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DE LA ÎMPĂRATUL VALENS
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„Acum pacea domnește aproape pe toată întinderea granițelor (Imperiului), dar s-au ivit peste tot și pregătiri
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de război. Căci împăratul știe că trăiesc în pace cu adevărat mai ales aceia care s-au pregătit pentru război;
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malul (fluviului este plin de fortărețe; fortărețele de soldați, soldații de arme, armele de frumusețe și de tărie…”

Themistios, X. Ἐπὶ τῆς εἰρήνης Oὐάλεντι / Despre pace (Constantinopol, ian./feb. 370).
Într-un număr din 1935 al revistei Natura (Revistă pentru

iarăși, spre nord, locul oferea o bună vedere către

răspândirea științei), Pamfil Polonic consemna cele

castellum -ul din aval, cel de la Dăeni. Este foarte

de mai jos: ”La 6 km spre sud de satul Gârlici la locul

probabil ca cetatea să fi avut și port, cu dublu rol,

numit Hazarlic se văd ruinele întinse ale unei cetăți mari

militar și comercial. Astăzi peisajul este profund

romane de piatră. În interiorul cetăței mari (120 : 120 m)

alterat, iar Dunărea, care a depus mult sediment

se găsește o cetate mai mică (85 : 60 m). pretutindeni

în zonă între timp, își are cursul la o distanță de

se văd urme de ziduri, – multe dintre ele au fost distruse

4.5-5 km depărtare spre vest. Toponimul turcesc

de un antreprenor întrebuințându-le pentru pietruirea

– glorios prin asemănarea cu cel de la Ilion – este

vest și de sud utilizând suplimentar avantajul malurilor

mai bine de un secol față de momentul primei sale

șoselei. Aci se zice că a fost orașul antic Cius, am găsit o

acela de Hissarlık , adică ”Locul cetății(lor)”. Pamfil

abrupte ale platoului. Din cetatea mare – aflată la

semnalări. Cetatea mică, care este și cea mai recentă,

cărămidă cu ștampila (inversă) Rumorid”.

Polonic folosește Hazarlık , ceea ce s-ar traduce

60-70 m depărtare de cea interioară – mai vede doar

are păstrate laturile de nord și de răsărit, dar pe o

prin ”locuire” sau chiar ”locul păcii” în combinație cu

zidurile de nord și de răsărit, pe o lungime de 60 și

lungime de cca 70m, respectiv 50m, cumva sensibil

Despre Cius se știu și astăzi foarte puține lucruri.

sufixul, și notează mai departe în manuscrisul păstrat

120 m, până la ruptura terenului dinspre lac. Mai târziu,

mai puțin decât ce consemna Pamfil Polonic. Cât

Cetatea este așezată la capătul de sud-vest al unui

la Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de

întemeindu-se pe informația indiscutabil esențială pe

privește cetatea mare, latura de nord, măsurată pe

platou, într-o poziție dominantă asupra întregii

Manuscrise și Carte Rară ”(loc de spânzurătoare)”.

care o datorăm lui Polonic, alți cercetători ai frontierei

fotografiile aeriene recente, mai poate fi urmărită

(Mihail Zahariade sau Nicolae Gudea) vor prelua tale

pe cca. 75m, iar cea de răsărit doar pe alți 110m. Fără

lângă cetate aflăm un lac – Hazarlîk Ghiol, în care se

Ce consemnează topograful Pamfil Polonic cu ocazia

quale datele marelui înaintaș, dar fără a le suprapune

a pune la îndoială seriozitatea lucrării topografice

varsă unul dintre râurile dobrogene, Topologul (Eni

vizitei la fața locului, când schițează și primul plan de

o necesară critică. Măsurători recente realizate cu

efectuate acum mai bine de un secol, vom nota

Serai, după P. Polonic). De pe platou putea fi lesne

situație al cetății? Acesta observă, despre cetatea

ajutorul aerofotogrametriei sunt însă disponibile acum

că pintenul s-a degradat între timp pe o suprafață

observată întreaga luncă a Dunării, înspre Carsium și,

mică, o orientare nord-sud, cu zidurile perimetrale de

și permit o interpretare riguroasă a monumentului, la

apreciabilă, iar din cetatea mare se mai păstrează

zone, la 4.5 km spre sud de satul Gârliciu. Imediat

4

LIMES / Nr. 6 / 2019

LIMES / Nr. 6 / 2019

https://biblioteca-digitala.ro

5

a cărui limită sudică înspre cea a cetății Carsium ar
putea fi chiar cursul firav al râului Topolog, cunoaștem
mai multe epigrafe care amintesc veterani, posesori
ai unor loturi primite la capătul unui serviciu militar
de ”douăzeci și cinci de ani și mai bine” (agri viritim

adsignati), un villicus și, iarăși într-o inscripţie grecească,
un patron (intendent al unui lot lucrat cu coloni) la
Saraiu, un magister al unui vicus din acest territorium
cu indiscutabilă valoare agricolă. Așa încât prezenţa
masivă grecească în teritoriul Carsium-ului, la Dulgheru,
Ciobanu sau chiar la Carsium, la Cius și Saraiu în cel
imediat învecinat, pe de altă parte, ar putea să indice
– sigur, dacă nu cumva pietrele sunt aduse de mai
departe – înflorirea mai multor comunităţi agricole
greceşti după jumătatea sec. II p.Chr.
Sursa imaginilor:
Mommsen
https://www.nobelprize.
org/prizes/literature/1902/
mommsen/biographical/

Notitia Dignitatum
Photo: © Bodleian Libraries,
University of Oxford
Bodleian Library MS. Canon.
Misc. 378 fol. 124v

La Cius sau în împrejurimi se stabilesc veterani din

legio V Macedonica (C. Iulius Valens, ISM V, 115), din
Cohors I Lusitanorum Cyrenaica (fostul pedestraș
Marcus Ulpius Domitius Anthius, ISM V, 119) sau cum
este iarăși G. Valerius Herculanus, la rându-i fost
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astăzi doar 1.65 ha; cât despre cea mică, ridicată în

funcționar (stator) în oficiul prefectului cohortei II

vremea lui Valens, mai măsoară puțin peste 0.40ha.

Aravacorum de la Carsium (ISM V, 117).

Nu știm de când datează exact prima fortificație –

Și totuși cea mai importantă inscripție locală rămâne

un castellum construit pentru o trupă auxiliară, dar

cea de refundare a cetății (369 p.Chr.), devenită celebră

este posibil să fi fost ridicată sub dinastia Flavienilor

după ce a fost exemplar interpretată de către Theodor

sau, mai probabil, la începutul sec. II p.Chr., atunci

Mommsen. Piesa (CIL III 7494 = 6159 = IGLR 233) a fost

când Traian pornește războiul împotriva lui Decebal.

găsită undeva la mijlocul laturii de nord a cetății mici, pe

Momentul constructiv ca atare se petrece sub

În tot cazul, platoul acesta va rămâne fortificat în

la 1868, de niște țărani, a fost reîngropată doar pentru

coordonarea lui Flavius Stercorius, guvernatorul

(NDOr. XXXIX,14), aflăm aici o unitate de călăreți,

cursul secolelor II-III p.Chr. și de aici sunt cunoscute

a fi publicată mai târziu de Grigore Tocilescu, la 1882.

provinciei și bărbat de rang ecvestru (dux, vir

Cuneus equitum stablesianorum (cantonată la

mai multe inscripții, în cea mai mare parte funerare

În același an Theodor Mommsen publica, în Hermes.

clarissimus) de către milites primani, conduși

Sucidava, în Moesia Secunda, dar ale cărei trupe

(ISM V, 115-125).

Zeitschrift für classische Philologie, articolul Die Inschrift

de tribunus Marcianus și praepositus Ursicinus

apar în josul fluviului și la Cius, ori Beroe).

von Hissarlık und die römische Sammtherrschaft in

Motivația este simplă: ob defensionem rei

Cius apare amintit în Itinerarium Antonini Augusti 224.5.

ihrem titularen Ausdruck, unde îi stabilește în mod

publicae, adică „pentru a servi la apărarea

Cu ocazia acestei reconstrucții a fundamentis, dacă

Trupa care este asociată acestei fortificații este una

clar datarea, în vremea prezenței împăratului Valens în

Imperiului”. Pe lângă acești milites primani, fără

nu cumva chiar mai devreme, va fi fost adusă piatră

de lusitani – Cohors I Lusitanorum Cyrenaica, care

Scythia, în contextul războiului pe care îl purta împotriva

îndoială un detașament specializat în construcții

de departe, într-o operațiune ordonată de către

este menționată aici până la începutul sec. III p.Chr.,

lui Athanarich al goților. Aici ar trebui remarcată, din

și aflat aici exact pentru operațiunea descrisă mai

împăratul Valens însuși, așa cum sugerează două (dacă

când va fi mutată în amonte, la Nigriniana. În ceea

capul locului, viteza cu care circulă informația științifică

sus, la Cius mai cunoaștem și alte trupe menționate

nu cumva trei) dintre inscripțiile de la Cius, provenite

ce privește populația din cetate și teritoriul acesteia,

în epocă între epigrafiștii Europei.

de către izvoarele literare ale antichității târzii.

din regio Histriae (ISM V, 123-124, poate și 122). Această
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fi iertat pe cei care au renunțat la acest plan, ca și
cum ar fi fost cu neputință de adus la îndeplinire?
… Ai fi zis că pietrele și cărămizile se rostogoleau
singure și că fortificația se înălța fără arhitecți și
pietrari. Atît de mare era supunerea soldaților și
ușurința cu care erau învinse greutățile…”
Cetatea cea nouă se dezvăluie ca fiind una

lui Theodosius I (în 384 p.Chr.), iar apoi consul, în

rectangulară, cu turnuri de colț și la jumătatea laturii

403 p.Chr. Despre acesta, T. Sarnowski considera

asemănătoare; cât despre structura defensivă mai

că fusese dux în Moesia Secunda la început de

timpurie, probabil de epocă tetrarho-constantiniană,

carieră, în vremea lui Valens, atunci când și Flavius

ea va fi fost dotată cu turnuri circulare și în forma

Stercorius activa la rându-i în Scythia. Ștampila

literei U, iar la colțul de nord probabil cu o formulă de

retrogradă de la Cius apăruse în zona locuirii civile,

turn evantai extins sau chiar patrulater.

acolo unde un val înalt de 1 m și un șanț adânc de
2 m taie de la est la vest platoul, la o depărtare
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O ultimă descoperire de la Cius , poate

de 500 m de cetate. Asemenea ștampile mai

contemporană, poate ulterioară episodului povestit

sunt cunoscute la Sexaginta Prista , Iatrus , Novae,

mai sus de Themistios, se leagă de ștampila pe

Stălpište sau Pliska și par să indice un ordin comun

care o amintește în textul său chiar Pamfil Polonic –

primit de comandanții din Dacia Ripensis, Moesia

RUMORID. Aceasta face probabil referire la Flavius

Secunda și Scythia pentru restabilirea în deplină

Rumoridus, magister militum per Thracias în vremea

coordonare a limesului danubian.
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