Cercetări Istorice XXVII-XXIX (2008-2010), Iaşi, 2011, p. 67-116

RELAŢIILE EXTERNE ALE ORAȘELOR GRECEȘTI
NORD-PONTICE ÎN EPOCA ELENISTICĂ ȘI ÎN
PERIOADA ROMANĂ PE BAZA IZVOARELOR
EPIGRAFICE*
Victor COJOCARU

I. Introducere
Într-o zi din vara anului 95 d. Hr. olbienii s-au adunat în faţa templului lui
Zeus. Chiar dacă purtau pantaloni şi altă îmbrăcăminte în felul sciţilor şi chiar
dacă vorbeau o greacă stricată, aproape toţi cunoşteau „Iliada” pe din afară.
În plus, originea lor era trădată de trăsăturile ioniene şi – aşa cum Homer îi
descrie pe ahei – cu toţii purtau părul lung şi bărbile fluturând1. Într-un oraş
aflat de atâta timp la periferia antichităţii, în mijlocul „barbarilor”, locuitorii
rareori aveau prilejul de a asculta cuvântări filosofice. Cu atât mai grăbiţi „cei
mai în vârstă, cei mai cunoscuţi şi magistraţii”2 au ocupat locuri pe trepte – în
timp ce mulţimea se înghesuia în faţa templului – pentru a-l asculta pe un
vorbitor de talia lui Dion Chrysostomos. Şi abia acesta începu să argumenteze
o idee enunţată de Phokylides – „Chiar şi un oraş mic aflat pe o stâncă, dar
locuit în bună rânduială, este mai puternic decât nesocotita Ninive”3 –, când
* Lucrare finalizată cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării
Știinţifice din România, CNCS – UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul PN-II-IDPCE-2011-3-0054. Textul a fost prezentat, mai întâi, sub forma unei comunicări, pe data de
29 octombrie 2010, în cadrul simpozionului omagial cu prilejul aniversării a 150 de ani de la
întemeierea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, organizat de Catedra de Limbi Clasice,
Italiană şi Spaniolă, în colaborare cu Filiala Iaşi a Societăţii de Studii Clasice din România.
Mulţumim tuturor celor care au participat la discuţia prilejuită de comunicare.
1 Cf., de exemplu, Iliada II 11: κάρη κομόωντες Ἀχαιοί.
2 D.Chr. or. 36, 17: οἱ μὲν πρεσβύτατοι καὶ οἱ γνωριμώτατοι καὶ οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς. Aici şi în
continuare, text apud Nesselrath 2003a.
3 Phoc. fr. 4 (Gentili/Prato 1988): πόλις ἐν σκοπέλῳ κατὰ κόσμον οἰκεῦσα σμικρὴ κρέσσων
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a fost întrerupt de Hieroson. Pentru noi – a ţinut să observe cel mai de vază
dintre olbieni – sosirea ta este o adevărată minune. „Altfel, aici ajung de obicei
doar indivizi care sunt greci doar cu numele, în realitate fiind chiar mai negreci
ca noi; doar negustori şi comercianţi, care aduc doar lucruri fără valoare şi vin
prost, luând de la noi, la schimb, mărfuri care nu sunt cu nimic mai bune ca cele
aduse de ei”.4
În inscripţiile votive puse de magistraţii olbieni pentru Achilles Pontarches
şi datate în a doua jumătate a secolului I d. Hr. sau în prima jumătate a veacului
următor este menţionat un anume ῾Ιεροσῶν, ca arhonte, respectiv ca arhonte
eponim.5 Din perspectiva cercetării noastre pare mai puţin important dacă
acesta este sau nu acelaşi cu persoana descrisă de Dion. La fel, nu ne propunem
aici să stabilim în ce măsură ficţiunea se împleteşte cu realitatea în cuvântarea
intitulată „Borysthenitikos“ a retorului şi filosofului din Prusa de pe Hypios.
Cu mult mai mult ne interesează dacă vorbele puse pe seama lui Hieroson ar
putea avea relevanţă în caracterizarea relaţiilor externe ale unui polis aflat la
marginea oikoumenei, raportate la o perioadă mai îndelungată. Altfel spus,
scopul cercetării noastre nu constă în descrierea sorţii olbienilor într-un anume
moment al istoriei lor, ci vizează legăturile tuturor oraşelor nord-pontice cu
alte regiuni ale lumii elenistice şi romane stabilite pe baza surselor epigrafice.
Tema enunţată, ca subiect de reflecţie, are un trecut îndelungat şi va avea,
cu siguranţă, un viitor şi mai lung.6 Dar în pofida unei liste impresionante de
publicaţii care se ocupă de diferite aspecte, legăturile externe ale oraşelor greceşti
nord-pontice – de la Tyras până la Phanagoria – nu au constituit, deocamdată,
subiectul unei cercetări de ansamblu. Dintre lucrările anterioare, contribuţia
importantă a lui B.N. Grakov privind datele referitoare la istoria Scythiei în
inscripţiile greceşti din Peninsula Balcanică şi din Asia Mică7 ţine cont doar de
epigraphia externa din epoca preromană. Chiar dacă acest compendiu rămâne
încă unul de referinţă – atât în istoriografia rusă, cât şi în cea occidentală8 –, se
simţea de multă vreme nevoia continuării lui, odată cu prelucrarea sistematică a
tuturor inscripţiilor publicate şi comentarea acestora în conformitate cu stadiul
Νίνου ἀφραινούσης. În legătură cu acest fragment, cf. Hansen/Nielsen 2004a: 31.
4 D.Chr. or. 36, 25: τὸ δὲ λοιπὸν σχεδόν τι δεῦρο ἀφικνοῦνται ὀνόματι ῞Ελληνες, τῇ δὲ ἀληθείᾳ
βαρβαρώτεροι ἡμῶν, ἔμποροι καὶ ἀγοραῖοι, ῥάκη φαῦλα καὶ οἶνον πονηρὸν εἰσκομίζοντες καὶ τά
γε παρ᾿ ἡμῶν οὐδὲν βελτίω τούτων ἐξαγόμενοι.
5 Un catalog foarte util al inscripţiilor votive puse de magistraţii olbieni pentru Achilles
Pontarches datorăm lui Hupe 2006a (aici 231, nr. 325 [= IOSPE I2 134]: ῾Ιεροσῶν
᾽Επικράτους; cf. 217, nr. 410 [= I.Olbia 87]: ῾Ιεροσ[ῶν ---]).
6 Pentru cele mai recente observaţii privind stadiul cercetării (cu trimiteri bogate la literatura de
specialitate), vezi Cojocaru 2009a (îndeosebi, 147–149).
7 Grakov 1939.
8 De exemplu, Bredow 2000; Heinen 2001a: 499, n. 35.
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actual al cercetării9. Dacă luăm în consideraţie şi faptul că de la apariţia lucrării
lui Grakov au trecut deja mai bine de şapte decenii, răstimp în care au fost
introduse în circuitul ştiinţific multe documente noi, continuarea cercetării,
în acest sens, se impunea de la sine. Un alt precursor important, care trebuie
menţionat într-un mod deosebit, este Ju.G. Vinogradov. Din perspectiva
cercetării noastre, cel mai interesant ar fi studiul acestuia „Der Pontos Euxeinos
als politische, ökonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik“10, în
contextul căruia se fac trimiteri la aproape toate epigrafele cunoscute până spre
jumătatea anilor 1980, relevante pentru legăturile economice, interferenţele
politice şi contactele culturale dintre polis-urile pontice. Din păcate, autorul
îşi propune aprioric să demonstreze „dialectica procesului de evoluţie istorică
în arealul pontic”11, care este privit ca o unitate indisolubilă. Totodată, la
fel ca predecesorii săi sovietici, Vinogradov face abstracţie de mărturiile din
epoca romană. Alte abordări de aceeaşi anvergură privind interferenţele
interstatale în spaţiul circumpontic sau contactele acestei lumi cu alte ţinuturi
ale oikoumenei nu au mai fost întreprinse.12
Relaţiile externe ale oraşelor greceşti de pe litoralul de nord şi de nord-vest
al Pontului Euxin au reprezentat şi pentru noi, mai cu seamă în ultimii ani,
o temă prioritară de cercetare.13 De această dată, ne-am propus să atragem
atenţia asupra legăturilor private şi publice ale Tyras-ului, Olbiei, Chersonesului şi a Regatului Bosporan din diferite unghiuri de vedere: 1) între oraşele din
ţinuturile nord-pontice; 2) cu „barbarii” din Hinterland; 3) cu alte comunităţi
urbane pontice; 4) cu polis-uri şi regiuni din afara Pontului; 5) cu Roma,
cu familia imperială şi cu reprezentanţi ai administraţiei romane. Analiza
întreprinsă se întemeiază pe mai bine de 700 de documente (îndeosebi, pe
9 Referindu-se la Hatzopoulos 1987, care atrăgea atenţia asupra necesităţii întocmirii
unei „prosopographie externe des cités pontiques“ (127), Ju.G. Vinogradov afirma categoric:
„en réalité, un tel corpus, très complet, a été composé … par B.N. Grakov“ – Vinogradov
1990: 534, nr. 500. Chiar dacă importanţa lucrării lui Grakov nu poate fi pusă nici acum
sub semnul întrebării, afirmaţia lui Vinogradov privitoare la completitudinea corpusului
respectiv sună oarecum straniu, din moment ce Grakov însuși sublinia caracterul incomplet
al compendiumului (235), iar Vinogradov – cu un alt prilej – demonstra convingător același
lucru (Šelov/Vinogradov 1977: 213).
10 Vinogradov 1997a ; cf. Cojocaru 2009a: 148–149.
11 Vinogradov 1997a: 4.
12 Lucrarea recentă a lui Müller 2010, chiar dacă impune printr-o metodă de cercetare mai
complexă în comparaţie cu publicaţiile anterioare, se referă doar la relaţiile externe ale Olbiei,
Chersones-ului și orașelor bosporane în perioada clasică și în epoca elenistică.
13 Îndeosebi, Cojocaru 2004: 358–380; cf. Cojocaru 2007. Aprofundarea temei, datorită
sprijinului obţinut din partea Fundaţiei Alexander von Humboldt și a îndrumării savantului
Heinz Heinen, a dus la publicarea mai multor studii, dintre care amintim aici: Cojocaru
2009a; Cojocaru 2009b; Cojocaru/Liţu 2009; Cojocaru 2010a; Cojocaru 2010b;
Cojocaru 2011.
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inscripţii onorifice, respectiv decrete de proxenie, urmate de epigrafe funerare
şi votive). Înainte de a trece la datele oferite de izvoare, să ne mai fie permise
câteva cuvinte legate de situaţia geopolitică a cetăţilor greceşti studiate.
II. Unele observaţii privind situaţia geopolitică a apoikiilor nord-pontice
Definirea, fie ea cât de succintă, a cadrului geostrategic nu este lipsită de
semnificaţie pentru discuţia pe care o propunem în continuare. Odată cu
moartea regelui sciţilor Ateas, în anul 339 î. Hr.14, urmată de asediul Olbiei
de către armata macedoneană a lui Zopyrion câţiva ani mai târziu15, suntem la
începuturile istoriei elenistice la marginea stepei nord-pontice. Spre deosebire
de alte polis-uri ale Orientului grec, oraşe precum Tyras, Olbia sau Chersones
nu s-au aflat sub stăpânirea monarhiei macedonene sau a dinastiilor elenistice
anterioare lui Mithradates VI Eupator.16 Pe de altă parte, sfârşitul lui pax
Scythica coincide cu începutul unei ere pline de confruntări anevoioase cu
lumea nomazilor.17 Pentru a supravieţui presiunii exercitate de stepa asiatică,
comunităţile greceşti s-au văzut nevoite să renunţe, în cele din urmă, la o parte
a autonomiei lor politice. Mai întâi, în favoarea protecţiei oferite de Regele
Pontului.18 Ulterior, la schimb cu pax Romana.19
În acelaşi timp, în arealul supus cercetării noastre asistăm la constituirea
şi consolidarea unei formaţiuni statale suprapuse polis-ului, pentru care nu
cunoaştem analogii. Ne referim la Regatul Bosporan – o monarhie elenistică
avant la lettre, în care fuziunea oraşului grec şi a teritoriului rural „barbar”
în cadrul aceluiaşi organism statal are loc mai devreme ca în alte regiuni ale
oikoumenei.20
14 Privitor la Ateas, vezi Peter 1997.
15 În legătură cu acest asediu al Olbiei dispunem de o mărturie literară târzie, Macr. Sat. I 11, 33:
Borysthenitae obpugnante Zopyrione servis liberatis dataque civitate peregrinis et factis tabulis
novis, hostem sustinere potuerunt (Borystheniţii, pe când erau asediaţi de Zopyrion, au eliberat
sclavii, au acordat drept de cetăţenie străinilor și au prescris datoriile, putând (astfel) să ţină
piept dușmanului). Un comentariu util al pasajului în discuţie (cu trimiteri la bibliografia
anterioară) aflăm la Vinogradov/Karyškovskij 1997: 276–278.
16 Pentru cea mai recentă argumentare împotriva teoriei așa-numitului „protectorat scitic“
asupra orașelor grecești nord-vest-pontice, vezi Cojocaru 2009c.
17 În acest sens, depun mărturie numeroase inscripţii onorifice, cum ar fi decretul în cinstea lui
Protogenes (IOSPE I2 32, Olbia, sf. secolului III î. Hr.) sau cel pentru Diophantos (IOSPE I2
352, Chersones, sf. secolului II î. Hr.).
18 Decretul pentru Diophantos (vezi, mai sus, n. 17) este o cronică preţioasă în înţelegerea
desfășurării procesului de intrare a comunităţilor grecești nord-pontice sub „protecţia” lui
Mithradates VI Eupator. Adaugă, Str. VII 4, 7.
19 Mai recent, soliile orașelor grecești nord-pontice la Roma, ca și alte contacte cu romanii sunt
discutate rezumativ de Cojocaru 2010a: 46–48, 50–51.
20 Pentru analiza complexă a acestui proces (cu trimiteri la literatura de specialitate anterioară)
rămâne de actualitate Šelov-Kovedjaev 1985: 89–136. Pentru o definiţie mai recentă a
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Dacă pentru Roma oraşele greceşti din zonă reprezentau puncte de sprijin
importante împotriva lumii neliniştite a stepei, pentru greci prezenţa trupelor
romane devine o conditio sine qua non în prelungirea vieţii polis-ului. Statutul
periferic al litoralului de nord al Pontului Euxin nu numai că a făcut posibilă
apariţia unui limes situat parţial extra fines Imperii21, ci a permis şi păstrarea
unui grad mai mare de autonomie a comunităţilor urbane. Depune mărturie,
în acest sens, instituţia proxeniei, care la Olbia şi Chersones funcţionează până
către începutul secolului III d. Hr.22
III. Relaţiile externe ale oraşelor greceşti
1. Tyras (Tab. I–II şi Harta 1–2)
Spre deosebire de cetăţile-„surori” ioniene – Histria în vest şi, mai cu seamă,
Olbia în est – arhiva epigrafică a Tyras-ului este mult mai săracă. Aceasta s-ar
datora atât rolului istoric mai modest jucat de-a lungul antichităţii de oraşul
de la limanul Nistrului, cât şi hazardului descoperirilor. Definitoriu, în acest
sens, este şi faptul că cercetările arheologice de la Tyras23 au fost mai puţin
intense şi sistematice în comparaţie cu cele efectuate la Olbia sau Histria.
Astfel, din epoca elenistică s-a păstrat doar decretul în cinstea lui Autokles,
relevant pentru legăturile publice cu Nikonion şi Histria24. Alte două mărturii
ne furnizează epigraphia externa – câte un decret de proxenie de la Callatis25
şi Tomis26. Ultimul document prezintă un interes deosebit. Nilos de la Tyras
a fost onorat de tomitani ca próxenos, către începutul secolului I î. Hr., pentru
meritele sale faţă de negustorii care navigau spre Olbia. Ţinând cont de
faptul că cel onorat îi sprijinea pe Τομῖται (ca şi pe Τυρανοί, de altfel) la Olbia,
este evident că Nilos deţinea deja drept de cetăţenie în acest oraş, obţinut –
probabil – tot în virtutea unui decret de proxenie. Bunăvoinţa manifestată faţă
de tomitanii ajunşi la Olbia, la fel ca şi timpul petrecut anterior la Tomis, s-ar
explica prin prisma intereselor comerciale ale lui Nilos. O altă persoană de la
Tyras a obţinut o coroană onorifică de la olbieni, cizicieni şi rhodieni încă în

21
22
23
24
25
26

Regatului Bosporan, vezi Müller 2010: 41 (cu trimitere la Zavojkin): „une monarchie sur le
plan territorial, mais comportant une forte influence de traditions civiques”.
Vezi discuţia relativ recentă legată de limes-ul nord-pontic (cu privire specială asupra
teritoriului olbian) propusă de Bujskich 1994.
Cf. Cojocaru 2009b: 358–359.
Mai amănunţit, în acest sens, vezi Cojocaru 2009d, cu o bibliografie în care se regăsesc
aproape toate publicaţiile despre orașul antic.
Vinogradov 1999 = SEG 49, 1051. Pentru o discuţie mai amplă asupra documentului, vezi
Cojocaru 2004: 396–398; cf. Ruscu 2003.
IScM III 10.
IScM II 5.
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prima jumătate a secolului III î. Hr.27, ceea ce ar pleda în favoarea caracterului
preponderent comercial al contactelor externe întreţinute de Tyritai28 în epoca
elenistică. Informaţiile desprinse din alte inscripţii, care atestă legături cu
Atena, Iasos şi, din nou, cu Olbia, nu fac decât să confirme o atare ipoteză.
Pentru secolul I d. Hr. arhiva epigrafică a oraşului n-a păstrat nici un
indiciu referitor la relaţiile externe. La fel, pentru veacul următor epigraphia
interna oferă doar informaţii vagi despre ξένοι şi βάρβαροι. În străinătate,
trei inscripţii funerare menţionează cetăţeni de la Tyras cu nume iraniene,
decedaţi la Odessos29 şi Tomis30. Abia scrisoarea lui Ovinius Tertullus (care
se întemeiază pe două epistule imperiale), din anul 201, către magistraţii,
Sfatul şi poporul celor din Tyras31 ridică oarecum vălul tăcerii de pe istoria
oraşului. Ca şi până atunci, bunăstarea locuitorilor depinde, mai cu seamă,
de activitatea comercială. Ceea ce explică străduinţa de a obţine de la
reprezentanţii administraţiei romane32 recunoaşterea scutirii de taxe vamale33,
obţinută anterior. Dar din moment ce fiecare favoare are preţul ei, Tyritai sunt
nevoiţi să sacrifice pe altarul intereselor economice o parte din autonomia lor
politică. Ca atare, de acum încolo acordarea dreptului de cetăţenie de către
comunitatea urbană devine funcţională doar cu aprobarea guvernatorului
provinciei Moesia Inferior.34 Astfel, din corespondenţa adresată de Ovinius
27 Furmanskaja 1960.
28 Numele oraşului şi al locuitorilor, ajuns până la noi sub forme precum Τύρης, Τύρας/
Tyras, Tyra, Τυρῖται, Τυρανοί (pentru atestări vezi Cojocaru 2004: 99–100), provine de la
hidronimul derivat de la rădăcina iraniană *tura, care înseamnă „repede“ (Detschew 1976:
529–530; Abaev 1979: 319).
29 IGBulg I2 228bis, 229.
30 IScM II 313.
31 IOSPE I2 4 = IGRRP I 598: ᾿Όουίνιος Τέρτυλλ ος ἄρχουσι, βουλῇ, δή/μῳ Τυρανῶν χαίρειν (r.
32–33).
32 Mai exact, de la guvernatorul provinciei Moesia Inferior, care acţionează conform unor
dispoziţii imperiale anterioare.
33 Privilegii causam in promercalibus quoque re/bus (r. 20–21). Scutirea de taxe vamale pentru
mărfurile importate sau exportate era un privilegiu deosebit pentru orice oraș din epocă, chiar
și în cazul celor pentru care comerţul nu era cea mai importantă sursă de venit. Afirmaţia
noastră privitoare la semnificaţia deosebită a traficului comercial pentru cetatea de la limanul
Nistrului nu se întemeiază pe o singură inscripţie, ci pe întreaga evidenţă documentară. Așa
cum observa, pe bună dreptate, încă Minns 1913: 445, interesul manifestat faţă de Tyras
de către autorii antici se leagă mult mai mult de comerţ decît de viaţa politică. Adaugă,
Cojocaru 2009d (cu bibliografia orașului antic).
34 Se are în vedere dreptul de cetăţenie acordat de comunitatea urbană, care presupunea – din
timpuri imemorabile – scutirea de taxe vamale (Tyranorum civitas or(i)ginem / dati beneficii
non ostendat, r. 10–11). În mod evident, acordarea unui asemenea privilegiu din partea
puterii tutelare romane se leagă de poziţia geopolitică a oraşului ca punct important de
sprijin împotriva lumii neliniştite a stepei ad fines Imperii. Cum însă o atare scutire vamală
influenţa negativ veniturile portorii Illyrici, administraţia romană avea tot interesul să
menţină în anumite limite acordarea dreptului de cetăţenie la Tyras (Sed cum Illyrici fructum
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Tertullus elitei municipale rezultă foarte clar că Tyras-ul, ca de altfel şi Olbia
după 198 d. Hr., se supunea administraţiei provinciale.35
Cele mai târzii date, cunoscute nouă, relevante pentru relaţiile externe ale
cetăţii antice de la limanul Nistrului, se referă la două solii către Caracalla36, ca
şi la nişte fapte de arme [adv]ersus hostes C[arpos]37.
2. Olbia (Tab. III–IV şi Harta 3–4)
Chiar dacă istoria elenistică a Olbiei a fost definită, deseori, în literatura
de specialitate ca o perioadă de declin38, ultimele trei secole î. Hr. din istoria
oraşului au cunoscut, cu siguranţa, şi perioade de prosperitate39. Cel puţin,
izvoarele epigrafice permit conturarea unei politici externe orientată în
diferite direcţii şi la fel de intensă ca şi în perioada clasică. În arealul nordpontic surprindem contacte frecvente întreţinute cu Chersones, Tyras, Insula
lui Ahile, ca şi cu mai multe neamuri „barbare” şi cu dinaştii acestora, cum
ar fi Saitapharnes, scirii, thisamaţii, sciţii, saudaraţii. Dintre alte comunităţi
urbane pontice, Olbia întreţine relaţii cu Histria, Apollonia, Callatis,
/ per ambitionem deminui non oporteat, sciant /25 eos qui posthac fuerint adsumpti, fructum
/ immunitatis ita demum habituros, si eos legatus / et amicus noster v(ir) c(larissimus) iure
civitatis dignos esse de/creto pronuntiaverit, r. 23–28). Refritor la portorii immunitate, rămâne
de actualitate Cagnat 1882: 120 şi urm.
35 Ceea ce reprezintă o distincţie clară faţă de Regatul Bosporan.
36 SEG 47, 1196.

37 ILBulg 18.
38 Pentru o discuţie anterioară, în acest sens, vezi Kalistov 1974; cf., mai recent, Bäbler
2003: 106–108. O atare percepere a tabloului Olbiei elenistice (ca și a altor cetăţi pontice)
se întemeiază nu atât pe izvoare, cât pe un curent de opinie, tot mai contestat în ultimele
decenii, privitor la criza polis-ului grec după 338 î. Hr. (anul victoriei lui Philip II la
Cheroneia). Cf. observaţiile pertinente ale lui Robert 1984: 273: „Dans l’étude de l’histoire
sociale de l’époque hellénistique et romaine existent au moins deux fables convenues, deux
mystifications. La première est la mort de la cité grecque à Chéronée et, désormais, le rôle
exclusif des rois“. Adaugă, Hansen/Nielsen 2004b: 16: „Some historians place the decline
of the polis in C4 and its fall in the years after 338. The prevailing view, which we endorse,
is that it persisted through the Hellenistic and Roman periods and disappeared in late
Antiquity only after a long decline that lasted several centuries. The disappearance of the polis
was gradual and imperceptible, just like its emergence“. Referitor la situaţia orașelor grecești
microasiatice, aflate în contact permanent cu cetăţile nord-pontice, vezi, cel mai recent,
Marek 2010: 251: „Die Zeit der hellenistischen Königreiche gerade in Asien ist alles andere
als eine Zeit der Dekadenz der Polis“.
39 Vezi Kalistov 1974: 571–572 (referitor la criza Olbiei): „Die Antwort auf diese Frage wird
bereits dadurch erschwert, dass das archäologische Material, wie bereits erwähnt, die Krise
in Olbia für das 3. Jahrhundert nicht bestätigt“. Cf., cel mai recent, Müller 2010: 184: „…
la période qui s’ouvre vers 270 a.C. est marquée d’emblée par une crise profonde et de bien
plus grandes incertitudes, mais cela n’implique en rien un déclin économique irrémédiable et
général de la région, en particulier pour la basse époque hellénistique. La richesse est encore
présente, mais elle est sans doute plus diversifiée, moins centrée sur le grain et les facteurs
d’instabilité sont plus importants”.
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Mesambria, Amisos, Sinope şi Tomis. Şi mai lungă este lista polis-urilor şi a
sanctuarelor frecventate de olbieni în interes politic, economic sau culturalreligios: Apollonia de pe Ryndakos, Atena, Byzantion, Calchedon, Cizic, Cos,
Delos, Delphi, Milet, Mytilene, Rhodos, Smyrna, Tenedos. În plus, cunoaştem
nu mai puţin de 12 proxenii fragmentare, în care nu s-a păstrat locul de origine
al celor onoraţi. Totodată, trebuie să ţinem cont şi de acei πολλοὶ ξένοι, care în
decretul lui Protogenes sunt menţionaţi expressis verbis.40
Deosebit de relevant pentru relaţiile externe ale oraşului de la limanul
Bugului în epoca elenistică timpurie, ca şi pentru problema statutului juridic
al străinilor, este binecunoscutul tratat de isopolitie dintre Milet şi Olbia.41
Milesianul are dreptul să aducă ofrande la Olbia la aceleaşi altare şi să frecventeze
aceleaşi sanctuare ca şi olbianul; are acces la magistraturi şi datorează aceleaşi
impozite ca şi ceilalţi cetăţeni; totodată, are dreptul la un loc de onoare şi la
anunţarea (publică) a numelui său cu prilejul întrecerilor. În cazul unei dispute
juridice, poate să acuze sau să fie acuzat într-un proces în faţa demos-ului în cel
mult cinci zile. Pe lângă aceasta, toţi milesienii trebuie să fie scutiţi de taxele
prevăzute pentru străini, cu excepţia celor care deţin dreptul de cetăţenie întrun alt oraş şi care au acolo acces la magistraturi.42 Acest tratat explică, în opinia
noastră, situaţia neverosimilă de a nu cunoaşte în cazul apoikiilor pontice nici
un decret de proxenie pentru vreun milesian.43 Căci la Olbia, ca şi în celelalte
oraşe-fiice, cetăţenii din Milet – în virtutea unor astfel de tratate de isopolitie –
puteau deţine aceleaşi drepturi şi le reveneau aceleaşi îndatoriri ca şi cetăţenilor
localnici. În primele secole d. Hr. Olbia rămâne un partener la fel de interesant
pentru multe centre comerciale din arealul pontic şi din afara acestuia. Lista lor
conţine 19 nume şi reflectă, bineînţeles, doar în parte anvergura unor asemenea
contacte. Printre oraşele cel mai frecvent menţionate se numără tocmai Prusa
de pe Hypios, oraşul natal al lui Dion Chrysostomos, ceea ce ne face să credem
că discursul „Borysthenitikos” a fost rostit în faţa unui public bine informat
despre polis-ul de pe Hypanis. Iar dintr-o delegaţie către oracolul lui Apollo
din Claros44, în anul 149/50, a făcut parte ca thoprópos al olbienilor, respectiv
al borystheniţilor, Hermodoros, fiul lui Calliphanes. Chiar dacă acesta era
40 IOSPE I2 32 B20-21: […] ἐγλελοιπέναι δὲ πολλ οὺς μὲν / τῶγ ξένων […].
41 Syll.3 286 = SEG 37, 982. Asupra documentului am atras atenţia (cu referinţe la bibliografia
anterioară) și cu alte prilejuri – Cojocaru 2009a: 152; cf. Cojocaru/Liţu 2009: 199.
42 Cf. onorurile și privilegiile acordate arhitectului Epicrates, fiul lui Nikoboules, din Byzantion
(Syll.3 707). Într-un studiu publicat de curând – Cojocaru 2010b – am argumentat in
extenso că decretul de proxenie respectiv a fost promulgat, cel mai probabil, de Olbia și nu de
Histria, așa cum înclinau să creadă până acum cei mai mulţi specialiști.
43 Asemănător, Vinogradov 1997c: 76, n. 15: „Offensichtlich ist das Fehlen von olbischen
Proxenien für Milesier gerade dadurch zu erklären“.
44 I. Prusias ad Hypium, T 8. Cf. Ferrary 2005: 750.
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cetăţean al Olbiei, fiii săi deţineau dreptul de cetăţenie la Prusa de pe Hypios.
Cea mai interesantă concluzie, rezultată din analiza datelor epigrafice
din epoca romană, confirmă o observaţie anterioară a lui M. I. Rostovtzeff.45
Deşi anterior anului 198 oraşul s-a aflat extra fines Imperii, istoria Olbiei din
primele secole d. Hr. poate fi gândită doar în conexiune cu cercul de interese şi
de influenţe romane. Două inscripţii olbiene din timpul lui Septimius Severus
îl menţionează pe Callisthenes, fiul lui Callisthenes – atestat şi ca πατὴρ (τῆς)
πόλεως46 – ca ἀν[ὴρ γεν]όμενος προγόνων ἐπισήμων τε / καὶ σεβαστογνώστω[ν]
καὶ κτισάντων τὴν πόλιν47, respectiv [πρ]ογόνων γε[γονὼς λα]μπρῶν καὶ
σ[εβαστογνώστω]ν48. Titlul de σεβαστό γνωστος, atribuit nu lui ci înaintaşilor,
aminteşte – dacă ţinem cont de numele celui onorat49 şi de poziţia lui socială
privilegiată – de Ababos, tatăl lui Orontas/Orontes, care l-ar fi obţinut, cel
mai probabil, în timpul domniei lui Tiberius50. Oricum, în prima jumătate
a secolului I d. Hr. acesta ajungea μέχρι τᾶς τῶν Σεβαστῶν γνώσεως. În plus,
Ababos însuşi era fiul unui Callisthenes şi ctitorul unui portic la Olbia în
cinstea divinului Augustus, a împăratului Tiberius şi a poporului olbian.51
Callisthenes, fiul lui Callisthenes, ca şi Orontes cu mult mai înainte, nu pot
face dovada unor contacte directe cu casa imperială şi nu au reuşit să obţină nici
măcar cetăţenia romană. La fel, printre mai mulţi Kallisthenai52 – între care şi
fiul lui Dados, „din neam slăvit şi cunoscut împăraţilor”53 – nimeni nu este
menţionat ca având legături directe cu Roma. Cu atât mai mult impresionează
perenitatea mândriei aferente unui titlu obţinut cândva în epoca iulioclaudiană care mai are relevanţă şi în timpul dinastiei Severilor, atunci când se
încearcă reliefarea statutului social privilegiat al persoanei onorate.
3. Chersones (Tab. V–VI şi Harta 5–6)
Creşterea şi descreşterea statului teritorial chersonesit este marcată de
45
46
47
48
49

50
51
52
53

Rostovtzeff 1900: 45.
IOSPE I2 1749.
IOSPE I2 425-6.
IOSPE I2 44 4-5.
Numele Καλλισθένης nu este atestat anterior erei creştine la Olbia (şi nici în alte oraşe nordpontice). Ca atare, Callisthenes, tatăl lui Ababos, ne apare ca întemeietorul unei „dinastii
onomastice“, care supravieţuieşte pînă la acei Kallisthenai la care ne referim aici. Cf.
Cojocaru 2010a: 50–51 (cu trimiteri la surse şi referinţe bibliografice).
Cf. cinstirea acordată lui Orontas/Orontes la Byzantion, CIG II 2060 = IOSPE I2 79 =
I.Byzantion 3; un comentariu amplu al acestui document extrem de interesant propune foarte
recent Cojocaru 2010a (cu trimiteri la literatura anterioară privind titlul σεβαστόγνωστος).
IOSPE I2 181: Αὐτοκράτορι Καίσαρι θεῶι θεοῦ υἱῶι Σε/βαστῶι, ἀρχιερεῖ μεγίστωι, πατρὶ
πατρίδος / καὶ τοῦ σύμπαντος ἀ[νθρ]ώπων γένους, / καὶ Αὐτοκράτορι Σε/βαστῶι θεοῦ υἱῶι
Τι/5βερίωι Καίσαρι καὶ τῶι δήμωι Ἄβαβος / Καλλισθένους ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθη/κε τὴν στοάν.
LGPN IV: 184, nr. 24–32.
IOSPE I2 436-7.
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două hotărâri celebre ale Adunării poporului: jurământul chersonesiţilor54
şi decretul în cinstea lui Diophantos55. Între acestea, ca moment de cotitură
de la expansiune la defensivă, s-ar situa tratatul încheiat între Pharnakes
I şi Chersones în anul 179 î. Hr.56 Regele Pontului jura să fie un prieten al
chersonesiţilor pentru totdeauna şi să le ofere ajutor împotriva „barbarilor”
din împrejurimi. Totodată, acest predecesor al ilustrului Mithradates al VI-lea
Eupator se obliga să păstreze prietenia cu romanii şi să nu întreprindă nimic
duşmănos împotriva lor. Într-un pasaj din Polybios (25, 2, 12 şi urm.), aflăm
că printre adscripti la tratat erau incluşi, dintre dinaştii din Europa, sarmatul
Gatalos, dintre oraşele autonome – Heracleea, Mesambria57 şi Cizic. Aici
putem întrezări cheia politicii externe a cetăţii dorice din sudul Peninsulei
Taúrice, caracteristică pentru epoca elenistică şi, cu atât mai mult, pentru
cea romană: contacte strânse cu metropola Heracleea ca şi cu ţinuturile sudpontice în general, care au ca motivaţie deosebită căutarea unui protector
împotriva neamurilor „barbare”58.
Altfel, cercul oraşelor cu care Chersones-ul întreţine legături este sensibil
mai restrâns în comparaţie cu Olbia. Printre cetăţile pontice putem menţiona
doar Amastris, Amisos, Callatis, Heracleea, Odessos şi Sinope. În afara
Pontului Euxin chersonesiţii sunt atestaţi la Atena, Delphi, Eresos de pe
Lesbos, Oropos, Rhodos, Tenedos şi, îndeosebi, la Delos. Ofrandele aduse
frecvent de chersonesiţi în sanctuarul de la Delos, alături de instituirea unei
sărbători Χερσονήσια pe insula lui Apollo, vin în sprijinul tradiţiei antice
privind participarea delienilor la întemeierea apoikiei dorice din sudul
Peninsulei Taúrice. În ceea ce priveşte legăturile Chersones-ului cu alte
comunităţi greceşti de la nordul Mării Negre, până la Mithradates al VI-lea
Eupator, apare atestată doar Olbia. Cea mai interesantă este menţionarea unei
misiuni a olbianului Nikeratos, fiul lui Papias, care – către începutul secolului
II î. Hr. – a contribuit, probabil ca judecător extern, la aplanarea unui conflict
54 IOSPE I2 401 (sf. secolului IV/înc. secolului III î. Hr.).
55 IOSPE I2 352 (sf. secolului II î. Hr.).
56 IOSPE I2 402. Legat de data controversată a documentului, vezi Heinen 2005: 37–42; cf.
Højte 2005 (ambii cu trimiteri la discuţia anterioară). Adaugă, Gabelko 2005. Pledoaria
recentă a lui Müller 2010: 93–95 în favoarea datei de 155 î. Hr. nouă nu ni se pare
convingătoare. Autoarea se întemeiază, îndeosebi, pe cercetările întreprinse de Højte 2005
și Ferrary 2007, care nu au avut cum să ţină cont de Heinen 2005 (ambele contribuţii
au fost predate la tipar înaintea apariţiei studiului lui Heinen). Mai nou, Saprykin 2010:
176–179 revine cu argumente demne de luat în seamă în favoarea datei tradiţionale – 179 î.
Hr. Autorul ar fi putut fi și mai credibil dacă nu ar fi ignorat (de această dată fiind vorba de o
omisiune cu bună știinţă) studiul lui Heinen 2005.
57 Deși Polybios folosește forma koine Mesembria, noi preferăm forma dorică (tradiţională)
Mesambria.
58 Vezi, mai sus, n. 17–18.
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între chersonesiţi ([κατέσ]τησεν δὲ τὴν πόλιν εἰς εἰρήνην)59.
Leitmotiv-ul prieteniei cu Roma capătă în perioada post Mithradates o
importanţă majoră în stabilirea directivelor politicii externe a Chersonesului. Deja în anul 46 î. Hr. a fost trimisă o delegaţie care a susţinut interesele
oraşului în faţa Senatului şi a lui Caesar.60 Sub domnia lui Tiberius, o altă
solie atrăgea atenţia Împăratului, a Senatului şi a poporului roman asupra
[τὰν] πάτριον Χερσοναίταις ἐλευθερία[ν].61 De această dată ne putem gândi la
insistenţa cersonesiţilor de a-şi apăra independenţa faţă de Regatul Bosporan
ca aliat al Romei.62 Drept un semn al autonomiei politice poate fi interpretată
acordarea în anul 174 lui T. Aurelius Calpurnianus Apollonides, procurator al
Moesiei Inferior, precum şi soţiei acestuia Paulina a dreptului de a intra şi de
a ieşi din port, în timp de pace şi de război, fără vreo silnicie şi fără încheierea
unui acord prealabil.63
Legăturile comerciale intense cu oraşele sud-pontice rămân la ordinea
zilei şi în primele secole d. Hr. Din această perioadă sunt atestate contacte ale
chersonesiţilor doar cu Amastris, Heracleea, Sinope şi Tyana.
4. Regatul Bosporan (Tab. VII–VIII şi Harta 7–8)
Pentru cineva care se ocupă de contactele externe ale Regatului Bosporan se
impune de la sine o dihotomie nemaiîntâlnită în alte regiuni ale oikoumenei.
Relaţiile interstatale – indiferent dacă acestea sunt atestate în epigraphia interna
sau externa – au ca punct de referinţă, aproape exclusiv, casa domnitoare a
Spartokizilor, respectiv a urmaşilor lui Mithradates al VI-lea Eupator pe tronul
bosporan. Singura excepţie ar fi, deocamdată, acordarea cetăţeniei soldaţilor
din străinătate, în anul 88/7 î. Hr., de către Sfatul şi poporul celor din
Phanagoria.64 Alte relaţii65, în schimb, depun mărturie în favoarea unei vieţi
active a polis-ului şi pe ţărmurile Bosporului Cimmerian.66 Astfel, în a doua
jumătate a secolului III î. Hr., cetăţenii din Chios acordă dreptul de proxenie
59
60
61
62

63
64
65
66

IOSPE I2 34.
IOSPE I2 691.
IOSPE I2 355. Cf. IGRRP I 864 (Cagnat): „Imperator ergo de quo hic fit mentio est Tiberius”.
Nu putem accepta, deşi nici nu respingem aici, opinia lui Makarov 2005: 92–93, care
consideră că expresia πάτριον Χερσοναίταις ἐλευθερία[ν] se referă la treburile interne ale
chersonesiţilor şi nu la independenţa faţă de Regatul Bosporan. Atragem doar atenţia că aşanumita „analiză gramaticală“, propusă de epigrafistul moscovit, se întemeiază pe un fragment
de text reconstituit, ceea ce îi conferă statutul de speculaţie imposibil de verificat.
SEG XLV 985; cu un comentariu pertinent propus de Haensch 2005.
Vinogradov/Wörrle 1992; adaugă, BÉ 1993, nr. 377 (Gauthier).
Cum ar fi acordarea dreptului de proxenie unor cetăţeni din orașe bosporane, care ţine atît de
relaţiile private cît și de cele publice.
Cf. Müller 2010: 42: „En revanche, on ne trouve aucun ethnique local des cités bosporanes
dans les inscriptions du Pont Nord, ni dans celles d’autres cités en général … ”. Nu putem
subscrie la o asemenea concluzie radicală, care nu corespunde întrutotul realităţii.
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lui ῾Ηροφάνης Εὐμηλ[ί]δου Παντικαπαείτη[ς].67 Un alt Παντικαπαιίτη[ς],
Κοίρανος, obţine, tot în secolul III î. Hr., proxenia cu privilegiile adiacente
la Delos.68 Într-o inscripţie onorifică din anul 265/4 î. Hr. pentru theorii mai
multor oraşe, este menţionat şi un Νικίας ῾Ηρακλίδου Βουσπορίτης (ca şi
Σώκριτος Κράθωνος Χερσονασίτης sau Διονύσιος Διονυσίου Βορυσθενίτης)69,
cărora li s-a acordat dreptul de proxenie cu o serie de privilegii adiacente70. Iar
către sfârşitul secolului II î. Hr. Εὔτυχος ᾽Απολ[λ]ων(ί)ου Νυμφαΐτη[ς] aduce
ofrande în sanctuarul lui Apollon de pe insula Delos.71
În ceea ce priveşte lista polis-urilor şi regiunilor cu care bosporanii
întreţin legături în epoca elenistică, aceasta este mai lungă în comparaţie
cu Olbia şi mult mai lungă în comparaţie cu Chersones-ul sau Tyras-ul. De
la cetăţile sud-pontice şi până la Eleea în sudul Italiei lista cuprinde nu mai
puţin de 35 de nume. Cu siguranţă, curtea bosporană a fost mereu destul de
atractivă nu doar pentru comercianţi şi soldaţi, ci şi pentru străini practicanţi
ai multor altor meserii, cum ar fi arhitecţi, medici, profesori de muzică sau
gimnastică, curtezane ş.a.m.d. Interesant de remarcat că legăturile cu polisurile de la nordul şi vestul Mării Negre aproape că nu sunt atestate, în timp
ce contactele dintre bosporani şi comunităţile greceşti sud-pontice sunt cât
se poate de intense în toate perioadele. Cu titlu de excepţie putem menţiona
inscripţiile funerare pentru Δίφιλος / Μνησι/φῶντος / ᾿Οδησίτης72 şi Δημοφῶν
/ Γοργίου Καλλατιανός73. S-ar adăuga informaţia privind activitatea de istoric
a lui Syriskos, fiul lui Herakleidas74, care cândva în secolul III î. Hr. a descris
legăturile dintre Chersones şi regii bosporani.75
Referitor la politica externă a Regatului Bosporan în primele secole d. Hr.
să ne fie permis a menţiona aici doar faptul că dinaştii cu nume iraniene se
mândreau cu ascendenţa lor din Mithradates al VI-lea Eupator nu ca apărători
ai patriei împotriva agresiunii Occidentului, cum suna o idee „patriotică”
promovată de istoriografia rusă şi, mai ales, de cea sovietică.76 Invocarea în
titulatura regală a celebrului adversar al Romei trebuie privită doar ca un
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Vanseveren 1937: 325-332, nr. 6A.
IG XI 4, 609.
FD III 3/2, 207.
προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, προεδρίαν, ἀσυλίαν, θεαροδοκίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ
τἆλλ α ὅσα καὶ τοῖς ἄλλ οις προξένοις καὶ εὐεργέταις.
Syll.3 1126.
CIRB 237.
CIRB 252.
IOSPE I2 344.
În același sens, relevantă este informaţia lui Diod. 20, 25, 1 privind stabilirea unei mii de
callatieni în ţinuturile bosporane sub domnia lui Eumelos; cf. Avram 1994.
Privitor la acest subiect, cel mai convingător s-a pronunţat Heinen 2001b; cf., rezumativ,
Cojocaru 2009c: 16-17.
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instrument în căutarea unui plus de legitimare a puterii. Altfel, regii bosporani
pe parcursul a cca. patru secole au sprijinit Imperiul, ca philokaisares şi
philorhomaioi, în apărarea „provinciilor poporului roman împotriva regilor
barbari şi duşmani” ([Caes.] bell. Alex. 78, 2)77. Ca atare, ei erau numiţi periodic
şi protectori ai altor oraşe nord-pontice, precum Chresones, Olbia şi Tyras.
IV. Concluzii
Izvoarele epigrafice analizate permit nu doar schiţarea unei imagini
de ansamblu asupra legăturilor economice, sociale, politice şi culturale ale
apoikiilor de la nordul Pontului Euxin, ci oferă posibilitatea de a obţine
tablouri comparative în funcţie de loc şi de timp, precum şi problematizarea
mai multor aspecte. La întrebarea cât de frecvent apar menţionaţi nord-pontici
în străinătate în comparaţie cu străinii atestaţi în inscripţiile din „Scythica”,
respectiv „Sarmatica”, formularea unui răspuns convingător nu mai constituie
o problemă. Dacă în cazul Tyras-ului şi a Chersones-ului epigraphia externa
joacă un rol mai important în cercetarea legăturilor private ale tyriţilor şi
chersonesiţilor cu străinătatea, Olbia şi oraşele bosporane sunt incomparabil
mai atractive pentru străini.78
Din perspectivă diacronică, observăm în cazul fiecărei apoikii nord-pontice o
tradiţie proprie şi anumite repere în promovarea legăturilor externe, respectate
în epoca elenistică şi romană în egală măsură. Ca atare, nu putem fi de acord cu
Ju.G. Vinogradov care postula quasi-aprioric o „unitate indestructibilă” a lumii
pontice.79 Şi mai puţin credem în „dialectica procesului de evoluţie istorică în
77 Pentru interpretarea pasajului Bellum Alexandrinum 78, vezi Heinen 1994.
78 La întocmirea unei asemenea statistici nu am ţinut cont de unii Skythai și de mai mulţi Sarmatai
sau Maiotai, care apar în arhivele epigrafice ale diferitelor polis-uri egeene. Cf. Avram 2007:
242: „More important to our discussion are the records of slaves bearing such ethnics as
Scythians, Sarmatians, Maiotians, Kolchians, Paphlagonians or Kappadokans, because they
surely must have come to Athens or to the Aegean after having been sold in one of the cities
of the Balck Sea”. Problema e că nu putem şti cu exactitate în care dintre oraşele nord-pontice
ar fi putut fi îmbarcaţi sclavii respectivi. Totodată, exportul de sclavi proveniţi din mediul
„barbar” prin intermediul unui centru portuar sau a altuia nu are nici o relevanţă, în opinia
noastră, pentru legăturile externe (private sau publice) ale cetăţenilor unei comunităţi urbane
de pe litoralul pontic.
79 În asentimentul nostru este și H. Heinen care, într-o scrisoare pe care ne-a trimis-o pe data
de 27.03.2011, scria: „Auch ich stehe - wie Sie - der Idee der pontischen Einheit sehr kritisch
gegenüber. Es handelt sich vielmehr um ein wechselndes NETZWERK von Verbindungen.
Ich würde also den Ausdruck pontisches Netzwerk bzw. Pontic network bevorzugen“.
Cf. Müller 2010: 17: „Vinogradov est allé plus loin et a voulu voir dans les témoignages
épigraphiques de l’ensemble du Pont aux époques classique et hellénistique le signe de
relations purement internes à cet espace, construisant ainsi le modèle d’un espace fermé et
self-contained … La vision de Vinogradov est bien celle d’autarcie, dans sa version finleyienne”.
Reţinem aici și concluzia pertinentă a autoarei de la p. 225 (formulată pe baza studierii
decretelor de proxenie și a circulaţiei monetare): „Une telle cohérence risque pourtant d’être
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Pont”. Soarta elenilor stabiliţi la marginea stepei asiatice nu poate fi înţeleasă,
în opinia noastră, din perspectiva unei abordări marxiste a istoriei şi nu are
nimic în comun cu propaganda stalinistă. Chiar dacă statutul periferic al
zonei a influenţat evoluţia relaţiilor externe ale oraşelor greceşti nord-pontice,
Tyras-ul, Olbia, Chresones-ul şi oraşele bosporane au fost, cu siguranţă,
cu mult mai puţin periferice (faţă de bazinul mediteranean) în comparaţie
cu statele de astăzi Republica Moldova, Ucraina sau Abhazia. Altfel spus,
ţinuturile dintre Dunărea de Jos şi Caucaz au fost parte indisolubilă a lumii
antice – fie că ne referim la epoca elenistică, fie la cea romană. În felul său avea
dreptate, bineînţeles, şi un tributar al ideologiei sovietice de talia lui D.B. Šelov,
atunci când acesta scria: „Nu întâmplător primele secole ale erei noastre au fost
desemnate de istoriografia sovietică drept perioada sarmatică a istoriei spaţiului
nord-pontic”80. Nu întâmplător – am preciza noi – deoarece în 1949 ultimele
sute de mii de greci nord-pontici au fost deportaţi în Siberia şi Asia Centrală.81
Nu întâmplător, totodată, deoarece politica de expansiune a Imperiului roman
a fost omologată de ideologia sovietică drept o agresiune a Occidentului la
adresa patriei originare ruse, respectiv sovietice. Atacurile sciţilor şi sarmaţilor
împotriva oraşelor greceşti de pe litoral au fost considerate, în schimb, fapte
de vitejie săvârşite de strămoşi celebri, aşa cum mai cântă şi astăzi, cu multă
mândrie şi senină inconştienţă, arheologi care participă la săpăturile de la
Olbia sau Tyras.82
trompeuse à deux égards. Elle induit, d’abord, l’idée d’une unité économique du monde
pontique en général, qui n’a pas nécessairement de réalité tangible: il est, en effet, préférable de
raisonner, pour ces États multiples et leurs ressortissants mobiles, en termes de rayon d’action
à courte ou moyenne distance et de parcours fragmentés, qui dessinent plutôt des réseaux et
des micro-régions, y compris à l’intérieur du Pont. Par ailleurs, les proxénies masquent les
rapports établis non plus avec des individus, mais avec des États: c’est ainsi que les relations
du Bosphore cimmérien avec Athènes sont occultées par les quelques proxénies qui subsistent,
sans doute parce que le modus operandi et la puissance du royaume ne sont pas les mêmes que
ceux des cités”.
80 Šelov 1980: 395: „Nicht zufällig sind die ersten Jahrhunderte u. Z. in der sowjetischen
Historiographie als die sarmatische Periode in der Geschichte des nördlichen
Schwarzmeerraumes bezeichnet worden“.
81 Informaţii interesante, în acest sens, aflăm la Ascherson 1995: 188–189.
82 Pe care, personal, îi cunoaștem foarte bine din experienţa celor zece ani de participări la
săpăturile arheologice de la Olbia și Tyras, dar și datorită a numeroase alte deplasări în zona
nord-pontică. Un precursor al unei asemenea tradiţii patriotice ar fi poetul și istoricul V.Ja.
Brjusov care, în 1916, publica poezia-manifest My – skify (Noi – sciţii), din care cităm doar
ultimele versuri: „My te, o kom šeptali v starinu / S nevol’noj drož’ju ėllinskie mify: / Narod
vzljubivšij bujstvo i vojnu, / Syny Gerakla i Echidny – skify. / Vkrug morja Černogo v pustych
stepjach / Kak demony, my obletali bystro, / Javljajas’ vdrug, čtob sejat’ vsjudu strach, / К
verchov’jam Tigra il’ k nizov’jam Istra” (Noi suntem cei de care șușoteau / mituri grecești,
de frică tremurând: / Neam posedat de furii și război, / fii lui Heracle și Echidnei – sciţii. /
La Marea Neagră-n stepele pustii / ca niște demoni iuţi dădeam năvală, / brusc apărând, să
semănăm teroare, / în sus pe Tigru și în jos pe Istros). Cf. Cojocaru 2009c: 17, cu n. 96.
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În încheiere, nu ne rămâne decât să sperăm că multe dintre aspectele, care
aici au putut fi abordate doar tangenţial, vor putea fi aprofundate în cadrul
proiectului „Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică
şi epoca romană: o abordare multidisciplinară”83.
Zusammenfassung
DIE AUSSENBEZIEHUNGEN DER GRIECHISCHEN
STÄDTE DER NÖRDLICHEN SCHWARZMEERKÜSTE IN
HELLENISTISCHER UND RÖMISCHER ZEIT AUF GRUNDLAGE
DER EPIGRAPHISCHEN QUELLEN
Zunächst richtet der Autor die Aufmerksamkeit auf die besondere geopolitische
Lage einer marginalen Zone der Antike, wo die hellenischen Poleis wie Olbia oder
Chersonesos bis und nach Mithradates VI Eupator sich bemühten, die Autonomie
der städtischen Gemeinschaft ausdrücklicher zu unterstreichen: einerseits während
der Wechselbeziehungen mit der Steppenbevölkerung andererseits im Kontext der
Verhältnisse zu den „Machtfaktoren“ der balkanisch-ägäischen Welt. Gleichzeitig
lässt sich in diesem Raum die Entstehung und Konsolidierung eines einzelnen, die
Poleis übergreifenden Staatsgebildes beobachten: das Bosporanische Reich als eine
hellenistische Monarchie avant la lettre. Denn hier vollzog sich, früher als in anderen
Regionen der antiken Welt, die Verbindung griechischer Poleis mit barbarisch
besiedelten Landgebieten im Rahmen eines einzigen staatlichen Organismus.
Weiterhin werden im knappen Rahmen des Beitrages sowohl die persönlichen als
auch die staatlichen Außenbeziehungen von Tyras, Olbia, Chersonesos und der
bosporanischen Städte aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht: 1) zwischen
den Städten dieses Gebietes; 2) mit den „Barbaren“ des Hinterlandes; 3) zu anderen
pontischen städtischen Gemeinschaften; 4) zu den außerpontischen Städten
bzw. Regionen; 5) zu Rom, zum Kaiserhaus und zu den Vertretern der römischen
Verwaltung. Die durchgeführte Analyse beruht auf mehr als 700 Inschriften
verschiedener Art. Die Quellen gewähren nicht nur Einblicke in die ökonomischen,
gesellschaftlichen, politischen und religiösen Beziehungen der Apoikien der nördlichen
Schwarzmeerküste zueinander und zu zahlreichen anderen Städten und Gebieten,
sondern gestatten auch die Zeichnung einiger interessanter Vergleichsbilder abhängig
von Ort und Zeit, sowie die Problematisierung mehrerer Aspekte. Zwar beeinflusste
der periphere Status der Zone die Entwicklung der staatlichen Außenbeziehungen
der griechischen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, aber die Gebiete zwischen
den Donaumündungen und den nördlichen Ausläufern des Kaukasus waren und
blieben unauflöslicher Teil der antiken Welt – ebenso in der hellenistischen wie auch
in der römischen Epoche.

83 Cf. prima notă.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

81

82

Relaţiile externe ale oraşelor greceşti nord-pontice

Tafel- und Kartenverzeichnis84
Taf. I: Die Außenbeziehungen von Tyras in hellenistischer und römischer Zeit (epigraphia
interna).
Taf. II: Die Außenbeziehungen von Tyras in hellenistischer und römischer Zeit
(epigraphia externa).
Taf. III: Die Außenbeziehungen von Olbia in hellenistischer und römischer Zeit
(epigraphia interna).
Taf. IV: Die Außenbeziehungen von Olbia in hellenistischer und römischer Zeit
(epigraphia externa).
Taf. V: Die Außenbeziehungen von Chersonesos in hellenistischer und römischer Zeit
(epigraphia interna).
Taf. VI: Die Außenbeziehungen von Chersonesos in hellenistischer und römischer Zeit
(epigraphia externa).
Taf. VII. Die Außenbeziehungen von Bosporanischem Reich in hellenistischer und
römischer Zeit (epigraphia interna).
Taf. VIII. Die Außenbeziehungen von Bosporanischem Reich in hellenistischer und
römischer Zeit (epigraphia externa).
Karte 1: Die Außenbeziehungen von Tyras in hellenistischer Zeit.
Karte 2: Die Außenbeziehungen von Tyras in römischer Zeit.
Karte 3: Die Außenbeziehungen von Olbia in hellenistischer Zeit.
Karte 4: Die Außenbeziehungen von Olbia in römischer Zeit.
Karte 5: Die Außenbeziehungen von Chersonesos in hellenistischer Zeit.
Karte 6: Die Außenbeziehungen von Chersonesos in römischer Zeit.
Karte 7: Die Außenbeziehungen von Bosporanischem Reich in hellenistischer Zeit.
Karte 8: Die Außenbeziehungen von Bosporanischem Reich in römischer Zeit.

84 Exprimăm, și pe această cale, mulţumiri colegului Romeo Ionescu, desenator la Institutul de
Arheologie din Iași, pentru ajutorul acordat la întocmirea hărţilor.
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III
p.Chr.

II
p.Chr.

I
p.Chr.

I
a.Chr.

II
a.Chr.

III
a.Chr.

Sec.

Bosporos (onorifică, 211-217,
SEG XLVII 1196)

Nikonion (onorifică, cca.
280-270, SEG XLIX 1051)
Olbia (onorifică, cca. 275250, FURMANSKAJA
1960: 174)

Cu alte comunităţi greceşti
nord-pontice

οἱ βάρβαροι
(onorifică?,
IOSPE I2
34)

Cu
„barbarii“/
negrecii

Heracleea,
Histria?
(onorifică, 222235, SEG LII 748)

Histria (onorifică,
cca. 280-270, SEG
XLIX 1051)

Cu alte oraşe
pontice

Kyzikos, Rhodos
(onorifică,
cca. 275-250,
FURMANSKAJA
1960: 174)

Cu oraşe şi regiuni
din afara Pontului

Ὀουίνιος Τέρτυλλος ἄρχουσι, βουλῇ,
δή/μῳ Τυρανῶν χαίρειν (Epistula,
201, IOSPE I2 4)
πρεσβεύσαντα τὸ δεύτερον / [ἐπὶ]
μεγίστωι αὐτοκράτ/ορι Σεβαστῶ
Μά(ρκωι) Ἀντωνείν[ωι] (onorifică,
211-217, SEG XLVII 1196)

Cu Roma şi cu reprezentanţi ai
administraţiei romane

Tab. I. Relaţiile externe ale Tyras-ului în epoca elenistică şi romană (epigraphia interna)

[οἱ] ξένοι
(onorifică?,
IOSPE I2 311,
12)

Cu loca incerta

92
Relaţiile externe ale oraşelor greceşti nord-pontice

III
p.Chr.

II p.Chr.

I p.Chr.

I a.Chr.

Olbia (proxenie, înc.
I, IScM II 5)
Olbia (onorifică, ½1.,
VINOGRADOV
PS: 336)

Olbia (ostrakon, SEG
XLV 1026)

III
a.Chr.

II a.Chr.

Cu alte comunităţi
greceşti nord-pontice

Sec.

[adv]ersus
hostes C[arpos]
(onorifică, 217,
ILBulg 1813)

Cu „barbarii“/
negrecii

Dionysopolis (Ehreninschrift, 217, ILBulg 18)
Odessos (funerară, ep. rom., IGBulg I2 228bis,
Αὐρηλία Αβρινια Φωρδιγα/λου, Αὐρ(ήλιος)
Φωρδιγαλος καὶ Μαδινι / Ἀρτεμιδώρου)
Odessos (funerară, ep. rom, IGBulg I2 229,
Αὐρήλιος ῾Ηρακλείδης πατὴρ / καὶ Μαδαγαυα
μήτηρ)

Tomis (funerară, II/III, IScM II 313, Ιρασταμος
καὶ Αδιαγος καὶ Αβραγος πατρὶ ἰδίω Αττα)

Tomis (proxenie, înc. I, IScM II 5)

Callatis (proxenie, 3½., IScM III 10)

Cu alte oraşe pontice

Oescus, Marcianopolis,
civitas Tungrorum, colonia
Aquincensium (onorifică,
217, ILBulg 18)

Atena (funerară, IG II2
9580a)
Iasos [Caria] (funerară, cca.
160-140, SEG XVIII 450)

Cu oraşe şi regiuni din afara
Pontului

Tab. II. Relaţiile externe ale Tyras-ului în epoca elenistică şi romană (epigraphia externa)
Cu Roma şi cu reprezentanţi ai
administraţiei romane
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I a.Chr.

II a.Chr.

a.Chr.

III

a.Chr.

IV½.

Sec.

IOSPE I2 688)

Γαλαται καὶ Σκιροι, Θισαμαται καὶ

Σκυθαι καὶ Σαυδαραται, τὴμ παρώρειαν

οἰκοῦντοι Μιξέλληνοι (onorifică, IOSPE

XLV 1026)

2005: 68))

336)

(funerară, IOSPE I 223)

2

Διζαζηλμις /Σευθου, ἡγέμων / Διζύρων

78/7, KRAPIVINA/DIATROPTOV

Strateg al lui Mithradates VI. (votivă,

ŽEBELEV 1953: 283/4)

Solie la Mithradates VI. (sf. II/înc.. I ,

οἱ πολέμιοι (onorifică, cca. 200-175,
IOSPE I2 34)

VINOGRADOV PS:

Tyras (onorifică, ½I,

Chersones (onorifică, ca.
200-175, IOSPE I2 34)
Chersones (votivă,
VINOGRADOV PS:
370)

Mesambria (funerară,

IOSPE I2 32 A10, 34, 42, 44, 45, 84, 86, 90, 91, 96)

I.Olbia 26)

Tyras (ostrakon, SEG

I2 32 B5-6, 9, 11)

Callatis (proxenie, III½.,

σκηπτοῦχοι, εἰς βασίλεια (onorifică,

DIATROPTOV 2005: 68)

78/7, KRAPIVINA/

Sinope? (votivă,

I, ŽEBELEV 1953: 283/4)

Sinope (onorifică, sf. II/înc..

Amisos, οἱ ᾽Αρμε[νίοι],

IOSPE I2 27)

Histria (proxenie I.Olbia 15)

βασιλέυς Σαιταφαρνης, οἱ Σαιοι, πολλοὶ

Apollonia (funerară?, I.Olbia
99)

Histria (proxenie, I.Olbia 7)

Cu alte oraşe pontice

SEG XXXIX 702,

IOSPE I2 306)

[οἱ τ]ῆς χώρας βασιλεῖς (onorifică,

Cu „barbarii“/negrecii

336)

VINOGRADOV PS:

(onorifică, ½I,

Ryndakos [Mysia]

Apollonia de pe

Smyrna (proxenie, II½./
înc. I. Jh.; IVANTCHIK
2007: 100)

I2 30)

Rhodos (onorifică, IOSPE

Syll.3 707)
Mytilene (votivă, SEG
XXX 922)
Rhodos (proxenie, SEG
XXXI 710)

Byzantion (proxenie,

Atena (funerară, I.Olbia
98)

ἐπόησε, I.Olbia 65)
Calchedon (proxenie,
SEG LIII 785)

Στρατωνίδης ᾽Αθηναῖος

Atena (votivă,

Cu oraşe şi regiuni din
afara Pontului

Cu Roma şi cu
reprezentanţi ai
administraţiei romane

în epoca elenistică şi romană (epigraphia interna)

Chersones-2 (onorifică,

Cu alte comunităţi greceşti
nord-pontice

Tab. III. Relaţiile externe ale Olbiei

Proxenii- 2 (sf. III/înc. II ,
SEG XXXI 707, I.Olbia 25)

Proxenii - 7 (SEG XXXI 711;
XXXIV 759, 762; I.Olbia 18,
20, 23; VINOGRADOV PS:
Pl. 12/3)
ξένος Πολύχα[ρ]μος (onorifică,
IOSPE I2 32 A15-17)
πολλοὶ ξένοι (onorifică, IOSPE
I2 32 B20-21)

1985: 19-20; I.Olbia 10, 16)

Proxenii - 3 (NOVIKOV

Cu loca incerta
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II p.Chr.

I p.Chr.

HEINEN 2009: 22)

Tyras (onorifică,

Chersones, Bosporos,

ὑπα[ντιάσας καὶ τοὺς Σαρματῶ?]ν
βασιλεῖς (onorifică, IOSPE I2 51)

16-17

ἐν ταῖς πρὸς τοὺς γειτνι/ῶντας βασιλέας
πρεσβείαις (onorifică, IOSPE I2 39 )

(onorifică, sf. I/înc. II, I.Olbia 4212-13, 20-21)

ἐπικρεμασθέντος τῇ πόλει κινδύ/νου

ἐν ᾗ βαρέο[ς] / καὶ [χαλ]εποῦ

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
IOSPE I2 17413)

Tomis (votivă, post 198,

I 41)

2

Callatis ? (onorifică, IOSPE

Heracleea, Amastris,

HEINEN 2009: 22)

Callatis, Sinope (onorifică,

Histria, Amastris, Odessos,

Heracleea, Tiana, Tomis,

175, I.Olbia 101)

Sinope (funerară, cca. 125-

Amastris (funerară, IOSPE
I2 233)

IOSPE I2 17413)

198,

Nicomedia (votivă, post

I2 41)

Hypios (onorifică, IOSPE

Byzantion, Prusias de pe

Nicomedia, Niceea,

Milet, Apameea,

Milet, Nicomedia,
Byzantion, Prusias de pe
Hypios, Kyzikos, Niceea,
Apameea (onorifică,
HEINEN 2009: 22)

IOSPE I2 1742-5)

…] (votivă, post 198,

σύνπαντος αὐτῶν οἴκ[ου

Σε/β]αστοῦ καὶ τοῦ

Ἀντωνείνου Κα[ίσαρος

κ]αὶ Μάρκου Αὐρηλίου

Σευήρου Πε[ρτίνακος /

Λουκίου Σεπτιμίου

[Αὐτοκράτο/ρ]ος

ὑπὲρ τῆς τοῦ

3926-28)

(onorifică, IOSPE I2

παραβολευσάμενος

μέχρι Σεβαστῶν συμμαχίᾳ

I.Olbia 45)

τὴν π[όλιν] (proxenie,

ὑπὸ τῶν ἡγουμένων πρὸς

ἠυοκάτος ἀ[ποσταλεὶς] /

înc. II, I.Olbia 4211, 15)

ἡγεμόνας (onorifică, sf. I/

πρεζβεία πρὸς τοὺς

1996: nr. 307)

(onorifică, cca. 62, BÉ

guvernatorul Moesiei

auxiliare de către

2007)

IVANTCHIK/KRAPIVINA

militară, 8 febr. 157,

ade<n>s(ium) (diplomă

Miles [Cohort(is) I Cisp]/

22/3)

(onorifică, HEINEN 2009:

ξένοι, πρὸς îÝíïυς φιλάνθρωπον

περὶ τοὺς Ἕλληνας φιλόξενον, οἱ

3921-22)

οἱ ξένοι (onorifică, IOSPE I2

Proxenie (I.Olbia 45)

VINOGRADOV PS: 343])

(funerară, IOSPE I2 687 [cf.

αιαννῶι θυρεοκοιλι/[τέ]ων

πεζὸς τῶν ὑπὸ Θ/[ρ]

368, Pl. 13/1)

Onorifică (sf. I a.Chr./½I
p.Chr., VINOGRADOV PS:

post 14, IOSPE I2 181)
Trimiterea unor trupe

partea lui Ababos (votivă,

şi poporului roman din

Lui Augustus, Tiberius
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III

p.Chr.
I2 543-4)

Σαρματίας βασιλεῖς (onorifică, IOSPE

ὑπα[ντιάσας δὲ καὶ τοὺς τῆς] /
I.Olbia 51 )

Heracleea (onorifică?,

Prusias de pe Hypios
(onorifică, cca. 200, SEG
XXXIV 766)
Byzantion, Prusias de
pe Hypios (onorifică?,
I.Olbia 51 )

ἀν[ὴρ γεν]όμενος

(onorifică, IOSPE I2 552-3)

κυ[ρίων Αὐτοκρατόρ]ων

[… πεμφ/θεὶς? παρὰ τ]ῶν

IOSPE I2 548-9)

Αὐτοκράτορας] (onorifică,

[ἡμῶν ἀνεικήτους

παρὰ τοὺς] / κυρίους

[ἐπρέσβευε δὲ καὶ

(onorifică, IOSPE I 445)

2

σ[εβαστογνώστω]ν

λα]μπρῶν καὶ

[πρ]ογόνων γε[γονὼς

(onorifică, IOSPE I2 436-7)

σεβαστογνώστου

/ λαμπροῦ καὶ

γένους γενόμενος

(onorifică, IOSPE I2 425-6)

καὶ σεβαστογνώστω[ν]

προγόνων ἐπισήμων τε /

Py<y>rrus Bithus mil(es)

I2 167)

Cl(audiae) (funerară, IOSPE

armatura / leg(ionis) XI

(vozivă, 248, IOSPE I2 167)
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Tyras (proxenie, înc. I,
IScM II 5)

Tomis (proxenie,
înc. I, IScM II 5)

III
a.Chr.

I
a.Chr.

Ἀχιλλέως νήσος (onorifică,
IOSPE I2 26)
Chersones (onorifică, III/
II, NĖPCh 109)
Chersones, Bospor
(proxenie, FD III 3/2, 207)
Tyras (onorifică, cca. 275250, FURMANSKAJA
1960: 174)

Cu alte oraşe
pontice

Callatis
(funerară, IScM
III 166)

Ἀχιλλέως νήσος (onorifică,
HUPE 2006b: 79)

IV ½.
a.Chr.

τούς τε καταλαβό[ντας]
/ [τὴν ἱερὰν νῆσον?]
lη[ι]στείαι τῶν Ἑλλήνων
/ ¢p[έ]κτειn[εν κ]αὶ
τοὺς μεθ᾿ αὐτῶν ἐκ τῆς
ν[ήσου] /5[ἐξ]έβαλεν
(onorifică, IOSPE I2 35,
cf. HUPE 2006b: 79)

Cu „barbarii“/negrecii

II
a.Chr.

Cu alte comunităţi greceşti
nord-pontice

Sec.

Tab. IV. Relaţiile externe ale Olbiei

Delphi, Casandreea [Foceea],
Pella, Edessa, Ichnes, Meliboia,
Perint, Heraia, Kyzikos, Kythnos,
Bargylios(?), Samothrace
(proxenie 265/4, FD III 3/2, 207)
Kalchedon (proxenie, ep. el.,
I.Kalchedon 4)
Milet (listă de nume, Milet I3 71 I4:
[Ὀλβιοπ?]ολίτης)
Atena (funerară, IG II2 8423)
Delos-2 (proxenie, cca. 200-175, IG
XI 4, 813a, 814b)
Kos (proxenie, IOSPE I2 77)
Rhodos (funerară, ep. el.,
Cojocaru 2004: 374, Nr. 80)
Tenedos (proxenie?, IOSPE I2 78)

Kyzikos (lege monetară,
I.Kalchedon 1624,
στατῆρα τὸν Κυζικηνόν) Milet
(tratat de isopolitie cu Olbia, către
330, Syll.3 286)

Cu oraşe şi regiuni din afara
Pontului

Cu Roma şi cu reprezentanţi
ai administraţiei romane

în epoca elenistică şi romană (epigraphia externa)

[Εἰς Βο]ρυσσθένη
εἰσπλεῖν (lege monetară,
I.Kalchedon 161)

Cu loca incerta

Victor Cojocaru
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III
p.Chr.

II
p.Chr.

I
p.Chr.

Tomis (funerară,
II½.-înc. III,
IScM II 279)

Klaros, Prusias am Hypios
(delegaţie la o sărb. rel., 149/50,
I.Prusias ad Hypium T 8,
θεόπροπος Ὀλβιοπολειτῶν τῶν καὶ
Βορυσθενειτῶν)

Byzantion (onorifică, I.Byzantion
3)

μέχρι τᾶς τῶν Σεβαστῶν
γνώ/σεως προκό[ψ]αντος
(onorifică, I.Byzantion 36-7)

ὑπὸ πάντων μὲν
μαρτυρεῖται τῶν /
εἰσπλεόντων еrς τὸν
Πόντον πολειτᾶν
(onorifică, I.Byzantion
313-14)
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Cu alte
comunităţi
greceşti nordpontice

Bospor
(onorifică pt.
Syriskos, IOSPE
I2 344)
Olbia (onorifică,
III/II, NĖPCh
109)

εἰς τοὺς κατὰ
Βόσπορον
τόπους,
Kerkinitis,
Kalos Limen,
Theodosia,
Pantikapaion
(onorifică, cca.
107-104, IOSPE
I2 352)

Sec.

III
a.Chr.

II
a.Chr.

Pharnakes I.
al Pontului, οἱ
παρακείμενοι βάρβαροι
(tratat, 179, IOSPE I2
402)
Mithtadates VI
Eupator (onorifică, ante
113/2, SEG LII 7354-5)
Mithtadates VI
Eupator [… τ]ὸν ποτὶ
Σκύθας πόλεμον,
Παλακος τοῦ
Σκυθᾶν βασιλεύς, οἱ
παροικοῦντοι Ταύροι,
οἱ βάρβαροι, τὸ τῶν
Ῥευξιναλῶν ἔθνος, οἱ
περὶ Σαυμακον Σκύθαι,
(onorifică, cca. 107-104,
IOSPE I2 352)

Cu „barbarii“/negrecii

Pairisades
V,
Saumakos?
(onorifică,
cca.
107-104,
IOSPE I2
352)

Cu regii
bosporani

Amastris (proxenie,
MAKAROV 2006b: 90)
Amisos (onorifică, ante113/2, SEG
LII 735)
Sinope (onorifică, sf. II, IOSPE
I2 351)
Sinope (onorifică, cca. 107-104,
IOSPE I2 352)

Cu alte oraşe pontice

Rhodos
(proxenie,
IOSPE I2
340)
Tenedos
(funerară a
unui medic,
SEG XXXVI
697)

Cu oraşe
şi regiuni
din afara
Pontului

[ποτὶ Ῥωμ]αίους φιλίαν, τήν τε πρὸς
Ῥωμαίους φιλίαν
(tratat, 179, IOSPE I2 4023, 26)

Cu Roma şi cu reprezentanţi ai
administraţiei romane

Tab. V. Relaţiile externe ale Chersones-ului în epoca elenistică şi romană (epigraphia interna)

ποτὶ τὰ]
ς πόλεις
ἱστ[ό/ρησεν]
(onorifică
pt. Syriskos,
IOSPE I2
3447-8)

Cu loca
incerta

Victor Cojocaru
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σωτῆρα τᾶς [πε]
ριστάσ[ιο]ς ἔπεμψεν
(proxenie, 174, SEG
XLV 98513)

[… ὅτι τὰ π]ερὶ Ῥομαίους
προθ[ύμως ἐπεμελήθητε]
(Epistula, sf. II/înc. III,
NĖPCh 142)

II p.
Chr.

III
p.Chr.

ἔχουσι πολεμικῶν
κινδύνων τᾶς μ[εγί/
στας] (onorifică, 14-37,
IOSPE I2 35526-27)

I p.
Chr.

Bospor
(onorifică, 50-67,
IOSPE I2 420)

Ἀρμενί[ω]ν τοξοτῶν
θυρε/αφόρον (funerară,
MAKAROV 2006a:
152)

I
a.Chr.
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πρεσβεία ποτὶ τὸν θ[ε]/ὸν ἁμῶν καὶ
δεσπόταν Αὐτοκράτορα Τίτον Αἴλι[ον]
/ Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον (onorifică, cca.
150, IOSPE I2 3627-9)
πρεσβε[ύσ]αν[τα παρὰ τοὺς] / [Σεβαστ]
τοὺς (onorifică,, jum. II, IOSPE I2 425)
ἐπι/θειάξαι τῷ Αὐτοκράτορ[ι, ὡς]
τοιοῦτον ἁγεμό/να … ἔπεμψεν ἐπαρ/
χείας σκᾶπ[τρον ἀ]n[αλαβεῖ]ν (proxenie,
174, SEG XLV 98511-14)

Amastris – 2 (funerare, IOSPE I2
542, 543)
Amastris – 2 (proxenii, IOSPE I2
358; SEG XXVIII 632)
Heracleea – 4 (proxenii, IOSPE I2
357, 359, 362; Lifshitz 1964: 357/9)
Sinope – 2 (proxenii, NĖPCh 7;
IOSPE I2 364)
Tyana (proxenie, sf. II, NĖPCh 13)

Heracleea – 2 (funerare, IOSPE I2
544, 545)

[τοῦ μ]εγίστου Αὐτοκράτορος καὶ τᾶς
σύνκλ[ή]το[υ], παρὰ τοῦ δήμου τοῦ
Ῥωμαίων (onorifică, 14-37, IOSPE I2
355)
πρεσβεύσαντι ποτὶ / τὸν τᾶς Μυσί/
ας ἁγεμό/να (onorifică, 50-67, IOSPE
I2 420)
[Σ]έξ[τον Οὐεττουληνὸν] / Κεριᾶλιν,
Αὐτοκράτορος Οὐ[εσ]/πασιανοῦ
Καίσαρος Σεβαστοῦ / πρεσβευτὴν καὶ
ἀντιστράτηγον (onorifică, IOSPE I2
421)
Σέξτον Ὀκτάουιον Φρόντωνα, πρεσβευ/
τὴν καὶ ἀντιστράτηγον Αὐτοκράτορος
Δομε/τιανοῦ Καίσαρος θεοῦ Σεβαστοῦ
Γερμανι/κοῦ (onorifică, IOSPE I2 422)

πρεσ/[βεύσας μ]έχρι [Ῥ]ώμας ποτὶ τὰν
Ῥωμαίων σύν/[κλητον κ]αὶ Γάιον Ἰούλιον
Καίσαρα (onorifică, IOSPE I2 6917-9)

Sinope (proxenie, SEG XLVIII
999)

Heracleea (onorifică, IOSPE I2
691)

Proxenii –
4 (119/20,
IOSPE I2
360; ½2. Jh.,
NĖPCh 6;
IOSPE I2
368; NĖPCh
119)
Onorifică
(NĖPCh 5)

Proxenie
(IOSPE I2
356)
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III
p.Chr.

II
p.Chr.

I
p.Chr.

Bospor
(onorifică, 194/5,
BOWERSOCK/
JONES 2006: 11916)

Odessos (onorifică,
II½., IGBulg I2 39)

Olbia (onorifică, cca.
200-175, IOSPE I2 34)
Olbia (votivă,
VINOGRADOV PS:
370)

III
a.Chr.

I
a.Chr.

Callatis-2 (proxenii,
cca. 230-215, IScM
III 12, 13)
Callatis (proxenie,
265/4, FD III 3/2,
207)

Cu alte oraşe pontice

Borysthenes, Bospor
(proxenie, FD III 3/2,
207)
Olbia-2 (onorifice, SEG
XXXIX 702, I.Olbia
26)

Cu „barbarii“/
negrecii

Cu alte comunităţi
greceşti nord-pontice

Sec.

Lebadeea [Beotia] (insc. de constr., IG VII 307726:
Σωσικράτης Σωσικράτου Ταῦ[ρος])

Atena (listă de nume, către 180, IG II2 2332 II69-70)
Atena (funerară, SEG L 2000: Ἄρχη Σκόπου
Ταύρισσα)
Atena (listă a efebilor, 119/8, IG II2 1008 IV114:
[Ἀπολλόδ]ωρος Ἀπολλονίδου Κερκινίτης)
Delos (onorifică, înc. II, IG XI 4, 844)
Delos (inedită, I.Delos Index I )
Delphi-2 (proxenii, 195/4-192/1, 192, Syll.3 585, 604)

Delos-3 (votive, 276, 269, 235/4, IG XI 2, 164 B6, 203
B26, I.Delos 313)
Delos-3 (Inscr. privind sărb. Χερσονήσια 221/20,
218, I.Delos 328, 353, 366)
Delphi, Casandreea [Foceea], Pella, Edessa,
Ikhnes, Meliboia, Perint, Heraia, Kyzikos,
Kythnos, Bargylios(?), Samothrace (proxenie,
265/4, FD III 3/2, 207)
Eresos [Lesbos] (Catalog al proxenilor, ep. el., IG XII
Suppl. 127 B40)
Oropos [Atica]-2 (proxenii, I.Oropos 48, 128)

Cu oraşe şi regiuni din afara Pontului

Rom (Graffiti, SOLIN/ITKONEN-KAILA
1966: 117-118,Nr. 65; 122, Nr. 73
Isola Sacra [în apropiere de Roma] (funerară,
JONES 1994: 143: Σκυθίη δε με Παρθένος αἰπή
/ ἔτρεφ᾿<)

Cu Roma şi cu reprezentanţi ai administraţiei
romane

Tab. VI. Relaţiile externe ale Chersones-ului în epoca elenistică şi romană (epigraphia externa)
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Antiochia de pe Orontes
[Siria] (funerară,
VINOGRADOV PS: 47)
Byzantion (votivă, sf. IV/înc.
III, CIRB 17)
Cipru (funerară, sf. IV/înc. III,
CIRB 236)
Eleea? [rom. Velia, în
Campania] (funerară, CIRB
1194)
Kolophon (funerară, CIRB
248)
Rhodos (votivă, 284/3-cca.
250, CIRB 20)
Sparta (votivă, CIRB 22)

Amisos-2 (funerare,
CIRB 249, 250)
Heracleea (funerară,
CIRB 246)
Histria? (proxenie,
SEG LIII 799bis)
Callatis (funerară,
CIRB 252)
Odessos (funerară, sf.
IV/înc. III, CIRB 237)

IV½.
a.Chr.

III
a.Chr.
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II
a.Chr.

Σεναμωτις … ἀνέθηκεν …
Διθαγοιαι (votivă, 140-111,
SEG XXXVII 674)

Atena ? (proxenie, SEG XL
623)
Chios-2 (funerare, CIRB 155,
1233)
Chios? (proxenie, CIRB 3)
Calchedon (proxenie, CIRB 2)
Cromna [Paphlagonia]
(proxenie, SEG LIII 796)
Mantineea [Pelopones]
(funerară, CIRB 991)

Amisos-Peiraieus
(proxenie, CIRB 1)
Heracleea-4 (funerare,
SEG XXXII 791,
CIRB 923, 925, 973)
Sinope (funerară, CIRB
208)

Cu „barbarii“/negrecii

Cu oraşe şi regiuni din afara
Pontului

Sec.

Cu alte oraşe pontice

Cu alte comunităţi
greceşti nordpontice

Cu Roma şi cu
reprezentanţi ai
administraţiei
romane
Cu loca incerta

Proxenii-5 (CIRB 4, 5; CIRB
addenda 4; SEG XXXV 865, LIII
797)
Funerară (CIRB 117)

Tab. VII. Relaţiile externe ale Bosporului în epoca elenistică şi romană (epigraphia interna)
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III
p.Chr.

II
p.Chr.

I p.Chr.

I a.Chr.

Chersones
(onorifică, 194/5,
BOWERSOCK/
JONES 2006:
11916)

Creta (funerară, cca. 50, SEG
XLV 987)
Mytilene (funerară, CIRB
274)

Tarsos? [Cilicia] (funerară,
I½./înc. II, CIRB 144)

κεντυρίων ὁ κα[ὶ]/ πρίνκιψ
σπείρας / Θρᾳκῶν (funerară,
CIRB 666)
στρατιώτης σπίρης Κυ/πρίας
(funerară, CIRB 691)

Prusias de pe Hypios-2
(onorifice, 222, 223, CIRB
953, 55)
σπείρης Κυ/πρίας (funerară,
CIRB 726)

Amisos (funerară,
CIRB 124)
Sinope – 3 (funerară,
CIRB 129, 130, 131)

Amastris – 2 (funerare,
CIRB 134, 610)
Amisos (funerară,
CIRB, 530)

Amisos? (funerară, sf.
I/½II, SEG XXVI 849)
Sinope (onorifică,
93/4-123/4, CIRB 46)
Sinope (funerară, 124,
CIRB 703a)
Tyana (funerară, 129,
CIRB 705)

Amastris (onorifică,
221, CIRB 54)
Herakleia-2 (onorifice,
249, 250, CIRB 58, 59)
Sinope (funerară,
CIRB 733)
Tyana (funerară, CIRB
732, ναύκληρος)

Mithradates VI Eupator
(decret pt. mercenari, 88/7,
VINOGRADOV/WÖRRLE:
160)
[Ὑ]ψίκρατες, γύναι / βασιλέως
Μιθραδάτο[υ] / Εὐπάτοπος
Διονύσου χαῖρε. (funerară, 63,
HEINEN 2008: 190)

Δαμᾶς Γαΐου, στρατηγὸς /
Τυκανδειτῶν, χαῖρε (funerară,
CIRB 382)

Σίνδαξ [=Σίνδος?] (funerară,
CIRB 709)
τὰς ὑπὸ / Λητοδώρου
ἀνατεθείσας γέας / ἐν
Θιαννέοις καὶ τοὺς πελάτας /
… ἀπε/κατέστσε τῆι θεῶι σῶα
(votivă, 151, CIRB 976)
τοῖς Ἀλανῶν βασιλεῦσιν,
ἐπὶ τὴν Ἀλανῶν συμαχίαν,
Ψεχανοὺς [… Σκύ]/θας
ἐπολέμησεν, Ταύρους ὑπέταξεν,
Θρᾳκικοῦ τάγματος, ἔθνεσιν
ν[ό]/μον ἑαυτὸν καθιστὰς
ὅσα περὶ τὴν Μαιῶτιν
οἰκεῖ (onorifică, 194/5,
BOWERSOCK/JONES
2006: 11910, 17, 29/-30, 37, 46-47)

Δι᾿ ἐπιμελείας Ἡρα/κᾶ
Ποντικοῦ ἀρχερ/μηνέως
Ἀλανῶν (inscr. de constr., 208,
CIRB 1053)

τὸν
σεβαστόγνωστον
/ Αὐρήλιον
Ῥόδωνα Λολλαίου
(onorifică, 249,
CIRB 585-6)

Καῖσαρ ὁ τότε
μέγαν ἢκουεν,
ὀφθῆναι Καίσαρι
τηλικοῦτος
ἡλίκος (onorifică,
194/5,
BOWERSOCK/
JONES 2006:
1196, 13)

τοὺς ἀπὸ ξέ/νης στρατιώτας
(decret pt. mercenari, 88/7,
VINOGRADOV/WÖRRLE: 160)
Hypsikrates [= Hypsikrateia],
Konkubine des Mithradates VI.
(funerară, 63, HEINEN 2008: 190)
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Sinope
(onorifică,
cca. 107-104,
IOSPE I2 352)

Atena-6 (funerare, IG II2 8424, 8427, 8430, 9252, 9254, AA
XVII 536)
Delos (votivă, cca. 105/4, Syll.3 11261)
Delphi (proxenie, 195/4, Syll.3 585)
Delphi-3 (manumissii, 182, 153-144, 140-100, SGDI 1992,
2163, 2218)
Delphi (onorifică pt. Pairisades și Kamasarya, cca. 180-170,
Syll.3 439)
Didyma (Schatzurkunde, 176/5, Didyma II 46329)
Didyma (Schatzurkunde, 154/3, Didyma II 4646-7)
Egipt (Urkunde aus Mumienkartonage, jum. II, PP X, E338)
Rhamnous [Atica] (funerară, I.Rhamnous 234)
Rhodos (funerară, II/I, FRASER 1977: 56)

Chersones (onorifică,
cca. 107-104, IOSPE
I2 352)

II
a.Chr.

οἱ περὶ Σαυμακον
Σκύθαι, Mithtadates
VI. Eupator
(onorifică, cca. 107104, IOSPE I2 352)

Atena (onorifică pt. Spartokos III, 284, IG II2 653)
Atena-4 (funerare, IG II2 8426, 8431, 9257, SEG XXIII 144)
Chios (proxenie, VANSEVEREN 1937: 325-332, Nr. 6A20:)
Delos (votivă, 250, IG XI 2, 287)
Delos (proxenie, IG XI 4, 609)
Delphi (Soterien-Inschrift, 257/6, SGDI 256351)
Delphi , Casandreea [Foceea], Pella, Edessa, Ikhnes,
Meliboia, Perint, Heraia, Kyzikos, Kythnos, Bargylios(?),
Samothrace (proxenie, 265/4, FD III 3/2, 207)
Epidauros (votivă, ca. 280, IG IV 12, 128)
Fayum [Egipt] (Solie a lui Pairisades II la Ptolemaios II
Philadelphos, 21 sept. 254, SB III 7263)

Cu oraşe şi regiuni din afara Pontului

Chersones (onorifică
pt. Syriskos, IOSPE
I2 344)
Chersones,
Borysthenes
(proxenie, FD III 3/2,
207)

Cu alte oraşe
pontice

III
a.Chr.

Cu „barbarii“/negrecii
Atena (onorifică pt. fii lui Leukon, 347/6, IG II2 212)
Atena (onorifică,2 323/2, AA XVI 94)
Atena-3 (funerare, IG II 8429, 9253, AA XVII 440)
Fayum [Egipt] (Catalog al mercenarilor, cca. 300, PP X, E336,
E337)

Cu alte comunităţi
greceşti nord-pontice

IV½.
a.Chr.

Sec.

externa)

Tab. VIII. Relaţiile externe ale Bosporului în epoca elenistică şi romană (epigraphia
Cu Roma şi cu reprezentanţi ai
administraţiei romane
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ep.
rom.

Bithynia
(funerară,
TAM IV 1,
239)

Atena (funerară, IG II2 8428)
Rhodos (funerară, GRAKOV 1939: 289, Nr. 68)

πρεσβεύσαντα τὸ δεύτερον / [ἐπ]
ὶ μεγίστωι αὐτοκάτ/ορι Σεβαστῶ
Μά(ρκωι) Ἀντωνείν[ωι] (onorifică,
211-217, SEG XLVII 1196)

Milet (listă de nume, Milet I3 751)

Tyras (onorifică,
211-217, SEG XLVII
1196)

III
p.Chr.

Roma – 3 (solii , IGUR II 567 a, 567
b, 763)

Roma (funerară, SPEIDEL 1994, Nr.
692: [hunc P]ontus Achillea ge[nuit
humus])

Kyzikos-3 (onorifice pt. Antonia Trayphaina și copiii ei, 18-29,
IGRRP IV 144; 37/8, Syll.3 798; 38/9, Syll.3 799)
Kyzikos? (onorifică pt. Antonia Trayphaina și copiii ei, 38/9,
IGRRP IV 147)
Smyrna (onorifică pt. Zenon, fiul lui Polemon I și a lui
Pythodoris, 18, IGRRP IV 1407)

Atena (onorifică pt. Pythodoris, sf. I, IG II2 3483)
Atena-2 (funerare, IG II2 9049, 9256)
Lindos [Rhodos] (funerară, I.Lindos 683)
Rheneea (funerară, sf.. II/înc. I, EAD XXX 418)
Rhodos, Caesareea, Kyzikos
(listă de contr., înc. I, IG XII 1, 11)
Rhodos (funerară, SGDI 4055)

Atena-2 (fuenrare, I/II, IG II2 8425, 9255)
Ephesos (onorifică, 117-138, IGRRP IV 13236-8)
Olympia (onorifică, 117-138, GRAKOV 1939: 244, Nr. 76-7)

Rhoimetalces II,
soţul lui Pythodoris
II (votivă, post 19,
IGBulg I2 399)

Amastris (listă
de contr., înc. I,
IG XII 1, 11)

II
p.Chr.

I
p.Chr.

I
a.Chr.

Victor Cojocaru
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