1 14 (Lindos), Clara Rhodos III, 200, fig. 194
(Ialysos).
39. Nazarov 2007, 541-547.
40. Alexandrescu Vianu 2005, 490-492, cat. 4-8, pi. 79-81 .
4 1 . Huysecom-Haxhi, Muller 2007, 231-247.
42. Levi 1964, 153 fig. 22, 3.
43. De exemplu, la Callatis, cf Canarache 1969, 158, cat. 226.
44. Machaira 2008, 74-76, fig. 21, 1-16.
45. Grabow 2003, 140-141.
46. Descriere context cf Avram, Bîrzescu 2012, 300.
47. Cu detalii cf Payne 1931, 74-76, nota 9, fig. 20.
48. Cupe caliciu cu figuri negre, stilul animalier, cf Lemos 1991, 331-332, pi. 208.
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sec. V a. Chr.49 Detaliile (proporţiile, penajul) sunt bine evidenţiate, forma
bidimensională permiţând acest lucru. Cele două orificii din partea supe
rioară indică faptul că avem de a face cu o aplică. Acelaşi model de cocoş
de la Histria îl regăsim în lumea ioniană pontică la Pantikapaion, în necro
polă.50 Pe lângă cele două orificii, exemplarul histrian, ca şi unul de pe in
sula Melos (descris detaliat de Paul Jacobsthal), păstrează urmele a patru
culori, o policromie deosebită, mai ales dacă avem în vedere dimensiunile
reduse ale figurinei. O altă piesă aflată azi în Muzeul de Artă Allard Pier
son indică faptul că între meşterii din Ionia şi cei din Corint exista, şi în
ceea ce priveşte aceste reprezentări, o relaţie directă, meşterii coroplaşti
preluând foarte uşor un model dintr-o cetate în alta. E foarte probabil ca
modelul să aibă o origine corintică; pe de altă parte, exemplele mai sus
amintite indică popularitatea acestui model în mediul ionian.51 O primă
întrebare priveşte funcţionalitatea acestor aplici, având în vedere faptul
că ele se întâlnesc atât în morminte, cât şi în sanctuare. Prin forma lor şi
prin elementele de prindere, aplicele-cocoşi par a fi gândite mai degrabă
pentru a fi expuse în sanctuare; în morminte, acestea înlocuiau figurinele
din teracotă propriu-zise.
O generaţie mai târziu, un nou tip se întâlneşte în Achilleion-ul de pe
insula Leuke.52 Faţă de reprezentările anterioare, cocoşul îşi pierde din for
mele zvelte şi are mai puţine detalii anatomice, fapt explicabil prin redarea
tridimensională. În perioadele elenistică şi romană acest tip de reprezentare
continuă să fie prezent printre descoperirile arheologice, fie independent,
fie într-o compoziţie, ca atribut al unui tânăr sau al unui copil.
La începutul perioadei elenistice, în secolul al Iii-lea a. Chr., devine
popular un model de cocoş ce stă pe un suport. O astfel de reprezenta
re este cunoscută la Apollonia.53 Tot acum apar noi modele de teracote
reprezentând cocoşi, care sunt preluate din statuaria şi redau pasărea în
diverse posturi. În epoca elenistică, în sanctuare predomină reprezentările
de cocoşi în asociere cu figuri de copii, cocoşul fiind întotdeauna supradi
mensionat.
49. Paul Jacobsthal deja în 1931 adunase 16 locuri de descoperire a acestui tip de
aplică, descriindu-l în detaliu, v. Jacobsthal 1931, 90-91 pi. 67 a-c. O nouă discuţie, mult
mai sumară, la Higgins 1954, 250, cat. 917. Astfel de aplici se mai găsesc, în afară de
cele menţionate de Jacobstal, la Paris, muzeul Luvru, cf Mollard-Besques 1954, C 632,
cât şi în descoperirile de la Elaious, Propontida.
50. Silant'eva 1974, 16, pi. 3, 4.
51 . Aplicele în formă de cocoşi erau răspândite în Ionia de la începutul perioadei
arhaice, de ex. în bronz, în Heraionul samian, cf Tsakos, Viglaki-Sofianu 2012, 120.
E foarte probabil ca aceste figurine din metal să fi stat la baza prototipurilor din
ceramică.
52. Ochotnikov 2006, 64, pi. 14. 6.
53. Dremsizova 1948, 57-58, fig. 70.
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Alte tipuri de păsări nu au fost descoperite în sanctuarele din Marea
Neagră, fapt ce ţine mai degrabă de un stadiu actual al cercetării. Un
exemplu în acest sens sunt reprezentările de păsări acvatice descoperite în
sanctuarul Afroditei de la Naukratis54, ridicat de ionienii din Chios.

III. Teracote în formă de ţestoase şi peşti
Dedicaţiile de teracote reprezentând ţestoase nu sunt deloc puţine în
sanctuarele greceşti, acestora dedicându-li-se un studiu special de către
Elinor Bevan în 1988.55 Studiul cercetătoarei britanice se mărgineşte la
descoperirile din zona mediteraneeană şi egeeană. În Marea Neagră s-au
descoperit teracote în formă de ţestoasă atât în sanctuare, cât şi în aşezări
şi necropole.56 Un tip bine reprezentat de la sfârşitul secolului al VI-lea
începutul secolului al V-lea a. Chr. apare în sanctuarul lui Apollo Delphi
nios de la Olbia57, în aşezarea de la Borysthenes (fig. 4)58, în morminte la
Apollonia şi Tsikhisdziri (Colchida). Acesta este caracterizat prin folosirea
mulajului pentru carapace, partea inferioară a corpului fiind lucrată cu
mâna. Este un model stilizat, cu slabă evidenţiere a capului şi picioarelor,
cu accentuarea în special a detaliilor carapacei. Care va fi fost semnificaţia
reprezentărilor de ţestoase este greu de precizat. Acestea nu erau sacrifi
cate, doar carapacea era folosită la confecţionarea lirei. În afară de lumea
pontică, acest model este atestat şi în alte sanctuare din lumea greacă, de
exemplu pe insula Thasos, în Artemision.59
Ceea ce deosebeşte coloniile pontice, în faza lor de început, de restul lu
mii greceşti este turnarea/baterea semnelor monetare în formă de delfinaşi
sau peşti. Preferinţa pentru aceste forme este bizară, dacă luăm în conside
rare faptul că ele nu apar în alte forme artistice. Vase plastice şi figurine în
formă de peşte sunt cunoscute din descoperirile de pe insula Berezan, anti
cul Borysthenes.60 Însă monedele în formă de delfinaşi de la Olbia şi cele în
formă de peşti de la Kerkinitis nu au nici o legătură stilistică cu piesele din
teracotă. Forma acestor piese cu valoare monetară indică faptul că meşterii
din colonii puteau să creeze modele noi de figurine, însă în coroplastică
au preferat să importe modele din Egeea. Influenţa mediului aşa-zis indi
gen este de asemenea slabă în producţia coroplastică pontică, deşi aici s-a
54. Gardner 1988, 58, pi. 14. Tot aici a fost descoperit, printre altele, şi un leu din
calcar.
55. Bevan 1988, 1 -6.
56. Tsetskhladze, Vashakidze 1994.
57. Rusjaeva 1982.
58. TSP I.
59. Huysecom-Haxhi 2009, 293-294, pi. 44, cat. 1604-1609.
60. Borysthenes - Berezan 2005.
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dezvoltat cu preponderenţă un stil care are la bază reprezentările zoomorfe.
În sanctuarele coloniilor pontice astfel de reprezentări lipsesc pentru înce
puturi, ceea ce arată că interferenţele religioase au avut loc târziu, mai ales
după ce arta greacă a pătruns în hinterland.

IV. Reprezentări de figuri fantastice: sirenele
Prin forma lor, sirenele sunt apropiate de categoria reprezentărilor de
păsări. Ca muze ale tărâmului de dincolo, aşa cum plastic s-a exprimat
Ernst Buschor61, sirenele sunt atestate ca ofrande în sanctuarele greceşti
atât prin descoperiri arheologice, cât şi prin informaţii literare62 şi epi
grafice. În cazul sanctuarelor pontice, sunt cunoscute numai reprezentări
feminine de sirene, acestea predominând în coroplastica ioniană. Sirenii
nu lipsesc dintre dedicaţiile din sanctuarele ioniene. Un siren din argint
(aEQTJV UQYUQrnc;), alături de o gorgonă de aur şi o fială de argint, a fost
dedicat ca zeciuială (bEKU'rTJ) de doi perinthieni din Propontida în sanctu
arul Herei din Samos.63 În sanctuarele pontice astfel de dedicaţii preţioase
nu au fost descoperite, în schimb au fost scoase la iveală numeroase figuri
ne din teracotă. Două astfel de reprezentări provin din sanctuarul histrian.
Este vorba de vase plastice de o calitate deosebită, dacă avem în vedere de
taliile anatomice (fig. 9). Sirena este aşezată cu picioarele strânse sub corp,
aripile - de asemenea strânse, capul întors într-o parte. Judecând după
forma toartei64, aceste vase erau agăţate asemenea micilor flacoane de par
fum (aryballoi). În sanctuarele pontice nu există contexte arheologice clare
care să lămurească dacă acestea erau atârnate sau depuse în locuri special
amenajate (de exemplu bothroi). Modelul este unul sud-ionian, răspândit
atât în nordul Egeei, cât şi în coloniile pontice. În perioada elenistică repre
zentările de sirene în coroplastică sunt mai puţin numeroase, iar modelul
diferă. O arată o descoperire de la Apollonia, anume o sirenă redată în
picioare, cu capul înainte şi aripile ridicate. Este o teracotă lucrată la mână,
foarte probabil locală, dar care se inspiră după un model de origine ege
eană. 65 Alte reprezentări de figuri fantastice, în afară de sirene, nu au fost
identificate în descoperirile din sanctuarele pontice.
61. Buschor 1944.
62. Hofstetter 1990, 24-26 (informaţii literare).
63. Klaffenbach 1953, 1 8-19; inscripţie pe o stelă de marmură descoperită de Albert
Rehm în 1924.
64. O excepţie o reprezintă un vas plastic în formă de sirenă descoperit în necropola
Olbiei, care diferă prin lipsa toartei şi prin poziţia gurii vasului - la coadă în loc de cap,
acest vas fiind realizat după un alt tip de model; Oppermann 2004, pi. 10.la-lb.
65. Buschor 64-62, fig. 49.
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Înrudite cu reprezentările fantastice sunt figurinele groteşti. Fie că este
vorba de vase plastice de origine corintică66 sau ioniană ori de teracote,
acestea îşi fac apariţia în coloniile pontice la sfârşitul epocii arhaice. Pe
lângă un model având probabil la origine tipul Bes, figurinele de origine
sud-ioniană reprezentând comaşti, alături de modelele din Corint67 sunt
cel mai des întâlnite în sanctuarele pontice.
Teracotele şi vasele plastice cu reprezentări zoomorfe sunt documenta
te începând cu a doua jumătate a sec. al VI-lea, într-o epocă relativ târzie,
dacă avem în vedere că primele amenajări de cult sunt de la sfârşitul
sec. al Vii-lea a. Chr. La început avem de-a face cu un număr limitat de
modele, de origine sud-ioniană. În perioada elenistică, figurile de anima
le sau păsări sunt mai ales integrate unor compoziţii, jucând adesea un
rol decorativ; continuă însă să fie depuse în sanctuare figurine izolate, de
inspiraţie egeeană. Categoriile de animale întâlnite începând cu secolul al
IV-lea a. Chr. nu diferă prea mult de cele din perioadele anterioare; doar
modelele de inspiraţie sunt diferite.
Spre deosebire de alte sanctuare din Egeea (de exemplu Thasos, Milet,
Dyrrhachion), în care a putut fi stabilită o legătură strânsă între ateliere şi
sanctuare, pentru cetăţile pontice acest lucru este departe de a fi clar stabi
lit. Atelierele coroplaştilor locali au produs numeroase teracote zoomorfe,
însă din cauza publicaţiilor insuficiente este greu de urmărit această legă
tură pentru sanctuarele pontice.
În ceea ce priveşte modul în care aceste mici ofrande erau depuse în
sanctuare, informaţiile sunt exclusiv arheologice; doar votivele preţioase
sunt menţionate de sursele literare şi epigrafice.68 Cele mai multe teracote
au fost descoperite în poziţii secundare, doar în puţine cazuri contextele
rămânând nederanjate.

66. Payne 1931, 170-180.
67. Descoperit în Zona Sacră de la Histria, His 1951 T, Inv. V 9005 A.
68. Alroth 1988, 195.
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Abstract
Zoomorphic Terracottas and Plastic Vases
from the G reek Sanctuaries in the Black Sea Area

This study concems the zoomorphic terracottas and plastic vessels dis
covered in the sanctuaries of the Black Sea area. This common Greek of
fering practice was transferred to the Black Sea colonies from the moment
of their foundation. Based on archaeological findings, some aspects of the
origin and the meaning of terracottas from the Archaic to the Roman pe
riods, representing animals, birds and fishes, are discussed. A first issue
concems the identification of the iconographical types, whether we are
dealing with specific types in these sanctuaries or with imported types
from the Aegean world, adapted with no changes. Another problem con
cems the relation between the zoomorphic terracottas from the Black Sea
colonies and those from their neighbours.
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Fig. 1.

Reconstrucţie grafică a actului de transmitere a hydriei de la Grăchwil
(după Schindler 2004, 76, fig. 6); Fig. 2. Reconstrucţie grafică a unei tranzacţii greco-scite
(după Fomasier, Bottger 2002, 42, fig. 7); Fig. 3. Dubăsari, Republica Moldova:
1. Reconstrucţie grafică a tumulului V; 2-3. Torques ul de aur din inventarul funerar al
tumulului V (după Chetraru, Serova 2001, fig. 2, 23, 24).

-
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V Banaru
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Fig. 4.

Diadema din aur din cetatea getică de la Buneşti-Avereşti, jud. Vaslui, România.
Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti (după http://www.cultura-romana.
corn, tablou 26.48); Fig. 5. Oprişor, jud. Mehedinţi, România. 1. Unealta toreutică de la
Oprişor; 2. Vas de tip lekane; 3. Fragment de lekythos cu figuri negre (după Kull 1997 b).
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Fig. 6. Difuzarea amforelor din Heracleea Pontică în nord-vestul Pontului Euxin.
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7. Tezaurul de la Olăneşti (după Sergeev 1966, fig. 3; Cemenko 1968, fig. 45/3-4 şi
59/3; Cemenko 2006, fig. 27/562-563, 28/589-590, 29/591, 32/654-656).
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Fig. 1. Boluri ahemenide descoperite la
4. Kurdjipsk.
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Fig. 2. Vase de sticlă fabricate pe miez de nisip, secolele V-I a. Chr„ Muzeul de
Arheologie Vama (după A. Mincev 1980).
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Fig. 3.

6

Vase de sticlă modelate pe miez de nisip, secolele V-I a. Chr. descoperite la:
1. Vadu, lângă Histria (după Bucovală 1968); 2. Histria, tumulul 1 (după Alexandrescu
1966); 3. Mangalia (după Bîrlădeanu-Zavatin 1 980); 4. Histria, Zona Sacră (inedit);
5. Dunavăţu de Sus, lângă Murighiol (după Simion 1985); 6. Constanţa (după Buco
vală 1975).
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Fig. 4. Vase de sticlă descoperite la Olbia (1, 3-4) şi Panticapaeum (2) 1. Amforă
elenistică, sec. III-II a. Chr.; 2. Amforă cu decor vegetal pictat, sec. I p. Chr.; 3. Cupă cu
decor zoomorf şi vegetal pictat, sec. I p. Chr.; 4. Bol elenistic decorat cu foiţă de aur,
sec. III a. Chr.
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Fig. 5. Veselă de sticlă marmorată descoperită la Panticapaeum: 1. Bol cu coaste,
sec. I a. Chr.-I p. Chr.; 2, 3. Fragmente de boluri sau platouri cu decor variat, sec. I p. Chr.
(după Kunina 1997).
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Fig. 6. Diverse tipuri de vase suflate în tipar. Flacoane în formă de capete umane
de la: 1. Kepoi, sec. II-III p. Chr. (după Sorokina 1 957); 2. Mangalia, sec. I-II p. Chr.
(după Iconomu 1968); 3. Pahar decorat cu zei de la Panticapaeum, sec. I p. Chr. (după
Sorokina 1984); 4. Pahar cu inscripţie în limba greacă de la Panticapaeum, sec. I p. Chr.
(după Kunina 1997); 5. Ulcior purtând semnătura celebrului meşter Ennion din Sidon,
sec. I p. Chr. (după Kunina 1997).
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Fig. 7. Patere descoperite pe litoralul nord-vestic al Mării Negre: 1, 2. Constanţa, sec. I
p. Chr. (foto C. Chiriac); 3. Panticapaeurn, sec. I p. Chr. (după Kunina 1997).
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Fig. 8. 1. Urnă cinerară cu capac, Histria, sec. I-II p. Chr. (foto C. Drăghici); 2. Frag
mente de material vitric rezultat din prelucrarea sticlei descoperite la Constanţa (după
Bucovală 1968).

445
https://biblioteca-digitala.ro

C. Chiriac, S. Boţan

2

1

4

3

Fig. 9. Vase tip „carafă" cu corp bitronconic de la: 1. Constanţa (foto Z. Covacef);
Agora ateniană (după Weinberg 1 992); 3, 4. Mangalia, sec. III p. Chr„ posibile pro
duse tomitane (inedite, foto M. Ionescu).
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Fig. 10. Tipuri de vase de sticlă de epocă romană descoperite pe litoralul vestic al Mării
Negre la Histria, Tomis, Callatis, sec. I-Ill p. Chr.
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Fig. 11. 1-5. Vase de sticlă de la Odessos, sec. II-IV p. Chr., posibile produse locale
(foto A. Mincev).
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Fig. 12. Cronologia vaselor de sticlă din nordul Mării Negre, sec. VI a. Chr.-V p. Chr.
(după Sorokina 1984).
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Fig. 13. Cronologia vaselor de sticlă din nordul Mării Negre, sec. I-V p. Chr. (după
Sorokina 1984).

450
https://biblioteca-digitala.ro

�

0

9

�5·
,<"'>
Y'>
txl
c

;;:;::!

-

,ţ:.
Ul
>--'

/

Fig. 14. Harta Pontului Euxin şi a teritoriilor învecinate, sec. II a. Chr.-IV p. Chr.
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Fig. 1-4. Opaiţe descoperite la Tomis (foto I. Nastasi).
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Fig. 5. Opaiţ descoperit la Tomis (foto I. Nastasi).
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Fig. 1. Vârfuri de săgeţi-semne monetare din prima categorie:
piese timpurii (1-1 1 ) şi piese clasice (12-24).
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Fig. 2. Vârfuri de săgeţi-semne monetare din prima categorie: piese clasice (1-24).
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Fig. 3. Delfinaşi olbieni descoperiţi în Dobrogea: depozitul de la Zebil (1-5) şi o desco
perire izolată de argint de la Târguşor (6).
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Reprezentări ale Cybelei. Fig. 1. Pantikapaion (după Kobylina 1976, cat. 1 );
Fig. 2. Pantikapaion (după Sokolov 1974, cat. 64); Fig. 3. Tomis (după Bordenache 1969,
cat. 59); Fig. 4. Histria (după Alexandrescu Vianu 2000, cat. 23); Fig. 5. Olbia (după
Kobylina 1976, pi. 5.1.7); Fig. 6. Pantikapaion (după Kobylina 1976, pi. 4.1.6).
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12
Reprezentări ale lui Dionysos. Fig. 7. Histria (după Alexandrescu Vianu 2000, cat. 1 74);
Fig. 8. Tomis (după Covacef 201 1, cat. 41); Fig. 9. Tomis (după Covacef 201 1, cat. 19);
Fig. 10. Histria (după Bordenache 1969, cat. 105); Fig. 11. Odessos (după Toncheva
1960, fig. 39); Fig. 12. Mesambria (după IGBR I cat. 351).
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Reprezentări ale Artemidei. Fig. 13. Tomis (după LIMC II, s.v. Artemis/Diana, cat. 28
b); Fig. 14. Olbia (după Rusjaeva 1992, fig. 34); Fig. 15. Odessos (după Toncheva 1960,
fig. 10); Fig. 16. Chersones (după LIMC II, s.v. Artemis, cat. 397); Fig. 17. Chersones
(după LIMC II, s.v. Artemis, cat. 400).
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Fig. 18. Afrodita din Kepoi (după LIMC II, cat. 646); Fig. 19. Nemesis din Tomis
(după Covacef 201 1, cat. 9); Fig. 20. Tyche din Tomis (după Covacef 201 1, cat. 6);
Fig. 21. Glykon din Tomis (după Covacef 201 1, cat. 8).
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Fig. 22. Bază de statuie pentru Apollo Ietros, Histria (după Levi 1965, fig. 3);
Fig. 23. Bază de statuie pentru Apollo Ietros, Olbia (după Treister 1999, pi. 3, cat. 2(5));
Fig. 24. Statuie bronz, Yani, Colchida (după Lordkipanidze 1991, pi. 15); Fig. 25. Statuie
bronz, Muzeul din Samsun, Turcia (după Işkan 1998, pi. 39.a).
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Fig. 1. Teracotă reprezentând un porc, Bol'shaja Bliznica (după TSP IV); Fig. 2. Teracotă
reprezentând un taur, Poljanka (după Maslennikov 2006); Fig. 3. Aplică din teracotă cu
reprezentarea unui cocoş, Borysthenes (după Hupe 2006); Fig. 4. Teracotă repzentând
o broască ţestoasă, Borysthenes (după TSP IV).
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Fig. 5. Figurină din teracotă reprezentând un porc, Histria, Zona Sacră; Fig. 6. Figurină
din teracotă reprezentând un cerb, Tariverde; Fig. 7. Statuetă din teracotă reprezentând
un taur, Histria, Zona Sacră; Fig. 8. Aplică din teracotă reprezentând un cocoş, Histria,
Zona Sacră; Fig. 9. Vas plastic reprezentând o sirenă, Histria, Zona Sacră.
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