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SOURCE STUDY ANALYSIS OF PSEUDO‐SCYMNUSʹ DATA ON
THE PONTIC CITIES’ FOUNDATION
Valery YAILENKO*
Keywords: West‐, North‐, South Pontic cities, foundation dates, Pseudo‐Scymnus,
literary sources, Hellanicos.
Cuvinte cheie: orașe nord‐, vest‐ și sud‐pontice, date de întemeiere, Pseudo‐
Scymnos, izvoare scrise, Hellanicos.
Abstract: The author searches for literary sources of Pseudo‐Scymnus information
on the foundation of the Pontic cities. He concludes that Ephorus and Demetrius from
Callatis had used Hellanicos’ reports and then Pseudo‐Scymnus borrowed the information
on the cities’ foundation from the latter two. In his reports on the cities’ foundation by the
Ionians, Hellanicos borrowed information from Charon Lampsacenus and (or) Dionysius
Milesius, and all three of them could have borrowed the information on this subject from
the oldest logographer, Cadmus the Milesian.
Rezumat: Autorul își propune să găsească izvoarele literare din care Pseudo‐
Scymnos a luat informațiile referitoare la întemeierea orașelor pontice. Acesta conchide că
Ephoros și Demetrios din Callatis au utilizat relatările lui Hellanicos. Mai târziu,
Pseudo‐Scymnos a preluat de la cei doi informația referitoare la întemeierea orașelor. În
scrierile sale despre fondarea orașelor de către ionieni, Hellanicos a luat informația de la
Charon Lampsacenus și (sau) Dionysius Milesius. Este posibil ca sursa celor trei să fie
Cadmos din Milet, cel mai vechi logograf.
Pseudo‐Scymnus wrote in the times of Nicomedes I or II, or even III, that it
happened in I c.B.C. His iambic poem “Periegesis” (“Description of the Land”),
begins with accounts on Spain and Libya and then moves on eastwards, mainly as
a journey along the coastal regions, and expands on the coastal cities and the
surrounding people. Further down, the author describes South Italy, Sicily, the
Adriatic Sea region, the Peloponnesus, lists the coastal cities from the Attica up to
Macedonia, the Propontis and the Hellespontus. Further yet, Pseudo‐Scymnus
* Valery YAILENKO: professor of the Moscow State Pedagogical University; e‐mail:
valeryjailenko@gmail.com. This English version is an abstract of the extant text published
in Russian: YAILENKO 2015, Appendix to the chapter “A Colonization of the Lower Bug
area”.
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goes on to describe the Pontus, but after several verses on Thrace (up to v. 724),
the Parisian manuscript, the only preserved manuscript of this work (which is
designated by letter D), cuts off. As early as 1628 D. Holsten noted stylistic and
content similarity of Pseudo‐Scymnus’ “Periegesis” and Pseudo‐Arrian’s
“Periplus of Pontus Euxinus” of the VI c.A.D.. Therefore, the latter could give a
general idea of the rest of Pseudo‐Scymnus’ work, dedicated to the description of
the Pontic region’s cities from Apollonia in Thrace to Sinopa and Heraclea on the
Pontus’ south coast. M. Letronne 1 and C. Muller (GGM I, p. 196‐237) took the
reconstruction of the“Periegesis”part dedicated to the Black Sea region to a new
stage. Using manuscript B of the “Periplus” (codices from Vatoped, the British
Museum and the National Library in Paris) and two old apographs of the Parisian
manuscript, D Aubry Diller was able to reconstruct a more detailed description of
the Black Sea region in “Periegesis”, beginning with v. 7222. There is a new French
edition by Didier Marcotte, but in this book, the Pontic Sea region part is divided
into separate fragments, which resulted in integrity loss, crucial for our historical
interpretation3. Recently, K. Boshnakov has gathered the fragments concerning
the West Pontic cities4. C. Muller’s text is more acceptable for our purpose; the
numbering of the verses of the poem is given according to his edition.
We will begin by looking at Pseudo‐Scymnus’ reports on the Greek cities’
foundation in general, characteristics and sources of his information. At the
beginning of his work, the poet cites his sources – he said that Eratosthenes and
Ephorus’ works are his primary sources. He also used the works on the cities’
foundation by Demetrius from Callatis, Dionysius from Chalcis, as well as Kleon,
Timosthenes (then there is lacuna in manuscript – and several names have been
lost due to this damage), Kallisthenes, Timaeus. He finally concludes that
preferred the works of the authors who followed to Herodotus (v. 110 f. )5. At
times, prior to the description of a certain region, Pseudo‐Scymnus would name
his main source. For example, when he moved on from the Adriatic Sea region to
Hellas or when he accounted on the adjacent islands, he named Ephorus as his
main source; when he proceeded onto the Black Sea region, he cited Demetrius
from Callatis (v. 470 f. , 543 f. , 718‐720). For our purpose, the most interesting are
Pseudo‐Scymnus’ reports on those cities, whose foundation time is synchronized
with the date of a certain event; in total, he has mentioned the foundation time of

LETRONNE 1840, p. 331‐420.
DILLER 1952, p. 165‐176. On the history of the reconstruction of the “Periples” see
Ib. , p. 54 f.
3
MARCOTTE 2000.
4
BOSHNAKOV, 2004.
5
Demetrius of Callatis worked in the end of the III – II c.B.C. , since he knew about
the death of the Syracusan tyrant Hieron in 216 B. C. Several fragments with accounts on
earthquakes have been preserved – some in Ps. Scymnus’ works and the most extensive one
in Strabo (I 3, 20 = FHG IV, p. 380‐381). When talking about city‐foundations, Pseudo‐
Scymnus cites Ephorus, Timaeus, Demetrius from Callatis. He never mentions Dionysius
from Chalcis, the Hellenistic author of Κτίσεις τῶν πόλεων “The Foundations of cities”.
Not much of this author has been preserved to our times, but in fr. 10‐11 he indicates the
oikist of Rome (FGH III C, S. 911), so Dionysius’ work must have been also one of Ps.
Scymnus’ sources for information on the foundation of Mediterranean coastal cities.
1
2
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15 cities6. It is important to note that 11 of the foundation dates were
synchronized with events from the Near East history (mainly those of Asia Minor)
and only 4 of the 15 dates mentioned were not correlated as such. The 15 dated
foundations are listed below as follows:
1. Naxus and Megara Hyblaea in Sicily were founded by the Chalcidians and
the Megarians ten generations after the Trojan War (v. 270‐279; this is a mythical
date, not a historic one).
2. Cardia was founded by the Milesians and the Clazomenians, and then the
Athenians occupied it when Miltiades seized the Chersonesian peninsula (v. 698
f.).
3. Callatis was founded at the time when Amyntas became the ruler of the
Macedonians (v. 761‐764).
4. The Phocaeans have founded Massalia 120 years before the Salaminian
battle (v. 209‐214).
The following foundations of cities had been synchronized with Asian rulers
and events from the history of the Near East.
5. Elea in South Italy was founded by the Phocaeans that fled from the
Persian oppression (v. 250‐253).
6. The confounders of Abdera were the Teians who fled from the Persian
oppression (v. 667‐671).
7. The Milesians founded Apollonia in Thrace near 50 years before Cyrus
came to power (v. 730‐737).
8. The Calchedonians and the Megarians founded Mesembria at the
beginning of Darius’ campaign against the Scythians (v. 739‐742).
9. “Odessus was founded by the Milesians at the time when Astyages ruled
over Media” (v. 748‐749).
10. The Milesians founded Istrus when a Scythian army entered Asia,
chasing the Cimmerians away from the Bosphorus (v. 767‐772).
11. Olbia near the rivers Hypanis and Borysthenes was founded by the
Milesians “under Median sovereignty” (v. 804‐809).
12‐13. The “double” colonization of Sinopa by the Greeks in the land of the
Amazons: at first, by the Thessalians Autolicus and Phlogius with Deileon, and
after that, by the Milesian Habrondas “in the times of Cimmerian sovereignty
6
Short reviews, each page or half of a page’s worth, were dedicated to this subject by
A. Burn, C. Roebuck, A. Ivanchik. Andrew Burn has listed the colonies that had been
founded in the West Pontic region and have stated the foundation date of Borysthenes,
where VII c. B. C. ceramics had been discovered, as an example to demonstrate the
accuracy of Pseudo‐ Scymnus’ synchronizations: BURN 1935, p. 133. In Carl Roebuck’s
opinion, the synchronizing was done in the Hellenistic times: ROEBUCK 1959, p. 119‐120.
Askold Ivanchik invented the bicycle: not being familiar with previous researches on this
subject, he again listed the West Pontic colonies and came to the conclusion that the
synchronizing had been done before the turn of II c. B. C. : IVANCHIK 2005, p. 154‐155. We
have omitted the report by Ps. Scymnus on Amisus (founded by the Phocaeans 4 years
before the Ionians colonized Heraclea) from the number of synchronized foundations, for
the uncertainty of the absolute date.
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here”. At the end of the Cimmerian reign, certain exiles from Miletus Cos and
then Cretines settled here when the Cimmerian troops invaded Asia (v. 941‐952).
14. According to the Persians’ tales, Amastria was founded by a group of
Milesian colonists from Ionia when the daughter of Oxyartes, brother of Darius
the Codomanus, married Dionysius, the tyrant of Heraclea (v. 958‐967).
15. Heraclea was founded by the Beotians and the Megarians, who emigrated
from Hellas “at the time when Cyrus has conquered Media” (καθ᾽ οὓς χρόνους
ἐκράτησε Κῦρος Μηδίας,– v. 972‐975).
Note that all 15 founded cities have connections with Ionia or Pontus. This
means that the information on these cities derived from 1‐2 sources that covered
the subjects of Ionia, Pontus and the cities’ foundation by the Ionians. In this
sense v. 250‐253 and 667‐671 (in our list № 5 and 6) are very significant: in the
reports on the foundation by the Ionians of distant cities such as Elea in South
Italy and Abdera in Thrace, the same expression is used – φύγοντες ὑπὸ τὰ
Περσικά “those who fled from the Persian oppression”. This means that the
material about Elea and Abdera comes from the same author. Only in one of these
cases, Pseudo‐Scymnus cited his source: according to Timaeus, the Phocaeans
founded Massalia 120 years before the Salaminian battle (v. 209‐214). There is also
no doubt that Ps. Scymnus derived the information on the West Pontic region
cities’ foundation from Demetrius from Callatis’ work called “About Asia and
Europe”: “Then comes the Pontus, the location of which was described by
Demetrius of Callatis with great knowledge and let us follow him in his
description of the regions one at a time” (v. 718‐720). Then Pseudo‐Scymnus (in
v.774‐796) describes Ister’s mouths, mentions the “island of Achilles” and finishes
the account on the West Pontic region cities with a reference to his source: “as
described by Demetrius”. It is thus evident that Pseudo‐Scymnus’ reports on the
foundation of the cities from Apollonia to Istria were based on Demetrius’ work,
where we find the same exact synchronization of city‐foundations with events
from Near Eastern history, such as the reign of Astyages, of Cyrus, also the
Scythian campaign of Darius and the Scythian‐Cimmerian Wars. After that, Ps.
Scymnus mentions Demetrius only one more time – in v. 874 he tells about the
river Tanais, the Sarmatians and the Iazamatians with a reference to Demetrius
and Ephorus. Judging by the context (according to Demetrius, the Iazamatians
live beyond the Sarmatians, but Ephorus calls them the Sauromatians), Demetrius
is not significantly cited anymore: Ps. Scymnus’ main source on the people of
Scythia, from the Carpidae beyond Ister to the Sauromatians of the East Azov Sea
region is Ephorus, whom he cites repeatedly. In the account on the Tanais’ river is
mentioned Hekataeus from Eretria. Demetrius and Hekataeus, mentioned only
once each in relation to the account on Tanais and the people of this region, are
obviously authors of little importance when it comes to the description of Scythia,
and, without a doubt, Pseudo‐Scymnus’ primary source for the geography and
the ethnography of Scythia between Ister and Tanais rivers was Ephorus. Let us
now turn to Pseudo‐Scymnus’ reports on the foundation of North Pontic region
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cities and try to determine whether he used Demetrius’ or Ephorus’ works as his
source for this information7.
The first city mentioned is Tyras, founded by the Milesians who also
founded Olbia; Chersonesus Tauricus was founded by the Heracleotae and the
Delians, Phanagoria was founded by the Teians and the Sindicus port was
colonized by the Greeks from the surrounding region; the city Cimmeris was
founded by Bosporus tyrants and Kepoe by the Milesians (v. 798‐899). In
addition, the cities of Panticapaeum and Hermonassa are mentioned, but Pseudo‐
Scymnus does not say anything about their foundation. Among these six city‐
foundations mentioned, the time of origin is indicated only for Olbia – “in the
time of Median sovereignty”. As these reports have a clear analogy with the
reports on the of West Pontic region cities’ foundation from Demetrius’ work, it
would be logical to assume that the information on the Olbia’s foundation was
derived from his essay, where the city‐foundations are also synchronized with
events from the Near Eastern history. Nevertheless, not everything is certain yet:
in Ps. Scymnus v. 841‐849, which deal with the people of Scythia between Ister
and Borysthenes, there is a mention of Hylaea near Olbia with reference to
Ephorus as the source for this information. This, as well as other arguments,
which we will look at later, suggests that the information on the foundation of
Olbia can also be attributed to Ephorus. In the existing excerpts from Ephorus’
“World History”, the author begins from the Heraclids’ return. There are many
reports on the cities’ foundation and some of them are rather extensive, with
detailed information on geography, local mythology, the names of the oikists,
polis structure, toponyms changes, the local people and their customs, etc.8
According to Polybius (XXXIV, fr. 1 = Strabo X 3, 5), there was no equal to
Ephorus in thorough covering of the city‐foundations matter. Ephorus’ report on
the founder of the Cytorus city on the Paphlagonian shore of the Black Sea (FHG
I, fr. 85 = FGH II, fr. 185 = Strabo ХII 3, 10) indicates that it is highly probable that
among the cities of the Black Sea that Ephorus wrote about were also cities of the
North Pontic region. An important detail is Strabo’s reference to Ephorus in lines
about the mouths of Ister (Strabo VII 3, 15; 17), and several lines further down
Strabo writes about Olbia, founded by the Milesians, – this is one more piece of

7
Polemo from Ilium, who lived ca. 260‐185 B. C. was the author of the “Foundations
of the Pontic cities”, but it has not been preserved to our times (FHG III, p. 108, 125).
Judging by the numerous preserved fragments of his other works, Polemo’s style of
presenting the material differed greatly from Pseudo‐Scymnus’ style. Polemo also wrote an
essay on the foundation of cities in Italy and Sicily (Ib., p. 111), but Ps. Scymnus did not
use Polemo’s essay, borrowing material on that subject from Ephorus and Timaeus instead.
8
FHG I, fr. 31, 32, 35, 72, 73, 78, 83, 85, 92, 93 = FGH II, fr. 25, 26, 38‐40, 44, 46, 126,
127, 154, 158‐160, 183, 185. Mainly these are fragments that have been preserved in Strabo’s
“Geography” (VI 1, 15; 3, 3; VII 7, 7; VIII 3, 33; 5, 4‐5; 8, 5; X 2, 26; 4, 8 and 15‐20; ХIV 1, 6).
Exempli gratia: Ephorus gives accounts on the foundation of Ephesus, Miletus and on the
settlements of the Colophon, as well as the foundation of Clazomenae by them. The city
Enos in Thrace was first settled by the Greeks from Alopekanessus and then came the
epoikoi from Mytilene and Cyme. The Beotians and the Megarians founded Heraclea in the
Pontic region and Lampsacus was founded by the Phocaeans (FHG I, fr. 31, 32, 35, 73, 83,
93).
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evidence that points to Ephorus as the information source on the foundation of
Olbia. The style of Ephorus’ reports on the cities’ foundation in general differs
from that of Demetrius from Callatis. As a historian, Ephorus gives preference to
the stories about cities’ eponyms, their genealogy and their mythology. On the
other hand, Demetrius as a poet‐geographer limits his reports to indicating the
origin of the colony founders and the time of the foundation. Ephorus does not
usually indicate the time of foundation, but sometimes, he does: for example,
Miltiades founded the city Crithote on the Thracian Chersonesus (FHG, fr. 72 =
FGH, fr. 40, 154). Ephorus also synchronizes with events from Scythian history:
“Until the time when the Milesians became effeminate, they kept conquering the
Scythians, according to Ephorus, and had founded cities along the Hellespontus
and along Pontus Euxinus they built magnificent cities, and everyone was aspired
to Miletus” 9. Strabo (VI 2, 2) preserved a note perfect for our purpose ‐ Ephorus’
fragment: the cities of Messene, Tauromenium, Catane, Syracusae, Naxus and
Megara were the first cities founded in Sicily 10 generations after the Trojan War.
Pseudo‐Scymnus also synchronized the foundations of Naxus and Megara
Hyblaea (refer to №1 in our list above) with the time of 10 generations after the
Trojan War, so this is clear evidence that Ephorus was Pseudo‐Scymnus’
information source on the foundation of these cities and the time of their
foundation.
According to Pseudo‐Scymnus (v. 958‐967), Amastria was founded by a
troop of Milesians from Ionia, according to the Persians, when the daughter of a
Persian man, Oxyartes, became the wife of the Heraclean tyrant Dionysius. Let us
compare this report with a relevant account in Strabo (XII 3, 10) on Amastria, the
wife of the tyrant Dionysius from Heraclea in the Pontic region, daughter of
Darius the Codoman’s brother, Oxyartes: she has unified four cities into one polis
and named it in honor of herself. Pseudo‐Scymnus’ report on Amastria lacks the
details that we find in Strabo, but Pseudo‐Scymnus indicates the Milesians as the
founders of Amastria, which is not mentioned by Strabo. In his reports on the
foundation of other cities (Heraclea and Amisus) on the South coast of Pontus,
Strabo (ХII 3, 4; 14) cites Theopompus and, judging by the characteristic for each
of the three cities report as being founded by the Milesians, Strabo also used
Theopompus’ account on Sinopa. However, Pseudo‐Scymnus’ report on Sinopa
bears characteristics of a quite different tradition: there is a detailed account on
the founders of Sinopa, the “double” foundation of the city is synchronized with
the Cimmerians. It is stated that the Phocaeans founded Amisus four years prior
9
FHG, fr. 92 = FGH, fr. 183 = Athen. XII 523. It is unlikely that Demetrius managed
without Ephorus’ “World History” as a source. fr. 92 cited above could well be completed
with the text that follows the report of Demetrius Callatianus (v. 730‐737 in Pseudo‐
Scymnus) on the foundation of Apollonia: the Ionians set up so many colonies in the Pontic
region, said to be inhospitable before (ἄξεινος), that it became “hospitable” (εὔξεινος). For
the first time ever, Pontus is referred to as ἄξεινος by Pindarus (Pyth. IV 203) and as
εὔξεινος by Herodotus (I 5) The idea of some prospering city becoming effeminate and
enduring hardships – is a usual trope for the Greek authors: such were the accounts on
Sybaris, Croton and others. Exempli gratia: according to Theopompus (fr. 117 Jac. ), the
Colophonians prospered, but due to excessive luxury they ended up living in discord and
fell back into tyranny. – TALAMO 1973, p. 368‐370.
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to the colonization of Heraclea by the Ionians; the Beotians and the Megarians
founded Heraclea when Cyrus conquered Media (v. 917‐920, 941‐952, 972‐975).
Pseudo‐Scymnus’ source differs greatly from Theopompus (Strabo’s source).
Evidently Pseudo‐Scymnus’ source was an essay on the cities’ foundation and
such a significant detail as the synchronization of the foundations with events
from the Near East history (Cyrus’ conquest and two Cimmerian invasions), as
we have noted above, is characteristic for Demetrius from Callatis. Nevertheless,
Pseudo‐Scymnus mentions Demetrius from Callatis only in relation to the West
Pontic region and one more time briefly in relation to the Maeotians, which is
why it would be legitimate to talk about Demetrius’ source, which perhaps also
was used by Ephorus. We assume that their common source was Hellanicos. We
will now look at the arguments for this assumption.
As we have demonstrated earlier, the 15 reports on the foundation of cities in
Pseudo‐Scymnus’ work are synchronized with some foreign events and 11 out of
these 15 are synchronized with historic events from the Near East. It is
noteworthy that most of the events are not usually connected in any way to the
facts of the foundations themselves (see foundations № 1, 3, 4, 7‐10, 12, 13, 15 in
our list above). However, there is an obvious direct connection of the historic
events to the cities’ foundations in about one third of the cases (see foundations
№ 2, 5, 6, 14 above). Cardia and Amastria are dated by their founders – famous
historic figures Miltiades and Amastria. The foundations of Elea and Abdera are
dated in the period of the Persian sovereignty, not for chronological coincidence’s
sake, but because of their actual interconnection – after the conquest of Phocaea
by Cyrus’ general Harpagus in 543 B.C., the Phocaeans left the city and founded
Elea in South Italy (Antiochus by Strabo VI 1, 1). After the conquest of Teos by
Harpagus, the Teians recolonized Abdera in Thrace (Herod. I 168). We should
note the similarity of expressions: Elea and Abdera were founded by the
Phocaeans and the Teians ὑπὸ τὰ Περσικά “in the time of Persian sovereignty”,
while Olbia was founded by the Milesians κατὰ τὴν Μηδικὴν ἐπαρχίαν “in the
time of Median sovereignty”. Just as the foundations of Elea and Abdera were the
direct results of the Persian conquest of Phocaea and Teos, in the case of the
Olbia’s foundation we should also assume Median sovereignty over Miletus and
Ionia in general. However, Media never had sovereignty over Miletus and Ionia,
which is why Μηδική in this context could only be the equivalent of the word
Περσική10. We can attribute this particular use of the word Μηδική to Pseudo‐
Scymnus himself or to one of his sources – Ephorus or Demetrius. Ephorus based
his description of Scythia primarily on Herodotus’ reports 11, who often referred to
the Persians as Medians (Herod. I 206; V 77, 104; VI 109 etc.). This is a common
use among Greek writers: the word Medians is usually used by the Greeks to
identify the Persians (cf. for example: “der Meder, die Meder, bei den Griechen,
besonders wenn vom Perserkriege die Rede ist, gern für die Perser gebraucht” 12.
10
The river Halis right in the middle of Anatolia served as the boundary‐line between
Media and Lydia (Herod. I 72).
11
YAILENKO 2013, p. 180‐191.
12
PAPE & BENSELER 1884, S. 912, with references to Herodotus, Thucydides, Attic
orators and dramatists, Ionian poets and others.
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For example, Thucydides (I 97 etc. ) and Pausanias (I 1, 5 etc. ) refer to the Graeco‐
Persian Wars of the first half of the V c.B.C. as the Median Wars, and the Persians
are referred to as the Medians. Here is an example of the “secondary” foundation
of Zancla by the Samosians and other Ionians: Thucydides (VI 4, 5) states that
they fled from the Medians, but from the reports of Herodotus (VI 22) it is clear
that it happened during an Ionian uprising. Thus the Ionian‐Attic word usage and
the poetic style of Pseudo‐Scymnus’ work, as well as the references to Ephorus,
who was a follower of Herodotus’ tradition, all suggest that the report identifying
the time of Olbia’s foundation as “in the time of Median sovereignty” in fact
implies the time of Persian sovereignty. The Persians took Ionia under their
protectorate almost immediately after a devastating defeat of the Lydian kingdom
in 546 B.C. (Herod. I 153 f.). Earlier, Miletus had concluded an alliance with Cyrus
and from then on its citizens lived in peace up until the Ionian uprising ca. 499 B.
C. (Herod. I 169). Only the emigrated Phocaeans and Teians managed to escape
Persian enslavement, the rest of the Ionians who fought the Persians were
defeated and now payed taxes, with the exception of the Milesians, “who had
earlier concluded an alliance (ὅρκιον ποιησάμενοι) with Cyrus himself and lived
in peace (ἡσυχίην ᾖγον)”. Nevertheless, Miletus was subordinate to the Persians,
which is made evident by the fact that Histiaeus had become a tyrant of Milet by
514 B.C.. He and all of the other tyrants of the Ionic cities and the cities around
Hellespontus were Darius’ protégés (Herod. IV 137‐138). The submission of
Miletus, as well as of the other Ionians, to the Persians indicates that Olbia was
founded around the 540’s B.C. 13
According to Pseudo‐Scymnus, all of the 15 foundation dates were related to
Ionia and the Pontus, although neither Ephorus, nor Demetrius had specifically
written about these regions. Ephorus dedicated his work to world history, and
Demetrius expanded on Europe and Asia geography. This means that they had
acquired their information on the cities’ foundations from a source that expanded
on Ionia, the Pontus and the cities’ foundation by the Ionians, such as Κτίσεις14.
Significant in this light is Hellanicos’ account on the foundation of Ilion (FGH I,
fr. 25a = Strabo ХIII 1, 42): “the presently existing settlement and temple were
13
If the work of Demetrius Callatianus was the source for the given report, then one
has to keep in mind that geographers discerned strictly the terms Μῆδος, Μηδικός and
Πέρσης, Περσικός – exempli gratia, Strabo never used them as synonyms. This is why
Demetrius as a geographer and prose writer could not replace one term with the other. It is
noteworthy that Pseudo‐Scymnus did not interchange these terms either, although there
are only 2‐3 uses of the term Median in his work, which is not enough to make a definitive
conclusion. However, as a poet, Pseudo‐Scymnus could have used the term Median instead
of Persian. Thus, if the report on the foundation of Olbia was borrowed from Demetrius,
there are two possible interpretations: the expression “Median sovereignty” could mean
either the Median sovereignty itself (727‐550 B. C.), or the Persian sovereignty, beginning
from 546 B.C. Since the Medians never had sovereignty over Miletus or Ionia as a whole,
the former interpretation is impossible.
14
As a literary genre, Κτίσις originated around VI century B. C. The first work in this
genre belongs to the Milesian logographer Cadmus, more details on this matter further
down. Until the middle of VI century Κτίσεις existed as a form of local legends, which the
poets would give a poetic remake and incorporate into their own works: DOUGHERTY
1994 (a history as a literary genre yet not existed).
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founded in the times of Lydian sovereignty. Since it had not been a polis at first
but it became such a long time after and, just recently, it is said to have grown”.
Hellanicos, wishing to please the Ilionians, – such was his manner – admits that
the present‐day city is the same as the ancient one”. Hellanicos’ expression ἐπὶ δὲ
τῶν Λυδῶν ἡ νῦν ἐκτίσθη «were founded in the time of Lydian sovereignty» in
essence is analogous to the reports of Ephorus or Demetrius on the foundation of
Olbia by the Milesians – κτίζουσι κατὰ τὴν Μηδικὴν ἐπαρχίαν “founded in the
time of Midian sovereignty”. These excerpts do not only coincide lexically, but
also synchronize a city‐foundation to an event from the history of Asia Minor. It
is significant that one of Hellanicos’ works is dedicated to the foundation of cities
– Κτίσεις ἔθνων καὶ πόλεων “The Origins of Nations and Cities” 15. In Strabo’s
quotations, several records on city‐foundations have been preserved – Sparta,
Aeolian Assa and its colonies and Etolian poleis with a reference to Hellanicos16.
Hellanicos also referred to the city‐foundation subject in different regional history
works17. There is a strange synchronization Pseudo‐Scymnus uses (that is by
Demetrius Callatianus) regarding Callatis’ foundation and Amyntas’ ascent to
throne in Macedonia, which is separated from Callatis by several hundred
kilometers. It can only be explained by the fact that Demetrius borrowed this
15
FGH II, fr. 66‐70. Given here is diverse information on different nations and their
distribution. Among the mentioned are the nations of the East Pontic Region – the
Charimatae, the Cercetae, the Geniochoe, the Coraxoe. This means that in this particular
work, Hellanicos also wrote about cities of all parts of the Pontic region, but incidentally
the reports on city‐foundations have not been preserved.
16
Strabo VIII 5, 5: according to Hellanicos, both Eurysthenes and Proclus created
Sparta’s government structure, but Ephorus does not agree with Hellanicos. Even though
Eurysthenes and Proclus had founded the city, they did not claim the title of archegetae for
themselves – a title given to all city founders. Strabo X 2, 6: among the ancient cities
Hellanicos mentions also those founded after the return of the Heraclidae. Strabo Х 2, 14:
Hellanicos wrote about cities as well, mentioned by Homer. Contrary to Homer, Hellanicos
identified Cephallenia with Dulichium. Strabo. XIII 1, 58: Hellanicos considers Assus to be
an Aeolian city, as well as Gargara, founded by Assus, and Lamponia. What is known
about Hellanicos (CHRIST 1890, S. 279‐280; FGH I, S. 104 f. ) is that he was native to
Lesbos, but wrote in Ionian dialect. He was contemporary to Herodotus, Thucydides, but
his thinking in terms of history was typical for a logographer. The historical facts in his
works are often intertwined with myths (Strabo I 2, 35; ХI 6, 3). He was especially
interested in chronology, wrote many books on regional history, his sources were temple
and city chronicles: CHRIST 1890, S. 274. Ephorus was skeptic about Hellanicos’
pseudogenealogies and mytho‐historical fabrications (CHRIST 1890, S. 310), – for instance,
in the above‐mentioned excerpt on the foundation of Sparta. Nevertheless, through
Ephorus’ reference to this excerpt and many others, it became evident that he really used
Hellanicos’ essays as a source. We suppose that Ephorus could have borrowed Hellanicos’
chronological estimates for city‐foundations, since these estimates derived from local
chronicles, – Hellanicos travelled a lot to gather his material.
17
In his work on Aeolia, he gives information on the foundation and the founders of
Aeolian cities. Akrisius, the founder of Larisa in Thessaly is mentioned in the “Pelasgian”
part of the “Phoronis”. In “Trojan history” it is indicated that the Lesbian city of Arisba is
an apoikia of the Mytilene, founded by Scamandrius and Ascanius, and that Ilium was
founded “in the times of Lydian sovereignty” (FGH I, fr. 24, 25а, 32, 91). As a logographer,
Hellanicos was very interested in local mythology, history, genealogy, names and
toponyms and he liked giving diverse information on them.
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report from Hellanicos, who had been at Amyntas’ court and thus synchronized
the foundation of Callatis with a contemporary event in Macedonia18. Therefore,
we conclude that Demetrius had borrowed some information on the foundation of
cities of the West Pontic region from Hellanicos.
As we have stated above, Pseudo‐Scymnus synchronized 11 city‐foundations
with history events from the Near East (our № 5‐15, primarily the events are
related to Asia Minor). Most of these events are from Persian history (see № 5‐8,
14, 15 above). The Persians founded Elaea and Abdera due to the seizure of
Phocaea and Teos. The Milesians founded Apollonia about 50 years before Cyrus’
advent to the throne. The Calchedonians and the Megarians founded Mesembria
when Darius began his campaign against the Scythians. The niece of Darius
Codomanus founded Amastria; the Beotians and the Megarians founded Heraclea
when Cyrus conquered Media (this synchronization is, without a doubt, based on
Cyrus’ rule and not the Median history). In four of the cases listed above, the
foundation dates were synchronized with Cimmerian and Scythian invasions in
Asia: the Calchedonians and the Megarians founded Mesembria when Darius
began his campaign against the Scythians; the Milesians founded Istria when the
Scythians invaded Asia; the double foundation of Sinopa was dated in relation to
the Cimmerians (№ 8, 10, 12, 13 above). Only two of the 15 reports on city‐
foundations mention Media: Odessus was founded in the times of Astyages’ reign
over Media; the Milesians founded Olbia in the times of Median sovereignty (№
9, 10). However, both “Median” foundations are ambivalent to the “Persian”
foundations, as the “Median” foundations could derive from Persian history just
as well. If Olbia was founded in the times of Median sovereignty, then formally, it
could also mean the times of Persian sovereignty, considering the lexical identity
Μηδικός = Περσικός. Since the source for this report was Ephorus’ work, Persian
sovereignty is implied. In addition, the “Median” synchronization of the
foundation of Odessus with Astyages’ reign in Media could, in fact, only seem to
be “Median” synchronization, because he was the last Median ruler and had been
overthrown by Cyrus, the founder of the Persian kingdom. In other words, this
synchronization could also have been borrowed from an essay on Persian history,
as the foundation date was correlated to the king who was overthrown by the
Persian Cyrus. Such picture is precisely given in the “Persian History” by Charon
from Lampsacus, a logograph of the older generation: there is an account on
Astyages and his dethronement by Cyrus (FHG I, p. 32, fr. 4). Considering all of
the above‐stated circumstances, it becomes obvious that in Pseudo‐Scymnus’
sources – essays by Demetrius Callatianus and Ephorus – the cities’ foundations
synchronized with events from Persian and Scythian‐Cimmerian history, and
only the foundation of Odessus was synchronized to an event from Median
history, although in the final analysis it could also be considered as pertaining to
Persian history. All of this demonstrates that the foundation of Olbia “in the times
of Median sovereignty” correlated to Persian history, same as the foundations of
other Greek colonies, especially in the Pontic region, in the works of Ephorus and
Demetrius from Callatis.
To be specific, Amyntas the I (540‐498); first, Callatis was founded by the Milesians
(Mela II 22), then by the Megarians: SAPRYKIN 2011, p. 132‐138.
18
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Ten out of the 11 synchronized city‐foundations date from VII‐VI c. B. C. 19
This means that Pseudo‐Scymnus’ sources – Demetrius Callatianus and Ephorus –
borrowed their information from a former author, who must have written essays
on Persian and Scythian history as well. This deduction corresponds to our
conclusion that Demetrius and, to some extent, Ephorus, borrowed the
information on the foundation of these cities from Hellanicos, who was the author
of the above‐mentioned Κτίσεις «On the Origins of Nations and Cities» as well as
Περσικά «Persian History»20. In “Persian History”, we find an account on city‐
foundations that is also related to a Persian king: one of the kings founded two
cities in one day in Cilicia – Tarsus and Anchialus (FHG, fr. 158 = FGH, fr. 63).
The final point to prove our conclusion is that Hellanicos was also the author of
an essay on Scythian history – his Σκυθικά (FHG I, fr. 170‐172; FGH, fr. 64‐65,
185‐187), which explains the 4 synchronizations of the foundations of Pontic cities
of Mesembria, Istria and the “double” foundation of Sinopa to Scythian and
Cimmerian invasions in Asia. All of the related statements and facts above
demonstrate that Demetrius from Callatis and Ephorus used Hellanicos’ works as
their source for their dated reports on the foundation of Pontic cities and cities in
other regions. In the above‐mentioned Hellanicos’ “Scythian History” excerpts,
we find reports on the Hyperboreans, the Alazonians, the Callipidae, the
Borysthenes, in other words, reports on the nations and natural landmarks also
found in Herodotus’ account on Olbia. Thus, this is a weighty argument that
favours the assumption that Ephorus borrowed the information on the foundation
of Olbia from Hellanicos21.
We should also explain the above noted circumstance that, in Pseudo‐
Scymnus’ work, out of the 11 city‐foundations synchronized to history events
from the Near East, 8 are related to the Ionians, primarily the Milesians (6 out of 8
foundations)22. However, Hellanicos was not especially interested in Ionian
history, and even less in Milesian history. Although, as a logographer, he wrote in
Ionian dialect, as an Aolian he showed interest in his native regions – among his
essays are Αἰολικά, Λεσβικά, Τρωϊκά. As an expert in regional history, he only
once referred to Ionia in his essay “On the Foundation of Chios”23. At this point, it
is suitable to question Hellanicos’ source, of either Ionian or Milesian origin. The
Except Amastria, as its founder was the wife of Dionysius, the Heraclean tyrant
from 322‐302 B. C. When Dionysius died, his wife inherited the State and married
Lysimachus. After they separated, she ruled in Heraclea (died in 285 B. C.). It was at that
time that the city of Sesamus was improved and renamed to Amastria.
20
FHG I, fr. 158‐169; FGH I, fr. 59‐65, 177‐184. Hellanicos opens his “Persian History”
with the tale about the eponym Perses and gives an account on the earliest history of the
Persians leading all the way up to the Graeco‐Persian war, connected with the mentions on
the Thracian cities of Strepsa and Tirodidza.
21
Ephorus could not have borrowed this information from Herodotus, since the latter
did not indicate the time of Olbia’s foundation. It is known that Ephorus used as source an
essay by Xanthus from Lydia, where Herodotus also borrowed information from (FHG I, p.
102 = Athen. XII 515e), so Ephorus could have borrowed the report on Olbia from Xanthus.
22
From all of the dated foundations the following are connected to the Ionians:
Apollonia, Odessus, Istria, Olbia, Sinopa and Amastria in the Pontic region, and outside of
the Pontus were Elea, founded by the Phocaeans, and Abdera, founded by the Teians.
23
FGH, fr. 71: only an account on different settlements of Lemnus was preserved.
19
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fact that he used such a source is implied by the existence of his essay on Chios
itself. In the light of the obvious interest of Hellanicos’ source (judging by
Ephorus and Demetrius Callatianus’ information found in Pseudo‐Scymnus’
poem) in Milesian affairs in particular and in Ionian history in general, as well as
the synchronization with Persian events, he must have been either an Ionian or
especially a Milesian. Judging by the essays available to us, it could have been
Dionysius Milesius and (or) Charon from Lampsacus, both of them belonging to
the older generation logographers. Pseudo‐Scymnus could have used these
sources directly, but it is more probable that he dealt with Hellanicos’ essays
which, in turn, contained information borrowed directly from one (or both) of
these Ionian authors24. Considering the preserved texts, it is more probable that
Hellanicos’ source was Charon Lampsacenus25. Charon opened his “Persian
History” with the reign of the Lydian king Astyages, whose daughter Mandana
conceived from a Persian by the name of Cambysus and gave birth to Cyrus, who
then overthrew Astyages and founded the Persian Empire (сf. Herod. I 107‐108).
There is also a report on the subjugation of Ionia by Cyrus and a mention of the
seizure of Chios and we can also find an account on the beginning of the Graeco‐
Persian War (FGH III C, S. 415‐416, fr. 2, 4‐6; JACOBY 1956, S. 193 f.). Charon
synchronized this account with Persian events: the loss of Mardonius’ fleet near
Athos, the Ionian uprising, the breakaway of the Lydian Pactyes from Cyrus,
Astyages’ dream (FGH III C, fr. 2, 3, 5, 9, 10, 14)26. Significant to us is his account
on the Lydian king Astyages and his defeat by Cyrus (FHG I, p. 32, fr. 4; FGH III
C, fr. 2)27. It parallels with Pseudo‐Scymnus’ synchronization of Odessus’
foundation with the rule of Astyages and the foundation of Heraclea with the
defeat of Media by Cyrus (our № 9, 15 above) and it could testify to the
Hellanicos’ information adoption from Charon. According to Suidas, Charon also
wrote Κτίσεις in two volumes and “Periples from the Heraclean Pillars” (FHG I,

In the list of sources given by Pseudo‐Scymnus, the text is partially lost, so more
authors were cited. Dionysius Milesius and Charon Lampsacenus wrote the first two
histories of Persia in Greek (Περσικά). They were contemporaries of Darius the Ist.
Hellanicos, the youngest of the logographers (FGH III C. S. 411‐416), wrote the next
“Persian History”. In IV c.B.C., the “Persian History” was written by Ctesias, as well as by
Heraclides Cymean, Dinon and Hermesianax from Colophon (FGH III C. S. 416 f. ). The
works of Dionysius Milesius, Charon and Hellanicos, all with the same title – “Persian
History” – are independent works, each with an unique view on the subject: JACOBY 1956,
S. 196.
25
On Charon and the preserved fragments of his works see – CHRIST 1890, 278; FHG
I, p. XVI‐ХХ, 32‐35; SCHMID & STÄHLIN 1929, 702‐703; FGH III C, S. 414‐416; JACOBY
1956. Suidas gives a date for Charon: Ol. 69 = 504‐501 B.C., and the last event dating 464
B.C. – the flight of Themistocles to the Persians (Plut. Them. 27).
26
JACOBY 1956, S. 178‐179, 195.
27
This account led some to believe that Charon, like Hellanicos and Ctesias, had
begun his “Persica” with an essay on the ancient history of the Near East: JACOBY 1956, S.
195. However, Astyages is the last of the Lydian kings and he was defeated by Cyrus, the
founder of the Persian State, so this was actually the beginning not of the Near East
history, but of the Persian history, it is the so‐called Persian archeology: SCHMID &
STÄHLIN 1929, S. 702. In other words, Charon’s “Persica”, much like Hellanicos’ “Persica”
opened up with an account on Cyrus.
24
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p. XVI‐XX, 32‐35)28. This demonstrates that Charon had accounts on city‐
foundations synchronized with Persian history events. Therefore, Charon is a
probable source of the respective information in Hellanicos’ work. Charon is also
the author of a chronicle of his native city – Ὧροι Λαμψακηνῶν29, so we can
assume that he was interested in Ionian history. According to Charon, Lampsacus
is a Phocaean colony (FHG I, fr. 6; Plut. Mor. 255), but it is also a Milesian colony
(Strabo XIII 1, 19), so Charon could have been interested in the history of Miletus
as well.
Dionysius from Miletus is the author of the essays Περσικά and Τὰ κατὰ
Δαρεῖον30. It is possible that he is also the author of a geographical review of the
populated world – Περιήγησις οἰκουμένης, and it could possibly have contained
information on Ionian colonization and, as Dionysius was a Milesian himself, it is
likely that he would expand on the colonizing activity of Miletus in particular.
Local patriotism is a typical trait for logographers, for example: Cadmus of
Miletus wrote a book on the foundation of Miletus, Aristotle’s pupil Clytus from
Miletus is the author of an essay called “About Miletus” (FHG II, p. 2, 333), and
Hellanicos, a Cymaean, expanded on Aeolis in detail. Dionysius in his “Persian
History” reported on the subjugation of Ionia, Aeolis and the Hellespontus by the
Persians, so this is why it is possible that he also accounted on the results of the
conquests’ colonization activity. Nevertheless, attributing “The Going Round of
the Populated World” to Dionysius is problematic. Just as the late authors had
often confused him with Dionysius from Miletus, the late Hellenisitc author of
“Argonautica”, they could have also mistakenly ascribed to him Dionysius
Periegetes’ “Periegesis”. Thus, it is more likely that Hellanicos had borrowed the
information on the colonies’ establishments by the Ionians and their “Persian”

Two excerpts from the account on the origins of the Arcadians have been preserved,
testifying to Charon’s professional (as a logographer) interest in legendary history.
29
See on this chronicle: JACOBY 1956.
30
Dionysius is a younger contemporary of Darius, which becomes evident from the
title of his work: “The History of Darius’ Epoch” (in the codices equally with Τὰ κατὰ
Δαρεῖον there is also Τὰ μετὰ Δαρεῖον “The History after Darius’ Epoch”, what is
doubtful). Carl and Theodor Müller (they published together the first volume of FHG, and
Carl published the rest) supposed that Hellanicos, in his title, actually meant Astyages, the
last Median ruler, who, according to chronographer Syncellus, was also known as Darius
(FHG II, p. 5). Müllers’ hypothesis is unlikely, since, according to Suidas, Dionysius’ work
span from Ol. 65 = 520‐517 B. C., so Dionysius did mean Darius I. Dionysius had accounts
on early Persian history (we know that he mentioned Pseudosmerdis), on the relationships
between the Persians and the Ionians, especially in relation to Darius’ Scythian campaign,
on the Ionian uprising and the beginning of the Graeco‐Persian war (insignificant in size
fragments – FHG II, p. 5‐7; FGH III C. S. 411; SCHMID & STÄHLIN 1929, 704). Dionysius’s
“Persian History” and Charon’s work with the same title are mostly dedicated to the same
subject. The Dionysius’ work was perhaps written earlier: SCHMID & STÄHLIN, l. c. ;
JACOBY 1956, S. 201‐202. Hellanicos lived until the last decade of V c.B.C. and died of old
age near Lesbos (CHRIST 1890, S. 279), so he could not have seen the detailed version of
Ctesias’ “Persian History”, written after 399 B. C. (Ctesias, as a matter of fact, did not write
on the cities’ foundations). Even the ancients had often confused Dionysius Milesius the
older with Dionysius Milesius the junior, the author of “Argonautica”, who lived in II‐I c.
B. C. (FHG II, p. 6; about Dionysius the junior see: YAILENKO 2013, p. 152‐155).
28
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synchronization from Charon, including the report on the foundation of Olbia “in
the time of Median sovereignty” 31.
The common source for all three logographers – Charon, Dionysius and
Hellanicos – to a certain extent, had to be the work of the most ancient of
logographers, Cadmus Milesius, called Κτίσις Μιλήτου καὶ τῆςὅλης Ἰωνίας, “The
Foundation of Miletus and all of Ionia” in 4 books32. Cadmus lived in the middle
or third quarter of VI century B.C.: according to Joseph Flavius (Contra Ap. I 2), it
was Cadmus who described the first Persian invasion of Hellas. Cadmus is
somewhat older than Hecataeus and Pherecydes. According to Diodorus, Cadmus
was inclined to mythicize history; actually, we know that Cadmus mentioned in
his works the Nile’s springs, which suggests that he wrote about the foundation
of Naucratis. Since Cadmus wrote about the subjugation of Ionia by Cyrus’
satraps, his information on Ionian colonization could have been synchronized
with events from Persian history. According to Suidas (s. n. Κάδμος), other
historians also borrowed information from Cadmus’ works. Under such
circumstances, the opinion that Cadmus was a mythical figure is doubtful,
especially considering that the personal name Cadmus was in use in Miletus. On
the other hand, the opinion of W. Schmid and O. Schtählin that history and
geography most likely originated in Miletus is highly probable, because the
Milesians had developed trade routes deep into Asia Minor and further into the
Near East, the Nile’s Delta, and the entire Pontic region. Therefore, it is logical
that this early history was oriented not towards events that took place in Greece,
but towards events in Persia, Lydia, with which the Ionians came into close
contact33. This inference is the key in search of the source for Pseudo‐Scymnus’
reports on city‐foundations synchronized with Persian and Cimmerian‐Scythian
history events: Miletus was closely related to the Persian history events and it
dominated over the Pontic region, including the North Pontus, so we infer that
the source author came from Miletus.
At this point we conclude that Hellanicos, in his reports on the foundation of
cities by the Ionians borrowed information from Charon Lampsacenus and (or)
Dionysius Milesius, and all three of them could have borrowed information on
this subject from Cadmus. Ephorus and Demetrius from Callatis used Hellanicos’

31
We can suppose that Demetrius of Callatis and Ephorus borrowed material on the
dated city‐foundations directly from Dionysius Milesius and (or) from Charon, but the lack
of information on Scythian events in their works leads to think otherwise, and not least the
fact that they were not as popular as Hellanicos. We could also consider the “Description
of the Land” by Hecataeus Milesius as the source on city‐foundations for Demetrius
Callatianus and Ephorus, but from all his preserved fragments, only one mentions the
founders of Mytilene in Lesbos (FGH I, fr. 140). In any case, Stephanus Byzantius, who
based his work on Hekataeus, was not interested in the colonists’ origins, nor the dates of
colony‐foundations. His book in essence is a directory, which merely lists the names. The
fact that there is no information on city‐foundations in the preserved fragments of
Dionysius Milesius’ work is a matter of chance: we have Charon’s Κτίσεις, dedicated to the
foundation of cities, but the only two preserved fragments from this work account on the
legendary history of the Arcadians.
32
About Cadmus see CHRIST 1890, S. 277; FHG II, p. 2‐4.
33
SCHMID & STÄHLIN 1929, S. 691‐693.
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reports and then Pseudo‐Scymnus borrowed the information on the cities’
foundation from the latter two. Such is the complicated, but possible to
reconstruct via source analysis, history of the context of Pseudo‐Scymnus’ reports
on the foundation of the Pontic cities.
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BISERICESC DE LA TOMIS
ÎN SECOLELE AL V‐LEA ȘI AL VI‐LEA P. CHR.
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Bosporus‐Pantikapaion (Kerch).
Cuvinte cheie:Scythia, Tomis (Constanța), Odessos (Varna), Cherson (Sevastopol),
Bosporus‐Pantikapaion (Kerch).
Abstract: As far as it is known, there had been in existence only the seat of Tomis in
the civil Roman province of Scythia (today’s Dobruja, in Romania and Bulgaria) at least
until 534. However, the bishops of Tomis had been referred to by several historical sources
as metropolitans even before 534. What the present paper focuses on is precisely the
ecclesial rank of the seat of Tomis (today’s Constanța, Romania) during the 5th and 6th
centuries.
Evaluating the preserved documentary testimonies, the author concludes that,
between 381 and May 536, there used to be in existence a large ecclesial eparchy of
Scythia. On the one hand, this included Tomis, as its metropolitan seat, and, on the other
hand, Chersonesus (today᾽s Sevastopol, Crimean Peninsula), Bosporus (ancient
Pantikapaion, modern Kerch, Crimean Peninsula) and Odessos (today᾽s Varna, Bulgaria),
as ordinary bishoprics.
The bishopric of Chersonesus as a seat in ecclesial Scythia is attested by the list of
signatures of the first council in Constantinople (381). The bishopric of Odessos is
attested by Encyclia (457/458). As concerns the bishopric of Bosporus, this is a fair
inference as there is no clear evidence that it belonged to ecclesial Scythia.
The large eparchy of Scythia was reorganized in May 536, under Justinian I (527‐
565). At the time, Tomis lost its former suffragan bishoprics – i.e. Chersonesus, Bosporus
and Odessos – and the extent of the ecclesial Scythia was reduced to the territory of the
homonymous civil Roman province. However, the seat of Tomis preserved the
metropolitan rank while its new suffragans became fourteen bishoprics organized in the
chief towns of the province at that moment. As argued further on, the existence of this
*
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second eparchy of Scythia is attested by Notitia episcopatuum 3 (in the Darrouzès edition,
the so‐called Carl de Boor᾽s Notitia).
Finally, the seat of Tomis lost the metropolitan rank during the great Slavo‐Avar
invasion (c. 614). Following this event, almost all the Roman cities in Scythia were
destroyed and, as a consequence, the ordinary bishoprics in the province were dissolved.
Without suffragans, Tomis could no longer exist as a real ecclesial metropolis. Therefore,
it was downgraded to the status of autocephalous archbishopric, i.e. a titular metropolis.
However, on the ground of its previous metropolitan status, the seat of Tomis acquired an
honorary position – the 2nd place – among autocephalous archbishoprics under
Constantinople. This new status of the seat of Tomis is attested by certain Notitiae
episcopatuum (1, 2, 4 and 5 in the Darrouzès edition).
Rezumat: Tomisul este atestat de documentele istorice ca singurul scaun bisericesc
din provincia romană Scythia. Pe temeiul unor observații recente, existența acestui
specific al Bisericii istro‐pontice a fost prelungită până cel puțin în anul 534. Pe de altă
parte, majoritatea ierarhilor tomitani cunoscuți – Gerontius/Terentius, Theotim I,
Timotei, Alexandru, Theotim II, Paternus și Valentinian – sunt atestați de izvoarele
istorice ca mitropoliți.
Analizând informațiile documentare existente, autorul a conchis că între 381 și mai
536 a existat o vastă eparhie bisericească a Scythiei. În componența ei intrau Tomisul, ca
scaun mitropolitan, precum și Chersonul (azi Sevastopol, în Crimeea), Bosporul (azi
Kerch, în Crimeea) și Odessos (azi Varna, în Bulgaria), ca episcopii sufragane.
Episcopia de Cherson este atestată ca făcând parte din eparhia bisericească Scythia
de lista de semnături a Sinodului al II‐lea ecumenic (Constantinopol, 381). Episcopia de
Odessos este atestată de Encyclia (457/458). În ceea ce privește episcopia de Bospor, nu
există nicio dovadă clară privind apartenența ei la Scythia bisericească. În cazul ei, este
vorba de o deducție logică.
Marea eparhie bisericească a Scythiei a fost reorganizată în mai 536, în timpul
domniei lui Iustinian I (527‐565). Tomisul a pierdut atunci fostele sale episcopii
sufragane – Cherson, Bospor și Odessos. Întinderea eparhiei bisericești Scythia a fost
restrânsă la teritoriul provinciei civile omonime. Scaunul tomitan și‐a păstrat, însă,
rangul de mitropolie. Noile sale episcopii sufragane au devenit cele paisprezece episcopii
organizate acum în principalele cetăți ale provinciei istro‐pontice. Existența acestei a
doua eparhii bisericești a Scythiei este atestată de Notitia episcopatuum 3 (a lui Carl de
Boor).
În fine, scaunul de la Tomis a pierdut rangul mitropolitan în timpul marii invazii
slavo‐avare (c. 614). Atunci au fost distruse cele mai multe dintre cetățile din Scythia. În
plan bisericesc, consecința a fost dispariția fostelor episcopii sufragane din provincie. Fără
acestea, scaunul tomitan nu a mai putut funcționa ca mitropolie plină. Ca atare, el a fost
retrogradat la rangul de arhiepiscopie autocefală (=mitropolie onorifică). Totuși, pe
temeiul fostului său rang mitropolitan, Tomisului i‐a fost acordat un loc de onoare între
celelalte arhiepiscopii autocefale ale Patriarhiei de Constantinopol – poziția a 2‐a. Acest
nou statut al Tomisului este atestat de unele Notitiae episcopatuum (1, 2, 4 și 5 – după
numerotarea lui J. Darrouzès).
Încercările cercetătorilor de a lămuri evoluția rangului scaunului bisericesc
de la Tomis de‐a lungul secolelor IV‐VI p.Chr. s‐au finalizat în concluzii diverse,
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uneori cu totul divergente. Cauza acestei situații o constituie, în principal,
particularitatea organizării bisericești din teritoriul istro‐pontic, anume, existența
unui singur scaun bisericesc – cel de la Tomis – în întreaga provincie. Mai nou, ei i
se adaugă o nouă categorie de informații, în care același scaun bisericesc este
atestat, de timpuriu, ca mitropolie.
În astfel de condiții, problema principală o constituie punerea în acord a
acestor două categorii de informații. În fapt, existența unei mitropolii fără
sufragani la acea vreme era imposibilă. În studiul de față ne propunem să oferim
un răspuns la această dilemă, pe temeiul informațiilor istorice disponibile la
momentul de față.
Opiniile cercetătorilor
Înainte de a prezenta principalele informații documentare privitoare la
situația scaunului bisericesc de la Tomis de‐a lungul secolelor al V‐lea și al VI‐lea,
vom expune pe scurt opiniile cercetătorilor față de această temă.
Majoritatea celor care au abordat în studiile lor cazul episcopiei de la Tomis
consideră că aceasta a dobândit de timpuriu rangul de arhiepiscopie autocefală.
Asupra datării acestui moment părerile diferă. Unii1 admit posibilitatea ca
Evangelicus (‐404‐) și Bretanion (367‐374) să fi avut deja acest titlu. După alții2,
ridicarea Tomisului la rangul de arhiepiscopie autocefală s‐a petrecut spre
sfârșitul secolului al IV‐lea‐începutul secolului al V‐lea. În fine, alți cercetători
datează acest moment cel târziu în 4313 sau înainte de 4514.
Următoarea etapă istorică în evoluția scaunului tomitan este considerată
ridicarea lui la rangul de mitropolie cu paisprezece episcopii sufragane5.
Și în datarea acestui eveniment opiniile diferă. Cea mai răspândită opinie în
momentul de față este plasarea lui în timpul domniei lui Anastasius
(491‐518)6. După alte opinii, ar fi vorba de perioada domniilor împăraților
Anastasius‐Iustin I (518‐527)7, a lui Iustinian I (527‐565)8 sau chiar a lui Iustin II
1
SUCEVEANU 1993, p. 145; SUCEVEANU 2002, p. 286, SUCEVEANU 2007, p. 135‐
137, 140; SUCEVEANU & BARNEA 1993, p. 174, 176, 178.
2
POPESCU 1994, p. 88, n. 52; 153‐154, 156, 213‐214; LUNGU 2000, p. 78, 82.
3
GERLAND 1912, col. 947; GERLAND 1931, p. 10; GERLAND & LAURENT 1936,
p. 32, 53, 56, 65; LAURENT 1945, p. 24 cu n. 20; PÂRVU 1954, p. 514; BECK 1959, p. 68, 175‐
176, STAN 1961, p. 88‐89, n. 33.
4
GELZER 1886, p. 342, 344‐345, 351.
5
Meritul de a fi demonstrat existența acestei mitropolii a Scythiei îi revine lui Em.
Popescu, vezi nota următoare.
6
POPESCU 1969, p. 412; POPESCU 1976, p. 30, 35, 98, 137; POPESCU 1994, p. 91, 124‐
138, 154‐155, 212, urmat de BARNEA 1968, p. 458‐459; BARNEA 1979, p. 12‐14, 16;
BARNEA 1992, p. 277‐278; DUVAL 1980, p. 314; PĂCURARIU 1991, p. 149‐150; BARNEA
1991, p. 290; SUCEVEANU 1993, p. 145; SUCEVEANU 2002, p. 286, 292‐293; SUCEVEANU
2007, p. 29, 101, 105, 130, 137‐138, 140‐141; SUCEVEANU 2011, p. 57‐58, 63; ZUGRAVU
1997, p. 241, 365‐366; ZUGRAVU 2007, p. 12; ZUGRAVU 2008, p. 91‐92; LUNGU 2000, p. 68,
78, 80‐82; LUNGU 2013, p. 662‐663; ZAHARIADE 2006, p. 204‐206, 217; MADGEARU 2011,
p. 66‐67.
7
ALEXANDRU 2013, p. 689‐690, o datare admisă și de ZAHARIADE 2006, p. 205.
8
TZUHLEV 1911, III.e.; AUNER 1920, col. 1253; PÂRVAN 1912, p. 106‐112; VULPE
1938, p. 340‐344; BARNEA 1968, p. 471; ATANASSOV 2008, p. 81 cu n. 9 (p. 91), 89;

https://biblioteca-digitala.ro

28

IONUȚ HOLUBEANU

(565‐578)9.
După o altă teză, Tomisul a avut doar rang de metropolă civilă înainte de
Sinodul al IV‐lea ecumenic (Calcedon, 451). Ca atare, scaunul bisericesc de aici a
fost până atunci doar o simplă episcopie, iar nu mitropolie sau arhiepiscopie
autocefală. Ulterior, între anii 451‐457, episcopia locală a fost ridicată la rangul de
arhiepiscopie autocefală10.
Mai nou11, a fost emisă teza potrivit căreia scaunul tomitan a devenit
mitropolie în timpul lui Anastasius, dar a fost ridicat12 la rangul de arhiepiscopie
autocefală în timpul lui Iustinian I – în 536. Valoarea acestei teze constă în aceea
că, pentru prima dată, pune problema inversării cronologice a celor două etape
din istoria scaunului tomitan, anume, mai întâi mitropolie și apoi arhiepiscopie
autocefală.
În fine, după o altă teză13, scaunul bisericesc de la Tomis a fost ridicat la
rangul de mitropolie la Sinodul al II‐lea ecumenic (Constantinopol, 381).
Episcopiile sale sufragane se aflau, însă, în afara provinciei romane Scythia, în
Peninsula Crimeea – la Cherson (azi Sevastopol, în Crimeea) și la Bospor (fostul
Pantikapaion, azi Kerch, în Crimeea)14. Teza are avantajul de a pune în acord cele
două contradicții aparente sesizate în cazul scaunului de la Tomis, anume,
atestarea lui ca unică episcopie a provinciei romane Scythia și, pe de altă parte,
titlul de mitropolit al unora dintre ierarhii tomitani care au păstorit înainte de
ATANASSOV 2012, p. 360‐361, 363‐364.
9
ATANASSOV 2012, p. 361. În schimb, W EISS 1911, p. 67, nu se pronunță asupra
datării.
10
CHRYSOS 1969, p. 277‐279, cu n. 72; SIEBIGS 2010, p. 521‐522, 826 (cu n. 5), 827; în
mod asemănător, FEDALTO 1988, I, p. 340.
11
ZUGRAVU 2008, p. 87‐95. Pentru opinia sa anterioară, vezi ZUGRAVU 1997, p. 238‐
242, 364‐367.
12
Întrucât teza reputatului cercetător ieșean poate crea nelămuriri față de unele
concluzii ale studiului de față, trebuie făcută o precizare. În istoria Bisericii au existat două
feluri de autocefalie: cea socotită mică – pe care a avut‐o și Tomisul, la un moment dat – și
cea mare – pe care a avut‐o Biserica Ciprului. Scaunele bisericești care au beneficiat de
autocefalia mică sunt, în fapt, mitropoliile onorifice, denumite în Notitiae episcopatuum
arhiepiscopii autocefale. Ele au fost înființate pe temeiul prevederilor can. 12 de la
Calcedon (451). Din punct de vedere al rangului bisericesc, mitropoliile onorifice
(=arhiepiscopiile autocefale) au fost întotdeauna considerate inferioare mitropoliilor pline.
Ca atare, transformarea unei mitropolii pline (=mitropolia cu episcopii sufragane) într‐o
arhiepiscopie autocefală (=o mitropolie onorifică, fără scaune sufragane) însemna nu o
ridicare în rang, ci o retrogradare. Pentru distincția dintre autocefalia mică și cea mare și
apariția mitropoliilor onorifice (=arhiepiscopiile autocefale), vezi BECK 1959, p. 67‐68;
CHRYSOS 1969, p. 263‐286.
13
TURNER 1914, p. 177‐178; HONIGMANN 1936, p. 446, cu n. 1; KING 1957, p. 639‐
640; VINOGRADOV 2010, p. 21, 39‐40, 55, 64‐65, 155‐156; HOLUBEANU 2013, p. 637‐650.
După cunoștințele noastre, până la momentul studiului de față, nimeni nu s‐a ocupat cu
cercetarea evoluției ulterioare a acestei mitropolii a Scythiei.
14
Socotirea episcopiei de la Bospor ca sufragană a Tomisului, alături de cea de la
Cherson, a fost presupusă de noi ca ipoteză de lucru, vezi HOLUBEANU 2013, p. 645‐646.
În plus, prevederile can. 4 al Sinodului I ecumenic (Niceea, 325), privind alegerea și
hirotonirea episcopilor într‐o eparhie – vezi FLOCA 1993, p. 53‐54 –, implică existența și a
unei a treia episcopii sufragane a Tomisului. Pentru aceasta din urmă, vezi mai jos,
subcapitolul Encyclia (457‐458) împăratului Leon I.
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domnia lui Anastasius. În plus, ea este în deplin acord cu principiile canonice
privitoare la funcționarea sistemului de organizare mitropolitan. Nu în ultimul
rând, teza relevă un element nou, anume existența a două unități administrative –
una civilă, alta bisericească – omonime – Scythia –, dar care aveau întinderi
diferite. Cea dintâi, civilă, era, în fapt, provincia romană din ținutul istro‐pontic.
Cea de‐a doua, bisericească, o includea pe cea dintâi, cuprinzând, în plus, și
cetățile Cherson și Bospor, precum și teritoriile aflate sub controlul acestora.
Tomisul, singurul scaun bisericesc din Scythia
Așa cum s‐a precizat deja, mai multe informații documentare atestă existența
în teritoriul acestei provincii a unui singur episcop, cel de la Tomis, care avea sub
oblăduire toate comunitățile creștine locale. În cele ce urmează, vom prezenta pe
scurt, în ordine cronologică, aceste informații.
Cel dintâi document este Pătimirea Sf. Mc. Epictet și Astion. În el se precizează
că, la momentul martirizării celor doi mucenici – c. 304 –, episcop al Bisericilor
din provincie era Evangelicus15.
Istoricul bisericesc Sozomenos, relatând confruntarea dintre împăratul arian
Valens (364‐375) și episcopul Bretanion de Tomis din jurul anilor 368‐36916,
precizează că cel din urmă era episcop al Bisericilor întregului neam17.
În mod asemănător, Theodoret de Cyr, relatând succint același eveniment,
precizează că Bretanion păstorea ca arhiereu cetățile din întreaga provincie
Scythia18.
O mărturie indirectă asupra acestei particularități istro‐pontice o oferă și
legea împăratului Theodosie I (379‐395), din 30 iulie 381. În ea sunt nominalizați
ierarhii normativi pentru ortodoxie. Numele fiecăruia, indiferent de rangul lor
bisericesc – arhiepiscopi, mitropoliți sau simpli episcopi –, este pomenit alături
de cel al episcopiei lor, iar nu de cel al eparhiei. Singura excepție o constituie
ierarhul tomitan, al cărui nume este legat de cel al provinciei Scythia: Terennio
episc(opo) Scythiae19.
Deosebirea își poate găsi explicația în particularitatea organizării bisericești
din Scythia. Ea reflectă faptul că teritoriul de jurisdicție al lui Gerontius/Terennius
(‐381‐) nu se limita doar la cetatea Tomis, ci includea întreaga provincie civilă
Scythia, cu toate cetățile din cuprinsul ei.
Revenind la Sozomenos, acesta confirmă specificul organizării Bisericii din
Scythia pentru alte momente istorice. În primul caz, este vorba despre sfârșitul
secolului al IV‐lea‐începutul secolului al V‐lea, în timpul păstoriei episcopului
Theotim I de Tomis (c. 390‐c.407). Sozomenos afirmă că acesta se afla la

EPICTET‐ASTION, p. 98: Cujus provinciae tunc Pontifex et Praepositus sanctarum Dei
ecclesiarum, beatissimus Euangelicus habebatur.
16
BARNEA 1979, p. 12.
17
SOZOMENOS, VI.21.3, (GÜNTHER 1995, 263.21‐23 = FHDR II, p. 224‐225): εἰσέτι δὲ
καὶ νῦν ἔθος παλαιὸν ἐνθάδε κρατεῖ τοῦ παντὸς ἔθνους ἕνα τὰς ἐκκλησίας ἐπισκοπεῖν.
κατὰ δὴ τὸν παρόντα καιρὸν ἐπετρόπευε τούτων Βρετανίων.
18
THEODORETUS CYRENSIS, IV.35.1, (PARMENTIER 1911, 273.1‐2 = FHDR II,
p. 234‐235): Καὶ Βετρανίων δέ … πάσης δὲ τῆς Σκυθίας τὰς πόλεις ἀρχιερατικῶς ἰθύνειν
19
CTH, 16.1.3, (MOMMSEN & MEYER 1905, 834.5‐10 = FHDRCh, p. 376‐381).
15
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conducerea întregii Biserici din Tomis și din restul Scythiei20. Indirect, istoricul
bisericesc își întărește afirmația atunci când îl prezintă pe Theotim I ca itinerant
într‐o regiune a Scythiei vecină cu pământul barbarilor21. Se subînțelege, de aici,
că nu este vorba despre teritoriul administrativ al cetății Tomis.
Al doilea moment istoric privește perioada în care Sozomenos și‐a redactat
lucrarea – anii 439‐45022. Istoricul bisericesc afirmă, în două rânduri, că specificul
organizării Bisericii din Scythia se păstra și în timpul său23.
Nu după mult timp, în 457‐458, în cadrul anchetei desfășurate în aproape
toate provinciile Imperiului de Răsărit la inițiativa împăratului Leon I (457‐474),
Theotim II al Tomisului (‐457/458‐) apare ca singur expeditor al scrisorii din
Scythia24. Aceasta, în condițiile în care împăratul ceruse mitropoliților ca
problemele ridicate de el să fie analizate laolaltă de toți ierarhii fiecărei eparhii25.
În anul 480, binecunoscuta lege a împăratului Zenon (474‐475; 476‐491), care
impunea existența episcopiilor în toate așezările cu rang de cetate (civitas/πόλις),
certifică și ea particularitatea organizării bisericești din Scythia. În lege se
stipulează, în mod clar, că Bisericile din întreaga eparhie a sciților rămân în
continuare doar sub oblăduirea episcopului de la Tomis26.
Relativ recent27, s‐a susținut că prevederile legii lui Zenon erau în continuare
în vigoare și în 529. În acel an a fost publicat Codex Iustinianus, în care paragraful
privitor la Scythia a fost păstrat.
Această observație pare întru totul veridică, în condițiile în care împăratul
Iustinian I ceruse în mod expres comisiei de juriști însărcinate cu alcătuirea
noului Codex să elimine din vechea legislație orice prevedere inutilă sau caducă28.
Prin urmare, păstrând prevederea privitoare la Biserica din Scythia, noul Codex
confirma, indirect, existența excepției scitice.
Este necesară, totuși, o corecție în privința datării. Mai precis, 529 este anul
publicării primei ediții a Codex‐ului, care, însă, s‐a pierdut. Astăzi se păstrează a
doua ediție a colecției de legi – Codex Repetitiae Praelectionis –, o revizuire a celei
dintâi, considerată imperfectă, și publicată la 16 noiembrie 53429. Această
20
SOZOMENOS, VII.26.6, (GÜNTHER 1995, 341.21‐22 = FHDR II, p. 228‐229): Ἐν
τούτῳ δὲ Τόμεως καὶ τῆς ἄλλης Σκυθίας τὴν ἐκκλησίαν ἐπετρόπευε Θεότιμος Σκύθης, …
21
SOZOMENOS, VII.26.7, (GÜNTHER 1995, 341.24‐25 = FHDR II, p. 228‐229): λέγεται
γοῦν ὡς ὁδεύοντί ποτε παρὰ τὴν ἐνθάδε βαρβάρων γῆν …
22
Pentru datarea perioadei în care Sozomenos și‐a redactat lucrarea, vezi HEATHER
& MATTHEWS 2004, p. 96‐97, n. 1 (cu bibliografie).
23
SOZOMENOS, VI.21.3 (vezi mai sus, n. 17), și VII.19.2, (GÜNTHER 1995, 330.12‐13 =
FHDR II, p. 228‐229): ἀμέλει Σκύθαι πολλαὶ πόλεις ὄντες ἕνα πάντες ἐπίσκοπον ἔχουσιν.
24
ACO II.5, 31.12‐13: Domino piissimo et Christianissimo imperatori nostro Leoni
Theotimus humilis Scythiae regionis episcopus.
25
Asupra informațiilor istorice din cuprinsul Encycliei și a valorii lor în lămurirea
cazului particular al organizării bisericești din Scythia vom reveni, pe larg, în subcapitolul
Encyclia (457‐458) împăratului Leon I.
26
CJC 2, I.3.35(36).2, (KRÜGER 1884, p. 24 =FHDR, II, p. 372‐373).
27
ATANASSOV 2008, p. 89; ATANASSOV 2012, p. 360‐361 (cu bibliografie). Vezi și
STAN 1961, p. 88‐89, n. 33.
28
Vezi JOLOWICZ & NICHOLAS 1972, p. 479, 493‐495; HUMFRESS 2005, p. 163‐164.
29
JOLOWICZ & NICHOLAS 1972, p. 479, 493‐496; NICHOLAS 1976, p. 257;
HUMFRESS 2005, p. 164‐166.
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observație prelungește, practic, particularitatea organizării Bisericii din Scythia
până în noiembrie 534.
De altfel, este greu de crezut că celor mai competenți juriști ai vremii le‐a
scăpat în două rânduri paragraful despre Scythia din Legea lui Zenon30. În fapt,
acest paragraf ar fi fost cu totul inutil dacă situația din provincia istro‐pontică s‐ar
fi schimbat deja în vreun fel31.
S‐a considerat, apoi, că și Georgios din Cipru, în secolul al VI‐lea, a pomenit
în lucrarea sa Descriptio orbis romani existența în Scythia a unui singur episcop32.
Aceasta este, însă, o observație greșită. Georgios din Cipru și‐a scris opera prin
anii 600‐610, descriind, însă, organizarea administrativă civilă a Imperiului, iar nu
pe cea bisericească. În plus, descrierea provinciilor din Balcani, inclusiv a Scythiei,
lipsește în fragmentele păstrate ale operei sale33.
În fine, în anumite Notitiae episcopatuum – 1, 2, 4, 534 –, redactate între prima
jumătate a secolului al VII‐lea și prima jumătate a secolului al IX‐lea, dar
surprinzând, cel puțin în unele cazuri, situații mai vechi ale organizării
bisericești35, scaunul de la Tomis este înregistrat ca arhiepiscopie autocefală, fără
niciun scaun episcopal sufragan.
Tomisul ‐ scaun mitropolitan
a. Sfârșitul secolului al IV‐lea ‐ prima jumătate a secolului al V‐lea
Ierarhii tomitani sunt atestați, în mai multe rânduri, în documentele istorice
și ca mitropoliți, fie în mod direct, fie indirect. În general, aceste informații au fost
neglijate în studiile de specialitate36 sau, în cele mai multe dintre cazuri, au rămas
chiar necunoscute. După cum se va vedea, însă, ele sunt aproape la fel de
numeroase și, cel puțin în unele cazuri, la fel de clare ca și cele care atestă
30
Sugestive sunt, din acest punct de vedere, și cuvintele împăratului Iustinian I
expuse la începutul documentului de promulgare a celei de a doua ediții a Codex‐ului
legislativ : nihil a nobis coeptum imperfectum relinquatur (=nimic din ceea ce noi am început nu
va rămâne imperfect, trad.n.), CJC 2, Cordi pr., (KRÜGER 1884, p. 4).
31
Concluzia este întărită, în mod indirect, și de cazul cetății Leontopolis, a doua
excepție a legii din 480, păstrată și ea în Codex Iustinianus, vezi CJC 2, I.3.35(36).3,
(KRÜGER 1884, p. 24). Prin legea lui Zenon, această cetate a rămas sub oblăduirea
episcopului de Isauropolis. În 570, Notitia Antiochena nu menționează Leontopolis ca sediu
episcopal – vezi HONIGMANN 1925, p. 74. Această situație relevă faptul că juriștii lui
Iustinian I au ținut cont de realitățile de acolo.
32
Vezi ATANASSOV 2012, p. 360‐361.
33
See HONIGMANN 1939, p. 49‐70; KAZHDAN 1991, p. 837‐838 (cu bibliografie).
34
DARROUZES 1981, 1, no. 40, p. 205; 2, no. 43, p. 217; 4, no. 41, p. 250; 5, no. 45,
p. 265. În studiul de față, am folosit numerotarea din ediția D ARROUZES 1981 pentru
Notitiae episcopatuum.
35
Pentru o prezentare generală a datării acestor documente făcute de cercetători, vezi
POPESCU 1994, p. 143‐151. Pentru o evaluare recentă a datării lucrării Notitia episcopatuum
1 (a lui pseudo‐Epifanie), vezi JANKOVIAK 2011, p. 56‐57. Câteva noi aprecieri privind
informațiile cuprinse în aceste documente, în special în Notitiae 1 și 3, asupra provinciilor
de la Dunărea de Jos – Moesia Secunda și Scythia –, vezi și în partea finală a studiului de
față, n. 207, 209 și 211.
36
O excepție, din acest punct de vedere, o constituie N. Zugravu. El a semnalat titlul
de mitropolit în cazul a doi dintre ierarhii de la Tomis – Theotim I și Theotim II –, fără a
oferi, însă, vreo explicație a acestor cazuri, vezi ZUGRAVU 2008, p. 91.
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existența în provincia dintre Dunăre și Mare doar a scaunului bisericesc de la
Tomis. În cele ce urmează, le prezentăm în ordine cronologică.
Cel dintâi document este lista de semnături a Sinodului al II‐lea ecumenic
(Constantinopol, 381). În rubrica eparhiei Scythia (Σκυθίας) apar două semnături,
a ierarhului de Tomis – Τερέντιος πόλεως Τομέων (poz. 1) – și a celui de la
Cherson – Αἰθέριος πόλεως Χερσονήσου (poz. 2)37. Documentul atestă, în fapt,
existența unei eparhii a Scythiei (Σκυθίας), iar nu a Scițiilor (Σκυθιῶν), în
componența căreia intrau în mod cert două scaune episcopale: Tomisul și
Chersonul Tauric. Ordinea semnăturilor indică faptul că cel dintâi dintre ele avea
întâietate față de cel de‐al doilea.
A doua informație privește o mărturie a lui Palladius din Galatia. Referindu‐
se la un sinod endemic ținut în anul 400, acesta îi menționează pe unii dintre
participanți. Cel dintâi pomenit este Theotim din Scythia, urmat de Ammun de
Haemimontus și Arabianus de Galatia. Palladius îi caracterizează pe toți trei
drept mitropoliți bătrâni – πάντων μητροπολιτῶν γεγηρακότων38. Informația atestă
că Theotim I avea rangul de mitropolit. În plus, acest rang nu pare a fi fost cu
nimic inferior față de al celorlalți doi mitropoliți. În fapt, ei sunt pomeniți în
enumerarea lui Palladius după tomitan39.
Următoarele două informații privesc anii 430‐431 și se găsesc în documentele
legate de Sinodul al III‐lea ecumenic (Efes, 431). La acest Sinod, Scythia a fost
reprezentată de Timotei de Tomis 40.
Prima informație se găsește în lista de semnături de la finalul scrisorii de
protest adresate Sfântului Chiril al Alexandriei în 21 iunie 431. Este vorba de
șaizeci și opt de semnături, grupate după criteriul ierarhic41. Mai precis,
semnăturile mitropoliților se află în prima parte a listei – nr. 1‐2242 –, iar cele ale
episcopilor sufragani, în partea a doua – nr. 23‐6843.
În listă nu există nicio excepție de la aplicarea criteriului ierarhic. În plus,
cazul episcopului Euprepius de Bizye relevă faptul că semnatarii au urmărit în
mod conștient aplicarea acestui criteriu. În fapt, acest ierarh a semnat documentul

Vezi HONIGMANN 1936, p. 446. Reconstituirea părții finale a listei de semnături de
la 381, făcută de E. Honigmann, am reprodus‐o și noi în HOLUBEANU 2013, p. 638.
38
PALLADIUS, XIII, col. 47. Informația a fost semnalată pentru prima dată de N.
Zugravu, vezi supra, n. 36.
39
Vezi și POPESCU 1994, p. 120.
40
Pentru participarea mitropolitului Timotei de Tomis la Efes, vezi HOLUBEANU
2014, p. 89‐96.
41
La momentul de față, se consideră că începând cu Sinodul de la Efes (431), la
întocmirea listelor sinodale s‐a urmărit permanent aplicarea principiului ierarhic. Acesta
constă în separația dintre mitropoliți și episcopii sufragani, cei dintâi fiind grupați
întotdeauna în prima parte a listelor, iar ceilalți în partea finală a acestora. Pentru criteriul
ierarhic și aplicarea lui, vezi GERLAND & LAURENT 1936, p. 30, CHRYSOS 1966, p. 151‐
152, 156, și, în special, CRABBE 1981, p. 394 și urm. (cu bibliografie), urmată de VOGT
1993, p. 431.
42
ACO I.4, 28.11‐33.
43
ACO I.4, 28.34‐30.3.
37
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în două rânduri: prima dată, în rând cu mitropoliții – nr. 544 –, în calitate de
reprezentant oficial al mitropolitului său, iar a doua oară, în rând cu episcopii
sufragani – nr. 2745 –, ca unul care făcea parte din această categorie46.
Semnătura lui Timotei de Tomis este plasată aproape la jumătatea grupului
mitropoliților – nr. 1547 –, fiind urmată de alte șase semnături de mitropoliți.
Aceasta sugerează că el avea, la rândul său, acest rang bisericesc, nefiind
considerat cu nimic inferior de către ceilalți mitropoliți.
Al doilea document de la Efes este scrisoarea împăratului Theodosie II
(402/8‐450), privind depunerea lui Nestorie, Chiril și Memnon. Documentul a fost
adresat ierarhilor adunați la Efes către sfârșitul lunii iulie‐începutul lunii august
43148. La începutul scrisorii sunt menționate numele mai multor ierarhi –
destinatarii scrisorii –, fără a fi menționate, însă, și scaunele lor episcopale49. Cu
toate acestea, între destinatari, au fost identificați papa Celestin al Romei, Rufus al
Thesalonicului și Augustin de Hippo (+28 august 430). În realitate, aceștia nu au
participat la Sinod. Ceilalți destinatari au fost identificați, în cea mai mare parte,
cu mitropoliții de la acea vreme50, participanți sau nu la Sinod.
Pe temeiul acestor observații, s‐a conchis că secretarii imperiali care au
expediat scrisoarea, neștiind numele ierarhilor sosiți la Efes, au copiat mai multe
nume din lista celor invitați să participe la Sinod51.
Pe de altă parte, din textul invitației la Sinod adresate de împărat – sacra din
19 noiembrie 430 –, reiese că mitropoliții au fost destinatarii direcți ai acestei
scrisori. Totodată, lor li s‐a cerut să aducă la cunoștința sufraganilor convocarea
Sinodului și, în plus, să vină la Efes însoțiți de unii dintre ei 52. Cei din urmă au
fost, ca atare, doar destinatari indirecți ai invitației oficiale53.
Valoarea acestor observații constă în aceea că între mitropoliții invitați la
Efes se regăsește și numele unui anume – Τιμοθέῳ/Timotheo –, identificat cu

ACO I.4, 28.15‐16: Fritillas episcopus Heracliae Europae per Euprepium episcopum Bizae
subscripsi.
45
ACO I.4, 28.39: Euprepius episcopus Bizae Europae subscripsi.
46
Într‐un alt caz, episcopul de Ionopolis, reprezentându‐l, de asemenea, pe
mitropolitul său, a semnat doar în rând cu mitropoliții. Aceasta se explică prin faptul că el
a folosit o altă formă de semnătură, care exprimă deopotrivă acceptul său și al
mitropolitului pe care îl reprezenta: Diogenis episcopus Ionopoleos, optinens etiam locum
metropolitae Bosforii episcopi Gangrensis Paflagoniae, subscripsi, ACO I.4, 28.31‐32.
47
ACO I.4, 28.26: Timotheus episcopus Scythiae subscripsi.
48
GERLAND & LAURENT 1936, p. 41; CRABBE 1981, p. 369.
49
ACO I.1.3, 31.4‐11 (versiunea greacă a scrisorii); ACO I.3, 111.28‐112.4 (versiunea
latină).
50
Vezi GERLAND & LAURENT 1936, p. 56 și urm.; și, în special, CRABBE 1981,
p. 371‐377.
51
GERLAND & LAURENT 1936, p. 55‐56; CRABBE 1981, p. 369.
52
ACO I.1.1, 115.23‐26; ACO I.2, 32.13‐15.
53
A. Crabbe a identificat, alături de numele mitropoliților, și câțiva episcopi
sufragani, despre care consideră că au primit invitații personale din partea împăratului,
datorită prestigiului lor teologic, vezi CRABBE 1981, p. 370, 394. Poziția ierarhului tomitan
în timpul crizei nestoriene și la Sinodul de la Efes, exclude, însă, posibilitatea ca el să fi
fost un astfel de caz, vezi HOLUBEANU 2014, p. 89‐96.
44
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ierarhul de Tomis54. În scrisoarea imperială din iulie‐august 431, numele său
apare la poziția 45 (versiunea greacă a listei)/44 (versiunea latină)55 dintr‐un total
de 58/52 de nume. Într‐o încercare de reconstituire a listei de invitați originale,
numele său se află pe penultima poziție, fiind precedat de cel al mitropolitului
Dorotei de Marcianopolis (Moesia Secunda) și urmat de cel al mitropolitului
Vasile de Larissa (Thessalia)56.
Documentul confirmă că în noiembrie 430 ierarhul de Tomis a primit din
partea împăratului o invitație personală de participare la Sinod, asemenea tuturor
celorlalți mitropoliți din Imperiu. Ca atare, el nu era sufragan al vreunui alt
mitropolit, ci avea el însuși acest rang bisericesc. În plus, documentul certifică
recunoașterea rangului său de către cancelaria imperială.
Numele lui Timotei de Tomis mai apare în documentele de la Efes în alte
două liste de semnături – din 22 iunie57 și 22 iulie58. În ambele cazuri, poziția
semnăturii sale este, însă, irelevantă în stabilirea rangului său bisericesc întrucât
ierarhul de Tomis nu a participat la acele ședințe ale Sinodului, ci a semnat
hotărârile lor ulterior.
Se poate ridica, însă, și o obiecție. În condițiile în care împăratul le ceruse
mitropoliților să vină la Efes însoțiți și de unii dintre sufraganii lor, de ce ierarhul
de Tomis nu s‐a conformat solicitării oficiale? În fapt, el a fost singurul
reprezentant al eparhiei Scythia la Efes.
Mai întâi, trebuie precizat că Timotei nu a fost singurul mitropolit într‐o
astfel de situație. Senecio de Scodra, mitropolitul de Praevalitana, a fost un caz
similar. Însă, mult mai relevant pentru lămurirea acestei probleme este cazul
Bisericii din Africa. Ea nu a fost reprezentată la Sinod de niciun ierarh. Singurul
participant de acolo a fost diaconul Bessula, trimis al mitropolitului Capreolus al
Cartaginei. În plus, într‐o scrisoare adresată sinodalilor, mitropolitul african
explică motivul acestei absențe în masă: invazia barbară59. Din scrisoarea sa
reiese, foarte clar, că invaziile barbare constituiau o piedică reală în calea
participării ierarhilor la sinoade.
De altfel, aceeași explicație – invazia barbarilor huni –, a fost dată60 și în
cazul absenței tuturor ierarhilor din Moesia Secunda și a celui de la Tomis la
Sinodul de la Calcedon (451). Aceasta, în condițiile în care rata de participare la
acest Sinod a fost una record.
Ca atare, absența ierarhilor din Crimeea la Efes își poate găsi aceeași
explicație. În fapt, între absența/prezența lor la Sinoadele ecumenice și
dependența lor canonică nu pare a exista nicio legătură. Ei sunt atestați la Niceea
54

GERLAND & LAURENT 1936, p. 56, 65 (nr. 52); CRABBE 1981, no. 45, p. 376; no. 56,

p. 380.
ACO I.1.3, 31.10/ACO I.3, 112.3.
CRABBE 1981, p. 380.
57
ACO I.1.2, nr. 172, p. 62.
58
ACO I.1.7, nr. 173, p. 116; ACO I.2, nr. 170, p. 74; ACO I.3, nr. 175, p. 139; ACO I.5.1,
nr. 168, 115.25.
59
ACO I.1.2, 52‐54.
60
Vezi LAURENT 1945, p. 26‐27; BARNEA 1968, p. 457; BIERNACKI 2005, p. 1;
ZUGRAVU 1999, p. 99; OȚA 2000, p. 370 (cu observația că, uneori, era vorba doar de
amenințări neconcretizate).
55
56
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(325), Constantinopol (381), Efes (sinodul „tâlhăresc”, 449)61, după cum sunt
absenți la Calcedon (451), Constantinopol (553), Constantinopol (680‐681) și
Niceea (787)62. În mod similar, ierarhii tomitani sunt atestați la Niceea (325),
Constantinopol (381) și Efes (431), și absenți la Efes (449), Calcedon (451) și
Constantinopol (553)63.
Ca atare, este întru totul plauzibil ca Timotei de Tomis să fi adus la
cunoștința sufraganilor săi convocarea Sinodului de la Efes, dar aceștia să nu fi
răspuns invitației din cauza tulburărilor sau, cel puțin, a amenințării unei invazii
barbare.
Următorul ierarh de Tomis cunoscut, Alexandru (449‐452), este și el
menționat într‐o listă ierarhică. Este vorba de lista de prezență a ședinței din 13
aprilie a sinodului endemic din anul 44964. Sinodul fusese convocat pentru a
răspunde contestației depuse de arhimandritul eretic Eutihie.
Și în acest caz, este evident că cei care au întocmit lista de prezență au
urmărit respectarea separației dintre mitropoliți și episcopii sufragani. Pe prima
poziție este trecut Flavian (446‐449), arhiepiscopul Constantinopolului, secondat
de Florentius, un oficial civil. Urmează apoi grupul mitropoliților – nr. 3‐8 – și cel
al episcopilor sufragani – nr. 9‐35. La finalul listei, este menționat un alt oficial
civil, Mamas. Singura excepție de la principiul ierarhic o constituie cazul
mitropolitului Candidian al Antiohiei Pisidiei, menționat între episcopii sufragani
– nr. 2665. Ultimul ierarh din grupul episcopilor sufragani este Aurelius de
Hadrumetum, un episcop din provincia africană Byzacena, stabilit la
Constantinopol66.
Alexandru de Tomis este menționat pe penultima poziție – nr. 767 – a
grupului mitropoliților, fiind urmat de Marinianus, mitropolitul Synnadelor
(Phrygia II). Această poziția pledează în favoarea rangului său de mitropolit.
Alexandru de Tomis a semnat și hotărârile Sinodului al IV‐lea ecumenic68. În
acest caz, însă, semnătura sa este irelevantă în stabilirea rangului său bisericesc,
întrucât el nu a participat la Sinod, ci a aderat la hotărârile Sinodului ulterior69.
61
Am enumerat aici și sinodul „tâlhăresc”, întrucât el a fost convocat ca sinod
ecumenic.
62
Vezi LE QUIEN 1740, col. 1327‐1332; FEDALTO 1988, I, p. 391‐392.
63
POPESCU 1994, p. 202‐204, 211‐213 (cu bibliografie). Pentru prezența tomitanului la
Niceea (325), vezi, mai nou, HOLUBEANU 2013, p. 624‐637 (cu bibliografie).
64
ACO II.1.1, 148.4‐149.20 (versiunea greacă a listei, completă); ACO II.2.1, 56.10‐20
(versiunea latină, incompletă).
65
ACO II.1.1, 149.5‐6. Fiind vorba de o listă de prezență, această excepție poate fi pusă
pe seama întârzierii la ședința sinodală a acestui mitropolit. Pentru un astfel de caz, vezi
sinodul endemic din anul 400, descris de PALLADIUS, XIII, col. 47.
66
Teoretic, și acest ierarh ar fi putut avea rang de mitropolit. În Biserica Africii, însă,
niciun scaun bisericesc nu deținea permanent rangul de mitropolie. Aici, funcția de
mitropolit era deținută, în fiecare provincie, de ierarhul cu cea mai mare vechime în
arhierie, vezi CHRYSOS 1966, p. 173‐174.
67
ACO II.1.1, 148.12: Ἀλεξάνδρου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς Τομέων πόλεως
ἐπαρχίας Σκυθίας; ACO II.2.1, 56.16: Alexandro Tomeno prouinciae Scythiae.
68
ACO II.3.2, nr. 183, 78.24.
69
Vezi LAURENT 1945, p. 24‐27. Pentru reconstituirea semnăturii lui Alexandru pe
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b. Encyclia (457‐458) împăratului Leon I
Prin termenul generic de Encyclia70 este desemnată o investigație (și
rezultatul ei) pe teme religioase, demarată la inițiativa împăratului Leon I. Acesta
le‐a cerut ierarhilor din Imperiu să‐și exprime opinia asupra a trei teme majore: 1.
oportunitatea convocării unui nou Sinod ecumenic; 2. valabilitatea hotărârilor
Sinodului de la Calcedon (451); 3. canonicitatea alegerii lui Timotei II Aelurus
(457‐460; 475‐477) ca arhiepiscop al Alexandriei Egiptului71.
Adresanții direcți ai scrisorii imperiale72 au fost papa, mitropoliții din
majoritatea provinciilor răsăritene ale Imperiului, trei reprezentanți de seamă ai
monahismului de la acea vreme și un episcop de rând, Iulian de Cius73. Nu au fost
consultați ierarhii din Egipt și cei din provinciile Praevalitana, Moesia I și Dacia
Ripensis74.
Spre deosebire de mitropoliți, episcopii sufragani au fost adresanți indirecți
ai anchetei. În scrisoarea sa chestionar, împăratul solicitase fiecărui mitropolit să
convoace sinodul eparhial și să dezbată în cadrul acestuia temele ridicate de el75.
Ancheta a fost demarată la jumătatea sau în partea a doua a lunii octombrie a
anului 457 și s‐a desfășurat, în regim de urgență76, în principal în timpul iernii
dintre anii 457‐45877.
documentele de la Calcedon, vezi GRUMEL 1945, pp. 124‐126.
70
Pentru Encyclia, vezi SCHWARTZ 1936, p. XII‐XVI; SCHNITZLER 1938, passim;
GRILLMEIER 1987, p. 195‐235; SIEBIGS 2010, p. 345‐431, 826‐837; ALLEN & NEIL 2013,
p. 130‐137.
71
Vezi scrisoarea‐chestionar specimen a împăratului, în ACO II.5, 11.5‐34.
72
Lista adresanților se găsește în ACO II.5, 22.32‐24.28.
73
Chestionarea directă a lui Iulian de Cius se datorează calității sale de legat al
scaunului apostolic în Răsărit. Unii cercetători – vezi GELZER 1886, p. 343, HONIGMANN
1953 3 , p. 177, cu n. 4; CHRYSOS 1969, p. 278, n. 76; SIEBIGS 2010, p. 521‐522; 826, n. 5; 827,
n. 12; ALLEN & NEIL 2013, p. 132 – consideră că rang de episcopi simpli aveau la acea dată
și Iulian de Tabia și Adelphios de Arabissos, deși au fost adresanți direcți ai împăratului.
În schimb, Ed. Schwartz îi încadrează pe acești doi ierarhi în categoria mitropoliților
onorifici, vezi SCHWARTZ 1936, p. XIIII.
74
Neconsultarea ierarhilor din aceste provincii ale Illyricumului a fost pusă de
cercetători pe seama dezorganizării provocate în regiune de invazia hunilor, vezi ZEILLER
1918, p. 361; SIEBIGS 2010, p. 358, și 827, n. 14; ALLEN & NEIL 2013, p. 133.
75
ACO II.5, 11.21‐23. Vezi și GRILLMEIER 1987, p. 196‐197; SIEBIGS 2010, p. 349‐350,
cu n. 293, și p. 359.
76
În scrisoarea‐chestionar adresată patriarhului Anatolius al Constantinopolului și
inclusă în Encyclia ca scrisoare specimen a anchetei, împăratul solicită în mod expres: cum
omni celeritate meam facite cognoscere pietatem (=aduceți‐mi la cunoștință în mare grabă, trad.n.),
ACO II.5, 11.28‐29. Pentru graba anchetei, vezi și ACO II.5, 11.21‐23; 39.7‐8; 64.32‐34.
Pentru opiniile cercetătorilor asupra acestei probleme, vezi SCHNITZLER 1938, p. 21‐22;
GRILLMEIER 1987, p. 196‐197; SIEBIGS 2010, p. 359‐360, cu n. 329.
77
Singurele scrisori de răspuns în care s‐a păstrat data expedierii sunt cea a papei (1
decembrie 457) – ACO II.4, 104.19, cf. ACO II.5, 24.29‐30 – și cea a călugărului Baradatus
(27 august 458) – vezi ACO II.5, 38.25‐26. Cea din urmă a fost expediată, însă, cu foarte
mare întârziere, așa cum reiese și din cuprinsul ei, vezi ACO II.5, 38.8‐9. Pe temeiul unor
aluzii la rezultatele anchetei dintr‐o scrisoare a papei Leon I expediată la 1 martie 458, T.
Schnitzler aprecia că, la acea dată, rezultatele preliminare ale anchetei imperiale erau deja
cunoscute, vezi S CHNITZLER 1938, p. 23. Pentru perioada de desfășurare a anchetei și
pentru greutățile întâmpinate de ierarhi din cauza asprimii iernii, vezi și SCHWARTZ
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Scrisorile de răspuns și alte documente privitoare la temele anchetei au fost
adunate la Constantinopol și publicate înainte de sfârșitul anului 45978 sub titlul
Encyclia (τὰ Ἐγκύκλια) sau Codex encyclius. Colecția s‐a păstrat parțial în
traducerea latină a lui Epiphanius Scholasticus79. Fragmente din scrisori s‐au
păstrat și în alte lucrări, în greacă, latină sau siriană80. Unele dintre răspunsuri
s‐au pierdut în întregime81.
Theotim II de Tomis a fost adresant direct al scrisorii imperiale, asemenea
celorlalți mitropoliți82. În schimb, în scrisoarea expediată de el nu apare numele
niciunui episcop sufragan. Aceste aspecte au fost interpretate de cercetători drept
dovezi ale faptului că el avea rang de mitropolit onorific (=arhiepiscop
autocefal)83.
Encyclia ridică mai multe probleme de interpretare privitoare la Scythia și
scaunul de la Tomis. Cea mai delicată dintre ele privește nu scrisoarea ierarhului
de Tomis, ci un termen din cuprinsul scrisorii expediate de episcopii din Moesia
Secunda.
În formula de salut a acestei scrisori sunt înșirate numele a șase expeditori –
Marcianus, Martialis, Minofilus, Marcellus, Petrus și Dizas84 – care se numesc
episcopi secundae Mysiae. Ei erau, în fapt, episcopii de Abrytus, Appiaria,
Durostorum, Nicopolis, Novae și, respectiv, Odessos85.
Cercetătorii au întâmpinat reale probleme de interpretare în cazul semnăturii
episcopului de Odessos: Dizza episcopus ciuitatis Odissae Scythiae similiter86.
Problema o constituie interpretarea termenului Scythiae, în fapt, forma de genitiv
singular a numelui Scythia (=a Scythiei/din Scythia/care aparține Scythiei) din
cuprinsul semnăturii.
Cei mai mulți cercetători, socotind scaunul de Odessos ca episcopie
sufragană a mitropoliei de la Marcianopolis (Moesia Secunda), fie au trecut cu
1936, p. XII; SCHNITZLER 1938, p. 19‐20, 22‐23, 34‐35; HONIGMANN 1953 3 , p. 184;
SIEBIGS 2010, p. 357, 359‐360 (cu n. 330), 392 (cu n. 108).
78
SIEBIGS 2010, p. 835.
79
Epiphanius Scholasticus a tradus Encyclia din greacă în latină în jurul anului 555 –
SIEBIGS 2010, p. 833‐834 – la solicitarea lui Cassiodorus – vezi CASSIODORUS, XI, col.
1123 C/D. Textul traducerii sale s‐a păstrat parțial în Collectio Sangermanensis, fiind publicat
în ediție critică de Ed. Schwartz în ACO II.5, p. 3‐98.
80
Vezi GRILLMEIER 1987, p. 198‐199 (cu bibliografie).
81
După calculele lui G. Siebigs, partea păstrată din Encyclia conține aproximativ 60%
din scrisorile de răspuns, vezi SIEBIGS 2010, p. 826‐827.
82
Pentru mitropoliți ca adresanți direcți ai scrisorii imperiale, vezi ACO II.5, 11.6, 33‐
34; 22.25‐26; 24.28, precum și 25.8‐10.
83
GELZER 1886, p. 342; TZUHLEV 1911, ІІІ.e; POPESCU 1969, p. 409, 414‐415;
POPESCU 1994, p. 128, 154; CHRYSOS 1969, p. 267, n. 14; 277‐278; NIKOLOVA 1998, p. 94;
SIEBIGS 2010, p. 521‐522; 826, n. 5; 827. Îl consideră mitropolit, fără alte precizări,
S CHWARTZ 1936, p. XIIII. Admite rangul de mitropolit, fără alte precizări, ZUGRAVU 2008,
p. 91. Plecând de la absența oricărui sufragan în scrisoarea sa, noi înșine am admis inițial
că la acea vreme – 457‐458 – eparhia Scythiei, înființată în 381, își încetase existența, vezi
HOLUBEANU 2013, p. 648‐649.
84
ACO II.5, 32.1‐2.
85
Vezi ACO II.5, 32.26‐31.
86
ACO II.5, 32.31.
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vederea acest termen87, fie l‐au considerat în mod deschis ca fiind o greșeală
strecurată în document88. Alții s‐au abținut de la orice fel de comentarii, dar au
exclus, în mod tacit, posibilitatea unei greșeli89, ori au semnalat discret
curiozitatea acestui termen90, sau au recunoscut în mod deschis că nu cunosc
semnificația lui91.
Din semnătura lui Dizzas și locul ei între cele ale celorlalți semnatari, H.
Gelzer92 a presupus o poziție particulară a episcopului de Odessos între sufraganii
Marcianopolisului.
E. Gerland93 a avut în vedere trei aspecte: 1. Scythia nu a fost provincie
bisericească, ci doar civilă; 2. Din punct de vedere al administrației bisericești,
întreaga Scythie era parte a eparhiei Moesia Secunda94; 3. La acea dată – 458 –, atât
scaunul de la Tomis, cât și cel de la Odessos, erau arhiepiscopii autocefale în
cadrul eparhiei bisericești Moesia Secunda. Pe temeiul acestor observații, E.
Gerland a conchis că, prin apelativul Scythiae, ierarhul de la Odessos a dorit să
87
WILTSCH 1859, p. 185, cu n. 8; PÂRVAN 1911, p. 58‐59, 72, (n. 346); TZUHLEV 1911,
ІІІ.д‐e; NETZHAMMER 1918, p. 47‐48; ZEILLER 1918, p. 165, 361‐362, 600; LECLERCQ
1933, col. 507; SCHNITZLER 1938, p. 39, n. 29; 100, 102; JANIN 1959, p. 139‐141; MINČEV
1986, p. 32; FEDALTO 1988, I, p. 348; BIERNACKI 2005, p. 1; ATANASSOV 2008, p. 88‐89;
ATANASSOV 2012, p. 361.
88
LE QUIEN 1740, col. 1225; GAJDOVA 1983, p. 298 ; SIEBIGS 2010, p. 358‐359, n. 324;
834‐835, n. 42 și 43. G. Siebigs socotește că explicația găsită de E. Honigmann pentru
adaosul Euphratisiae se potrivește și pentru termenul Scythiae. În fapt, E. Honigman,
explicând adaosul Euphratisiae, un termen aflat la sfârșitul scrisorii din Syria Secunda, a
conchis că acesta este un adaos al lui Cassiodorus. Din punctul său de vedere, Cassiodor a
detașat din corpus scrisoarea provinciei Euphratensis și și‐a însemnat locul unde trebuie să
o reașeze după folosire, vezi HONIGMANN 1953 2 , p. 169‐173. Honigmann s‐a abținut, însă,
de la a extinde aceeași explicație și asupra cazului Scythiae.
89
Este vorba de Ed. Schwartz și E. Honigmann. Ambii au încercat să ofere propriile
explicații în cazul altor două adaosuri similare din document – Euphratisiae, ACO II.5, 40.7,
și per secundae Syriae, ACO II.5, 38.29 –, dar s‐au abținut de la orice fel de comentarii cu
privire la Scythiae, vezi SCHWARTZ 1936, p. XV; ACO II.5, 40, apparatus 7; 38, apparatus 29,
față de 32, apparatus 31; HONIGMANN 1953 1 , p. 97; HONIGMANN 1953 2 , p. 169‐173.
90
ZUGRAVU 2008, p. 122, care îl consideră, totuși, pe Dizzas – p. 93, 121‐122 – ca
episcop în Moesia Secunda, sufragan al mitropolitului de Marcianopolis.
91
CHRYSOS 1969, p. 266, cu n. 14. El l‐a considerat, însă, pe Dizzas ca fiind sufragan
al mitropolitului de la Marcianopolis, și a exclus orice legătură între scaunul de Odessos și
provincia Scythia. În fapt, prioritatea lui E. Chrysos era aceea de a respinge teza lui E.
Gerland, potrivit căreia, la acea dată, scaunul de Odessos avea deja rang de arhiepiscopie
autocefală. E. Gerland își argumentase teza legându‐se tocmai de termenul Scythiae. Pentru
interpretarea acestui termen de către E. Gerland, vezi mai jos, paragraful cu n. 93.
92
GELZER 1886, p. 342. Un punct de vedere asemănător are și NIKOLOVA 1998,
p. 94‐95, 97.
93
GERLAND 1912, col. 946‐947.
94
Această teză a fost susținută înaintea lui E. Gerland de WILTSCH 1859, p. 184‐185.
Deși greșită în cazul Scythiei și al Tomisului, ea se întemeiază pe o logică corectă: un scaun
bisericesc își are propria eparhie bisericească doar dacă are rangul de mitropolie plină,
adică are episcopii sufragane – vezi, în acest sens, prevederile can. 12 de la Calcedon (451),
FLOCA 1993, p. 85, și explicarea lor detaliată la CHRYSOS 1969, p. 275‐277. G. Beck a
susținut un alt punct de vedere, potrivit căruia Tomisul, Chersonul și Bosporul, nu au fost
integrate sistemului de organizare mitropolit, B ECK 1959, p. 175‐176. El nu a luat în calcul
posibilitatea ca aceste episcopii să fi fost ele însele organizate într‐o eparhie distinctă.
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evidențieze independența scaunului său față de mitropolia de la Marcianopolis,
similară celei a Tomisului, din provincia civilă Scythia95.
G. Siebigs a admis și posibilitatea96 ca termenul Scythiae să fi fost parte a
semnăturii originale. Pe temeiul lui, el a conchis că, la acea vreme – 457‐458 –,
granița dintre provinciile Moesia Secunda și Scythia se modificase, cetatea
Odessos fiind integrată Scythiei97.
A. Grillmeier, analizând punctele de vedere ale episcopilor din Encyclia față
de Sinodul de la Calcedon, observa că: „Nur eine Gruppe von Bischöfen, die der
secunda Mysia und Scythia (CE 19), macht den anderen gegenüber eine
Ausnahme”98. Așadar, el vorbește de un grup de episcopi și face trimitere la o
singură epistolă – Ep. 19 (a Moesiei Secunda) –, dar socotește că acest grup era
format din epíscopii a două provincii – Moesia Secunda și Scythia. Alte explicații,
A. Grillmeier nu a oferit. Din exprimarea sa, se poate deduce, însă, că el l‐a
considerat pe Dizzas drept un episcop al Scythiei, nu al Moesiei Secunda.
În fine, K. Ilski99 a considerat că Odessos era o cetate de pe teritoriul
provinciei civile Moesia Secunda, dar că episcopia ei făcea parte din eparhia
bisericească Scythia. Ca atare, ierarhul de la Odessos era sufragan al
mitropolitului de la Tomis, și nu al celui de la Marcianopolis. Pe temeiul
informațiilor din Notitiae episcopatuum, unde Odessos este înregistrat în eparhia
Moesia, K. Ilski a conchis că ulterior momentului Encyclia, acest scaun bisericesc a
fost transferat Moesiei Secunda. În viziunea sa, acest proces era deja în derulare în
458100.
În ceea ce ne privește, evidențiem, înainte de toate, că termenul Scythiae
apare în ambele manuscrise – Parisinus Latinus 12098 și Vindobonensis 397 – ale
Encycliei. În plus, el apare în ambele documente în aceeași formă – Scythiae 101. Ca
atare, pe temeiul acestor prime observații, se poate conchide că acest termen a
existat, în aceeași formă, și în sursa comună a celor două manuscrise.
Pe de altă parte, termenul se află în interiorul semnăturii ierarhului de
Odessos, iar nu la sfârșitul ei, precum în cazul Euphartisiae102, sau la finalul
scrisorii, precum în cazul per secundae Syriae103. În plus, între semnătura ierarhului
95
Ulterior, E. Chrysos a demonstrat că această concluzie este greșită, la acea dată
Odessos având rang de episcopie sufragană, vezi CHRYSOS 1969, p. 266‐267, cu n. 14.
Pentru evoluția istorică a rangului bisericesc a episcopiei de Odessos, vezi și mai jos,
paragrafele cu n. 202‐207.
96
Pentru o altă explicație a lui G. Siebigs, vezi supra, n. 88.
97
SIEBIGS 2010, p. 627‐629, și n. 27.
98
GRILLMEIER 1979, p. 239.
99
ILSKI 1994, p. 132‐134. Ulterior, K. Ilski a mai publicat un volum – I LSKI 1995 –
dedicat organizării bisericești din provinciile Moesia Secunda și Scythia de‐a lungul
secolelor IV‐VI. Întrucât această lucrare nu mi‐a fost accesibilă, nu cunosc dacă el și‐a
păstrat acest punct de vedere și nici dacă a venit cu precizări suplimentare.
100
În studiul din 1994 – I LSKI 1994, p. 129‐136 –, K. Ilski nu s‐a ocupat de momentul la
care episcopia de Odessos a devenit sufragană a Tomisului și nici de istoria acestei eparhii
a Scythiei, în general.
101
Vezi ACO II.5, 32, apparatus 31.
102
ACO II.5, 40.7: Magnus episcopus Mariammae similiter. Euphratisiae EXPLICIT.
103
ACO II.5, 38.26‐29: saluto uestram diuinitatem … et in futuro saeculo coram deo. per
secundae Syriae EXPLICIT.
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de Odessos și termenul explicit, trecut la finalul tuturor epistolelor din Encyclia, se
află o mențiune a lui Epiphanius Scholasticus în care acesta își informează cititorii
că scrisoarea ierarhilor din Moesia Secunda a fost redactată în limba latină,
tradusă la Constantinopol în greacă și retradusă de el în latină104. Această frază a
lui Epiphanius are valoarea unui sigiliu, indicând unde se termina scrisoarea
ierarhilor din Moesia în manuscrisul grecesc al Encycliei de care el s‐a folosit în
anul 555. Dacă termenul Scythiae ar fi fost adăugat în textul traducerii latine într‐
un moment ulterior traducerii sale, precum în cazul Euphratisiae, atunci el ar fi
trebuit să apară între fraza lui Epiphanie și termenul explicit.
Ca atare, se poate conchide că termenul Scythiae apărea în manuscrisul
grecesc folosit de Epiphanie în 555 și era parte a semnăturii ierarhului de
Odessos.
Cât privește semnificația lui, din punctul nostru de vedere, interpretarea
corectă este cea oferită deja de K. Ilski. În fapt, având în vedere că eparhia
religioasă Scythia se întindea spre nord dincolo de limitele provinciei civile
omonime, prin includerea celor două episcopii din Crimeea, posibilitatea ca
aceeași Scythia bisericească să depășească și în sud granițele provinciei civile pare
întru totul plauzibilă. De aici se poate deduce că în anul 381, atunci când a fost
creată această mitropolie a Scythiei, împăratul Theodosie I cel Mare105, în dorința
de a asigura funcționarea întru totul canonică a acestei eparhii nou create106, și
negăsind în Crimeea o a treia episcopie, și‐a îndreptat atenția asupra scaunului
bisericesc de la Odessos107.
În fapt, eparhia bisericească Scythia – cuprinzând episcopiile din Crimeea și
pe cea de la Odessos –, reflecta realități civile sau militare din trecut sau
contemporane. Când spunem aceasta, avem în vedere că, în plan civil și militar,
104
ACO II.5, 32.31‐33: Dizza episcopus ciuitatis Odissae Scythiae similiter / Et haec Latine
quidem data est in Graeco interpretata et iterum translata de Graeco in Latinum. EXPLICIT
105
Este evident că numai sub patronajul unui împărat putea fi creată o eparhie
bisericească cu o astfel de întindere geografică. Vezi și vechile noastre aprecieri asupra
acestei teme în HOLUBEANU 2013, p. 643‐645.
106
Vezi supra, n. 14.
107
Aceasta presupune că episcopia de Odessos, fie exista de ceva vreme în 381, fie, cel
puțin, a fost organizată chiar în acel an. În fapt, la Varna, au fost descoperite ruinele unei
bazilici, considerate catedrala vechii cetăți, cu synthronos și baptisteriu, ale cărei începuturi
au fost datate în a doua jumătate sau spre sfârșitul secolului al IV‐lea, vezi MINČEV 1986,
p. 34‐35. Surprinzător, însă, atât Al. Minčev, cât și B. Nikolova, au considerat că episcopia
de Odessos a fost înființată abia în prima jumătate a secolului al V‐lea, fie în primul, fie în
al doilea său sfert, vezi MINČEV 1986, p. 41; NIKOLOVA 1998, p. 94. Pe de altă parte, la
381, în Moesia Secunda trebuie să fi existat, în afară de Odessos și Marcianopolis, alte trei
centre episcopale. Altfel, ar fi greu de crezut că cei care au avut în vedere existența
canonică a eparhiei Scythia ar fi afectat existența canonică a eparhiei vecine – Moesia
Secunda. Dintre aceste presupuse scaune sufragane ale Marcianopolisului, două –
Durostorum (vezi ATANASSOV 2008, p. 81f.; ATANASSOV 2012, p. 352f. – cu bibliografie)
și Appiaria (vezi HONIGMANN 1936, p. 440‐449, HONIGMANN 1937, p. 341) – sunt
atestate documentar, în jurul anului 380 și, respectiv, în anul 381. Și în acest caz,
predomină, însă, opinia potrivit căreia rețeaua episcopală din Moesia Secunda s‐a
dezvoltat abia de la începutul secolului al V‐lea, vezi A TANASSOV 2008, p. 81‐84;
ATANASSOV 2012, p. 352, 354‐355 (cu bibliografie, dar care nu cunoaște studiile lui E.
Honigman pomenite în această notă).
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teritoriile din Crimeea controlate de Imperiu erau considerate o prelungire a
diocezei Thracia. În mod asemănător, istoria cetății Odessos fusese strâns legată
de cea a Tomisului și a celorlalte cetăți vest‐pontice108. Așadar, tocmai aceste
realități civile și militare au inspirat crearea primei mitropolii a Scythiei.
Că Odessos avea o dublă apartenență – civilă și bisericescă –, se poate
deduce și din poziția episcopului Dizzas în cadrul scrisorii din Encyclia. În fraza
de salut introductivă, el s‐a prezentat, alături de ceilalți ierarhi, ca fiind un
episcop de pe teritoriul Moesiei Secunda. Prin aceasta trebuie înțeleasă provincia
civilă, iar nu cea bisericească. Atunci când a semnat documentul, în mod oficial, el
a ținut, însă, să precizeze că, din punct de vedere bisericesc, scaunul său era parte
a eparhiei Scythia, iar nu a Moesiei Secunda.
Encyclia este, așadar, documentul care permite aflarea celei de a treia
episcopii sufragane a Tomisului. În plus, prin reconstituirea integrală a întinderii
acestei prime mitropolii a Tomisului, se poate înțelege și semnificația denumirii
sub care eparhia Scythiei este menționată în Notitia episcopatuum 3 (a lui Carl de
Boor): ἐπαρχία Σκυθίας παραθαλασσία τοῦ Πόντου 109 (=eparhia Scythiei, a
litoralului Mării [Negre], trad. n.). În respectivul document, denumirea este
atribuită celei de a doua mitropolii a Tomisului, care cuprindea doar teritoriul
provinciei civile istro‐pontice – cea cu paisprezece scaune bisericești. Este evident,
însă, că titulatura era o moștenire de la vechea mitropolie a Scythiei, care
cuprindea aproape tot țărmul de vest și de nord al Mării Negre aflat sub controlul
Imperiului. În plus, în cadrul acesteia, toate scaunele bisericești – Odessos,
Cherson, Bospor – erau situate chiar pe țărmul Mării Negre.
În același timp, Encyclia are valoarea de a confirma existența chiar și la
457/458 a eparhiei Scythia, create în 381. Totodată, ea confirmă rangul
mitropolitan al ierarhilor tomitani din intervalul 381‐457/458 – Gerontie,
Theotim I, Timotei și Alexandru – și, bineînțeles, pe cel al lui Theotim II.
Referitor la celelalte probleme de interpretare ridicate de Encyclia în privința
Scythiei și a Tomisului, ele își găsesc explicații relativ simple. Una dintre ele
privește termenul regio folosit de Theotim II de Tomis în formula de salut a
scrisorii sale110. Întrebarea care se poate pune este: de ce ierarhul de Tomis nu a
folosit termenul ἐπαρχία (provincia)? În mod greșit, unii cercetători111 au afirmat
chiar că Theotim II este singurul ierarh din întreaga Encyclia care a folosit
termenul regio (χώρα) pentru a desemna teritoriul său de jurisdicție. În plus, pe

108
Vezi POPESCU 1976, p. 35, 147; ZAHARIADE 2013, p. 198 ; HOLUBEANU 2013,
p. 647‐648 (cu bibliografie); MADGEARU 2013, p. 41‐43 (cu bibliografie).
109
DARROUZÈS 1981, Notitiae episcopatuum, 3, 40.642, p. 242.
110
ACO II.5, 31.12‐13: Domino piissimo et Christianissimo imperatori nostro Leoni
Theotimus humilis Scythiae regionis (s.n.) episcopus. Foarte probabil, regio este traducerea
grecescului χώρα, vezi ADAMANTIOU 1908, p. 650. G. Siebigs nu exclude posibilitatea ca
ierarhul de Tomis să‐și fi redactat scrisoarea în limba latină, SIEBIGS 2010, p. 828, n. 15.
Chiar și așa, este presupus că la Constantinopol scrisoarea sa a fost tradusă în limba
greacă, din care Epiphanius a retradus‐o în latină. Pentru scrupulozitatea traducerii lui
Epiphanius Scholasticus, vezi observațiile lui SIEBIGS 2010, p. 826.
111
SIEBIGS 2010, p. 358‐359, n. 324.
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temeiul aceluiași termen, au fost emise și interpretări greșite, le considerăm noi,
privind situația teritoriului istro‐pontic la acea vreme112.
În realitate, termenul regio a fost folosit și în formulele de salut ale epistolelor
din alte patru provincii – Mesopotamia, Pamphylia, Hellespontus și
Paphlagonia113. Pe de altă parte, ierarhii din Hellespontus114, citând canonul 4 de
la Niceea (325), au folosit și termenul provincia (ἐπαρχία)115. Mai important pentru
lămurirea acestei teme este, însă, cazul mitropolitului de Paphlagonia. Deși în
cuprinsul scrisorii sale fusese folosit în două rânduri termenul regio (χώρα)116, în
observațiile finale ce însoțesc semnătura sa, el a folosit termenul provincia
(ἐπαρχία)117, prin care desemnează propria eparhie.
Concluzia ce se poate emite pe temeiul acestor observații este aceea că, cel
puțin unii dintre ierarhii vremii considerau cei doi termeni ca fiind sinonimi118.
Totuși, trebuie evidențiat că, în cazul Scythiei, sinonimia regio (χώρα)‐
provincia (ἐπαρχία) nu era deplină119. În fapt, termenul provincia avea o dublă
semnificație. Prin el se putea înțelege fie provincia civilă, situație în care termenul
era sinonim cu regio/χώρα, fie provincia religioasă (=mitropolia Scythiei). În acest
din urmă caz, el desemna un spațiu geografic mai extins decât teritoriul Scythiei
civile. Ea includea teritoriul acesteia din urmă, alături de partea de răsărit a
provinciei civile Moesia Secunda – cetatea Odessos și teritoriul dependent de ea –,
Chersonul cu teritoriul lui și Bosporul cu teritoriile aflate sub controlul său. În
cazul Bosporului, eparhia bisericească Scythia depășea chiar granițele Imperiului
bizantin120.

112
Vezi, MAENCHEN‐HELFEN, p. 159, n. 792; SIEBIGS 2010, p. 358‐359, n. 324, care
văd în termenul regio un indiciu că Scythia pierduse statutul de provincie a Imperiului.
113
ACO II.5, 41.12: Mesopotamiae regionis; ACO II.5, 58.4: Pamphyliae regionis; ACO II.5,
67.4: Hellispontinae regionis; ACO II.5, 86.10: Paflagoniae regionis. Ierarhii din Paphlagonia au
folosit termenul și în cuprinsul scrisorii: episcopi Paflagoniae regionis, ACO II.5, 86.24‐25.
114
ACO II.5, 67.39.
115
Acesta este, de altfel, și termenul original folosit în canon, vezi COD, p. 7.
116
Vezi supra, n. 113.
117
ACO II.5, 87.31‐32: episcopis nostrae prouinciae.
118
Folosirea deopotrivă a celor doi termeni poate fi sesizată și mai târziu, în prima
jumătate a secolului al VI‐lea, în lista de semnături a sinodului endemic din 518 – vezi ACO
III, 65.18‐19; 66.13‐14, 17‐18 – și în Novelele 24‐31, privitoare la reorganizarea
administrativă a Imperiului, emise de Iustinian I între 18 mai 535 și 18 martie 536, CJC 3,
p. 189‐239.
119
Precum în cazul provinciilor Mesopotamia, Pamphylia, Hellespontus și
Paphlagonia din Encyclia și a celei mai mari părți a provinciilor de la acea vreme, în care
cele două unități administrative – civile și bisericești – erau identice și ca întindere
geografică.
120
Regatul Bosporului și‐a încetat existența abia între 497 și 523, când teritoriul său a
intrat sub controlul direct al Imperiului. O garnizoană militară bizantină este atestată în
cetate în 527, vezi KAZANSKI 1991, p. 508‐512; VINOGRADOV 2014, p. 11; MADGEARU
2013, p. 45, 47‐48, 50‐51, 55‐56 (cu bibliografie). Cu toate acestea, trebuie precizat că
episcopia de Bospor apare în mod repetat prezentă în viața bisericească a Imperiului, vezi
mai jos, paragrafele cu n. 187‐199. Unii cercetători presupun că episcopia de Bospor, deși
dependentă de Biserica constantinopolitană, nu a fost inițial integrată în sistemul de
organizare mitropolitan, vezi ZEILLER 1918, p. 601; JANIN 1937, col. 1331; BECK 1959,
p. 175‐176.
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În schimb, termenul regio (χώρα) avea la cea vreme – sec. V‐VI – o
semnificație mult mai precisă. În fapt, analizând terminologia folosită de
Iustinian I în Novellae, se poate observa că împăratul privește populația unei
provincii civile drept un neam (gens/ἔθνος), iar teritoriul locuit de aceasta drept
țară (regio/χώρα) a acelui neam121. Din acest punct de vedere, regio/χώρα este
identic cu provincia civilă și capătă chiar sensul de patrie (ἡ πατρίς)122 a acelei
populații autohtone123.
Aceeași semnificație trebuie să o fi avut regio și în cazul Scythiei. Ca atare,
termenul desemna, cel mai probabil, Scythia civilă, privită ca spațiu tradițional de
locuire al neamul sciților (τὸ Σκυθῶν ἔθνος) 124, adică al populației autohtone de
aici125. Spre deosebire de regio Scythia, eparhia bisericească omonimă, prin
întinderea ei, era, din acest punct de vedere, un spațiu poli‐etnic, în care se găseau
sciți, moesi, chersoniți și bosporani.
Analiza de mai sus aduce o lumină suplimentară și asupra semnificației
cuvintelor Scythiae regionis episcopus, folosite de Theotim în formula de salut a
epistolei sale. Ele pot indica fie originea – episcop în/din provincia civilă Scythia –,
precum în cazul formulei de adresare a episcopilor din Moesia Secunda126, fie
teritoriul de jurisdicție al episcopiei sale – (singurul) episcop al provinciei civile
121
Vezi, în acest sens, Novella 27, unde apare sitagma: in Isaurorum … regione/κατὰ τὴν
Ἰσαύρων … χώραν (=în țara/regiunea isaurilor), CJC 3, 210.7 și unde regio/χώρα privește, în
mod clar, provincia civilă Isauria, înțeleasă ca teritoriu tradițional de locuire al isaurilor.
122
Vezi, în acest sens, corespondența legată de mutarea moaștelor Sf. Sava de la Buzău
în Cappadocia. Atât Sf. Vasile cel Mare – Ep. 55, 64, 65, (GIRARDI 2009, 30.15; 38.11; 48.16,
19) –, cât și autorul Actului martiric al Sf. Sava – cap. 8, (GIRARDI 2009, 106.7) – folosesc
termenul patria (ἡ πατρίς), prin care desemnează nu Imperiul roman, ci doar provincia
civilă Cappadocia. În acest caz, prin compatrioți sau neam trebuie înțeleși capadocienii,
adică cei originari din provincia Cappadocia.
123
Împăratul Iustinian I însuși menționează în Novella 29 cazul unui neam (gens/ἔθνος)
– Paphlagonum gens/τὸ Παφλαγόνων ἔθνος (=neamul paflagonilor) – al cărui teritoriu
tradițional de locuire – în fapt, provincia lor civilă –, a fost micșorat ca întindere, CJC 3, p.
218 și urm. Împăratul nu folosește termenul χώρα, dar identifică provincia lor civilă cu
neamul în sine: Igitur Paphlagonum gentem … imminutam/τὸ τοίνυν Παφλαγόνων ἕθνος …
ἐλαττωθὲν (=acest neam al paflagonilor …. a fost micșorat, trad.n.), CJC 3, 218.30‐31, sensul
cuvintelor sale fiind: vechiul teritoriu al provinciei Paphlagonia (=țara Paphlagonilor) a fost
micșorat ca întindere. Evenimentul se petrecuse în timpul împăratului Theodosie I, când a
fost înființată provincia Honorias. Aceasta din urmă includea regiuni ale vechilor provincii
Paphlagonia și Bithynia.
124
De semnalat că ideea de neam al sciților (τὸ Σκυθῶν ἔθνος) apare și în referirile lui
Sozomenos – vezi supra, n. 17, 20, 23, și, asemănător, SOZOMENOS, VI.21.6, (GÜNTHER
1995, 264.2‐6 = FHDR II, p. 224‐225) –, precum și în legea lui Zenon din 480 – CJC 2,
I.3.35(36).2, (KRÜGER 1884, p. 24 =FHDR, II, p. 372‐373): ὑπὸ Τόμιν τῆς τῶν Σκυθῶν (s.n.)
ἐπαρχίας/sub Tomi in Scytharum (s.n.) provincia; … ἐπισκόπου Τόμεως, ἥτις ἐστὶ καὶ τοῦ
ἔθνους (s.n.) μητρόπολις/episcopi Tomis, quae etiam caput gentis est. Ca atare, informațiile
din aceste două izvoare scrise – Sozomenos și legea lui Zenon – trebuie raportate strict la
teritoriul provinciei civile Scythia, iar nu la cel al eparhiei bisericești omonime.
125
Aceasta nu trebuie confundată cu goții sau cu oricare alt neam migrator. Pentru
semnificația termenului scit aplicat locuitorilor ținutului istro‐pontic, vezi BARNEA 1960,
p. 364; POPESCU 1994, p. 118, 195. Pentru componența etnică a locuitorilor Scythiei Minor,
în general, vezi ZAHARIADE 2006, p. 127‐129 (cu bibliografie).
126
Vezi mai sus, paragraful cu n. 84‐85 și cel cuprins între n. 108 și 109.
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Scythia –, precum în cazul legii emise de împăratul Theodosie I în anul 381127. Însă,
chiar și în cazul interpretării din urmă, nu înseamnă că el era singurul episcop din
eparhia bisericească Scythia.
O altă observație privește faptul că Theotim II nu își atribuie rangul de
mitropolit128. O explicație plauzibilă a acestei situații se poate deduce din analiza
frazelor introductive ale celorlalte epistole. Astfel, din cele treizeci și unu de
răspunsuri păstrate ale mitropoliților, doar în patru fraze de salut se face referire
la rangul bisericesc: într‐un caz apare termenul arhiepiscopus 129, în altul, formula
metropolitanus episcopus130, iar în două cazuri este menționat rangul de metropolă
al cetății de reședință 131. În schimb, șapte mitropoliți se recomandă fiecare drept
episcopus132, iar șaptesprezece își pomenesc doar numele, fie singuri133, fie alături
de cele ale sufraganilor lor, recomandându‐se laolaltă cu aceștia, fără nicio altă
distincție, drept episcopi134. În alte trei scrisori, la capitolul expeditor, este
menționat sinodul provinciei135.
Ca atare, nu este nimic neobișnuit că Theotim II nu își indică rangul
bisericesc în formula de salut. În fapt, exemplele de mai sus arată cât de riscant
este să se emită concluzii în privința rangului bisericesc al unui ierarh, pe temeiul
acestor formule de adresare.
Făcând o paranteză, nici în rubrica semnăturilor – fără a fi aici cazul
tomitanului – situația nu este foarte clară. Aici, paisprezece mitropoliți precizează

Vezi mai sus, paragraful cu n. 19 și cel următor. Pentru o astfel de interpetare, vezi
și GELZER 1886, p. 342; CHRYSOS 1969, p. 267, n. 14; POPESCU 1994, p. 125, n. 11; 154;
SUCEVEANU & BARNEA 1993, p. 175.
128
Vezi ZUGRAVU 2008, p. 91, care face referire la „semnătura” lui Theotim II. În
realitate, este vorba de formula – Theotimus humilis Scythiae episcopus – din fraza de salut a
scrisorii sale. Semnătura lui Theotim II nu s‐a păstrat în Encyclia.
129
Mitropolitul de Dyrrhachium (Epirus Nova), ACO II.5, 95.16: Lucas archiepiscopus,
dar cu semnătura: Lucas episcopus Dyrrachenus, ACO II.5, 96.28.
130
Mitropolitul titular de Bizye (Europa), ACO II.5, 28.17‐18 : Lucianus humilis Byzae
metropolitanus episcopus. Semnătura lui nu s‐a păstrat.
131
ACO II.5, 51.2: Pergamius episcopus Antiochiae Pisidiae metropolis; ACO II.5, 88.32:
Petrus episcopus metropolis Corinthi. Se poate considera că acești ierarhi și‐au pomenit titlul
de mitropolit, întrucât în limba greacă, greutatea titulaturii cade pe rangul de metropolă al
cetății de reședință. Vezi, spre exemplu, semnătura: Στέφανος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς
Νικομηδέων μητροπόλεως, ACO III, 65.3, (Constantinopol, 518). Foarte probabil,
Epiphanius Scholasticus a tradus mot‐à‐mot din greacă în latină titulatura ierarhilor.
Pentru scrupulozitatea traducerii lui Epiphanius, vezi, mai sus, precizările din finalul
n. 110 și trimiterea bibliografică.
132
ACO II.5, 75.22‐23: Alypius episcopus Caesareae Cappadociae. Asemănător: ACO II.5,
26.20; 30.11; 58.1‐2; 63.38‐39; 93.18; 96.37‐38.
133
Cazul mitropolitului de Philippopolis (Thracia): humilis Valentio, ACO II.5, 28.38,
dar, în semnătură, cu titulatura: Valentinus episcopus Philippopolitanae metropolis sanctissimae
ecclesiae …, ACO II.5, 30.6.
134
ACO II.5, 32.35‐36: Basilius Maximus Theoctistus Domnus Gerontius Flauianus Sabas
Cyrus et Petrus episcopi primae Syriae, în care Basilius este chiar patriarhul de Antiohia.
Asemănător: ACO II.5, 40.9‐10; 41.11‐12; 42.40‐41; 44.31‐33; 46.13‐15; 50.12‐13; 69.13‐14;
71.11; 77.21‐23; 79.21; 84.13‐14; 86.10‐11; 88.2; 90.3‐4.
135
ACO II.5, 67.2‐4; 60.25‐26; 56.12.
127
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că cetatea lor de reședință are rang de metropolă136. În schimb, alți cincisprezece
nu fac referire nici la rangul lor și nici la cel al cetății de reședință. În fapt, unul își
intitulează cetatea de reședință civitas137, șapte îi pomenesc numele fără alte
precizări138, trei menționează doar numele provinciei, nu și pe cel al metropolei139,
iar patru nu pomenesc nici numele metropolei și nici pe cel al provinciei140. Ca
atare, privite izolat, nici semnăturile nu sunt concludente în stabilirea cu
certitudine a rangului bisericesc al unui ierarh.
Cel mai puternic argument împotriva existenței unor sufragani ai Tomisului
la acea dată a fost considerat, însă, nemenționarea niciunui alt ierarh în textul
scrisorii expediate din Scythia de Theotim II141. Aceasta, în condițiile în care
împăratul solicitase în mod expres analizarea temelor ridicate de el de către toți
episcopii fiecărei provincii, în cadrul sinodului mitropolitan local142.
Această obiecție își găsește explicația în precizările din scrisoarea expediată
de mitropolitul Agapitus de Rhodos (Insulae). Ca și tomitanul, acest mitropolit a
răspuns în nume propriu. În plus, el a expus și motivele acestei situații143.
Agapitus precizează că a convocat sinodul mitropolitan în două rânduri, prima
dată înainte de primirea scrisorii imperiale, a doua oară, după sosirea acesteia. Cu
toate acestea, continuă el, niciunul dintre sufraganii săi nu a răspuns invitației. El
a pus această situație pe seama iernii144 și a distanțelor mari dintre centrul
mitropolitan și reședințele episcopilor săi sufragani. În unele cazuri, a precizat
Agapitus, este vorba de 3000 sau chiar 4000 de stadii depărtare (aproximativ 600‐
800 km)145. În plus, mitropolitul a lăsat să se înțeleagă și faptul că agentul imperial
era foarte grăbit146. Ca atare, pentru a nu deveni o piedică în calea îndeplinirii
misiunii pe care acesta o primise de la Constantinopol, mitropolitul a preferat, în
cele din urmă, să răspundă în nume propriu, fără să mai aștepte sosirea vreunuia
dintre sufraganii săi.
Aceste explicații se potrivesc întru totul și pentru cazul eparhiei bisericești
Scythia. Distanțele dintre Tomis și episcopiile sale sufragane – Cherson și Bospor,
aproximativ 450 și, respectiv, 830 de km147 –, erau similare cu cele menționate de
136
ACO II.5, 30.6: Valentinus episcopus Philippopolitanae metropolis…. Asemănător: ACO
II.5, 41.3; 49.32; 63.13; 68.36; 70.39; 75.14; 77.17; 79.9; 84.6; 85.36; 87.29; 89.22; 93.6. Vezi și
precizările de la n. 131.
137
ACO II.5, 60.7: Epiphanius Pergenae ciuitatis episcopus.
138
ACO II.5, 44.21: Dorotheus episcopus Tyri. Asemănător: ACO II.5, 50.33; 55.32; 57.17;
65.39; 96.28; 97.31.
139
ACO II.5, 42.27: Maras episcopus uestrae Mesopotamiae. Asemănător: ACO II.5, 88.26;
95.4‐14.
140
ACO II.5, 28.12: Iohannis episcopus. Asemănător: ACO II.5, 34.38; 40.1; 45.37.
141
Pentru opiniile cercetătorilor asupra acestei probleme, vezi supra, n. 83.
142
Vezi supra, paragraful cu n. 75.
143
ACO II.5, 64.26‐34.
144
Vicisitudinile iernii sunt pomenite și de ierarhii din Epirus Nova, ACO II.5, 95.34:
et maximam propter hiemis uehementiam (=și mai ales din cauza asprimii iernii, trad.n.). Pentru
perioada derulării anchetei, vezi și supra, n. 77 și paragraful ei.
145
Vezi SCHNITZLER 1938, p. 22.
146
Pentru regimul de urgență în care s‐a desfășurat ancheta, vezi și supra, n. 76.
147
Vezi ORBIS. The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World, internet:
orbis.standford.edu.
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mitropolitul de Rhodos. În plus, Scythia era cea mai nordică eparhie bisericească
chestionată de împărat și, în mod cert, iarna constituia în regiunea Mării Negre un
obstacol mult mai serios în calea legăturilor dintre cetățile porturi, decât în Marea
Egee. Sugestive sunt, în acest sens, și cuvintele Sf. Ioan Hrisostom care, pentru a
amâna cât mai mult hirotonirea unui succesor al episcopului Unila al goților din
Crimeea, invoca tocmai imposibilitatea călătoriei pe mare spre Bosporul Cimerian
și spre regiunile de acolo pe timp de iarnă148.
Ca atare, se poate crede că presiunea timpului și imposibilitatea de a‐i
convoca pe sufraganii săi din Crimeea din cauza anotimpului nefavorabil, au fost
principalele cauze care l‐au determinat și pe mitropolitul de Tomis să răspundă în
nume propriu.
Cât privește participarea sufraganului său de la Odessos în sinodul eparhiei
bisericești vecine – Moesia Secunda –, ne limităm aici la două scurte observații:
1. Punctul de vedere al lui Theotim II și cel al episcopilor din Moesia Secunda
referitor la valoarea hotărârilor dogmatice de la Calcedon sunt aproape identice
și, în plus, diferite de ale tuturor celorlalți episcopi din Imperiu ale căror
răspunsuri s‐au păstrat149. Aceasta sugerează o consultare între Tomis și episcopii
sufragani ai Marcianopolisului, în care ierarhul de la Odessos trebuie să fi fost
veriga de legătură; 2. Mitropolitul de Marcianopolis murise de curând, iar
succesorul lui nu fusese încă ales150. Ca atare, nu este exclus – ca ipoteză de lucru
–, ca episcopul de Odessos să fi primit din partea mitropolitului de Tomis sarcina
de a îndruma redactarea unui răspuns de către ierarhii sufragani ai Moesiei
Secunda, rămași la acea dată fără mitropolit. Aceasta și în condițiile în care
Moesia Secunda nu fusese reprezentată la Calcedon și, în plus, niciunul dintre
ierarhii de acolo nu semnase măcar ulterior hotărârile Sinodului151.
148
JEAN CHRYSOSTOME, Ep. IX (XIV), p. 151: οὐδὲ γὰρ δυνατὸν αὐτοῖς πλεῦσαι εἰς
τὸν Βόσπορον νῦν, οὐδὲ εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα (=căci nici măcar nu le este cu putință acestora
[=goților din Crimeea sosiți la Constantinopol] să navigheze acum [=iarna de la sfârșitul anului
404] la Bospor, și nici în ținuturile acelea – trad. n.). Pentru o înțelegere și mai bună a acestei
situații, pomenim și cazul episcopului Aitherius de Cherson, primul sufragan al Tomisului
(anul 381), care a murit chiar în urma unui naufragiu în Marea Neagră, vezi HOLUBEANU
2009, p. 241‐252; VINOGRADOV 2010, p. 62‐63.
149
Pentru comparația dintre punctul de vedere al episcopilor din Moesia Secunda și al
celorlalți ierarhi din imperiu, vezi GRILLMEIER 1987, p. 211. În schimb, din scrisoarea lui
Theotim II lipsesc câteva cuvinte, cel mai probabil, din cauza unei greșeli de copist. Ed.
Schwartz a reconstituit posibila formă a frazei originale în ACO II.5, 31, apparatus 23. Dacă
propunerea lui Schwartz este corectă, atunci poziția lui Theotim II față de Calcedon este
similară celei a episcopilor din Moesia Secunda. În FHDRCh, p. 428, reconstituirea lui Ed.
Schwartz lipsește, deși indicele notei sale (**) a fost trecut în textul în limba latină al
scrisorii. Fără reconstituirea lui Ed. Schwartz, poziția lui Theotim II față de Calcedon pare
oarecum ilogică și chiar suspectă de monofizitism.
150
Numele mitropolitului Valerian de Marcianopolis apare în lista adresanților
scrisorii imperiale – vezi ACO II.5, 24.15 –, dar nu apare în scrisoarea de răspuns expediată
din Moesia Secunda. Acest fapt a fost pus pe seama morții sale, vezi ZEILLER 1918, p. 165,
n. 7; 362, n. 1; SCHWARTZ 1936, p. XIIII; NIKOLOVA 1998, p. 94, cu n. 7. Un caz similar
este cel al mitropolitului Ibas de Edessa (+28 Octombrie 457). Numele său apare în lista
adresanților – ACO II.5, 23.5 –, dar, în scrisoarea de răspuns a provinciei Osroene, apare
numele succesorului său, Nonnus, ACO II.5, 41.3.
151
În schimb, Alexandru de Tomis, deși nu a fost prezent la Calcedon, a semnat,
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O a doua posibilă explicație ar putea fi amenințarea unei incursiuni barbare
locale la Tomis sau a unei revolte a trupelor de foederați din Scythia 152. În acest
caz, mitropolitul de Tomis va fi considerat că este mai bine ca sufraganul său să
meargă la sinodul vecin, pentru a nu‐i pune în niciun fel viața în pericol. Chiar și
în acest caz însă, consultarea dintre Tomis și Odessos pare foarte probabilă153.
În fine, o ultimă observație legată de Encyclia privește poziționarea
ierarhului de Tomis pe ultimul loc în lista adresanților circularei imperiale154.
Despre această listă se crede că a fost redactată chiar la cancelaria imperială,
reflectând poziția inițială a fiecărei scrisori în cadrul corpusului original155.
În cadrul listei, episcopii au fost grupați după diocezele civile din care făceau
parte156. Excepție de la această regulă fac mitropolitul de Tomis și mitropolitul
onorific de Bizye (Europa), ambii plasați în afara secțiunii rezervate diocezei
Thracia157.
În general, cercetătorii care s‐au ocupat de cazul Tomisului, au pus această
excepție pe seama schimbării situației administrative a teritoriului istro‐pontic, în
urma atacurile repetate ale barbarilor158. Acest punct de vedere este infirmat, însă,
de o analiză recentă, ale cărei concluzii au relevat că doar spre sfârșitul domniei
lui Leon I situația din Scythia s‐a înrăutățit159.
Nu este exclus, însă, ca cei care au întocmit această listă să fi avut în vedere
întinderea geografică a eparhiei bisericești Scythia. După cum s‐a arătat deja 160, în
zona Bosporului, ea depășea, practic, la acea vreme, granițele Imperiului și,
bineînțeles, și pe cele ale diocezei Thracia. Aceasta ar putea fi o posibilă explicație
a poziționării Tomisului în afara paragrafului destinat diocezei Thracia. Însă,
oricum ar fi, această observație privește într‐o măsură mai mică rangul bisericesc
al Tomisului.
c.
Secolul al VI‐lea
Encyclia este ultimul document din secolul al V‐lea care oferă informații
privitoare la rangul bisericesc al Tomisului. Următoarele documente care atestă
totuși, ulterior, documentele Sinodului, vezi și supra, n. 68‐69 și paragraful lor.
152
Pentru federații barbari din Scythia și revolta lor în timpul lui Leon I, vezi OȚA
2000, p. 371‐372 (cu bibliografie).
153
În opoziție cu noi, K. Ilski a presupus existența unui conflict între ierarhii de la
Tomis și Odessos, I LSKI 1994, p. 134. Ne propunem să revenim, într‐un studiu viitor, asupra
acestei teme.
154
ACO II.5, 24.27.
155
SCHWARTZ 1936, p. XV; SIEBIGS 2010, p. 826‐829. Din forma păstrată a listei,
lipsesc doi ierarhi: mitropolitul Euippus de Neocaesarea (Pontus Polemoniacus) și
mitropolitul titular Sebastianus de Beroe (Thracia), ale căror scrisori de răspuns s‐au
păstrat, vezi ACO II.5, 79‐84; 30‐31. Omisiunea a fost pusă pe seama greșelii unuia dintre
copiști, vezi SCHWARTZ 1936, p. XIIII; SIEBIGS 2010, p. 826, n. 2.
156
Vezi și SIEBIGS 2010, p. 827‐828.
157
Vezi ACO II.5, 24.26‐27.
158
Vezi MAENCHEN‐HELFEN 1973, p. 159, n. 792; SIEBIGS 2010, p. 358‐359, n. 324;
627‐629, cu n. 27; 827. În viziunea lui Ed. Schwartz, ierarhul de Tomis a fost așezat la
sfârșitul listei întrucât provincia sa aparținea goților, SCHWARTZ 1936, p. XIIII.
159
OȚA 2000, p. 366‐373 (cu bibliografie).
160
Vezi supra, paragraful cu n. 120.
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rangul de mitropolit în cazul unor ierarhi tomitani – Paternus (498‐520) și
Valentinian (550‐553) – provin din secolul al VI‐lea.
Cazul celui dintâi – Paternus – este binecunosut. Em. Popescu are meritul de
a fi demonstrat rangul de mitropolit al acestuia pe temeiul mai multor referiri
documentare161. Cea mai importantă dintre ele este scrisoarea legaților papali de
la 5 iulie 519. Valoarea acestei informații constă în aceea că certifică existența în
provincia Scythia a mai multor episcopi, fără îndoială, sufragani ai mitropolitului
Paternus 162. Pe temeiul ei, se poate conchide că ierarhul de Tomis avea rang de
mitropolit plin, nu doar de mitropolit onorific (=arhiepiscop autocefal).
Paternus este atestat ca mitropolit și în actele sinodului endemic din anul
520. În semnătura sa de la finalul scrisorii adresate de sinodali papei Hormisdas
la 9 iulie 520, el a folosit formula episcopus metropolitanus163. În plus, în același
document, atât în formula de salut164, cât și la semnături165, el este pomenit și,
respectiv, a semnat în rând cu mitropoliții. Aceste din urmă informații, nu sunt, în
sine, o dovadă că Paternus avea vreun sufragan. Ele se potrivesc, la fel de bine, și
unui mitropolit onorific (=arhiepiscop autocefal). Însă, ele trebuie corelate cu
referirile din scrisoarea legaților papali de la 5 iulie 519166.
În schimb, în inscripția de pe binecunoscutul disc de argint al Bisericii din
Tomis, datat în 498167, Paternus este menționat ca reverentissimus episcopus168.
Această inscripție este, însă, neconcludentă pentru stabilirea rangului lui Paternus
de la acea dată169, întrucât, înainte de Sinodul al V‐lea ecumenic (Constantinopol,
553), astfel de formule de adresare nu erau specifice doar episcopilor simpli170.

Vezi supra, trimiterile de la n. 6.
AVEL.COLL, 678.4‐5 : isti [monachi de Scythia] de sua prouincia episcopos accusant,
inter quos est Paternus Tomitanae ciuitatis antistes. Pentru călugării sciți și implicarea lor în
disputele teologice din prima jumătate a secolului al VI‐lea, vezi HOLUBEANU 2015,
passim (cu bibliografie la n. 23).
163
AVEL.COLL, 714.3‐4: Paternus misericordia dei episcopus prouinciae Scythiae
metropolitanus.
164
Vezi AVEL.COLL, 710.28.
165
Și în acest caz este vorba despre o listă de semnături ierarhică. Singura excepție o
constituie cazul episcopului Ioan de Claudiopolis (Isauria) care, deși simplu episcop, a
semnat în rând cu mitropoliții. O posibilă explicație ar putea fi aceea că el avea mandat din
partea mitropolitului de Seleucia de a‐l reprezenta la sinod. În fapt, episcopia de
Claudiopolis apare ca protothronos (πρωτόθρονος) în cadrul eparhiei Isauria, vezi
HONIGMANN 1925, p. 74.
166
Mai nou, G. Atanassov a contestat rangul de mitropolit al lui Paternus. Reputatul
cercetător bulgar a trecut cu vederea, însă, tocmai informațiile din scrisoarea legaților
papali. În plus, el a interpretat în mod evident forțat și celelalte informații privitoare la
Paternus, vezi ATANASSOV 2008, p. 91, n. 9; ATANASSOV 2012, p. 360 (cu bibliografie).
167
Vezi BARNEA 1979, p. 28; BARNEA 1992, p. 278.
168
POPESCU 1976, nr. 64, p. 97‐99. Pentru istoria acestui disc, vezi, mai nou,
MADGEARU 2011, p. 65‐71 (cu bibliografie).
169
Al. Suceveanu, în mod greșit, înclina să creadă că la acea dată Paternus nu avea
încă rangul de mitropolit, vezi SUCEVEANU 2007, p. 141.
170
Vezi cazul papei Leon I cel Mare (440‐461), care este pomenit în corespondența
dintre Galla Placidia și împăratul Theodosie II ca reuerentissimus Leo episcopus, ACO II.3.1,
14.24, a reuerentissimo episcopo Romae, ACO II.3.1, 14.35, sau, simplu, a reuerentissimo
episcopo, ACO II.3.1, 16.18. În cazul Tomisului, aceeași titulatură a fost folosită la sinodul
161
162
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Suspiciuni în stabilirea rangului bisericesc există și în cazul lui Valentinian.
O posibilă dovadă în sprijinul existenței unor sufragani ai săi este considerată 171
mențiunea de la finalul epistolei pe care papa Vigilius (537‐555) i‐a adresat‐o. Aici
sunt pomeniți cei care țin de cârmuirea lui Valentinian172.
Ca și contraargument a fost invocat faptul că în toate documentele în care
apare numele său, Valentinian este menționat ca simplu episcop, iar nu ca
mitropolit173.
Există, însă, un argument cert în favoarea rangului mitropolitan al lui
Valentinian. La Sinodul de la Constantinopol (553) toate epitetele din formulele
de adresare sunt precise. Cea rezervată mitropoliților – fie ei mitropoliți plini sau
onorifici (=arhiepiscopi autocefali) – era religiosissimus174. În cadrul ședinței a
șaptea a Sinodului, unul dintre oficialii de la curtea imperială, pomenind numele
lui Valentinian a folosit tocmai acest termen175. Aceasta dovedește că ierarhul de
Tomis avea la acea dată cel puțin rangul de mitropolit onorific, iar nu de episcop
simplu. Pe de altă parte, având în vedere că Paternus este atestat cu sufragani,
este pe deplin justificat să se creadă că situația era aceeași și în timpul lui
Valentinian. Altfel, ar însemna să se admită că scaunul de la Tomis a fost
retrogradat de la rangul de mitropolie plină la cel de mitropolie onorifică
(=arhiepiscopie autocefală) în timpul domniei lui Iustinian I. Ori, așa ceva este cu
totul improbabil, având în vedere situația prosperă a ținutului istro‐pontic în
timpul acestui împărat.
În fine, Notitia episcopatuum 3 (așa zisă a lui Carl de Boor)176 atestă existența
unei mitropolii a Scythiei, dar cu structură diferită de cea veche. Tomisul este
înregistrat ca mitropolie, dar episcopiile sale sufragane – paisprezece la număr –,
sunt situate doar pe teritoriul provinciei civile omonime. Aceasta presupune că, la
un moment dat, vechea mitropolie a Scythiei a fost reorganizată.
Reorganizarea eparhiei bisericești Scythia
Existența în Scythia a unui singur scaun episcopal este atestată, așadar, în
304, 368/369, 381, în timpul păstoriei Sf. Theotim I (c. 390‐c.407), între anii 439‐450,

endemic din 449 pentru mitropolitul Alexandru – vezi mai sus, n. 67. Numele său apare
însoțit, în greacă, de titulatura εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος. Aceeași titulatură este folosită,
de altfel, pentru toți ierarhii menționați în acea listă de prezență alături de Alexandru,
indiferent că este vorba de mitropoliți sau episcopi sufragani. Echivalentul ei în limba
latină este tocmai reuerentissimus episcopus, vezi J ERG 1970, p. 99. Pentru titulaturile
ierarhilor de‐a lungul timpului, vezi CHRYSOS 1966, p. 51‐75; JERG 1970, passim; vezi și
supra – paragrafele cu n. 128‐140 –, analiza formulelor de salut și a semnăturilor folosite de
mitropoliți în scrisorile din Encyclia.
171
Vezi POPESCU 1994, p. 132, și n. 51; ZAHARIADE 2006, p. 206; ZUGRAVU 2007,
p. 19.
172
ACO IV.1, 196.30‐31 (=FHDR II, p. 404‐405): sed et uniuersos ad tuam pertinentes
ordinationem commoneas.
173
DUVAL 1980, p. 314; ATANASSOV 2008, p. 91, n. 9; ATANASSOV 2012, p. 360, 363.
Teza a fost respinsă, fără argumente, de BARNEA 1992, p. 278. O posibilă explicație a oferit
SUCEVEANU 2007, p. 141.
174
Vezi CHRYSOS 1966, p. 51‐52 și urm.
175
ACO IV.1, 186.7‐8: ad Valentinianum religiosissimum episcopum Scythiae.
176
Pentru o prezentare generală a acestui document, vezi POPESCU 1969, p. 405‐407.
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posibil în 457‐458177, în 480 și, foarte probabil, în 534. Pe de altă parte, rangul
mitropolitan al ierarhilor de Tomis este atestat în 381, în 400 (=păstoria lui
Theotim I), în 430‐431, în 449, în 457‐458, în 519‐520 și în 553178.
Foarte important, în trei rânduri – 381, 457‐458 și 519 – ierarhii de Tomis sunt
atestați ca având sufragani. În primul caz – 381 –, este vorba de episcopul de
Cherson, în al doilea caz – 457‐458 –, de episcopul de Odessos, iar în al treilea caz
de unii episcopi a căror identitate nu este precizată nicăieri. Aceasta presupune
că, în toate aceste trei cazuri, Tomisul era o mitropolie plină, iar nu una onorifică
(=arhiepiscopie autocefală).
La fel de important este și faptul că, în mod clar, în două cazuri – anul 381 și
păstoria lui Theotim I –, cele două tipuri de informații – un singur episcop în
Scythia și, respectiv, rangul de mitropolit al ierarhului de Tomis – se suprapun
din punct de vedere cronologic. Ca atare, nu este vorba despre realități care s‐au
succedat sau au alternat în timp, ci de unele contemporane și, ca atare,
complementare. Singura explicație posibilă a acestui din urmă fapt este aceea că
primul tip de informații – existența unui singur episcop în Scythia – se referă
strict la teritoriul provinciei civile Scythia, pe când al doilea tip de informații se
referă la o unitate administrativă bisericească, iar nu civilă, mult mai extinsă decât
cea dintâi. În fapt, atât Sozomenos, cât și legea lui Zenon din 480, leagă, în mod
clar, existența unui singur episcop de teritoriul locuit doar de neamul sciților (τὸ
Σκυθῶν ἔθνος)179. Ca atare, informațiile oferite de ei privesc strict provincia civilă
Scythia. În plus, afirmațiile lor nu exclud cu nimic posibilitatea ca Tomisul să fi
avut sufragani în afara acestei provincii civile. După cum s‐a arătat deja180,
eparhia bisericească Scythia nu cuprindea între granițele sale doar neamul sciților,
ci includea și moesi, chersoniți și bosporani.
Ca atare, se poate conchide că din 381 și, în mod cert, până în anul 553 cel
puțin, Tomisul a avut permanent rangul de mitropolie plină, nefiind niciodată
arhiepiscopie autocefală.
Rămân de lămurit două probleme: 1. când a fost reorganizată eparhia
Scythia; 2. când a fost retrogradat Tomisul la rangul de mitropolie onorifică
(=arhiepiscopie autocefală).
Plasarea celui dintâi moment în timpul lui Anastasius nu mai este certă.
Sufraganii lui Paternus puteau, la fel de bine, să fie în continuare episcopii de

177
În cazul în care acceptăm ca valabilă interpretarea Theotim, singurul episcop al
regiunii (=provinciei civile) Scythia, vezi supra, paragraful cu n. 126‐127.
178
Dintre ierarhii de Tomis cunoscuți astăzi în intervalul 381‐sfârșitul secolului al VI‐
lea, doar doi nu sunt atestați cu rangul de mitropolit: Petru (c.485‐c.498) și Ioan (c.530‐
c.550). Această situație își găsește explicația în puținele informații istorice care s‐au păstrat
despre ei. Pentru mitropolitul Petru de Tomis, vezi HOLUBEANU 2015, notele 58‐59, 76 (cu
bibliografie). Pentru mitropolitul Ioan, vezi DUȚĂ 2003, p. 245‐266 (cu bibliografie), cu
precizarea că, din punctul nostru de vedere, existența unui alt ierarh de Tomis cu numele
Ioan la jumătatea secolului al V‐lea – c. 448 – este puțin probabilă. Ne propunem să
revenim asupra acestei din urmă teme într‐un studiu viitor.
179
Vezi supra, precizările de la n. 124.
180
Vezi supra – paragrafele cu n. 119‐120 și 124‐125 –, observațiile pe marginea
termenului χώρα.
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Cherson, Bospor și Odessos. În fapt, această datare este contrazisă direct de Codex
Iustinianus (534)181.
Un element suplimentar în datarea reorganizării eparhiei Scythia l‐ar putea
oferi evoluția istorică a rangului bisericesc a scaunelor de la Cherson, Bospor și
Odessos. Este de presupus că, o asemenea reorganizare regională s‐a repercutat și
asupra rangului bisericesc al acestor scaune episcopale.
În cazul Chersonului182, episcopul Longinus este atestat ca episcop sufragan
la sinoadele endemice din 448 (22 noiembrie) 183 și din 449 (13 aprilie)184, și la
sinodul „tâlhăresc” (8 august 449)185. Nu poate fi stabilit rangul bisericesc al
episcopului Ștefan, care a semnat hotărârile Sinodului al V‐lea ecumenic
(Constantinopol, 553), dar cu întârziere186. Alți episcopi de Cherson nu se cunosc
în secolul al VI‐lea.
După cum se poate observa, evoluția episcopiei de Cherson nu ajută la
datarea momentului reorganizării eparhiei Scythia. Totuși, trebuie evidențiat că,
spre deosebire de Tomis, care apare permanent atestat ca mitropolie, Chersonul
apare ca episcopie sufragană, cel puțin până la jumătatea secolului al V‐lea.
În cazul Bosporului187, episcopul Eudoxius este atestat ca episcop sufragan la
sinoadele endemice din 448 (22 noiembrie) 188 și din 449 (8189 și 13190 aprilie), la
sinodul „tâlhăresc” (8 august 449)191 și la sinodul constantinopolitan din anul
459192. În secolul al VI‐lea, episcopul Ioan de Bospor apare tot ca episcop sufragan
la sinodul endemic din 518 (15‐16 iulie)193 și la cel din 536194 (prima ședință, 2

181
Nu pare lipsită de importanță nici prezența episcopului de Odessos la
Constantinopol în anul 518. Este singurul caz în care un episcop sufragan de Odessos este
atestat în afara eparhiei sale. Este posibil ca el să fi fost convocat atunci în Capitală pentru
a răspunde acuzelor aduse lui și celorlalți episcopi din eparhia Scythia de călugării sciți,
vezi mai sus, n. 162. De altfel, tot atunci, este menționat la Constantinopol și episcolul Ioan
de Bospor, vezi mai jos, n. 193.
182
Chersonul a fost ocupat de romani în anul 62 p.Chr. În această cetate este atestată o
garnizoană romană după anul 375 și, cel puțin, până în 488. Acest fapt a fost privit ca un
indiciu al apartenenței Chersonului la Imperiu. Pe de altă parte, conducerea exercitată de
reprezentanții aristocrației locale a sugerat un statut de semi‐independență a acestei cetăți
față de Constantinopol, vezi MADGEARU 2013, p. 43‐45, 50 (cu bibliografie).
183
Listă de semnături ierarhică, ACO II.1.1, 146.1.
184
Listă de prezență ierarhică, ACO II.1.1, 148.19.
185
Listă de prezență ierarhică, ACO II.1.1, 81.7. Vezi și HONIGMANN 1942‐1943, p. 36
(nr. 107), 40‐41.
186
ACO IV.1, 231.7. Vezi și PRICE 2009, I, p. 138, n. 107.
187
Pentru istoria Bosporului, vezi supra, n. 120.
188
Listă de semnături ierarhică, ACO II.1.1, 146.19‐20. În numele episcopului Eudoxius
a semnat, în rând cu episcopii sufragani, preotul Basiliskos.
189
Listă de prezență ierarhică, ACO II.1.1, 150.27.
190
Listă de prezență ierarhică, ACO II.1.1, 148.31.
191
Listă de prezență ierarhică, ACO II.1.1, 81.8. Vezi și HONIGMANN 1942‐1943, p. 36
(no. 108), 40‐41.
192
Listă de semnături ierarhică, MANSI, VII, col. 917‐918D.
193
Listă de semnături ierarhică, ACO III, 65.21.
194
Despre sinodul endemic din 536, vezi GRILLMEIER 1995, p. 351‐355 (cu
bibliografie).

https://biblioteca-digitala.ro

IONUȚ HOLUBEANU

52

mai195). În schimb, în a doua ședință a sinodului din 536 (6 mai196), el este
menționat cu rangul de mitropolit. Cu același rang apare și în următoarele trei
ședințe ale sinodului (10 mai197, 21 mai198 și 4 iunie199).
Așadar, între 2 și 6 mai 536, Bosporul, care până atunci a fost o episcopie
simplă, ca și Chersonul, a fost ridicat la rangul de mitropolie. Nu se precizează ce
fel de mitropolie a devenit atunci Bosporul, plină sau onorifică (=arhiepiscopie
autocefală). Cel din urmă rang – mitropolie onorifică – pare, însă, mai probabil200.
Oricum ar fi, ridicarea episcopiei de Bospor în rang este un indiciu clar că
reorganizarea vechii eparhii Scythia era în plină desfășurare la acea vreme. De
semnalat și faptul că tot în mai 536, prin Novella 41 (18 mai 536), a avut loc și o
reorganizare regională a administrației civile, prin crearea unei quaestura
exercitus201. În plus, reorganizarea bisericească a avut loc la doi ani după 534, anul
în care Codex Iustinianus, pentru ultima dată, menționa Tomisul ca unic scaun
bisericesc al provinciei civile Scythia.
Cât privește scaunul bisericesc de la Odessos, episcopul Dizzas, după cum
s‐a văzut deja202, este atestat în 457/458 ca episcop sufragan al Tomisului.
Episcopul Ioan apare ca episcop sufragan, fără să‐și menționeze eparhia, la
sinodul endemic din 518203. În schimb, Martinus de Odessos, menționat în Novella
65 (1 aprilie 538), avea, foarte probabil, rang de mitropolit al Moesiei Secunda204.

Listă de prezență ierarhică, ACO III, 126.26: Ἰωάννου Βοσπόρου.
Listă de prezență ierarhică, ACO III, 155.3: Ἰωάννου τῆς μητροπόλεως Βοσπόρου.
197
Listă de prezență ierarhică, ACO III, 162.27: Ἰωάννου τῆς μητροπόλεως Βοσπόρου.
198
Listă de prezență ierarhică, ACO III, 171.1: Ἰωάννου τῆς μητροπόλεως Βοσπόρου, și
listă de semnături ierarhică, menționat în grupul mitropoliților, ACO III, 183.35: Ἰωάννης
ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Βοσπόρου ὁρίσας ὑπεσημηνάμην. De semnalat că, deși devenit, în
mod cert, mitropolit, ierarhul de Bospor nu și‐a menționat în semnătură titlul mitropolitan,
probabil din smerenie. Și acest caz arată cât de riscantă este stabilirea rangului bisericesc al
unui ierarh pe temeiul unei semnături sau mențiuni izolate.
199
Listă de prezență ierarhică, ACO III, 27.32: Ἰωάννου τῆς μητροπόλεως Βοσπόρου, și
listă de semnături ierarhică, menționat în grupul mitropoliților, ACO III, 115.14: Ἰωάννης
ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Βοσπόρου ὁρίσας ὑπεσημηνάμην.
200
Spre deosebire de noi, J. Zeiller și A. Vinogradov consideră că Bosporul a devenit
mitropolie plină în 536, cu episcopii sufragane. J. Zeiller a presupus că acestea erau cea de
la Cherson și cea a goților din Crimeea, ZEILLER 1918, p. 412. A. Vinogradov și‐a îndreptat
atenția asupra episcopiilor de Phanagoria și de Nikopsis, vezi VINOGRADOV 2014, p. 11.
Asupra acestei teme, ne propunem să revenim într‐un alt studiu.
201
Pentru quaestura exercitus, vezi MADGEARU 2009, p. 189‐194 (cu bibliografie).
202
Vezi mai sus, paragrafele cu n. 86‐107 și trimiterea bibliografică de la n. 95.
203
Listă de semnături ierarhică, ACO III, 66.23: Ἰωάννης ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς
Ὑδητῶν (sic!) πόλεως ὑπέγραψα. Identificat ca episcop de Odessos de LE QUIEN 1740, col.
1226; ZEILLER 1918, p. 166; LECLERCQ 1933, col. 507; GAJDOVA 1983, p. 298‐299;
FEDALTO 1988, I, p. 348; MINČEV 1986, p. 32; ILSKI 1994, p. 133; NIKOLOVA 1998, p. 95.
204
Martinus a reprezentat atunci în fața împăratului Iustinian I interesele Bisericii din
întreaga provincie Moesia Secunda, nu doar pe cele ale scaunului său bisericesc. Aceasta
reiese din titlul novelei – CJC 3, Nov. 65, 339.2: De alienatione rerum ecclesiae Mysiae
relictarum… – și din cuprinsul ei – CJC 3, Nov. 65, 339.22‐23: permittimus et venditionem hac
speciali lege in memorata provincia fieri, … În schimb, GAJDOVA 1983, p. 299, și NIKOLOVA
1998, p. 97‐98, consideră că, în 538, Odessos era arhiepiscopie autocefală. La rândul său,
Z UGRAVU 2008, p. 93, consideră că Odessos a devenit arhiepiscopie autocefală în mai 536.
195
196
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Același document lasă să se înțeleagă și faptul că el deținea această poziție
bisericească de oarecare vreme205. Ulterior, în Novella 120 (9 mai 544), scaunul de
Odessos apare chiar ca având întâietate față de cel de la Tomis206. Este o dovadă
clară că, la acea dată, Odessos era mitropolie a Moesiei Secunda și moștenise
poziția acestei eparhii de la Marcianopolis207 în ierarhia bisericească de la
constantinopolitană.
Ca atare, cu ceva vreme înainte de 538, scaunul de Odessos a fost scos de sub
jurisdicția Tomisului și a devenit noua mitropolie a Moesiei Secunda în locul
Marcinanopolisului. Semnificativ este și faptul că în mai 536, prin organizarea
unei quaestura exercitus, Odessos a devenit capitala acestei noi unități
administrative.
Corelând toate datele de mai sus privitoare la Bospor, Odessos și quaestura
exercitus, concluzia firească este că reorganizarea eparhiei Scythia a avut loc în
mai 536, în timpul domniei lui Iustinian I208. Tomisul a pierdut atunci fostele sale
scaune sufragane de la Odessos, Bospor și, foarte probabil, și Cherson. În
compensație, el a primit ca episcopii sufragane, cele paisprezece scaune bisericești
organizate, foarte probabil, tot acum, în principalele cetăți ale provinciei civile
Scythia. Din acest moment, granițele eparhiei bisericești Scythia și cele ale

Ne propunem să revenim pe larg asupra evoluției istorice a scaunului de Odessos, într‐un
studiu viitor.
205
Vezi, CJC 3, Nov. 65, 339.7‐9.
206
Nov. 120.9, în CJC 3, 588.4‐5: Ταῖς δὲ ἁγιωτάταις ἐκκλησίαις Ὀδησσοῦ καὶ Τόμεως
τῶν πόλεων …/Sanctissimas vero ecclesias Odessi et Tomeos civitatum … Întâietatea Odessos‐
ului față de Tomis este sugerată de ordinea în care sunt pomenite cele două scaune
bisericești.
207
Unul dintre paragrafele din Notitia episcopatuum 3 – vezi DARROUZÈS 1981, nr. 36,
p. 241 – înregistrează Odessos ca mitropolie în Μυσια α´ (sic!), cu Marcianopolis ca scaun
sufragan. În mod cert, acest paragraf din Notitia 3 reflectă organizarea bisericească din
Moesia Secunda în anul 544, o situație apărută, foarte probabil, în mai 536.
208
Această datare este sprjinită și de unele descoperiri arheologice. Astfel, ridicarea
bazilicii de marmură de la Tropaeum Traiani la rangul de catedrală episcopală și construirea
baptisteriului de lângă ea au fost datate în timpul domniei lui Iustinian I, vezi PÂRVAN
1912, p. 109‐112; BARNEA 1968, p. 470‐471; BARNEA 1979, p. 160, 162; RĂDULESCU 1979,
p. 93, 95‐96; LUNGU 2000, p. 73‐74. Este, de asemenea, foarte posibil, ca și catedrala
Histriei să fi fost ridicată în timpul aceluiași împărat. O astfel de datare este susținută de
BOUNEGRU 2007, p. 83‐84, și, la un moment dat, ea era susținută și de SUCEVEANU 2002,
p. 292‐293. Se poate constata, însă, la nivelul cercetătorilor români, tendința de a forța
plierea rezultatelor arheologice pe datarea înființării episcopiilor sufragane din Scythia în
timpul lui Anastasius. Aceasta este evidentă în cazul lui BARNEA 1979, p. 162, și,
probabilă, în cazul lui SUCEVEANU 2007, p. 29‐30, 105 ; SUCEVEANU 2011, p. 60. Pe de
altă parte, chiar dacă activitatea edilitară din Scythia a cunoscut un mare avânt în timpul
lui Anastasius – vezi BARNEA 1960, p. 363‐374 –, aceasta nu înseamnă și faptul că tot
atunci unele dintre bazilicile provinciei din teritoriu au devenit catedrale episcopale. Este
la fel de bine posibil ca ele să fi fost ridicate la acest rang ulterior, în timpul lui Justinian I,
și abia atunci să fi fost adaptate pentru satisfacerea cerințelor noului lor statut. Un
exemplu în acest sens ar putea fi bazilica de la Dionysopolis, care a fost mărită în timpul
lui Iustinian I, vezi ZAHARIADE 2006, p. 215.
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provinciei civile omonime sunt identice. Noua situație bisericească din Scythia
este înregistrată într‐unul dintre paragrafele din Notitia 3209.
Rămâne ultima întrebare: când a devenit Tomisul arhiepiscopie autocefală?
Ne limităm, pentru moment, doar la a aprecia că o astfel de retrogradare nu a
putut avea loc decât în urma marii invazii slavo‐avare. Prin dispariția episcopiilor
sale sufragane odată cu distrugerea cetăților lor de reședință 210, Tomisul nu mai
putea funcționa ca mitropolie plină. Foarte probabil, în încercarea de a salva
existența acestui scaun și a organizării bisericești locale, Constantinopolul a
hotărât transformarea lui în mitropolie onorifică (=arhiepiscopie autocefală). Fiind
vorba, însă, de o retrogradare de necesitate, Tomisului i‐a fost acordat un rang de
onoare – poziția a 2‐a211 – între celelalte mitropolii onorifice (=arhiepiscopii
autocefale) deja existente. Prima poziție a fost rezervată scaunului de la Odessos,
care, foarte probabil, s‐a aflat la începutul secolului al VII‐lea în aceeași situație ca
și Tomisul. Ca atare, Odessos și Tomis sunt trecute în fruntea arhiepiscopiilor
autocefale nu pentru că sunt cele mai vechi scaune cu acest rang din cuprinsul
Patriarhiei ecumenice212, ci pentru că au fost mitropolii pline, retrogradate din
motive obiective. Ca arhiepiscopie autocefală, scaunul de la Tomis și‐ar fi putut
continua existența cel puțin până în 681213.
Concluzii
În urma analizei noastre se pot emite următoarele concluzii finale:
1.
Între 381 și mai 536 a existat o eparhie a Scythiei, care avea ca
mitropolie scaunul bisericesc de la Tomis, iar ca episcopii sufragane, pe cele de la
Odessos, Cherson și Bospor.
2.
În mai 536, în timpul împăratului Iustinian I, eparhia Scythia a fost
reorganizată. Teritoriul ei a fost redus la cel al provinciei civile omonime. Scaunul
de la Tomis și‐a păstrat rangul de mitropolie, dar a pierdut fostele sale episcopii
sufragane. În jurisdicția lui au intrat paisprezece scaune bisericești înființate, tot
acum, în principalele cetăți ale provinciei istro‐pontice.
3.
Cea de‐a doua mitropolie a Scythiei a funcționat, foarte probabil, până
la marea invazie slavo‐avară (c. 614). În urma dispariției episcopiilor sufragane
din provincie odată cu dezintegrarea vieții urbane în regiune, mitropolia
DARROUZÈS 1981, nr. 40, p. 242. Din toate acestea se poate deduce că Notitia 3,
prin două paragrafe – DARROUZÈS 1981, nr. 36, p. 241; nr. 40, p. 242 –, surprinde, alături
de alte informații, și organizarea bisericească de la Dunărea de Jos – Moesia Secunda și
Scythia – de după momentul mai 536.
210
Pentru această temă, vezi MADGEARU 2010, p. 145‐150 (cu bibliografie).
211
În acest caz, Notitiae episcopatuum 1, 2, 4 și 5 – DARROUZÈS 1981, 1, no. 39‐40,
p. 205; 2, no. 42‐43, p. 217; 4, no. 40‐41, p. 250; 5, no. 44‐45, p. 265 –, în care Tomisul și
Odessos sunt înregistrate ca arhiepiscopii autocefale, reflectă situația acestor scaune
bisericești de după marea invazie slavo‐avară (post c. 614). Ne propunem să revenim într‐
un studiu viitor și asupra interpretării informațiilor din Notitiae episcopatuum, în lumina
noilor date din studiul de față.
212
Teza „dezvoltării cronologice” a ierarhiei arhiepiscopiilor autocefale de sub
jurisdicția Patriarhiei de Constantinopol a fost susținută de GELZER 1886, p. 341‐353, și
GERLAND 1931, p. 10‐12, dar respinsă cu argumente de CHRYSOS 1969, p. 263‐286.
213
Unele aprecieri privind situația scaunului bisericesc de la Tomis după marea
invazie slavo‐avară, vezi la BARNEA 1992, p. 281.
209
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Tomisului a rămas fără sufragani. Ca atare, ea a fost retrogadată la rangul de
mitropolie onorifică (=arhiepiscopie autocefală). În compensație, Tomisul a primit
un loc de onoare – poz. a 2‐a – între arhiepiscopiile autocefale de la acea dată.
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DESPRE DOUĂ RECENTE TENTATIVE
DE LOCALIZARE A VICINEI
Alexandru MADGEARU*
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Măcin, porturi, Păcuiul lui Soare, Vicina.
Keywords: Brăila, Cernavoda, trade, Danube, historical geography, Isaccea, Măcin,
harbors, Păcuiul lui Soare, Vicina.
Rezumat: Articolul comentează opiniile recente exprimate de Virgil Ciocîltan şi
Denis Căprăroiu asupra localizării oraşului Vicina, primul la Măcin, iar al doilea la
Axiopolis. Pentru Măcin ar pleda interpretarea surselor cartografice şi etimologia
numelui, iar propunerea de amplasare la Axiopolis se bazează pe distanţa menţionată în
portulanul Il compasso da navigare.
Consider că orice tentativă de localizare a Vicinei trebuie să concorde cu ceea ce
rezultă din sursele genoveze: amploarea schimburilor comerciale desfăşurate acolo, care
presupun legături terestre cu pieţe de desfacere şi cu regiuni de aprovizionare cu mărfuri
exportate prin Vicina spre Ungaria şi Hoarda de Aur.
Ţinând seama de condiţia necesară a conexiunii terestre, localizarea la Axiopolis este
exclusă, deoarece nu este de conceput existenţa unui drum comercial prin Bărăgan care să
fi ajuns la Cernavodă. Perechea de porturi Măcin‐Brăila este în principiu corespunzătoare
acestei condiţii, deoarece după dispariţia Vicinei, Brăila a preluat cu totul funcţia acesteia.
Totuşi, este imposibil ca după distrugerea edificiilor de la Măcin să nu fi rămas pe teren
un număr oarecare de monede datate în secolele XIII‐XIV, care să fie recuperate atât prin
cercetări arheologice, cât şi întâmplător. Ele ar fi trebuit să existe într‐un asemenea
centru comercial. A doua obiecţie care exclude Măcinul este poziţia Vicinei pe frontiera
dintre formaţiunea statală bizantino‐genoveză şi Hoarda de Aur.
Prin urmare, consider că Vicina a fost ori o localitate dezvoltată lângă Isaccea, ori
chiar Isaccea. Acolo există o mare concentrare de monede din perioada în care a înflorit
Vicina. Altă propunere de luat în considerare, după Marcu Botzan, este o insulă din zona
cotului Dunării, care a fost înghiţită de ape.
Abstract: The paper comments the recent opinions expressed by Virgil Ciocîltan
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and Denis Căprăroiu about the location of Vicina, the first one at Măcin, and the second
one at Axiopolis. The etymology and interpretation of the cartographic sources would
plead for Măcin, while the proposed location at Axiopolis is based on the distance
mentioned in the portolan Il compasso da navigare.
I consider that any attempt to locate Vicina must be in agreement with the results of
the Genoese sources: the amplitude of the trade fulfilled there, which indicates terrestrial
relations with markets and supply places for goods exported by Vicina to Hungary and to
the Golden Horde.
Taking into account the necessary condition of terrestrial connection, Axiopolis is
excluded, because a road through Bărăgan to Cernavodă is not conceivable. The pair of
harbors Măcin‐Brăila could match this condition because Brăila took over Vicina’s
function after its disappearance. No coins dated between the 13th‐14th centuries were
recovered by archaeological researches or by stray finds after the destruction of the
buildings in Măcin. Such coins should have to exist in such a commercial center. The
second objection excluding Măcin is the position of Vicina on the frontier between the
Byzantine‐Genoese state formation and the Golden Horde.
Therefore, I consider that Vicina was either a place developed near Isaccea, or even
Isaccea. There is a large concentration of coins dated to the period when Vicina flourished.
Another worthy proposal, according to Marcu Botzan, is an island near the Danube bend,
which was later destroyed by the water.
La lunga dezbatere asupra amplasării acestui centru comercial care a
înflorit în secolele XIII‐XIV s‐au adăugat în ultimii ani două noi contribuţii. Prima
îi aparţine domnului Virgil Ciocîltan, iar cea de‐a doua, domnului Denis
Căprăroiu.
Într‐o comunicare prezentată la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”,
publicată apoi în „Revista istorică”1, domnul Ciocîltan a readus în
discuţie o veche propunere de amplasare a Vicinei, la Măcin, care a fost făcută
pe baza unei vagi asemănări de nume, mai întâi de către Wilhelm Tomaschek şi
apoi de către Al. T. Dumitrescu, Nicolae Dobrescu, Vasili Zlatarski,
Jacob Bromberg, Mathias Gyóni, Boris Nedkov, Constantin Rezachevici2.
Ipoteza Măcin, respinsă de Gheorghe Brătianu (care opta pentru Mahmudia)3,
a trecut în uitare după ce Petre Diaconu a susţinut cu tărie amplasarea
Vicinei la Păcuiul lui Soare4, şi după ce alţi cercetători au optat,
cu argumente diferite, pentru Isaccea,5 ori pentru Hârşova6, Nufăru7,
CIOCÎLTAN 2011, p. 411‐430.
TOMASCHEK 1886, p. 302‐303; DUMITRESCU 1904, p. 15‐33; DOBRESCU 1906,
p. 45‐46; ZLATARSKI 1934, p. 183; BROMBERG 1938, p. 20‐29; GYÓNI 1943‐1944, p. 20, 36;
NEDKOV 1960, p. 135; REZACHEVICI 1999, p. 63‐72.
3
BRĂTIANU 1935, p. 90‐91; BRĂTIANU 1942, p. 133‐175.
4
DIACONU 1970, p. 275‐295; DIACONU 1980, p. 353‐361; DIACONU 1981, p. 2311‐2316.
5
IORGA 1900, p. 47‐48; GRĂMADĂ 1924, p. 437‐459; NĂSTUREL 1957, p. 300;
BARNEA 1987, p. 117; BOLŞACOV‐GHIMPU 1967, p. 547; GIURESCU 1977, p. 143‐152;
BALARD 1981, p. 36; CIHODARU 1978‐1979, p. 294‐295; VERGATTI 2003, p. 90.
6
TODOROVA 1978, p. 124‐138.
7
ATANASOV 1994, p. 109‐128 (ar corespunde cu datele din portulane şi din geografia
lui al‐Idrisi).
1
2
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Somova8 sau Ismail9.
Discuţiile asupra istoriei Vicinei comportă multe aspecte care nu pot fi atinse
într‐o scurtă comunicare (de exemplu, dacă a fost sau nu menţionată de Ana
Comnena, sau în geografia lui al‐Idrisi, împreună cu alte localităţi din Dobrogea).
Mă voi limita la unele chestiuni legate strict de cele două recente propuneri de
localizare.
Numele Vicina sau Vecina derivă din cuvântul românesc sau italian vecin /
vicino (în orice caz, romanic), ceea ce sugerează că oraşul s‐a dezvoltat în
apropierea altuia mai vechi. Acesta este un prim indiciu de care trebuie să se ţină
seama în orice tentativă de localizare: preexistenţa în apropiere a unei cetăţi mai
vechi.
Deşi atât de convingătoare în aparenţă, amplasarea la Păcuiul lui Soare nu
concordă cu prosperitatea pe care ar fi trebuit să o aibă această aşezare în secolul
al XIV‐lea, dacă acolo s‐ar fi aflat Vicina. Mai ales prezenţa unei mitropolii la o
distanţă atât de mică de cealaltă, de la Dristra, este alt argument serios contra
acestei teorii10. S‐a crezut că distanţa de 200 mile genoveze (346 km) din
portulanul Il compasso da navigare, dintre Vicina şi braţul Aspera, ar favoriza
amplasarea la Păcuiul lui Soare11. Acest portulan datat în 1296, dar care reproduce
un original redactat între 1250 şi 1265, este folosit şi de D. Căprăroiu în
argumentaţia sa, pentru că distanţa ar corespunde întrucâtva cu Axiopolis12.
Discuţia asupra distanţelor din portulanul din 1296 a fost continuată de Octavian
Iliescu, care, după ce iniţial a luat în calcul milele genoveze de 1734 m (rezultând
346 km), a acceptat varianta milelor veneţiene de 1400 m, deoarece alte distanţe
din portulan sunt corecte dacă se foloseşte această unitate de măsură. Pe această
bază, a amplasat Vicina între Hârşova şi Topalu13. Totuşi, s‐a arătat cât de incerte
sunt alte distanţe consemnate în acest portulan. Cele mai multe dintre distanţe
sunt cifre rotunde, şi există diferenţe mari faţă de realitate14. Pe de altă parte, nu
se ştie exact ce era Aspera, un braţ sau un loc, şi unde anume ar putea fi plasat în
Delta actuală. Astfel, portulanul din 1296 nu oferă câtuşi de puţin un indiciu
imbatabil.
Există în schimb altă informaţie care poate conduce la clarificarea problemei.
S‐a trecut adesea cu vederea ceea ce semnalase Michel Balard în 1979, reluat de
Petre Năsturel în 1987: un act notarial emis la Chilia la 18 octombrie 1360
menţionează un vas care urma să plece după câteva zile de la Chilia la Vicina, să
încarce grâu, şi să se întoarcă înapoi în Marea Neagră pentru a naviga spre Pera.
Aceasta înseamnă că Vicina se afla aproape de Chilia, pe segmentul Dunării
maritime. Documentul respectiv din arhivele genoveze a fost descoperit de

LERIAN 1973, p. 472‐473.
KUZEV 1977, p. 117.
10
CIHODARU 1978‐1979, p. 292.
11
DIACONU 1981, p. 2316. Interpretarea a fost acceptată şi de IOSIPESCU 2008,
p. 705.
12
CĂPRĂROIU 2014, p. 115‐125.
13
ILIESCU 1994, p. 232‐236.
14
TODOROVA 1978, p. 132‐137; NĂSTUREL 1987, p. 155‐156; CIOCÎLTAN 2011,
p. 412‐413.
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Michel Balard în 1975, într‐o serie până atunci necunoscută de acte de la Chilia15.
Citând studiul lui Valeriu Bulgaru16, P. Ş. Năsturel arăta că o navă cu vele avea
nevoie de şase săptămâni pentru a parcurge Dunărea până la Galaţi. Dacă Vicina
s‐ar fi aflat mai departe de cotul Dunării, nava ar fi prins iarna pe Dunăre.
Valoarea acestui argument climatic a fost evidenţiată şi de Ştefan Andreescu în
nota asupra articolului lui P. Ş. Năsturel17. De fapt, Statutele genoveze interziceau
navigaţia în perioada 1 decembrie‐15 martie18. Din aceeaşi culegere de documente
aflăm că Vicina era şi numele unui canal din Deltă: într‐un act din 13 august 1360
se preciza că un vas (lignum) staţiona în sumaria Vicine (tot sumaria era denumit
braţul Chili sau Licostomo) 19. Aceasta înseamnă că unul dintre canale, adică acela
denumit azi Sfântu Gheorghe, era preferat pentru navigaţia spre Vicina. Era calea
de întoarcere pentru vasul menţionat în documentul din 18 octombrie 1360.
Astfel, Păcuiul lui Soare şi Hârşova se exclud, iar Măcinul ar putea fi admis doar
la limită pentru destinaţia navei plecate de la Chilia.
În legătură cu argumentele oferite de V. Ciocîltan, nu mă pot pronunţa
asupra celor de natură lingvistică (derivarea numelui Măcin sau Mecin, în forma
sa mai veche, din Vecina sau Vicina). În schimb, consider că orice tentativă de
localizare a Vicinei trebuie să concorde cu ceea ce rezultă din sursele genoveze:
amploarea schimburilor comerciale desfăşurate acolo, care presupun legături
terestre cu pieţe de desfacere şi cu regiuni de aprovizionare cu mărfuri exportate
prin Vicina. Informaţiile despre aceste mărfuri tranzitate prin Vicina, culese din
arhivele genoveze de Gheorghe I. Brătianu şi apoi de către Michel Balard, arată pe
de o parte valoarea foarte mare a tranzacţiilor şi, pe de altă parte, ceea ce se
exporta şi ceea ce se importa. Exporturile constau în principal în produse textile
de lux, adică mătase şi stofe italiene. În privinţa importurilor, pe lângă ceara de
albine, cea mai importantă marfă era grâul. Există un document care consemna
calitatea superioară a grâului de Vezina în comparaţie cu cel importat prin
porturile din Bulgaria Varna şi Sozopolis.20 Chiar V. Ciocîltan subliniază „condiţia
ieşită din comun a oraşului ca centru economic, dar şi spiritual” relevată de
modul în care a fost notat el în portulane, iar Michel Balard vorbea de un „comerţ
cerealier de mare amploare” efectuat cu ambarcaţiuni de capacitate medie 21.
Pentru a transporta către şi dinspre Vicina aceste mărfuri trebuiau să existe
drumuri care să conecteze acest port atât cu acele teritorii unde se puteau vinde
produse de lux, cât şi cu acele teritorii de unde se putea achiziţiona grâu în
cantitate mare. Genova exporta produse de lux în Ungaria şi în Hoarda de Aur
(Ungaria era în relaţii ostile cu Veneţia şi aliată cu Genova). Cu doi ani înainte de
acel document pe care îl consider revelator pentru amplasarea Vicinei, regele
Ungariei Ludovic de Anjou emitea cunoscutul privilegiu pentru negustorii

15

BALARD 1980, p. 158‐159 (nr. 97); NĂSTUREL 1987, p. 159‐167; BOTZAN 1992,
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BULGARU 1977, p. 97.
ANDREESCU 1988, p. 586‐587.
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ATANASIU 2008, p. 206‐207.
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BALARD 1980, p. 53.
20
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braşoveni. Acest document din 28 iunie 1358 preciza că ei au dreptul de a circula
liberi de la vărsarea Ialomiţei (Iloncha) la vărsarea Siretului (Zereth)22. Aşadar,
legătura dintre centrele comerciale de la Dunăre şi Transilvania se făcea pe văile
celor două râuri Ialomiţa şi Siret, dar şi pe valea intermediară a Buzăului. Dacă
luăm în considerare Ialomiţa, conexiunea se făcea cu cetatea de la Hârşova, dar
Vicina nu putea fi acolo pentru că acea fortificaţie nu poate fi considerată un mare
centru comercial, din ceea ce s‐a putut cerceta până acum; ea a avut o funcţie
strict militară. Dacă luăm în considerare văile Buzăului şi Siretului, atunci
conexiunea se făcea cu cetăţile dintre Dinogetia şi Măcin. În privinţa grâului,
acesta putea fi procurat din Moldova, Muntenia şi Transilvania.
Ţinând seama de condiţia necesară a conexiunii terestre, ipoteza domnului
Căprăroiu23 poate fi eliminată în mod categoric, deoarece nu este de conceput
existenţa unui drum comercial prin pustietatea Bărăganului şi apoi prin Balta
Borcea, care să fi ajuns la Cernavoda (acest argument este valabil şi pentru
Păcuiul lui Soare). De asemenea, în cazul ipotezei Cernavoda intervine problema
mitropoliei de Vicina. Cernavoda este destul de aproape de Dristra, la fel ca şi
Păcuiul lui Soare, astfel că este greu de admis că acolo ar fi existat concomitent
altă mitropolie.
În schimb, propunerea domnului Ciocîltan – perechea de porturi Măcin‐
Brăila – este în principiu corespunzătoare, deoarece după declinul şi apoi
dispariţia Vicinei, Brăila a preluat cu totul funcţia acesteia, rămânând până în
secolul XX cel mai important centru de tranzit pentru cereale. Poziţia este
suficient de apropiată de gura Siretului menţionată în documentul din 1368.
În acest caz însă, se ridică o obiecţie pe care am indicat‐o şi la prezentarea
comunicării domniei‐sale: este imposibil ca după distrugerea edificiilor şi chiar a
întregii cetăţi să nu fi rămas pe teren un număr oarecare de monede datate în
secolele XIII‐XIV, care să fie recuperate atât prin cercetări arheologice, cât şi
întâmplător. La Măcin nu există aşa ceva. Acolo, locuirea bizantină este atestată
prin puţină ceramică specifică secolelor X‐XI, precum şi prin 25 de monede de
bronz eşalonate între epoca lui Vasile II şi 1081. A mai fost descoperită şi o
monedă de argint (stamenon) emisă de Alexios I Comnenul în intervalul 1092‐
111824. În schimb, cantitatea de monede din secolele XIII‐XIV de la Isaccea este
impresionantă (ca să nu mai amintim şi restul materialelor), şi tocmai de aceea
unul dintre cei mai buni cunoscători ai sitului, Gheorghe Mănucu‐Adameşteanu,
se exprimă în mod categoric pentru amplasarea Vicinei acolo25.
A doua obiecţie care exclude Măcinul (şi cu atât mai mult Cernavoda) şi
favorizează Isaccea este poziţia Vicinei ca punct de contact între Imperiul Bizantin
sau Bulgaria şi Hoarda de Aur, mai precis ca loc pe unde se trecea de pe un mal
pe altul al Dunării. Se cunoaşte că în anul 1302 un număr de 16.000 de alani
(dintre care jumătate erau luptători) au cerut să fie primiţi în Imperiul Bizantin,
după moartea emirului Nogai. Ei l‐au rugat pe mitropolitul Luca de Vicina să
DRH D I, p. 72 (doc. 39).
CĂPRĂROIU 2014, p. 124‐125.
24
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2010, p. 237‐250.
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intervină în acest scop pe lângă împăratul Andronic II. Din textul lui Georgios
Pachymeres reiese că alanii au trecut Dunărea pe la Vicina.26 Regulamentele vămii
din Pera din 1333 şi 1343 menţionează flumen Vicine ca hotar al Hoardei de Aur în
timpul hanului Özbek (1313‐1341), iar harta lui Angelino Dulcert din 1339
marchează Vicina cu o tamga, ca simbol al puterii mongole care se instaurase din
1337.27 Şi mai clar, în mapamondul fraţilor veneţieni Domenico şi Francesco
Pizzigano din 1367 se consemna: Item in ista provincia manet imperator Usbeck,
scilicet in civitate de Seray. Imperium suum est valde magnum et incipit in provincia de
Burgaria sed in civitate de Vecina et finit in civitate de Cerchangi versus levante.28 N.
Grămadă a citit greşit et in civitate în loc de sed in civitate, eroare care s‐a perpetuat
şi în lucrări ulterioare ale altor istorici 29. O informaţie aproape identică a fost
transmisă de manuscrisul mai târziu genovez Itinerarium Antonii Ususmaris (1455),
care a preluat date probabil din acea hartă: In ista provincia manet imperator Usbech,
scilicet in civitate Serai. Imperium suum incipit in provincia de Burgaria scilicet in
civitate de Vecina et finit in civitate de Cerchangi versus levantem.30 Această provincia
Burgaria, parte componentă a Hoardei de Aur, este Bugeacul, pe care Özbek l‐a
luat de la ţarul bulgar Theodor Svetoslav (1300‐1322), care îl deţinuse până în
1332 (inclusiv Cetatea Albă)31. Există şi opinia că Burgaria este statul bulgar
propriu‐zis, şi că „limita pontică occidental‐meridională a imperiului mongol se
află la Varna, în provincia Burgaria, şi la cetatea Vecinei, pe Dunăre”32. Totuşi,
harta descrie strict teritoriul Hoardei de Aur, iar Varna se afla în ţaratul bulgar.
Michel Balard a observat că genovezii şi‐au restabilit comptoarul la Vicina doar
după ofensiva contra tătarilor din 1345 a voievodului Transilvaniei Andrei Lackfi,
ceea ce înseamnă iarăşi că Vicina se aflase între 1322 şi 1345 între hotarele Hoardei
de Aur. În 1349 Ludovic de Anjou a acordat un privilegiu comercial Genovei, care
a putut avea un impact şi asupra comerţului cu Vicina33. Mai există un indiciu
care conduce la amplasarea Vicinei în sectorul maritim al Dunării. În 1318,
mitropolitul de Vicina a primit din partea patriarhului de la Constantinopol
misiunea ca, împreună cu omologii săi din Zichia, Alania şi Matracha, să aplaneze
un conflict intervenit între doi ierarhi din Crimeea, aceasta pentru că toţi aceşti
patru mitropoliţi se aflau cel mai aproape de locul cu pricina.34
Ţinând seama de aceste fapte, amplasarea la Isaccea pare foarte probabilă.
Vadul de acolo a fost unul dintre cele mai folosite de‐a lungul istoriei, iar
abundenţa descoperirilor monetare din secolele XIII‐XIV este un argument solid.
Fotografiile aeriene studiate de Mihai Rada în 1988 au pus în evidenţă la Isaccea
un sit cu caracter urban (este vizibilă şi reţeaua stradală) la circa 1 km sud de
26
Georgios Pachymeres, Historiai, X. 16 (FHDR III, p. 450/451); BRĂTIANU 1923,
p. 141; BRĂTIANU 1935, p. 38; NĂSTUREL 1971, p. 35‐36.
27
BELGRANO 1877, p. 304, 696; BRĂTIANU 1935, p. 61, 63, 66, 73.
28
FISCHER 1886, p. 217; BRĂTIANU 1923, p. 157; BRĂTIANU 1935, p. 64‐65; KUZEV 1977, p. 114.
Harta este reprodusă la http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APizigani_1367_Chart_10MB.jpg.
29
GRĂMADĂ 1924, p. 447.
30
BRĂTIANU 1923, p. 157; BRĂTIANU 1935, p. 65; CIOCÎLTAN 2012, p. 265.
31
CIOCÎLTAN 2012, p. 265.
32
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33
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34
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anticul Noviodunum. A fost propusă identificarea cu Vicina35. În acest caz,
numele s‐ar explica foarte bine, vecinătatea fiind în raport cu oraşul mai vechi,
fostul Noviodunum, devenit Isaccea. Nu poate fi însă exclusă nici identificarea cu
însăşi Isaccea, care putea purta două nume concomitent, după cum observa C. C.
Giurescu (ulterior s‐a adăugat al treilea nume, slav, Obluciţa, care derivă din
oblutak, „stâncă rotundă”)36. Coexistenţa numelor Isaccea şi Vicina în sursele din
secolul al XIV‐lea a fost considerată un impediment major pentru această
localizare37. Numele Isaccea nu are legătură cu şeful Satza menţionat de Ana
Comnena. El derivă din denumirea tătară Sakdji, menţionată în Istoria lui Baybars
al‐Mansuri (Zubdat al‐fikra) şi în Geografia lui Abulfida din 132538. Forma actuală
Isaccea s‐a dezvoltat prin confuzia cu numele Isac.
Există însă şi altă propunere de localizare care corespunde condiţiilor
prezentate mai sus, adică accesul la drumuri şi loc de contact cu Hoarda de Aur:
cea a hidrologului Marcu Botzan, care a relevat existenţa unei insule scufundate
aproape de gura Prutului, în zona Cotul Pisicii.39
Unele surse amplasează Vicina lângă o insulă: o hartă din 1318, o hartă din
secolul al XIII‐lea copiată în secolul următor, alta din secolul XIV din Biblioteca
Marciana, precum şi mai multe hărţi târzii din secolul al XV‐lea. Libro del
Conoscimento, opera unui franciscan spaniol de pe la 1350, a preluat conţinutul
mai multor hărţi care nu mai există. Despre Dunăre se afirmă că se varsă în mare
la oraşul Vecina, unde se află o mare insulă. Textul este plin de confuzii (autorul
crede că la Vecina se varsă nu doar Dunărea, ci încă opt râuri, între care şi unele
aflate de fapt în Ungaria). Pe această lucrare nu se poate pune însă niciun temei.
N. Grămadă considera că insula menţionată în hărţi este cea care există în dreptul
oraşului Isaccea 40. Dacă ţinem seama de ipoteza lui Marcu Botzan, atunci ar trebui
să amplasăm Vicina chiar într‐o insulă. Prin urmare, consider că Vicina a fost ori o
localitate dezvoltată lângă Isaccea, ori o insulă din zona cotului Dunării de la
Galaţi‐Garvăn, care a fost colmatată şi în final înghiţită de ape. Nicolae Iorga a
intuit posibilitatea acestei localizări a Vicinei „la unghiul de îndoire a Dunării
către răsărit” 41.
Închei cu cuvintele lui Petre Ş. Năsturel: „De aceea acest punct strategic –
întretăierea Dunării, a Dobrogei şi a Bugeacului, în legătură şi cu Marea Neagră –
credem că era locul cel mai nimerit pentru bogata Vicina, care putea astfel
îndeplini în chipul cel mai lesnicios menirea sa de mijlocitoare nemiloasă şi
lacomă de câştig a schimburilor de mărfuri între lumea apuseană şi aceea
asiatică”42. Deşi el avea în vedere Isaccea, aceleaşi observaţii pot fi considerate
valabile şi pentru insula dispărută de la cotul Dunării.
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Abstract: In this article we analyse the impressed‐pottery from the Early Neolithic
site of Kovačke Njive. It is argued that the impressions on the pottery have not been made
by impressing fingertips and fingernails into the plastic clay, but by using different kinds
of tools. The classification of the so‐called impresso‐ornaments is made based on the
diagnostic traces on the sherds: movement direction of the potterʹs hand and position of
the tool during execution. Based on the functional properties of the textured surfaces,
impresso‐treatment is regarded as a surface finishing method. According to the variety of
impressions and implements used, we assume the household production involving part‐
time artisans.
Rezumat: În articol este analizată ceramica impresso descoperită în aşezarea
neolitică timpurie de la Kovačke Njive. Se demonstrează că imprimarea ceramicii nu s‐a
făcut prin impresiunea vârfurilor degetelor sau a unghiilor în pasta moale, ci prin
utilizarea unor tipuri diferite de instrumente. Clasificarea așa‐numitelor motive impresso
este realizată pe baza analizei urmelor de pe fragmentele ceramice: direcția de mișcare a
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mâinii olarului și poziția ustensilei în timpul executării decorului. Pornindu‐se de la
aspectul funcţional al texturii suprafeței, tehnica de decorare impresso este considerată o
metodă de finisare a suprafeței. Având în vedere varietatea impresiunilor și a ustensilelor
folosite, se poate presupune existența unei producții pentru uz casnic în care erau
implicați în egală măsură şi olarii specializaţi din comunitate.
The Early Neolithic pottery, i.e. the Starčevo tradition from the Central
Balkans, has been considered from the cultural history point of view and
typological analyses were conducted in order to establish its chronological
position. The so‐called impresso‐ornaments, as one of the most prominent
features of the Starčevo pottery, have been usually seen as a way of decoration;
nevertheless, a detailed classification of these patterns has never been made.
Moreover, the considerations of technological and functional aspects of impresso‐
pottery are lacking. However, numerous fragments of this pottery class excavated
at the site of Kovačke Njive may shed a new light on the execution techniques,
function of the textured surfaces and some aspects of the production
organization.
The site
In 2011, when preparations for the construction of E‐75 highway (Belgrade‐
Athens) began, rescue excavations on two Neolithic sites near the village of
Pavlovac, approximately 10 km south of Vranje were conducted by the joint team
of the Faculty of Philosophy and Institute of Archaeology in Belgrade. Both sites
were multi‐layered, containing traces of Early (Starčevo) and Late (Vinča)
Neolithic occupation, along with layers belonging to the late prehistoric and
medieval period. The site of Čukar is located on a hill, and the site of Kovačke
Njive joins it on its southeastern side. The Neolithic layers on Kovačke Njive were
disturbed by late prehistory and Middle Ages ploughing and building activities.
This is why Early and Late Neolithic portable finds are mixed together with the
remains from later periods. However, two excavated structures (one pit and one
pit‐dwelling) were attributed with certainty to the Early Neolithic. 1 Analyses of
the pottery revealed that there are no differences between the pottery originating
from the structures and pottery found in the cultural layer. Therefore, the pottery
assemblage presented in this paper includes all of the pottery findings from the
site.
Kovačke Njive pottery assemblage
The Early Neolithic pottery from the site attributed to the Starčevo tradition
was highly fragmented, with only a few complete vessels. A total number of
14,670 fragments and complete vessels excavated in structures, as well as in
cultural layer were statistically processed. The results concerning all formal
properties in general fit into the current knowledge about the Starčevo pottery. A
vast majority is made from a medium fabric made of clay mixed with chaff and
different mineral inclusions (93%): fine sand (67%), crushed stone (17%) or gravel

1

VUKOVIĆ et alii, forthcoming.
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(9%), while only 7% of the specimens belongs to fine (clay without any inclusions
or with finely grained sand) or rough fabric (clay with great quantities of crushed
stones). A large number of pottery sherds were poorly preserved; in some cases,
their outer and/or inner surfaces were severely damaged and the surface was not
preserved at all (4% of outer and 3% of inner surfaces, respectively); the slip was
very hard to identify since it usually appears on a small surface of the fragments.
However, in most cases, the outer surfaces were finished by applying a slip (42%),
burnishing (32%), or smoothing (20%), but it can be assumed that the frequency of
the slipped specimens was considerably higher and that it could not be identified
due to poor pottery preservation. A small quantity of sherds exhibits roughened
surfaces (0.19%) or twig‐strokes (0.23%) on the outside; it was argued that the
latter could be some kind of preparation of the vessel for applying the slip (cf.
Vuković 2004, p.91). The frequencies for the inner surfaces are similar: slipped
(41%), burnished (35%) and smoothened (21%). Shape frequencies exhibit a
domination of the conical bowls (45%), followed by globular bowls (24%), S‐
shaped vessels (20%) and hemispherical bowls (10%); other forms include pear‐
shaped and miniature vessels and only one example of biconical bowl. With the
exception of abrasion traces on several specimens, other kinds of surface
alteration (carbon deposits and sooting clouds) are lacking.
Although the frequencies of formal properties generally reveal an usual
situation in Starčevo pottery assemblages, the material from Kovačke Njive differs
from other sites in one distinct feature: the amount of decorated specimens. It
seems that the quantity of decorated fragments is striking. Published works about
Early Neolithic Stračevo pottery do not reveal any quantitative data concerning
the decoration. It is usually noted that some specific technique dominates2 or that
small quantities of pottery are decorated3. The problem lies in the fact that the
assemblages from old excavations do not represent a statistically valid sample,
since a certain selection was made, and only a small percentage of pottery
remained available for statistical analyses. So far, the only comparable data set
comes from Blagotin4. In contrast to Blagotinʹs 9% of decorated specimens, 15%
(namely 2,406 sherds) from Kovačke Njive seem very significant. Although small
amounts of different techniques are present: incising ‐ 6%, organized barbotine ‐
3%, appliqué and modelling (in two cases with figural representations) ‐ 1%,
channelling ‐ 1% and a small amount of combination of different techniques,
various kinds of impressions predominate (84%). Such abundance of impresso‐
ornaments inevitably leads to reconsiderations of the execution procedure, their
function and mutual relations with other techniques.
Impresso‐decoration revisited
Although impresso‐decorated pottery sherds are easy to differentiate from
other kinds of pottery with textured surfaces, it seems that their classification is
not always an easy task. Moreover, it has become apparent that traditional

BOGDANOVIĆ 2004.
e.g., PERIĆ & NIKOLIĆ 2004.
4
VUKOVIĆ 2004.
2
3
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descriptions of impresso‐decorative techniques are often unclear and imprecise5,
and that they tend to describe these ornaments without thorough consideration of
the decoration technique, i.e. the implements used and the applying mode, as well
as their function. In traditional archaeology, it is widely accepted6 that so‐called
impresso‐ornaments were executed by pressing fingers or fingernails into the
outer surface of the vessel in its plastic stage. This feature was recognized as one
of the most important characteristics of Early Neolithic, i.e. the Starčevo pottery.
However, from the technology point of view, which was rarely considered,
impressing is a ʺdisplacementʺ decorative technique, which involves displacing
clay by applying pressure7, and by using not only fingers, but also various kinds
of tools. Bearing in mind the fact that the Neolithic impressing techniques were
not elaborated, nor discussed in detail, the attribution of such decoration to
finger/nail impressions was common, and taken for granted, while implements
use was only sporadically mentioned and never considered as a variety of the
same technique. The analysis of Kovačke Njive data provided more detailed
insight into the execution procedure. Various kinds of impressions were
identified, suggesting usage of different tools; moreover, traces formed during the
making process indicate the movement direction of the potterʹs hand and tool
position during execution. A classification of the impressed ornaments was made
based on these criteria:
1. Punctuated impressions (178 specimens, which makes 7% of decorated and
8% of impressed specimens). As it was suggested in the relevant literature,
punctuation is a variety of impressed decoration which includes usage of
ʺnaturalʺ objects such as fingernails, sticks, shells, stems etc.8. These impressions
were made by pressing an implement into the clay at 90o. The impressions’
margins are evenly elevated, suggesting that clay was soft, i.e. in its plastic stage.
According to the impressions’ shape, their cross‐sections and depth, several
different tools can be identified (fig. 1).
a) Impressions made by an impressing tool with circular cross‐section have
vertical ʺwallsʺ and can be divided into four groups. Impressions made with a flat
tip tool are regular, usually impressed to a considerable depth (Pl. I/1); it can be
assumed that the tool was not deliberately made for this purpose, and that some
kind of stick could have been used. Irregular, carelessly executed impressions
were made by using the rounded tip tool (Pl. I/2, 4, 6); similarly, some kind of
ʺnatural” object could have been used. Deep, regular impressions with a small
lump of clay in the middle (Pl. I/5, fig. 5) suggest usage of a hollow stem (cane?)
or a bird bone. Finally, small impressions were made by a tool with pointed tip
(Pl. I/3), and are organized in parallel rows. Some kind of awl could have been
used.
b) Tools with triangular cross‐section exhibit slanted ʺwallsʺ (Pl. II/1). The
impressions are regular, usually structured in parallel rows (Pl. II/2, 4‐5) or in
circular pattern (Pl. II/3). Bearing in mind the appearance of the impressions,
VUKOVIĆ 2013.
VUKOVIĆ 2013 for overview.
7
RYE 1981, p. 92.
8
RYE 1981, p. 92.
5
6
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some of the tools used must have been deliberately shaped.
c) Tools with irregular quadrangular cross‐section. The impressions are
shallow, organized in parallel vertical (Pl. III/1‐3) or deeper horizontal rows (Pl.
IV/1). The latter could have been made by using a denticulate bone or wood tool.
d) ʺKidneyʺ‐shaped impressions (Pl. IV/2‐4) are shallow, organized in
parallel rows. It is possible that a vertically cut bird‐bone was used.
e) ʺFishʺ‐like impressions (Pl. IV/5). All of the impressions are identical, so
there is no doubt that they were made by using some specific tool that cannot be
identified.
f) Impressions in crescent shape were made with a very sharp tool. They
were usually interpreted as shell‐impressions, and this can be an acceptable
solution (Pl. V, Pl. VI/7). On the other hand, a considerable number of crescent‐
like impressions are very thin and short (Pl. VI/1, 3‐6, Pl. VII/6), thus excluding a
shell as a tool. There is no doubt that many specimens with this kind of
impressions could have been attributed to fingernail‐impressions. Due to the fact
that impressions are of identical appearance, made in regular width and depth, it
can be assumed with certainty that some sharp tool was used instead of
fingernails. Impressions are sometimes roughly executed, with lumps of excess
clay (Pl. VI/2); in this case, the tool cannot be identified with certainty.
g) Impressions in the form of short, straight, usually vertical lines (Pl. III/4,
Pl. VII/1‐5). Due to their appearance, it is possible that, in traditional typologies,
these ornaments could have been identified as incised decoration. However, their
appearance strongly opposes this interpretation. Incising involves movement of
potterʹs hand, making the depth of the incised line uneven: movement direction
can be assumed by the shallower incision on one end, and deeper one on the spot
where the movement ended. In addition, lines could not be of the same length.
The impressions shown on Pl. VII/1 are of the same size; both ends are shallower
than the middle of the line. These features suggest impressing rather than
incising; it could have been made by using some sharp implement, possibly a
rounded edge flint tool.
2. Punctuated impressions made by the potterʹs hand movement in an
oblique angle, made in a plastic or leather‐hard clay. The impressions are uneven,
not structured in motifs, but covering the whole surface of the sherd instead; they
can be shallow (Pl. VIII/1,2) or deep, with extruded edges, i.e. made without the
removal of excess clay (Pl. VIII/3). In contrast to the previous group, the shape
and cross‐section of the used tool could not be identified, because the execution
involved a higher pressure along with pushing the tool down an angle. In one
case, the use of a ʺkidneyʺ‐shaped tool can be assumed (Pl. VIII/2), but the
impressions are not regular, exhibiting different depths, suggesting a careless
fabrication. Another group consists of impressions made by pressing and
dragging a ʺГʺ‐shaped tool; the ʺwallsʺ of the shallow (Pl. VIII/5) or deep (Pl.
VIII/4) impressions are slanted; the motif is organized in parallel rows.
The vast majority of sherds (86%, namely 1,733 fragments) belong to a
diverse group, traditionally attributed to the ʺtypicalʺ Starčevo impresso‐
ornaments. It was argued that the majority of these ornaments (with the exception
of finger impressions) were not made by pressing fingernails, but also by using
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tools9. These impressions have different appearance, depth and width, but all of
them share one important feature: they are made by pressing and dragging a
sharp tool over the surface. The impressions can be distributed without
patterning, but they can form vertical and horizontal parallel rows as well. The
most typical are very deep impressions with a lump of excess clay left after
dragging (Pl. IX, Pl. X/2, 4), sometimes in the shape of a coffee‐bean, probably
made in a leather‐hard clay (Pl. X/1, 3, 5). In some cases, the shape of the tool‐tip
can be observed, as in the case of the specimen shown on fig. 2: at the beginning
of the movement, the tool left shallow denticulate traces: sticks or bone could
have been used for this purpose (fig. 2a). It is important to stress that several
objects with different tip shapes could have been used on the same vessel along
with the previously mentioned sharp, flattened object that literally cuts the
surface (fig. 2b). Rough, uneven, carelessly executed impressions made by
different tools can be observed on other sherds (Pl. VIII/6): it seems that along
with flat objects, some hollow tools were used as well. The impressions’ depth
varies, as well as their shape, and excess clay is present sporadically.
A considerable number of specimens exhibit impressions without lumps of excess
clay. A deep thin line can be observed in the center of these impressions (fig. 3),
again indicating the use of a sharp pointed tool. Some interesting markings are
identified on the specimen shown on fig. 4: a tool was used upwards, in a vertical
movement, leaving a deeper line in the center and slightly extruded ʺwallsʺ on the
upper end.
Another kind of decoration, usually called ʺpinchingʺ was identified in the
Kovačke Njive assemblage, but in a smaller quantity (5%, i.e. 94 specimens).
Traditionally, it is explained as the simultaneous impressing of both hands’
fingernails, stressing the presence of the excess clay lumps10. However, the
pottery analysis revealed that no pinching occurred; rather, the tools use seems
again more likely. The impressions do not look different from the ones previously
described. The only difference is that they occur in pairs (Pl. XI/1‐4). Therefore,
the same techniques and implements were used.
3. Grooving. One separate group consists of fragments with extremely
shallow depressions of different sizes and orientation. This intervention
resembles to incising and impressing, but it seems that it was differently made.
One possibility is that this kind of ornaments was made by dragging the tool over
the surface (Pl. IV/6); therefore, it includes movement. The difference from
incising is the type of tool: it was not pointed, but flat‐tipped. Another possibility
is that some kind of flexible object, such as a straw was used; it could have been
laterally pressed into the plastic surface, thus making irregular and uneven
shallow depressions. 11
Other related techniques
A motif related to ʺpinchedʺ ornaments is a wheat‐grain motif. In the
considerations on the Blagotin assemblage, it was argued that the wheat‐grain
VUKOVIĆ 2013
ARANĐELOVIĆ‐GARAŠANIN 1954, p. 67.
11
This kind of execution was assumed for the Early Neolithic altars (VUKOVIĆ 2014).
9

10
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motif in relief was executed not by pinching, but by applying a plastic band on
the vesselʹs walls, then pressing it to the walls by using a thin, sharp implement
(pointed stick or bone) in a series of short notches, forming parallel rows12. In the
Kovačke Njive assemblage, the wheat‐grain motif is present in a small quantity
(only 5 specimens) (Pl. XI/5‐6); their appearance support earlier made conclusions
about the tools use. However, in some cases the plastic band was not applied, but
formed as a consequence of dense, deep notches instead (Pl. XI/7). It was also
argued that the so‐called organized barbotine (e.g.) is related to the wheat‐grain
motif. The observation of the impresso‐barbotine hybrids’ presence identified in
the Blagotin assemblage is confirmed in the Kovačke Njive assemblage as well. A
layer of clay was applied to the already shaped vesselʹs walls, and then finger‐
pressed (Pl. XII/2); this is the only appearance of fingertip impressions in the
Kovačke Njive assemblage. The other specimen (Pl. XII/1) also shows finger
impressions and dragging over the paste layer, leaving uneven, wavy surfaces. A
fragment with organized barbotine combined with the impressions in the form of
straight lines (1g) is also worth mentioning (Pl. XII/3).
Technological aspects and impresso‐decoration function
The various types of impresso‐decoration’s classification and description in
the Kovačke Njive assemblage requires reconsidering the existing knowledge
about the technological and functional aspects of the Early Neolithic pottery.
Impresso‐decoration and surface treatment. The impresso‐technique is usually
seen as a decorative technique; however, its initial purpose, especially in the case
of irregular, unpattern impressions could have been different. In the pottery
studies, impressing is regarded as a method of surface finishing13, especially in
the cases where the impressions are applied to the entire vessels’ surface, without
distinguishable motifs. Textured (or patterned) surfaces have a clear functional
role: they provide a better grip, making a pot easier to carry and making it less
slippery when wet. On the other hand, textured surfaces are suitable for food
preparation, because they improve heat transfer in cooking14. In this sense,
barbotine, as a method of surface roughening, has the same function. It was
established that impresso (and barbotine) treatments occur on two functional
vessel classes in the Early Neolithic: large conical bowls (intended for short‐term
water storage, for everyday use in the household) and S‐profiled vessels
(intended for transport and storage, and extremely rarely for cooking)15. The same
pattern is observable in the Kovačke Njive assemblage; along with conical bowls,
impresso‐ornaments occur on the fragments of large vessels with thick walls,
suggesting the storage function (only one whole S‐profile pot with impresso was
found in situ). However, the decorative purpose of the impressions cannot be
excluded. The presence of finely shaped impressions organized in motifs suggests
that the Neolithic potters recognized the surface finishing treatment as a means of
making a decorative effect as well.
VUKOVIĆ 2013, p. 669‐670.
RICE 1987, p. 140‐141.
14
PIERCE 2005; RICE 1987, p. 138.
15
VUKOVIĆ 2013, p. 668‐669.
12
13
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Two different surface treatments can occur on the same vessel: it is usual that
the upper parts of the pots (rim and neck) have a slipped outer surface, while the
lower parts are roughened or impressed (7% of impresso‐decorated fragments).
The slip application techniques can be divided into three groups: dipping,
pouring and wiping16. The presence of the slip over the textured part of the vessel
was not recognized so far in the Neolithic assemblages. However, several pots
from Kovačke Njive show the presence of a slip on the impressed outer surface.
Therefore, the slipping techniques employed must be determined. The differences
between dipping and wiping can be assessed by examining the diagnostic traces
on the fragments: when the slip is applied by dipping, it penetrates recesses and
grooves; wiping the surface with a cloth or ball of grass soaked in the slip covers
only smooth surfaces, while it does not penetrate into the depressions and
grooves 17. The Kovačke Njive slipped specimens’ majority show the latter (Pl.
III/3, V/7, XI/7). The impressions on the specimen shown on fig. 5 are, however,
filled with slip, suggesting dipping technique. Bearing in mind the fact that the
impressions form regular parallel rows, it can be assumed that dipping was
applied in the cases when decorative effect of impresso was more important than
its functional role. On the other hand, applying the slip is related to the vesselʹs
intended use. The functional role of the slip is to reduce porosity, especially if the
fabric is rich with organic inclusions; this is important for the liquids’ storage. It
also reduces permeability18, making the pots unsuitable for cooking. These
properties of the slip on interiors further support already described observations
about the function of impressed vessels (storage and transport). Applying the slip
on the exteriors involves one more step in the production sequence; therefore it
increases the production costs, i.e. labor investment. Consequently, the slip’s
importance was considerable, but the reasons of its application on the outer
textured surfaces still remain unclear. It can only be assumed that its decorative
effect played an important role as well. More analyses and experimental work is
therefore much needed.
Impresso‐decoration and organization of production. According to the range of
different impressions previously described, it seems that the Early Neolithic
potters used a variety of tools: stems, bird bones, denticulate bones, awls, shells,
flints, etc. On the other hand, the quality of impresso‐ornaments varies to a great
extent, with some vessels decorated with great awareness and attention
presenting regular motifs, organized in parallel rows, sometimes on a distinct
part of the vessel, while others display careless impressions, randomly placed on
the surface of the pot. It could be argued that these features indicate different
levels of pottersʹ skill, thus presuming the presence of inexperienced artisans. The
Early Neolithic pottery’s manufacture process is still unknown. The diagnostic
traces and markings that reveal the vessel shaping process are usually lacking;
they were ʺerasedʺ by applying slip and burnishing of the surface. Impressing
was, as it was stated earlier, executed after the vessel was built, in its plastic or
leather‐hard stage. In order to avoid deformation of the walls during the
RICE 1987, p. 150.
RYE 1981, p. 41.
18
BRONITSKY 1986, p. 225.
16
17
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execution of impressed designs, opposing pressure from the opposite side was
necessary19. The interior walls are, however, usually even and regular, indicating
that possible markings were removed after the decoration was finished.
Moreover, the preserved sherds do not exhibit any kind of deformation, therefore
excluding the possibility of a lower level of the potterʹs skill. Therefore, carelessly
executed impressions indicate that their appearance has not always been the main
concern of the potter, again supporting the possibility that the functional role of
impresso‐decoration was more important than their display properties.
Decorative effects of impressed designs therefore can be regarded rather as a
choice of the potter, than as a consequence of social requirements and pressure.
On the other hand, a great variability of impressed designs may lead to some
further considerations. The used tools’ variety, impressions’ appearance and
(ir)regularity suggest the presence of a large potters number. This is not
surprising, because the Early Neolithic pottery production is household‐based20,
as it was proposed in different models explaining the pottery production
organization21. It implies non‐specialized manufacture for the needs of the potterʹs
household, part‐time involvement in the craft and seasonal potting activities.
Observations of impresso‐decoration from Kovačke Njive additionally support
these already defined characteristics of Early Neolithic organization of
production.
Chronological considerations
Since the 14C data for the site is not yet available, certain conclusions about a
relative chronology can be made, based on the pottery’s attributes. Generally, the
morphological traits, such as the absence of biconical and pedestalled bowls,
indicate earlier phases of Early Neolithic. The decoration characteristics further
confirm this conclusion. The most important is to emphasize the complete absence
of painted designs, which are common on the neighboring site of Pavlovac‐Čukar.
Other features can be elaborated in more details. In the sense of relative
chronology, impresso‐decorated pottery can be regarded as a chronological
marker. Some authors22 argued that frequency ratios between impresso and
barbotine treatments should be considered as the most important clue for
establishing the chronological position of the Early Neolithic assemblages. The
predominance of impresso‐ornaments in the Kovačke Njive material record (84%
vs. 3%) therefore suggests earlier phases of the Starčevo tradition. It was also
argued that, in terms of technological change, the sequence: non‐organized
impresso ‐ wheat‐grain motifs in relief ‐ barbotine, reveal chronological
succession of pottery features23. These features overlap in the Blagotin and
Kovačke Njive assemblages, indicating the beginning of the Starčevo tradition
transformation. This change will lead to the disappearance of impresso and
domination of barbotine technique, observable on the neighboring site of
RYE 1981, p. 92.
VUKOVIĆ 2011.
21
for example RICE 1981; SANTLEY et alii 1989.
22
NIKOLIĆ 2001.
23
VUKOVIĆ 2013.
19
20
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Pavlovac‐Čukar. Although it is beyond the scope of this paper to argue about
possible movements of Starčevo population and horizontal stratigraphy, the
occurrence of the Early and Late Starčevo pottery on two adjacent sites is
undoubtedly worth mentioning.
Conclusion
The Kovačke Njive pottery assemblage obtained a relevant data set for the
impresso‐technique examination. The analysis revealed that the widely accepted
notion of impresso as a decoration technique, which involves impressing of
fingertips and fingernails into the plastic clay, should be reconsidered. Although
finger and fingernail impressions are not excluded, it was shown that the majority
of so‐called impresso‐ornaments were executed by using a variety of tools.
Therefore, the main concern of the researchers should be the reconstruction of the
applied techniques and the textured surfaces’ function, rather than the motifs’
appearance. So far, detailed analyses of relevant data sets from the Early Neolithic
assemblages are still lacking, and the need for more research, including
experiments, must be emphasized.
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CLAY CONTAINERS IN CONTEXT: THE BOIAN ”SANCTUARY”
AT CĂSCIOARELE ‐ OSTROVEL, SOUTHERN ROMANIA
Radu‐Alexandru DRAGOMAN**
Cuvinte‐cheie. „Sanctuar”; recipiente; conținere; circulație a substanțelor;
Căscioarele‐Ostrovel; tell; tradiția Boian; eneolitic; România.
Keywords. “Sanctuary”; containers; containment; circulation of substances;
Căscioarele‐Ostrovel; tell; Boian tradition; Eneolithic; Romania.
Rezumat. În textul de față, împreună cu datele deja cunoscute, prezint o serie de
materiale inedite provenite din „sanctuarul” Boian din tell‐ul de la Căscioarele‐Ostrovel,
sudul României (cca. 4800‐4550 BC; faza Spanţov). Pe baza acestor materiale, am
analizat critic interpretările anterioare, mutând accentul dinspre discursurile dominante
referitoare la funcționalitatea construcției (e.g. „sanctuar”, „templu”, „locuință”), spre
noțiuni pe care le consider a fi centrale pentru înțelegerea lumii eneolitice – și anume cele
de recipient, conținere și circulație a substanțelor.
Abstract. In this text I present a series of unpublished materials from the Boian
“sanctuary” in the tell‐site of Căscioarele‐Ostrovel, southern Romania (c. 4800‐4550 BC;
Spanţov phase), along already known data. Based on these materials, I have critically
analysed the previous interpretations, by shifting the emphasis from the dominant
discourses referring to the function of the building (e.g. “sanctuary”, “temple”,
“dwelling”), to principles I consider to be central for the understanding of the Eneolithic
world – namely those of container, containment, and circulation of substances.
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Introduction

Since its publication, the Boian “sanctuary” discovered in 1968 on the
Căscioarele‐Ostrovel tell (Călăraşi county), in southern Romania (Fig. 1), and
dated c. 4800‐4550 BC (Spanţov phase), became well‐known in the archaeological
literature dedicated to the Eneolithic of the Balkans, generally, and of Romania, in
particular.1 However, a series of architectural elements and most of the related
inventory remained unpublished until today. For example, among the containers
present in the “sanctuary”, only a single fragment belonging to a storage vessel
was published.2 Therefore, based on the materials identified in the storerooms of
Vasile Pârvan Institute of Archaeology – Bucharest, in the storerooms of Lower
Danube Museum – Călăraşi, and in the collection from Călăraşi under the
management of Mr Florin Rădulescu, as well as based on the field notes from
1968, this paper discusses the “sanctuary” and the clay containers found in it. I
mention from the beginning that, following Jean‐Pierre Warnier, the term
“containers” used in the present study does not refer only to vessels themselves,
which may contain substances, but also to all those objects aimed at channelling
the substances on a certain route, objects which have a surface and one or several
openings linking an interior and an exterior.3
The context
The “sanctuary” (or burnt house 12/1968), located in the centre of the
settlement (Fig. 2), had a rectangular form, was oriented East‐West and is
supposed to have had about 16 m in length and 10 m in width; however,
regarding its sizes, as the author of the research himself warns us, we must take
into account that the part towards ESE and the SSE corner were not excavated4
(Fig. 3). The “sanctuary” had solid wattle‐and‐daub walls (Fig. 4) and thick
wooden pillars – some fragments were over 15‐20 cm thick and bore imprints of
such pillars. Inside, under the collapsed walls, in certain parts, the existence of a
floor made of clay was noticed 5 (Fig. 5).
The “sanctuary’s” interior space was divided into two areas through a
partition wall, indicated by a row of six wooden pillars fixed in the ground (Fig.
6). The space towards WNW, called room no. 1, was almost entirely investigated,
while the space towards ESE, called room no. 2, was excavated only to a little
extent.6 Although the entrance was not identified, Vl. Dumitrescu considers that
in order to enter room 1, one had to pass first through room 2.7 According to Vl.
1
DUMITRESCU 1970; GIMBUTAS 1974, p. 71, 88; DUMITRESCU et alii 1983, p. 78;
WHITTLE 1996, p. 94‐95; MONAH 1997, p. 33‐34; MONAH 2001, p. 174, 186; CHAPMAN
2005, p. 284; LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 534‐540; LICHTER 2014. For the
absolute dating see REINGRUBER 2015, p. 306.
2
DUMITRESCU 1970, p. 9.
3
WARNIER 2006.
4
DUMITRESCU 1970, p. 9.
5
DUMITRESCU 1970, p. 9.
6
DUMITRESCU 1970, p. 9.
7
DUMITRESCU 1970, p. 21.
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Dumitrescu, in terms of architecture, the essential difference between the two
rooms is that fragments of painted walls (on the inside) were collected only from
the perimeter of room 1 (Fig. 7), while in the perimeter of room 2, as far as it has
been excavated, fragments of wall had smooth external and internal surface, but
no traces of paint.8 The interior side of the walls in room 1 was well smoothed,
red painted and decorated with yellowish‐white linear, spiral and circular
patterns (Fig. 8). On some of the fragments it can be noted that the paint was
restored twice, each time with a different design9 (Fig. 9). A 30‐40 cm high clayey
ground bench, located in the southern part of room 1, was painted in the same
manner as some of the wall fragments. 10
In the category of (unpublished) fixed elements are included also two
fragmentary clay triangles, white painted on both sides (Fig. 10); the triangles
seemed to have been fixed vertically on a stand, possibly a bench, on one of the
sides. The triangles were probably positioned so that they could be seen from
both sides.
Also included amongst the (unpublished) fixed elements are three pieces
in the shape of houses, with animal necks and heads (Fig. 11), which, judging by
the basis of two of them, were attached to one or several stands; one of the pieces
is almost complete and unpainted and the other two are fragmentary and white
painted.
Last but not least, it must be mentioned that under the debris of the
collapsed southern wall, but under the house level, a child skeleton was found11
(Fig. 12).
Objects from the “sanctuary”12
In room 1 several objects were discovered. Part of them, such as a circular
clay “medallion”, two so‐called clay columns, a grinder and a fragment of a large
ceramic container were mentioned in the article published by Vl. Dumitrescu13,
while the other objects, such as a series of vessels and sherds remained
unpublished so far.
“Medallion”
The above mentioned “medallion” was found in the proximity of the
“sanctuary’s” WNW corner and, probably, it garnished the interior of the West
wall (Fig. 13). The medallion had a diameter of roughly 20 cm, 3‐4 cm thickness

DUMITRESCU 1970, p. 9.
DUMITRESCU 1970, p. 10.
10
DUMITRESCU 1970, p. 18, 20.
11
DUMITRESCU 1970, p. 14 and Fig. 8 (p. 20).
12
It is possible that further objects from the “sanctuary” still exist in the storerooms,
but I could not identify them so far.
13
DUMITRESCU 1970.
8
9
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and was painted in three colours on one of the sides, with red and white on
brown background.14
Columns
The first of the columns, 1.90 m long, empty inside, was found near the
southern wall of room 1, deformed and partially damaged (Fig. 14). If complete, it
would have been up to 2 m long and an oval shape, with a diameter of 43 and 41
cm, and with 9‐10 cm thick walls. The extremities were not preserved, and no
existence of a base was noted. The column was successively painted three times,
with yellowish‐white linear and geometric patterns on a red background, and
each layer of paint had a different design as in the case of the walls (Fig. 15). The
first layer of paint consists of curve lines, probably spirals; the second layer of
paint – of yellowish‐white and red alternating vertical lines; and the third layer –
of yellowish‐white affronted lines and triangles as well as red spirals. A copy of
the original was made and it was considered as being extremely accurate
(exhibited in the Lower Danube Museum, Călăraşi; Fig. 16: 1). In the immediate
vicinity of the column there were two roughly parallel rows of four and,
respectively, three pillar holes, not connected to any wall and which, according to
the author of the excavations, were probably derived from a canopy or a shield
for the column.15
The second column, of reduced sizes, had 2 m in length, about 10 cm in
diameter and was painted with yellowish‐white patterns on a brown‐red
background (Fig. 16: 2). The small column, also empty on the inside, was found in
a fragmentary status, in the vicinity of the row of pillars separating room 1 from
room 2 16 (Fig. 17).
Ceramics
In the “sanctuary” no groups of complete vessels were found; there were
only vessel fragments stemming from containers probably already out of use by
the time the “sanctuary” was destroyed by fire (Fig. 18). The image offered by the
pottery inside the “sanctuary” contrasts with the “frozen” image of ceramic
inventories from the other two Boian houses excavated at Căscioarele‐Ostrovel –
Houses nos 10 and 11. This difference seems to indicate either that the containers
used in the “sanctuary” were removed before its destruction or that in the
“sanctuary” containers were not present on a permanent basis, but were rather
brought on the occasion of certain events and removed afterwards.
Anyway, among the containers found in the sanctuary there are vessels that
can contain substances, stand‐vessels, and a lid. The first category includes closed
shapes such as vessels of large sizes, with nearly 2 cm thick walls, burnished
inside and outside, decorated with grooved and excised motifs17 (Fig. 19: 1, 3). As
DUMITRESCU
DUMITRESCU
16
DUMITRESCU
17
DUMITRESCU
14
15

1970,
1970,
1970,
1968,

p.
p.
p.
p.

10.
10, 14‐18.
18 and 20.
38, 39‐40, 60.
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open shapes, in the first category are included: a large size vessel with burnished
exterior and interior surface, decorated with grooved and excised motifs (Fig. 19:
2); a dish of 17.3 cm in diameter, with burnished exterior surface and the inside
painted with white spirals on red‐brown background (Fig. 20: 1); a dish of 40 cm
diameter, with very well smoothed exterior and interior surface (Fig. 20: 2); a
bowl of 25 cm diameter, smoothed on exterior and interior (Fig. 20: 3); and a leg
fragment from a large size vessel, of 42 cm diameter, burnished and painted in
white and brown on red background (Fig. 21: 1). The field notes from 1968 also
mention “a fragment of a dish with horizontal channellings”,18 not yet identified
in the storerooms. The second category is represented by an undecorated
fragment from a stand‐vessel of 40 cm diameter (Fig. 22: 1), and a painted vessel
with three holes in the upper part (Fig. 22: 2). The lid has a diameter of 14.6‐16 cm
and burnished exterior surface (Fig. 21: 2).
A particular case is represented by a complete plate, of small sizes,
burnished and painted with white on the inside, which was sealed with a piece of
clay/daub moulded on the vessel’s shape, and painted on both sides with white
paste (Fig. 23).
Last but not least, one must note that after the destruction of the sanctuary
vessels were deposited over the rubble: Vl. Dumitrescu mentions the existence of
some “groups” or “stack of potsherds” coming from “vessels broken in situ”.19
Other objects
Among the objects found in the “sanctuary” there are also mentioned a
grinder20 and “a fragment (broken in two) of a copper tool (needle?)”.21
Interpretations
Based on the architectural elements and some of the inventory elements,
in particular the columns, House 12/1968 was classified by Vl. Dumitrescu as a
sanctuary dedicated to a “column cult”.22 The absence of a similar construction in
the contemporary settlement at Radovanu‐La Muscalu was considered by him as
an argument in favour of interpreting the “sanctuary” at Căscioarele‐Ostrovel as a
“cult centre” where members belonging to several communities from the same
area were gathered for certain magical and religious practices.23 Following Mircea
Eliade, Vl. Dumitrescu claimed that the two columns “would have ensured the
communication with the sky”.24 According to Vl. Dumitrescu, the column’s cult,
related to the sky, would have been different from the fertility cult, related to the
land and represented by the anthropomorphic female figurines, commonly
DUMITRESCU 1968, p. 39.
DUMITRESCU 1968, p. 59, 64, 74.
20
DUMITRESCU 1970, p. 20.
21
DUMITRESCU 1968, p. 45.
22
DUMITRESCU 1970, p. 16.
23
DUMITRESCU et alii 1983, p. 78.
24
Mircea Eliade quoted in DUMITRESCU 1970, p. 21.
18
19
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occurring in the (E)Neolithic sites from south of Romania, but absent in the three
Boian constructions at Căscioarele‐Ostrovel.25
In its turn, Marija Gimbutas called House 12/1968 a “temple” or a
“community sanctuary” given its central position. 26 The columns from Căscioarele
were linked by M. Gimbutas with those from the Minoan and Mycenaean palaces,
and interpreted as being “a reincarnation of the Great Goddess as the source of
life force”.27
Despite the significant changes in the field of archaeology of ritual and
religion since the beginning of the 1980s28, thanks to the advent of post‐processual
approaches, in Romanian archaeology the interpretations of the “sanctuary” at
Căscioarele‐Ostrovel have remained almost the same as those proposed by Vl.
Dumitrescu and M. Gimbutas. In several texts, House 12/1968 was interpreted as
a “community sanctuary” with a “ceremony hall” and a “tribute hall”.29 The seven
pillars around the large column and the seven rows of painted triangles on the
same column were considered evidences of a “sacred numerology”; it is said that
seven is a common number in the Neolithic contexts, as well as in the Babylonian
mythology or in the Christianity. 30 The two columns would represent an “axis
mundi”, “the link between Earth and Sky, the symbol of sacred link”, the column
being present as a sacred symbol, in various forms, in the Neolithic “sanctuaries”
from Southeast Europe and Middle East, but also on Akkadian seals or in
Egyptian patterns. 31 The seven pillars separating room 1 from room 2 were also
linked to “sacred numerology”.32 House 12/1968 was also included in the category
of “constructions with special arrangements, specially dedicated to cult
ceremonies, having an inventory distinct from the usual house structures”, and
which would “suppose also the existence of certain persons with uncontested
authority, at least spiritual, towards the other community members; these persons
worshiped such places of worship and performed the magical and religious
rituals”.33 By contrast, in some texts, the same construction was considered an
usual house. For example, Eugen Comşa doesn’t include House 12/1968 in the
category of “sanctuaries” and considers that the two columns “served probably
for supporting the bridge”.34 E. Comşa seems to have based his interpretation on
the presence of certain material elements, such as the bench, supposed to be
linked to the daily life and not to religious practices.35

DUMITRESCU 1970, p. 21.
GIMBUTAS 1974, p. 71, 88.
27
GIMBUTAS 1974, p. 80.
28
See, for instance, INSOLL 2011.
29
LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 534‐540.
30
LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 539‐540; LAZAROVICI & LAZAROVICI
2007, p. 82.
31
LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 537‐538; LAZAROVICI & LAZAROVICI
2007, p. 83.
32
LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 539.
33
URSULESCU & TENCARIU 2006, p. 74.
34
COMSA 1987, p. 139.
35
COMŞA 1990, p. 81.
25
26
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The main issue with these interpretations is the fact that they are not based
on the objects’ materiality, but are constructed both by analogies with much later
historical periods and far geographical areas, as well as by imports from other
research fields, such as M. Eliade’s papers on the history of religions. In other
words, the objects are isolated from their context, are reduced to the status of
universal religious symbols, their significance being attached to any context in
which similar objects were found. For example, in House 6 in the Precucuteni
settlement at Isaiia‐Balta Popii a clay column fragment was found, but this was
not hollow, it had a slightly truncated cone shape, 11.5 cm in diameter, and a six
centimetres thick core, covered by two successive clay layers; despite the
morphologic difference with the columns from Căscioarele, the only
interpretation offered is still that of a “link […] between the Earth and the Sky”.36
Sometimes, the manner of interpretation is circular: for example, the grinder,
because it was found in a “sanctuary”, was considered “related to the sacred
grinding, an operation connected to the tribute of grain crops, to the fertility cult
within the large range of agricultural tributes practiced in sanctuaries”,37 as if the
grinding from constructions that are not “sanctuaries” would not have a sacred
meaning; the columns are raised as an argument to define House 12/1968 as a
“sanctuary” dedicated to the “column cult” but, at the same time, this definition
determines the grinder’s interpretation as being linked to the “sacred grinding”.
All the aforementioned interpretations are influenced by a modernist
thinking that separates the sacred from the profane, as they suggest that House
12/1968 was either used as a “sanctuary” (i.e. a building dedicated exclusively to
religious practices), or it was just an usual house. Such interpretations underlie on
a functionalist research philosophy, according to which the utility objects would
reflect household activities, while the objects which do not fall within this sphere
would reflect religious activities. It is not taken into consideration that religion
may structure all aspects of life.38 Religious ceremonies may be performed not
only in “sanctuaries”, but also in “ordinary” houses.39 In the case of Căscioarele,
the micro‐morphological data about the floors would have been extremely
important so as to determine the possible actions that took place inside the
houses, but in the 1960s such analyses were not included in the Romanian
archaeological practice. For example, in the tell‐site of Çatalhöyük (Turkey), well‐
known for the Neolithic “sanctuaries” dug by James Mellaart in 1960s, the micro‐
morphological analyses performed within the new researches showed that even
the “domestic” houses with the dirtiest floors could contain objects that seem to
be intentional deposits of foundation or abandonment, 40 and that all the houses,
irrespective of their symbolic load, were also used as domestic houses.41
The central position of House 12/1968 cannot be considered an indicator of
the construction’s special status as long as the tell’s surrounding area could not be
URSULESCU & TENCARIU 2006, p. 69.
LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 540‐541.
38
INSOLL 2004.
39
See LICHTER 2014.
40
HODDER 2010, p. 16.
41
HODDER & PELS 2010, p. 163.
36
37
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investigated; therefore, as resulted from the investigations carried out in other
tells from Southeast Europe, such as Pietrele‐Măgura Gorgana42 or Polgár‐
Csőszhalom43, it is possible that the anthropogenic deposits exceed the mound’s
limits. Nor the sizes are an argument: the other Boian constructions investigated
at Căscioarele‐Ostrovel (Houses nos 10 and 11) have also large sizes.
Moreover, painting the interior of the constructions is a regular practice in
the (E)Neolithic of Southeast Europe.44 A salient example is that of certain
constructions at Ovčarovo, re‐plastered not less than 47 times.45 Constructions
with painted walls and decorated benches are found also in other Boian‐
Gumelniţa sites. For example, House 2 from the 3rd level from Radovanu‐La
Muscalu (with a bench and an oven) had the walls painted initially in dark red,
but after a while the walls were plastered again, painted in red, and over the red
background white geometrical motifs or spirals were drawn 46; in a surface
construction in the tell‐site of Petru Rareş there was a bench renewed twice: it was
initially covered in red and painted with white geometrical motifs, and further
redecorated in the same manner, but with different motifs.47
Neither can the internal division of House 12/1968 – in particular the
distinction between the painted room, which contained the columns, and the
unpainted room – be considered an argument for the purpose of interpreting the
construction as a “sanctuary”. The difference between the two areas may be
typical also for a regular residential house. An ethnographic example that urges
caution regarding the definition of House 12/1968 as a “sanctuary” based on the
difference between the two rooms is that of Sámi houses of Norway. The interior
space of Sámi houses was divided into two parts – the front part and back part
located beyond the hearth, called baossu, which was considered sacred and where
sacred objects and hunting weapons were deposited;48 according to the
archaeological and ethnological data, the limit between the two areas was marked
by a string of whale bones, by two wooden logs or by two parallel rows of
stones.49
Another problematic aspect is that the interpretations regarding the
“sanctuary” at Căscioarele‐Ostrovel seem to explain with certainty all objects
found in a way which implies that the archaeologists have almost fully
understood the intentions, motivations and way of thinking of those prehistoric
people. The same false clarity is found also in the reconstructions of (E)Neolithic
“sanctuaries” and houses exposed in Romanian museums of archaeology (Figs.
24‐25): unrealistic tidiness; objects always complete/restored; functional
illustration of activities (sleeping, cooking, weaving, hunting, praying, etc.) with
the help of arrangements and the objects included; all become forms of ordering

E.g. HANSEN 2015.
E.g. RACZKY & SEBŐK 2014.
44
LICHTER 1993, p. 48‐49; LICHTER 2014.
45
TODOROVA 1978, p. 52.
46
COMŞA 1990, p. 81.
47
COMŞA 1974, p. 158.
48
MYRVOLL 2011, p. 88.
49
MYRVOLL 2011, p. 84‐87, 88.
42
43
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and domestication of the past. Such interpretations and expositions contrast with
the disorder of (E)Neolithic ruins, with the fragmentary and even distorted state
of the materials, with the totally “foreign” appearance of some objects and with
the subjective and objective limits of archaeological research. Such interpretations
and exhibitions are totalitarian in spirit as they imply that the universe of
(E)Neolithic people can be fully integrated into our conceptual schemes.50
Epilogue: on containers, containment, and circulation of substances
Within the narratives regarding the Boian “sanctuary” at Căscioarele‐
Ostrovel and the existence of a so‐called “cult column”, the architectural elements
and objects were treated as passive, useful only to determine the function of the
building. Their roles and meanings were subsumed to the special attention given
to the columns and, therefore, to their privileged interpretation. In contrast with
these essentialist and abstract narratives, I propose to move beyond the meta‐
narratives about the “spiritual life” of (E)Neolithic communities and to turn to the
objects themselves.
First, it is important to take into account the observation that the columns
had no architectural role. Also, the fact that no charcoal had been found inside
them indicates that the columns had been deliberately modelled to be hollow.
From this perspective, the hollow columns can be linked to a certain category of
clay containers, namely that of the tube‐vessels, such as the vessel from Măgura
Gumelniţa (Olteniţa), which is crossed by a tube51 (Fig. 26: 1), or the container
with several inlets from Sava52 (Fig. 26: 2). The role of tube‐vessels seems to be
that of directing the substances, as suggested by the existence of the so‐called
“communicating vessels”53 (Fig. 27): the tubes allow the circulation of substances
from one place to another. Starting from the analogy with the tube‐vessels, the
two columns may be considered tubes indicating a certain route, instruments for
the substances circulation. If we accept such an interpretation, than, the columns
should be related with other types of containers found in the “sanctuary”. The
closed‐shaped vessels would have been used for keeping some substances, while
the open‐shaped vessels would have been involved in the distribution and
consumption of substances. The large size of some containers seems to suggest
collective actions. In short, in House 12/1968, different types of containers, from
storage vessels, to dishes and bowls, to columns, played their role in the
circulation of material and immaterial substances.
Secondly, taken together, the small painted plate and the daub “lid” found in
the “sanctuary” form a single object. By associating the vessel with the painted
daub, the object suggests the existence of a relation between containers and
constructions. Furthermore, the relation between the “sanctuary” and containers
is also illustrated by the use of the same colours on some vessels, columns, walls,
the bench and on two of the house models with animals heads. It is not excluded
See THOMAS 2004.
ŞERBĂNESCU, no year, no. 40.
52
TODOROVA et alii 1981, p. 194, no. 216.
53
VOINEA 2005; see also BOGHIAN 2012 for Cucuteni examples.
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that the containers (or some of them) and the constructions were perceived in an
analogous manner. In support of this interpretation are the Gumelnița lids with
house‐shaped handles, such as the ones from Pietrele‐Măgura Gorgana tell 54 (Fig.
28: 1), or the kerpiç‐like vessel found in House 1 in the Precucuteni site at Isaiia‐
Balta Popii, which contained representations of people and miniature furniture 55
(Fig. 28: 2). One could further recall the house‐vessels found in the Cucuteni site
at Ghelăiești‐Nedeia, in which several figurines were deposited;56 the house‐
vessel has a hollow pedestal which communicates with the interior (Fig. 28: 3). At
the same time, the filling of the painted plate with the so‐called daub “lid” could
be interpreted as an act of incorporating the container in the “sanctuary’s”
structure. Similarly, re‐plastering and redecorating the walls and the large
column could be also interpreted as an act of incorporation – the old decoration is
becoming contained in the renewed object. Thus, the House 12/1968 would have
been understood as a container which protects other containers and their related
substances.
In conclusion, I believe that instead of reflecting the function of the building,
the architectural elements and objects related to House 12/1968 are rather one of
the many and diverse material actors in a world structured by the principles of
container, containment, and circulation of substances.
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Fig. 1 ‐ Site location.
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Fig. 2 –Căscioarele‐Ostrovel: the excavated trenches
with the Boian occupation (marked in black; after Dumitrescu 1970, Fig. 1).
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Fig. 3 ‐ House 12/1968 before the cleaning of the destruction level.
(1) Skull; (2) painted daub fragments; (3) grinding stone; (4) sherds.
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Fig. 4 ‐ House 12/1968: daub in situ (after Dumitrescu 1970, p. 8, Fig. 2/2) .

Fig. 5 ‐ House 12/1968: wall fragment and floor in situ.

https://biblioteca-digitala.ro

THE BOIAN ʺ SANCTUARYʺ AT CĂSCIOARELE‐OSTROVEL

https://biblioteca-digitala.ro

115

Fig. 6 ‐ House 12/1968: under the destruction level.
(1) Skull; (2) hearth; (3a) burnt clay – upper layer; (3b) burnt clay – middle layer; (3c) burnt clay – lower layer;
(4) kerb; (5) vertical wall; (6) grinding stone; (7) post‐hole under the column.
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Fig. 7 ‐ House 12/1968: painted walls in situ.
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Fig. 8 – a. House 12/1968: drawings of some painted wall fragments.
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Fig. 8 – b. House 12/1968: drawings of some painted wall fragments.

https://biblioteca-digitala.ro

THE BOIAN ʺ SANCTUARYʺ AT CĂSCIOARELE‐OSTROVEL

Fig. 8 – c. House 12/1968: drawings of some painted wall fragments.
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Fig. 8 – d. House 12/1968: drawings of some painted wall fragments.
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Fig. 9 ‐ House 12/1968: decoration layers of a painted wall fragment.

Fig. 10 ‐ House 12/1968: triangles painted on both sides.

https://biblioteca-digitala.ro

121

122

RADU‐ALEXANDRU DRAGOMAN

1

2

3
Fig. 11 ‐ House 12/1968: house models with animal heads;
(1) unpainted, (2‐3) painted.
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Fig. 12 ‐ House 12/1968: grave under the floor (after Dumitrescu 1970, p. 19, Fig. 7/2).

1

2
Fig. 13 ‐ House 12/1968: “medallion”; (1) drawing, (2) photo.
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2
Fig. 14 ‐ House 12/1968: the large column; (1) drawing, (2) photo.
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Fig. 15 ‐ House 12/1968: decoration layers of the large column.

1

2
Fig. 16 ‐ House 12/1968: (1) the large column (reconstruction in the
Lower Danube Museum, Călărași); (2) the small column.
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2
Fig. 17 ‐ House 12/1968: the small column;
(1) photo (after Dumitrescu 1970, p. 16, Fig. 6/2), (2) drawing.

https://biblioteca-digitala.ro

THE BOIAN ʺ SANCTUARYʺ AT CĂSCIOARELE‐OSTROVEL

Fig. 18 ‐ House 12/1968: vessel fragments in situ.
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Fig. 19 ‐ House 12/1968: fragments of large size vessels.
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Fig. 20 ‐ House 12/1968: (1, 2) dishes; (3) bowl.
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2

Fig. 21 ‐ House 12/1968: (1) leg fragment; (2) lid.
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Fig. 22 ‐ House 12/1968: fragments of stand‐vessels.
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Fig. 23 ‐ House 12/1968: painted plate covered with a daub “lid” painted on both sides.
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2
Fig. 24 ‐ Cucuteni (1) ʺsanctuaryʺ and (2) house reconstructed
in the History and Archaeology Museum of Piatra Neamţ. Photos: the author.
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1

2
Fig. 25 ‐ (1) The Neolithic “sanctuary” from Parța reconstructed in the Banat
Museum, Timișoara; (2) an Eneolithic house reconstructed in the Museum of
National History and Archaeology, Constanța.
Photos: (1) http://radiotimisoara.ro/2016/02/16/noutate‐la‐muzeul‐banatului‐sanctuarul‐
neolitic‐de‐la‐parta‐poate‐fi‐vizitat‐insa‐numai‐la‐cerere/; (2) the author.
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Fig. 26 ‐ Vessels with tubes from (1) Oltenița (after Şerbănescu, no year, no. 40) and
(2) Sava (after Todorova et alii 1981, p. 194, no. 216).
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2

3

Fig. 27 ‐ ”Communicating vessels” from (1) Vităneşti
(after Wullschleger 2008, p. 107, no. 55) and (2, 3) Gumelniţa (after Voinea 2005, Pl. 96).
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3
Fig. 28 ‐ Relations between pots and houses: (1) Gumelnița lid with house‐
shaped handle from Pietrele‐Măgura Gorgana tell (after Hansen et alii 2005, 359,
Abb. 20/7); (2) Cucuteni kerpiç‐like vessel from Isaiia‐Balta Popii (after Ursulescu
and Tencariu 2006, Pl. V); (3) Cucuteni house‐shaped vessel from Ghelăieşti‐
Nedeia (after Wullschleger 2008, 91, no. 38).
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SCURTĂ NOTĂ CU PRIVIRE LA TREI LOCUINȚE ENEOLITICE
DE LA GLINA – LA NUCI
Cristian Eduard ȘTEFAN*
Cuvinte cheie: Glina, Boian‐Vidra, Gumelnița, habitat, locuințe, eneolitic.
Keywords: Glina, Boian‐Vidra, Gumelnița, habitat, dwellings, Eneolithic.
Rezumat: În acest articol autorul prezintă două locuințe eneolitice și un bordei din
bine‐cunoscuta așezare Glina ‐ La Nuci, jud. Ilfov. Au fost cercetate între 1969‐1970 de
către Eugen Comșa și Mircea Petrescu‐Dâmbovița și au rămas nepublicate până astăzi.
Două dintre ele se înscriu în tradiția Boian‐Vidra, iar cealaltă aparține tradiției
Gumelnița, toate fiind riguros descrise în două manuscrise descoperite în arhiva
Institutului de Arheologie din București.
Abstract: In this article, the author presents two Eneolithic dwellings and a pit‐hut
from the well known settlement of Glina‐La Nuci, Ilfov County. They were investigated
in 1969‐1970 by Eugen Comșa and Mircea Petrescu‐Dâmbovița and remained
unpublished until today. Two of them belong to Boian‐Vidra tradition and the other one
to Gumelnița tradition, all of them being well described in two manuscripts found in the
Archive belonging to the Institute of Archaeology from Bucharest.
Introducere
Cu ocazia inventarierii Arhivei Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”
din București a fost descoperit, printre documentele aparținând “fondului Eugen
Comșa”, un dosar cu mențiunea Glina 1969‐1970. Acesta conținea, pe lângă
corespondența dintre Eugen Comșa și Mircea Petrescu‐Dâmbovița din 1969‐1970
privind cercetările arheologice de la Glina, două seturi de pagini dactilografiate
(scurte rapoarte de săpătură), desenele a două locuințe eneolitice (grunduri) și
desenele unor fragmente ceramice gumelnițene. Având în vedere importanța
așezării menționate și raritatea situațiilor arheologice publicate din această
stațiune de‐a lungul vremii, am hotărât să le încredințăm tiparului, împreună cu
observațiile și adnotările autorilor cercetării respective.
Așezarea de la Glina‐La Nuci (Pl. I) a fost investigată în mai multe etape. În
Cristian Eduard ȘTEFAN: Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei
Române, str. Henri Coadă, nr. 11, București; cristarh_1978@yahoo.com.
*
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prima etapă (1926‐1927), sub conducerea lui Ion Nestor, a fost stabilită pentru
prima oară succesiunea dintre stilurile ceramice Boian și Gumelnița1 și a fost
definită pentru prima oară o nouă “cultură arheologică”, aparținând epocii
bronzului, denumită inițial Glina III, după stratul trei din așezarea eponimă2. O a
doua etapă a cercetărilor a avut loc în timpul celui de‐al doilea război mondial3,
iar ultima etapă în anii 1969‐19704. Așezarea de la Glina are un nivel ocupațional
de aproximativ 4 metri grosime, cuprinzând “culturile” Boian (faza Vidra, două
etape; faza Spanțov, sporadic), Gumelnița (fazele A1 și A2, fiecare cu câte două
etape) și Glina (epoca bronzului, trei niveluri). La baza nivelului vegetal au mai
fost găsite fragmente ceramice aparținând “culturii” Tei, Hallstattului timpuriu și
epocii getice5.
În ceea ce privește locuințele aparținând fazei Vidra a “culturii” Boian de la
Glina, investigate în anii 1943 și 1945‐1948, știm că erau în număr de 10, toate de
suprafață, prost conservate. Se pare că erau grupate în două șiruri, către centrul
așezării, de‐a lungul axului lung al acesteia, la distanțe de 7‐8 m una față de
cealaltă6. O observație importantă a fost aceea că “…în cazul locuințelor de la
Glina, din cauza stării proaste de conservare nu se poate face nicio încercare de
reconstituire și nu se pot preciza dimensiunile locuințelor, deoarece nu s‐au putut
determina găurile de pari”7.
Se pare că în campaniile din 1969 și 1970 ar fi fost descoperit “și șanțul de
apărare al așezării, care tăia legătura în porțiunea îngustă a prelungirii de
terasă”8. Nu avem niciun fel de date cu privire la forma și dimensiunile șanțului
respectiv, putem deduce din context doar faptul că ar fi fost realizat în timpul
fazei Boian‐Vidra.
În nivelurile gumelnițene au fost cercetate locuințe de suprafață, incendiate,
prevăzute cu vetre 9. Până acum nu se cunosc prea multe detalii despre numărul
acestora, sistemul de construcție, dimensiunile sau dispunerea lor în spațiu în
raport cu suprafața așezării sau unele față de celelalte. Cel mai probabil aceste
probleme își vor găsi răspunsul odată cu recuperarea documentației de șantier în
totalitatea ei, dacă acest lucru mai este posibil astăzi. Prin demersul nostru
încercăm recuperarea, fie și parțială, a datelor referitoare la habitatul eneolitic din
această importantă așezare.
Într‐unul din rapoartele de săpătură recent descoperite referitoare la
săpăturile de la Glina se menționează cercetarea a cinci locuințe (una din faza
Gumelnița IIa și alte patru din faza Gumelnița IIb: dintre acestea trei au fost
dezvelite în întregime, iar două cercetate parțial)10. În același raport se constatase
NESTOR 1928, p. 110‐143.
NESTOR 1933, p. 69‐73.
3
PETRESCU‐DÂMBOVIȚA 1944, p. 65‐71.
4
COMȘA & PETRESCU‐DÂMBOVIȚA 1996, p. 193‐195.
5
COMȘA & PETRESCU‐DÂMBOVIȚA 1996, p. 193‐195.
6
COMȘA 1974, p. 156.
7
COMȘA 1974, p. 156.
8
COMȘA 1974, p. 128; COMȘA & PETRESCU‐DÂMBOVIȚA 1996, p. 194.
9
COMȘA & PETRESCU‐DÂMBOVIȚA 1996, p. 194.
10
Dintre aceste trei locuințe de suprafață cercetate integral, numai una a avut
platformă făcută pe o podină de bârne despicate, celelalte două având pereții construiți
1
2
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existența a două straturi Gumelnița în așezare (I și II), fiecare cu câte două
niveluri, a și b11.
Locuința de suprafață Boian‐Vidra
În suprafața H deschisă în partea de nord a așezării de la Glina și având
dimensiunile de 28 x 12 m au fost cercetate resturile unei locuințe de suprafață
Boian‐Vidra, situația fiind descrisă pe scurt în raportul de săpătură din anul
197012:
“…Stratul considerat a fi de inundație acoperă stratul conținând materialele de tip
Boian. Acesta din urmă este de culoare cafenie‐închisă, compact, cu numeroase pete mici
de lipitură arsă la roșu și bucățele mici de cărbune. Nivelul inferior este de culoare mai
deschisă. Partea superioară a stratului Boian este săracă în materiale. La baza nivelului
superior Boian se aflau resturile unei locuințe de suprafață, care datorită unor
deranjamente fuseseră împărțite în două. Rămășițele locuinței sunt reprezentate prin
bucăți de lipitură arsă și mai ales prin suprafețe mici de pământ ars la roșu, friabil și prin
arsură de culoare neagră. În colțul de nord est de afla vatra în parte deranjată, care inițial
a avut forma rotundă. Vatra a fost refăcută, căci în secțiune are două fețuieli suprapuse.
În arsură și imediat deasupra ei au fost descoperite două vase cu picior fragmentare și
numeroase fragmente ceramice din vase cu decor excizat specifice fazei Vidra a culturii
Boian. Menționăm că între resturile de arsură și baza stratului de inundație sunt numai
12‐15 cm de sol format după distrugerea locuinței prin foc...”
În raportul de săpătură din care am citat mai sus nu se precizeaza
dimensiunile locuinței, dar acestea pot fi deduse din desenul acesteia, anexat
raportului și prelucrat de noi. Este vorba de o locuință de suprafață, incendiată,
cu dimensiunile aproximative de 8 x 5 m (Pl. II). S‐au păstrat o mare parte din
podea și o vatră cu două refaceri, iar în partea de est, unde cel mai probabil era
intrarea, a fost descoperit un mic depozit de silexuri în ceea ce pare a fi o mică
groapă. În condițiile date, acesta ar putea fi interpretat ca un depozit de fundare a
locuinței. Din păcate, nu cunoaștem mai multe detalii despre acest complex
arheologic, el nefiind menționat în rapoartele de săpătură.
Locuințe de suprafață au mai fost descoperite și în alte stațiuni aparținând
fazei Vidra a culturii Boian, de exemplu la Boian A, Vidra, Tangâru, Vlădiceasca,
Radovanu‐La Muscalu sau Sultana‐Malu Roșu 13. În cazul unora dintre ele au fost
observate și documentate bine sistemele constructive cu gropi de par și pereți
groși de până la cca. 30 de cm, în timp ce în alte cazuri nu au putut fi depistate
gropile de par. Acest lucru poate fi explicat fie prin imposibilitatea surprinderii
lor in situ de către autorii cercetărilor, fie prin existența unui sistem constructiv
diferit al locuințelor de tip Boian‐Vidra. Pentru situația din urmă se presupune că

direct pe pământ, conform observațiilor făcute de autorii cercetărilor (PETRESCU‐
DÂMBOVIȚA & COMȘA 1969, p. 3).
11
PETRESCU‐DÂMBOVIȚA & COMȘA 1969, p. 2.
12
PETRESCU‐DÂMBOVIȚA & COMȘA 1970, p. 4.
13
ȘTEFAN 2014, p. 156.
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ar fi existat un sistem prin care “pereții se îmbinau la colțuri” sau „structura lor
de rezistență se sprijinea pe o ramă sau pe tălpici”14.
Bordeiul Boian‐Vidra
În celălalt nivel Boian‐Vidra (inferior) a fost cercetată groapa unui bordei,
situația fiind descrisă în raportul de săpătură din 197015:
“…La baza nivelului inferior Boian, în cuprinsul suprafeței săpate în 1970 s‐a găsit
o groapă de bordei, din care o jumătate a fost cercetată prin săpături încă din 1947.
Datorită acestui fapt o jumătate din umputura gropii era in situ iar cealaltă jumătate
conținea pământ amestecat cu numeroase cioburi aparținând tuturor celor trei culturi
documentate pe popină. Groapa bordeiului este de formă ovală prelungă, cu axul lung
orientat spre SV‐NE. Umplutura veche a gropii avea culoare neagră și conținea și unele
fragmente mai mari de vase rămase sparte pe loc. Pe fundul gropii se afla un strat de
arsură roșie și neagră. În jumătatea nordică, spre capătul de nord est al gropii s‐a găsit o
sulă de aramă cu patru muchii. Datorită faptului că piesa s‐a găsit într‐un loc care era la
numai 10 cm de malul vechii săpături din 1948, ne este greu să precizăm dacă aparține
efectiv stratului Boian, deci fazei Vidra, sau dacă întâmplător a ajuns în acel strat odată
cu pământul căzut în groapă după golirea ei parțială...”
Nu avem date cu privire la dimensiunile bordeiului respectiv și nici un
desen anexat raportului de săpătură. Bordeie din faza Boian‐Vidra au mai fost
documentate în alte stațiuni cum ar fi cele de la Bogata III, Bogata IV sau Boian
A. La Bogata III a fost cercetată o astfel de structură, ovală prelungă, cu
dimensiunile de 6 x 3 m și adâncimea de cca. 1 m. Axul lung al acesteia era
orientat NE‐SV. La Bogata IV, a fost cercetat un bordei de formă ovală,
neregulată, prelungă, cu axul pe direcția NNV‐SSE și dimensiunile de 7 x 2,5 m și
adâncimea de 0,75 m. La Boian A s‐a documentat groapa unui bordei de
dimensiuni mai mici (3 x 1,5 m), cu fundul albiat și vatra plasată spre extremitatea
sudică. Axul lung al structurii era orientat spre direcția nord‐sud16.
Locuința gumelnițeană
În aceeași suprafață H au fost dezvelite și resturile unei locuințe
gumelnițene, aparținând nivelului Gumelnița Ib (după împărțirea de la Glina),
descrisă de autorii cercetărilor după cum urmeaza17:
“…Lângă malul de nord al suprafeței, s‐a continuat cercetarea resturilor unei
locuințe de la baza nivelului Gumelnița Ib, a cărei studiere a început încă de anul trecut.
Cercetarea amănunțită a resturilor păstrate duce la concluzia că ne aflăm în fața
resturilor unei locuințe de suprafață de formă dreptunghiulară, cu axul lung orientat
nord est – sud vest. Locuința a avut o podea platformă formată din bârne (de maximum
15 cm grosime), despicate, așezate perpendicular pe axul lung al construcției. Stratul de
LAZAROVICI & LAZAROVICI 2006, p. 527, 529.
PETRESCU‐DÂMBOVIȚA & COMȘA 1970, p. 5.
16
COMȘA 1974, p. 153‐154.
17
PETRESCU‐DÂMBOVIȚA & COMȘA 1970, p. 1‐2.
14
15
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bârne a fost acoperit cu un strat de lut amestecat cu o mare cantitate de paie. Prin
netezire s‐a format o suprafață netedă în interiorul locuinței, apoi s‐a întins un al doilea
strat de lipitură de lut amestecat cu o cantitate redusă de paie. Suprafața de lipitură a fost
cercetată la diferite ore de zi și la diferite lumini, fără a se observa vreo amenajare
interioară sau împărțire a ei în două. În zona colțului de est al locuinței s‐au găsit câteva
bucăți de la gardină probabil de vatră, înaltă de 15 cm, iar în partea de nord a locuinței
s‐a observat un strat gros de arsură care provine după toate probabilitățile dintr‐un
cuptor... ”
Nici în cazul acestei locuințe nu sunt precizate dimensiunile în textul
raportului, dar le putem aproxima din desenul ei anexat acestui raport. Avem de‐
a face cu o locuință de suprafață, rectangulară, incendiată, cu dimensiunile
aproximative de 6 x 4 m (Pl. III). O mare parte din podea s‐a păstrat in situ, fiind
documentate și fragmente de lipitură cu urme de trunchiuri despicate. Nici în
cazul acestei locuințe nu au fost observate gropi de pari, iar ca amenajări
interioare locuința avea o vatră și un cuptor.
Locuințe de suprafață gumelnițene au fost cercetate în majoritatea așezărilor
de tip tell din spațiul de la nord și de la sud de Dunăre. O sinteză recentă adună
informații despre câteva sute de locuințe din spațiul menționat din perioada
Gumelnița‐Karanovo VI. Tipologia acestora este destul de diversă, constatându‐se
existența unor locuințe cu fundație de piatră (Durankulak), cu șanț de fundație și
gropi de pari (Hârșova, Măriuța, Bordușani‐Popină, Șeinoiu), cu gropi de pari
(Carcaliu, Pietrele, Sultana‐Malu Roșu, Bordușani‐Popină, Hârșova, Însurăței‐
Popina I, Însurăței‐Popina II, Drăgănești‐Olt‐Corboaica), pe structuri orizontale
(Brăilița, Vitănești, Lișcoteanca‐Movila Olarului, Căscioarele, Bucșani‐La Pod), pe
structuri orizontale cu platformă (Teiu, Blejești, Măriuța, Hârșova, Bucșani‐La
Pod), deasupra unor gropi (Hârșova, Bucșani‐La Pod) sau pe piloni (Varna,
Bucșani‐La Pod)18.
Locuința descrisă mai sus pare să facă parte din categoria celor construite pe
structuri orizontale. Reamintim în acest context că nici la Căscioarele sau
Vitănești, de exemplu, nu au putut fi depistate gropile de pari, forma și suprafața
locuințelor fiind deduse după întinderea platformelor de chirpici prăbușite în
urma incendierii structurilor de habitat19.
Concluzii preliminare
Așezarea de la Glina‐La Nuci reprezintă unul dintre cele mai importante
obiective preistorice cercetate în arheologia românească de‐a lungul vremii. Ea a
relevat pentru prima oară nu numai succesiunea Boian‐Gumelnița, ci și definirea
unui nou aspect al epocii timpurii a bronzului (“cultura” Glina). În această
stațiune au efectuat cercetări arheologice nume mari ale arheologiei românești
(Ion Nestor, Mircea Petrescu‐Dâmbovița, Eugen Comșa), din nefericire însă o
bună parte a rezultatelor acestor cercetări nefiind încredințate tiparului. Iată însă,
că la aproape 90 de ani de la primele săpături arheologice din această importantă

18
19

LAZAROVICI & LAZAROVICI 2007, p. 100‐119.
DUMITRESCU 1965, p. 220; ANDREESCU, MIREA & APOPE 2003, p. 76.
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așezare, o parte din informații încep sa fie recuperate. Ne‐a revenit nouă onoranta
misiune de a face un prim și modest pas în această direcție20.
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Pl. I – 1: Poziția topografică a așezării de la Glina ‐ La Nuci;
2: Așezarea de la Glina ‐ La Nuci pe ortofotoplan (sursa: INIS Viewer).
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Pl. II – Locuința Boian – Vidra de la Glina – La Nuci.
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Pl. III – Locuința gumelnițeană de la Glina – La Nuci.
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HOLOCENE LANDSCAPE CHANGES
AND ENEOLITHIC SETTLEMENTS DYNAMICS
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Key words: Eneolithic, Black Sea, Holocen, transgression, Hamangia, Gumelnita.
Cuvinte cheie: Eneolitic, Marea Neagră, Holocen, trasgresiune marină, Hamangia,
Gumelnița.
Abstract: The investigation conducted within the HERAS project allowed the
extension of certain old investigations regarding the prehistoric dwellings located along
the Constanța County coast (between Sinoe Lake and Vama Veche). The landscape
changes developing in the fifth millennium BC along the West‐Pontic coast had a major
impact upon the inhabiting Eneolithic communities’ evolution. After a delayed and shy
onset, the first farmers communities reach the littoral area around 6400 ‐ 6300 cal BP.
According to the palynological analysis conducted on samples taken from Varna,
Durankulak and Șabla lakes, cereals and ruderal plants (associated to grazing) appeared
starting with 6300 – 6200 cal BP. The oldest settlement – Hamangia II in the analysed
space is the one from Techirghiol – Zarguzon. In the classic Hamangia III stage, but
especially in the final Hamangia IV stage, the settlements clustered around certain older
dwellings. In choosing the place for the new settlements, the Eneolithic communities
preferred bays and estuaries protected against marine currents, plateaus and
promontories protected from strong winds (especially on the North bank), springs that
feed today’s lakes and marine lagoons. The Eneolithic communities flourished as they
clustered along the fertile flooded valleys ‐ Casimcea, Carasu, Urluchioi, Mangalia –
representing true passages between the littoral area and Danube. The trade dynamics is
highlighted by the exotic products’ circuit (pieces of Spondylus, Dentalium, marble,
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jade, copper), intensified and diversified beginning with the Hamangia IV ‐ Gumelniţa A1
/ Varna I metamorphosis moment.
Starting with the second half of the fifth millennium BC, due to the marine
transgression, the entire network of thriving centers disappeared. The flooded levels from
Năvodari – La Ostrov Island, Taraschina, Durankulak, as well as the 14C dates from
Varna, are included in the 4450 – 4320 cal BC interval. The sedimentological and
palynological analysis confirm, for the same time interval, a severe landscape change –
sedimentary deposits rich in marine shells, the disappearance of pollen grains. Therefore,
the marine transgression from the final Eneolithic stage led to the disappearance of the
thriving centers from the West – Pontic littoral area, the only enclave continuing its
evolution being reported in the Sozopol bay area. Over the time, on the largest part of
West – Pontic coast, the Eneolithic dwellings have already disappeared around 4300 cal
BC, as the settlement located near the Patovska river estuary continued its evolution
through the final Eneolithic stage (4100 – 4000 cal BC). After 130 – 140 years, the Early
Bronze Age communities repopulated the West – Pontic coast.
Rezumat: Cercetarea desfășurată în cadrul proiectului HERAS a permis continuarea
unor vechi investigații privind locuirile preistorice din zona litoralului județului
Constanța (între Lacul Sinoe – Vama Veche). Schimbările de peisaj produse de‐a lungul
coastei vest‐pontice in mileniul V au avut un impact major asupra evoluției comunităților
eneolitice de aici. După un debut întârziat și timid, primele comunități de agricultori
ajung în zona litorală pe la 6400 ‐ 6300 cal BP. Conform analizelor palinologice efectuate
pe probe prelevate din lacurile Varna, Durankulak, Șabla, începând cu cal 6300 – 6200 cal
BP au apărut cereale și plante ruderale (asociate pășunatului). Cea mai veche așezare –
Hamangia II din spațiul analizat este cea de la Techirghiol – Zarguzon. În faza clasică
Hamangia III, dar mai ales în faza finală Hamangia IV așezările s‐au înmulțit fiind
grupate în jurul unor locuiri mai vechi. În alegerea locului pentru noile așezări,
comunitățile eneolitice au preferat golfuri și estuare ferite de curenți marini, platouri și
promontorii situate la adăpost de vânturi puternice (îndeosebi pe malul de nord ca la
Techirghiol – Minerva și Techirghiol Dig II, 23 August ‐ Mănăstire, Mangalia –
Dobrogea I, Movilița – Dealul Urluchioi), în vecinătatea izvoarelor care alimentează
astăzi lacurile și limanele fluvio‐marine. Concentrate de‐a lungul văilor fertile inundabile
‐ Casimcea, Carasu, Urluchioi, Mangalia – care au reprezentat adevărate culoare de
legătură între zona litorală și Dunăre, comunitățile eneolitice de aici au cunoscut o
înflorire deosebită. Dinamica schimburilor transpare cel mai bine din circuitul produselor
exotice (piese de Spondylus, Dentalium, marmură, jadeită, cupru), intensificat și
diversificat începând cu momentul de metamorfoză Hamangia IV ‐ Gumelnița A1/ Varna I.
Începând cu a doua jumătate a mileniului V BC, ca urmare a transgresiunii marine,
toată această rețea de centre înfloritoare a apus. Nivelurile inundate de la Năvodari –
Insula La Ostrov, Taraschina, Durankulak, precum și datele 14C de la Varna sunt
cuprinse în intervalul 4450 – 4320 cal BC. Analizele sedimentologice și palinologice
confirmă, pentru același interval de timp, o modificarea drastică a peisajului – depuneri
sedimentare bogate în cochilii marine, dispariția polenului de cereale. Prin urmare,
transgresiunea marină din etapa eneoliticului final a dus la încetarea centrelor
înfloritoare din zona litoralului vest‐pontic, singura enclavă care își continuă evoluția
fiind semnalată în zona golfului Sozopol. În timp ce în cea mai mare parte a litoralului
vest‐pontic locuirile eneolitice încetaseră deja pe la 4300 cal BC, așezarea din apropierea
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estuarului râului Patovska și‐a continuat evoluția și în perioada eneoliticului final (4100
– 4000 cal BC). După 130 – 140 de ani comunitățile din Bronzul Timpuriu au repopulat
țărmul vest‐pontic.
Introduction
The research projects conducted in the last decade, both in the littoral area
and the West‐Pontic continental shelf, have enriched the image of the anthropic
dwellings on the coast, the dwelling/abandonment episodes being related with
the geomorphologic transformations’ length and extent. Moreover, the vast
literature from the last decade dedicated to the “Flood” in the Black Sea, with
pros and cons, shows the international interest and the extent of interdisciplinary
studies intended to explain the scenario of such phenomenon.1
Even if the submerged archaeological sites’ repertory is far from completed,
however, the dwelling limits can be generally identified for each chronologic
segment in relation to all the changes in the coastal landscape.2
Geomorphological data. Methods and results
The littoral area is a continuously changing geomorphological and geological
unit, located at the limit between the marine and terrestrial domain. For the
Romanian littoral, the terrestrial domain consists of Dobrogea and the Danube
Delta. More specifically, the littoral overlays: South Dobrogea (the South
Dobrogea Platform), Central Dobrogea (Central Dobrogea Massif), North
Dobrogea (North Dobrogea Orogene) and the Predobrogean Depression. South
Dobrogea is limited to the North by the Capidava‐Ovidiu Fault. The crystalline
basis of this unit varies from Precambrian to Quaternary, interrupted by a few
sedimentary lacunae.
The littoral zone overlays the structural elements mentioned above. The
evolution and characteristics of the littoral zone are equally determined by
current dynamic factors and by geodynamic factors related to the behavior of the
geologicals units mentioned above.
In 2010, in the Romanian coast rehabilitation Programme framework managed
by the Dobrogea Litoral Water Basin Administration, a new drill 50 m deep was
made in the northern part of the Mamaia beach barrier (Fig. 2). Undisturbed
sample materials were collected, and significant mollusc shells were selected for
14 C absolute age determinations. The HERAS Project (MIS‐ETC CODE: 578),
financed through the Cross Border Romania‐Bulgaria Programme 2007‐2013,
offered a new opportunity to improve our knowledge concerning this sector’s
evolution , as 33 samples were carefully selected for 14C dating, then processed by

1
V. Yanko‐Hombach considers that the last merger of the Black Sea with Sea of
Marmara was slow and not catastrophic; in the last 10000 years the sea level increased
gradually with an average of 3 cm / 100 years and not with 55 cm / year, as Ryan considers
(YANKO‐HOMBACH 2007a; 2007b). According to the corrections made to the 14 C dates, the
last connection of the Black Sea with the World Ocean occurred around 9000 cal BP; this
phase was followed by nearly 900 years of gradual salinity increase and replacement of
most lake species by marine species (SOULET et al. 2011a; 2011b; OZDOĞAN 2011).
2
VOINEA & CARAIVAN 2011.

https://biblioteca-digitala.ro

VALENTINA MIHAELA VOINEA, GLICHERIE CARAIVAN, MIHAI FLOREA

150

IFIN HH Bucharest. The radiocarbon dating process was performed at DAT
(Accelerator Department Tandem) from IFIN‐HH (HERAS Project), based on an
AMS (Accelerator Mass Spectrometry) technique. Dr. Liviu Giosan from the
Woods Hole Institution, USA provided absolute age data on three samples from
the deep range of 10.72 to 10.00 m of the studied drill hole.
The textural, mineralogical, and faunal features of the samples were analysed
in the GeoEcoMar laboratories. Depth and salinity were estimated based on the
sedimentary and faunal criteria, thus allowing the determination of several
transgressive and regressive sequences. The environmental affinities of
molluscan, foraminiferal, and ostracod species are defined by Yanko‐Hombach
(2007) as: freshwater (< 0.5 ‰), oligohaline (0.5‐5 ‰), mesohaline (5‐18 ‰),
polyhaline (18‐26 ‰) and eurihaline (1‐26 ‰).
The data revealed the main stages in the recent geological evolution of the
Mamaia area (Fig. 3).
Zones A to C show continental sedimentation.
Zone D reveals a continuously increasing water level and salinity. The
transgression began with a silty sedimentary unit, containing brackish water
fauna (Zone D1), with water depth estimated at about 10 m. A lacustrine stage
followed (Zone D2) with freshwater fauna indicating a slight regression/ isolation.
Zone D3 reveals a slight rise of the brackish sea level. Zone D4 shows a fairly
rapid rise of the sea level, with its upper part indicating an inner shelf marine
environment (Fig. 4). AMS age data indicate ages between 53690 cal BP and 47359
cal BP.
Deposits from Zone E have textural and faunal features of a typical cemented
“beach rock,” revealing that the sea level started to decrease after reaching its
maximum in Zone D4. The mollusc shells belong to Spisula subtruncata triangula,
Chione gallina corrugatula, and Paphia discrepans discrepans species. Zones D4 and
E’s lithologic and fauna features define them as marine landmarks. AMS age data
indicate ages between 48724 – 44604 cal BP, determined for Zone E deposits,
placing them in MIS 3. Based on all available data, a parallel could be drawn
between the Zone E regressive sequence and the “Tarhankutian Beds”.3 The
previous marine sequence D4 is correlative with the Popov’s “Surozhian Beds”,
revealing warmer climate conditions and a higher sea level during MIS 3.
Based on the analysed data provided by the Mamaia beach barrier drills, we
consider that the sequence D1‐D4 is a typical “transgressive Surozhian” stage, and
the E “beach rock” zone represents the beginning of a “regressive Tarkankutian”
phase. The Zone E beach deposits were cemented as “beach rock” under the
influence of meteoric waters during a lasting and extended process, very common
for the Last Glacial Maximum (LGM), or the MIS ‐2 period.
After the presumed sedimentary break, and subsequent to the “beach rock”
genesis, a brackish water environment established over the study area. Grey and
brown clay deposits with brackish water fauna accumulated in Zone F: 22.57 –
20.20 m.

3

SHCHERBAKOV et al. 1977.
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At the beginning of the Holocene, MIS 1 (8408 ‐ 8132 cal BP), the Black Sea
water level rapidly increased up to ‐14 m below the present one (Fig. 4). All the
Dobrogean valleys and bays were flooded, and the shoreline became very
indented. After a long lasting exposure to continental conditions, the previous
sediments were intensively reworked.
Zone G consists of a thick layer of fine sands accumulated under nearshore
brackish water coastal conditions. The source of terrigenous material could be
considered as similar to the present one (Danubian province). The sea level
reached the ‐14 m elevation.
Zone H contains fine, well‐sorted and rounded sands, deposited under
breaking wave conditions. According to the faunal content, the basin water
belonged to the Mediterranean type, while the sediments had the same Danubian
source. The sea level was about ‐7 m.
Zone I (10.72 ‐ 8.47 m depth) marks the establishment of typical inner shelf
marine conditions with grey silty clay sediments, suggesting a rising sea level.
At the beginning of this sequence (10.72 to 10.00 m. Which is sub ‐Zone ʺJʺ‐),
Mamaia Bay was isolated from the open sea by a coastal beach barrier
(“sedimentary regression”) due to a very abundant longshore sediment supply. A
40 cm thick layer of silty clay and peat formed in a marsh environment. The peat
age is: 7429 – 7552 cal BP at the base, and 7294 ‐ 7420 cal BP at its upper part. We
consider that the sea level off the sand bar was located about 9 ‐ 10 m compared
to the current one.
Zone K (8.47 ‐ 5.00 m depth) is represented by a coarse lithological sequence,
intensively reworked, between 5000 ‐ 1500 cal BP, by the shoreward breaking
waves and southward longshore currents. Sea level may have slightly increased
from ‐ 2 m to – 0.5 m within the stable regime defined by Giosan in the Danube
Delta4. The coastal erosion intensified due to a weak Danubian sedimentary input.
The coarse sandy sediments were reworked and pushed over the “Zone I” silty‐
clayey sediments. The textural features of “K Zone” sediments argue for a
classical “sedimentary regression” of coastline retreat due to a poor sedimentary
budget, not to a sea‐level rise.
Zone L (5.00 ‐ 0.00 m) reveals the establishment of modern conditions during
the last 1500 cal BP, with a more intense Danubian sedimentary input.
Discussions
Stratigraphic, mineralogical, textural and 14C AMS calibrated age data have
been compared with the classical Black Sea chrono‐stratigraphic schemes.
The first marine sequence (Zone D4, 40000 ‐ 60000 cal BP) was recorded at
38.00–20.20 m in the Mamaia North drill column, and it may be correlated with
Surozhian beds (MIS 3).
The Last Glacial Maximum (LGM) led to the retreat of the sea level down to
about 100 m below the current one (27000 ‐ 17000 cal BP)5, followed by an
advancement of the shoreline to the present position. During this period, the Zone

4
5

GIOSAN et al. 2006.
YANKO‐HOMBACH 2007a.
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E beach deposits identified in the Mamaia North drill column (Tarkankutian
Beds) cemented under continental conditions.
The sea returned to Mamaia at the beginning of the Holocene (MIS 1) stage.
Consequently, the Zone F continental deposits with scarce brackish fauna can be
correlated with the Bugazian strata. Subsequently, the Vityazevian beds (Zone G)
accumulated in coastal inshore conditions.
The next stage (Zone H; ‐ Lower Kalamitian beds) marked a coastal waters
freshening. The Upper Kalamitian strata (Zone I) accumulation is synchronous to
a rapid increase of the sea level. At the beginning of this sequence (sub‐Zone ʺJʺ ),
Mamaia Bay was isolated from the open sea by a coastal beach barrier
(“sedimentary regression”), due to a very abundant longshore sediment supply.
A transgressive spurt ‐ ʺNeolithic transgressionʺ of A.C. Banu6 ‐ took place in
7063 ‐ 6789 cal BP, flooding the sandy bar. The sea level quickly increased by
about 5.00 m in around 1000 years, finally locating itself at about ‐2 m compared
to the modern one. A marine bay formed over the Mamaia Lake area. Its western
cliff followed the contour of the 2 m isobaths along Mamaia Lake’s western part,
marked by a submerged relict terrace.7 During this stage, the study area was
probably a gulf, whose western cliffs were shaped by marine abrasion.
The Holocene Transgression (MIS 1) determined a sea‐level rise up to the
modern one. The mean rate of sea ‐ level rise was about 20 cm in 100 years,
probably higher during the Atlantic Period (Climatic Optimum, 7400 – 4800 cal
BP). This assessment about the possible sea level changes did not take into
account the vertical earth movements. The cyclic changes of the Black Sea level
during the Upper Quaternary induced drastic changes in the shoreline. The oldest
marine deposits found in the barrier beaches drill holes and in the cores taken
from the shelf belong to the „Surozhian strata” (MIS 3), when the Black Sea level
was 10 m below the actual one. During LGM (MIS 2), the shoreline retreats
eastwards, reaching the 100 ‐120 m isobaths, therefore the recent shelf and
Bosporus ‐ Dardanelles straits remained exposed.8
Archaeological data
The littoral prehistoric sites’ repertory between Histria and Vama Veche has
commenced with a field research conducted around the ancient cities of Histria,
Tomis and Callatis. Such research was supplemented by the rescue excavations
and accidental findings following the building of the coastal resorts during the
50s – 70s (Techirghiol, Mangalia, Constanța, Costinești, Ovidiu Island) and the
Danube – Black Sea Channel. In the last two decades, the list of archaeological
sites in the coastal area was enriched with new sites, such as Hamangia sites
(Mangalia ‐ Dobrogea Nouă, Constanța – Carrefour) and Gumelnița sites
(Năvodari – La Ostrov Island).
The studies conducted within HERAS project along the littoral segment of
Constanta county between Lake Sinoe and Vama Veche allowed the extension of
older concerns aiming to capture the relationship between the landscape changes
BANU 1969.
CARAIVAN 2010.
8
CRAIVAN et al. 2015, p. 55.
6
7
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due to Black Sea oscillations and the human dwellings’ dynamics in the West‐
Pontic area in the fifth millennium BC. 37 Hamangia and Gumelnița sites were
listed so far in Sinoe, Histria, Nuntași, Corbu, Tașaul, Siutghiol, Techirghiol,
Tatlageac and Mangalia lakes’ perimeters (Fig. 1).
In the Sinoe – Histria – Nuntași lagoon complex area, a bay during the
Eneolithic Period, the Eneolithic communities found the ideal living conditions as
proved by the large number of Hamangia and Gumelnița settlements, clustered
along small streams (some of them dried out) flowing into the sea. In the Late
Antiquity, the landscape change was radical, influencing the anthropic habitation
as well. Histria remains the most prominent example – established as a polis with
its harbour arranged in a large bay, in the 8th century AD the city was abandoned
due to the separation of Sinoe Lake from the sea. The Southern Danube Arm ‐
Dunavăț, active 1300 – 1900 years ago and only 10 – 20 km northwards, brought
important sedimentary deposits in the North –South currents, until the formation
of Chituc Embankment. The Histria, Nuntași and Sinoe lakes formed quasi‐
concomitant. Together with the sedimentary deposits, the Black Sea oscillations
and tectonic shifts (collapse) have rushed the landscape alteration.9
Starting from the North, the first Eneolithic site in the investigated space was
reported in Histria γ10 point, on a old bay promontory, north of the Histria’s
tumular necropolis. Following the surveys conducted here, the settlement was
assigned to Gumelniţa A2 phase. 11
Near the Istria River, Gumelniţa ceramic material was discovered in the Istria
‐ Drumul Vacilor point, with Hamangia III ‐ Gumelnița A1 habitation traces,12 and
Istria – Bent point.13 Along Duingi River, Eneolithic habitation traces are
mentioned in the following points: Cogealac, Tariverde – Cărămidărie, Tariverde
II, Nuntași. The discovery of some Hamangia habitation traces was possible due
to a rescue excavation in the North of Cogealac River, a tributary of Duingi River,
on a private property near the Cogealac City Hall.14 “Gumelniţa early phase”
ceramic appeared nearly 2.00 – 2.50 km downstream, “near the large bend that such
river [Cogealac River] makes at its exit from Tariverde village”, such point being
called Tariverde – Cărămidărie.15 A Gumelnița A2 phase settlement was
discovered near the confluence between Cogealac and Iunan Dere rivers.16 Old
publications also mention some traces of Hamangia habitations in the Nuntași

PREOTEASA et al. 2012, p. 219‐220.
Al. Avram , O. Bounegru and C. Chiriac considered that the settlement in Histria γ
point is the same with the one ivestigated by V. Leahu in 1957, on Sinoe Lake shore
(AVRAM et al. 1985, note 35, p. 123).
11
CONDURACHI et al. 1957, p. 9101; stratigraphic survey in Gumelnița settlement
was performed by V. Leahu student (p. 56‐59 / fig. 39).
12
AVRAM et al. 1985, p. 123; HAȘOTTI 1997, p. 83.
13
HAȘOTTI 1997, p. 85.
14
Thank for information to our colleague, L. Lungu, who was is charge of rescue
excavations.
15
CONDURACHI et al. 1959, p. 322 – survey made by C. Preda and D. Berciu within
Tariverde village; HAȘOTTI 1997, p. 83.
16
AVRAM et al. 1985, p. 124; HAȘOTTI 1997, p. 84.
9

10
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Lake area. 17
Tașaul and Corbu lakes formed due to the sedimentation of Casimcea and
Corbu rivers mouths, a phenomenon occurred in the last transgressive sequence
of the Black Sea. A Hamangia necropolis was reported, without any other
topographic or chronologic indications, on the Corbu de Jos territory, near Corbu
Lake.18 From the same village also originates a vessel and a lid, included in the
collection of the Museum of National History and Archaeology Constanţa (Fig.
8/6). Such pieces, recovered from an electric cables ditch located in front of the
City Hall, have analogies in the Durankulak necropolis, namely those “Varna”
type vessels, dated Hamangia IV / Gumelnița A1 / Varna I phase.19
In the fifth millennium BC, on the current Tașaul Lake site, the Casimcea
River was flowing with a much higher flow, discharging into a riveran – marine
lagoon. The Black Sea level was nearly 20 m lower than the current level. The
littoral bar was probably located between the two promontories represented
nowadays by Ada and La Ostrov islands20. The Gumelnița A2 settlement
discovered on La Ostrov Island was located on one of these promontories, where
the Casimcea River is flowing into the sea. Nowadays, only a small section is
conserved while the Tașaul Lake waters destroyed the remaining part. So far, the
site stratigraphy and the interdisciplinary analysis conducted here provide the
best indications regarding the extent of the phenomena leading to the end of
Eneolithic settlements in the investigated area.21 The last habitation sequence,
dated 5625 ± 35 cal BP (Poz‐52578 R_Date), looks like a flooded level: in the
“cemented” sediment, together with pieces of rolled adobe and stone blocks (in
and over the sediment), a significant very well preserved quantity of
archaeological material was discovered – whole and replenishable vessels, blades
and flint tools, shale, weights and limestone anchor, awls, handles and bone idols,
etc. The previous habitation sequence correlates to a fired dwelling (L.1) dated
5680 ± 40 cal BP.
A “Varna” type vessel, nowadays included in the MINAC collection (Fig.
8/5), originates from La vie Peninsula point, located North‐West of the island: in
1973, a fisherman recovered the entire vessel from the collapsed south bank. Its
erosion continued so, in 2002 when we conducted explorations in the area, only
its shale mark was preserved, Gumelnița traces of habitation were reported across
Năvodari city and Limba Oii Peninsula, located North‐West of La Ostrov Island,
on the shores of Lake Taşaul as well.
Near the springs that feed the Siutghiol and Tăbăcărie lakes another cluster
of Eneolithic settlements can be observed. In the fifth millennium BC, a large bay
was located in this area, according to the sedimentological analysis; sedimentary
deposits of the last two millennia led to the Mamaia bar formation and the two
lakes Siutghiol and Tăbăcărie simultaneously. The bay, protected from strong
currents, together with the springs from Ovidiu and Cişmea, provided ideal
COMȘA 1977, p. 69.
HAȘOTTI 1984, p. 31; 1997, p. 31.
19
VOINEA 2005, Pl. 15.
20
POPESCU & CARAIVAN 2002 – 2003.
21
MARINESCU‐BÎLCU et al. 2000 – 2001; VOINEA 2004 ‐ 2005; 2013.
17
18
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habitation conditions. According to old publications, three sites are mentioned
here, without geographical coordinates or accurate cultural markers:
‐ an inhumation grave accidentally discovered in 1964 “on the bank of Siutghiol
Lake” – Palazu Mare, dated to the Gumelnița early phase (Fig. 8/7a‐b);22
‐ Gumelnița materials, without mention of phase, on Ovidiu Island;23
‐ Hamangia habitation traces, without mention of phase, in Constanța ‐
Popasul Cișmea point.24
Recent discoveries complete the picture of habitation in the area: the rescue
excavations revealed Hamangia archaeological complexes near Cişmea, in
Constanța – Carrefour point. The ceramic can be classified, according to its type,
in Hamangia IV phase, with traditional decor by new techniques and decorative
motifs (e.g., rows of incised angles). The date of 14C ‐ 5850 ± 40 cal BP (Pos‐52 535
R_Date) confirms the same late dating.
Overlapped by the current city of Constanța, the Eneolithic traces of
habitation from Tăbăcărie Lake and Tomis Peninsula were largely destroyed.
From ancient archaeological reports, we note the following general information:
on Tăbăcărie Lake’s western shore, probably in the current children’s park,
surveys were conducted in an Gumelniţa A1 settlement, ʺwith two levels of
habitation”.25 Other mentions appear for the Peninsula where, together with the
ancient Greek‐Roman vestiges from the ancient Tomis, Gumelniţa A2 phase
materials also appeared.26 Moreover, we note a much older discovery from the La
Trei Movile – Anadalchioi point (South of Tăbăcărie Lake), published in 1917 as a
tumulus and recently reinterpreted as a Gumelniţa tell. 27 The nearest source of
fresh water for the Gumelniţa settlement near the bay is the spring that feeds
Tăbăcărie Lake even nowadays. In the absence of a surface source, it is possible
that the Gumelniţa settlement residents from the Peninsula point collected
drinking water from wells, similar to the ancient period.28 Moreover, the deep
waters exploitation was also known in the fifth millennium BC, as proved by the
well discovered in Goljamo Delcevo tell.29
The construction of Danube ‐ Black Sea Channel led to the major
modification of the landscape and the destruction of many sites in Carasu Valley,
the only information about them being kept in old publications. Therefore, we
note the “Gumelniţa early phase” settlement destroyed by the land development
works of Agigea Ecluză.30 Located on the North bank of the ancient estuary
GALBENU 1970a, p. 73.
COMȘA 1977, p. 70
24
HAȘOTTI 1997, p. 28.
25
GALBENU 1970a, p. 72‐75.
26
HAȘOTTI 1997, p. 84.
27
C. Bem analysed the notes of German archaeologists, Schuchhardt and Träger (who
came in Dobrogea together with the German troops) who performed archaeological
excavations in Cernavodă tell and in the tell from Anadalchioi village – today a
neighbourhood of Constanța city (BEM 2011, p. 18).
28
On water capturing in the underground galleries of Tomis, see Tomis I.
Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epocă romană și romană târzie (PAPUC 2005).
29
TODOROVA et al. 1975.
30
HAȘOTTI 1997, p. 83.
22
23
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formed where Agigea River flows into the sea (nowadays Agigea Lake) the
settlement was protected from strong sea currents and wind from the North –
North‐East. Located near the Black Sea and having a safe drinking water source,
the residents could broker trades between the communities from the Southern
coast (the Durankulak – Varna area) and those who inhabited Carasu Valley up to
the Danube Valley.
The fortuitously discovered ornaments suggest the wealth of the resident
Eneolithic communities as well: “two Spondylus bracelets, two copper bracelets
assigned to Hamangia culture”31 and a “sea shell pendant”.32 H. Slobozianu noted the
following details regarding the discovery background: “in 1939, when Agigea –
Eforie railway was built, a settlement located right on the railway route was
discovered”33, continuing with the description of the recovered pieces, and
mentioned Greek – Roman materials together with the Eneolithic ones : whole
vessels and ceramic fragments, a marble statue with the representation of
Dionysos. The piece called “pendant” – namely the cut Spondylus plate, slightly
curved and with two end holes ‐ was found in the Durankulak necropolis
Eneolithic graves. Used in the diadems and belts’ components, this type of
ornament frequently occurs in graves dated Hamangia IV / Varna I‐II phases,
often associated with Spondylus and copper bracelets .34 Therefore, we believe that
the parts came from a Hamangia IV / Gumelniţa A1 grave, and the settlement
mentioned by H. Slobozianu corresponded to the Greek‐Roman.35 Is it possible
that the funerary discovery belongs to a necropolis contemporary with the
destroyed Agigea Ecluză settlement. Following the Spondylus pieces’ analysis, E.
Comșa also preferred the funerary background: “several fortuitous discoveries
undoubtedly coming from a necropolis”.36
The Techirghiol Lake perimeter, less affected by land development works,
preserves several prehistoric and ancient habitations traces.37 The sites are
clustered along the three rivers that dug deep valleys to their discharge into the
riveran – marine lagoons: Urluchioi, Biruința and Tuzla. In the archaeological

The cultural classification was made by I. Nestor.
The pendant is not mentioned within the text, and is only illustrated together with
the bracelets (SLOBOZIANU 1959, p. 737, fig 2/5).
33
SLOBOZIANU 1959, p. 741.
34
Spondylus plates, slightly curved and perforated at both ends (with one or two
perforations) were discovered in rich graves, associated to other ornaments – Spondylus,
copper, marble bracelets (a marble bracelet in the M. 298 / Varna I man grave), copper and
bone rings, bone hairpins, Spondylus pearl necklace, copper necklace, Spondylus cloth
fittings. These appear both in adults and children graves (e.g., the Infans I ‐ M. 464 child
grave, dated Hamangia IV phase), as well as in women and men graves, simple and
symbolic graves (TODOROVA et al. 2002).
35
In a further prospecting, V. Boroneanț identified in the same perimeter, on a surface
of nearly 10 ha, a Greek – Roman habitation traces (centuries 2 ‐ 3 AD) “impressively dense”;
still here, “on the high terrace in East part of the (Greek – Roman) settlement some pre‐feudal and
prehistoric ceramics fragments were found” (BORONEANȚ 1977, p. 320).
36
COMȘA 1973, p. 64.
37
The prospections in Techirghiol – Tuzla lakes area were performed by H.
Slobozianu.
31
32
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repertories, two Hamangia settlements were mentioned in Dealul Minervei, 38
Zarguzon points 39 and one settlement with Hamangia III / Gumelnița A1
habitation traces in Movilița ‐ Dealul Urluchioi point,40 all located on the right
shore of the paleovalley from which the Techirghiol Lake further formed. The
Hamangia site from Techirghiol – Dealul Minerva point, nowadays largely
destroyed, was investigated under rescue regime (1959). Located in the South‐
East of Techirghiol city, “on a gentle, sunny slope on the North shore of Techirghiol
Lake”,41 the settlement seems to have had a long evolution, with two sequences of
habitation. Based on the ceramic typology, P. Hașotti proposed their dating in
“Hamangia IIb and IIIa phases”. 42 The Zarguzon settlement, dated to Hamangia II
phase,43 formed in the Urluchioi river discharge area, and near the bay where the
same name habitation traces were identified on “nearly 2 km along the lake”44.
The field explorations conducted along the Techirghiol lake shore within
HERAS project, between the city and Urluchioi Valley, led to the identification of
a new site. Particularly rich Hamangia archaeological complexes were discovered
in Techirghiol ‐ Dig II point, located nearly 700 – 800 m North – East of Zarguzon
point. In the excavated soil for the lake protection ditch works (marked by the
Direcția Apelor) we noted several ceramic fragments, flint parts, osteological
material (especially bones originating from large individuals, probably cattle)
together with pieces of adobe and stone blocks. The ceramic material presents the
best analogies with the one from level 8 of Durankulak tell ‐ Insula Mare: together
with the Hamangia traditional decorations – angular motifs consisting of imprints
rows (Fig. 5 – 6) – we also note angular incised motifs, very smooth vertical or
oblique folds , incised motifs with inner scratched surface and the bottom of the
polished vessel (Fig. 7).45 Therefore, as a working hypothesis, we propose the
settlement to be classified in the Hamangia final phase, when the innovative
elements already announce the transition to the Late Eneolithic Period. Moreover,
the date of 14C ‐ 5851 ± 58 cal BP, obtained from an osteological fragment taken
from the ditch profile, confirms the proposed cultural classification.
Another Eneolithic settlement was investigated southwards along the Black
Sea coast, near the spring that nowadays feeds the Costinești Lake. In 1963, D.
Galbenu conducted rescue excavations in this area – “right on the seashore”,46 in the
still intact surface of the settlements with a “single habitation level”, assigned to the
“beginning of Gumelnița culture, preserving Hamangia influences”47. The ceramics’
decoration technique found here – namely incised motifs, with scratched inner
surface and covered with red paste – is a feature of the west – pontic facies of the
Gumelnița ‐ Karanovo VI cultural complex, such technique being used especially
COMȘA et al. 1962.
BORONEANȚ 1977, p. 321 – 322.
40
BEM 2011, p. 45 and 74.
41
COMȘA et al. 1962, p. 166.
42
HAȘOTTI 1997, p. 26.
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HAȘOTTI 1997, p. 27.
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BORONEANȚ 1977, p. 322.
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38
39

https://biblioteca-digitala.ro

VALENTINA MIHAELA VOINEA, GLICHERIE CARAIVAN, MIHAI FLOREA

158

during the early phase. The fragment of clay anthropomorphic figure (head and
bust – Fig. 9/1) represents another indication that suggests the same chronological
classification, for which the author found the best analogies “in the Tangâru
settlement, assigned to the last Boian culture facies”.48 The subsequent discoveries on
the bulgarian coastal area provide us some closer typological and spatial
analogies for the piece in question. This type of anthropomorphic representation,
with arms modelled as horizontal extensions of shoulders, eyes slightly sunk,
“pinched” nose and ears, but without perforation of the latter (as in the case of
Gumelniţa traditional plastic), is found in Durankulak’s Varna I graves,
constituting yet another feature of the west – pontic facies.49
The traces of Hamangia habitation were reported south of 23 August village,
in the area of the current Sf. Ierarh Nicolae and Bretanion Monastery. The
settlement occupies the shelf dominating the North shore of the paleovalley
where Tătlăgeacu Mare Lake formed. The inhabitants, protected from strong
winds and near the rivers, were only 2.5 km from the Black Sea shore. Following
the analysis of pottery recovered from prospections, the authors of the discovery
proposed a settlement dating in Hamangia late phase, the main argument being a
graphite ceramic fragment. 50
On the Mangalia Lake shore – a riveran – marine lagoon developed from
a paleovalley, which, in the fifth millennium BC, was flowing into the Black Sea –
we find another cluster of Eneolithic sites, both on the North shore and on the
South shore.
Three Spondylus and one marble bracelets, 15 small whole vessels (bowls,
pots), an anthropomorphic clay figurine (fragmentary), hatchets were recovered
from “a Hamangia type inhumation necropolis” on the North shore, during the
works performed in 1952 “on the territory of Mangalia city (…) right near the lake”
(without any other topographic information, probably in the military unit area).51
The preventive excavations conducted in the last decade in Mangalia – Dobrogea
I point (residential neighbourhood) completed the picture of the Hamangia
settlements in this area. The community here occupied the flat area on the current
Mangalia city’s South – West border, on an area between Mangalia – Albești (DJ
391) road and the lake. The settlement was dated to Hamangia late phase,
probably contemporary with the necropolis destroyed in the 50s, and the material
here had the best analogies in the Limanu and Durankulak sites.52
Hamangia III and Gumelnița habitation traces were also reported on
Mangalia Lake’s northern shore, west of Mangalia – Limanu (DJ 391B) road, on
the old Balar Valley.53 West to this point, there is a three Gumelnița sites cluster:
Limanu Insula Mică, Mangalia Fermă and Grotă. The “relatively rich” Gumelnița

GALBENU 1971, fig. 4‐18 / p. 242.
For example, the idol with copper bracelet discovered in the symbolic tomb M. 453
from the Durankulak necropolis, dated back to Varna I phase (TODORVA et al. 2002, Tab.
71/17).
50
PÂSLARU & COLESNIUC 2007, p. 69, Fig. 13/7.
51
VOLSCHI & IRIMIA 1968, p. 45‐58.
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A1 settlement from Mangalia Fermă point (near the ostrich farm, at nearly 400 m
West – North – West of Insula Mică), was built on a small rocky plateau, near a
water source known as ”Izvorul Roman” (after the Roman habitation traces
nearby) which flows into the North‐West corner of Mangalia Lake. The Eneolithic
pottery also appear at the massif base, inside a small cave.54
The oldest mentions regarding the prehistoric dwelling traces in Mangalia
Lake area refer to the southern shore: in the Callatis borough preliminary report
(1937 – 1940) is mentioned that prehistoric ceramic fragments were discovered on
an island ‐ Mangalia Ostrov. 55 Subsequently assigned to a Gumelnița settlement,
the point received a different name: Ostrovul Limanu, Insula Mangalia or
Peninsula Mangalia.56
In 1959, during certain land earthworks (a dam for a fish farm, near the
Mangalia – Limanu bridge), two Hamangia sites were discovered within the
territory of Limanu commune – a necropolis and a settlement. The first one
appeared in an embankment soil extraction area “on a not too high terrace, of 3 – 4
m, located right near the lake” near an IAS Mangalia farm.57 In 1960, after the first
stratigraphic surveys of this area, D. Galbenu also discovered the settlement
contemporary to the necropolis “at nearly 500 m North‐West of the Neolithic
necropolis, on another promontory in the close vicinity of Mangalia Lake”, at Limanu
commune’s West border.58 Subsequently, another traces of Eneolithic habitation
were reported in this point called Limanu – Cetate (after the Greek – Roman
vestiges), namely a Gumelnița settlement (with no indication of the phase).59
Another cluster of Eneolithic settlements is located west of the previous
point, around Limanu Cave, also known by the speleologists as Peștera de la
Icoane / Caracicola / Peștera de la Baltă. Consisting of an underground galleries
network to which impressive ancient and modern anthropic settlements were
added, the cave presents itself as a true maze “with accommodation rooms, aisles and
ventilation system”. Until now, the mapped galleries have a total length of nearly
3200 m. However, the evidences regarding the Eneolithic communities’ presence,
namely the Hamangia III and Gumelnița pottery are not missing, 60 even though
the short archaeological reports regarding the interior investigations refer only to
the Roman and Early Medieval habitation traces. 61 They are also found on the flat
area in front of the Limanu Cave Lacul Mangalia point.62The well‐known pieces
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from Solacolu collection also originates from Mangalia area (Fig. 8/1‐4).63 In the
absence of their discovery place details, the pieces were assigned to certain
funerary contexts based on the analogies with the ones discovered in the
Durankulak necropolis: hollow high leg fruit bowl, “four corners” vessels (whole
and small vessels) are found in graves dated in Hamangia IV ‐ Varna I phases.64
***
In the 70s, the absence of early Neolithic in Dobrogea was argued by the
occurrence of a large‐scale marine transgression.65 The recent geomorphological
studies have shaken such scenario, proving that the extent of such phenomena
was not so large.66
However, its impact over the Mesolithic habitation in the low littoral areas
proved to be devastating. Therefore, in the Early Holocene, Mesolithic hunters
communities from Pryčornomorja steppe migrated upstream along the
Northwestern Black Sea main watercourses, the distances travelled being
considerable. The paleoenvironment transformations also affected the hunting
type, as the bison was replaced by aurochs, as proven by the discoveries from
Bilolisśa (Preboreal / 8550 – 7550 cal BC). The littoral recolonization would have
occurred during 6400 – 6000 cal BC, the Grebenyky Culture being the earliest
attested in the Soroky settlement.67 The sheep and goats’ absence in the Myrne,
Gyrzheve and Soroky 2 fauna and the aurochs and wild boars’ presence denies
the theory of a Balkanic origin of the Grebenyky Culture. Moreover, the new 14C
dates obtained for Myrne, Laspi and Igrenʹ 8 sites, between 8180 – 7220 cal BC (1
sigma), suggest the same anteriority to the Early Neolithic in the Balkans.68
However, the last 14C dates are obtained for the settlements from Cheia –
Vatra Satului, Constanța ‐ Carrefour and Techirghiol – Dig II, even though the
absolute timeline markers for the Hamangia Culture remain poor. 69 The dating of
the first Hamangia I – II phases remains uncertain. The sample collected from
Șabla Lake – dated back to 5990 ± 100 cal BP was linked to the nearby Hamangia
II settlement, marking the moment of the first cultivated plants in the area.70
Further investigations conducted at the Cheia settlement allowed new
interpretations. The pottery shapes and decorations discovered here correspond
to the “classic” phase – Hamangia III, and the Boian – Vidra imports confirm the
old cultural synchronism.71 All the 14C dates obtained for Cheia settlement – 6141
± 29 cal BP; 6064 ± 26 cal BP; 6093 ± 39 cal BP; 6138 ± 44 cal BP, 6120 ± 40 cal BP,
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6200 ± 50 cal BP – settles the habitation before the Shabla one; this is why we
believe that the Hamangia II phase was prior to the 5200 cal BC date.
The sedimentological, palinological and malacological analysis of the cores
extracted from Varna Lake captured certain extremely important details. The
presence of Mytullus galloprovincialis mussels in the level corresponding to the
second phase of the Vityazevyan transgression – dated 7776 cal BP, the almost
total absence of pollen grains (the only Triticum grain probably from the wild
species of T. Boeticum Boiss) and the high percentage of oak pollen indicate a high
humidity and lack of cultivated lands, hence the lack of human settlements in the
area.72 The percentage increase in Cerealia, Triticum Hordeum and ruderal plants
(an indication of cattle and sheep/goats breeding) – post 6139 cal BP already
corresponds to the Hamangia III phase.
Similar results were also obtained for Durankulak Lake: after 6300 cal BP, the
Cerealia, Hordeum, Triticum pollen percentage is increasing due to agricultural
activities.73 The situation is also identical in the Bulgarian shelf central area, and
the recent analysis allows a refined paleoenvironment reconstruction by micro‐
regions. The presence of the Cerealia, Triticum grass type and ruderal plants pollen
(Plantago lanceolata and Polygonum aviculare) and the percentage decrease for the
chronological interval between 6420 – 5910 cal BP indicate human activities
confirmed by the Eneolithical settlements’ presence in the area.74
Presumably, the habitation was concentrated in the coastal area in the early
phases of Hamangia Culture (I – II). Once the sea level increased, the large
communities travelled upstream along the paleovalley, leaving behind their
settlements covered by water.75 This could be an explanation for the limited
number of discoveries of Hamangia early phases.
The type of economy determined the Hamangia communities’ mobility as
well. The stable isotopes analysis of bones collagen (δ15N and δ13C) and tooth
enamel (δ18O and δ13C) for Cheia’s faunal group indicate an inter‐annual mobility.
The variability between the δ13C values obtained on bones and teeth is explained
by adapting to different ecosystems – several meadow areas along the flooded
valley of Casimcea River up to the Black Sea.76
The habitation density increase in the Hamangia IV ‐ Gumelnița A1/Varna I
phases is explained by two processes:
‐ the new settlements’ formation around the most important Hamangia centres,
located at the intersection of the waterways (on promontories, near the sea, at the
navigable rivers’ mouths, such as Carasu or Casimcea);
‐ the progressive transformation of the Hamangia communities’ economy under
the new comers from the South influence (from Marcica – Karanovo V / Sava
areal) and, therefore, a greater stability. As increasingly important elements from
Gumelnița A1 phase have entered along the Danube and significant dobrudjan
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valleys, the Hamangia IV communities from the littoral area had a different
metamorphosis under the influence of the rich Southern centres.
The 14C dates for the Hamangia IV settlements from Techirghiol ‐ Dig II (5851
± 58 cal BP) and Constanța ‐ Carrefour (5850 ± 40 cal BP) are close to the date
obtained for M. 536 / Hamangia IV grave from Durankulak necropolis (5840 ± 200
cal BP).77 Having a shorter evolution, probably between 4800 – 4700 cal BC, the
late phase of Hamangia Culture prepared the shifting towards the developed
Eneolithic, being contemporary in the rest of Dobrogea, at least in its final stage,
with the beginning of Gumelnița A1 / Varna I phase.
The Gumelnița communities, with another type of economy and social
organization, preferred the promontories and high peninsula areas located near
fertile soils. Observing the Danube Delta development’s Holocene chronology,78
we note that, after the Caraorman Embankment’s formation, the western territory
offered conditions for agriculture practicing in the deltaic plain. Under these
conditions, we explain presence of habitation traces, nowadays isolated, in areas
such as Taraschina Mila 23 or Dâmbul lui Haralambie.79
The 14C – 5680 ± 40 cal BP and 5625 ± 35 cal BP dates obtained for La Ostrov
Island’s Gumelnița settlement marks the Eneolithic habitation’s end. In terms of
typology, both the pottery (Fig. 9/1a‐b, 2) and the bone idols (Fig. 9/5) discovered
this settlement correspond to the end of Gumelnița A2 phase / beginning of the
Gumelnița B1 phase. Surprisingly, in the interval corresponding to these dates
(4450 – 4320 cal BC), there are discoveries assigned to different phases:
‐ the last abandoned and flooded level dates around 4450 cal BC in the
Taraschina site, classified as Gumelnița A1 phase;80
‐ the Varna II – III graves from Varna I necropolis dated to 4560 – 4450 cal
BC81;
‐ the Gumelnița B1 level from Pietrele dated to 4400 – 4250 cal BC .82
However, the similarities between the artefacts discovered in the three sites
sometimes extend until identity. The bone figures’ example is the most striking
example (Fig. 9/5) – we believe that such pieces, with cultic destination, made by
accurate techniques and rules, were used for a relatively short period, and not
centuries covering three evolutionary phases. Located in a peripheral area of the
Gumelnița – Karanovo VI area, the Taraschina settlement preserved the ancient
traditions better; however, the innovative Gumelnița A2 elements are not absent.
The 14C dates confirm synchronism of the phases: Gumelnița A2 ‐ beginning
Gumelnița B1 / Varna III, proposed based on the pottery tipology.83
The Black Sea level rise in the Final Eneolithic Period resulted in the Delta
extension and the settlements’ flooding. This phenomenon, which occurred
around 5600 – 5300 cal BP, had a major impact over the Gumelnița settlements of
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the West‐Pontic area, the settlements being partially (Ovidiu, Năvodari – Insula
La Ostrov, Mangalia – Ostrov, Durankulak ‐ Insula Mare) or fully covered by
waters: the eight settlements from Varna – Beloslav lakes area,84 Shabla Cape area
underwater sites.85
A similar event was captured in the Durankulak Lake area: after a
catastrophic flood of the lake, dated between 5500 – 5300 cal BP, the fossil fauna
was formed especially by marine species, such as Mytilus lineatus, H. Ventrosa and
Cardium. A connection between sea and Durankulak Lake existed between 5300 –
4900 cal BP.86 The Eneolithic levels from Durankulak Island subside in the 4750 –
4450 cal BC period. The habitation traces are lacking as of the Eneolithic’s end
until the Early Bronze Age (M.448 – Cernavodă I, M.982 – Protojamnaja
graves).87
The palinologic analysis results from the Varna Lake samples merge to the
same interpretation: after 5598 cal BP we can note a marine water influx,
associated with the first phase of the Kalamitiane Transgression.88 The moment
corresponds to the Eneolithic settlements’ flooding, habitation being interrupted
from the Late Eneolithic until the Early Bronze Age for over three centuries.
A slightly different situation is found in Sozopol Bay area: the wood dating
from the flooded houses’ beams places the dwelling in the Late Eneolithic (4139
cal BC) and Early Bronze Age, phase II (3227 cal BC).89 While in most of the West‐
Pontic littoral area, the Eneolithic dwelling already disappeared around 4300 cal
BC, in the Sozopol area, the settlement near the estuary of Patovska River
continued its evolution through the Final Eneolithic (4100 – 4000 cal BC)90; a
habitation hiatus was subsequently captured here, for the 3850 – 3200 cal BC
interval.91
Comparing the discoveries map of the investigated area with the
paleoenvironment dates specific to the fifth millennium BC, we identify the
Eneolithic communities’ preferences for:
‐ bays and estuaries protected from marine currents;
‐ plateaus and promontories sheltered from strong winds (especially on
the North shore);
‐ fresh water sources, nowadays springs feeding the lakes and riveran –
marine lagoons;
‐ fertile flooded valleys of Casimcea, Carasu Urluchioi, Mangalia rivers
representing the main link between the Eneolithic communities from the littoral
area and those populating the fertile Danube shores.92 The trade dynamics is
highlighted by the exotic products’ circuit (pieces of Spondylus, Dentalium, marble,
jade, copper), intensified and diversified starting with the Hamangia IV ‐
IVANOV 1993; LAZAROV 1993.
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Gumelnița A1/ Varna I metamorphosis moment. All this network of thriving
centres has fallen after the Black Sea level rise, starting with the second half of the
fifth millennium BC.
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Fig. 1 ‐ The littoral eneolithic sites’ repertory between Histria and Vama Veche:
1. 23 August – Mănăstire, 2. Agigea – Ecluză, 3. Agigea Calea Ferată, 4. Cogealac sat,
5. Constanţa Anadalchioi, 6. Constanţa Carrefour, 7. Constanţa Cişmea, 8. Constanţa
Tăbăcărie, 9. Corbu de Jos, 10. Costineşti, 11. Istria – Bent, 12. Istria ‐ Drumul Vacilor,
13. Istria ‐ Histria γ, 14. Limanu Cetate, 15. Limanu I, 16. Limanu Insula Mică,
17. Limanu, 18. Lacul Mangalia, 19. Limanu Peşteră, 20. Mangalia, 21. Mangalia
Dobrogea I, 22. Mangalia Fermă și Grotă, 23. Mangalia Ostrov, 24. Mangalia Valea
Balar, 25. Moviliţa Dealul Urluchioi, 26. Navodari La Ostrov, 27. Năvodari oraş,
28. Năvodari Peninsula La Vie, 29. Navodari Peninsula Limba Oii, 30. Nuntaşi,
31. Ovidiu Insula, 32. Palazu Mare, 33. Tariverde – Cărămidărie, 34. Tariverde II,
35. Techirghiol Dig II, 36. Techirghiol Minerva, 37. Techirghiol Zarguzon.
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Fig. 2 – Drilling area map of Mamaia beach barrier.
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Fig. 3 ‐ Mamaia barrier beach stratigraphy.
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Fig. 4 – Black Sea level changes in the last 50.000 cal BP (Caraivan et al. 2015).
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Fig. 5 ‐ Pottery from settlement Techirghiol Dig II.
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Fig. 6 ‐ Pottery from settlement Techirghiol Dig II.
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Fig. 7 ‐ Pottery from settlement Techirghiol Dig II.
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Fig. 8 ‐ Pottery type Varna: 1 – 4 Solacolu collection;
5 ‐ Năvodari – La vie; 6 – Corbu de Jos; 7a ‐ b – Palazu Mare.
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Fig. 9 – 1a – b, 2, 4, 5 ‐ Pottery and idols from settlement
Insula La Ostrov (Năvodari); 3 – Idol from Costinești.
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REVISITING THE TOMIS AMPHITHEATRE
– THEORIES AND HYPOTHESIS
Marius‐Cristian STREINU
Cuvinete cheie: amfiteatre, gladiatori, Moesia Inferior, Pont‐Euxin, Tomis
Mots clefs : amphithéâtres, gladiateurs, Moesia‐Inférieure, Pont‐Euxin, Tomis.
Rezumat: Ipotezele referitoare la existența unui amfiteatru la Tomis nu încetează să
nască polemici. Cea mai răspândită opinie este aceea că luptele de gladiatori ar fi avut loc
într‐un teatru sau într‐un stadion, edificii care ar fi suferit modificări pentru a permite
logistica susținerii unor astfel de evenimente. Rezervele exprimate în legătură cu
existența unui edificiu roman prin excelență, construit într‐o metropolă de tradiție
grecească, au pierdut teren odată cu descoperirea în anul 1980 a unei structuri ce
prezenta caracteristicile unui amfiteatru. Prezentul studiu își propune să abordeze încă o
dată problematica legată de prezența acestui amfiteatru și trece în revistă posibilele
analogii dintre edificiile déjà cunoscute, pentru a înțelege cât mai bine rolul atribuit celui
din metropola pontului în contextul istoriei provinciilor de la Marea Neagră.
Résumé : Les hypothèses entourant l’existence d’un amphithéâtre à Tomis nʹont
cessé de différer. Celle communément acceptée défend la tenue des combats de gladiateurs
dans un théâtre ou un stade modifié afin de les accueillir. Les réserves exprimées autour
de l’existence d’un édifice spécifique, romain par excellence, dans une ville grecque ont
perduré même après la découverte dans les années 1980 d’un bâtiment présentant
certaines caractéristiques propres à un amphithéâtre. Le présent article se propose dès lors
dʹaborder à nouveau cette question en passant en revue les différentes catégories de
bâtiments concernés avant de cerner le rôle joué par l’amphithéâtre de Tomis dans
l’histoire des provinces de la mer Noire.
In the beginning, gladiator combats took place in the Forum, Campus Martius,
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as well as other open spaces1. Pliny the Elder claims that G. Scribonius Curio built
the first amphitheater in 52 B.C. to host the funerary games in honor of his father.
As the name suggests (ἀμφί, both sides, θέατρον, theater), the edifice is just that,
a new building created by mirroring two theaters, meant for ludi scaenici. The two
theaters were placed on pivots in order to facilitate moving them, thus they could
have been turned or placed back to back or front to front, depending on whether
they were hosting munera2 or not. Initially, the amphitheater was build out of
wood3, but because of the small number of spectators it could accommodate and
the rising interest and popularity of gladiators, the edifice was further improved
and developed using the best materials available and the most ingenious
construction techniques, making it a complex, new and unmistakable piece of
Roman architecture. It is certain that the moment Pliny refers to does not stand at
the origin of amphitheaters, since this type of edifices were already known in
Campania for more than a generation4.
The expansion of the Roman civilization facilitated the spread of munera and
venationes, as well as the construction of amphitheaters, which ended up
representing the Roman culture5. The building program intensifies in the 2nd
century A.D. when we can find amphitheaters all over the Roman Empire6 in most
of the major cities7. Thus, we can find such examples in the cities of Moesia
Inferior, like Marcianopolis. The amphitheater here measures 70 (66) x 60 (65) m
at the exterior, while the arena measures 46 (47) x 40 m, dimensions which place it
in the small size arenas category 8.
In 1989, during the construction of a new hotel in Tomis, today Hotel Ibis in
the area of Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, Negru Vodă and Dragoş Vodă
streets, the wall of a vast building was exposed, at about 7 meters depth9. The
building technique was opus mixtum and enclosed a plane, ellipsoidal shaped
area, oriented North to South and measuring 55 x 60 m and 30 x 35 m10. The
discovery entitles the coordinator of the excavation to suggest that it might be an
arena11. Moreover, he adds that the wall was doubled towards the exterior by
other parallel walls following the same direction and forming a large corridor of
1.20 – 1.35 m12. This wall was part of the cavea and it might have been the podium,
usually found at the edge of the arena and designed for the important people
WIEDEMANN 2002, p. 5; TESSIER &, LOPEZ 2006, p. 14, NOSSOV 2009, p. 112.
Plinius, Hist.Nat. XXXVI, 117‐120; VILLE 1981, p. 67; BOMGARDNER 2000, p. 36‐37;
NOSSOV 2009, p. 111‐112.
3
BOMGARDNER 2000, p. 37.
4
GOLVIN & LANDES 1990, p. 39; BOMGARDNER 2000, p. 37.
5
GOLVIN & LANDES 1990, p. 85; BOULEY 1994, p. 30.
6
NASSOV 2009, p. 113.
7
GOLVIN & LANDES 1990, p. 85; BOMGARDNER 2000, p. 61.
8
GEROV 1980, p. 292‐293; GOLVIN 1988, p. 139; BOULEY 1999, p. 188; VAGALINSKI
2002, p. 279; BOTTEZ 2009, p. 251, anex 88.
9
RĂDULESCU 1991, p. 35.
10
RĂDULESCU 1991, p. 35
11
RĂDULESCU 1991, p. 35.
12
RĂDULESCU 1991, p. 35: „A l’extérieur, ces tronçons sont doublés d’autres murs
maçonnés pareillement et poursuivant le même tracé arqué fermant un couloir large de 1,2‐
1,35 m.”.
1
2
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attending the games, like ambassadors, high‐ranking officials, members of the
elite, etc.13.
All of this information, corroborated with the discovery of benches around
the edifice, strongly suggests that we are indeed dealing with an amphitheater. It
is worth mentioning that the most interesting bench discovered, though
fragmentary, still preserved the stylized representation of an animal foot on one
side and the remains of an inscription that only preserved the letters EXPY14.
Epigraphic materials discovered here also attest the existence of a building
for hosting gladiator combats at Tomis. The first is an inscription mentioning the
anonymous pontarch of Neapolis, in Samaria15. The second inscription is the
tombstone of a provocator gladiator named Agroicos16 and the third is another
tombstone, this time of a beast fighter named Attalos17. All three inscriptions use
the term of stadium, which can also refer to the two other places that held
combats, the amphitheater and theater18.
Why should we consider the edifice discovered in 1989 as an amphitheater
and the term used in the three inscriptions as related to it? First, from our point of
view, the edifice in Tomis cannot be a stadium because it simply does not
measure the required dimensions. For comparison, we can use the stadium
discovered at Philipopolis, measuring 250 m in length and 70 m in width and a
course 222 ‐240 m long and 25‐35 m wide. Its estimated capacity is of 25.000 to
30.000 spectators, making it clear that the dimensions of the Tomis edifice are
much too reduced for us to suppose we are dealing with a stadium19.
Another element that contradicts the stadium hypothesis is the shape of the
course. The stadia, as the one in Philippopolis, have one straight end, while the
other is shaped as an U20. This detail does not agree with the description of the
Tomis edifice where we are dealing with a clear ellipsoidal arena, oriented N‐S21.
It is certain that stadiums were also used for gladiator combats, the most
famous example being the Aphrodisias stadium, which measures similar
dimensions as the Philippopolis one, 270 x 59 m at the exterior and 238 x 40 m the
arena, and accommodated around 30.000 people22. A 1.6 m tall podium, a square
refuge spot23 and a stone flange on the eastern part of the stadium shaped as an U,
thus forming an arena attest the fact that gladiator combats were held here 24.
Moreover, the same can be said about calling the Tomis edifice a theater. The
fact that the arena was partially excavated, along with the vagueness of the
BOMGARDNER 2000, p. 12.
RĂDULESCU 1991, p. 35.
15
STOIAN 1962, p. 162‐163.
16
STOIAN 1962, 199.
17
STOIAN 1962, p. 200.
18
STOIAN 1962, p. 163.
19
BOULEY 1999, p. 143; TOPALIVOV 2012, p. 403.
20
WELCH 1998, p. 548; TOPALIVOV 2012, p. 404.
21
RĂDULESCU 1991, p. 35.
22
WELCH 1998, p. 542.
23
WELCH 1998, p. 558‐559.
24
WELCH 1998, p. 565, fig. 13.
13
14
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information retrieved, led some researchers to suggest this hypothesis. In a
theater, the orchestra is separated from the cavea by a line of rectangular stone
blocks forming a flange ranging in thickness from 1,2 to 2 meters. This belt is a
common improvement brought to theaters holding gladiator combats, as it is
placed vertically to the cavea in order to protect the first rows of benches25.
Regarding the Tomis edifice, no proof of such protection method has been found;
as the discoveries consist solely of walls. Furthermore, the orchestra in a theater is
circular or semi‐circular, not elliptic as in our case. The orchestrae modified for
gladiator combats never measure more than 28 m, like the one of the
Philippopolis theatre that could accommodate around 3.500 people26.
Taking into account the arguments presented so far, we can only conclude
that the Tomis discovery must be part of an amphitheater, specific for the arena,
which has always been designed in the shape of an ellipse27. The arena’s
dimensions puts the edifice in the mid – sized category of amphitheaters, as the
one discovered in Serdica. This arena measures 60 x 40 m28, while the entire
edifice measures close to 100 x 80 m and is 20 – 25 m tall, with a capacity of 20.000
spectators 29.
The Tomis arena was situated extra muros during its entire period of use, in
the 2nd and 3rd centuries30. Unfortunately, no other information about this edifice
is available as there has been no publication, making it very difficult to determine
clearer elements of its capacity, architecture, etc. Even though one cannot make
assumptions on the architecture, the capacity can be estimated by means of
analogies. Given the fact that the dimensions are similar to the Serdica
amphitheater, one can easily assume that the Tomis amphitheater could have
accommodated around the same number of spectators, 20.000. This estimation
may seem overreaching, but why shouldn’t the largest city on the left shore of the
Black Sea, the κοινόν31, have had a large multi‐functional construction32 such as
this? So far, the theories about the number of people in the city agree on a number
of 20 – 30.000 inhabitants33, but there is no clear evidence to support this
estimation or any other. If we are to consider the importance of Tomis as a
metropolis, the 40.000 inhabitants assumptions are not too exaggerated, especially
given the flourishing of the city in the 2nd and 3rd centuries due to the economic
relations expansion that also attracted immigrants from other areas of the
empire34. Moreover, the amphitheater would not have served only the pleasure of
the inhabitants of the city, but also those from the territory and from neighboring
cities.
BOULEY 1999, p. 159‐169.
BOULEY 1999, p. 162; KESSIAKOVA 1999, p. 122; VAGALINSKI 2002,p.
TOPALIVOV 2012, p. 392.
27
GOLVIN 1988, p. 298‐300.
28
KIROVA 2012, p. 234.
29
PAUNOV 2007, p. 40; KIROVA 2012, p. 234.
30
PAPUC 2005, p. 51.
31
ISM II 97; BUZOIANU & BĂRBULESCU 2012, p. 42‐43.
32
GOLVIN 1988, p. 300.
33
SUCEVEANU 77, p. 49.
34
BUZOIANU&BĂRBULESCU 2008, p. 30.
25
26
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The Tomis amphitheater, a city of Greek tradition, is unique in the Black Sea
area, but its existence can be explained. Most certainly, as in the Aphrodisias’
case, where there is a hybrid construction between an amphitheater and a
stadium, building such an edifice stood as a symbol of Roman authority 35 and
leads us to think that building one in Tomis was a statement of the city’s
acceptance of Roman culture or a means by which the Romans imposed it36.
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Fig. 1 – Two hypothetical reconstructions of the double temple erected by
Scribonius Curio. (Source: Golvin 1988, pl.IV)

Fig. 2 – The Marcianopolis amphitheatre plan.
(Source: Vagalinski 2002, 549, fig.2)
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Fig. 3 – The Aphrodisias stadium plan.
(Source: Welch 1998, 549, fig.2)

Fig. 4 – The Serdica amphitheatre plan.
(Source: Kirova 2012, 235, fig.30)
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DESCOPERIT ÎN APROPIEREA ZIDULUI DE INCINTĂ
ROMAN TÂRZIU AL TOMISULUI
Octavian MITROI
Liviu LUNGU
Cuvinte‐cheie: Tomis, cuptor, zid de incintă.
Keywords: Tomis, kiln, precint wall.
Rezumat: În acest material este semnalată prezenţa unui cuptor de uz
meşteşugăresc la intersecţia bulevardului Ferdinand cu str. General Manu, în imediata
apropiere a zidului de incintă roman târziu al Tomisului, în spaţiul intra muros. Acest
complex a fost descoperit şi parţial cercetat în octombrie 2013, cu ocazia unor lucrări de
infrastructură.
Abstract: In this paper, we would like to point out the presence of a craftsman’s kiln
situated at the crossroads between Ferdinand Boulevard and General Manu Street in
Constantza, right next to the Tomis city’s Late‐Roman defensive wall. This archaeological
complex was discovered and partly investigated during the public interest works in
October 2013.
Amplele lucrări de reabilitare a Centrului vechi al municipiului Constanţa
desfăşurate în anii 2012 – 2014 au prilejuit numeroase descoperiri arheologice.1 În
acest context, în octombrie 2013, de‐a lungul trotuarului dinspre Parcul
Arheologic al bulevardului Ferdinand, au fost executate săpături în vederea
modernizării şi extinderii reţelei de cabluri de fibră optică. Cu această ocazie, în
imediata apropiere a zidului de incintă roman târziu al Tomisului, au fost
realizate descoperiri arheologice legate de acest monument, care vor face obiectul
unui studiu special.
În rândurile care urmează, ne propunem să prezentăm un complex



Octavian MITROI, Liviu LUNGU – Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa; e‐mail: ofidron@yahoo.com; e‐mail: liv_lungu@yahoo.ro
1
MITROI 2013, p. 112 – 113, 115 – 116, la care se adaugă şi alte descoperiri aflate în
curs de publicare.
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arheologic apărut în cadrul aceloraşi lucrări, vis‐à‐vis de colțul de la intersecția
bulevardului Ferdinand cu str. General Manu, în dreptul imobilului nr. 28.
Complexul este amplasat în imediata apropiere a zidului de incintă roman
târziu al Tomisului, în intra muros, 2 (Fig. 1) și s‐a remarcat prin urme puternice de
arsură roșiatică (Fig. 2). Baza acestui complex arheologic se prezintă sub forma
unui nivel uniform, puternic solidificat în urma arderii, de culoare vernil, apărut
la – 1,10 m și cu o lungime în profil de 2,40 m. În șanțul pentru instalarea
cablurilor de fibră optică, având lăţimi de 0,50 – 0,60 m, a fost surprinsă numai
limita de NV, cea mai mare parte a complexului fiind situată în malul de SE al
săpăturii, cel dinspre Parcul Arheologic. La ambele extremități, acest nivel este
flancat de resturile elevației zidurilor camerei de ardere3, păstrate pe înălţimi de
0,10 – 0,20 m faţă de nivelul vetrei. Zidurile au fost construite din chirpici, în
resturile zidului de NE, pe nivelul de demantelare al acestuia, fiind evidenţiate in
situ şi două țigle suprapuse.
Referitor la stratigrafia complexului (Fig. 3a, b), între nivelul vetrei (‐ 1,10 m)
și cota de ‐ 0,60 m, a fost observat un strat de pământ brun amestecat. De la ‐ 0,60
m până sub patul de nisip al pavajului actual, a fost pus în evidență un strat
amestecat, de dată recentă, care conținea bucăți de asfalt dar și chirpici arşi și
sfărâmat, antrenat de pe flancurile complexului. De altfel, în mediul stratigrafic al
obiectivului a fost constatată prezența unei mari cantități de chirpici arși, de‐o
parte și de alta a vetrei, care are pe profil o amprentă cu o lungime de 0,70 m.
Complexul a fost, cel mai probabil, amenajat pe loess, pământul viu apărând la
adâncimea de ‐1,20 m în diferite puncte din săpătura de pe trotuarul de SE,
dinspre Parcul Arheologic, al bulevardului Ferdinand.
Cu privire la destinația acestui complex, contextul dezvelirii lui doar
parțiale,4 ca și urmele puternice de arsură pe care le prezenta au ridicat unele
suspiciuni, nefiind inițial respinsă nici varianta unui mormânt de incinerație, a
cărui apariție aici nu ar fi fost surprinzătoare. Este cunoscut faptul că extinderile
treptate ale Tomisului antic s‐au făcut în detrimentul necropolelor. Este şi cazul
Necropolei I, din epoca elenistică5, parţial suprapusă, mai întâi, de extinderea
Tomisului în perioada romană timpurie până la linia Biserica Greacă – Poarta 2
2
Sub actualul bulevard Ferdinand, zidul de incintă roman târziu al Tomisului descrie
un traseu ,,în şicană”: curtina de la V de poarta P 2 (potrivit nomenclaturii propuse de
Natalia Toma, v. TOMA 2010, p. 61 și p. 62, Fig. 4), de lângă bustul lui Vasile Pârvan,
intersectează b‐dul Ferdinand într‐un unghi obtuz iar sub imobilul nr. 30, de vis‐à‐vis de
Parcul Arheologic, se frânge într‐un unghi ascuţit; aici, cel mai probabil, prezenta şi un
turn de colţ. Planul fortificaţiilor romane ale Tomisului realizat de von Vincke în preajma
războiului ruso‐turc din 1828 – 1829 [VINCKE 1840, Plan III (Plan des Thales des Karaßu – Seen
und der Donau bei Boghasköy) cf. TOMA 2010, p. 58, Fig. 1.], ca şi descoperiri arheologice
realizate de noi în octombrie 2013 susţin această propunere de reconstituire a segmentului
zidului de incintă roman târziu al Tomisului, suprapus acum de b‐dul Ferdinand.
3
Vezi infra.
4
Potrivit prevederilor contractuale, intervenţia personalului de specialitate în cadrul
lucrărilor de infrastructură care au prilejuit descoperirea complexului a fost desfăşurată în
regim de supraveghere arheologică, negăsindu‐se posibilitatea transformării acesteia în
cercetare arheologică de salvare. Mulţumim pe această cale responsabilului ştiinţific Traian
Cliante pentru acceptul de a publica materialele.
5
BARBU 1961, p. 203 – 205.
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Port6 şi, ulterior, către sfârşitul sec. III p. Chr., de extinderea oraşului până în
dreptul liniei actualului bulevard Ferdinand. De altfel, în imediata apropiere a
descoperirii care face obiectul acestui material, la intersecția bulevardului
Ferdinand cu str. Răscoalei din 1907, au fost cercetate în urmă cu jumătate de
secol câteva morminte de incinerație elenistice.7
Complexul la care ne referim reprezintă, însă, cel mai probabil, un cuptor de
uz meșteșugăresc. Arderea puternică și uniformă a vetrei cu greu poate fi
considerată drept rezultatul unui eveniment unic din existența complexului
precum cremația unui defunct şi mai degrabă cel al unor arderi repetate. De
asemenea, dispunerea în cadrul complexului a singurelor elemente de material
tegular aflate în poziţia lor iniţială, respectiv cele două țigle suprapuse din
structura zidului de NE, nu indică la rândul ei un complex sepulcral aparținând
ritului incinerării, în cazul mormintelor de incinerație cu protecție de țigle,8
acestea ocupând o poziție centrală în cadrul obiectivului, în vederea protejării
rămășițelor pământești și a inventarului funerar, spre deosebire de poziția
periferică a materialelor de acest tip constatată aici. La aceasta se adaugă chirpicii
arși descoperiți în cantitate mare în mediul statigrafic al complexului prezentat.
Principalele analogii pe care le avem la Tomis, respectiv cuptoarele pentru
arderea materialului de construcție tegular din Cartierul de Vest al Tomisului
romano‐bizantin prezentau, de asemenea, chirpici în structura lor sau ca
materiale auxiliare procesului tehnologic.9 Ca și chirpicii, tegulae‐le și fragmentele
de tegulae sunt prezențe obișnuite în structura cuptoarelor de cărămidărie
cercetate în Cartierul de Vest al Tomisului, indiferent de tipul acestor instalații.
Chiar și în cazul cuptoarelor săpate complet în malul de pământ, fără pereți zidiți,
precum C III, platforma de ardere era realizată din fragmente de țigle, olane și
cărămizi lipite cu lut și dispuse orizontal sau vertical10, în vreme ce pilonul central
de susținere al acesteia era construit din chirpici legați cu lut.11 Celelalte două
cuptoare (C IV și C V) care au fost cercetate în zona Cartierului de Vest al
Tomisului, aveau pereții perimetrali, comuni focarului și camerei de ardere,
construiți din chirpici legați cu lut.12
Lipsește, de asemenea, orice urmă de sigilare cu lut sau cu pietre a nivelului
de ardere al complexului, așa cum ar fi fost normal în cazul unui mormânt de
incinerație, deasupra acestui nivel nefiind observat în profil decât pământ brun
amestecat. Lipsa unor orificii practicate în vatră, destinate circulaţiei aerului cald
între focar şi camera de ardere nu trebuie să surprindă, având în vedere poziția
periferică în cadrul complexului a părții surprinse cu ocazia săpăturilor, respectiv
limita de NV a acestuia. Acest cuptor aparține, cel mai probabil, tipului

RĂDULESCU 1995 – 1996, p. 91.
BARBU 1961, p. 205; BUCOVALĂ 1967, p. 40 – 41 (M III), p. 94 – 96 (M IV).
8
BARBU 1971, tipurile I 1 (p. 49), II 1 (p. 50).
9
Pe platforma cuptorului C III, au fost descoperiți chirpici folosiți ca distanțiere
pentru împiedicarea contactului direct al cărămizilor crude cu platforma, fapt care se putea
solda cu sudarea acestora între ele (RĂDULESCU 1965, p. 21).
10
RĂDULESCU 1965, p. 6.
11
RĂDULESCU 1965, p. 9.
12
RĂDULESCU 1965, p. 12 – 14.
6
7
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suprateran, cu pereții perimetrali realizați din zidărie, nu doar săpați în malul de
pământ. Această încadrare tipologică este indicată de țiglele suprapuse
descoperite pe aliniamentul peretelui de NE al complexului, pe nivelul de
demantelare al acestuia, de cantitatea apreciabilă de chirpici arşi din mediul
stratigrafic al acestui obiectiv, deasupra nivelului vetrei, cât și de amplasarea, cel
puțin a vetrei și a camerei de ardere, la un nivel superior celui la care apare loess‐
ul în imediata apropiere a incintei romane târzii a Tomisului (cca ‐ 1,20 m).
Privitor la datarea acestui complex, trebuie menţionat, mai întâi, faptul că în
cadrul lui nu au fost descoperite alte materiale arheologice şi nici elemente de
datare. În aceste condiţii, opinăm pentru anterioritatea construirii şi funcţionării
cuptorului în raport cu edificarea zidului de incintă roman târziu al Tomisului pe
baza următoarelor considerente: amplasarea cuptorului în zona intra muros a
Tomisului roman târziu şi romano‐bizantin (Fig. 1); proximitatea acestui complex
faţă de zidul de incintă roman târziu. Prin urmare, încetarea funcţionării acestei
instalaţii meşteşugăreşti poate fi încadrată cronologic la sfârşitul sec. III p. Chr.,
când este plasată construirea fortificaţiei amintite.13
Spațiul extramuran al unei cetăți antice era destinat și practicării activităților
meșteșugărești. Acest aspect este atestat arheologic şi la Tomis, chiar dacă
deocamdată numai pentru o perioadă târzie.14
Clarificarea pe deplin a datării acestui complex arheologic, dar şi a altor
aspecte precum încadrarea tipologică sau destinaţia lui depind de cercetări
viitoare.

RĂDULESCU 1995 – 1996, p. 84 ‐ 85.
ICONOMU 1970, p. 237, 252 ‐ groapă de rebuturi a unui atelier de fabricare a
opaițelor, datat între sfârşitul sec. III – sec. IV p. Chr.; vezi și MITROI & ȘOVA 2014, p. 211;
CCA, Campania 2002 Punct: Magazinul Tomis, p. 90 – 91, Planșa 39 – cuptor pentru
arderea materialelor de construcție datat în perioada romano‐bizantină.
13
14
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Fig. 1 – Plan al sectorului zidului de incintă roman târziu al Tomisului din dreptul Parcului Arheologic,
cu amplasamentul cuptorului (X) (autor: arh. Radu Cornescu).
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Fig. 2 ‐ Cuptor de uz meşteşugăresc –
b‐dul Ferdinand, în dreptul imobilului nr. 28.

Fig. 3 ‐ a) Grundul săpăturii; b) Profilul stratigrafic al cuptorului.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN ARIA FUNERARĂ CALLATIANĂ
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Cuvinte cheie: Callatis, morminte, necropola romană timpurie, necropola romano‐
bizantină.
Keywords: Callatis, tombs, Early Roman necropolis, Roman‐Byzantine necropolis.
Rezumat: Articolul prezintă rezultatul unor cercetări arheologice de mică amploare
efectuate în necropola oraşului antic Callatis: un mormânt de incineraţie datat în secolul
al II‐lea p. Chr. şi 11 morminte de epocă romano‐bizantină. Amplasarea acestor morminte
este raportată la cele trei nuclee ale necropolei din secolele IV‐VI p. Chr., deja cunoscute.
Abstract: The article presents the results of a small‐scale archaeological research
made in the ancient city of Callatis’ necropolis, when an incineration tomb from the 2nd
century AD and 11 inhumation tombs from the Roman‐Byzantine era were discovered.
The location of these tombs is related to the already known three cores of the necropolis
from the 4th – 6th centuries AD.
Lucrarea prezintă câteva dintre cercetările arheologice de mică amploare
efectuate în decursul anilor la Mangalia, în ariile funerare de epocă romană şi
romano‐bizantină, dar care coroborate cu informaţiile mai vechi, îmbogăţesc
cunoştinţele referitoare la riturile şi ritualurile de înmormântare ale callatienilor.
1. Punctul: str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 3.
Cu prilejul săpării fundaţiilor pentru o locuinţă amplasată pe strada Horia,
Cloşca şi Crişan, nr. 3, s‐a identificat în profilul sudic al secțiunii de control un
mormânt de incineraţie, afectat pe latura nordică de o excavaţie modernă.
Mormântul, orientat nord‐sud, se încadrează în categoria complexelor
funerare de incineraţie pe loc (rug busta) (Pl. 1). Groapa mormântului cu
Laurenţiu RADU, Corina RADU‐IORGUŞ : Complexul Cultural „Callatis”, secţia
Muzeul de Arheologie „Callatis”, Şos. Constanţei, nr. 7‐9, Mangalia, jud. Constanţa, cod
905500; laurentziu2003@yahoo.ca, corina_raduiorgus@yahoo.ca.
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Mădălina UNGUREANU: Melbourne, Australia; master_brain0705@yahoo.com.
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dimensiunile actuale la partea superioară de 1,75 x 0,7m, a fost amenajată în
trepte, îngustându‐se la bază până la 0,85 x 0,2 m (Pl. 1, fig. 2). Pereţii gropii sunt
puternic arşi la roşu pe o adâncime ce variază până la 10 cm. Pe fundul gropii au
fost identificate fragmente de oase carbonizate, foarte multe cuie şi ţinte din fier,
lemn carbonizat dar şi un fragment de lemn nears, provenite de la rugul funerar.
În jurul gropii, solul prezintă urme de ardere aproximativ pe distanţa de un
metru, delimitarea platformei de ardere fiind realizată cu ajutorul unui mic prag.
Rugul funerar a fost susţinut probabil de pari, ale căror urme se mai păstrează pe
latura sudică (Pl. 1, fig. 1).
La extremitatea sudică a gropii au fost depuse trei vase ceramice din
categoria oenochoe, dintre care două exemplare au fost recuperate întregi (nr. inv.
3198 şi 3199 ) iar al treilea, fragmentar, a fost completat ulterior la restaurare (nr.
inv. 3200). Vasele nu prezintă urme de ardere secundară, ele fiind aşezate în
groapă după finalizarea arderii rugului funerar. Mormântul a fost acoperit,
probabil, cu pământ, pentru că nu a fost identificată nicio amenajare de protecţie.
Nu au fost descoperite indicii cu privire la existenţa unui tumul, ceea ce ar
constitui una dintre caracteristicile acestui tip de mormânt1.
Datare: sec. II p. Chr.
Inventar:
‐ Oenochoe (nr. inv. 3198) ‐ gura trilobată, fund inelar, toarta supraînălţată,
corpul decorat cu caneluri la partea superioară şi colorat cu vopsea roşie cu
excepţia bazei şi a părţii inferioare a corpului. (H max‐ 15,6 cm; D bază‐ 6 cm; D
max‐ 10,2 cm) (Pl. 1).
‐ Oenochoe (nr. inv. 3199) ‐ gura trilobată, fund inelar, toarta supraînălţată,
corpul decorat cu caneluri la partea superioară şi colorat cu vopsea roşie cu
excepţia bazei şi a părţii inferioare a corpului. (H max‐ 15,6 cm; D bază‐ 6 cm; D
max‐ 10,2 cm) (Pl. 1).
‐ Oenochoe (nr. inv. 3200) ‐ gura trilobată fragmentară, întregită în cadrul
laboratorului de restaurare, fund inelar, toarta supraînălţată, corpul decorat cu
caneluri la partea superioară şi colorat cu vopsea roşie cu excepţia bazei şi a părţii
inferioare a corpului. (H max‐ 15,8 cm; D bază‐ 6 cm; D max‐ 10,2 cm cu abateri
datorită procesului de restaurare) (Pl. 1).
Cele trei vase ceramice descoperite în interiorul mormântului, se remarcă
prin caracteristicile comune, fiind realizate în acelaşi atelier ceramic, în cadrul
aceleiaşi serii. Acest tip ceramic s‐a bucurat de o evoluţie îndelungată, fiind
întâlnit din epoca arhaică până în perioada romano‐bizantină, având o origine
orientală la care s‐au adăugat influenţele centrelor nicopolitane2. Nu excludem
posibilitatea ca cele la care ne referim să fi fost realizate într‐un atelier local
(numai analiza pastei însă ne poate confirma acest fapt). Analogii aflăm la
Noviodunum3 şi Histria4.

BARBU 1977, p. 208; OŢA 2007, p. 18.
SUCEVEANU 2000, p. 154.
3
SIMION 1984, p. 85, p. 497, pl. XIII, 3, 6‐7; SIMION 2007, p. 316, 331, fig. 10.7.
4
ALEXANDRESCU 1966, p. 222, mormântul XXVII.1, pl. 82.
1
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Cu privire la tipul de mormânt, cercetările anterioare au evidenţiat prezenţa
acestuia, deşi sporadică, în necropola callatiană5. Menţionăm informaţiile
publicate referitoare la morminte similare descoperite în zona de sud a oraşului
(delimitată de localităţile 2 Mai, Limanu şi portul Mangalia6), la care se adaugă
descoperirile efectuate în apropierea actualului stadion7, punctul C.I. (Şos.
Constanţei)8, în săpăturile pentru locuinţele ANL din anul 20039 şi în cele din
cartierul Dobrogea 2 din anul 200510, care documentează evoluţia acestui tip de
mormânt în decursul epocii elenistice şi în cea romană11.
2. Punctul: B‐dul 1 Decembrie 1918
Cu ocazia efectuării unor lucrări de introducere a unor conducte pentru
termoficarea oraşului12, pe spaţiul verde ce desparte cele două sensuri de
circulaţie ale Bulevardului 1 Decembrie 1918, într‐o zonă nederanjată, în dreptul
culoarului de acces dintre scara B a blocului 10 şi magazinul aflat la est de acesta,
a fost descoperit la ‐1 m adâncime, un mormânt de înhumaţie 13 (Pl. 2). Mormântul
era protejat cu 6 ţigle aşezate în două ape, fiecare ţiglă fiind sprijinită la bază cu
pietre. Mormântul conţinea un schelet de adult orientat est‐vest, cu craniul la
vest, uşor aplecat spre sud, cu braţele pe lângă corp şi picioarele întinse, foarte
bine conservat. Prezenţa cuielor din fier ar putea indica existenţa unui sicriu ori a
unei amenajări din scânduri îmbinate cu cuie14. Nu a fost descoperit niciun fel de
inventar cu excepţia cuielor menţionate mai sus. Groapa a fost săpată în stratul de
loess galben compact, astfel încât aceasta s‐a conturat cu claritate. Ţiglele sunt
decorate cu linii trasate cu degetele15.
Acest tip de mormânt, întâlnit frecvent în necropolele provinciei romane
Scythia16, are analogii în necropola paleocreştină callatiană, cercetată de
Constantin Preda, în două complexe M 24 şi M 132, datate în secolul al VI‐lea p.
Chr. 17, în punctul de pe str. Oituz18 şi de pe str. Muncitorului, nr. 1019; la Tomis, se
regăseşte în tipul VII al clasificării întocmite de V. Barbu, tip datat în secolele V‐
VI p. Chr. 20; la Piatra Frecăţei21 ‐ C 110, datat în secolele V‐VI p.Chr. Din punct de
vedere cronologic, mormântul descoperit pe B‐dul 1 Decembrie 1918 poate fi
BARBU 1977, p. 208.
PREDA & BÂRLĂDEANU 1979, p. 101.
7
PREDA 1965, p. 233‐251.
8
CCA 2004, p. 181‐182, nr. 109.
9
CONSTANTIN, RADU, IONESCU & ALEXANDRU 2007, p. 243, p. 252.
10
CCA 2006, p. 215, nr. 110.
11
O sinteză recentă pentru provincia Moesia Inferior: OŢA 2013, passim.
12
Autorizaţia de supraveghere arheologică nr. 139/2005.
13
O prezentare sumară a acestui mormânt a fost publicată în CCA 2005, p. 215, pl. 41.
14
PETRE 1987, p. 9, pl. 6 cu diversele variante.
15
Ţigle asemănătoare au fost descoperite şi la Tomis: LUNGU & CHERA‐
MĂRGINEANU 1982, p. 196, pl. VII.
16
SOFICARU 2008, p. 298‐307.
17
PREDA 1980, p. 87, 95.
18
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, passim.
19
UNGUREANU & RADU 2006, p. 267.
20
BARBU 1971, p. 52.
21
PETRE 1987, p. 19.
5
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încadrat în secolele V‐VI p. Chr. Având în vedere informaţiile publicate până în
acest moment, el ar putea marca limita sudică a înmormântărilor de epocă
romano‐bizantină de la Callatis.
3. Punctul: str. 11 Iunie, nr. 11
Pe str. 11 Iunie nr. 11 s‐a efectuat o cercetare arheologică în luna mai 2002.
Terenul este situat la circa 50 m est de fosta fabrică de lapte ICIL, unde au fost
cercetate şi publicate numeroase morminte de epocă romano‐bizantină 22. S‐a
trasat o secţiune cu dimensiunile 3,70 m x 2 m (Pl. 3). În colţul sudic a fost
descoperit un mormânt de înhumaţie, orientat vest‐est, cu craniul la vest, protejat
cu pietre, amenajate sub formă de acoperiş în două ape. La bază au fost plasate
blocuri mari din piatră, după care s‐au utilizat blochete din calcar de formă
neregulată şi dimensiuni mai mici. Se remarcă mărimea lespezilor de la bază care
depăşesc cu circa 0,80 m poziţia craniului. În interior au fost descoperite
fragmente osteologice provenite de la craniul, braţul şi coastele unui copil de
vârstă foarte mică (infans I). Nu s‐au descoperit obiecte de inventar funerar.
Mormântul nu a putut fi cercetat în întregime datorită faptului că se afla în
profilul de est, care marca limita proprietăţii, dincolo de care se află o alee de
acces.
Stratigrafia este următoarea:
0 ‐ 0,50 m ‐ sol vegetal amestecat cu deşeuri de materiale de construcţii şi
menajere;
‐0,50 m ‐ 1,50 m ‐ sol galben‐brun;
‐ 1,50 m ‐ 1,80 m ‐ loess.
În ariile funerare callatiene au fost cercetate şi alte morminte în „casetă de
piatră realizată din blochete mici de calcar”, datate, conform inventarului, în
secolul al VI‐lea p.Chr.23, încadrare cronologică pentru care optăm şi în cazul
mormântului de pe str. 11 Iunie.
Datorită lipsei informaţiilor arheologice cu privire la această microzonă, nu
putem preciza dacă mormântul face parte din marea necropolă cercetată de
Constantin Preda sau este un mormânt izolat; luând în considerare faptul că este
situat în interiorul ariei protejate de valul de apărare, optăm pentru a doua
ipoteză.
4. Punctul: str. Oituz, nr. 79 A.
În luna septembrie a anului 2006 în punctul str. Oituz, nr. 79 A24, s‐a efectuat
o cercetare arheologică preventivă, în decursul căreia s‐au cercetat şase morminte
de înhumaţie romano‐bizantine (Pl. 4). Aria cercetată este situată la circa 10 m
vest de situl arheologic „Biogaz”, sit cercetat începând cu anul 199225 şi în
apropierea altor puncte investigate în decursul timpului: locuinţele sociale26,

PREDA 1980, passim.
GEORGESCU & IONESCU 1995‐1996, p. 197.
24
Autorizaţia de cercetare preventivă nr. 398/2006.
25
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003b, p. 279‐291.
26
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, passim.
22
23

https://biblioteca-digitala.ro

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN ARIA FUNERARĂ CALLATIANĂ

197

ANL27, str. Oituz28 sau ICIL29.
M 1 ‐ mormânt de înhumaţie, în groapă simplă cu colţurile rotunjite,
delimitată parţial pe laturile lungi cu pietre de calcar nefasonat, orientat SV‐NE
(craniul la SV). Scheletul, slab conservat, cu lungimea de 0,90 m, este depus în
decubitus dorsal cu palmele pe abdomen. Adâncimea la care a fost descoperit
este de – 1 m pe pietre şi ‐1,45 m adâncimea maximă a gropii. Dimensiunile gropii
sunt 1,33 x 0,60 m. Fără inventar (Pl. 4).
M 2 ‐ mormânt de înhumaţie, în groapă simplă cu colţurile rotunjite,
protejată cu pietre de calcar nefasonate (dimensiuni amenajare mormânt 1,07 x
0,60 m), orientat SV‐NE (craniul la SV). Scheletul, din care s‐au conservat doar
câteva fragmente osteologice, este depus în decubitus dorsal. Probabil aparţine
unui copil. Adâncimea la care a fost descoperit este de – 0,90 m pe pietre şi ‐1,25
m, adâncimea maximă a gropii. Dimensiunile gropii sunt 1,05 x 0,40 m. Fără
inventar (Pl. 4).
M 3 ‐ mormânt de înhumaţie, în groapă simplă cu colţurile rotunjite,
protejată cu pietre de calcar nefasonate (dimensiuni amenajare mormânt 1,30 x
0,70 m), orientat SV‐NE (craniul la SV). Scheletul, slab conservat, cu lungimea de
0,90 m, este depus în decubitus dorsal, cu braţele pe lângă corp. Adâncimea la
care a fost descoperit este de – 1,60 m pe pietre şi ‐1,75 m, adâncimea maximă a
gropii. Dimensiunile gropii sunt 1 x 0,45 m. Fără inventar. (Pl. 4).
M 4 ‐ mormânt de înhumaţie, în groapă simplă cu colţurile rotunjite,
protejată cu pietre de calcar nefasonat (dimensiuni amenajare mormânt 1,05 x 0,60
m), orientat SV‐NE (craniul la SV). Scheletul, slab conservat, cu lungimea păstrată
de 0,73 m, este depus în decubitus dorsal. Adâncimea la care a fost descoperit este
de – 1 m pe pietre şi ‐1,40 m, adâncimea maximă a gropii. Dimensiunile gropii
sunt 0,85 x 0,35m. Fără inventar. (Pl. 4).
Aceste patru complexe funerare pot fi atribuite unor copii ori adolescenţi,
având în vedere dimensiunile reduse ale scheletelor. Ele sunt grupate pe latura
sudică a perimetrului construibil.
M5 ‐ mormânt dublu de înhumaţie în cistă de piatră cu dimensiunile de 1,70
x 0,90 m, aflată la adâncimea de – 1 m, orientată SV‐NE (craniile la SV); cista a fost
realizată din lespezi de calcar fără mortar, golurile dintre acestea fiind completate
cu piatră de calcar nefasonată de mici dimensiuni; capacul cistei a fost realizat din
3 plăci masive de calcar. Mormântul adăpostea scheletele extrem de slab
conservate a doi indivizi adulţi (circa 1,40 lungime), depuse în decubitus dorsal;
au putut fi identificate doar oasele lungi şi craniul unuia din indivizii înhumaţi.
Adâncimea maximă a gropii este de – 1,70 m. Fără inventar. (Pl. 4).
M 6 ‐ mormânt de înhumaţie, în groapă simplă cu colţurile rotunjite,
protejată cu pietre de calcar nefasonat (dimensiuni amenajare mormânt 1,40 x 0,75
m), orientat SV‐NE (craniul la SV). Scheletul, slab conservat, cu lungimea de 1,25
m, este depus în decubitus dorsal. Adâncimea la care a fost descoperit este de –
1,40 m pe pietre şi ‐1,85 m, adâncimea maximă a gropii. Dimensiunile gropii sunt
1,50 x 0,60 m. Fără inventar. (Pl. 4).
CONSTANTIN, RADU, IONESCU & ALEXANDRU 2007, p. 241‐296.
GEORGESCU & IONESCU 1995‐1996, p. 197, 194, fig. 4.
29
PREDA 1980, passim.
27
28
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Ca pondere, predomină tipul de mormânt în groapă simplă protejată cu dale
din calcar (4 morminte din totalul de 6), situaţie întâlnită şi la o altă cercetare
efectuată pe str. Mihai Viteazu, nr. 56 30, confirmând astfel încă o dată rezultatele
obţinute anterior31.
Cele patru morminte de copii/adolescenţi descoperite pe latura sudică ar
putea indica o anumită demarcaţie în cadrul necropolei callatiene32, fapt sugerat şi
de alte cercetări efectuate în anul 2000 în apropiere 33 (ocazie cu care s‐a observat
aceeaşi concentrare de morminte de copii pe jumătatea sudică a perimetrului
cercetat). O altă asemenea concentrare a mormintelor de copii în două zone s‐a
observat şi la cercetarea efectuată în anul 2004, pe str. Muncitorului34.
Orientarea mormintelor, SV‐NE, este similară cu a mormintelor de tip
hypogeu din punctul „Biogaz”, ceea ce constituie o dovadă a apartenenţei la
aceeaşi arie funerară.
S‐ar putea confirma parţial ideea conform căreia această necropolă a
pornit „de la un nucleu constituit în jurul unei basilici cimiteriale (încă incertă),
din construcţii funerare monumentale de tip hypogeu, se trece la o zonă formată
preponderent din cavouri de piatră, periferia fiind constituită din morminte
sărăcăcioase în groapă simplă”35; ne referim aici strict la rezultatele cercetării
arheologice din punctul „Biogaz”36 şi de pe str. Oituz, nr. 79 A, şi nu la totalitatea
descoperirilor funerare de epocă romano‐bizantină callatiene.
5. Punctul: str. Muncitorului, nr. 1037
O săpătura neautorizată efectuată pe str. Muncitorului, a afectat în grade
diferite trei complexe funerare dintre care unul, M 1, situat în interiorul
proprietăţii lângă gardul ce delimitează terenul, a fost distrus complet (Pl. 5). Din
informaţiile culese la faţa locului, am dedus că era un mormânt de înhumaţie
acoperit cu ţigle38. În zona dintre blocurile M 2 şi M 3 de pe str. Muncitorului, s‐a
identificat al doilea complex funerar (M 2), un mormânt cu dromos, în profilul
nordic al şanţului de canalizare, orientat N‐S, parţial afectat de săpătura mecanică
(Pl. 5). Culoarul de acces are lungimea păstrată de 0,75 m, iar lăţimea este de
circa 0,60 m, fiind realizat din piatră de calcar parţial fasonată. Acesta este
acoperit la partea superioară cu o lespede de calcar de mari dimensiuni (Pl. 5, M
RADU & IORGUŞ 2012, p. 465‐475.
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, p. 244.
32
Existenţa unui asemenea spaţiu funerar specializat este menţionată la RUBEL &
SOFICARU 2012, p. 163 şi JAEGGI 2012, p. 46, cu bibliografia aferentă.
33
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, p. 243.
34
UNGUREANU & RADU 2006, p. 267.
35
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, p. 244.
36
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003b, p. 279.
37
O prezentare sumară a acestei cercetări arheologice a fost publicată în CCA 2006,
p. 216, nr. 112.
38
Cercetarea arheologică a fost realizată ca urmare a unei excavaţii neautorizate
pentru racordarea la reţeaua de canalizare a oraşului a centrului social edificat de
„Asociatia Muncitoarelor Pioase ale Sf. Iosif”, adusă la cunoştinţa D.J.C.C.P.C.N. Constanţa
prin adresa nr. 1085/ 13.10.2005. Menţionăm că în cursul anului 2004, la construirea
centrului menţionat, s‐a efectuat o cercetare arheologică ale cărei rezultate au fost
publicate în Pontica 39 (2006), p. 259‐278 (UNGUREANU & RADU 2006, p. 259‐278).
30
31
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2). Camera funerară, săpată la capătul nordic al dromosului, are o formă
aproximativ rectangulară cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 2 x 1,30/1,40 m.
Aceasta a fost utilizată pentru înhumarea a şase defuncţi, adulţi, dintre care doar
primul şi ultimul au fost înhumaţi individual, ceilalţi par să fi fost înmormântaţi
câte doi. Separarea s‐a realizat prin straturi subţiri de loess galben compact.
Defuncţii sunt înhumaţi conform ritualului creştin, orientaţi vest‐est, cu craniul la
vest. Lungimile păstrate ale scheletelor sunt de cca. 1,60/1,70 m. Ca inventar
funerar menţionăm fragmentele unui opaiţ, depunere pentru ultima înhumare şi
o brăţară din fier, de asemenea fragmentară şi foarte corodată, identificată la
încheietura mâinii drepte a defunctului nr. 5. Deşi opaiţul este foarte fragmentar,
se poate observa forma alungită a discului şi unele detalii ce ne îndreptăţesc să
încadrăm complexul funerar în secolele V‐VI p. Chr.
M3 ‐ al treilea complex funerar, identificat, de asemenea, în profilul nordic
al şanţului a fost afectat în mai mică măsură. Este un mormânt de înhumaţie în
groapă simplă cu sicriu ori o amenajare din lemn care a necesitat utilizarea cuielor
din fier; este orientat est – vest, extremitatea estică marcată de două blocuri de
calcar. Groapa are lungimea de 2,10 m, iar lăţimea este de 0,75 m. Adâncimea
este de circa – 1,10/1,20 m. Scheletul, depus în decubitus dorsal, orientat vest –
est, cu craniul la vest, are lungimea de 1,68 m. Din groapa mormântului au fost
prelevate cuie de fier, provenite de la un sicriu sau o amenajare de scânduri. (Pl.
5, M 3).
Brăţări din fier au mai fost descoperite în necropola callatiană în anul 2000,
M 1 (88)39 şi M 4 (166)40, la Beroe C 5441, B 1742, B 4043, la Sucidava‐Celei44 şi sunt
datate în general în secolele IV‐VI p. Chr., conform obiectelor alături de care au
fost descoperite.
Aceste informaţii completează rezultatele cercetării arheologice din anul
200445 cu privire la necropola de pe str. Muncitorului (Biserica Catolică).
Informaţiile furnizate de localnici sugerează faptul că au fost descoperite
morminte similare cu ocazia construirii blocurilor de pe str. Portului până în
zona sensului giratoriu. Alte morminte romano‐bizantine, protejate cu ţigle
aşezate în două ape, au fost descoperite pe şoseaua Constanţei, cu prilejul
extinderii sediului BCR46.
*
Analizând repartiţia mormintelor de epocă romano‐bizantină, constatăm
existenţa a trei nuclee, delimitate spre vest şi nord de valul şi şanţul de apărare47:

IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, p. 234.
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, p. 240.
41
PETRE 1987, p. 40‐41, fig. 111d.
42
PETRE 1987, p. 53‐54, fig. 137 c 1.
43
PETRE 1987, p. 75, fig. 224 c.
44
POPILIAN & BONDOC 2012, p. 247, pl. CLXXXIII /1‐2.
45
UNGUREANU & RADU 2006, p. 259‐278.
46
Cercetare arheologică efectuată de S. Colesniuc.
47
ALEXANDRU, CONSTANTIN & IONESCU 2012, p. 451, pl. 1; IONESCU &
GEORGESCU 1998, p. 205‐211.
39
40
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A ‐ o arie funerară vastă în care au fost cercetate următoarele puncte: ICIL –
367 morminte48, Locuinţele sociale de pe str. Oituz – 169 morminte49, Biogaz ‐ 3
morminte50, str. Oituz, nr. 79 A – 6 morminte51, Str. Mihai Viteazu, nr. 56 D – 5
morminte52, Str. Mihai Viteazu, nr. 56 B – 5 morminte53, Str. Mihai Viteazu, nr. 64
– 7 morminte54, str. Portului, nr. 40 ‐ 8 morminte55, str. G‐ral Boerescu, nr. 4 – 9
morminte56, alte morminte cercetate „ în apropierea fostei staţii de biogaz şi a
unui depozit de materiale de construcţii”57 (Vila Cucoranu) – 16 morminte. În
literatura de specialitate sunt menţionate „cca. 250 morminte cercetate între anii
1975‐1992 ” în aceeaşi zonă58. Total – 845 morminte publicate sau menţionate, la
care se adaugă posibilitatea existenţei unei basilici cimiteriale în zona „Biogaz”59.
B ‐ unghiul format de str. Portului şi str. Muncitorului cu şos. Constanţei,
în zona sensului giratoriu, cu următoarele puncte cercetate : str. Muncitorului, nr.
10 – Centrul Social – 55 morminte60, str. Muncitorului – canalizare – 3
morminte61, Şos. Constanţei ‐ extindere sediu BCR 62.
C ‐ Hotel Mangalia/Paradiso ‐ 24 morminte63, zonă situată în imediata
vecinătate a zidului de incintă la care este adosată aşa‐zisa “Basilica siriană”.
Fragmentarea spaţiului funerar este o caracteristică întâlnită şi la Tomis,
unde sunt înregistrate cinci astfel de necropole64. Aceasta poate fi datorată
dreptului de proprietate asupra terenului pe care se desfăşurau necropolele.
Utilizarea parcelelor funerare este o practică întâlnită din epoca elenistică până în
cea modernă şi chiar contemporană65.
Cele două morminte izolate sunt amplasate în interiorul ariei delimitate de
valul de apărare al oraşului şi de incinta fortificată de epocă romano‐bizantină.
Mormântul de pe str. 11 Iunie nr. 11 poate avea legătură cu tratamentul diferit
aplicat copiilor decedaţi, aceştia putând fi înmormântaţi, de regulă, doar după
PREDA 1980, passim.
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003a, p. 225‐227.
50
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003b, p. 279‐291.
51
Cercetare arheologică descrisă în acest articol.
52
RADU & IORGUŞ 2012, p. 465‐475.
53
Cercetare arheologică efectuată de L. Radu în anul 2008.
54
Cercetare arheologică efectuată de M. Ionescu şi L. Radu.
55
CCA 2004, p. 182, nr. 111.
56
CCA 2003, p. 187, nr. 114/2.
57
GEORGESCU & IONESCU 1995‐1996, p. 197, 194, fig. 4.
58
GEORGESCU & IONESCU 1995‐1996, p. 197.
59
IONESCU, ALEXANDRU & CONSTANTIN 2002‐2003b, p. 283, nota 13, p. 284,
fig. 1.
60
UNGUREANU & RADU 2006, p. 259‐278.
61
Cercetare arheologică prezentată în acest articol.
62
Cercetare arheologică efectuată de S. Colesniuc.
63
PREDA & GEORGESCU 1975, p. 67‐74; informaţii disparate atestă descoperirea şi
distrugerea a unui număr neprecizat de morminte în aceeaşi zonă.
64
LUNGU & CHERA‐MĂRGINEANU 1982, p. 175‐179; CHERA‐MĂRGINEANU &
LUNGU 1983, p. 217‐230; CHERA‐MĂRGINEANU & LUNGU 1984, p. 109‐130;
BUCOVALĂ & PAŞCA 1988‐1989, p. 123‐161, ZUGRAVU 1997, p. 379; BĂJENARU &
DOBRINESCU 2008, p. 189‐208.
65
ALEXANDRU, CONSTANTIN & IONESCU 2012, p. 451, pl. 1 cu harta descoperirilor
funerare callatiene.
48
49
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botez66. O altă ipoteză ce ar explica caracterul izolat al celor două morminte: ele
aparţin secolelor V‐VI p.Chr. când „ mormintele încep să pătrundă în oraşe”67 .
Facem precizarea totuşi că mormintele au fost amenajate în pământ curat, fără ca
în jur să se fi descoperit vestigii de locuire sau de altă natură. Sperăm ca
cercetările viitoare să ne aducă informaţii care să ne ajute în clarificarea acestei
probleme.
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Pl. 1 ‐ Mormânt de incineraţie str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 3.
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Pl. 2 ‐ Mormânt de înhumaţie : B‐dul 1 Decembrie 1918.
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Pl. 3 ‐ Mormânt de înhumaţie, str. 11 Iunie, nr. 11. Planul săpăturii şi profilul N‐S.
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Pl. 4 ‐ Planul săpăturii şi desenele mormintelor: Str. Oituz, nr. 79 A.
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Pl. 5 ‐ Profil E‐V şi desenele mormintelor: Str. Muncitorului, nr. 10.
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THE A9 EDIFICE FROM TROPAEUM TRAIANI (II)
A LATE ROMAN HOUSE IN SCYTHIA MINOR
(5th – 6th CENTURY AD)
Ştefan – Emilian GAMUREAC
Mihai Severus IONESCU
Filica DRĂGHICI
Keywords: Late Roman edifice, pottery, economy, habitation.
Cuvinte cheie: edificiu roman târziu, ceramică, economie, locuire.
Abstract: The present paper continues the ideas of the previous article published in
Pontica 46 (2013), p. 173‐215 and should be considered in close connection with it. The
edifice A9 from Tropaeum Traiani consists of three rooms, a courtyard and an annex
(possibly built later, above the small street AV2), all being part from the same edifice. The
A9 edifice is separated from the eastern neighboring home by a water discharge canal. The
previous paper dealt mainly with the annex of the edifice and the water discharge canal.
Due to the complexity of the archaeological approach (the archaeological excavations did
not focus only on the A9 house, but also extended to some other complexes as pits, the
ABV IV street, surveys), the material from the rest of A9 building is published so late.
The present paper is set on the main three rooms and the courtyard with some general and
particular considerations about the context of the discoveries, the archaeological material
and the building system.
Rezumat: Contribuţia noastră de acum este o continuare a unui articol publicat în
Pontica 46 (2013), p. 173‐215 şi trebuie analizată în strânsă corelație cu acesta. Edificiul
A9 de la Tropaeum Traiani, cetate, este compus din trei camere o curte interioară și o
anexă (posibil construită mai târziu, peste stradela AV2), toate aceste elemente făcând
parte din același edificiu. Edificiul A9 este separat de clădirea vecină de la est printr‐un
canal de scurgere a apelor meteorice. Precizările din articolul precedent s‐au concentrat în
principal asupra anexei edificiului A9 și pe canalul de scurgere a apelor meteorice.
Datorită complexității abordării arheologice (cercetările arheologice nu s‐au limitat la
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casa/edificiul A9, ci s‐au extins și asupra altor complexe precum gropi, strada ABV IV,
sondaje), materialul arheologic descoperit în restul edificiului este publicat abia acum.
Prezentul articol se referă în principal la cele trei camere ale edificiului și la curtea
acestuia, cu considerații generale și particulare despre contextul descoperirilor, materialul
arheologic și sistemul de construcție.
Wealth & security background
In the 5th and 6th century AD the warfare in the Late Roman Empire’s oriental
provinces was a “normal” element in the daily life. The population was directly
affected by the hostile activities and it was also subject to the effects of the East
Roman soldiers’ presence. Any attempt to weigh the economy of Scythia Minor in
this period should take into account the distortion of prices due to the army’s
presence by artificially setting low prices for the sale to the army, or by heavy
army demands of local products. 1 The inhabitants of the province were the subject
of pillaging and plundering from regular army, tagmata, barbarian foederati and
from the invaders armies: Huns, Germanics, Avars or Sclavens bands. According
to Procopius, the emperor Justinian was able to defend and control the Danube
limes for only three years. After the defeat of the Roman forces led by Chilbudios,
the Sclavens resume the initiative of invading the Roman territories.2 Sometimes,
the same barbarians were both invaders and allies: a passage from Procopius`
Anecdota reveals that the commandants of Illirian and Tracian Roman military
forces were compelled by Justinian not to attack the Huns war bands, permitting
them to return home (sometimes with 200.000 roman prisoners) in order to use
them later in the war against the Goths. To this respect, the Balkans became a real
ʺScythian wildernessʺ population deserted area. 3 It is also true that in some cases
the Roman forces failed to save the prisoners and the booty, being defeated by the
invaders. 4
In 511‐513, Vitalian, who commanded units of barbarian` federates in Thrace,
revolts against Anastasius’ stance on Chalcedon, leading a 60.000 men army three
times under the Byzantium walls, and only a tactical naval defeat forced him to
withdraw. As comes and then magister militum, Vitalian had a religious
motivation 5 but ultimately was assassinated in Constantinople. However, 10.000–
15.000 was perhaps a normal maximum size of a Roman army in the Balkans,6 but
during the raid of the Cutrigurs, the Roman army was totally unprepared to
defend the Roman border. As Agathias observed, Justinian reduced troop
numbers, or transferred them elsewhere: “the extent of the drastic reductions in
the armed forces incurred through the negligence of the authorities.”7 According

HALDON 1999, p. 234‐235.
Procopius, Wars of Justinian, VII, 14.
3
Procopius, Anecdota, XVIII, 18,17‐18, 21, 21, 26.
4
CURTA 2016, p. 76; John Malalas, Chronographia, 437‐438, the year 539 as the date of
those events.
5
Theofanes Confessor, Chronographia, p. 157, 10.
6
WHITBY 2008, p. 293.
7
Agathias V, 13,7 “Ita fere ad perquam exiguam portionem redactae erant copiae atque
accisae principum negligentia”.
1
2
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to some of the scholars, the size of the army in Scythia Minor was 9.500 soldiers.8
During Zenon, the eparchies from Scythia Minor were so poor and affected
by the invasions (βαρβάρων ἐπιδρομαί) that they were allowed to have only one
bishop in Tomis for all the communities 9 and later, emperor Justinian indicated
the churches from Tomis and Odessos to sell their properties to rescue the war
prisoners.10 Codex Justinianus11 also mentions that during Anastasius, the
Thracian diocese was unable to pay the Roman army contribution because there
were only a few farmers left due to the barbarian invasions.12 In 536, Justinian
decided to create quaestura exercitus, in order to supply the troops deployed in
Scythia and Moesia Secunda. The quaestura exercitus, an administrative linkage
between the Aegean islands, coastal regions and the Danube area responded to
the problem of army supply. The quaestor collected the taxes from rich provinces
both in cash and in kind, in order to send them to the soldiers as annona militaris. 13
The state of insecurity in Scythia Minor and Moesia is proved by the complaints
of the citizens from Caria, Rodos and Cyprus, where the quaestor can be found:
the reason was the insecurity of the travelers generated by the barbarian
incursions (βαρβάρων ἐνοχλουμέναι)14
According to some researchers, the stratigraphic observations on the last
level of habitation from the cities of Scythia Minor show a degradation of the
urban structures, and the term „ruralisation” should be replaced with
„barbarization”. In this respect, the expression „life in town” reflects exactly the
situation of the last level of habitation, considering the expression „life (after
town) in town”.15
In a discussion about the military versus civilian or agricultural character of
the fortified hilltops in the Balkans, F. Curta exemplified, based on the hoards as
tilling tools, that there are open spaces inside the Late Roman fortifications as
Nicopolis and Istrum possibly used for millet and vegetables gardens. In
addition, the paleobotanical analysis from Iatrus revealed that the soldiers’ diet
was based on oats and peas, which may have been cultivated on site. The
archaeological excavations reveal that in Scythia Minor the farmers practiced a
mixed cultivation of wheat and other species: rye, lentil and barley.16 This type of
mixed cultures can be explained by risk reduction of losing harvest, by mixing the
less drought or frost resistant species (wheat) with more resistant species.
Especially if the small – scale cultivation is made only in some areas of the city
ŠPEHAR 2010 p. 164 apud WHITBY 2007, p. 143; SOFICARU 2011, p. 30.
Corpus Juris Civilis, Codex Justinianus, I, 3, 35.
10
Corpus Juris Civilis, Novellae, CXX, IX.
11
Corpus Juris Civilis, Codex Justinianus, X, 27 recognovit Paulus Krueger, ed. 17, 1840‐
1926, 1892 both for latin and Greek variants; FHDR II, 1970, p. 375; TEODOR 2003, p. 17.
12
Codex Justinianus X, XXVII, 10, 2 nam cum in Thracia non in solidum tributa inferantur,
quia propter barbarorum incursus colonorum numerus diminutus est.
13
MADGEARU 2009, p. 189‐194.
14
Codex Justinianus, Novellae, XLI.
15
BOUNEGRU & ADUMITROAIEI 2005‐2006, p. 259 – 282.
16
BARNEA, 1991, p. 225‐226 about the discoveries of jars containing cereals,
especially designed for storing grains at Histria, Dinogetia, Topraichioi, Aegyssus. The
millet cultivation is also attested.
8
9
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walls’ neighborhood,17 the need for safe harvesting was increased. The Maurice`
Stragikon recommended the Roman army not to destroy provisions found in
Sclavene territory during campaigns, but to transport them South of Danube,18 a
sign of insufficient harvest in Roman lands. The decision of emperor Maurice that
the troops would spend the winter north of the Danube, shows not only an
indication of Maurice`s desire for financial economies with the army, but also that
there were not enough cultivated lands in order to support the soldiers’ rations.
The fields’ cultivation around cities is also attested by Teofilactus Simocatta
in I.4.1‐2 about the inhabitants of Singidunum harvesting the fields at the moment
of an Avar attack. The Avar tactics of conquering fortified cities relied on a
combination of both force and surprise attacks, based on the quick movement of
the mounted cavalry. The events of 587 when Tropaion/Tropaeum Traiani and
other cities were plundered19 prove a displacement of the Avar cavalry over 400
km in a single campaign, without occupying these points. They left with captives
in order to sell them if the Emperor offered a ransom or send them north of the
Danube as prisoners. 20 Furthermore, we found out what was happening when the
prisoners were not ransomed: they were all killed21 Considering the Avar tactics,
a small town like Tropaion may be easily conquered. In this respect, the scale of
the Avar army of 60.000 horsemen used in the expedition against of Sclavens 22
even if exaggerated23 (this previous expedition has nothing to do with the events
of 586‐587 but offer a simple comparison), could easily overcome the Tropaeum
Traiani garrison, counting probably a few hundred24 local militias or regular
troops.25
The general state of welfare of the inhabitants of the A9 edifice is based on
the archaeological findings during the excavations. The presence of a three large
dolia for storing26 both liquids and cereals proves once more the obsession for
making provisions in case of invasions or sieges. Other possibilities must be taken
into consideration such as storing wheat for speculating the prices in cases of
shortage, commercial value or business with the army, but the reality shows that
almost all particular houses from ABV IV Street have at least one large storage
dolia, and it is unlikely that all the citizens from this area are merchants. The

ŠPEHAR 2010, p. 165.
Strategikon 11.4.8; CURTA 2013, p. 836 with references, including the annona
distributions by LR1 and LR2 amphorae.
19
Teofilactus Simocatta, History, I, 8.
20
CURTA 2015, p. 71‐73.
21
Theophanes Confessor, Chronographia, p. 280. The Quagan demanded the emperor
Maurice one nomisma as ransom for each prisoner, then half, then less than that, but facing
the refusal of the emperor, he killed all the prisoners.
22
Menander Protector, 48.
23
TEODOR 2003, p. 5 reducing te number to 20.000‐30.000 Avar horsemen.
24
ŠPEHAR 2010, p. 164.
25
SOFICARU 2011, p. 35, table 6 estimates the number of inhabitants of Tropaeum
Traiani to approximately 3.000 people, considering the size of the town. This number
should not be considered exact or even relevant, in the absence of archaeological
estimations and other studies.
26
IONESCU 2005, p. 18.
17
18
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capacity27 of these dolia is particularly interesting. Since the sewerage of Tropaion
was not functional in 6th century, some of the edifices being built over it, we may
assume that the water supply of the inhabitants was problematic too28. In this
respect, at least one or maybe two of the dolia should have been used as water
reservoir, both for people and animals, and the third for wheat. This level of
storing is not usually maintained in societies having a functional market
economy, where the population may procure the necessary products from the
market, but it is a clue for a dysfunctional economy and a community under
almost permanent siege or external danger. Also in case of danger, not only the
people but also livestock must have been refugees inside the fortified city. In this
case, the circular structures found in some city yards, including edifice A9, may
have been used as cereals storage for animal feeding. It would not be impossible
to think that in the last inhabited city period, the remaining population used some
of the buildings or rooms as permanent stables for domestic animals. With the
insecure roads network due to Sclavens raids for pillaging and kidnapping, we
may presume that the only lands cultivated were in the immediate vicinity of the
town, and anyone adventuring without military protection on the roads or distant
fields for farming was in danger of being caught or killed. Finally, the capacity of
the three dolia suggests the existence of the necessary quantities of grains or
commodities. It cannot be assumed per se that the population declined at
Tropaeum Traiani and the land abandonment resulted in a fall of real income per
capita, the few farmers left using only the best‐located and most productive land.29
Based on the archaeological findings, at least one of the dolium was used as
garbage place, proving that after the moment of abandonment of the edifice, other
remaining inhabitants from the neighborhood used the ruins of A9 as wasting
place. Inside one dolium storage, the skeleton of a badger was found in anatomical
position, deprived of claws (indicating that it was skinned for its fur, but not
eaten) along with pork, rabbit, chicken and rodents bones.30 In fact, many of the
houses from Tropaeum Traiani were probably not inhabited after the Avars
invasion in 586 AD.
The land prices in the Tropaeum Traiani territorium remain unknown. A
price between 4‐6 solidi per aroura in Egypt or Italy seems to be normal,
depending on the quality of the land and taxis.31 We may presume, based on the
general insecurity in the Scythia Minor diocese, that the land price was low,
especially when it was situated away from city, because the land acquired
through peasant labor and the abandoned land (agri deserti) lost much of their
value.32 The values of different land categories in the 6th century and the land
prices per aroura (2.760 m2) in Tropaeum Traiani still elude us, as well as the
properties’ prices inside the city walls. Nevertheless, we can presume that some
of the inhabitants possessed land outside the city, used for harvesting cereals or
One of the dolia size: 1.5 m height, 0.80 m rim diameter, 1.17 m maximum diameter.
There are no wells discovered in the excavated area.
29
ANDERSON & LEWIT 1992, p. 104.
30
IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI 2013, p. 176, fig. 2f.
31
JONES 1964, p. 820‐823.
32
MORRISON & CHEYNET 2002, p. 821.
27
28
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livestock, and others were coloni, simple workers of the land. In addition, the
differences between land properties sizes should have been substantial, but we
will conclude with the example of the minimum “decent” landowners such as 3rd
century AD Egypt veterans and soldiers, holding average land properties of
13.23 arourai (14.5 iugera or 3.7 hectares).33
In the 6th century Egypt, 8‐10 or 14 artabai (1 artaba = 4,5 modii Italici = 38,78
liters) of wheat worth 1 nomisma, obtaining an average price of 10‐12 artabai (388‐
466 liters) for 1 nomisma34 which may be considered a normal price for wheat, but
this price should not be taken as appropriate for Scythia Minor. The “normal”
value for cereals may show increasing prices caused by army requisitions,
drought, sieges, epidemics, or simply the insufficient agricultural activities due to
the insecurity generated by the Sclavens marauders. Considering the price of
wheat and other sources, in the 6th century, a worker may earn 2‐4
solidi/nomismata per year, (the price for buying a donkey) but also other sources
indicate much higher wages.35 When Anastasius rushed the Dara fortress’
construction in 506, the workers received daily wages of 4 keratia per day (35
folles), and 8 keratia36 (70 folles = 1 gold tremissis) if they had a donkey or a draft
animal at their disposal.37
During the sixth and early seventh century, normal laborers received daily
wages of 3 to 5 folles, but most jobs, including agriculture, were seasonal and
many laborers worked for wages only few months per year. The wages were
paid both in cash (in many cases in bronze coins ‐ folles) and wheat. 38 During
Justinian, the rate of exchange folles per solidus (nomisma) was 1/180, but
later, until the end of the 6th century, the war and inflation compelled emperors to
lower the weight of the follis and to fix the exchange at 1 solidus = 240‐288
folles.39 However, we may compare the range of the civilian consumption of wheat
per capita (during the Late Republic and Principat) established between 30 ‐ 40
modii40 (1 modius = 8.73 l) per year (40 modii x 8,73 l = 349,2 l wheat per capita/year)
with prices and wages from 5th – 6th century AD, (<10 artabai x 38,78 l = 387,8 l
wheat per capita/year). We may also assume that the price of wheat in Scythia
Minor was higher than in Egypt for the reasons explained above, 41 and
DUNCAN‐JONES 1990, p. 125.
MORRISON & CHEYNET 2002, p. 822, table 5; SCHEIDEL 2010.
35
MORELLI 1997, p. 727‐737.
36
HENDY 1985, p. 346. 1 gold nomisma theoretically weighing 24 keratia as demosios
zygos (public standard).
37
MORRISON & SODINI, 2002, p. 185; Zacharias of Mytilene, Historia Ecclesiastica
Zachariae rhetori vulgo adscripta, 7.6.
38
MORELLI 1997, p. 729. One example may be taken from the Egypt’s wages system
in the case of ποταμῖται: a) μισθός in gold b) ἀνάλωμα as basis of work duration,
consisting of wheat and denarii.
39
MORRISON & SODINI 2002, p. 215 – “the minimum daily living allowance of the
poor, of prisoners, and ascetics—approximately 3 nummi at the start of the fifth century—
had risen to 10 nummi during the sixth, and to 1 follis around 570, which was also its level
at the beginning of the seventh century”.
40
TEMIN 2013, p. 31.
41
CURTA 2013 p. 838 According to this author, “there is evidence of a generalized
collapse of the rural economy” and “by AD 500 there were certainly fewer peasants in the
33
34
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accordingly, higher wages.42 If in the early 6th century, one follis was enough for
the minimum daily subsistence of an adult, the inflation raised the price to 2 folles
at the end of the 6th century, and 5 folles at the beginning of the 7th century.
The degradation of the cities’ urban aspect is perceptible through excavation
at Tropaeum Traiani where some edifices became dominated by partitioned
structures. Also public buildings and porticoed streets were used as habitations or
workshops and reusing some architectural elements and spolia became a general
symptom. In the 6th century AD the sewers and probably the aqueducts of
Tropaeum Traiani were no longer functional. The houses tend to be partitioned
and this typology, corresponding to a state of crisis, finds confirmation
throughout the East.43 The increasing role played by the bishop as an
intermediary between the emperor and the inhabitants of the city can be
confirmed by the implication of this character not only in constructing religious
edifices,44 but also in controlling some of the military works.45 There are cases in
the 6th century when the bishop urged the subsidy for the fortification.46
The edifice A9 from Tropaeum Traiani has nothing in common with the idea
of classical Roman house. The style and materials reflect a poorer society, adapted
to changes and local conditions. As the scholars stressed before, the great mass of
Roman housing and the Roman way of life had disappeared before the 6 th century
and the changing nature of the Roman society led to the peristyle houses’
abandonment, beginning in the fourth century.47
The city council members (illustres or comites), together with the clergy and
the bishop (it seems that the bishop had a supervisory role in important aspects of
urban administration) were the elite of the city, electing the defensor. No findings
or the A9 edifice’s appearance suggests that this house may belong to a leading
citizen like the defensor, the curator, the corn‐buyer (sitones) or anyone from the
oligarchical group.
We cannot determine precisely which classes of citizens would have owned
the A9 house at Tropaeum Traiani, or the other houses alike from ABV 4 Street,
but the archaeological material suggests a lower class during the late fifth –
middle‐end of the sixth century. There is no evidence of facilities or expensive
commodities that have usually been identified in the houses of principales or
honorati. The safest assumption to make is that the owners were common people,

Balkans than in 400, and virtually no peasants at all by 600”. We generally agree with the
view of the collapsing rural economy as a sector of the Roman economy in the 6 th century
AD in Balkans, specifying the persistence of the subsistence agriculture activity only.
42
In the early 7 th century, the price of bread was 3‐8 folles according to Paschal
Chronicle, p. 17: “Quippe Joannes iste Sismus, cum tribus duntaxat Follibus panis venderetur,
rem ipse eo deducere conabatur, uti octo folles exigerentur” but it should taken into
consideration the value of the light folles as 352 folles=1 nomisma.
43
MORRISON & SODINI 2002, p. 189.
44
There are 6 basilicas built in Tropaeum Traiani during the 5 th – beginning of the 6 th
century AD inside or outside the town. BARNEA 1979, p. 229; BARNEA 1968, p. 467‐471.
45
FEISSEL 1989, p. 820‐823.
46
LIEBESCHUETZ 2000, p. 215.
47
ELLIS 1988, p. 576 concerning the end of the Roman house argues that the classical
culture had already disappeared in the social changes of the fourth to fifth century.
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possibly involved in small‐scale agricultural or commercial production, but
having a close relation with commodities like amphorae distributed to the
soldiers by the means of annona militaris. The commercial activities of the civilians
are known in relation with the army. During Anastasius, some merchants dealt
with the Thracian army provisioning,48 and the shippers and traders contracted
by the state to supply the army were granted tax exemptions. The state and
military transport routes encouraged trade and excess commercial production. 49
As long as the army supplies activity was exempted from taxes by the
κομμερκιάριος (kommerkiarios) office,50 the entrepreneurial aspects not subject to
taxation remained profitable, no matter the danger of the adjacent area.
Archaeological observations
During the 13 archaeological campaigns51 in the sector A of Tropaeum
Traiani, the ABV IV Street and other two streets (AV 2’ and AV 3) were partially
excavated. The ABV IV Street was an important traffic axis in the Late Roman
city, the northern parallel of the so‐called via principalis. 52 The AV 2’ and AV 3
Streets were perpendicularly oriented north – south, being in use during the 5th –
6th century AD.
From all the 6 buildings identified in the area of ABV IV Street, the A9
edifice is the only one entirely excavated (Fig. 1). This house is situated on the
northern side of ABV IV Street and is composed of three rooms and two exterior
spaces, one annex to the east and an exterior yard to the west side. The AV 2’ and
AV 3 streets delineate this house from the other buildings. The constructing
system consists of stone walls in foundations and partially in elevation. The upper
part of the structure was made of adobe and the roof was covered with tiles.
During the archaeological excavation, parts of devices for doors locking were
found. In the neighboring buildings, parts of the lock mechanisms were also
documented. At the inside, the walls were plastered with lime, as proved by some
fragments of adobe plastered with successive layers of greenish gray and later
white lime paintings53. There is also a slight possibility that this edifice was
storied‐built. Three great dolia and a rectangular pit, (2,20 x 1,50 m) coated with
fired clay were identified inside the house. Also, an improvised oven was
discovered. The eastern dolium was broken and patched with a fragment of tile
and clay54. It is worth mentioning that all the dolia from ABV IV Street are broken,

Corpus Juris Civilis, Codex Justinianus, X, 27.
LEWIT 2015, p. 156.
50
MAVRIDIS & VATALIS 2013 p. 556 Kommerkiarios was the «official of the fiscal
service in charge of the levying of the tax called commercion (δεκάτη < 10%), that was
imposed over the portage and the selling of articles».
51
The archaeological excavation was conducted by Mihai Severus Ionescu and Filica
Drăghici, under permanent supervision of prof. Alexandru Barnea, the head of the
archaeological team.
52
IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI 2013, p. 173‐174.
53
IONESCU 2008, p. 21.
54
IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI 2013, fig 2e, p. 211.
48
49
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possibly during one or more earthquakes.55 39 glass fragments from a window
were discovered at the exterior of the western wall (Fig. 2). The window was
placed in the western wall of room A 9β. It is possible that this room was used as
a bedroom. The window panes were probably placed in wooden frames. The
edifice A9 has two doors for access from the outside: the first is located on the
southern side of room A 9γ (for ABV IV street access) and the second one was
located on the eastern side of room A 9α. A ledge to ABV IV Street was
discovered in front of the building, on the outside. The recent archaeological
excavations identified a threshold on AV3 street, oriented north‐south, with
dimensions of 1,70 m x 0,15 m, similar to the other thresholds from the areas
A6α, A7, A 8α, A 8γ (Fig. 3), and part of a wall that incorporates a fragmentary
column.
This threshold is asymmetrically positioned in the wall and narrows the
street (a similar discovery was found on the northern side of the Tropaeum
Traiani’s main street, between the western gate and BV 3 Street where via
principalis is narrowed on 110 m 56. In addition, the wall was initially part of room
A 9δ, but was dismantled later (Fig. 4), being transformed into an outdoor yard.
In the first phase, the stratigraphic profile revealed that being done along the AV3
Street. The A9 edifice had 4 rooms and a small portico on the western side. In the
second phase, the street was modified, the portico being removed and the
columns pedestals embedded in the street floor where a folles from Justinian was
found57. The room A 9δ and its western wall were dismantled in this phase and
covered with a yellow clay layer, alongside with yard A 9δ. In the last phase, the
entire A9 building collapsed and fragments of the wall and tiles from the roof
broke the floor and the last layer of the street (Fig. 5). A circular structure linked
to the north wall58 with an external diameter of 2.25 m was discovered inside the
A9δ yard. A floor made of bricks, stone and ceramic fragments was identified
inside (Fig. 6 and 7). Similar structures were identified in sector A of Tropaeum
Traiani, (rooms A 3δ and A5)59 and other parts of the Late Roman city.
The pottery and other discoveries
The inventory of house A9 is rather modest: the amphorae and cooking pots
are the best represented, followed by drinking, eating vessels and lids.
Homemade tools, such as spindle whorl and metal scraps, complete the minor
discoveries from A9 image. Also, the fragments from a glass window belonging to
55
Personal observation made by Severus Ionescu. During the archaeological
excavations, it was obvious that the dolia from ABV IV street were all cracked or fissured
on the direction East‐West, maybe during an seismic activity but only one dolium was
repaired. See also FLORESCU 2000‐2001, p. 456‐457 and RANGUELOV, MIRCHEVA,
LAZARENKO & ENCHEVA 2008, p. 349 about the seismic activity during the year 543 AD
case of VII tsunami intensity. See also Teophilactus Simocatta II, 10: during the siege of
Tomis, a flow wave killed many Avars, in conditions when there are no noticeable tides in
the Black Sea.
56
BARNEA 1979, fig. 97 and fig. 100.
57
IONESCU, 2013, p. 15‐16.
58
IONESCU 2011, p. 5.
59
BARNEA 1979, p. 83, p. 88, p. 86, fig. 70.4 and fig. 90.
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building A9, together with a fragment of glass coupe and a slag glass fragment
can lead to the idea of a glass workshop (officina) existence in the city, somewhere
in the 6 th century.60 During the early Byzantine period, glassmaking industry grew
as the result of the glassblowing technique dissemination, with an important role
to fenestration, particularly developed in churches. Nevertheless, the major
regions where glass was produced are Egypt, the Near East, Constantinople and
the Crimea, developing at the same time in the Mediterranean Europe and the
Near East.61 The large number of glass findings proves that glass products were
used by all layers of the population in Late Antiquity, being produced in Late
Antiquity Balkans centers.62
The LR1 and LR2 amphorae63 shards dominate the picture of pottery
discoveries here, and their existence into a civilian house proves an economical
relationship inside quaestura exercitus and perhaps a degree of reusability of these
transport recipients. As the scholars emphasized before, the presence of these
amphorae types were common in Scythia Minor before Justinian`s decision to
create quaestura exercitus, reclaiming preexistent economic relations with the
Aegean area. The Pontic types were also discovered inside edifice A9, along with
some amphorae from Africa.
In the 6th – 7th century, the wine price in Egypt was about 1/20 ‐ 1/32 solidus,
depending on the wine’s quality, and the price of olive oil was higher, reaching
between ½ ‐ 1 nomisma for 10 liters.64
The massive presence of LR 1 and LR 2 amphorae types suggests economic
relations and long distances trade, contrasting with the scarcity of Phocaean vasa
escaria category, (one single fragment of type Hayes form 3 plate). It is generally
known that the eating vessel travelled on the sea along with amphorae, but
almost never represented the main cargo. Although the Hayes 3 and Hayes 10
forms are the most common eating vessel in other military and civilian centers
from Scythia Minor (situated in many cases on the limes), it is not the case of the
Tropaeum Traiani city, located far from any port. Also, the oriental amphorae are
present here in great number, but not accompanied by the Phocaean Red slip
wares, suggesting a degree of redistribution of the annona militaris of the limitanei
rations. Products 65 such as wine and oil, accompanied by the microasiatic vessels,
were shipped by sea and Danube to the maritime cities/fortifications and fluvial
ports, and then partially retransmitted by roads to the mainland centers.

60
Slag glass fragments have been found in many places inside the Late Roman city
walls. BARNEA 1991, p. 235, presuming the possibility of a glass workshop at Tropaeum
Traiani. Also see BARNEA 1979, p. 83.
61
MORRISON & SODINI 2002, p. 204.
62
ŠPEHAR 2010, p. 164.
63
BĂDESCU 2012, p. 311‐328.
64
MORRISON & CHEYNET 2002, p. 833, table 8; p. 837, table 10. Wine prices: 1.000
xestai = 2 solidi; 2.575 xestai = 6 solidi. Oil prices: 40 xestai=1 nomisma/solidus, 1
kentenarion=4/5 nomismata/solidi.
65
CURTA 2001, p. 203 reaches the same conclusion concerning the lack of the signs of
long – distance trade for the cities in the interior of the Balkans.
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CATALOGUE
The pottery and other discoveries were grouped into the following
functional groups: amphorae, drinking vessels, eating vessels, cooking vessels,
lids, miscellanea, construction materials & tools. A plate containing the lamps
discovered in the A9 edifice was also included in the catalogue. These lamps were
catalogued and published without plates in the previous 2013 paper, due to a
technical issue.
Amphorae
Oriental amphorae
Type LR1 Amphorae
1. Fragment of LR1 rim amphora, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved
height 6,5 cm, rim diameter 11 cm, reddish yellow fabric with limestone particles,
same color angoba, decorated with a groove under the outside rim, Munsell 7.5YR
8/6 reddish yellow
2. Fragmentary rim of LR 1 amphora, 2010, edif. A9/α, S 10, h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 6 cm, rim diameter 10 cm, reddish fabric with silver mica and
red particles, Munsell 10R 6/6 light red
3. Fragment of LR1 amphora rim, 2010, edif. A9/α, S 10, h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 4 cm, rim diameter 10 cm, reddish fabric with silver mica and
black and white particles, Munsell 10R 6/6 light red
4. Fragment of LR1 amphora rim, 2008, S7, edif. A9, h‐0,60‐0,95 m, preserved
height 6,5 cm, rim diameter 11 cm, coarse brick color fabric with limestone
particles, same color angoba, secondarily burned on the outside, decorated with a
groove on the neck, Munsell 5YR 7/6 reddish yellow
5. Fragment of RL 1 amphora rim and handle, 2008, edif. A9/β h‐0,70‐0,70 m,
preserved height 7,5 cm, rim diameter 10 cm, brick –yellow fabric, same color slip,
oval‐shaped handle, Munsell 7.5YR 8/6 reddish yellow
6. Fragment of RL 1 amphora rim and handle, 2008, edif. A9/β h‐0,70‐0,70 m,
preserved height 6 cm, rim diameter 10 cm, reddish fabric, same color slip,
Munsell 2.5YR 7/8 light red
7. Fragment of rim LR1 (?) amphora, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 6 cm, rim diameter c.14 cm, coarse brick fabric with black
particles, same color angoba, Munsell 7.5YR 7/6 reddish yellow
8. Fragment of rim LR1 amphora, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved height 8
cm, rim diameter 10 cm, coarse reddish fabric with sand and limestone particles
in composition, porous, the handles are oval‐shaped in section, decorated with
grooves, same color angoba, Munsell 2.5YR 7/8 light red
Type LR2 Amphorae
9. Fragment of LR2 amphora rim, 2007, edif. A9/α from the western dolium,
preserved height 5 cm, rim diameter 11 cm, coarse beige clay with limestone and
silver mica particles, slip/angobe of the same color, Munsell 7.5YR 8/4 pink
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10. Fragment of LR2 amphora rim, 2007, edif. A9/α from the western dolium,
preserved height 4 cm, rim diameter 14 cm, brick color fabric, beige angobe,
Munsell 7.5YR 7/3 pink
11. Fragment of LR 2 median part amphora, 2007, edif. A9/α from the
western dolium, preserved height 5 cm, length 9 cm, light reddish coarse fabric
with limestone fragments in composition, decorated with fine waved lines, same
color angoba, Munsell 7.5YR 8/6 reddish yellow (6th century)
12. Fragmentary rim of a LR2 amphora, 2010, S10, h‐0,35 m, preserved height
5,5 cm, rim diameter 11 cm, reddish fabric, porous, beige slip, Munsell 10 R 6/6
(fabric) and Munsell 7.5 YR 7/6 reddish yellow (slip)
13. Fragment of LR2 amphora rim, 2010, S10, preserved height 4 cm, rim
diameter 10 cm, reddish color fabric, beige slip, Munsell 7.5YR 8/6 reddish yellow
14. Fragment of LR2 amphora rim, 2008, S7, edif. A9, h‐0,60‐0,95 m,
preserved height 4,5 cm, rim diameter 9 cm, reddish gray fabric with silver mica
in composition, dark beige angoba, Munsell 7.5YR 6/4 light brown
15. Fragment of RL 2 amphora rim, 2009, edif. A9/α, h‐1,00‐1,35 m, preserved
height 4,5 cm, rim diameter 10 cm, coarse brick color fabric with black and red
particles, secondarily burned on the inside and outside, Munsell 2.5YR 6/6 light
red
16. Fragment of rim LR2 amphora, edif. A9, preserved height 19,5 cm, rim
diameter 10,5 cm, pale brown color fabric, oval handles, Munsell 10YR 7/7 very
pale brown
Amphorae varia
17. Rim fragment of an amphora (?), 2009, edif. A9, in the repartitioning area,
preserved height 2,5 cm, rim diameter about 18 cm, semi‐coarse reddish fabric
with sand, white particles and iron oxide, red ‐ brownish slip, traces of
secondarily burning on the inside, the rim is triangular in section, Munsell 2.5YR
7/8 light red (fabric) and Munsell 2.5YR 6/8 light red (slip). OPAIŢ &
PARASCHIV 2013, p. 331, fig. 10 (table amphora)
18. Fragment of a table amphora or pitcher rim, 2007, adif. A9/α from
western dolium, preserved height 3 cm, rim diameter 8 cm, reddish color fabric
with black and limestone particles and silver mica, same color slip, the rim is
thickened, the neck is vertical, decorated with grooves on the outside, Munsell
2.5YR 6/8 light red. SUCEVEANU 1982, fig. 16/53 N VIA Histria (end of the 6th –
beginning o 7th century)
19. Fragmentary rim of an amphora, 2010, edif. A9/α, S 10, h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 3,5 cm, rim diameter 13 cm, reddish fabric with silver mica and
small limestone fragments, the rim is thickened, vertical neck, Munsell 10R 6/6
light red. BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 172/3.2 N VIB; OPAIŢ
2004, pl. 20, 1‐2
20. Fragmentary handle of table amphora, 2010, S10, preserved length 8,5 cm,
reddish fabric, same color slip, secondarily burned, torsade grooves, Munsell 10R
6/6 light red. SCORPAN 1977, p. 280, no. 3 (Sacidava, 6th century)
21. Fragment of amphora rim, 2008, S7, edif. A9, h‐0,60‐0,95 m, preserved
height 7 cm, rim diameter 8 cm, coarse gray fabric with fine sand and silver mica,
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beige angoba, oval handle, the rim is thickened, Munsell 2 for Gley 5/1 bluish
gray (fabric) and Munsell 10YR 7/6 yellow (slip). Few possibly analogies: OPAIŢ
2004, p. 24, type Riley LRA14 (?); OPAIŢ 2004, p. 31, sinopean amphora – Opaiţ D‐
III (?); UENZE 1992, Tafel 51/11
22. Fragment of amphora rim, 2008, S7, edif. A9, h‐0,60‐0,95 m, preserved
height 4,5 cm, rim diameter 7 cm, reddish brown coarse fabric with iron oxide and
sand particles, same color slip, secondarily burned on the outside, oval shape
handle decorated with grooves, Munsell 2.5YR 5/8 red. OPAIŢ 2004, p. 34, type
Keay XXVII B (?) the rim diameter is considerably smaller and the fabric is
different from the exemplar from Tomis (KEAY 1984, p. 219‐224, type XXV
Tunisian origin)
23. Fragment of handle of a Pontic big amphora, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45
m, preserved length 9,5 cm, oval in shape, reddish coarse fabric with lithic
fragments, sand, limestone and black particles, decorated with fine grooves, same
color angoba, Munsell 10R 5/6 red. OPAIŢ 2004, p. 26, ZEEST 80 type
24. Fragmentary rim of a spatheion (?), 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 2 cm, rim diameter 6 cm, semi‐coarse red fabric with limestone
particles, yellow slip on the outside, vertical rim, Munsell 10R 6/6 light red
(fabric) and Munsell 7.5 YR 8/6 reddish yellow (slip).
25. Fragment of rim amphora, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved height 2,5
cm, rim diameter c.10 cm, coarse reddish fabric with sand, limestone particles and
large lithic fragments in composition, same color angoba, the rim is funnel –
shaped, Munsell 2.5YR 6/8 light red. TOPOLEANU 2000, p. 130, Pl. XXXIX/320,
type Dressel 38, (Halmyris 2nd century)(?); DYCZEK 2001, type 11 (1‐3 century
AD) (?). The fragment was found in topsoil, clearly not in the original context.

Drinking Vessels
26. Rim fragment of a jug or cup, 2009, edif. A9, in the repartitioning area,
preserved height 3 cm, rim diameter 10 cm, semi‐fine reddish fabric with rare
white and red microparticles, vertical rim, Munsell 10R6/8 light red. IONESCU,
GAMUREAC & DRĂGHICI, pl. II/26; OPAIȚ 2004, p. 67, pl. 50/5 jug type III (6 th
century AD); LUNGU & CHERA 1985, pl. IV/28 (3rd century AD).
27. Fragment of a pitcher rim, 2007, edif. A9/α from western dolium,
preserved height 4 cm, rim diameter 4 cm, brick color fabric with silver mica and
limestone particles, secondarily burned on the inside and outside, the rim is
vertical, decorated with grooves on the outside, same color slip, Munsell 2.5YR
6/8 light red tt 1979, fig. 162/4.2 NV; TOPOLEANU 2000 funnel‐shaped rim
pitchers, type I, p. 88, no. 183, 6th century; OPAIŢ 2004, p. 71, type III
28. Fragmentary rim of a pinched mouth jug, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m,
preserved height 9 cm, semi‐fine reddish fabric with rare sand particles and silver
mica, same color slip, secondarily burned on the outside and inside, Munsell 5YR
6/6 reddish yellow. BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 168/4.1
(Tropaeum Traiani, N VIA, 6th century); TOPOLEANU 2000, p. 94, pl. XXIII/201,
(Halmyris, first half of the 6th century); UENZE 1992, Tafel 72/8‐9; OPAIŢ 2004, p.
62, jug with a pinched mouth type I
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29. Fragmentary base of jug or pitcher, 2010, S10, h‐0,35 m, preserved height
1 cm, base diameter 6 cm, semi‐fine reddish fabric with silver mica and other
particles in composition, same color slip, secondarily burned on the outside,
Munsell 10 R 6/6 light red
30. Fragmentary base of jug or pitcher, 2008, S7, edif. A9, h‐0,60‐0,95 m,
preserved height 1,5 cm, rim diameter 6 cm, semi‐fine reddish fabric with fine
limestone fragments and silver mica, same color slip, ring‐foot, Munsell 2.5YR 6/8
light red
31. Rim fragment of pitcher, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved height 5 cm,
rim diameter 8 cm, semi‐fine reddish fabric with limestone particles, same color
slip, funnel‐shaped rim, decorated on the outside with fine lines, and a groove on
the neck, Munsell 10R 6/8 light red BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig.
167/3.9 N VIA (Tropaeum Traiani, the end of the 6th century); SUCEVEANU 1982,
fig. 17/22 (Histria, N V B ‐ 7th century AD); KLENINA 2006, p. 102, type 3 (4 th – 5th
century AD)
Eating Vessels
32. Fragmentary rim of a plate, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved
height 2 cm, rim diameter 27 cm, semi‐fine reddish fabric with limestone micro‐
fragments, reddish sip on the inside and outside, the rim is slightly flared,
decorated with a groove on the inside, Munsell 10R 6/8 light red. TOPOLEANU
2000, p. 70, form Hayes 45 C, pl. XVII/138, (Halmyris, first half of the 6th century);
OPAIŢ 2004, p. 72, bowls type I, p. 75, form Opaiţ X (4th – 5th century); JOHNSON
2008, p. 87/271. Also SULTOV 1985, table XXVII/1 (for the early period)
33. Fragmentary rim, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved height 3,8 cm,
rim diameter 24 cm, semi‐fine reddish fabric with red micro‐fragments and silver
mica, red sip on the inside and partially on the outside, the rim is slightly
thickened, Munsell 2.5YR 4/8 red. TOPOLEANU 2000, p. 71‐72, pl. XVII/143‐146;
HAYES 1972, p. 301, fig. 58/b; KLENINA 2006, p. 91, type 4 (2nd – 4th century AD).
Also there is a possibility that the fragment is interpreted as a lid rim: JOHNSON
2008, p. 94/295
34. Fragment of plate, Hayes form 3, 2008, edif. A9/β h‐0,50‐0,70 m,
preserved height 3,5 cm, rim diameter 26 cm, fine fabric with silver mica in
composition, red slip, decorated on the rim with cog wheel, Munsell 10R 4/8 red.
OPAIŢ 2004, p. 76
35. Fragment of bowl, 2008, edif. A9/β h‐0,50‐0,70 m, preserved height 3,5
cm, rim diameter 20 cm, fine reddish fabric with silver mica, fabric: Munsell
7.5YR 8/6 reddish yellow, the slip: Munsell 7.5YR 3/4 dark brown (on the inside)
and Munsell 10R 2.5/1 reddish black (on the outside) SULTOV 1985, table
XXVIII/7; OPAIŢ 1980, p. 357, pl. IX/3 (2nd century AD)
Cooking Vessels
Casseroles
36. Fragment of a pot or casserole, 2007, edif. A9/α from the western dolium,
preserved height 3 cm, rim diameter 16 cm, semi‐fine reddish fabric with rare
limestone micro particles, the rim is flat and the neck is vertical, fine execution,
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same color slip, Munsell 7.5YR 6/6 reddish yellow. BOGDAN‐CĂTĂNICIU &
BARNEA 1979, fig. 158/5.2 (Tropaeum Traiani, N IVB, 5th century); SUCEVEANU
1982, fig. 11/26 (Histria, the second half of the 6th century); UENZE 1992, Tafel
65/17; OPAIŢ 2004, p. 56, imported casseroles, type VI
Pots
Pots with long neck
OPAIȚ 2004, p. 47, imported pot type VII (4th century); SUCEVEANU 1982,
fig 11/31 (Histria NIVB – the second half of the 6th century AD)
37. Rim fragment of a pot, 2009, edif. A9, in the repartitioning area,
preserved height 4,5 cm, rim diameter 10 cm, coarse brick color fabric with fine
sand in composition, the rim is flared on the outside, the neck is vertical, Munsell
2.5YR 6/6 light red.
38. Rim fragment of a pot, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved height 3 cm, rim
diameter 13 cm, coarse gray fabric with fine sand, same color slip, the rim is
funnel‐shaped, presenting a groove for accepting the lid, Munsell 2 for Gley 4/1
dark greenish gray.
Pots with facetted rim
BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 168/5.4 (Tropaeum Traiani N
VIA, 6th century); OPAIŢ 2004, p. 48, pots type IX‐2 variant B (the second half of
the 6th century); UENZE 1992, Tafel 73/10 and 76/7
39. Fragmentary rim and handle of a pot, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 1,5 cm, rim diameter c.16 cm, coarse reddish –yellow fabric with
fine sand in composition, the rim shows a groove on the inside for accepting a lid,
same color slip, the handle is oval‐shaped in section, Munsell 7.5YR 8/6 reddish
yellow.
40. Fragment of rim and handle of a pot, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved
height 1,5 cm, rim diameter c. 15 cm, coarse gray fabric with sand and limestone
particles, the rim presents a groove for lid, the handle is oval, decorated with
grooves, same color slip, Munsell 1 for Gley 6/1 greenish gray.
Pots with flat rim and groove on the inside
BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 158/5.1 (Tropaeum Traiani N
IVB, 4th‐5th century); IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI 2013, pl. I/10;
TOPOLEANU 2000, type XI, p. 114‐115, pl. XXXII/282 (the second half of the 5th –
beginning of the 7th century); KLENINA 1999, fig. 4/3 (5th – 7th century AD)
41. Fragmentary rim of a pot, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved
height 3,5 cm, rim diameter 14 cm, coarse gray fabric with sand and silver mica in
composition, dark gray slip on the inside and outside, secondarily burned on the
outside, the rim is profiled, funnel ‐ shaped, horizontal on the top, Munsell 1 for
gley 4/dark gray.
42. Fragment of pot rim, 2008, S7, edif. A9, h‐0,60‐0,95 m, preserved height 2
cm, rim diameter 16 cm, semi‐coarse reddish‐gray fabric with limestone particles,
same color slip, funnel – shaped rim with a groove for accepting the lid, Munsell
2.5YR 4/1 dark reddish gray
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43. Fragmentary pot rim, 2009, edif. A9/α, h‐1,00‐1,35 m, preserved height 2
cm, rim diameter 10 cm, coarse dark gray fabric with limestone micro‐fragments,
the rim is profiled, funnel ‐ shaped, showing a groove for accepting the lid,
secondarily burned on the outside, Munsell 1 for Gley 4/dark gray
44. Fragment of rim pot, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved height 5,5 cm, rim
diameter 10 cm, coarse gray fabric with sand and limestone particles, secondarily
burned on the outside, the rim has a groove for accepting the lid, Munsell 1 for
Gley 6/1 greenish gray
Pots with flat rim and globular body
GAMUREAC 2009, p. 264, (Tropaeum Traiani), pl. X/93; UENZE 1992, pl.
101/11
45. Fragmentary rim of a pot, 2010, S10, h‐0,35 m, preserved height 1,5 cm,
rim diameter 17 cm, coarse dark grey fabric with sand in composition, same color
slip, the rim is flat on top, Munsell 1 for Gley 4/dark gray
46. Fragmentary rim of a pot, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m, preserved
height 2 cm, rim diameter 14 cm, semi‐fine dark gray fabric with silver mica and
other particles in composition, the rim is flat on top, Munsell 2 for Gley 4/1 dark
bluish gray.
Pots with thickened and rounded up rim
47. Rim fragment of a pot, 2009, edif. A9, in the repartitioning area,
preserved height 2,7 cm, rim diameter about 16 cm, coarse reddish‐yellow fabric
with sand in composition, same color slip, traces from a handle, secondarily
burned on the outside, the rim is thickened and preserves a groove on the inside
for supporting a lid, Munsell 7.5YR 8/6 reddish yellow. OPAIŢ 2004, p. 47, pots
type VIII – 1 (Topraichioi, second half of the 5th century)
48. Fragment of a small pot, 2009, sector A, edif. A9, h‐0,60‐0,80 cm,
preserved height 2 cm, rim diameter 10 cm, semi‐coarse reddish fabric with sand
and limestone particles in composition, traces of handle, same color slip, the rim
has a groove on the inside for supporting a lid, Munsell 10R 6/8 light red. OPAIŢ
2004, p. 50, pots type XIV (6th century); CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig 162‐
5.10 NV (Tropaeum Traiani, 6th century)
49. Fragmentary rim and handle of a pot, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m,
preserved height 2 cm, rim diameter c.16 cm, coarse reddish fabric with sand in
composition, the rim has a groove for accepting a lid, black slip, the handle is oval
–shaped in section, Munsell 7.5YR 7/6 reddish yellow (fabric) and the slip is
Munsell 2 for Gley 2.5/1 5BP bluish black. OPAIŢ 2004, p. 51, pots type XX
(second half of the 6th century); CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 172/5.3 (N VIB
‐ end of the 6th century); SUCEVEANU 1982, fig. 17/8 (Histria, N V B‐ 7th century
AD)
Pots with grooved rim at the top – varia.
50. Fragment of a pot, 2009, sector A, edif. A9, h‐0,60‐0,80 cm, preserved
height 2 cm, rim diameter 16 cm, coarse gray fabric with sand and limestone
particles, secondarily burned on the inside and outside, the rim has a groove at
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the top for supporting a lid, Munsell 2 for Gley 4/1 dark bluish gray. BOGDAN‐
CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, fig. 168/5.2 (Tropaeum Traiani N VIA, end of the 6th
century)
51. Fragmentary rim of a pot, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved
height 3 cm, rim diameter 14 cm, coarse reddish – brick fabric with sand in
composition, brown slip, secondarily burned on the inside and outside, the rim is
triangular in section, horizontal at the top, with a groove for accepting the lid, the
neck is funnel ‐ shaped, the body is globular, Munsell 2.5YR 6/6 light red.
52. Fragmentary rim of a pot, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved
height 1,5 cm, rim diameter 12 cm, semi‐fine reddish fabric with rare limestone
micro‐particles, the rim has a notch at the top, same color slip, Munsell 10R 7/8
light red. BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 162/5.6 (Tropaeum
Traiani, NV, 6th century); IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI 2013, pl. I/11;
OPAIŢ 2004, p. 45, pots type III (4th – 6th century); UENZE 1992, Tafel 92, 8‐11
53. Fragmentary rim of a pot, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m, preserved
height 3 cm, rim diameter 14 cm, coarse red fabric with fine sand and limestone
particles in composition, same color slip, the rim has a groove at the top for
accepting a lid, globular body, secondarily burned on the outside, Munsell 10R
5/8 red BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, p. 188, fig. 162/5.6 –NV (end of
the 5th – 6th century), p. 190, fig. 168/5.2 N VI A (6th century) ; OPAIȚ 2004, p. 45‐
46, pots type III, pl. 35/1 (5th century); BÖTTGER 1982, pl. 47/213; SUCEVEANU
1982, fig 14/25 (Histria NVA – the end of the 6th – beginning of the 7th century
AD); UENZE 1992, Tafel 92, 8‐11
54. Fragment of rim of a pot, 2006, S7, h‐0,00‐0,30 m, preserved height 2 cm,
rim diameter 12 cm, coarse reddish fabric with sand in composition, same color
slip, the rim has a notch on the top, secondarily burned on the outside, Munsell
10R 6/6 light red. BOGDAN‐ CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 168/5.2
(Tropaeum Traiani N VIA, end of the 6th century)
OPAIŢ type pots, subtype VIII‐2
55. Fragmentary rim of a pot, 2009, edif. A9/α h‐1,00‐1,20 m, preserved
height 2,5 cm, rim diameter 14 cm, coarse dark gray fabric with sand, silver mica
and limestone particles in composition, secondarily burned on the inside and
outside, the rim is profiled, funnel ‐ shaped, slightly concave, presenting a
groove for accepting the lid, and one notch on the top, Munsell 1 for Gley 3/very
dark gray. IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI, pl. I/16; OPAIŢ 2004, p. 47,
pots subtype VIII‐2 (end of the 5th – beginning of the 7th century)
Pots type BOGDAN‐CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, fig. 168/5.8
56. Fragment of rim pot, 2008, edif. A9/β h‐0,70‐0,70 m, preserved height 2,5
cm, rim diameter 17 cm, coarse gray fabric with fine sand and limestone particles,
beige slip, the rim is profiled, funnel ‐ shaped, having one notch at the top for
accepting a lid, Munsell 1 for Gley 5/gray (fabric) and Munsell 7.5YR 7/4 pink
(slip) BOGDAN‐CĂTĂNICIU & BARNEA 1979, fig. 168/5.8 N VIA (Tropaeum
Traiani, the end of the 6th century); GAMUREAC 2009, p. 260, (Tropaeum Traiani)
pl. IX/74; IONESCU, GAMUREAC & DRĂGHICI, pl. II/28, pl. III/34
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Varia pots
57. Fragment of a pot, base, 2009, sector A, edif. A9, h‐0,60‐0,80 cm,
preserved height 2 cm, base diameter 6 cm, coarse reddish – gray fabric with fine
sand and silver mica, secondarily burned on the outside, flat base, Munsell 2.5YR
5/2 weak red
Lids
58. Fragment of a lid, 2007, edif. A9/α from the western dolium, preserved
height 1,5 cm, rim diameter 13 cm, coarse reddish‐brown fabric with sand,
limestone particles and silver mica, secondarily burned on the inside and outside,
flat base, Munsell 5YR 5/4 reddish‐brown
59. Lid for amphora made of processed brick, 2009, the annex of the Edif. A9,
diameter 7,5 cm, rude processing, Munsell 2.5YR 7/8 light red. POULOU ‐
PAPADIMETRIOU 2001, p. 258, fig. 18
60. Fragment of lid, 2008, edif. A9/β h‐0,00‐0,45 m, preserved height 2 cm,
button diameter 2,2 cm, coarse gray fabric with sand, Munsell 7.5YR 6/2 pinkish
gray
61. Fragment of dolium lid, 2011, found in S11, outside the edif. A9, h‐9,20 m,
rim diameter 45 cm, thickness 3,5 cm, coarse reddish porous fabric, secondarily
burned, decorated, Munsell 5YR 7/4 pink
Miscellanea
62. Fragmentary spindle whorl, 2006, sector A, S4, square 4, h‐0,40 m,
discovered on the street AV11, height 2,5 cm, diameter 6,5 cm, made of brick,
reddish color, porous, the shape is cylindrical and perforated in the middle,
Munsell 10R 7/6 light red.
63. Fragmentary hinge (?) 2009, witness of A9, preserved length 5,2 cm,
rusted, processed by forging, the piece of iron in a loop shape. ŠPEHAR 2010, p.
85, pl. T. XII/306
64. Fragment of a glass cup base, 2007, edif. A9/α, found in the western
dolium, preserved height 1,5 cm, the base and the superior part are broken.
Construction materials & tools
65. Iron nail, 2007, edif. A9/α, discovered in the eastern dolium, preserved
length 10,5 cm, square ‐ shaped in section, rusted, calcareous deposits, processed
by forging.
66. Iron nail, 2007, edif. A9/α, discovered in the eastern dolium, preserved
length 10,5 cm, square ‐ shaped in section, rusted, processed by forging.
67. Iron nail, TT 2009, witness between S7 and S8, length 13 cm, rusted,
square ‐ shaped in section, processed by forging.
68. Fragmentary rim of an aqueduct pipe (tubulus), 2008, edif. A9/β h‐0,00‐
0,45 m, preserved height 75 cm, rim diameter 15 cm, maximum preserved
diameter 18 cm, brick color fabric with silver mica, the object is cylindrical,
Munsell 7.5YR 7/8 reddish yellow
69. Fragment of tile, 2008, S8, edif. A9, h‐0,60‐0,80 m, thickness c. 2 cm,
coarse brick color fabric, Munsell 5YR 1/4 pink
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70. Fragments of adobe plaster from the A9 building interior, the fragments
are painted with successive layers of greenish gray and white lime colors (a, b, c).
71. Plate VI was supplemented with 7 fragmentary lamps discovered in
edifice A9. The lamps were already published as catalogue in our previous
paper66 but, due to a technical issue, they have not been illustrated so far.
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NOUVELLES DONNÉES SUR LES DÉCOUVERTES
SOUS ‐AQUATIQUES DU LITTORAL ROUMAIN
Cristina PARASCHIV‐TALMAŢCHI
Gabriel CUSTUREA
Keywords: underwater discoveries, amphorae, 2nd‐4th century A.D., 10th‐14th
century A.D., Black Sea, Sinoe Lake.
Cuvinte cheie: descoperiri subacvatice, amfore, secolele II‐IV p.Chr., secolele X‐XIV
p.Chr., Marea Neagră, lacul Sinoe.
Abstract: Starting with the ’60 of the last century, we can talk about the first
underwater archeological researches in Romania, due to a small group of enthusiasts,
such as Constantin Scarlat and Vasile Cosma. While doing research on the coast between
Constanța and Mangalia, and other areas, they discovered, beneath the major changes of
the coastal relief, traces of monuments, enclosure walls, buildings, street pavements,
indoor pavements, architectonic debris, pottery kilns, and objects of various periods and
shipwrecks, which would provide the first submerged artifacts. Therefore, across about
two decades, the ancient shore was traced, areas of archaeological interest along the
continental plateau were identified and mapped, as an attempt to outline of the ancient
harbors and harbor basins from Tomis and Callatis, respectively numerous archaeological
artifacts were recovered.
From the underwater areas, we can add to the published findings an amphora
discovered in the Black Sea and 14 in the Sinoe Lake. They are the result of some fortuity
discoveries. The amphora from the Black Sea finds its closest analogy in type Berenice
298‐299/San Lorenzo 7. It’s an oriental amphora, which dates to 2nd ‐ 4th century A.D.
The amphorae from Sinoe Lake date from 10th beginning of 14th century A.D. By form,
they can be classified into five typological groups: I – conical elongated amphorae; II ‐
spheroidal amphorae; III ‐ pyriform with collar amphorae (with two subtypes); IV –
pyriform amphorae with raised handles (with subtype I‐III); V ‐ spheroidal short‐necked
amphora with raised handles. The groups II‐V are the equivalent of the I‐IV Günsenìn
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groups. Sinoe Lake is today part of the lagoonal system Razim‐Sinoe, which was a Black
Sea gulf from Antiquity until the medieval period.
The new findings document the existence on the Sinoe Lake bottom of three
shipwrecks (according to the discovery areas of the amphorae), probably two from 10th‐11th
century A.D. and a later one. Probably, we can talk about another shipwreck, or Roman
period when we refer to the amphora discovered in the Black Sea. The new data comes to
complete the information known for these periods, especially those related to commerce,
and those regarding the submerse discoveries made along the Romanian continental
plateau. The tables from the end of this study indicate similar findings made in the last
half of this century in the mentioned area.
Rezumat:
Începând cu anii ’60 ai secolului trecut putem vorbi de primele cercetări arheologice
submarine în România, datorate unui mic grup de entuziaşti, printre care Constantin
Scarlat şi Vasile Cosma. Cercetând coasta între Constanţa şi Mangalia, dar şi în alte
zone, aceştia descopereau, dincolo de modificările majore ale reliefului litoral, urme de
monumente, ziduri de incintă, de clădiri, pavaje stradale sau de interior, resturi
arhitectonice, cuptoare de ars ceramica, obiecte din epoci diverse şi epave, care aveau să
furnizeze primele artefacte submarine. Astfel, pe parcursul a circa două decenii, a fost
conturat ţărmul antic, au fost identificate şi cartate zone de interes arheologic de‐a lungul
platoului continental, s‐a încercat conturarea vechilor porturi şi bazine portuare de la
Tomis şi Callatis, respectiv au fost recuperate numeroase artefacte arheologice.
Descoperirilor publicate, provenite din zone submerse, le adăugăm o amforă găsită
în Marea Neagră şi 14 în lacul Sinoe. Toate sunt rezultatul unor descoperiri fortuite.
Amfora din Marea Neagră îşi găseşte cea mai apropiată analogie în tipul Berenice 298‐
299/San Lorenzo 7. Este o amforă orientală, care se datează în secolele II‐IV p.Chr.
Amforele din lacul Sinoe se încadrează cronologic în secolul al X‐lea – începutul secolului
al XIV‐lea. După formă, acestea pot fi încadrate în cinci grupe tipologice: I – amfore
conice‐alungite; II – amfore sferoidale; III – amfore piriforme cu guler (cu două
subtipuri); IV – amfore piriforme cu toartele supraînălţate (cu subtipul I‐III); şi V –
amfore sferoidale cu gâtul scurt şi toartele supraînălţate. Grupele II‐V sunt echivalentele
grupelor I‐IV Günsenìn. Lacul Sinoe este astăzi parte componentă a sistemului lagunar
Razim‐Sinoe, care în antichitate şi până spre perioada medievală a fost golf al Mării
Negre.
Noile descoperiri documentează existenţa pe fundul lacului Sinoe a trei epave
(conform zonelor de găsire a amforelor), probabil două din secolele X‐XI şi una mai târzie.
Probabil, despre o altă epavă, de perioadă romană, putem vorbi atunci când ne referim la
amfora găsită în Marea Neagră. Noile date oferite vin să completeze informaţiile
cunoscute pentru perioadele respective, în special cele legate de comerţ, precum şi pe cele
referitoare la descoperirile subacvatice făcute de‐a lungul platoului continental românesc.
În tabelele de la finalul studiului sunt precizate descoperiri similare făcute în ultima
jumătate de secol în zona amintită anterior.
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Les autorités de l’Etat ont accordé relativement tard leur attention au
patrimoine submergé de la Roumanie, en 1946, le premier monument visé étant le
Phare Génois1.
Depuis les années ‘60 du siècle dernier, nous pouvons parler des premières
recherches sous‐marines en Roumanie, recherches que l’on doit à un petit groupe
de passionnés2, qui les ont réalisées dans le prolongement de leurs activités
principales; parmi les membres de ce groupe on peut remarquer le commandant
Constantin Scarlat et l’ingénieur en mécanique Vasile Cosma. L’intérêt primordial
de ces recherches était l’observation directe de l’évolution du relief de la côte
roumaine afin de démarrer des investissements importants (parmi lesquels la
modernisation du port de Constanţa, la construction du chantier naval et du
nouveau port de Mangalia)3, des études sur la biodiversité marine, le phénomène
de la luminescence marine etc. Lors des recherches sur la côte entre Constanţa et
Mangalia, en particulier mais aussi dans d’autres zones, ils ont découvert, au‐delà
des modifications majeures du relief du littoral, des vestiges de monuments, des
murs d’enceinte ou de bâtiments, des rues pavées et des pavages intérieurs, des
débris architecturaux, des fours à céramique, des objets appartenant à de
différentes époques4, ainsi que des épaves5 qui allaient fournir les premiers
artéfacts sous‐marins. C’est ainsi que, durant environ deux décennies, le littoral
antique a été délimité6, on a identifié et cartographié des zones d’intérêt
archéologique tout au long du plateau continental, on a essayé de tracer le
contour des anciens ports et bassins portuaires de Tomis et de Callatis et on a
récupéré7 un nombre important d’artéfacts archéologiques.
L’importance des enregistrements archéologiques sous‐marins réalisés par C.
Scarlat est soulignée par la disparition d’une partie importante des anciennes
réalités de l’époque. Environ 20% de la côte étudiée par ce dernier, a été couverte,
suite à l’extension du port de Constanţa jusqu’au sud d’Agigea, alors qu’à
Mangalia le nouveau port et le chantier naval ont été placés sur une bonne partie
du port antique8.
Les pièces biologiques, géologiques et archéologiques (les dernières
provenant principalement des villes antiques Callatis et Tomis) prélevées dans les
zones submergées par C. Scarlat et son équipe ont été remises au Musée de la
Marine de Mangalia (section de recherches sous‐marines), fonds transféré en 1969
à Constanţa, à l’occasion du déplacement et l’inauguration ici du Musée de la

IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 907.
SCARLAT 1973, p. 529, n. 1; COSMA 1973a, p. 31; MOŞNEAGU 2006, p. 126;
MUNTEANU, VOCHIŢU 2009, p. 118; IOSIPESCU, IOSIPESCU 2013, p. 907.
3
ŞELARIU & SCARLAT 1974; SCARLAT 1988, p. 79.
4
COSMA 1973a, p. 31‐38; SCARLAT 1973, p. 529‐540; SCARLAT 1975, p. 257‐272;
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU & DATCU 2002, p. 38, 42.
5
SCORPAN 1970, p. 645, n. 38; COSMA 1973a, p. 34‐37; SCARLAT 1973, p. 537;
SCARLAT 1976, p. 29; MOŞNEAGU 2006, p. 127.
6
SCARLAT 1976, p. 26, fig. 10; SCARLAT 1989, p. 33‐40.
7
COSMA 1973b, p. 51‐58; SCARLAT 1975, p. 257; SCARLAT 1976, p. 16‐31; SCARLAT
1988, p. 63‐64.
8
SCARLAT 1988, p. 79.
1
2
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Marine Roumaine9, et enrichi par la suite10. L’euphorie, la nouveauté (l’aspect
unique des objets offerts par le dépôt de petits crustacés pyramidaux) et surtout
l’importance des découvertes ont déterminé la création dans le cadre du Musée
d’Archéologie de Constanţa, en 196911, d’une section d’archéologie sous‐marine.
Le manque des ressources matérielles et les interdictions de circulation dans la
zone de frontière ont déterminé l’abandon de l’idée, un an plus tard12.
C’est dans le cadre du Musée de la Marine Roumaine, qu’un „Secteur de
recherches sous‐marines” a fonctionné, mais après les réparations capitales et le
programme de modernisation que ce dernier a connus entre 1978‐1983, le secteur
en question a été éliminé13.
Immédiatement après 1989 des mesures organisationnelles ont été prises, de
commun accord avec les autorités d’autres pays, afin de mettre en place une
législation sur le patrimoine sous‐marin14, et depuis 1993 le programme de
recherche, d’inventaire et de protection de ce dernier15 a été mis en œuvre. Plus
tôt, en 1991, la Direction Nationale des Monuments, Ensembles et Sites
Historiques en Roumanie avait dressé une liste officielle des sites archéologiques
sous‐marins des départements de Tulcea et Constanţa, les a classés en les mettant
ainsi sous la protection de la loi en vue d’une recherche future16. Le 2 novembre
2001, lʹUNESCO a adopté la Convention sur la protection du patrimoine culturel
sous‐aquatique, un traité international adopté en Roumanie par la loi 99/2007.
Afin d’obtenir les meilleurs identifications et inventaires possibles, pendant
les deux dernières décennies et demie, on a déroulé des programmes et des
projets visant l’archéologie sous‐marine et ses résultats, on a organisé des
rencontres et des conférences. Un tel programme, qui avait aussi parmi ses
objectifs la recherche sous‐marine dans le but de découvrir et de cartographier
des ports, des épaves ou des éléments visant la protection des côtes, a commencé
en 1993 sous le nom de „Recherches pour un inventaire du patrimoine historique
maritime et fluvial (subaquatique et terrestre)ʺ17. Le programme s’est déroulé sur
cinq ans, avec un financement de la part du Ministère de la Recherche et de la
Technologie et a contribué à enregistrer dans la liste les monuments historiques
de Roumanie de quelques zones subaquatiques dʹintérêt archéologique18. Des
COSMA 1973a, p. 31; SCARLAT 1988, p. 131; MUNTEANU & VOCHIŢU 2009, p. 117.
SCARLAT 1975, p. 271, n. 45.
11
COSMA 1973a, p. 31.
12
COSMA 1973a, p. 31, n. 1.
13
MOŞNEAGU 2007, p. 120; MUNTEANU & VOCHIŢU 2009, p. 118, n. 5.
14
IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 908.
15
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU & DATCU 2002, p. 38.
16
IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 908.
17
IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 907‐918.
18
Ce programme a été organisé sous le patronage de la Direction Nationale des
Monuments, des Ensembles et des Sites Historiques de Roumanie en partenariat avec
l’Institut pour les Projets d’Architecture et d’Urbanisme PRODOMUS S.A. Bucarest, la
Société „Thétis” des plongeurs autonomes de Constanţa, le Groupe d’Explorations
Spéologiques Sous‐aquatiques (GESS) de Bucarest, l’Institut de Recherches Marines de
Constanţa, l’Institut National pour la Recherche et le Développement de la Géologie et de
la Géoécologie Marine (GeoEcoMar) de Bucarest, l’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan”
de Bucarest, le Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, le Musée
9

10
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études sous‐marines ont été faites sur le bord nord du lac Tatlageac, associées à
une croisière sur le secteur littoral Constanţa‐Mangalia, dans la zone de Vadu,
dans le lac Razim, à Mangalia etc.19
Parallèlement à cela, mais initié une année plus tard (1994‐1998), on a
déroulé un programme20 à Mangalia, lequel a continué les recherches sous‐
marines entamées par Constantin Scarlat. On a visé, en tant qu’objectifs, la zone
submergée de la ville antique ainsi que le port et, parmi les découvertes il y a eu
des fragments architecturaux et beaucoup de vases céramiques fragmentaires21.
Créé à lʹorigine, en 2006, sous le „parapluie” dʹun programme plus ancien du
SEOPMM‐Club Oceanic (XmeTi – „Les Explorateurs de la Mémoire du Temps”),
ARHE‐SUB devient à partir de 2008 un programme autonome. Son objectif était
d’inventorier et de cartographier tous les sites d’intérêt archéologique situés sur
le plateau continental roumain de la mer Noire, dans le but de dresser un plan de
recherche, de conservation et d’exploitation touristique de ces sites22. Dans le
cadre de ce programme, plusieurs membres de lʹéquipe ont participé à des cours
de longue durée pour lʹorganisation de chantiers archéologiques subaquatiques
en Italie, en obtenant la certification Archéologie Diver23, reconnue par la
Communauté européenne. En même temps, beaucoup de périégèses sous‐marines
ont été réalisées, pendant lesquelles des zones d’intérêt archéologique ont été
identifiées et cartographiées24.
En 2007, les recherches sous‐marines ont été reprises à Mangalia dans le
cadre du programme „Investigation instrumentale des ruines de la cité de
Callatis”, qui se proposait de délimiter le plus nettement possible la superficie
submergée de la ville antique et de constater l’état de conservation des vestiges25.

d’Archéologie „Callatis” de Mangalia, le Musée d’Histoire de Tulcea, le Musée de la
Marine Roumaine de Constanţa et la Ligue Navale Roumaine, cf. IOSIPESCU, IOSIPESCU
2013, p. 908‐909.
19
IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 909‐911.
20
Organisé par le Musée d’Archéologie „Callatis” de Mangalia en collaboration avec
la Societa’ cooperativa archeosub „Metamauco” de Padova (Italia), cf. ROSA 1996, p. 83.
21
IONESCU, COLESNIUC & PÂSLARU 2011.
22
Ce programme s’est déroulé sur la base d’un protocole intervenu entre la Société
d’Explorations Océanographiques et Protection du milieu marin ‐ Oceanic Club (SEOPMM
Oceanic‐Club), le Musée d’Histoire Nationale et Archéologie et le Musée de la Marine
Roumaine, de Constanţa. cf. http://www.scubaboard.ro/forum/forum/scufundari/salvati‐
marea‐neagra/1389‐situri‐arheologice‐subacvatice‐la‐marea‐neagra (consulté le 04.11.2015)
23
Parmi eux se trouvaient Constantin Chera et Cătălin Ionuţ Dobrinescu, chercheurs
dans le cadre du Musée dʹHistoire et dʹArchéologie Nationale de Constanţa. Depuis 2010,
Constantin Chera est devenu expert agréé UNESCO dans le domaine du patrimoine
subaquatique et le représentant de la Roumanie dans la comission de spécialité de celui‐ci.
24
En 2008‐2009, aux actions menées dans le cadre du programme ont participé aussi
des partenaires venant du Centre de Formation et dʹOrientation Professionnelle (CEFOP)
de Palerme (Italie), du Centre Hellénique de Recherche Marine (Athènes, Grèce), de Musée
dʹArchéologie Sous‐aquatique de Bodrum (Turquie), du Centre dʹArchéologie Sous‐
aquatique de Sozopol (Bulgarie) et de lʹInstitut National de Recherche et Développement
de la Géologie et de la Géoécologie (GeoEcoMar) Roumanie.
25
Ce programme a été mené en vertu d’un accord de collaboration entre le Musée
d’Archéologie „Callatis”, „Octopus Maritime Archeological Research Association” de
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Parmi les découvertes il y a une épave antique chargée de blocs de calcaire située
loin de la côte26. Par manque de fonds, les recherches ont continué pendant une
courte période.
Le projet „HERAS” („Submarine Archaeological Heritage of the Western
Black Sea Shelf” – „Le patrimoine archéologique sous‐marin du plateau
continental ouest de la mer Noire”), mis en œuvre entre 2013‐2015, s’ajoute aux
recherches dans le domaine de l’archéologie sous‐aquatique, non seulement
roumaine, mais bulgare, également. Ses membres27 ont exploré le plateau
continental de la mer Noire sur le segment Constanţa‐Kaliakra en visant
l’identification des sites archéologiques et des épaves antiques, afin de les
protéger et de les promouvoir dans le circuit touristique dʹaventure „Scuba
Diving”. Lors des quatre voyages en mer, 17 objectifs dans le secteur roumain et 9
dans le secteur bulgare ont été étudiés, alors que les campagnes sur le terrain ont
visé l’enregistrement des sites archéologiques et d’autres objectifs culturels situés
sur la côte de la Dobroudja, dans le segment mentionné28.
Entamés, comme il était normal, lors des enregistrements réalisés dans les
années ’60 ‐‘70 du siècle dernier, ces programmes et projets ont permis la
vérification et la confirmation de nombreux points sur la base de la technologie
moderne, mais lʹinventaire mobile découvert n’avait pas trop attiré l’attention des
spécialistes. Malheureusement, si on analyse les études publiées, on pourrait
croire que presque tous les artefacts et les monuments découverts dans le milieu
sous‐marin sont le résultat du hasard et non pas d’une activité planifiée et mise en
œuvre dans le cadre d’un programme.
Aux découvertes publiées qui consistent dans des données sur les ports et les
villes antiques de Tomis et de Callatis29, des informations sur un établissement
géto‐dace à Tomis30 , sur une occupation romaine au sud de la vasière Chituc31,
sur le port médiéval Karaharman (Vadu)32, des vestiges de constructions en pierre
dans le secteur Tatlageac‐Mangalia (certains situés à plus de 2 km au large)33 et
près de la localité 2 Mai34, des fours à céramique à Agigea35, des ancres antiques et

Budapest et le Centre de Plongeurs „Carpatica” de Bucarest, cf. IONESCU, COLESNIUC,
PÂSLARU 2011.
26
IONESCU, COLESNIUC & PÂSLARU 2011.
27
Ce programme a été organisé sous le patronage de lʹInstitut National de Recherche
Développement pour la Géologie et Géoécologie Marine (GeoEcoMar) de Roumanie, en
partenariat avec le Musée dʹHistoire Nationale et dʹArchéologie de Constanţa (Roumanie),
l’Institut dʹOcéanologie (IO‐BAS) de Varna (Bulgarie), le Musée de la ville Kavarna
(Bulgarie) et lʹONG „Respiro Underwater Research Societyʺ de Constanţa (Roumanie).
28
Informations Glicherie Caraivan et Constantin Chera, que nous remercions à cette
occasion, aussi.
29
COSMA 1973a, p. 31‐33; SCARLAT 1973, p. 529‐540; SCARLAT 1975, p. 257‐272;
SCARLAT 1976, p. 30; GRAMATOPOL, 1966, p. 333‐336; BOUNEGRU 1986, p. 267‐272.
30
SCARLAT 1975, p. 257, n. 4, p. 262.
31
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU & DATCU 2002, p. 39.
32
IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 910.
33
SCARLAT 1973, p. 538.
34
COSMA 1973a, p. 32.
35
SCARLAT 1973, p. 538.
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médiévales36, des épaves37, des amphores grecques, romaines et byzantines38, des
vases à usage ménagers39, des dépôts monétaires (aux ports Constanţa et
Mangalia, à Eforie Sud)40, des tuiles41 etc., nous ajoutons 15 amphores découvertes
par hasard, ces dernières années, dans la Mer Noir et le lac Sinoé.
En décembre 2014, dans les eaux territoriales de la Roumanie, à environ 125
km de la côte et à une profondeur de 126 m, au cours des prospections réalisées
par une plate‐forme pétrolière, a été découverte une amphore de lʹépoque
romaine. Les découvreurs42, qui ont réussi à l’amener intacte à la surface (en
utilisant un robot ROV) l’ont rendue un Musée dʹHistoire Nationale et
dʹArchéologie de Constanţa.
Trois ans plus tôt, quelques pêcheurs ont découvert dans le lac Sinoé, dix
amphores byzantines (Xᵉ siècle ‐ début du XIVᵉ siècle), auxquelles se sont ajoutées
quatre autres en 2015. Leur état de conservation est généralement bon, mais il y a
aussi des pièces fragmentaires. Selon les pêcheurs, certaines pièces ont été
accrochées par les filets de pêche, dʹautres ont été remarquées pendant qu’ils se
déplaçaient dans des zones d’eau peu profonde, lorsqu’ils ont marché dessus. Les
pêcheurs affirment quʹautour des amphores, découvertes dans le voisinage de
petites îles il y avait de nombreux fragments provenant des exemplaires brisés,
ainsi que quelques morceaux de bois, dont certains comportaient des chevilles en
bois, quʹils ont abandonnés dans lʹeau.
Comme les découvertes sous‐aquatiques ont toujours été d’un intérêt
particulier, nous avons décidé de les porter à lʹattention du monde scientifique et
non seulement, même si les conditions de la découverte les privent de certaines
données importantes.
Amphore orientale43
1. Amphore au col court, avec rainurage intérieur, bord légèrement évasé,
lèvre droite dans la partie supérieure, très épaissie vers l’extérieur et base en
pointe légère („umbo”). Les anses massives, arquées, petites et de section ovale,
commencent dans la zone épaissie de la lèvre et de la partie supérieure du col
s’arrêtant sur l’épaule du vase. La panse, légèrement profilée dans la partie
inférieure, est couverte de cannelures horizontales faiblement profilées qui
commencent à l’épaule et s’arrêtent sous la zone du diamètre maximal. La pâte
utilisée est relativement pure, avec du sable de granulation moyenne dans la
SCORPAN 1970, p. 630‐647; SCARLAT 1973, p. 535; SCARLAT 1976, p. 22, fig. 6.
SCARLAT 1973, p. 531, fig. 3; SCARLAT 1976, p. 29.
38
COSMA 1973a, p. 33‐34; COSMA 1973b, p. 51‐58; SCARLAT 1975, p. 271;
BUZOIANU 2013, p. 287‐304.
39
SCARLAT 1973, p. 535; COSMA 1973a, p. 34.
40
VERTAN 1980, p. 330‐340; OCHEŞEANU 1984, p. 131; VELTER & CUSTUREA 2007,
p. 121‐197.
41
COSMA 1973a, p. 38; MUNTEANU & VOCHIŢU 2009, p. 117‐132.
42
Nous remercions à cette occasion aussi, la société d’explorations pétrolières.
43
Abréviations utilisées dans le catalogue: H = hauteur, Hp = hauteur préservée, dm =
diamètre maximal, db = diamètre du bord à lʹextérieur, dcol = diamètre du col à lʹextérieur,
la = largeur anse, épa = épaisseur anse, coll. = collection, MINA = Musée Histoire
Nationale et Archéologie, inv. = numéro d’inventaire, s.n. = sans numéro.
36
37
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composition, qui après cuisson, est devenu rouge‐orange. La surface extérieure a
été couverte d’un engobe blanc jaunâtre (Pl. I/1a‐b).
Dimensions: H = 0,73 m; dm = 0,44 m; db = 0,15 m (intérieur 0,105 m); la =
0,04 m; épa = 0,025 m.
État de conservation: bon; paroi perforée dans la moitié inférieure.
Lieu de découverte: la mer Noire; 2014; coll. MINA Constanţa, inv. 50031.
Le catalogue des amphores byzantines
2. Amphore conique‐allongée à col cylindrique, bord étroit, lèvre légèrement
éversée, épaissie vers l’extérieur et base en pointe. Les anses, arquées, petites, de
section ovale, à deux nervures, commencent immédiatement sous la lèvre et
s’arrêtent sur l’épaule du vase. La panse a les parois épaisses et est couverte de
cannelures horizontales qui commencent à l’épaules et s’élargissent vers le bas. Le
vase est en pâte pure, contenant du mica fin et du micro gravier blanc, qui après
cuisson est devenue rouge‐jaunâtre (grise sur les parties plus usées par le
roulement des eaux). Sur lʹépaule elle présente un signe incisé et à côté de lʹune
des anses, juste en dessous du diamètre maximal, il y a un petit creux ovale
(0,03x0,02 m) avec deux demi perforations, le tout imprégné dans la pâte crue (Pl.
I/2, IV/1).
Dimensions: H = 0,53 m; dm = 0,23 m; db = 0,082 m (0,06 m intérieur); la =
0,036 m; épa = 0,018 m.
État de conservation: bon.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47474.
3. Amphore sphérique à col court, bord étroit, lèvre légèrement éversée,
épaissie vers l’extérieur et base arrondie. Les anses massives, arquées, petites et
de section ovale, commencent dans la zone du col et s’arrêtent sur l’épaule du
vase. La panse, très bombée, a des parois épaisses et est couverte de cannelures
horizontales qui partent de l’épaule et s’élargissent vers le bas où elles deviennent
plus rares. Le vase a été fait en pâte relativement pure, avec de rares micro
graviers petits et plus gros, noirs, qui après cuisson est devenue rouge‐jaunâtre.
Sur l’épaule le vase présente plusieurs signes incisés après cuisson. L’extérieur a
été recouvert d’un engobe jaunâtre (Pl. I/3, IV/2). Type Günsenìn I.
Dimensions: H = 0,382 m; dm = 0,322 m; db = 0,09 m (intérieur 0,073 m); la =
0,04‐0,042 m; épa = 0,024 m.
État de conservation: bon; la lèvre est brisée sur un côté.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47470.
4. Amphore sphérique à col court, bord étroit, lèvre légèrement éversée,
épaissie vers l’extérieur et base arrondie. Les anses massives, arquées, petites et
de section presque ovale, commencent dans la zone du col et s’arrêtent sur
l’épaule à pente douce du vase. La panse, très bombée, a des parois épaisses et est
couverte de cannelures horizontales, qui partent de l’épaule et s’élargissent vers
le bas où elles deviennent plus rares. Le vase a été fait en pâte pure, avec du sable
fin, qui après cuisson est devenue rouge‐jaunâtre. Il ne conserve pas de traces
d’engobe (Pl. I/4, IV/3). Type Günsenìn I.

https://biblioteca-digitala.ro

DÉCOUVERTES SOUS ‐AQUATIQUES DU LITTORAL ROUMAIN

249

Dimensions: H = 0,38 m; dm=0302 m; db = 0,09 m (intérieur 0,069 m); la =
0,035 m; épa = 0,026 m.
État de conservation: bon; restaurée.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47472.
5. Amphore sphérique à col court, bord étroit, lèvre légèrement éversée,
épaissie vers l’extérieur et base arrondie. Les anses massives, arquées, petites et
de section ovale, commencent dans la zone du col et s’arrêtent sur l’épaule du
vase. La panse, très bombée, a des parois épaisses et est couverte de cannelures
horizontales, qui partent de l’épaule et s’élargissent vers le bas où elles
deviennent plus rares. Le vase a été fait en pâte pure, avec du sable fin et de rares
micro graviers petits et blancs, qui après cuisson est devenue rouge‐jaunâtre. Sur
l’épaule il présente un signe incisé après cuisson. L’extérieur conserve des traces
vagues d’engobe jaunâtre‐clair (Pl. I/5, IV/4). Type Günsenìn I.
Dimensions: H = 0,395 m; dm = 0,31 m; db= 0,089 m (0,065 m à lʹintérieur); la
= 0,046 m; épa = 0,025 m.
État de conservation: bon; la lèvre est brisée sur un côté.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47471.
6. Amphore piriforme à panse ovoïde et base arrondie. Les parois sont
épaisses et présentent des cannelures horizontales, très fines et denses, qui
partent de l’épaule et s’arrêtent à environ 0,10‐0,13 m au‐dessus de la base. Le
vase a été fait en pâte pure, avec du sable fin et de rares micro graviers blancs.
Après cuisson le vase est devenu rose‐jaunâtre (la pâte semble être un kaolin ou
un mélange de kaolin et d’argile commune). Il y a des traces d’engobe crème‐
jaunâtre sur la surface extérieure (Pl. III/1, V/3). Type Günsenìn I‐III.
Dimensions: Hp = 0,46 m; dm = 0,25 m.
État de conservation: précaire; col et anses disparus; les parois du corps sont
partiellement exfoliées à lʹextérieur.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47477.
7. Amphore piriforme à col haut, plus épais à la base et à base arrondie. Les
anses massives, de section ovale, commencent dans la moitié supérieure du col et
montent obliquement, dépassant la lèvre et, après avoir formé un coude, elles
descendent presque verticalement sur lʹépaule du vase. La panse, ovoïde, a les
parois épaisses et présente des cannelures horizontales, fines et denses, qui
partent de l’épaule et s’arrêtent à environ 0,10 m au‐dessus du fond. Le vase a été
fait en pâte relativement pure, avec de rares micro graviers blancs et des
végétaux. Après cuisson le vase est devenu rouge‐jaunâtre. Il présente de l’engobe
jaunâtre sur la surface extérieure (Pl. III/2, V/4). Type Günsenìn I‐III.
Dimensions: H = 0,585 m (anse comprise); dm = 0,328 m; dcol = 0,07 m; la =
0,051‐0,055 m; épa = 0,025‐0,027 m.
État de conservation: bon; il manque le bord et une anse; la base est décollée.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2015; coll. MINA Constanţa, s.n.
Remarque: la forme du corps, plus profilée dans la région de lʹépaule, par
rapport aux amphores de type III Günsenìn, nous a déterminés dʹencadrer
typologiquement l’amphore dans le type I‐III.
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8. Amphore piriforme à col en entonnoir, à lèvre éversée, épaissie vers
l’extérieur comme une collerette et à base arrondie. Les anses amples, de section
ovale, commencent légèrement au‐dessus du milieu du col et montent
obliquement, dépassant légèrement le niveau de la lèvre (de l’extérieur de
laquelle elles sont collées), et, après avoir formé un coude, elles descendent
verticalement sur lʹépaule du vase. La panse ovoïde a des parois épaisses et
présente sur l’épaule et à la base des cannelures horizontales. Le corps du vase a
été fait en pâte pure, avec de rares micro graviers petits, blancs alors que les anses
sont en pâte plus grossière, avec beaucoup de micro graviers (probablement une
réparation ultérieure, en vue du remploi). Après cuisson le vase est devenu
rouge‐jaunâtre. Il présente des traces d’engobe jaunâtre‐clair sur la surface
extérieure (Pl. II/1, IV/5). Type Günsenìn IIa.
Dimensions: H = 0,472 m (0,485 m anse comprise); dm = 0,26 m; db = 0,112 m;
la = 0,055 m; épa = 0,025 m.
État de conservation: très bon.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47476.
9. Amphore piriforme à col en entonnoir et anses amples, de section ovale,
qui commencent légèrement au‐dessus du milieu du col et montent obliquement,
dépassant légèrement le niveau de la lèvre et, après avoir formé un coude, elles
descendent verticalement sur lʹépaule du vase. Le corps ovoïde, à base arrondie, a
des parois épaisses et présente sur l’épaule et à la base des cannelures
horizontales. Le vase a été confectionné en pâte pure, avec du sable fin et de rares
coquilles broyées, qui après cuisson est devenue rouge‐jaunâtre. Il présente des
traces vagues d’engobe jaunâtre‐clair sur la surface extérieure. (Pl. II/2, IV/6).
Type Günsenìn IIa.
Dimensions: H=0,44 m (anse comprise); dm = 0,27 m; la = 0,055 m; épa = 0,02
m.
État de conservation: bon; les anses et le bord ne se sont pas conservés.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47475.
10. Amphore piriforme à col en entonnoir, à lèvre éversée, épaissie vers
l’extérieur comme une collerette et à base arrondie. Les anses amples, de section
ovale, commencent au‐dessus du milieu du col et montent obliquement,
dépassant légèrement le niveau de la lèvre (de l’extérieur de laquelle elles sont
collées), et, après avoir formé un coude, elles descendent verticalement sur
lʹépaule du vase. Le corps, ovoïde, a des parois épaisses et présente sur l’épaule et
à la base des cannelures horizontales. Le vase a été confectionné en pâte
relativement pure, avec de rares micro graviers petits.
Après cuisson, le vase est devenu rouge‐orangé. Sur l’épaule, vers l’une des
anses il y a un signe incisé après cuisson. Il ne présente pas de traces d’engobe sur
la surface extérieure (Pl. II/3, IV/7). Type Günsenìn IIa.
Dimensions: H = 0,46 m (anse comprise); dm = 0,257 m; db = 0,113 m (0,893 m
intérieur); la = 0,053‐0,55 m; épa = 0,018 à 0,021 m.
Etat de conservation: très bon; entière.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2015; coll. MINA Constanţa, s.n.
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11. Amphore piriforme à col en entonnoir, à lèvre éversée, épaissie vers
l’extérieur comme une collerette et à base arrondie. Les anses amples, de section
ovale, commencent au‐dessus du milieu du col et montent obliquement,
dépassant légèrement le niveau de la lèvre (de l’extérieur de laquelle elles sont
collées), et, après avoir formé un coude, elles descendent verticalement sur
lʹépaule du vase. Le corps, ovoïde, a des parois épaisses et présente sur l’épaule et
à la base des cannelures horizontales. Le vase a été confectionné en pâte
relativement pure, avec de rares micro graviers petits et moyens. Après cuisson le
vase est devenu rouge‐jaunâtre. Sur l’épaule, vers l’une des anses et sur le col il
présente plusieurs signes incisés après cuisson. Il ne présente pas de traces
d’engobe sur la surface extérieure (Pl. II/4, IV/8). Type Günsenìn IIa.
Dimensions: H = 0,467 dm (anse comprise); dm = 0,285 m; db = 0,127 m (0,10
m intérieur); la = 0,064 m; épa = 0,022‐0,024 m.
Etat de conservation: très bon; entière.
Lieu de découverte: le lac Sinoe; 2015; coll. MINA Constanţa, s.n.
12. Amphore piriforme à col en entonnoir, bord étroit et à lèvre éversée,
épaissie vers l’extérieur comme une collerette. Les anses amples, arquées et de
section ovale, commencent légèrement au‐dessus du milieu du col et s’arrêtent
sur l’épaule du vase. Le corps de forme ovoïde, aux parois épaisses présente sur
l’épaule trois cannelures horizontales, accompagnée d’une ligne en forme de
vague brisée, incisée dans la pâte non cuite. Le vase a été confectionné en pâte
pure qui après cuisson est devenue rouge‐jaunâtre. Sur l’épaule il présente un
signe incisé après cuisson. Il ne présente pas de traces d’engobe sur la surface
extérieure (Pl. II/5, V/1). Type Günsenìn IIb
Dimensions: Hp = 0,415 m; db = 0,112 m (0,088 m à lʹintérieur); la = 0,071 m;
épa = 0,023 m.
Etat de conservation: fragmentaire; il manque une anse et le bas du corps.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2015; coll. MINA Constanţa, s.n.
13. Amphore piriforme à col en entonnoir et bord étroit. Les anses amples,
arquées et de section ovale, commencent légèrement au‐dessus du milieu du col
et s’arrêtent sur l’épaule du vase. Le corps a les parois épaisses et ne présente pas
de cannelures. Le vase a été confectionné en pâte pure, avec du sable fin et de
rares coquilles broyées, qui après cuisson est devenue rouge‐jaunâtre. Sur l’épaule
il y a un signe incisé après cuisson. Il n’y a pas d’engobe sur la surface extérieure
(Pl. II/6, V/2). Type Günsenìn IIb.
Dimensions: Hp = 0,22 m; dcol = 0,06 m; la = 0,06 m; épa = de 0,015‐0,017 m.
Etat de conservation: fragmentaire; lèvre et le bas du corps absents.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47481.
14. Partie inférieure d’une amphore piriforme à base arrondie. Le corps a les
parois épaisses et présente, dans la partie conservée, une bande de lignes droites,
finement incisées sur les cannelures à relief faible, qui l’entourent en descendant
jusqu’à environ 0,21 m au‐dessus de la base. L’amphore a été confectionnée en
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pâte relativement pure, avec de rares micro graviers petits, blancs et rouges.
Après cuisson le vase est devenu rouge‐jaunâtre (Pl. III/3, V/5). Type Günsenìn III.
Dimensions: Hp = 0,295 m.
Etat de conservation: précaire; seulement la partie inférieure du vase s’est
conservée.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47478.
15. Amphore sphérique à col court, lèvre arrondie, légèrement éversée et
étroite et la base arrondie. Les anses amples, de section ovale, commencent au
niveau de la lèvre et montent obliquement, puis se courbent en arc pour
descendre, toujours obliquement, vers la zone du diamètre maximal du vase. Le
corps très bombé, a des parois épaisses et présente des cannelures horizontales
étroites à partir de l’épaule jusqu’au diamètre maximal pour devenir plus rares
vers la base. Le vase a été fait en pâte pure contenant du mica fin dans sa
composition. Après cuisson, le vase est devenu rouge‐jaunâtre. Sur l’épaule il
présente plusieurs signes incisés après cuisson. Il ne conserve pas de traces
d’engobe sur la surface extérieure (Pl. III/4, V/6). Type Günsenìn IV.
Dimensions: H = 0,55 m (anse comprise); dm = 0,47 m; db = 0,077 m; la = 0,052
m; épa = 0,025 m.
Etat de conservation: très bon; présente une perforation dans la moitié
inférieure.
Lieu de découverte: le lac Sinoé; 2011; coll. MINA Constanţa, inv. 47473.
L’amphore découverte dans la Mer Noire (cat.1a‐b) trouve son analogie la
plus proche dans le type Bérénice 298‐299/San Lorenzo 7, avec l’observation que
son diamètre maximal se situe dans la moitié inférieure44. Il s’agit d’une amphore
orientale qui date des siècles IIᵉ‐IVᵉ après J.‐C.45 et qui est rare dans la zone de la
mer Noire et du Danube, en Dobroudja existant peu d’exemplaires connus46.
En faisant une rétrospective des amphores de lʹépoque byzantine
découvertes dans le lac Sinoé, nous constatons que 13 appartiennent aux types I‐
IV Günsenìn (Xᵉ ‐ XIVᵉ siècles)47, avec le sous type précisé là où c’était le cas.
Lʹune dʹentre elles (cat.‐), qui apparaît plus rarement dans les découvertes dans la
zone de la mer Noire et qui peut définir un type distinct, présente une forme
conique allongée et peut être classée du point de vue chronologique,
conformément aux analogies, au Xᵉ siècle.
L’analyse par types nous laisse constater que des amphores coniques
allongées (similaires avec celle du cat.2) ont été découvertes en Bulgarie à Preslav

L’identification a été faite par Dorel Paraschiv, que nous remercions à cette
occasion, aussi.
45
RILEY 1979, p. 208, cat. no. 298‐299, fig. 88; KRAPIVINA 1993, p. 98, fig. 30/17;
OPAIȚ 1996, p. 90; ARTHUR & OREN 1998, p. 203, fig. 5/4, 5; PARASCHIV 2006, p. 104‐105
avec bibliographie, p. 120‐121; NUŢU, STANC & PARASCHIV 2014, p. 54‐55, nr. 53‐55, pl.
8/53, 9/54‐55.
46
SCORPAN 1976, p. 167, pl. 16/3, 21/6; OPAIŢ 1996, p. 90, pl. 15/1; PARASCHIV
2006, p. 104‐105, 120‐121, pl. 30/96‐98.
47
GÜNSENÌN 1990, fig. 3.
44
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(trois exemplaires de la seconde moitié du Xᵉ siècle)48, et au nord de la mer Noire,
dans la péninsule Taman (première moitié du Xᵉ siècle)49.
Des amphores sphériques (similaires avec celles des nos. 3‐5 du catalogue)
ont été découvertes en Dobroudja à Murfatlar (seconde moitié du Xᵉ siècle ‐ début
du XIᵉ siècle)50, Capidava (Xᵉ‐XIᵉ siècles)51, Constanţa (fin du Xᵉ siècle ‐ la
première moitié du XIᵉ siècle)52, Mangalia (XIᵉ siècle)53, Păcuiul lui Soare (début
du XIᵉ siècle)54, Dinogetia‐ Garvăn (dans les huttes no. 13 et no. 177, datées, à l’aide
des découvertes monétaires55, de la première moitié du XIᵉ siècle; dans lʹensemble,
à Dinogetia les amphores sphériques surviennent dans les niveaux de la seconde
moitié du Xᵉ siècle, avec des pièces de monnaie de l’époque de Jean Ier Tzimiskès,
et de la première moitié du XIᵉ siècle, c’est‐à‐dire, les plus anciens du site
médiéval56), Nufăru (XIᵉ siècle)57, Aegyssus‐Tulcea (dans la hutte no. 3 datée à
l’aide d’une pièce de monnaie du temps de Roman III ‐ 1028‐1034)58, Noviodunum‐
Isaccea (Xᵉ‐XIᵉ siècles)59 etc. Les amphores de ce type ont eu un usage très
répandu, ayant étant trouvées dans de nombreuses villes pontiques, dans des
centres de l’Adriatique, de la mer Égée ou la mer de Marmara, dans les villes
portuaires du Danube, mais aussi dans de petites établissements dans la partie
continentale. Nous mentionnons celles de Constantinople (la seconde moitié du
IXᵉ siècle ‐ la première moitié du XIᵉ siècle)60, du musée de Bursa (provenant
dʹune épave découverte dans la mer de Marmara)61, celles des épaves de Serçe
Limani62 (1020‐1025); et du nord de la mer Noire, celles de Sarkel (la deuxième
moitié du Xᵉ siècle ‐ XIᵉ siècle)63, de Chersonèse (dans un niveau daté selon les
découvertes monétaires dans la seconde moitié du Xᵉ siècle ‐ première moitié du
XIᵉ siècle)64, Tmutarakan et ses environs (la seconde moitié du Xᵉ siècle ‐ début du
XIᵉ siècle )65. Des amphores de ce type ont été trouvées aussi en Bulgarie à Pliska
DONČEVA‐PETKOVA 1977, p. 195, p. 212, pl. XXX/369.
ČHAIDZE 2008, p. 151‐152, fig. 83 (pour des analogies voir aussi la note 8).
50
BARNEA 1962, p. 363.
51
FLORESCU & FLORESCU 1959, p. 625‐626, pl. V/7; CURSARU‐HERLEA 2013, p.
253, 259, pl. I.
52
BARNEA 1954, p. 516; BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 261; MĂNUCU‐
ADAMEŞTEANU 1991, p. 308, 319.
53
BARNEA 1959, p. 905‐906, fig. 2/1; BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 261.
54
DIACONU 1959, p. 659; DIACONU 1961, p. 603‐604, fig. 5/1‐2; BARNEA &
ŞTEFĂNESCU 1971, p. 261.
55
BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 261; BARNEA 1973, p. 308, 317, fig. 15/7.
56
ŞTEFAN, BARNEA, COMŞA & COMŞA 1967, p. 249‐250, 252, fig. 154/1; VASILIU
1991, p. 379.
57
DAMIAN, VASILE, STĂNICĂ, BĂNĂSEANU & SAMSON 2007, p. 118, 146, fig. 23.
58
VASILIU & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p. 148, 544, pl. III/5, 550, pl. IX/5.
59
BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 261; STĂNICĂ 2012, p. 55.
60
IAKOBSON 1951, p. 335; BARNEA 1954, p. 516; GÜNSENÌN 1989, p. 270‐271.
61
GÜNSENÌN 1989, p. 270.
62
DOORNINCK 1989, p. 255, fig. 4; GÜNSENÌN 1989, p. 271; BAKIRTZIS 1989, p. 74.
63
IAKOBSON 1951, p. 333, fig. 6/27, p. 335; BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 265;
YASHAEVA, DENISOVA, GINKUT, ZALESSKAYA & ZHURAVLEV 2011, p. 611.
64
IAKOBSON 1951, p. 335; BARNEA 1954, p. 516; YASHAEVA, DENISOVA, GINKUT,
ZALESSKAYA & ZHURAVLEV 2011, p. 611, nr. 378.
65
BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 265; ČHAIDZE 2008, p. 154‐155.
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(fin du Xᵉ siècle – début du XIᵉ siècle)66, à Preslav (Xᵉ siècle)67, à Silistra (Xᵉ siècle –
première moitié du XIᵉ siècle)68, à Seliše (seconde moitié du Xᵉ siècle)69, à Kranevo
(Xᵉ siècle)70 etc. En Serbie, des amphores similaires ont été trouvées à Kostol (dans
un niveau daté du XIᵉ siècle)71 et à Belgrade (dans une couche datée à l’aide des
monnaies du XIᵉ siècle)72; en Macédoine, à Ohrid73; et en Grèce, à Thessalonique74
et dans le port de Rhodes (XIᵉ siècle)75, pour ne rappeler ici qu’une partie des
endroits de telles découvertes.
Des amphores piriformes (similaires avec celles du cat. 8‐11) ont été
découvertes en Dobroudja à Mangalia (XIᵉ siècle )76, Nufăru (XIᵉ siècle )77,
Aegyssus‐Tulcea (un exemplaire dans la hutte no. 3 et 16 dans l’habitation no. 1,
encadrés chronologiquement entre Roman III – 1028‐1034 et 1064, quand,
apparemment l’habitation a été incendiée)78, Dinogetia‐Garvăn (spécifiques au
niveau d’habitation daté du milieu du XIᵉ siècle )79, Capidava (XIᵉ siècle )80, Oltina
(XIᵉ siècle )81, Păcuiul lui Soare (XIᵉ siècle )82 etc. Des découvertes similaires ont
aussi été faites en Bulgarie à Pliska (première moitié du XIᵉ siècle)83, Silistra (Xᵉ‐
XIᵉ siècles ‐ début du XIIᵉ siècle)84 etc.; en Grèce (à Athènes et à Thessalonique)85;
en Turquie (à Constantinople, datées des siècles Xᵉ‐XIᵉ 86, Samsun, Sinope etc.)87.
Au nord de la Mer Noire, elles sont signalées à Sarkel (où elles apparaissent vers
la fin du Xe siècle, mais elles sont plus nombreuses au XIᵉ siècle)88, à Tmutarakan

66

BALABANOV 1992, p. 155, pl. V/1, p. 166; HENNING 2007, p. 686, no. 141, Tafel

12/141.
DONČEVA‐PETKOVA 1977, p. 193, 212, pl. XXX/356, 358.
DONČEVA‐PETKOVA 1977, p. 193‐194; TODOROVA 2011, p. 162‐163.
69
DONČEVA‐PETKOVA 1977, p. 194.
70
DONČEVA‐PETKOVA 1977, p. 194.
71
BJELAJAC 1989, p. 113.
72
BJELAJAC 1989, p. 113.
73
BJELAJAC 1989, p. 113; BAKIRTZIS 1989, p. 77.
74
BAKIRTZIS 1989, p. 77.
75
DELLAPORTA 2013, p. 400, fig. 6.
76
BARNEA 1959, p. 906‐907, fig. 3/1; BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 265.
77
DAMIAN, VASILE, STĂNICĂ, BĂNĂSEANU & SAMSON 2007, p. 118, 147‐148, fig.
24‐25.
78
VASILIU 1980, p. 442, 445‐446; VASILIU & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p.
144‐146, 148, 544, pl. III/6, p. 546, pl. V/1, p. 550, pl. IX/4, p. 554, pl. XIII/3.
79
ŞTEFAN, BARNEA, COMŞA & COMŞA 1967, p. 257, 259, 260, fig. 159/1, p. 263, fig.
161.
80
FLORESCU & FLORESCU 1959, p. 625‐626, pl. V/8; BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971,
p. 265; CURSARU‐HERLEA 2013, p. 256, pl. III/16.
81
PARASCHIV‐TALMAŢCHI & TALMAŢCHI 2013, p. 349, fig. 2/6.
82
BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 265.
83
ČANGOVA 1959, p. 256, fig. 10; DONČEVA‐PETKOVA 1992, p. 131, 134, fig. 22/a‐б;
BALABANOV 1992, p. 155, pl. V/3, p. 166; HENNING 2007, p. 686, no. 142, Tafel 12/142.
84
TODOROVA 2011, p. 164‐165, fig. 4.
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TODOROVA 2011, p. 165.
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BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 266.
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ŞTEFAN, BARNEA, COMŞA & COMŞA 1967, p. 259; GÜNSENÌN 1989, p. 271;
TODOROVA 2011, p. 165.
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BARNEA 1959, p. 907.
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et dans la région du Dniepr inférieur89, et dans les découvertes sous‐marines sur
la côté est de la péninsule de Crimée, entre le cap Kiik‐Atlama et Ai‐Fock (fin du
Xᵉ‐XIᵉ siècles)90.
Les amphores piriformes (similaires avec celles du cat. 12‐13) sont
mentionnées moins fréquemment dans les matériaux édités, étant analysées
conjointement avec les types présentés antérieurement (d’ailleurs, elles
appartiennent au même groupe typologique) et datées de la même manière. Nous
mentionnons de telles découvertes en Dobroudja à Capidava (XIᵉ siècle)91; en
Bulgarie, à Pliska (début du XIᵉ siècle)92, Skala (début du XIᵉ siècle)93 et Silistra (les
siècles Xᵉ –XIᵉ/début du XIIe siècle)94; dans les découvertes sous‐marines sur la
côte est de la péninsule de Crimée (fin du Xᵉ siècle – XIᵉ siècle)95 etc. De
Dobroudja provient, également, une amphore similaire, sans décoration incisée,
presque complète (une anse ne s’est pas conservée) trouvée dans la maison d’un
vieux pêcheur, dr Jurifca. Ce dernier l’avait découverte au bord de la mer au
point Gura Portiţei, c’est‐à‐dire au point de passage entre la Mer Noire et le lac
Razim (Pl. VII/4). Du même endroit provient pour la partie supérieure d’une
amphore piriforme à collerette (Pl. VII/3), ainsi que d’autres amphores complètes
ou fragmentaires (Pl. VII/1‐2). À Gura Portiţei a été signalée aussi la découverte
de deux amphores de la première moitié du XIᵉ siècle, appartenant au type
piriforme à collerette, se trouvant à présent dans une collection privée de
Jurilovca96.
Des amphores piriformes aux anses surélevées (cat. no. 14, où nous
présentons un exemplaire fragmentaire) ont été découvertes dans le territoire
situé entre le Danube et la mer Noire, à Dinogetia‐Garvăn (plus de 80
exemplaires, dont beaucoup dans le niveau daté à l’aide des monnaies du temps
d’Alexios I et de Jean II Comnène) 97, à Nufaru98, à Noviodunum‐Isaccea99; en
Bulgarie, à Sozopol (XIᵉ‐XIIᵉ siècles )100; au nord de la mer Noire (Chersonèse,
Tmutarakan, Sarkel, Kiev etc.)101; en Turquie dans les musées de Sinope, Samsun
et Izmir (XIIᵉ‐XIIIᵉ siècles )102; en Grèce (XIIIᵉ siècle ) et en Italie (XIIᵉ‐XIIIᵉ siècles )103.

BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 266.
ZELENKO 2000, fig. 1/1‐2, 4.
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CURSARU‐HERLEA 2013, p. 254, 256, pl. III/14.
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BALABANOV 1992, p. 155, pl. V/2, 166.
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IOTOV & ATANASOV 1998, p. 74‐75, fig. 62, pl. LXV/1, 8.
94
TODOROVA 2011, p. 164‐165, fig. 3.
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ZELENKO 2000, photo. 1, fig. 1/3.
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MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 73, n. 431.
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ŞTEFAN, BARNEA, COMŞA & COMŞA 1967, p. 259‐261, fig. 159/4; BARNEA &
ŞTEFĂNESCU 1971, p. 266‐267.
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BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 266; DAMIAN, VASILE, STĂNICĂ,
BĂNĂSEANU & SAMSON 2007, p. 118, 148, fig. 25/c.
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STĂNICĂ 2012, p. 62, 77, fig. 6/4‐5.
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ČANGOVA 1959, p. 256‐257, fig. 11.
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GÜNSENÌN 1989, p. 271, 273‐274, fig. 8‐11.
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En général, ce groupe inclut aussi les amphores de type I‐III Günsenìn104
présentées dans le catalogue au nos. 6‐7.
Des amphores sphériques au col court, le corps très bombé et les anses
surélevées (cat. 15) sont mentionnées dans les découvertes de Chersonèse (dans
les couches des siècles XIIᵉ‐XIIIᵉ , dans un niveau de destruction du XIIIᵉ siècle et
au niveau du début du XIVᵉ siècle )105; au sud‐ouest de la Crimée, à Eski‐Kermen
(XIIᵉ‐XIIIᵉ siècle)106; à Nessebar en Bulgarie (XIIᵉ et XIIIᵉ siècles)107; Sinope et
Samsun en Turquie (XIIIᵉ siècle ‐ début du XIVᵉ siècle)108 etc.
Selon leur forme, les amphores découvertes dans le lac Sinoé peuvent être
encadrées dans cinq groupes typologiques, comme il suit: I ‐ amphores coniques‐
allongées; II ‐ amphores sphériques; III ‐ amphores piriformes à collerette (avec
deux sous‐types); IV ‐ amphores piriformes aux anses surélevées (avec sous‐type
I‐III); et V – amphores sphériques à col court et anses surélevées. Les groupes II‐V
sont équivalents aux groupes I‐IV Günsenìn109. D’un point de vue chronologique,
la rétrospective des analogies présentées, nous permet de conclure qu’en général,
elles peuvent être classées comme il suit: Ier groupe – Xᵉ siècle (XIIe ? siècle110) ; IIe
groupe ‐ la deuxième moitié du IXᵉ ‐ XIᵉ siècles ; IIIe groupe ‐ fin du Xᵉ‐XIᵉ siècles ;
IVe groupe ‐ fin XIᵉ‐XIIIᵉ siècles (le sous‐type I‐III peut être rencontré aussi dans
la première moitié du XIᵉ siècle ); Ve groupe – XIIᵉ‐XIIIᵉ siècles , trouvés aussi
mais rarement, dans des niveaux archéologiques du XIVᵉ siècle .
Sur la base de ces intervalles chronologiques on peut faire quelques
observations. Les amphores coniques‐allongées sont mentionnées dans des sites
au nord de la mer Noire pour la première moitié du Xᵉ siècle. Quelques
exemplaires apparaissent à Preslav111, dans la deuxième moitié du Xᵉ siècle,
période dans laquelle la ville était la capitale du Premier Empire Bulgare
(jusqu’au 972). La découverte du lac Sinoé peut mettre ensemble les deux bouts
d’une possible route politico‐économique.
Les amphores sphériques sont très répandues dans la deuxième moitié du Xᵉ
siècle et dans la première moitié du XIᵉ siècle après J.‐C. Cependant, leur présence
est mentionnée pour le plus tôt dans la seconde moitié du IXᵉ siècle112, par
exemple, à Constantinople. D’ailleurs, non loin de là, près des villages Ganos et
Hora, il y avait un important centre de production d’amphores sphériques,

GÜNSENÌN 1990, fig. 3.
IAKOBSON 1951, p. 340‐341; BARNEA 1954, p. 522; YASHAEVA, DENISOVA,
GINKUT, ZALESSKAYA & ZHURAVLEV 2011, p. 614, nr. 383.
106
IAKOBSON 1951, p. 340‐341, fig. 11/37‐39; BARNEA 1954, p. 522.
107
ČANGOVA 1959, p. 257, fig. 12; BAKIRTZIS 1989, p. 74, 75, fig. 6.
108
GÜNSENÌN 1989, p. 274‐276, fig. 13‐14; GÜNSENÌN 1990, fig. 3.
109
GÜNSENÌN 1989, p. 267‐276; GÜNSENÌN 1990, fig. 3.
110
ŞTEFAN, BARNEA, COMŞA & COMŞA 1967, p. 266; DONČEVA‐PETKOVA 1977,
p. 103, 195.
111
Leurs dimensions sont très rapprochées de celles de l’amphore découverte dans le
lac Sinoé. DONČEVA‐PETKOVA 1977, p. 195 (leur hauteur varie entre 0,50‐0,60 m, et le
diamètre maximal entre 0,22 – 0,28m).
112
IAKOBSON 1951, p. 335; BARNEA 1954, p. 516; BAKIRTZIS 1989, p. 74;
GÜNSENÌN 1989, p. 270‐271.
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comme le prouvent les fours, les centaines de fragments et les exemplaires entiers
mentionnés ici113.
Les amphores sphériques découvertes en Dobroudja s’inscrivent dans
l’intervalle chronologique général. L’analyse des exemplaires découverts à
Dinogetia‐Garvăn, a permis de constater que les variantes tardives présentent, par
rapport au niveau du bord, une vague tendance de surélever les anses114. À
Capidava les amphores de ce groupe typologique apparaissent parfois associées,
dans les habitations, avec celles du groupe suivant115.
Les amphores piriformes à collerette apparaissent depuis la fin du Xᵉ siècle,
mais leur présence est en augmentation pendant le siècle suivant. Parmi les
datations plus anciennes nous mentionnons celles du nord de la mer Noire116 et de
Constantinople117. Dans le groupe typologique de ces amphores s’inscrit aussi
l’exemplaire cat. 12, avec décoration ondulée incisée ainsi que l’exemplaire
fragmentaire du cat. 13. Des vases identiques ont été découverts dans la péninsule
de Taman, dans le site de Tmutarakan118, datés de la première moitié du Xᵉ siècle ‐
début de XIIᵉ siècle.119 Le grand nombre dʹamphores à collerette découvertes ici,
complètes ou fragmentaires, a conduit à lʹhypothèse que dans la péninsule il y
avait plusieurs centres qui les produisaient. Dans l’établissement de Kerch, situé
en face de celui de Tmutarakan, la proportion des découvertes de matériau
céramique est de 75% 120.
Les amphores piriformes aux anses surélevées sont spécifiques aux siècles
XIIᵉ ‐XIIIᵉ siècles121, cependant, il existe des sites où elles apparaissent dans des
niveaux d’habitation plus anciens, comme c’est le cas à Dinogetia‐Garvăn, où la
datation a été faite sur la base des découvertes monétaires encadrées
chronologiquement entre 1081‐1143 et où le nombre d’exemplaires trouvés dans
une habitation est de 7‐8, voire, 11122. L’amphore fragmentaire trouvée dans le lac
Sinoé présente dans la partie supérieure conservée une bande de lignes droites,
finement incisées, qui entourent la panse et descend jusqu’à environ 0,21 m au‐
dessus de la base. Une amphore à décoration incisée, formée de groupes de
rainures horizontales tracées sur le col, les épaules et la panse, a été découverte
dans une habitation d’Aegyssus‐Tulcea, en 1978, avec 15 autres amphores
piriformes à collerette. Elle a été classée dans le groupe typologique respectif,
avec la mention qu’elle avait des dimensions plus grandes123. La présence de la
décoration incisée sur les deux amphores d’Aegyssus‐Tulcea et du lac Sinoé, ainsi
que les dimensions plus grandes nous amènent à supposer quʹelles peuvent
113

GÜNSENÌN 1993, p. 193‐201; GÜNSENÌN 1995, p. 165‐178; TODOROVA 2011, p.
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ŞTEFAN, BARNEA, COMŞA & COMŞA 1967, p. 251.
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appartenir au type dʹamphores piriformes aux anses surélevées, sous réserve que
nous n’avons vu que l’amphore provenant des découvertes subaquatiques, qui ne
conserve pas la partie supérieure.
Les amphores sphériques à col court, anses surélevées et panse très courbée
sont caractéristiques des siècles XIIᵉ –XIIIᵉ. Les variantes tardives de ce groupe
typologique apparaissent aussi dans des niveaux du XIVᵉ siècle, voire du début
du XVᵉ124. Bien qu’elles soient contemporaines des amphores du groupe antérieur,
sur le segment chronologique des siècles XIIᵉ‐XIIIᵉ, leur présence, au moins dans
les sites de Dobroudja, est beaucoup plus discrète.
Le lac Sinoé, partie intégrante du système lagunaire Razim‐Sinoe, se trouve
au N‐NE de Constanţa, à environ 30 km. Dans l’antiquité le système lagunaire
était un golfe de la mer Noire, sur l’ancien bord étant fondée la cité Histria dont
les ruines se trouvent à présent à presque 7 km du rivage actuel125. Les
modifications morphologiques de ce secteur du littoral ont d’abord été attribuées
à une transgression marine récente, mais les nouvelles recherches considèrent que
le changement du paysage est dû surtout à l’activité néotectonique locale126. La
navigation dans le golfe maritime est devenue de plus en plus difficile à mesure
que les sédiments danubiens se déposaient dans la zone, accentués
quantitativement par l’érosion du lobe deltaïque Dunavăţ, dans les VIIᵉ‐VIIIᵉ
siècles.127 La formation de la vasière Chituc, qui avait débuté vers l’année 700,
avec la moitié nord et continué avec la partie sud (à partir de 1400)128, a encore
limité l’accès dans le périmètre du golfe, qui allait, peu à peu, se transformer dans
une suite de lacs, plus ou moins profonds, interconnectés par des canaux naturels.
Les modifications survenues dans la structure du paysage local pendant les VIIIᵉ‐
XIVᵉ siècles 129 ont conduit à la formation de pièges sur les voies navigables
connues (modifications dans la profondeur de l’eau à cause des alluvions
déposées, formations d’îles flottantes ou de vasières), suivie par leur utilisation de
plus en plus réduite et de l’abandon total vers la période médiévale130, en raison
de l’accès difficile.
Il est difficile de dire, à ce stade des recherches, où allaient exactement les
navires qui transportaient ces amphores, car aucun établissement important situé
sur les bords de l’ancien golfe n’est connue pour les siècles Xᵉ‐XIIᵉ, qui puisse
offrir des conditions d’accostage aux navires et assurer en même temps un
échange de marchandises suffisamment attractif. Les quelques découvertes sur le
promontoire où se trouvait la cité de Histria et aux environs, au cas où une partie
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du port antique pouvait encore être utilisée, relèvent l’existence ici d’une
occupation dans la première moitié du XIᵉ siècle, mais de taille modeste131.
Plus au nord, il y avait un autre établissement de haute époque médiévale,
située sur le bord du lac Razim, dans la zone de l’ancienne cité antique Argamum.
Les deux habitations identifiées ici, le matériau céramique et une monnaie du
temps de l’empereur Roman IV (1067‐1071)132 constituent encore trop peu de
preuves pour lui attribuer un rôle important dans le commerce de l’époque. À
environ 2‐3 km à l’est de celle‐ci, sur l’île Bisericuţa (commune Jurilovca), il y
avait une fortification de petites dimensions, sur la surface de laquelle le niveau
d’habitation médiéval ancienne semble plus dense; parmi les découvertes d’ici il y
a quelques monnaies et une croix reliquaire de facture byzantine133.
Un rôle plus important dans la vie commerciale de la zone semble avoir eu
l’établissement de Babadag, qui avait autrefois accès au transport naval à travers
l’actuel lac Razim134. Les fouilles préventives menées ici ont documenté l’existence
d’une habitation plus développée vers les XIᵉ‐XIIᵉ siècles, sans l’identification
d’une enceinte 135. Parmi les découvertes de Babadag il y a aussi des amphores
fragmentaires, dont une sphérique et plusieurs de type piriforme à collerette136,
céramique émaillée décorée dans la technique du sgraffite, des bijoux137, des
monnaies138 et un vase sphéro ‐ conique pour le transport du mercure139.
Pour les XIIIᵉ‐XIVᵉ siècles, les cartes médiévales et les portulans mentionnent
l’existence de plusieurs localités sur la côte ouest de la Mer Noire140, mais très peu
en ont été identifiées sur le terrain. L’une en est Zanauarda (Vadu ?, dép. de
Constanţa), située dans la partie sud de l’ancien golfe, encore ouverte vers la mer
et navigable 141 à l’époque mentionnée. À partir de la fin du XIIIᵉ siècle, la cité
d’Enisala pouvait aussi constituer un lieu d’escale pour les navires qui venaient
dans la région142.
Les nouvelles découvertes montrent l’existence probable de trois épaves au
fond du lac Sinoé (selon les zones d’identification des amphores), deux, des
siècles Xᵉ‐XIᵉ, et une troisième plus récente. En ce qui concerne le lieu d’accostage
de ces navires les quelques destinations possibles mentionnées ne le sont qu’à
titre indicatif. Nous pouvons parler, probablement, d’une autre épave de période
romaine quand nous nous référons à l’amphore trouvée dans la mer Noire. Les
nouvelles données viennent compléter les informations déjà connues pour les

CUSTUREA 2000, p. 140, nr. 47; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 71.
CUSTUREA 2000, p. 142, nr. 54; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 72.
133
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984a, p. 377; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p.
131
132

73.
CIOBANU 1970, p. 302, n. 43.
VASILIU 1996, p. 169‐186.
136
VASILIU 1996, p. 173, 185, pl. V/6‐7; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 74, n.
134
135

435.
VASILIU 1996, p. 174‐178.
CUSTUREA 2000, p. 131, nr. 4; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 74.
139
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984b, p. 366‐367.
140
CIOBANU 1970, p. 301‐302; BARNEA & ŞTEFĂNESCU 1971, p. 379.
141
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU, DATCU 2002, p. 57.
142
CIOBANU 1971, p. 21‐30.
137
138
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périodes en question, en particulier celles relatives au commerce et aux
découvertes subaquatiques faites le long du plateau continental roumain.

Découvertes sous‐aquatiques significatives
sur le plateau du littoral roumain
Nr.

Objet

Lieu de la découverte

Céramique
1
2

Céramique grecque
Amphores grecques,
certaines avec timbre (IVᵉ
s. av. J.‐C. – VIᵉ s. après J.‐
C.); romaines et
byzantines
Tuiles, morceaux de
gouttière
Dolia de la période
romaine–byzantine
Vases dʹusage courant de
haute époque romaine
Amphores, dolia

3
4
5
6
7
8

Amphores grecques,
romaines et byzantines
Céramique géto‐dace

9

Fragments céramiques

Le lac Siutghiol, près de l’île Ovidiu143
Mangalia, dans la zone immergée de la
ville et du port antique Callatis144 (Pl. VI/1,
3), dans la zone de „la Digue génoise”145,
au sud de la falaise, au‐delà du pied de la
grande digue, dans la nécropole146
Mangalia, dans la zone immergée du port
antique Callatis147
Mangalia, dans la zone sud de la „Digue
génoise”148
Mangalia‐2 Mai, dans la zone du port
antique Callatis149
Dans le secteur Tatlageac‐Mangalia, à plus
de 2000 m au large150
Constanţa, dans la zone du port antique
Tomis151
Constanţa, dans la zone du port antique
Tomis152
Mamaia‐Constanţa, dans la mer, dans la
partie est du lac Siutghiol, zone Tataia‐Cap
Singol (Pescărie)153

SCARLAT 1988, p. 80.
SCARLAT 1973, p. 529‐530, fig. 1‐2; COSMA 1973a, p. 33‐36, fig. 6‐10; COSMA
1973b, p. 51‐58; SCARLAT 1976, p. 22, fig. 5/c; MOŞNEAGU 2006, p. 129‐130; BUZOIANU
2013, p. 287‐304.
145
SCARLAT 1973, p. 535.
146
GRAMATOPOL 1966, p. 335.
147
SCARLAT 1973, p. 529‐530, fig. 2; COSMA 1973a, p. 38; MUNTEANU & VOCHIŢU
2009, p. 117‐132.
148
SCARLAT 1973, p. 535, 537, fig. 9.
149
COSMA 1973a, p. 34.
150
SCARLAT 1973, p. 538.
151
SCARLAT 1975, p. 261, fig. 4‐5, 262, 271.
152
SCARLAT 1975, p. 261, fig. 4‐5, 262.
153
SCARLAT 1988, p. 80.
143
144
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10

Fragments d’amphores
romaines et byzantines

11

Concentration
significative de fragments
céramiques romains
Amphore romaine
Amphores orientales (IIᵉ‐
IVᵉ s.)
Amphore avec du suif
Amphores grecques,
romaines et byzantines
Amphores (fin du Xᵉ ‐ XIᵉ
s.)
14 amphores (Xᵉ – XIVᵉ s.)
Fragments d’amphores,
poids pour les filets de
pêche
Fragments céramiques
antiques, fortement usées
par les eaux
Fragments d’amphores
grecques (IVᵉ s. av. J.‐C.)
et romaines
Autres matériaux
Objets géto‐daces

12
13
14
15
16
17
18

19

20

1

2

Fragments de verre
romains
Mortaria

3

261

À lʹextrémité sud de la vasière Chituc, au
S‐SE des ruines de la cité Karaharman de
Vadu 154
Au N‐E de Vadu, sur la rive est de la
vasière Chituc155
Vadu156
La mer Noire157
La Mer Noire158 (Pl. VI/2)
Gura Portiţei159 (Pl. VII)
Gura Portiţei160
Le lac Sinoé161
Edighiol Nord (entre Vadu et Histria, sur
la vasière Chituc), sur le rivage(Pl. VIII/1‐
3)162
Edighiol Sud, sur le rivage163

Costineşti164

Mangalia, dans la zone du port antique
Callatis, entre la plage Mangalia‐2 Mai et
la „Digue génoise”165
Le lac Siutghiol, près de l’île Ovidiu166
Mangalia, la zone submergée de la ville et
du port antique Callatis167

IOSIPESCU & VERUSSI‐IOSIPESCU, DATCU 2002, p. 39.
IOSIPESCU & VERUSSI‐IOSIPESCU, DATCU 2002, p. 39.
156
Information: Caraivan G.
157
Dans la présente étude.
158
Information: A. Atanasiu‐Croitoru que nous remercions à cette occasion,
également. La pièce fait partie de la collection du Musée de la Marine Roumaine.
159
Information : le pêcheur Morunaş de Jurilovca et G. Caraivan.
160
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 73, n. 431; dans la présente étude.
161
Dans la présente étude.
162
Information G. Caraivan.
163
Information G. Caraivan.
164
Information G. Caraivan.
165
MOŞNEAGU 2006, p. 129.
166
SCARLAT 1988, p. 80.
167
SCARLAT 1973, p. 529.
154
155
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4

Moulins

5

Moulins

6
7

Couvercle de sarcophage?
Un sarcophage et
quelques couvercles
dispersés
Vases d’usage
domestique marinier, en
bronze
Objets de la période
médiévale et moderne

8

9

10

Bombardes génois et
boulets

11

Bombard fretté de cercles

12
13
14

Des canons
Canon (XVIIIᵉ‐XIXᵉ)
Support de canon/affût
(XVIIIᵉ‐XIXᵉ s.?) et des
boulets
Deux canons (fin XVIIIᵉ‐
XIXᵉ s. ?)
Découvertes monétaires
Dépôt monétaire (IVᵉ s.
après J.‐C.)
43 deniers romains
impériaux (Ier‐IIIᵉ après J.‐
C.)

15

1.
2.

Dans le secteur Tatlageac‐Mangalia, à plus
de 2000 m au large168
Mangalia‐2 Mai, la zone du port antique
Callatis169
Le lac Tatlageac, ancienne baie170
Constanţa, dans le voisinage immédiat du
Casino171
Mangalia, zone de la „Digue génoise”172

Mangalia, dans la zone du port antique
Callatis, entre la plage Mangalia‐2 Mai et
la „Digue génoise”173
Mangalia, dans la zone du port antique
Callatis, entre la plage Mangalia‐2 Mai et
la „Digue génoise”174
Mangalia, dans la zone de la „Digue
génoise”175
Mangalia (Pl. VIII/7)176
2 Mai177
Sulina

La mer Noire (Pl. VIII/5‐6)178

Constanţa, port179
Mangalia, la rade du port actuel180

SCARLAT 1973, p. 538.
COSMA 1973a, p. 34, 37, fig. 11‐12.
170
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU & DATCU 2002, p. 41.
171
COSMA 1973a, p. 31.
172
SCARLAT 1973, p. 535.
173
MOŞNEAGU 2006, p. 129.
174
MOŞNEAGU 2006, p. 129.
175
SCARLAT 1973, p. 535, 537, fig. 8.
176
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU & DATCU 2002, p. 42. Information les collègues
du Musée de la Marine Roumaine que nous remercions pour leur support (données et
photos). La pièce fait partie de la collection du Musée de la Marine Roumaine
177
La pièce fait partie de la collection MINA Constanţa.
178
Les pièces font partie de la collection du Musée de la Marine Roumaine
179
OCHEŞEANU 1984, p. 131‐134.
180
VERTAN 1980, p. 330‐340.
168
169
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3.

17 pièces (IIIᵉ s. après J.‐
C.)
Trois trésors (XVIIᵉ s.)
Ancres
Ancres antiques en plomb
et fer (IIIᵉ‐IIᵉ s. av. J.‐C.)

4.
1

2

Ancres antiques et
génoises

3

14 pièces d’une ancre
antique en bois doublée
de plaques de plomb
Ancre
Chaînes d’ancres et
ancres type „Amirauté”
(XVIIᵉ‐XVIIIᵉ s.)
Ancres type „Amirauté”
(XVIIᵉ‐XVIIIᵉ s.)
Ancre avec chaîne
(XVIIIᵉ‐XIXᵉ s. ?)
Epaves
Fragment d’épave
grecque?
Une épave antique

4
5

6
7

1
2
3

L’épave „A”, avec des
joints aux chevilles de
bois
Epave „B” (antique)

4

263

Mangalia, la zone du port actuel181
Eforie Sud, à „Capul Turcului”182
Mangalia, entre le port civil et le chenal de
dérivation au sud de la ville, à environ 200
m au large183
Mangalia, zone du port antique Callatis,
entre la plage Mangalia‐2 Mai et la „Digue
génoise”184
Constanţa, zone de Casino185

Costinești186 (Pl. VIII/4)
Constanţa, la zone du port antique
Tomis187
Mangalia, la zone de la „Digue génoise”188
2 Mai

Mangalia, dans la partie sud du port
antique189
Mangalia, dans la zone du port antique,
mais vers le large190
2 Mai, devant le village vers Mangalia, à
environ 200 m au large, dans la zone du
port antique et de la „Digue génoise”191
2 Mai, devant le village et à environ 400 m
de l’entrée dans le port civil Mangalia,

DIMA 2005, p. 37.
VELTER & CUSTUREA 2007, p. 121‐197.
183
SCORPAN 1970, p. 639‐647.
184
MOŞNEAGU 2006, p. 127, 129.
185
MOŞNEAGU 2006, p. 126.
186
Information G. Caraivan.
187
SCARLAT 1975, p. 261, fig. 4‐5, 262.
188
SCARLAT 1973, p. 535, 537, fig. 9; SCARLAT 1976, p. 22, fig. 6 (30 exemplaires de
toute la période médiévale, certains découverts à Constanţa, probablement).
189
SCARLAT 1973, p. 529, 531, fig. 3; MOŞNEAGU 2006, p. 129.
190
SCARLAT 1973, p. 537. En 1966 trois épaves ont été identifiées, confectionnées en
bois de teck, assemblées avec des chevilles en bois. De lʹune des épaves ont été enlevées
deux poutres qui se trouvent au Musée de la Marine Roumaine, cf. MOŞNEAGU 2006, p.
127.
191
SCORPAN 1970, p. 645; SCARLAT 1973, p. 537; COSMA 1973a, p. 34, 36; SCARLAT
1976, p. 29.
181
182
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Fragments d’épaves ou
épaves antiques
Fragments en bois
provenant des épaves
Galion de navire (période
médiévale?)

8

Deux gouvernails?

9

Fragment de plat‐bord,
probablement romano‐
byzantine
Quille en bois

10
11
12
13

14
15
16
17

Fragment en bois d’une
épave
Epave antique (quille et
côtes)
Epave moderne avec des
objets en bronze,
médiévaux et modernes
destinés au recyclage
Fragment en bois d’une
épave antique
Epave en bois, longueur
20 m
Navire enfoui dans le
sable, la quille en haut
Epave médiévale (pierres
de lest, des morceaux de

dans la zone du port antique et de la
„Digue génoise”192
Mangalia, entre la plage Mangalia‐2 Mai et
la „Digue génoise”193
Constanţa (Pl. IX/3‐4)194
la Mer Noire, découverte faite par un
bateau de pêche dans les années ‘70, (Pl.
IX/6)195
La Mer Noire, découverte subaquatique
des années ’70 (Pl. IX/5)196
A l’extrémité sud de la vasière Chituc197

Sur le rivage de la vasière Chituc (Pl.
IX/2)198
Gura Portiţei199
Costineşti (Pl. IX/1)200
Costineşti201

Edighiol Nord, sur le rivage202
Constanţa, à 2 km de l’Amirauté, à 17 m de
profondeur
Constanţa, devant l’Amirauté
Tuzla203

192
SCORPAN 1970, p. 645; SCARLAT 1973, p. 537; COSMA 1973a, p. 37; SCARLAT
1976, p. 29.
193
MOŞNEAGU 2006, p. 129.
194
Information A. Atanasiu Croitoru. Les pièces font partie de la collection du Musée
de la Marine Roumaine.
195
Information A. Atanasiu Croitoru. Les pièces font partie de la collection du Musée
de la Marine Roumaine.
196
Deux pièces similaires, l’une appartient à la collection du Musée de la Marine
Roumaine, l’autre à la collection MINA Constanţa.
197
IOSIPESCU, VERUSSI‐IOSIPESCU & DATCU 2002, p. 39.
198
Information G. Caraivan.
199
Information G. Caraivan.
200
Information G. Caraivan.
201
Information C. Chera et G. Caraivan.
202
Information G. Caraivan.
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fer)
Quatre épaves, la plupart
de période moderne et
contemporaine
Trois épaves (XVIIIe‐XIXe
s. ?), deux de commerce
et une autre de guerre
Epaves modernes
Restes de constructions
Constructions
appartenant à l’ancienne
cité antique Histria
Aqueduc
Traces de murs
Restes d’une digue de
protection
Traces archéologiques

18

19

20
1

2
3
4
5
6

Quais d’accostage et de
marchandises du bassin
portuaire de Tomis
Frises, architraves, pièces
d’entablement
Infrastructures de
bâtiments en pierre et en
brique
Fours à céramique
Murs submergés
Ruines de murs en pierre
liés avec du mortier,
briques
Fragments céramiques
grecs avec timbres,

7
8

9
10
11

12

265

Segment Constanţa‐Kaliakra204

Sulina

Dans le secteur Constanţa‐Eforie205
Le lac Sinoé206

Corbu207
Le lac Siutghiol, près de l’île Ovidiu208
A la sortie de l’ancienne baie, aujourd’hui
le lac Siutghiol209
Mamaia‐Constanţa, dans la zone du Cap
Singol (Pescărie) et Sâlâcurile Tataia210
Constanţa, au sud du Casino211

Constanţa, dans le voisinage immédiat du
Casino212
Constanţa, dans la zone de l’ancienne baie
antique213
Agigea214
Costineşti215
Dans le secteur Tatlageac‐Mangalia, à plus
de 2000 m au large216
Sur le bord nord du lac, ancienne baie217

Information C. Chera
IOSIPESCU & IOSIPESCU 2013, p. 913.
205
MOŞNEAGU 2007, p. 111.
206
MOŞNEAGU 2007, p. 110.
207
Information G. Caraivan.
208
SCARLAT 1988, p. 80; MOŞNEAGU 2007, p. 111.
209
SCARLAT 1988, p. 80.
210
MOŞNEAGU 2007, p. 111.
211
COSMA 1973a, p. 31; SCARLAT 1975, p. 259, 271.
212
COSMA 1973a, p. 31.
213
SCARLAT 1973, p. 538.
214
SCARLAT 1973, p. 538.
215
MOŞNEAGU 2007, p. 110.
216
SCARLAT 1973, p. 538.
203
204
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certains décorés d’engobe
noire ou brun‐rougeâtre,
amphores et vases de
type cantharos
Colonnes et chapiteaux,
éléments architectoniques
en marbre

13

14

Constructions avec
pavage, ruines en brique
antique, dallage en pierre
façonnée, mur en grosses
dalles de pierre
Digues de pierre, et quais
d’accostage antiques

15

16
17

„La Digue génoise”
Mur d’enceinte ou digue
antique
Aqueducs

18

19

Ruines d’un bâtiment en
pierre
Restes de murs et pavage
Vestiges du port antique
Callatis?

20
21

Mangalia, dans la zone submergée de la
ville et du port antique Callatis218, dans le
canal menant au lac du sud de la ville et
dans le lac219
Mangalia, dans la zone submergée de la
ville et du port antique Callatis 220, la zone
de la „Digue génoise” 221

Mangalia, dans la zone du port antique222,
dans le canal menant au lac du sud de la
ville 223
Mangalia, dans la zone du port antique224
Mangalia225
Mangalia, dans la zone du port antique
Callatis, entre la plage Mangalia‐2 Mai et
la „Digue génoise”226
2 Mai, à la hauteur de l’école, à environ
200 m au large227
2 Mai, à 15 m de la côte228
2 Mai, en face du village, vers Vama
Veche229
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Pl. I – 1: Amphore découverte dans la mer Noir; 2‐5: Amphores découvertes
dans le lac Sinoé.
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Pl. II ‐ Amphores découvertes dans le lac Sinoé.
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Pl. III ‐ Amphores découvertes dans le lac Sinoé.
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Pl. IV ‐ Amphores découvertes dans le lac Sinoé.
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Pl. V ‐ Amphores découvertes dans le lac Sinoé.
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Pl. VI – Différent objets provenant des découvertes subaquatiques et qui
appartiennent à la collection du Musée de la Marine Roumaine.
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Pl. VII ‐ Amphores découvertes à Gura Portiței.
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Pl. VIII ‐ Différent objets provenant des découvertes subaquatiques
(5‐7 appartiennent à la collection du Musée de la Marine Roumaine).
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Pl. IX – Fragments d’épaves découvertes dans la mer Noire.
(3‐6 appartiennent à la collection du Musée de la Marine Roumaine).
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC HÂRŞOVA‐CETATE, SECTORUL
,,INCINTE VEST”. CAMPANIILE 2000‐2007
Constantin NICOLAE*
Cuvinte cheie: Hârşova, Carsium, sector ,,incinte vest”, turnul comandantului,
incinta mică, incinta mijlocie, incinta mare, epocă romano‐bizantină.
Keywords: Hârșova, Carsium, sector, ”west enclosures”, commander’s tower,
small enclosure, middle enclosure, large enclosure, roman‐byzantine period.
Rezumat: În campaniile dintre anii 2000 şi 2007 în sectorul ,,incinte vest” au fost
descoperite mai multe ziduri, aparţinând sistemului de apărare al cetăţii, datate în
perioade şi epoci istorice diferite (Fig. 1). Rezultatele obţinute au impus, în anii următori,
extinderea săpăturilor dincolo de ultima incintă, în sectorul ,,incinte nord” (Fig. 2).
Rezultatele obținute au fost extrem de interesante:
A. În S II a fost surprins un turn care a funcţionat, după toate probabilităţile, între
secolele XVII‐XIX.
B. Două ziduri paralele contemporane (Fig. 6), situate la vest de incinta mare, care
suprapun un nivel cu materiale ”Dridu”, par să aparțină unui turn în forma literei ”U”
al cărui front a fost distrus cu mult înainte de construirea incintei actuale. Presupusul
turn poate fi plasat la începuturile evului mediu.
C. Un alt zid păstrat în stare precară poate fi o încercare de apărare pe latura de vest
a cetății atunci când, în urma unor evenimente din prima parte a evului mediu, incinta a
fost distrusă (în cazul de faţă, incinta mare).
D. Incinta S II A a surprins o porțiune din incinta mică (suprafaţa restrânsă) și un
rest de poartă de intrare similară celei de pe latura de nord.
E. Incinta mijlocie, construită din piatră legată cu mortar din nisip şi var (Fig. 10),
cu o lăţime de cca 3 m poate fi datată la începutul evului mediu (probabil secolele X‐XIII).
Ipoteza este susținută de analiza stratigrafiei sectorului pe profilul de nord al secţiunii S
II A (Fig. 11).
F. Tot în S II A a fost surprins un rest de zid antic din cărămidă legată cu mortar,
deranjat în momentul ridicării turnului incintei mici.
G. Un alt zid ce prezintă două etape de funcționare (Fig. 13), în etapa mai veche
zidul este din piatră legată cu mortar, iar în cea mai nouă, din piatră legată cu pământ, la
Constantin NICOLAE: Muzeul ”Carsium” Hârșova, str. Revoluției, nr. 27, Hârșova,
905400; e‐mail: ct.nicolae@yahoo.com.
*
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partea superioară pare să fi avut o suprastructură din lemn. O monedă (tip ,,Para”) pe
care se vede anul 177 (2?) sugerează că în a doua jumătate a secolului al XVIII‐lea zidul
îndeplinea rolul de apărare a cetăţii.
H. Turnul de epocă romano‐bizantină (Fig. 14) este construit direct pe stâncă.
Piatra mare, bolovănoasă, cioplită sumar la exterior, este legată cu mortar din nisip, var
şi cărămidă pisată. Lăţimea totală a turnului este de 8,60 m. După toate probabilităţile,
preliminar, se pate înscrie în categoria turnurilor în forma literei ”U”.
I. Incinta mare (cea mai largă) prezintă două faze de construcţie și mai multe
intervenții ulterioare. Este așezată peste un nivel cu materiale romane, dar într‐un nivel
datat în secolele IX‐XI. Pe latura de vest este prevăzută cu un turn interior de formă
patrulateră. Interiorul, cu o lăţime de 4,75 m, a fost acoperit cu o tencuială omogenă din
nisip şi var. Pe peretele de est s‐a aplicat, cu grafit, un simbol (o semilună). Aceste
particularităţi ne‐au determinat să credem ca în ultima fază incinta mare a putut fi
folosită de otomani (secolele XV‐XVII), însă datarea sa trebuie să fie mult mai timpurie.
Cercetările din sectorul ,,incinte vest” au scos la lumină caracteristicile şi
cronologia celor trei incinte şi au dus la descoperirea altor elemente de fortificare din
cetatea antică şi medievală de la Hârşova, necunoscute până acum (Fig. 19). Din acest
punct de vedere, cele 18 secole de istorie rezultate din suprapunerea fortificaţiilor antice,
medieval‐timpurii şi târzii, fac din cetate unul din cele mai reprezentative situri pentru
studierea evoluţiei neîntrerupte a comunităţilor umane de la Dunărea de Jos.
Abstract: During the 2000 ‐ 2007 campaigns in the “western enclosures” sector,
several walls were discovered, belonging to the cityʹs defense system and dated to
different historical periods and eras (Fig. 1). The results obtained imposed, in the coming
years, the extension of the excavation site beyond the last precinct, in the “northern
enclosures” (Fig. 2). The results were very interesting:
A. In S II, we found a tower that worked probably between the eighteenth and
nineteenth centuries.
B. Two contemporary parallel walls (Fig. 6), situated west to the large enclosure,
overlapping a “Dridu” material level, seem to belong to an “U”‐shaped tower, whose
front was destroyed long before the current enclosure’s building. The alleged tower can be
placed in the early Middle Ages.
C. Another wall, preserved in poor condition, can be an attempt to defend the city on
the west side when, following some events from the first part of the Middle Ages, the
enclosure was destroyed (in this case, the large enclosure).
D. The S II A enclosure caught a fragment from the small enclosure (a narrow area)
and the residue of a gate similar to the north side one.
E. The middle enclosure, built of stone and sand and lime mortar (Fig. 10), with a
width of about 3 m, can be dated to the early Middle Ages (probably 10 th – 13th centuries).
The hypothesis is supported by the sector’s stratigraphy analysis on the S II A section’s
northern profile (Fig. 11).
F. Also in S II A, a remnant of an ancient wall of brick and mortar was found,
disturbed when the small enclosure’s tower was built.
G. Another wall that has two operation stages (Fig. 13), the oldest being made of
stone and mortar, and the newest of stone and earth, seems to have had a wooden
superstructure at its upper side. A coin (“Para” type) revealing the year 177 (2?)
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suggests that the wall fulfilled the role of defending the fortress in the second half of the
eighteenth century.
H. The Roman‐Byzantine tower (Fig. 14) is built directly on the rock. The large
rough stone, briefly carved on the outside, is bound with sand, lime and crushed brick
mortar. The overall width of the tower is 8.60 m. In all likelihood, preliminarily, it may be
placed in the “U”‐shaped towers category.
I. The large enclosure (the widest) has two construction phases and multiple
subsequent interventions. It rests on a Roman materials level, but at a level dated to the
9th‐11th centuries. It is provided with an inner quadrangular tower on the west side. The
interior, with a width of 4.75 m, was covered with a homogeneous coating of sand and
lime. On the east wall, a symbol (crescent moon) was applied in graphite. These
peculiarities have led us to believe that, in its last phase, the large enclosure could have
been used by the Ottomans (15th – 17th centuries), but its dating should be much earlier.
The research from the “western enclosures” revealed the characteristics and
chronology of the three chambers and led to the discovery of other fortification elements
from the ancient and medieval city of Hârşova, previously unknown (Fig. 19). From this
point of view, the 18 centuries of history resulting from overlapping the ancient, early
and late medieval fortifications, make the city one of the most representative sites for the
study of the Lower Danube human communities’ uninterrupted evolution.
Cercetarea arheologică a cetăţii de la Hârşova nu a suscitat un interes
deosebit de‐a lungul timpului1. Poate şi suprapunerea aşezării moderne a jucat un
rol determinant din acest punct de vedere. Campaniile din anii 19382, 19433 şi
19634 au fost singulare, prea mici, iar rezultatele obţinute modeste. Aşa se face că
datarea celor trei ziduri de pe suprafaţa rezervată, de la Dunăre, în lipsa unei
stratigrafii clare, a fost eronată 5. În baza concluziilor trase de Emil Condurachi,
timp de o jumătate de secol s‐a crezut în originea antică a două din cele trei
incinte vizibile la Carsium.
În cadrul actualului program, care a debutat din anul 1993, cercetarea
incintelor pe latura de vest, în secţiunea magistrală E‐V, s‐a realizat, începând cu
campania 2000 până în 2007, în sectorul ,,incinte vest’’. Rezultatele nu s‐au lăsat
aşteptate. Datele preliminare, asupra cărora vom face referirile necesare, au fost
publicate, la vremea respectivă, în Cronica Crecetărilor Arheologice şi prezentate
la Sesiunile Naţionale de Rapoarte.
În analiza de faţă dorim să aprofundăm problemele şi să aducem în atenţie
alte aspecte privind planimetria şi datarea zidurilor de pe suprafaţa rezervată
cuprinsă între strada Cetăţii şi Dunăre.
Mai întâi vom face unele precizări de ordin metodologic. La debutul
şantierului6 s‐a hotărât redeschiderea vechilor şanţuri, în formă de cruce, excavate
Pentru întreaga problematică, vezi, NICOLAE 2010, p. 224‐225.
BRĂTULESCU 1940, p. 3‐25.
3
FLORESCU 1940, p. 179‐180.
4
ARICESCU 1971, p. 351‐369.
5
CONDURACHI 1967, p. 169.
6
În anul 1993 colectivul a fost extrem de larg. Vezi, PANAIT et alii 1995‐1996, p. 122,
nota 10.
1
2
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de Andrei Aricescu în campania sa din anul 1963, S I pe direcţia nord‐sud şi S II
de la est la vest. În 1997 am refăcut caroiajul pe S II cu începutul numerotării din
strada Dobrogei (limita de est a suprafeţei rezervate) unde s‐a stabilit punctul 07.
Spre vest s‐a ajuns, în anul 2000, la incinta mică (caroul 71), iar în campaniile
următoare în exteriorul cetăţii (caroul 88). Faptul că dispunerea zidurilor scoase la
lumină în S II nu corespundea planului general al cetăţii aflat de mai mulţi ani în
circulaţie, a condus la extinderea săpăturii pe latura de vest. Astfel, a fost creat
sectorul ,,incinte‐vest’’ a cărui cercetare s‐a desfăşurat între anii 2000‐2007.
Depunerile masive, dar mai ales rularea excesivă a pământului pusă pe seama
refacerilor din evul mediu dar şi a extracţiei pietrei necesare construirii oraşului
modern, au impus, din motive de siguranţă, realizarea unor secţiuni succesive,
mai mari, de la nord spre sud (S II A, S II A1, S II A 2, perpendiculare pe incintele
vizibile), cât şi a altora mai mici (S 1‐S 5). Desfăşurarea săpăturilor a confirmat că
păstrarea unor martori stratigrafici, între incinte, ar fi fost imposibilă din cauza
cantităţilor mari de piatră de pe nivelele de distrugere, a fragilităţii profilelor dar
şi a suprapunerii zidurilor. Aşa a rezultat, în cele din urmă, o suprafaţă largă pe
care se poate observa şi analiza planimetria sistemului de fortificare al cetăţii de
la Hârşova, din antichitate până în evul mediu, pe o perioadă istorică cuprinsă
din secolele III‐IV, până în secolul al XVII‐lea (Fig. 1). La sfârşitul campaniei 2007,
pe baza rezultatelor obţinute, eram convinşi că zidurile cetăţii antice urmează un
traseu încă necunoscut, spre nord, pe sub proprietăţile private din cartier.
Pornind de la această constatare, în 2008 s‐a deschis sectorul ,,incinte nord’’ (Fig.
2) şi s‐au executat două secţiuni cu rezultate meritorii. Şi aici au fost descoperite
resturi de ziduri pe direcţia nord‐sud8.
Prezentăm mai departe rezultatele obţinute în cercetarea sectorului de vest.
Facem precizarea că nu vom lua în calcul decât elementele de arhitectură
fortificată. Descoperirile vor fi amintite în treacăt, doar ca argumente stratigrafice,
urmând ca ele să fie analizate şi publicate mai târziu.
A. Încă din anul 19999 s‐a ajuns în S II la carourile 70‐75 unde au fost scoase
la lumină, cum am menţionat şi în raportul de săpătură, ,,două ziduri antice şi
turnurile aferente acestora”10. Încadrarea preliminară a pornit de la datarea veche
a incintelor cetăţii11. Dispunerea zidurilor nu urmează însă planimetria cunoscută

7
La începutul campaniei, pentru S II, caroiajul a început de la intersecţia celor două
secţiuni magistrale spre vest. După 1997 caroul 0 a devenit caroul 50. Pe traseu au fost
stabilite două puncte de control de care să se ţină cont în cercetările viitoare: caroul 27 pe
restul de zid al ultimei incinte, şi caroul 72 pe linia de vest a incintei mici.
8
Cercetările de aici vor face obiectul unei analize separate în numărul următor al
revistei.
9
Din colectiv, în acest sector au activat C. Nicolae, G. Talmaţchi de la MINAC şi G.
Dumitru de la Universitatea „Ovidius” Constanţa.
10
CCA, Campania 1999, Cetatea Carsium, 3‐zona incintelor.
11
CONDURACHI 1967, p. 170, zidurile care închid suprafaţa cea mai mare sunt ale
celui mai timpuriu castru, construit în timpul lui Traian; urmează apoi la mijloc refacerea
fortificaţiei, pe un amplasament ceva mai mic, probabil în a doua jumătate a secolului al
III‐lea p. Chr., iar incinta cea mai mică este datată la sfârşitul secolului al X‐lea.
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după incintele de nord, lucru asupra căruia am atras atenţia încă de la început12.
Astfel, în caroul 70, lipit de stâncă, apare un rest de zid, care se păstrează doar pe
înălţimea cuprinsă între 0,20‐0,60 m şi lăţimea maximă de 1,40 m; zidul este
construit din piatră şi asize neregulate de cărămidă legate cu mortar din nisip, var
şi cărămidă pisată. Ţinând cont de tehnica de construcţie şi de adâncimea la care
se află, nu încape nici o îndoială asupra originii sale antice. Acesta a fost afectat,
cel mai probabil, de construirea incintei mici. Lăţimea actuală a zidului îl
recomndă ca o posibilă incintă. Cât despre incintele ,,mică” sau ,,mijlocie”
campaniile următoare au lămurit pe deplin problema13. În S II, între carourile 72‐
76 (Fig. 3) s‐a dezvelit o masă omogenă de emplecton cu lăţimea de cca 12 m,
având frontul vestic întărit cu piatră şlefuită (majoritatea de 0,27 x 0,29 x 0,30 m,
cu lungimea inegală). În dreptul caroului 75 un lăcaş simetric, de formă
patrulateră (0,25 x 0,25 m), pe direcţia N‐S, indică utilizarea bârnelor de lemn la
construirea zidului14. Mortarul cu care este prinsă piatra, numai din nisip şi var,
este de cea mai buna calitate. În faţa acestuia, se află un alt zid din piatră prinsă
cu pământ dar întărită şi cu mortar pe alocuri. Acesta are o traiectorie oblică şi
intră sub platforma turnului. Mai departe, în carourile 79‐80, se află incinta mare,
deja la vedere din campania anului 1963. Între zidurile descoperite se află o masă
importantă de piatră rezultată de la distrugerea acestora. Unele blocuri au
dimensiuni mari (0,37 x 0,50 x 0,19 m). Aici s‐a identificat un merlon de crenel
(0,38 x 0,23 x 0,75 m). Cel mai probabil, după aspectul exterior, toate au aparţinut
incintei mici. Lăţimea neobişnuită a zidului indică existenţa unui turn plin pe
incinta de vest, asemănător cu cel de pe latura de nord care se păstrează mult mai
bine15. Construirea turnului a dus la distrugerea incintei mijlocii, fapt constatat şi
în celelalte secţiuni la nord de S II. Zidul peste care se aşează frontul vestic al
turnului, ridicat din piatră cu pământ, este mult mai bine surprins în celelalte
secţiuni. În S II s‐a executat doar un sondaj de verificare (S 1). S‐au surprins
anumite caracteristici: piatra este de dimensiuni diferite, sugerând refolosirea;
apar sporadic şi legături cu mortar, ceea ce poate indica faze diferite, mai vechi,
ale construcţiei (Fig. 4).
Analiza profilului între carourile 77‐78, pe adâncimea de 4,20 m, (Fig. 5) ne
oferă unele indicii cu privire la originea zidurilor. Cele mai vechi depuneri (1‐3),
sunt legate de construcţia şi refacerea zidului din piatră cu pământ (7).
Descoperirea unei bombarde din fontă în faţa lui, demonstrează că funcţiona în
evul mediu. Nivelul 4 marchează distrugerea turnului de pe incinta mică de vest
care a funcţionat, după toate datele de până acum referitoare la cetatea medievală,
între secolele XVII‐XIX16. Nivelarea mare, de peste doi metri de pământ, în care
sunt prezente materiale din antichitate şi evul mediu, care a acoperit zidurile, (5)

12
Constantin Nicolae & Gabriel Talmatchi, Descoperiri arheologice la Carsium. Campania
anului 1999, Pontica ’99, Sesiune ştiinţifică, Constanţa, 5‐6 noiembrie, 1999.
13
CCA, Campania 1999, Hârşova [Carsium].
14
Situaţie înregistrată şi pe latura de nord la ,,Turnul Comandantului”.
15
Turnul de pe incinta nordică are dimensiunile de 7,50 X 8,20 m şi a fost prevăzut cu
scară de acces exterioară. În vecinătatea lui, spre vest, se găseşte o poartă mică.
16
NICOLAE 2014, p. 383‐386.
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îşi are originea în epoca modernă şi se datorează extragerii pietrei în vederea
construirii oraşului modern.
B. Publicarea unui nou plan al cetăţii de la Hârşova, în anul 199617, cu
adausuri neverificate pe latura de vest, ne‐a condus la extinderea secţiunii S II
spre sud, dincolo de zidul care se suprapune oblic pe incinta mare18 (Fig. 6). Aici
au fost descoperite două ziduri paralele, asemănătoare ca tehnică de construcţie,
ceea ce sugerează existenţa unui turn exterior în forma literei ,,U’’ al cărui front a
fost distrus din vechime. Cel mai interesant lucru este că această construcţie se
aşează pe faze mai vechi (Fig. 7). În spate, spre zidul de incintă, s‐a realizat o
stivă, de formă conică, din piatră refolosită cu urme de mortar din nisip, var şi
cărămidă pisată pe suprafaţă (4), înaltă de 1,90 m. Materialul vine de la un posibil
zid antic. Zidul Z2 care porneşte spre nord‐vest din incinta mijlocie, are grosimea
de 0,90 m şi înălţimea de 1,66 m (7). Are o fază mai veche din piatră mică,
bolovănoasă, rotunjită cu rosturile bine astupate cu un mortar, din nisip şi var,
bine omogenizat, rezistent şi de culoare închisă (6). Sub acesta sunt două nivelări
cu materiale specifice culturii ,,Dridu,, (2), despărţite de un nivel de arsură (3).
Celălalt zid (Z1) are 0,83 m lăţime şi se păstrează pe înălţimea de 2,38 m. Prezintă
două faze de construcţie distincte. Cea veche are mortarul de culoare închisă
identic zidului Z2. Faza a doua se află într‐o ţesătură cu bârne de incinta.
Amprentele sugerează dimensiuni aproape egale (0,17 x 0,15 m; 0,18 x 0,11 m; 0,12
x 0,11 m; 0,18 x 0,14 m). Tehnica de construcţie, în cazul ambelor faze, conţine
multe elemente de asemănare. Spaţiul dintre cele două ziduri este inegal: 2,7 m la
suprafaţă şi 1, 3 m la bază, iar lungimea lor este de cca 7,65 m. Este posibil ca în
faza a doua Z2 să fie contemporan cu Z1 şi să aparţină unui turn. Nu ştim,
deocamdată, cum şi de ce se poate lega prima fază a zidului de incintă. După cum
indică emplectonul, alcătuit din piatră de calcar de dimensiuni mici în care se
disting bulgări de mortar din nisip, var şi cărămidă pisată, la ridicarea acestuia
s‐au refolosit zidurile antice. Extinderea săpăturii poate aduce lămuriri cu privire
la fazele mai vechi ale sistemului fortificat din acest sector. Însă nivelul cu
materiale din secolele IX‐XI de sub Z2 ne îndeamnă, deocamdată, să plasăm
aceste ziduri la începuturile evului mediu.
C. În acest context, se impune şi o analiză a ultimului zid de pe latura de vest
a fortificaţiei. Prezenţa lui, cel mai probabil, l‐a îndemnat pe Panait I. Panait să
propună existenţa unei porţi în acest sector şi să o treacă în planul general al
fortificaţiei. Zidul pleacă din Z2, (2 în plan) descris mai sus, şi urmează un traseu
spre NV (Fig. 8, 9). A fost dezvelit în timpul săpăturilor din anul 1943 efectuate de
Grigore Florescu19. Frontul său prezintă numeroase caracteristici. Eroziunea a scos
de la baza zidului depunerile de pământ, aşa că, se pot observa, cu destulă
uşurinţă, resturile de fragmente ceramice de epocă romană şi medieval‐timpurie.
Emplectonul zidului este alcătuit din piatră mică legată cu nisip şi var. Sporadic
apar bulgări de mortar din nisip, var şi cărămidă pisată. Rosturile dintre
parament sunt prinse cu un mortar nisipos, de culoare deschisă, cu rezistenţă
PANAIT et alii 1995‐1996, Fig. 1, este o reluare a vechiului plan, pe care apare în
capătul vestic al secţiunii S I specificaţia ,,POARTĂ”.
18
CCA, Campania 2004, p. 169‐171.
19
FLORESCU 1943, p. 179‐180.
17
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scăzută. Zidul păstrează 4‐5 asize neregulate din cărămidă şi piatră mică ce pare
să indice cea mai veche fază de construcţie. Deasupra sunt blocuri mari de calcar
refolosite, din ziduri mai vechi (0, 75 x 0, 48 x 0, 40 m; 0, 94 x 0, 50 x 0, 29 m; 0, 50
x 0, 65 x 0, 33 m; 0, 78 x 0, 55 x 0, 30 m; 0, 74 x 0, 42 x 0, 35 m, cele mai mari pe
interior, şi 0, 75 x 0, 50 x 0, 35 m; 0, 60 x 0, 40 x 0, 32 m; 0, 57 x 0, 20 x 0, 24 m; 0, 50
x 0, 40 x 0, 32 m; 0, 78 x 0, 55 x 0, 30 m spre exterior), dispuse pe două rânduri,
uşor înclinate spre nord‐vest. Cum se va constata în S II A, zidul este din ce în ce
mai mic. Aici se păstrează doar pe înălţimea de 0, 45‐ 0, 50 m, în timp ce în S II are
1,80‐1,90 m. Şi grosimea este diferită: în S II este de 1, 10 m, iar în S II A de 0,74‐
0,75 m. Nivelul medieval timpuriu, consistent, pe care se aşează zidul trădează
originea lui. Este de presupus că reprezintă un zid de apărare ridicat şi reparat în
momentul în care incinta din spate, incinta mare a cetăţii, a căzut în urma unui
atac. Când a avut loc acest eveniment, este greu de spus. Orice ipoteză avansată
are un caracter mai mult sau mai puţin speculativ.
În campania anului 2000 s‐a extins săpătura în sector prin deschiderea unei
secţiuni (S II A) spre nord, perpendiculară pe paramentul vestic al incintei mijlocii
care se vedea la suprafaţă. Iniţial secţiunea a fost de 4 x 6 m şi a fost extinsă, în
campaniile următoare spre vest, la 33 metri lungime, dincolo de ultimul zid de
apărare al cetăţii, la care se adaugă alţi 22 metri sub forma unui şanţ de control cu
lăţimea de 1 metru. Mai mult decât în secţiunea precedentă, aici, dar şi în
secţiunile următoare (S II A 1 şi S II A 2), au fost făcute observaţii deosebit de
importante ca punct de plecare în analiza şi înţelegerea stratigrafiei cetăţii20.
D. Incinta mică a fost surprinsă exact pe o poartă de dimensiuni mici, similară
celei de pe latura de nord din apropierea ,,turnului comandantului’’. Nivelul de
depunere secundară în acest sector (carourile 3‐4), a făcut imposibilă adâncirea
până la stâncă. Totuşi, după degajarea cantităţii mari de piatră căzută, de unde au
fost recuperate mai multe fragmente de pipe, s‐a putut face delimitarea şi
măsurarea zidurilor. Incinta mică are o grosime de 2, 40 m. Este construită din
piatră de talie medie fasonată sumar legată cu mortar din nisip şi var. In
emplectonul zidului s‐a identificat un fragment de ceaşcă din porţelan cu motive
florale de culoare albastră (Iznik). Descoperirile din secţiunea S I A se încadrează,
în majoritatea cazurilor, în tipologia produselor din acest centru otoman în
secolele XVI‐XVII21, aşa că fragmentul poate fi un indiciu serios de datare a
zidului sau a refacerii lui, dacă se va constata în cercetările viitoare că este mai
vechi (ceea ce nu este exclus). În carourile 4‐5 pe zid au fost identificate două
blocuri mari de calcar, sparte acum, suprapuse de dărămătură. Ele pot proveni de
la o poartă care a funcţionat, probabil, chiar în acest lor. O situaţie similară se
întâlneşte pe latura de nord, mult mai bine păstrată. În apropierea ,,turnului
comandantului’’ spre vest, se află o poartă cu deschidere mică.
E. Incinta mijlocie a putut fi observată, mult mai bine, în S II A. Grosimea
totală a zidului este de cca 3 metri. Este ridicat din piatră de dimensiuni diferite,
posibil refolosită, legată cu mortar din var şi nisip mult (Fig. 10). Deasupra stâncii
s‐a identificat un nivel de pământ de culoare închisă, cu urme de arsură, bine
compactat (1). Aici s‐au descoperit multe fragmente de ceramică, între care unele
20
21

CCA, Campania 2005, p. 173‐175.
DINU 2009, p. 333‐335.
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de provenienţă vest‐pontică datate în secolele II‐I a. Chr. Sunt şi fragmente de
vase din ceramică getică, însă majoritatea o formează ceramica romană (sec. I‐III
p. Chr.). Predominante sunt fragmentele de amfore (buze, torţi) cu analogii la
Histria22. Un fragment de amforă mică păstrează pe corp două litere scrise cu
vopsea roşie. Sunt însă şi fragmente de vase mici (boluri, căni, farfurii) din
ceramică fină cu angobă roşie la exterior, tipice perioadei romane timpurii.
Importante sunt şi fragmentele ceramice de secolele IV‐VI de o tipologie variată
cu analogii în alte centre dunărene23. O lentilă de mortar cu culoarea bej‐deschis
(2) se interpune în partea inferioară a nivelului. Urmează apoi un nivel cu resturi
vegetale (3), de culoare deschisă, cu consistenţa tipică datorată descompunerilor
organice, după care pământul este amestecat cu piatră mică (4). Deasupra se
aşează un nivel de piatră bolovănoasă, dar şi sumar şlefuită, prinsă cu un mortar
nisipos (5), ce poate reprezenta fundaţia zidului, apoi câteva rânduri de piatră în
mare parte cioplită pe toate părţile (6), unele in momentul construirii zidului,
altele, cum sunt cele din paramentul superior, probabil luate din alte ziduri mai
vechi. Spre sud, în S II A 1 deja incinta este spartă (7), cel mai probabil în
momentul ridicării platformei‐turn a incintei mici. Săpătura din faţa zidului a
permis recuperarea integrală a profilului, pe o adâncime de 3,80‐3,90 m, de la
nivelul de construire a incintei, pana la stâncă (Fig.11). Astfel, primele depuneri
se regăsesc sub incintă: 2 ‐nivelul de pământ cu ceramică romană de secolele II‐III,
3 ‐lentila de mortar bej şi ‐5 depunerea de resturi organice. Mortatul vine de la un
zid mai vechi (4) care după ce şi‐a încetat activitatea a fost mutat, după toate
probabilităţile, ceva mai în faţă cu un scop bine precizat, cum vom vedea mai
departe. Incinta mijlocie, pentru că despre ea este vorba acum, are un şanţ de
fundaţie destul de mic (9) şi un nivel de construcţie cu resturi de piatră mică (10)
aproape de suprafaţă. Cum ne indică profilul, sub şanţul zidului se mai află altul
(8) executat într‐un pământ cu piatră (7A) care provine de la un zid distrus în
totalitate (faza actuală a incintei urmează traseul celei vechi). Prezenţa
bolovanilor de piatră dintre 7A şi 7 B este relevant în acest sens. Nivelul 7 A este
mai consistent (cca. 1 m grosime), pământul este de culoare închisă, cu nisip,
piatră şi fragmente ceramice de epocă romano‐bizantină între care se disting şi
fragmente de chirpic, în timp ce nivelul de deasupra este foarte compactat; în el se
sapă fundaţia şi se construieşte incinta, cum indică groapa şi nivelul de pietriş
care se depărtează la 2, 5 m de zid. Prezenţa resturilor de chirpic şi lipsa unui
nivel ocupaţional, sugerează rularea depunerilor dinspre platoul cetăţii. Cele
câteva monede descoperite în S II A şi A II A 1 se încadrează între secolele I
p.Chr. şi epoca otomană. Evident, cele romane împreună cu materialele
corespunzătoare epocii, au fost rulate de pe platoul cetăţii. Cele otomane ne pot
indica, cronologic, data limită până la care a funcţionat zidul. Deasupra se află
pământ compactat uşor (11) şi o nivelare uriaşă, cu materiale amestecate, datorată
intervenţiei moderne asupra zidurilor, care au acoperit, rând pe rând, resturile de
ziduri din sector (12). După cum indică stratigrafia, cel puţin aici, incinta mijlocie
nu poate fi atribuită antichităţii. Deocamdată, ne rezumăm să afirmăm că este
mult mai târzie. În nivelul de distrugere a zidului din S II A 1 au fost scoase la
22
23

SUCEVEANU 2000, Amfore, tipurile LV‐LVII.
OPAIŢ 1996, passim; TOPOLEANU 2000, passim; OPRIŞ 2003, passim.
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lumină mai multe materiale aflate în poziţie secundară. Predomină cele romane,
fragmentele de amfore (guri, mănuşi), oale, căni, castroane, fragmente de amfore
cu inscripţie cu vopsea roşie (...I..., ...Π..., Ἀλέ[ξανδρος]), o ansă de opaiţ
cruciformă, materiale ceramice medievale şi obiecte din metal. În masa de piatră
căzută din zidurile ultimei perioade de funcţionate a cetăţii, la adâncimea de ‐1 m,
au fost identificate două fragmente dintr‐un relief votiv cu imaginea unei moschei
şi motive decorative orientale (Fig. 12). Piesa vine, probabil, dintr‐unul din
multele edificii de cult musulman care existau în secolul al XVII‐lea la Hârşova,
după cum relata Evlia Celebi.24
F. În caroul 10 au fost identificate, în campania 2003, mai multe tegule
aranjate pe orizontală, ceea ce ne‐a determinat la momentul respectiv să
considerăm că reprezintă un pavaj în spatele unui zid de incintă25. Prea mult din
opinia noastră nu s‐a schimbat acum, doar că, după extinderea ulterioară a
săpăturii (sondajele S 2, S 3 şi S 4 şi secţiunea S II A 1) s‐a putut vedea că ţiglele şi
aranjamentul masiv din piatră au servit pentru susţinerea zidului din piatră
legată cu pământ. În aceste condiţii, aranjarea tegulelor în spatele zidului a servit
drept cale de deplasare. Pe suprafaţa pietrelor se află din abundenţă un mortar
din nisip şi var de culoare bej, identificat de noi şi în alte secţiuni spre nord. Nu
ştim deocamdată cum s‐a obţinut acest mortar: culoarea se datorează calităţii
nisipului sau folosirii unui anumit tip ceramic măcinat fin.
G. Zidul din piatră cu pământ, deseori invocat în prezentarea de faţă, a fost
identificat prima dată în S II, în campania anului 200126. Deschiderea secţiunilor
suplimentare, spre nord, (S2, S3, S4) a permis cercetarea acestuia. Astfel, s‐a
putut observa că este ridicat peste un nivel de pământ neagru (grosime variabilă
de 0,37‐0,57 m) care se aşează direct peste restul de turn de epocă romano‐
bizantină. La nord de turn, se construieşte direct pe stâncă. Înălţimea maximă
păstrată este de cca 3 m în S 4, iar lăţimea nu depăşeşte 1,40 m. Piatra, de
dimensiuni aproximativ egale (0,37 x 0, 25 m; 0,20 x 0,34; 0,17 m) este cioplită
sumar la exterior şi are forma uşor conică (Fig.13). Sunt refolosite şi blocuri de
calcar din ziduri mai vechi sau chiar provenind de la diverse amenajări (0,53 x
0,42 m; 0,78 x 0, 67 m), între care şi un merlon de crenel (0, 82 x 0, 38 x 0, 27 m). La
adăncimea de ‐1, 06 m se observă o scliviseală cu mortar, căzută în bună măsură,
fapt ce poate sugera o fază mai veche a construcţiei. Şi în S 1, acolo unde traseul
zidului este suprapus de platforma turnului de pe incinta mică, se distinge bine
prima fază în care piatra este legată cu mortar. În faza a doua, piatra este legată
cu pământ galben. La +1, 40 m un pat din cărămidă şi un locaş de cca 10 x 10 cm
indică folosirea unei bârne longitudinale din lemn. Descoperirea unui număr
apreciabil de piroane, la care se adaugă amprentele transversale, sugerează
existenţa unei suprastructuri din lemn în partea superioară a zidului. Materialele
descoperite în faţa zidului sunt în poziţie secundară. Sunt fragmente de vase de
epocă romano‐bizantină şi din perioada secolelor IX‐XI. În S 2 la adâncimea de –
3m au fost identificate două bombarde din fontă cu diametrul de 5, 5 şi 6, 5 cm.
ALI MEHMET 1976, p. 451.
Cum se vede în fig. 11, pietrele dislocate sunt aşezate pentru a da stabilitate cât
mai mare aranjamentului.
26
CCA,Campania 2001, Carsium [Hârşova], Incinta V.
24
25
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Relevante sunt însă materialele ceramice, amestecate, descoperite în pământul
galben dintre partea centrală a turnului roman şi zid. Un fragment de vas este din
perioada elenistică (fundul inelar al unui vas din pastă fină, de culoare bej cu
firnis maroniu pe ambele părţi); un fragment din corpul unui vas getic din pastă
de culoare gri, cu luciu exterior, ornat în partea mediană cu un cerc deasupra
căruia se execută prin lustruire linii în zig‐zag27. Urmează fragmente din vase de
epocă romană şi medievală.
În ansamblu, toată depunerea dintre zidul de piatră legată cu pământ şi
incinta mare se prezintă sub forma unui amestec uriaş de piatră căzută de pe
ziduri, pământ, şi fragmente ceramice. Aici, la adâncimea de ‐2, 20 m a fost
descoperită, alături de fragmente din bombarde, pipe, ceramică smălţuită de
culoare verde sau maronie şi o monedă mare, cu stema Tărilor Române pe revers
sub care se vede anul 177(2), iar pe avers se citeşte „ПАPА”. Cel mai probabil
nivelul indică atât situaţia istorică cât şi starea zidurilor în a doua jumătate a
secolului al XVIII‐lea. Nu este exclus ca refacerea zidului din piatră cu pământ şi
suprastructură lemnoasă să se întâmple chiar în aceste imprejurări critice, deşi
prezenţa monedei nu reprezintă un reper cronologic pentru datarea construcţiei
în condiţiile în care platforma turnului de pe incinta mică se ridică exact peste zid.
Un sondaj efectuat în spatele zidului, în masa neomogenă de piatră deranjată de
construirea platformei turnului de pe incinta mică, (S 6) a relevat un rest de zid
din piatră prinsă cu pământ, cu un nucleu central din blocuri mari de calcar
cioplite dispuse longitudinal (1, 10 x 0, 60 x 0, 35 m), cu mortar de culoare bej pe
suprafaţa lor. Lăţimea estimativă a restului de zid este de cca. 2, 80 m. Sub acesta
apare emplecton din pietre mici prinse cu mortar din nisip, var şi cărămidă
pisată.
H. Restul turnului de epocă romană este una din cele mai importante
descoperiri din sector (Fig. 14). Configuraţia acestuia şi posibila legătură cu zidul
prezentat mai sus ne‐a arătat, la momentul respectiv, că fortificaţia romană
trebuie căutată mult spre nord. În campania anului 2006 s‐a efectuat sondajul S 2,
deschis în faţa zidului din piatră cu pământ pentru a urmări caracteristicile
acestuia. La adâncimea de ‐3,20 m s‐a observat o masă omogenă de mortar din
nisip, var şi cărămidă pisată. În următoarea campanie sondajul s‐a lărgit şi a ieşit
în evidenţă frontul sudic al turnului. În sondajul S 4 s‐a putut observa şi frontul
nordic. S‐a constatat că turnul a fost distrus din vechime, piatra fiind refolosită la
construirea altor ziduri, aşa că înălţimea lui este limitată acum între 0, 30 m şi 1,14
m. Pe frontul turnului se ridică incinta mare, despre care vom vorbi mai departe,
iar în spate se află zidul din piatră legată cu pământ la care ne‐am referit.
Grosimea zidului turnului, dacă luăm în calcul şi partea ce intră sub zidul din
piatră cu pământ, poate fi de 2, 20 m. Lăţimea totală a turnului este de 8, 60 m.
Dacă restul emplectonului descoperit în sondajul S 6 aparţine curtinei incintei,
atunci turnul a avut iniţial forma literei ,,U”. Un sondaj efectuat în campania
anului 2007 în faţa incintei mari, la dâncimea de ‐5, 20 m, pentru a vedea dacă
zidul turnului iese în exterior, a demonstrat clar că incinta înglobează în totalitate
zidul turnului. Sondajul a dus însă la identificarea unor resturi de ziduri din
Vasul prezintă analogii la Poiana unde se datează în secolul I a. Chr‐I p. Chr. Vezi,
CRIŞAN 1969, p. 191, fig. 103.
27
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piatră mică prinsă cu pământ, de culoare galbenă, cu materiale romane timpurii şi
un nivel puternic de arsură. O astfel de situaţie s‐a mai întâlnit şi în cercetările de
pe platoul cetăţii (nivelul roman timpuriu este marcat de pământul galben si
arsura puternică). Restul turnului a putut oferi unele indicii privind tehnica de
construire. Piatra este sumar cioplită la exterior şi are formă uşor conică (0, 48 x 0,
30 m; 0, 50 x 0, 25 m; 0, 53 x 0, 33 m), este prinsă cu un mortar din nisip, var şi
cărămidă pisată. Spaţiile dintre pietre sunt umplute din abundenţă cu mortar care
iese mult în afara zidului, aşa că, privit din exterior acesta are aspectul unei
ţesături neregulate (opus incertum)28. După cum am precizat şi în raportul de
săpătură, astfel de turnuri sunt frecvente pe linia Dunării (Dimum, Iatrus,
Candidiana, Novae, Abritus, Capidava, Dinogetia, Noviodunum, Ulmetum,
Tropaeum) iar dimensiunile lor sunt aproximativ egale29. Datarea iniţială a
turnului de la Carsium în perioada secolelor IV‐VI p. Chr., poate chiar la sfârşitul
secolului al III‐lea p. Chr., cum s‐a propus iniţial, rămâne valabilă deocamdată.
I. Iniţial deschiderea acestui sector de pe latura de vest a fortificaţiei a pornit
de la nevoia de a studia corect incinta mare, cea mai largă de pe suprafaţa
rezervată, datată, cum s‐a mai spus, în epoca romană timpurie. Prelungirea
sondajelor S1‐S4 până în zid şi a secţiunilor S II A şi S II A 1 dincolo de zid, a dus
la dezvelirea acestuia pe o lungime de cca.15 m, suficient pentru a putea face
unele consideraţii privind caracteristicile constructive. Înălţimea maximă
cunoscută este de 4, 27 m, iar lăţimea de 1, 55m. Deşi la prima vedere, privit din
faţă, are un aspect unitar, în realitate a fost supus mai multor intervenţii. În spate
se disting două faze de construcţie. Prima, de la nivelul stâncii, până la 1, 78 m,
este din piatră de talie medie cioplită la exterior, legată cu mortar omogen din
nisip şi var, cu fragmente de cărămizi la rosturi; faza a doua începe cu două asize
de piatră ceva mai mare, cu spaţii intre ele (probabil şi de la schele), după care se
foloseşte piatră de dimensiune mare şi medie (0, 92 x 0, 45 m; 0, 65 x 0, 28 m; 0, 40
x 0, 22 m; 0, 35 x 0, 27 m; 0, 33 x 0, 27 m), refolosită din zidurile mai vechi. În S II,
caroul 79 s‐a putut observa o uşoară deviere a fazei a doua în raport cu prima.
Acest punct este deosebit de important şi relevă, după toate probabilităţile,
existenţa unui turn exterior pe incintă descris mai sus (cele două ziduri paralele).
O situaţie specială există şi în spatele zidurilor paralele unde, în campania anului
2004, s‐a identificat un rest de zid, legat cu mortar din nisip, var şi cărămidă
sfărâmată, despre care nu se poate spune nimic deocamdată. Aspectul exterior al
zidului nu se prezintă unitar datorită deselor reparaţii (Fig. 15, 16). Piatra este
cioplită sumar la exterior, iar rosturile sunt umplute cu un mortar consistent din
nisip şi var. În profilul de sud al secţiunii S II A se disting foarte bine nivelele
intervenţiilor pe zid (Fig. 17). O analiză a profilului de sud este însă mult mai
utilă pentru a înţelege, în ansamblu, stratigrafia fortificaţiei (Fig. 18). Nivelul cu

28
În raportul nostru din 2007, dintr‐o eroare regretabilă s‐a strecurat opus vittatum.
Vezi, CCA, Campania 2007, p. 151.
29
Turnul 8 de la Novae are lungimea de 7,20 m şi lăţimea de 5,40 m ( DIMITROV et
alii 1967, p.86, fig.16); la Abritus turnul 3 are lungimea de 6,67 m şi lăţimea de 4,86 m
(IVANOV 1980); la Capidava turnul 5 are lungimea de 9,80 m şi lăţimea de 5,13 m
(FLORESCU et alii 1958, p.51); la Tropaeum, turnurile 16, 17, 18 au dimensiuni aproximativ
similare : 9, 45 x 9 m; 9, 50 x 9 m; 9, 50 x 9, 75 m (PAPUC 1979, p. 66‐71).
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materiale antice, este pe stâncă (1), cu grosime variabilă (0, 20‐0, 40 m) şi are
aspectul unei depuneri de pământ galben cu arsură (2). Deasupra se află un nivel
mai consistent de pământ de culoare neagră, cu materiale caracteristice culturii
,,Dridu”, care se lipeşte de fundaţia incintei. În S II A zidul se aşează chiar peste o
groapă aparţinând aceleiaşi culturi. Mai multe pelicule de mortar şi piatră mică
rezultată din refacerea zidului (5, 6, 7, 8, 9) marchează intervenţiile târzii. Toate
acestea sunt suprapuse, rând pe rând, de nivelări, cu materiale amestecate (antice
şi medievale), efectuate în epoca stăpânirii otomane. Ultimul nivel cu piatră
spartă şi mortar (14) poate marca, tot atât de bine, momentul în care zidul şi‐a
încheiat activitatea. Cât despre nivelele 10 şi 11, ele sunt legate de construirea
zidului 12 (probabil o dublare a incintei de vest cu un nou zid, prezentat mai
sus,). În S II A, carourile 12‐14, a apărut conturul unui turn interior de forma
patrulateră, cu lăţimea de 4, 75 m, necercetat încă. Un simbol otoman executat pe
zidul de răsărit al turnului, cât şi o reparaţie precară cu un mortar de slabă
calitate, pot fi indicii cu privire la folosirea întregii incinte de către turci din prima
parte a secolului al XV‐lea şi până în prima jumătate a secolului al XVII‐lea.
Situaţia stratigrafică în acest sector pare destul de complicată şi de
intervenţiile de la începutul epocii moderne asupra zidurilor care au devenit
sursă de material de construcţie pentru ridicarea oraşului vechi.
Descoperirile făcute aici în perioada 2000‐2007 au impus mutarea cercetărilor
noastre dincolo de ultimul zid de apărare şi astfel s‐a deschis sectorul ,,incinte
nord”.
Departe de a fi încheiate, săpăturile pe tot flancul vestic trebuiesc extinse.
Astfel, s‐ar putea obţine informaţii mai exacte cu privire la evoluţia fortificaţiei în
diferite perioade şi epoci istorice; ar fi posibilă cunoaşterea exactă a planimetriei
fortificaţiei în anumite etape ale dezvoltării sale. Cum acest demers nu se
întrevede în viitorul apropiat, pe baza cercetărilor de până acum putem trage
anumite concluzii şi emite puncte de vedere, opinii de care demersurile viitoare
trebuie să ţină cont.
În primul rând, este limpede că vechea datare a incintelor cetăţii, utilizată
mult timp în literatura istorică, reluată de noi mai sus, în nota 7, nu mai este de
actualitate. În toate săpăturile noastre apar, sub incintele la vedere, ziduri
necunoscute, fapt ce ridică noi semne de întrebare cu privire la cronologia sitului
(Fig. 19). Am atras deja atenţia asupra acestei situaţii nu cu mult timp în urmă30.
Recent, în baza unor concluzii preliminare, am precizat că în prima parte a
secolului al XVII‐lea fortificaţia otomană de la Hârşova a fost reconstruită din
temelii31. Probabil acum se reface incinta mică (D) şi se construieşte, urmărind
acelaşi plan ca pe latura de nord, turnul platformă de pe latura de vest (A).
Alungirea construcţiei mult în faţă a dus la distrugerea incintei mijlocii şi la
suprapunerea zidului din piatră cu pământ. Este clar că sunt diferenţe majore
între turnul de nord, care utilizează unele elemente din arhitectura romană, şi cel
de vest la care se foloseşte, după cum se vede, în bună măsură, piatră prelucrată
acum. Deocamdată nu ştim care este cauza. Putem presupune că săparea
30
NICOLAE 2010, p. 226‐227 unde se prezintă datele noi cu privire la cele trei incinte
de pe latura de vest.
31
NICOLAE 2015, p. 384‐385.
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fundaţiilor pentru construirea incintei pe latura de nord a dat peste părţi din
edificii antice care au fost ridicate şi refolosite în noile ziduri.
Şi alte opinii sau descoperiri mai vechi duc către o datare târzie a zidurilor
de pe suprafaţa rezervată a cetăţii. Astfel, Pamfil Polonic32 scria că pe malul
Dunării se văd urmele unei puternice cetăţi turceşti, în timp ce la sfârşitul
campaniei din anul 1939, potrivit procesului verbal33, au fost predate Muzeului
Regional din Hârşova un total de 867 bombarde din fontă (turceşti, după cum se
precizează în document), fapt ce arată importanţa şi dimensiunea fortificaţiei
otomane în ultima perioadă a existenţei sale.
Incinta mijlocie care apare în secţiune (E), după cum am văzut mai sus, se
(re)construieşte deasupra nivelelor antice. Tot atât de bine, în profilul săpăturii
apare încă un vechi şanţ de fundaţie, ceea ce demonstrează clar că avem de‐a face,
practic, cu o reconstrucţie. Sistemul de piatră bolovănoasă, aruncată într‐un şanţ,
cu puţin mortar, aşa cum se arată zidul, nu este caracteristic antichităţii. În plus,
între particularităţile incintei de pe latura vestică şi cea nordică sunt diferenţe
majore. Însă aşa cum apar datele problemei, aici, în sectorul de vest, zidul se
înscrie în perioada cuprinsă între secolele VII‐XVI.
Zidul din piatră cu pământ pare construit în două etape. Numărul mare de
bombarde din fontă dar şi materialele medievale descoperite indică funcţionarea
lui, cel puţin în faza a doua, în epoca medievală târzie. Trebuie văzut, în
perspectivă, în condiţiile extinderii săpăturii, perimetrul acestuia, modul în care
se raportează faţă de celelalte ziduri.
Turnul de epocă romană, ridicat de la nivelul stâncii, îl atribuim deocamdată
perioadei de început a epocii romano‐bizantine. Nu ştim, în acest stadiu al
cercetărilor, dacă există o legătură între acesta şi restul de zid din piatră cu
mortar din nisip, var şi cărămidă pisată din S II, caroul 72. Dar dacă cercetările
viitoare vor dovedi că ambele au făcut parte din acelaşi sistem de apărare,
înseamnă că traseul fortificaţiei merge pe sub proprietăţile din cartier, spre nord‐
vest, către partea centrală a localităţii. În aceste circumstanţe s‐ar înţelege mai
bine afirmaţia lui Pamfil Polonic potrivit căreia ,,în oraş s‐au găsit urme de ziduri
romane,, 34. Nu putem preciza acum nici dacă între turn şi poarta de nord,
descoperită în anul 2009 la cca. 240 m distanţă, există o legătură. Caracteristicile
constructive ale turnurilor porţii şi cel la care facem referire aici sunt total diferite.
Cu toate acestea, am fi tentaţi să credem că ambele au făcut parte, la un moment
dat, din sistemul de apărare al cetăţii.
Incinta mare, cum s‐a văzut la momentul respectiv pe latura interioară, are
două faze majore de construcţie care se suprapun. Dacă ţinem cont şi de faptul că
în S II incinta are o uşoară deviere spre est (spre interior), iar în spatele celor două
ziduri s‐a identificat o masă de emplecton cu mortar din nisip, var şi cărămidă
piasă, putem chiar să anticipăm un traseu mai vechi peste care se ridică cele două
faze. Bănuim că cele două ziduri paralele din proximitatea secţiunii S II ar fi putut
face parte dintr‐un turn al primei faze, cea mai veche, atunci când s‐a realizat
construcţia peste frontul turnului romano‐bizantin. Rămâne de precizat când a
POLONIC Mss VIII, p. 43.
CRĂCIUN 2008, p. 80.
34
POLONIC, loc. cit.
32
33
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avut loc aceasta. Pe partea de vest, fundaţia actuală a zidului se aşează peste un
nivel de secolele IX‐X. Acest fapt nu exclude însă ca prima fază să fie anterioară,
şi deci să se plaseze în secolul al VI‐lea p. Chr. Zidul care se vede şi se ridică peste
nivelul ,,Dridu” poate fi datat mai târziu. Cum pe baza surselor istorice se
vorbeşte despre refacerea cetăţii bizantine şi stăpânirea genoveză, suntem mai
mult înclinaţi să atribuim ceea ce se vede din incinta mare de astăzi perioadei
cuprinse între secolele X‐XIII. Acest zid a funcţionat, după părerea noastră, până
la începutul secolului al XVII‐lea 35. După această dată, situaţia politico‐militară a
impus o nouă strategie în apărarea localităţii. Se construieşte pe această ridicătură
stâncoasă de la Dunăre o nouă cetate, în bună măsură folosindu‐se zidurile vechi,
iar pe dealul următor, în aval, un fort mic care avea misiunea să vegheze cu
eficienţă vadul de trecere dinspre Ţara Românească. Ambele sunt unite printr‐o
incintă în spatele căreia se dezvoltă o aşezare medievală înfloritoare36. Această
realitate istorică este susţinută atât arheologic, cât şi de izvoarele istorice.
Ultimul zid de pe flancul de vest care se aşează pe o nivelare cu materiale
medievale, destul de eterogen ca aspect, a fost ridicat, cel mai probabil într‐o
perioadă în care incinta mare nu a funcţionat, urmând să preia, chiar şi temporar,
sarcinile acesteia, poate chiar pe la sfârşitul secolului al XVI‐lea.
Toate precizările referitoare la cronologia incintelor descrise mai sus au un
caracter preliminar. Doar dezvoltarea cercetării, extinderea ei, un colectiv larg,
implicarea mai multor factori care să susţină desfăşurarea susţinută a activităţii,
pot aduce elemnte noi care să permită o incadrare cât mai strânsă în timp.
Din prezentarea datelor referitoare la fortificaţia de la Hârşova rezultă că,
prin evoluţia sa de optsprezece secole, aceasta reprezintă, încă, un obiectiv de
importanţă excepţională pentru cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei de la Dunărea
de Jos.
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Fig. 1 ‐ Sectorul incintelor de vest
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Fig. 2 ‐ Sectorul incintelor de la cetatea Carsium
– incintele de vest şi incintele de nord.

Fig. 3 ‐ S II. Masa de emplecton a turnului de pe incinta mică.
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Fig. 4 ‐ Zidul din piatră prinsă
cu pământ în S 1.

Fig. 5 ‐ Profilul de sud în S II
(car. 77‐78).
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Fig. 6 ‐ Faze de construcţie diferite pe incinta mare.

Fig. 7 ‐ Zidul Z 2.
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Fig. 8 ‐ Ultimul zid de pe latura de vest a cetăţii văzut din exterior.

Fig. 9 ‐ Ultimul zid văzut din interior.

Fig. 10 ‐ Incinta mijlocie în S II A.
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Fig. 11 ‐ Profilul de nord al sectiunii S II A, carourile 7‐10.

Fig. 12 ‐ Relief în calcar cu
reprezentarea unei moschei
descoperit în S II A 1.

Fig. 13 ‐ Zidul din piatră legată cu
pământ.
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Fig. 14 ‐ Turnul roman de pe latura de vest a cetăţii.

Fig. 15 ‐ Incinta mare. Frontul de vest (exterior) în S II A 1.
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Fig. 16 ‐ Incinta mare în S II A.

Fig. 17 ‐ Profilul de sud lângă incinta mare.

Fig. 18 ‐ S II A ‐ profilul de sud.
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Fig. 19 ‐ Planul general al fortificaţiei de pe suprafaţa rezervată (caroiaj 50 x 50 m).
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CROSSES PRODUCTION IN THE 10th CENTURY
MEDIEVAL BULGARIA
Stela DONCHEVA*
Ivaylo BUNZELOV
Keywords: 10th c. A.D., metal crosses, local production, Bulgaria.
Cuvinte cheie: secolul al X‐lea, cruci din metal, producție locală, Bulgaria.
Abstract: This article focuses on the metal crosses production in the 10th century
medieval Bulgaria. The recent discovery of three production centres near Preslav revises
previous ideas according to which these items were products of byzantine metalworkers
and were brought there by pilgrims from the eastern Christian centres (Syria, Palestine).
In the first half of the 10 th century, they provided almost all the artefacts typical for the
period in that region: belt metal art accessories (such as decorations, buckles and tips),
rings, earrings, single and double crosses, pendants. The archaeological research in
Novosel, Shumen Region, brought to light more than 800 artefacts, as well as in Zlatar,
Preslav Region, where the researchers have discovered more than 1400 items so far. The
above facts are strong evidence for the existence of a very well‐developed and organized
production process.
Rezumat: Articolul se concentrează asupra fenomenului producției de cruci din
metal în secolul al X‐lea, pe teritoriul Bulgariei de astăzi. Descoperirea recentă a trei
centre de producție în apropiere de Preslav a contrazis opinia mai veche conform căreia
obiectele de acest fel au fost produse de meșteri bizantini și aduse pe teritoriul amintit de
pelerinii veniți din spațiile creștine din est (Syria, Palestina). Datate în prima jumătate a
secolului al X‐lea, acestea au furnizat aproape toate artefactele de acest gen specifice
perioadei: accesorii pentru curea (limbi, catarame, aplice), cercei, cruci simple sau duble,
medalioane. Din complexul de la Novosel provin peste 800 de piese. În urma cercetărilor
sistematice de la Zlatar, regiunea Preslav, au fost descoperite peste 1400 de artefacte
aparținând acestor categorii. Toate acestea dovedesc existența unei activități bine
organizate.
The accumulation of a large number of artefacts related to the Christian
*
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religion dated back to the Early Middle Ages inevitably poses the question of
their production during that period. In fact, the researchers’ interest has always
been focused on the large variety of crosses, icons, pendants, etc. As a result,
numerous classifications and typologies sprung up in an attempt to encompass
and classify all artefacts kept in museum collections1. Just a few years ago,
archaeologists used to support the thesis that almost all metalwork items found so
far, including the religious ones, were either made by Byzantine craftsmen, or
brought to Bulgaria as a result of the pilgrimage to the Eastern Christianity
centres (in Syria and Palestine)2. The situation changed drastically after the
discovery of the three metalwork centres located near Preslav dated back to the
first half and the middle of the 10th c. A.D. It turned out that the workshops near
the Bulgarian capital used to produce almost all known metal art items typical for
that period. Along with the numerous group of belt metal art accessories (such as
decorations, buckles and tips), these metalwork centres also produced rings,
earrings, single and double crosses, pendants. The full investigations of the
metalwork centre at Novosel, Shumen Region, discovered more than 800
artefacts, while the researchers have discovered more than 1400 items as a result
of the still ongoing archaeological excavations at the metalwork centre near
Zlatar, Preslav Region. The above facts are strong evidence for the existence of a
very well‐developed and organized production process.
All three metalwork centres were located at approximately equal distances
from Preslav. That was not a pure coincidence, but a deliberate action, which can
hardly be justified by only the natural resources available in the area 3. Centres
were placed there as a result of a planned and intentional governmental policy for
the development of that kind of craft. The artefacts produced in the centres were
not intended to only satisfy the needs of the population living in Preslav and the
neighbouring settlements. A considerable part of the finished products was
intended for more distant markets, which is confirmed by the intensive use of the
metalwork centres and the huge production output. We should reconsider some
outdated opinions, which used to question the existence of organized metalwork
production in Bulgaria in the Early Middle Ages. It is now obvious that such
production not only existed, but was also organized and regulated by the central
authorities.
We would like to propose several interesting facts in support to the above
thesis to the attention of those interested in the topic. They consider the
production of symbols of the newly adopted faith – a problem that used to be
very topical at the time when Christianity became an official religion of Bulgaria.
The great variety of religious artefacts urged us to divide them into two general
groups, depending on the artefacts type and intended use. This work will
consider the crosses group only, while all the remaining types of religious
artefacts (such as icons and pendants) will be subject of the second part of our
study. All the items considered herein were scrapped and had never been in
DONCHEVA ‐ PETKOVA 2011; DONCHEVA 2007a.
MIJATEV 1922, p. 59‐86.
3
The third metalwork centre is located near the village of Nadarevo, Targovishte
Region. To date, the centre is only partially investigated.
1
2

https://biblioteca-digitala.ro

PRODUCTION OF CROSSES IN THE 10th C. IN MEDIEVAL BULGARIA

307

actual use. This fact makes them even more significant, as they can help us get a
clear idea of the techniques used by the local artisans, as well as to determine the
separate stages of the production process. In addition to the castings found in the
metalwork centres, we also included some artefacts found at early medieval
settlements and fortresses belonging to the same period.
The Medieval Department at the Regional Historical Museum of Shumen
keeps an encolpion cross made of bronze and consisting of two hinged halves,
depicting a Crucifix on the one half and Our Lady Praying (Oranta) on the other4.
When both parts of the cross were cast in the two‐sectional mould, the molten
metal spilled out thus misshaping the otherwise well‐designed outlines of the
cross (Fig. 1). But here, the images depicted on the encolpion visible parts also
deserve our attention. At a first glance, it seems that the cross represents a
traditional combination of Crucifix cast on one half and of Our Lady Praying
(Oranta) cast on the other. A closer look at the encolpion shows that the outlines
of both images are all the same. Though rarely met in practice, such images can be
found elsewhere as well, however some specific features are seen for the first time
in this type of iconography. For example, the upper parts of both halves depict a
highly stylized image of Our Lady Praying. And here comes the question, why
does the Virgin Mary’s chiton not cover the whole body, as it covers her limbs
down to the knees only. The lower part of the image is more typical for the Savior
as He is frequently depicted with shorter tunic (perizoma) 5, which is definitely not
typical for the Our Lady Praying’s iconography (Fig. 1b). It certainly cannot be
considered a new type of iconography, but rather a mistake made by the
engraver. If the item was crafted in a capital workshop or by a travelling
craftsman, such a mistake wouldn’t be made. That mistake is yet another evidence
that the artefact was made in some of the local metalwork centres near Novosel,
Zlatar or Nadarevo, or at the metalwork shop near some medieval Bulgarian
settlement or fortress.
Another cross of the same group was recently discovered near Todor
Ikonomovo, Shumen Region6. It represents the front part of an encolpion, which
did not undergo polishing after casting (Fig. 2a). The upper and lower hinge holes
were not cleaned of the extra metal (Fig. 2b). The central part of the encolpion
front part depicts a Crucifix figure with the four Evangelists around it. The
missing half of the encolpion would have depicted Our Lady Praying surrounded
by the four Evangelists in a similar manner to the found front part.
The art pieces started depicting Jesus Christ in perizoma more frequently in
the second half of the 10th c. A.D., and since the beginning of the 11th c. A.D. on
Jesus Christ had been depicted in such a way in almost any art piece. This fact

4
The artefact’s dimensions are: length: 6.4 cm, width: 4.0 cm, thickness: 0.3 cm. The
encolpion dimensions are: length: 4.0 cm, width: 2.3 cm, Artefact Ref. No. 24216, Medieval
Department of the Regional Historical Museum of Shumen.
5
The iconography of Jesus Christ dressed in colobium as a noble person, instead in
perizoma as a punished criminal first appeared in the 6 th c. A.D. and remained in use by the
10 th c. A.D., see V’LEVA 1981, p. 79.
6
Dimensions: length: 6.4 cm (without hinges), width: 4 cm, thickness: 0.25‐0.3 m.
Regional Historical Museum of Shumen, Ref. No. 24478.
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and the similar crosses found in Preslav, Vetren, Krivina, Tsar Asen, Ruyno and
other places help us date the cross back to the second half of the 10th c. A.D. or the
beginning of the 11th c. A.D.7 The number of this type of crosses is not large,
especially outside the Bulgarian borders (there are single pieces in the museums
of Belgrade, Nish and in Greece). However, in order to be able to determine the
exact cross type, we shall need to find its missing half as well, as the reverse can
refer the cross to several crosses groups8. The found front half of the cross bears
traces of casting, such as sprues and hinges filled with metal, which is an obvious
evidence for the production of this type of crosses in medieval Bulgaria.
The crosses found at the metalwork centres near the capital of Preslav are the
surest evidence that such items were produced on the territory of Bulgaria. A
total of 21 crosses and 6 encolpion hinges were found during the excavations of
the metalwork centre in Novosel9.
We shall focus our attention on several samples bearing the specific features
of that type of crosses produced in these centres.
The first artefact is a portion of a tracery bronze cross with embossed
geometric decoration on both sides (Fig. 3a‐b). In the casting process, part of the
molten metal spilled out of the double‐sided mould thus leaving it almost empty,
so only a small part of the cross was cast. The cross is the type with short straight
arms and round medallions decorated with geometric motifs. Similar crosses were
found in Preslav, Provadia and Osenovo, Varna Region, as well as in
Thessaloniki, Isaccea and Nish outside the country. They were usually dated to
the end of the 10th c. A.D. or mostly to the 11th c. This scrapped artefact however
proves that such crosses were already widespread in the first half and the middle
of 10th c. A.D.
Another group of items produced in the same period encompasses the single
fully encircled crosses with a single or double‐sided engraving. Such crosses were
found in the metalwork centre near Nadarevo, Targovishte Region. These crosses
feature engraved or embossed images, straight or wide arms, round decoration in
the middle, etc. (Fig. 4‐6). Most of the crosses were discovered in the known
medieval settlements and fortresses of North‐Eastern Bulgaria and can be
chronologically dated to the 10th c. A.D., up to the 1030s A.D.10. The group also
includes lead crosses having the same decoration as the copper ones. Part of the
lead crosses were used as patterns, but another part was intended for direct use.
A considerable number of lead crosses was found in North‐Eastern Bulgaria,
which is proof that they were widespread in the 10th – 11th c. A.D. period11. (Fig. 7‐8).
Single pieces of lead and bronze crosses were produced, which can be
typologically united by the embossed images of the Christ Crucifixion or Our
Lady Praying on the obverse side. About 60 crosses of this type have been
discovered so far on the territory of Bulgaria, which makes us believe that these
7
DONCHEVA‐PETKOVA & TIHOV 2009, p. 228; DONCHEVA‐PETKOVA 2011, p.
140‐141.
8
DONCHEVA‐PETKOVA & TIHOV 2009, p. 227 of the work in (7) above.
9
BONEV & DONCHEVA 2011, p. 294, Table LII, 603‐615, p. 295, Table LIII, 616‐628.
10
DONCHEVA‐PETKOVA 2011, p. 200‐202, Exhibit 54, p.208‐209, Exhibit 57.
11
DONCHEVA 2007b, p. 46, Exhibits 8‐11 (42‐55).
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crosses were among the most widely spread types at the end of the 9th c. and
during the 10th c. A.D. All these crosses demonstrate similar iconographic features
and crafting methods. A schematic image of the Crucifix can be observed on a
lead pattern found near the kiln of one of the workshops near Novosel (Fig. 9).
The lack of traces of a bail on the upper end makes us believe that the pattern was
used for the bronze castings production. Similar single crosses depicting Jesus
Christ were found at the metalwork centres near Nadarevo, Targovishte Region12
and Novosel, Shumen Region13. Such crosses were also found in Pliska, Preslav,
the fortresses of Ruyno, Tsar Asen, in the Silistra Region, and elsewhere14.
Regarding the time of all these crosses’ production, we can presume that they
were most widely spread in the 10th c. A.D.
Some bronze crosses feature similar embossed images of Our Lady Praying
(Oranta) (Fig. 10). Images are very schematic and present an upright figure with
hands raised for prayer. It is assumed that the image of Our Lady Praying on
single crosses can be seen less frequently than the image of the Savior, but the
large number of crosses depicting Our Lady is on the way to refute this
assumption. Crosses of similar sizes and manner of depicting the Holy Mother
have been found at the fortresses of Skala and Ruyno, Păcuiul lui Soare15 and
Isaccea16. They all can be dated back to the 10th – 11th c. A.D. Their production in
Nadarevo and Novosel proves that this type of art was popular even in the first
half of the 10th c. A.D.17.
In addition to the single crosses, the metalwork centres near Preslav also
produced double crosses – reliquaries, depicting the Crucifix on one side and Our
Lady Praying (Oranta) on the other side. They repeat to a certain extent the
images of the single crosses, but differ in the image size (Fig. 11). Among the
double crosses found at the metalwork centre near Novosel, there is a bronze half
of a reliquary with embossed Crucifix image, which differs from the images
described above (Fig. 12). That artefact was obviously scrapped. Complete
encolpion crosses with similar Jesus Christ image on one side and of Our Lady
Praying (Oranta) on the other side were found in the necropolis at the Great
Basilica of Pliska (the end of the 9th c. – the beginning of the 10th c. A.D.) and at the
Skala fortress, Teteven Region. A considerably large number of such crosses were
found in Bulgaria and the neighbouring countries, such as Romania, Macedonia,
Serbia, up to Hungary in Central Europe. They can be chronologically dated back
to the 10 th ‐ 11th c. A.D.18. The finding from Novosel proves that this type of cross
was locally produced and widely spread in the first half of the 10th c. A.D.
Among the artefacts found at the metalwork centre near Zlatar, there are
about a dozen of crosses generally repeating the already described types. On
some of them, the traces from the casting process can still be clearly seen (Fig. 13).

DONCHEVA 2010, Tables III/106, VI/106.
DONCHEVA‐PETKOVA & ATANASOV 1997, p. 293, Exhibit 5c.
14
BONEV & DONCHEVA 2011, p. 134.
15
DIACONU & BARASCHI 1977, p. 126, fig. 99, 4.
16
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, р. 244, pl. III/26.
17
DONCHEVA 2010, Tab. III/107, VI/107.
18
BONEV & DONCHEVA 2011, p. 137.
12
13
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One of the single‐sided crosses depicting Our Lady Praying (Oranta) is bent and
has irregular proportions (Fig. 14). The above examples prove once again the fact
that such crosses were produced in the Bulgarian lands during that period. Two
artefacts represent the double‐sided encolpion crosses. The first is a half‐
encolpion with the embossed image of Our Lady Praying (Oranta) (Fig. 15). This
artefact was never used either. It was set aside for scrapping. It becomes evident
from its bent hinge pieces, distorted and clogged with metal. The second
encolpion is a fully preserved double reliquary (Fig. 16). In spite of its
completeness, this cross was also never used as it becomes evident from its
displaced upper part and wire‐fastened hinge. When fully finished, the hinges
should protrude above the cross halves, but here one of them is missing and
therefore both halves of the encolpion had to be wire‐fastened.
All artefacts discussed above come to prove that a considerable part of the
single and double crosses found in the Early Middle Age settlements and
fortresses of the 9th – 11th c. A.D. were produced in the local metalwork centres.
They were neither imported from the Byzantine Empire, nor brought by pilgrims
who visited the Holy Land, but rather made at the workshops of the Bulgarian
metalwork craftsmen. It is clear that some of the found artefacts served as
patterns for casting other artefacts. They bear the signs of the individual vision
and personal skills of the artisan who made them. If we add the purely technical
intervention of the jeweller, we have a final product too far away from the initial
pattern. Actually, it is an entirely new piece of art ‐ a product of the local artisans.
The numerous and diverse artefacts found during the archaeological excavations
of the metalwork centres near Preslav are a confirmation for the intentional policy
of the central authorities to develop this type of craft and form “industrial zones”
near the second Bulgarian capital. The future research in this area would help
archaeologists determine the magnitude of finished products’ production and
distribution not only on the territory of early mediaeval Bulgaria, but also far
beyond its borders.
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PL. I – FIG. 1‐10
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CATARAME – PAFTA DE INFLUENȚĂ ORIENTALĂ DIN
COLECȚIILE MUZEULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI
ARHEOLOGIE CONSTANȚA
Aurel MOTOTOLEA
Cuvinte cheie: Dobrogea, pafta, influență orientală, ev mediu târziu, schimburi
comerciale, artă balcanică.
Keywords: Dobrudja, belt buckle, oriental influence, Late Middle Ages, commercial
exchanges, Balkan art.
Rezumat: Acest studiu își propune să analizeze cataramele ‐ pafta cu formă și decor
de influență orientală, care fac parte din colecția muzeului constănțean. Piesele analizate
provin în mare parte din partea centrală a Dobrogei, intens locuită în perioada secolelor
XVII ‐ XVIII, fapt dovedit de cercetarea arheologică. Se constată o prezență sporită a
acestui tip de cataramă în Dobrogea numai după ce regiunea a fost cucerită de otomani.
Aceste paftale au analogii în principal în zonele controlate de turci în secolele XVI ‐
XVIII, respectiv la sud de Dunăre (Serbia, Macedonia, Bulgaria) dar, de asemenea, la
Brăila (România), Hotin și Cetatea Albă (Ucraina). Sunt produse de serie și au fost,
probabil, cumpărate și utilizate de persoane fără o mare putere financiară, dar conectate la
mediul urban sau târgurile de provincie. Evoluția tipologică și distribuția spațială
sugerează prezența unor centre meșteșugărești provinciale, precum și existența relațiilor
comerciale între diferite zone.
Abstract: This study aims to analyse the belt buckles (pafta) with Oriental influence
shape and decor, which are part of the museum’s collection in Constanța. These pieces are
mostly from the central part of Dobrogea, which was strongly inhabited during the 17th –
18th centuries, fact proven by the archaeological research. It seems that the analysed
buckles arrived in Dobrogea only after it was conquered by the Ottomans. These pieces
have analogies mainly in the areas controlled by the Turks in the 16th – 18th centuries,
respectively south of Danube (Serbia, Macedonia, Bulgaria), but also Brăila (Romania),
Hotin and Cetatea Alba (Ukraine). They are serial products and were probably bought by
people who did not have a great financial strength, but were connected to the urban


Piesele ne‐au fost încredinţate spre studiu şi publicare de către colegul cercet. dr.
Gabriel Custurea, căruia îi mulţumim şi pe această cale.


Aurel MOTOTOLEA: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; email:
aurelmototolea@yahoo.com.

https://biblioteca-digitala.ro

316

AUREL MOTOTOLEA

environment or to the provincial markets. The typological evolution and spatial
distribution may suggest the presence of some provincial handicraft centers and trade.
Începute în anii ʹ80, cercetările arheologice din așezările medievale Ester1
(com. Târgușor, jud. Constanța) și Ghiaurchioi2 (com. Vadu, jud. Constanța) au
dus la descoperirea unui consistent inventar arheologic. Obiectele de podoabă și
accesoriile vestimentare reprezintă o categorie numeroasă și variată de artefacte,
acestea adăugându‐se colecțiilor existente în patrimoniul Muzeului de Istorie
Națională și Arheologie Constanța, îmbogățite constant prin donații și achiziții,
descoperiri întâmplătoare sau prin cercetări arheologice sistematice, zona de
proveniență a pieselor fiind în special județul Constanța.
În studiul de față ne vom concentra atenția asupra unui grup restrâns de
artefacte, respectiv asupra cataramelor – pafta de influență orientală. Datorită
creșterii numărului artefactelor de epocă medievală târzie descoperite,
considerăm oportună editarea (fie și parțială) a acestei categorii de obiecte, având
în vedere bibliografia sumară și, de multe ori, colaterală, de care beneficiază acest
gen de piese, de regulă fiind încadrate în categorii largi precum bijuterii, catarame
de centură, garnituri de curea, podoabe / accesorii vestimentare3.
***
Având o largă răspândire ca parte a îmbrăcămintei de zi cu zi, cataramele‐
pafta (uzual, pafta / paftale) sunt obiecte tipice secolelor XVII – XVIII, purtând
amprenta culturală specifică evului mediu târziu. Constituie un element aproape
nelipsit din costumația tradițională feminină 4 în spațiul sud‐est european și, cu

1
Esterul își face apariția pe harta arheologiei dobrogene odată cu studiul lui Tudor
Mateescu (MATEESCU 1969) și a identificărilor aerofotogrametrice efectuate de inginerii
M. Rada și N. Ciochină (RADA & CIOCHINĂ 1977). Din 1980 începe cercetarea arheologică
sistematică a sitului, săpăturile fiind conduse de arheologul Gabriel Custurea, rezultatele
fiind publicate începând cu anul 1983 (CUSTUREA 1983; CUSTUREA 1986; CUSTUREA
1997; CUSTUREA 1999; CUSTUREA 2002). Materialele recuperate au făcut obiectul unor
studii de specialitate (ANTON‐MANEA 2002‐2003; CUSTUREA 2000; CUSTUREA 2008;
CUSTUREA 2009; CUSTUREA 2010; CUSTUREA 2013; DINU 2009; DINUa 2010) sau lucrări
de doctorat (DINUb 2010). În ultimii ani, au fost efectuate studii asupra rolului și
importanței așezării medievale de la Ester de către cercetătoarea Anca Popescu (Institutul
de Istorie ʺNicolae Iorgaʺ), acestea având bază exclusiv documentară (POPESCU 2012;
POPESCU 2013).
2
IOSIPESCU, CUSTUREA & CHERA 1982; CHERA & CUSTUREA 1985; IOSIPESCU,
CHERA & CUSTUREA 1986.
3
Diverși cercetători încadrează paftalele în categoria bijuteriilor (CUSTUREA 1997,
p.33), garniturilor de curea, podoabelor (POPESCU 1970, p.17, 34) sau accesoriilor
vestimentare (VASILIU 1995, p.390; VASILIU 1996, p.230; TĂNĂSOIU 2015, p.11). În ceea
ce ne privește, considerăm mai adecvată epocii otomane încadrarea acestui tip de piese în
categoria accesoriilor vestimentare.
4
Paftalele au fost purtate deopotrivă de bărbați și de femei, dar pe măsura trecerii
timpului se poate observa purtarea acestora preponderent de către femei. Se consideră că la
bărbați au avut mai mult un rol practic, iar în cazul femeilor, în mod tradițional, au fost
purtate doar de femeile căsătorite, fiind primite drept cadou pentru logodnă sau nuntă
(numai femeile căsătorite putând purta bijuterii de metal). Un alt atribut este cel de mijloc
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precădere, în cel balcanic, fiind întâlnită în cursul unei lungi perioade de timp,
între secolele XIV‐XX5. Denumirea, cel mai probabil de origine turcică (și cu o
posibilă intrare în această limbă pe filieră iraniană), este asemănătoare în
majoritatea limbilor balcanice: pafta (română și albaneză), пафта (bulgară),
пафтe (sârbă)6. Maniera confecționării paftalelor este simplă: sunt compuse din
două piese similare, simetrice, ce se deosebesc doar prin elementele cheutorilor –
cârlig sau verigă. Partea posterioară a ambelor componente este prevăzută cu
bride metalice, sudate sau nituite pe corpul piesei, pentru introducerea și
susținerea centurii sau cordonului.
În literatura de specialitate este admis că cele mai timpurii paftale cunoscute
provin din Bulgaria7, însă este dificilă stabilirea unei cronologii și tipologii certe,
atâta timp cât lipsesc elementele unei datări sigure, multe piese nefiind
descoperite în contexte arheologice clare. Nu există un punct de vedere unanim
cu privire la momentul apariției lor sau al categoriei de populație ce obișnuia să
poarte acest tip de catarame, nici cu privire la semnificația lor semantică. Se
acceptă, însă, că sunt obiecte specifice zonei balcanice, având în vedere că în
moda vestică, în sec. XIV‐XV, nu este prezentă paftaua, în forma și acceptul
înțeles astăzi8.
În spațiul românesc, deși paftaua este atestată pe teritoriul Munteniei încă
din secolul XIV9, utilizarea sa este vizibilă începând cu secolul XVII, când devine
un accesoriu vestimentar obişnuit în Ţările Române în perioada domniilor
fanariote, caracterizată prin influenta sporită a culturii neo‐greceşti și adoptarea
unui model cultural constantinopolitan, greco‐oriental10. Acest impact cultural se
va face simțit atât pe verticală, în straturile cele mai profunde ale societății, cât și
pe orizontală, asupra majorității domeniilor de manifestare a vieții cotidiene.
Vom analiza, în continuare, unele categorii de paftale aflate în colecțiile
muzeului constănțean, asupra cărora considerăm că și‐a pus amprenta influența
orientală atât din punct de vedere al formelor, cât și a manierei decorative. Pentru
o descriere detaliată a pieselor am considerat oportună realizarea unui catalog,

de protecție al organelor reproductive femeiești contra forțele răului, având rol apotropaic
(ХРИСТОВА 2006, p.110).
5
REABȚEVA 2014, p.127. G. Atanasov susține că acest tip de piese apare mult mai
devreme, în secolele IX – X (descoperiri arheologice în Pliska și Madara, în NE Bulgariei)
cf. ДРУЖИНИНА 2014, p.84, începând a fi mai utilizate în perioada celui de‐al Doilea
Țarat Bulgar (LANGÓ 2014). Cu toate acestea, paftalele nu sunt parte componentă a
costumației feminine ce apare reprezentată în picturile murale bisericești de secol XII – XIV
(ДИМИТРОВ 2012, p. 103). Mai mult, primele scene murale în care apar, adiacent
costumației, și paftale, datează în Bulgaria din secolul XIX (ХРИСТОВА 2006, p.109).
6
REABȚEVA 2014, p.141.
7
Vide supra nota 6, precum și ДИМИТРОВ 2012, p. 103.
8
BARÁTH 2013. Autoarea studiază costumația feminină și masculină reprezentată în
lăcașuri de cult din Ungaria, Slovacia și Transilvania, areal geografic învecinat spațiului
balcanic, dar de cultură apuseană.
9
POPESCU 1970, p.34: este vorba despre paftaua de aur (ce are o lucrătură de factură
apuseană) descoperită în mormântul voievodal de la Curtea de Argeș (biserica ʺSfântul
Nicolae Domnescʺ).
10
ALEXIANU 1987, p.60‐63; SPIRESCU 2010, p.20; p.25‐26; TĂNĂSOIU 2015, p.12.
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acestea fiind încadrate în grupe tipologice în funcție de forma şi decor11. Deși au
fost încercări de sistematizare a multitudinii de tipuri de paftale existente,
majoritatea în funcție de forma12 acestora, am preferat o grupare proprie (în
opinia noastră, mai potrivită cu scopul propus), respectând aceleași criterii de
formă și decor. Piesele analizate sunt împărțite în trei grupe principale
(semisferice, foliforme și discoidale) care, la rândul lor, în funcție de amplasarea
sau tipul elementului decorativ, au fost împărțite în patru subgrupe (acolo unde
este cazul, cu subtipuri): decor central, radial, pe toată suprafața sau fără decor.
CATALOGUL PIESELOR
Notații utilizate: L – lungimea, l – lățimea și G – grosimea, acolo unde se
descrie o singură piesă, exprimate în centimetri; Lmedie – lungimea medie, lmedie –
lățimea medie și Gmedie – grosimea medie, acolo unde este descris un set de piese
aproape identice, exprimate în centimetri; Gr, Gr1 și Gr2 – greutatea unei piese
descrise individual sau ca parte componentă a unui set, exprimată în grame; ϕ –
diametrul, exprimat în centimetri; M – mormânt.
a. Pafta semisferică
a.1 Pafta semisferică cu decor central
1. Inv. 25511 MINAC: 1982, M5 –
în zona bazinului, ESTER. Secolul
XVIII. Dimensiuni: (L x l)medie = 4 x
3,5; Gmedie = 0,17; Gr1/Gr2 =
13,25/13,10. Bronz. Turnare, sudare.
Compusă
din
două
piese
semisferice,
identice,
ce
se
deosebesc doar prin elementele
cheutorilor – cârlig și verigă. Părțile
contrapuse
cheutorilor
sunt
ascuțite. Centrul este decorat cu o
protuberanță
în
formă
de
floare/rozetă cu șapte petale.
Marginea în formă de chenar este
decorată cu un brâu perlat, în stare
precară de conservare. Pe revers,
fiecare din cele două piese are câte
o bridă metalică subțire, sudată pe
margine, pentru prindere. Stare de
conservare bună.
Analogii: CUSTUREA 1986,
p.300; VASILIU 1995, p.408, fig.V/1;
VASILIU 1996, p.242, fig.VI/5.

11
Condițiile neclare de proveniență a pieselor, în multe cazuri, au îngreunat
propunerile de încadrare cronologică, aceasta făcându‐se doar între limite ceva mai largi.
12
Diverse modalități de grupare propuse în literatura de specialitate: circulare, ovale
(POPESCU 1970, p.35); alungite, rotunde, palmate, rectangulare (REABȚEVA 2014, p.145);
frunză rotundă, rotundă, rectangulară, frunză (ПРОКОПЕНКО 2015) etc.
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2. Inv. 25512 MINAC: 1982, M9 – în
zona bazinului, ESTER. A doua
jumătate
a
secolului
XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 6,5 x 5,9;
Gmedie = 0,2; Gr1/Gr2 = 35,97/35.
Bronz. Turnare, sudare. Compusă
din două piese semisferice, identice,
ce se deosebesc doar prin elementele
cheutorilor – cârlig și verigă, ambele
lipite
ulterior
turnării.
Părțile
contrapuse cheutorilor sunt ascuțite.
Centrul
este
decorat
cu
o
protuberanță
în
formă
de
floare/rozetă cu nouă petale, ce se
termină în vârf cu un mic chaton,
probabil destinat inserției de pastă
de sticlă colorată, pentru sporirea
efectului decorului. Marginea în
formă de chenar este decorată cu un
brâu perlat. Pe revers, fiecare din
cele două piese are câte două bride
metalice subțiri, sudate pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
bună.
Analogii:
CUSTUREA
1986,
p.302, fig.2/2. VASILIU 1995, p.408,
fig.V/1.
3. Inv. 25517b MINAC: 1981, M2,
ESTER. Începutul secolului XVIII.
Dimensiuni: L x l = 3,5 x 3,3; Gmedie =
0,2; Gr = 11,38. Bronz. Turnare,
ștanțare, sudare. Piesă semisferică cu
cheutoare–verigă. Partea contrapusă
cheutorii este ascuțită. Centrul este
decorat prin ștanțarea unui decor
floral (șase petale) în negativ.
Posibilă inserție de pastă colorată în
orificiile decorului. Marginea în
formă de chenar este decorată cu un
brâu perlat, bine conservat. Pe
revers, are o bridă metalică subțire,
sudată pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare foarte bună.
Analogii:
CUSTUREA
1986,
p.300; АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА 2007,
p.101, nr.2.
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4. Inv. 25518 MINAC: săpături 1982,
ESTER. Secolul XVIII. Dimensiuni:
(L x l)medie = 4 x 3,55; Gmedie = 0,15;
Gr1/Gr2
=
11,25/11,29.
Bronz.
Turnare, sudare. Compusă din două
piese semisferice, identice, ce se
deosebesc
prin
elementele
cheutorilor – cârlig și verigă. Părțile
contrapuse cheutorilor sunt ascuțite.
Centrul
este
decorat
cu
o
protuberanță în formă de floare cu
șapte petale. Marginea în formă de
chenar este decorată cu un brâu
perlat. Pe revers, fiecare din cele
două piese are câte o bridă metalică
subțire, sudată pe margine, pentru
prindere. Stare de conservare foarte
bună.
Analogie: VASILIU 1995, p.408,
pl.V/1.
5. Inv. 31303 MINAC: săpături 1980,
M9,
ESTER.
Secolul
XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 4,6 x 4,2;
Gmedie = 0,08; Gr1/Gr2 = 8,78/7,44.
Bilon argintat. Ambutisare, sudare.
Compusă din două piese discoidale,
ușor foliacee, identice, ce se
deosebesc doar prin elementele
cheutorilor – cârlig și verigă, ambele
lipite ulterior ambutisării. Părțile
contrapuse cheutorilor sunt ascuțite.
Centrul
este
decorat
cu
o
protuberanță
în
formă
de
cu
nouă
petale,
floare/rozetă
încadrată
într‐un
cerc
perlat.
Marginea este decorată cu un brâu
perlat. Pe revers, fiecare din cele
două piese are câte o bridă metalică
lată, sudată pe margine, pentru
prindere. Stare de conservare bună.
Analogie:
CUSTUREA
1983,
p.548, fig.5/4.
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6. Inv. 33570a MINAC: jud.
CONSTANȚA. Începutul secolului
XVIII. Dimensiuni: L x l = 3,7 x 3,4;
Gmedie = 0,15; Gr = 9,64. Bronz.
Turnare, ștanțare, sudare. Piesă
semisferică, având cheutoarea ruptă.
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită. Centrul este decorat prin
ștanțarea unui decor floral (șase
petale) în negativ; în vechime,
posibilă inserție de pastă colorată în
orificiile decorului. Marginea în
formă de chenar este decorată cu un
brâu perlat, bine conservat. Brida
metalică de pe revers lipsește, se
observă locul unde a fost prinsă de
margine.
Stare
de
conservare
mediocră.
Analogii:
CUSTUREA
1986,
p.300; АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА 2007,
p.101, nr.2.
7. Inv. 37120 MINAC: passim, zona
ESTER. Prima jumătate a secolului
XVIII. Dimensiuni: L x l = 3,9 x 3,5;
Gmedie = 0,15; Gr = 10,38. Bronz.
Turnare, sudare. Piesă semisferică cu
cheutoare–verigă. Partea contrapusă
cheutorii este ascuțită. Centrul este
decorat cu o protuberanță/rozetă cu
șapte registre egale; în centrul
acesteia se observă un orificiu, iniţial
poate decorat cu pastă colorată.
Marginea în formă de chenar are
decor cu brâu perlat, în mare parte
ilizibil. Pe revers, are o bridă
metalică subțire, sudată pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
relativ bună.
Analogie: VASILIU 1995, p.408,
pl.V/1.
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8. Inv. 41285a MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Prima jumătate a
secolului XVIII. Dimensiuni: L x l = 6
x 5,4; Gmedie = 0,2; Gr = 36,19. Bronz.
Turnare, sudare. Piesă semisferică cu
cheutoare–verigă, mascată de o mică
plăcuță‐rozetă (ϕ = 1,8), al cărei
decor este identic cu al protuberanței
centrale. Partea contrapusă cheutorii
este ascuțită. Centrul este decorat cu
o protuberanță‐rozetă cu opt registre
egale, în interiorul acestora cât și în
vârf aflându‐se bumbi metalici,
tociți. Marginea în formă de chenar
este decorată cu un brâu perlat, bine
conservat. Pe revers, are două bride
metalice subțiri (puțin deformate),
sudate pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare bună.
Analogie: VASILIU 1995, p.408,
pl.V/1.
9. Inv. 41285b MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Prima jumătate a
secolului XVIII. Dimensiuni: L x l = 6
x 5; Gmedie = 0,15; Gr = 27,17. Bronz.
Turnare, sudare. Piesă semisferică cu
cheutoare ruptă. Partea contrapusă
cheutorii este ascuțită, terminându‐
se cu un mic model trilobat, poate
vegetal. Centrul este decorat cu o
protuberanță‐rozetă cu opt registre
egale, în interiorul acestora cât și în
vârf aflându‐se bumbi metalici,
tociți. Marginea în formă de chenar
este decorată cu un brâu perlat, bine
conservat. În partea inferioară
lipsește o bucățică de material. Pe
revers, are două bride metalice
subțiri (la una păstrându‐se doar
capetele, iar cealaltă este secționată),
sudate pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare relativ bună.
Analogie: VASILIU 1995, p.408,
pl.V/1.
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10. Inv. 48098 MINAC: passim, zona
ESTER. Secolul XVIII. Dimensiuni: L
x l = 7,9 x 6,5; Gmedie = 0,2; Gr = 46,56.
Bronz. Turnare, sudare. Piesă
semisferică, cu cheutoare–verigă
turnată. Aplatizată prin lovituri
puternice, ce au dus inclusiv la
ruperea unor părți din material.
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită. Centrul este decorat cu o
protuberanță‐rozetă cu zece registre
egale. Marginea în formă de chenar
este decorată cu un brâu perlat, bine
conservat. Pe revers, are două bride
metalice subțiri (dintre care una se
păstrează
parțial),
sudate
pe
margine,
pentru
prindere.
Deteriorată.
Analogie: VASILIU 1995, p.408,
pl.V/1.
a.1.1 Pafta semisferică cu decor central – subtip ʺcu acoladăʺ
11. Inv. 41289 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 6,5 x 4,7;
Gmedie = 0,15; Gr1/Gr2 = 29,77/32,38.
Bronz. Turnare, sudare. Compusă
din două piese semisferice (dar cu
partea centrală aplatizată) identice;
cheutorile lipsesc, fiind rupte. Partea
contrapusă cheutorii are o placă
suplimentară, în formă de acoladă
simplă, ce se termină cu un vârf
ascuțit. Cheutorile sunt flancate de
câte două ʺurechiușeʺ, dispuse
simetric, stânga–dreapta. Există un
singur registru decorativ, concentrat
în primele 2/3 ale piesei, plecând din
centru, ultima treime fiind fără
decor. Demarcația este efectuată
printr‐o linie simplă. În centru este o
protuberanță‐chaton, inițial poate cu
inserție de pastă colorată, de la care
pleacă radial zece linii (L = 1,1–1,2),
egale și simetric dispuse, până la
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linia de demarcație, ce împart
suprafața registrului decorativ în
zece părți egale. În aceste părți se
află câte un singur element de decor,
constând într‐o perlă metalică.
Acolada are un decor simetric dispus
față de axul piesei, constând din câte
șapte bumbi, trei mai mari și patru
mai mici. Marginea în formă de
chenar nu are decor, inclusiv pe
acoladă. Pe revers, la fiecare din cele
două piese se păstrează numai câte o
bridă metalică subțire, sudată pe
margine (a doua fiind ruptă), pentru
prindere.
Stare
de
conservare
mediocră.
Analogie: МАНЕВА 2011, p.97, fig.10.

a.2 Pafta semisferică cu decor radial
12.
Inv. 33570b MINAC: jud.
CONSTANȚA.
Secolul
XVIII.
Dimensiuni: L x l = 3,6 x 3,35; Gmedie =
0,15; Gr = 11,37. Bronz. Turnare,
sudare.
Piesă
semisferică,
cu
cheutoare–cârlig. Partea contrapusă
cheutorii este ascuțită. În centru se
află o protuberanță, în formă de
floare/rozetă
cu
șase
petale.
Marginea în formă de chenar este
decorată
cu
un
brâu
perlat.
Protuberanța centrală și marginea
sunt unite de șase serii a câte trei
linii, unite și paralele (cea din mijloc
fiind perlată), ce împart suprafața în
șase registre fără decor. Pe revers,
piesa are o bridă metalică subțire,
sudată pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare relativ bună.
Analogie: CCA 2004, pl.14.
(Brăila)
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13. Inv. 37118 MINAC: passim, zona
ESTER. Sfârșitul secolului XVII –
începutul
secolului
XVIII.
Dimensiuni: L x l = 2,5 x 2,4; Gmedie =
0,1; Gr = 4,7. Bronz. Turnare, sudare.
Piesă semisferică, cu cheutoare–
cârlig. Partea contrapusă cheutorii
este ascuțită. În centru se află o
protuberanță, tocită, cu decor greu
lizibil, probabil rozetă. Marginea în
formă de chenar este decorată cu un
brâu perlat. Protuberanța centrală și
marginea sunt unite de cinci serii a
câte trei linii, unite și paralele (cea
din mijloc fiind perlată), ce împart
suprafața în cinci registre fără decor.
Pe revers, piesa are o bridă metalică
subțire, sudată pe margine, pentru
prindere. Stare de conservare relativ
bună.
Analogii: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.101, nr.3; REABȚEVA 2014,
p.363, fig. 101/2.
14. Inv. 41306 MINAC: 1999, passim,
zona
TÂRGUȘOR.
Sfârșitul
secolului XVII – începutul secolului
XVIII. Dimensiuni: L x l = 3,6 x 3,2;
Gmedie = 0,2; Gr = 14,26. Bronz.
Turnare, sudare. Piesă semisferică,
terminată cu
cheutoare–cârlig.
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită. Centrul este decorat cu o
protuberanță
în
formă
de
floare/rozetă
cu
șase
petale.
Marginea în formă de chenar este
decorată cu un brâu perlat, relativ
bine conservat. Suprafața dintre
protuberanța centrală și margine este
împărțită în șase registre egale prin
secvențe de câte trei linii paralele,
dintre care cea din mijloc, mai
consistentă, este cu decor perlat.
Fiecare registru este decorat cu o
frunză/floare cu trei petale, în
negativ. Pe revers, are o bridă
metalică subțire, sudată pe margine,
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pentru prindere. Stare de conservare
foarte bună.
Analogii: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.101, nr.3; REABȚEVA 2014,
p.363, fig.101/2.
15. Inv. 45826 MINAC: 2007, jud.
CONSTANȚA. Începutul secolului
XVIII. Dimensiuni: L x l = 2,8 x 2,7;
Gmedie = 0,2; Gr = 8,62. Bronz. Turnare,
sudare.
Piesă
semisferică,
cu
cheutoare–verigă, ruptă. În partea
contrapusă cheutorii se termină cu
un vârf ascuțit. În centru se află o
protuberanță, cu formă inițială de
floare/rozetă, în prezent tocită.
Marginea în formă de chenar este
perlat.
decorată
cu
un
brâu
Protuberanța centrală și marginea
sunt unite de cinci serii a câte trei
linii, unite și paralele (cea din mijloc
fiind perlată), ce împart suprafața în
cinci registre fără decor. Pe revers,
piesa are o bridă metalică subțire,
sudată pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare relativ bună.
Analogii: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.101, nr.3; REABȚEVA 2014,
p.363, fig.101/2.
16. Inv. 45827 MINAC: 2007,
jud.
CONSTANȚA.
Sfârșitul
secolului XVII – începutul secolului
XVIII. Dimensiuni: L x l = 2,5 x 2,5;
Gmedie = 0,15; Gr = 6,56.
Bronz. Turnare, sudare. Piesă
semisferică, cu cheutoare–verigă.
În partea contrapusă cheutorii
se termină cu un vârf ascuțit. În
centru se află o protuberanță, cu un
bumb central, de la care pleacă radial
șapte linii, având între ele câte o
perlă metalică. Marginea în formă de
chenar este decorată cu un brâu
perlat. Protuberanța centrală și
marginea sunt unite de cinci serii a
câte trei linii, unite și paralele (cea
din mijloc fiind perlată), ce împart
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suprafața în cinci registre fără decor.
Pe revers, piesa are o bridă metalică
subțire, sudată pe margine, pentru
prindere. Stare de conservare relativ
bună.
Analogii: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.101, nr.3; REABȚEVA 2014,
p.363, fig.101/2.
a.2.1 Pafta semisferică cu decor radial – subtip ʺcu acoladăʺ
17. Inv. 25514b MINAC: săpături
1982,
ESTER.
Secolul
XVIII.
Dimensiuni: L x l = 6,4 x 5,1; Gmedie =
0,2; Gr = 28,39. Bronz. Turnare,
sudare.
Piesă
semisferică,
cu
cheutoare–cârlig.
În
partea
contrapusă cheutorii se distinge o
placă suplimentară, în formă de
acoladă multiplă, ce se termină cu un
vârf ascuțit și este decorată cu un
motiv compozit. În centru se află o
protuberanță al cărei decor, compus
din linii și puncte, împarte suprafața
acesteia în șapte registre egale.
Marginea în formă de chenar este
decorată cu un brâu perlat, ce se
regăsește – deși șters – și pe acoladă.
Protuberanța centrală și marginea
sunt unite de șase serii a câte trei linii,
unite și paralele (cea din mijloc fiind
perlată), ce împart suprafața în șase
registre fără decor. Pe revers, piesa
are două bride metalice subțiri,
sudate pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare relativ bună.
Analogie: CCA 2004, pl.14.
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18. Inv. 36436a MINAC: săpături
1989,
GHIAURCHIOI.
Prima
jumătate
a
secolului
XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 6,4 x 5,3;
Gmedie = 0,2; Gr1/Gr2 = 41,71/40,47.
Bronz. Turnare, sudare. Compusă din
două piese semisferice, identice, ce se
deosebesc doar prin elementele
cheutorilor – cârlig și verigă. În
părțile contrapuse cheutorilor se
distinge o placă suplimentară, în
formă de acoladă, ce se termină cu un
vârf ascuțit și este decorată cu diverse
motive florale. În centru se află o
protuberanță‐rozetă al cărei decor,
compus din linii și puncte, împarte
suprafața acesteia în opt registre
egale. Marginea în formă de chenar
este decorată cu un brâu perlat.
Protuberanța centrală și marginea
sunt unite de șase serii a câte trei linii,
unite și paralele (cea din mijloc fiind
perlată), ce împart suprafața în șase
registre fără decor. Cheutoarea–
verigă este mascată de o mică rozetă
(ϕ = 1,5) a cărei suprafață este
împărțită în opt registre egale de către
un decor compus din linii și puncte;
se remarcă similitudinea decorului
acestei plăcuțe cu cel al rozetei
centrale. Pe revers, fiecare din cele
două piese are câte două bride
metalice subțiri, sudate pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
bună.
Analogie: CCA 2004, pl.14.
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19. Inv. 36437 MINAC: 1984, passim,
GHIAURCHIOI. Prima jumătate a
secolului XVIII. Dimensiuni: L x l =
6,3 x 5,2; Gmedie = 0,2; Gr = 34,05.
Bronz.
Turnare,
sudare.
Piesă
semisferică, cu cheutoare–verigă. În
partea
contrapusă
cheutorii
se
distinge o placă suplimentară, în
formă de acoladă multiplă, ce se
termină cu un vârf ascuțit având un
decor compozit. În centru se află o
protuberanță al cărei decor, compus
din linii și puncte, împarte suprafața
acesteia în șapte registre egale.
Marginea în formă de chenar este
decorată cu un brâu perlat, ce se
regăsește și pe acoladă. Protuberanța
centrală și marginea sunt unite de
șase serii a câte trei linii, unite și
paralele (cea din mijloc fiind perlată),
ce împart suprafața în șase registre
fără decor. Cheutoarea–verigă este
mascată de o mică rozetă (ϕ 1,7), a
cărei suprafață este împărțită în opt
registre egale de către un decor
compus din linii și puncte. Pe revers,
piesa are două bride metalice subțiri,
sudate pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare bună.
Analogie: CCA 2004, pl.14.
a.3 Pafta semisferică cu decor pe toată suprafața
20. Inv. 25514a MINAC: săpături
1982,
ESTER.
Secolul
XVIII.
Dimensiuni: L x l = 6,3 x 5,7; Gmedie =
0,2; Gr = 28,78. Bronz. Turnare,
sudare.
Piesă
semisferică
cu
cheutoare‐verigă. Partea contrapusă
cheutorii este ascuțită. Întregul câmp
al paftalei este decorat cu motiv
floral‐vegetal. Există un prim decor,
constând în șase flori cu șase petale,
simetric dispuse față de axul
longitudinal al piesei, spre margine
(trei în stânga, trei în dreapta, având
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0,5cm între ele). Al doilea decor,
vegetal stilizat, ocupă câmpul central
în
întregime,
având
orientare
longitudinală. Execuția este îngrijită.
Marginea în formă de chenar este
decorată cu brâu perlat, bine
conservat. Pe revers, se cunoaște
locul unde au fost sudate cele două
bride metalice, acum rupte. Stare de
conservare bună.
Deocamdată nu i‐am aflat
analogii.
21. Inv. 36442 MINAC: săpături
1989,
GHIAURCHIOI.
Sfârșitul
secolului XVII – începutul secolului
XVIII. Dimensiuni: (L x l)medie = 3,55 x
3,2; Gmedie = 0,18; Gr1/Gr2 =
11,38/11,54. Bronz. Turnare, sudare.
Compusă din două piese semisferice,
identice, ce se deosebesc doar prin
elementele cheutorilor – cârlig și
verigă.
Părțile contrapuse cheutorilor sunt
ascuțite. Întregul câmp al paftalei
este decorat cu motiv floral,
respectiv un grup de trei flori (două
dintre ele pot fi identificate ca lalele)
ce pleacă în buchet dinspre
cheutoare, dezvoltându‐se în partea
opusă și părțile laterale. Posibil
motivul decorativ al arborelui vieții,
stilizat. Marginea în formă de chenar
este decorată cu brâu perlat. Pe
revers, fiecare din cele două piese
are câte o bridă metalică subțire,
sudată pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare foarte bună.
Deocamdată nu i‐am aflat
analogii.
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a.3.1 Pafta semisferică cu decor pe toată suprafața – subtip ʺcu acoladăʺ
22. Inv. 44363 MINAC: 2006, passim,
jud. CONSTANȚA. Sfârșitul secolului
XVII – începutul secolului XVIII.
Dimensiuni: L x l = 3,8 x 2,9; G = 0,15;
Gr = 11,3. Bronz. Turnare, sudare.
Piesă discoidală cu cheutoare–cârlig.
Partea contrapusă cheutorii are o
porțiune suplimentară de material, în
formă de acoladă simplă, fără decor,
ce se termină cu un vârf ascuțit.
Întregul câmp al paftalei este decorat
cu motiv floral, respectiv un grup de
trei flori (două dintre ele pot fi
identificate ca lalele) ce pleacă în
buchet dinspre cheutoare, dezvoltat în
partea opusă și părțile laterale. Posibil
motivul decorativ al arborelui vieții,
stilizat. Marginea în formă de chenar,
inclusiv în partea acoladei, este
decorată cu un brâu perlat, bine
conturat.
Pe revers, are o bridă
metalică subțire, sudată pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
bună.
Nu i‐am aflat analogii.
a.4 Pafta semisferică fără decor
23.
Inv. 25517a MINAC: săpături
1981, M2, ESTER. Prima jumătate a
secolului XVIII. Dimensiuni: L x l = 3,9
x 3,3; Gmedie = 0,15; Gr = 11,98. Bronz.
Turnare, sudare. Piesă semisferică, cu
cheutoare–cârlig
turnată.
Partea
contrapusă cheutorii este ascuțită. Nu
are decor; se distinge doar o nervură
mediană, pe linia ce unește cheutoarea
cu vârful opus. Margine în formă de
chenar, cu decor greu lizibil, probabil
perlat. Pe revers, bridă metalică
subțire, sudată pe margine, pentru
prindere. Stare de conservare relativ
bună.
Analogie: STĂNICĂ et alii, 2005‐
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2006, p.328, fig.5/3; p.329, fig.6/3.
24. Inv. 36420 MINAC: săpături 1989,
ESTER. Prima jumătate a secolului
XVIII. Dimensiuni: L x l = 5,8 x 5,6;
Gmedie = 0,15; Gr = 26,71. Bronz.
Turnare, sudare. Piesă semisferică, cu
cheutoare–cârlig, sudată.
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită. Nu are decor. Margine în
formă de chenar, cu decor perlat. Pe
revers, două bride metalice subțiri,
sudate pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare bună.
Analogii: STĂNICĂ et alii, 2005‐
2006, p.328, fig.5/3; p.329, fig.6/3.
25. Inv. 48099 MINAC: 1983, passim,
zona ESTER. Prima jumătate a
secolului XVIII. Dimensiuni: L x l =
3,64 x 3,3; Gmedie = 0,14; Gr = 7,75.
Bronz.
Turnare,
sudare.
Piesă
semisferică,
cu
cheutoare–cârlig
turnată (ruptă).
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită. Nu are decor; se distinge doar
o nervură mediană, pe linia ce unește
cheutoarea cu vârful opus. Margine în
formă de chenar, fără decor. Pe revers,
bridă metalică subțire, sudată pe
margine, pentru prindere.
Stare de conservare mediocră.
Analogii: STĂNICĂ et alii, 2005‐
2006, p.328, fig.5/3; p.329, fig.6/3.
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b. Pafta foliformă
b.1 Pafta foliformă cu decor central
26. Inv. 37114 MINAC: 1988, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 3 x 2; Gmedie =
0,2; Gr1/Gr2 =
4,83/4,83.
Bronz.
Turnare, sudare. Compusă din două
piese având formă foliacee, identice,
ce se deosebesc doar prin elementele
cheutorilor ‐ cârlig (rupt) și verigă.
Părțile contrapuse cheutorilor se
termină cu vârf ascuțit. Central se află
un decor ce constă într‐o floare/rozetă
micuță cu opt petale. Marginea este
delimitată printr‐un chenar cu două
rânduri de decor perlat, destul de bine
păstrat. Pe partea posterioară se află o
bridă metalică subțire, sudată, pentru
prindere. Stare de conservare relativ
bună.
Nu i‐am aflat deocamdată analogii.

b.2 Pafta foliformă cu decor pe toată suprafața
27. Inv. 37119 MINAC: 1988, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 4,4 x 2,8; G = 0,2;
Gr = 11,48. Bronz. Turnare, sudare.
Piesă de forma foliacee, cu cheutoare–
cârlig (ruptă). Partea contrapusă
cheutorii se termină cu vârf ascuțit.
Întregul câmp al piesei este decorat;
execuție îngrijită. Decorul constă în
elemente florale (două flori trilobate,
una în prelungirea celeilalte) și
vegetale, posibil motivul arborelui
vieții. Marginea este delimitată printr‐
un chenar cu decor perlat, destul de
bine păstrat. Pe partea posterioară se
află o bridă metalică subțire, sudată,
pentru prindere. Stare de conservare
relativ bună.
Analogii: JUGĂNARU 2005, p.91;
ПРОКОПЕНКО 2015, рис. 7‐10, б, в.
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c. Pafta discoidală

c.1 Pafta discoidală cu decor central
28.
Inv. 25515 MINAC: săpături
1982, M1 ‐ zona bazinului, ESTER.
Prima jumătate a secolului XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 4 x 3,8; Gmedie
= 0,1; Gr1/Gr2 = 11,38/13,34. Bronz.
Turnare, incizare, nituire. Compusă
din două piese circular ‐ discoidale,
identice, ce se deosebesc doar prin
elementele cheutorilor – cârlig (piesa
1), ce lipsește în totalitate, fiind tăiat,
și verigă (piesa 2), din care este ruptă
jumătate. Marginile sunt zimțate.
Centrul piesei 1 este decorat cu o
protuberanță în formă de floare cu
șase petale traforate, acest element
fiind prins de corpul paftalei printr‐
un nit. La piesa 2 acest element de
decor lipsește. Pe margine se poate
observa un brâu de linii incizate –
ʺVʺ‐uri întoarse – destul de șters, ceea
ce sugerează o vechime mai mare a
piesei
sau
o
utilizare
mai
îndelungată.
Execuția
întregului
ansamblu este destul de neglijentă.
Pe revers, fiecare din cele două piese
are câte două bride metalice subțiri,
sudate pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare mediocră.
Analogie: CUSTUREA 1986, p.302,
fig.2/1.
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29.
Inv. 36434 MINAC: săpături
1989,
ESTER.
Secolul
XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 5,3 x 5,3;
Gmedie = 0,12; Gr1/Gr2 = 23,91/27,37.
Bronz. Turnare, nituire. Compusă din
două piese circular ‐ discoidale,
identice, ce se deosebesc doar prin
elementele cheutorilor – cârlig (piesa
1), ce lipsește în totalitate, fiind rupt,
și verigă (piesa 2), în care se poate
observa un rest oxidat al cârligului.
Marginea este zimțată. Centrul este
decorat cu o protuberanță în formă
de frunză alungită, prinsă prin
nituire de corpul paftalei. Pe revers,
fiecare din cele două piese a fost
prevăzută cu câte două bride
metalice subțiri, sudate pe margine,
pentru prindere; în prezent, la piesa 1
lipsesc ambele (putându‐se observa
locul de prindere), piesa 2 având o
singură bridă. Stare de conservare
mediocră.
Analogie: CUSTUREA 1997, p.32‐
33.
30. Inv. 44899 MINAC: 2006, passim,
jud. CONSTANȚA. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 2,78 x 2,98; G =
0,12; Gr = 10,19. Metal comun; patină
verde‐închis. Turnare, sudare. Piesă
discoidală cu cheutoare – verigă.
Partea contrapusă cheutorii este
proeminentă și rotunjită, având două
mici crestături practicate asimetric
stânga – dreapta față de axul
longitudinal al piesei, suprafața
acesteia putând fi împărțită în trei
lobi principali conferind paftalei, în
ansamblul său, un aspect foliaceu.
Centrul piesei este decorat cu o
frunză cu cinci lobi, incizată.
Marginea piesei are un chenar lat de
cca 0,3cm, cu decor constituit dintr‐o
linie incizată ce urmărește fidel
conturul piesei, precum și diverse
alte linii mici și puncte, de asemenea
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incizate, dar greu vizibile. Partea
posterioară este prevăzută cu o bridă
metalică pentru prindere. Stare de
conservare foarte bună.
Analogie: АБЫЗОВА &РЯБЦЕВА
2007, p.96, fig.1/1.
c.2 Pafta discoidală cu decor radial
c.2.1 Pafta discoidală cu decor radial – subtip ʺcu acoladăʺ
31.
Inv. 2482 MINAC: 1960,
OSTROV. Sfârșitul secolului XVII.
Dimensiuni: L x l = 4,15 x 3,1; Gmedie =
0,15; Gr = 12,5. Bronz. Turnare,
sudare. Piesă circular‐discoidală, cu
cheutoare–cârlig. În partea opusă
cheutorii se distinge o placă
suplimentară, în formă de acoladă
simplă, ce se termină cu un vârf
rotunjit și este decorată cu șase
flori/rozete mici, dispuse simetric față
de axul longitudinal al piesei (două
verticale, câte două stânga–dreapta).
În centru, plecând de la un bumb
central, acum tocit, pleacă spre
margine radial un număr de nouă
linii, ce împart suprafața piesei în
nouă registre egale. Fiecare registru
are ca decor câte un punct aproape de
centru, iar spre margine câte o floare
mică, similar cu acolada. Marginea în
formă de chenar este decorată cu un
brâu perlat, ce se regăsește și pe
marginea acoladei, dar mai puțin
vizibil. Pe revers, piesa a fost
prevăzută cu o bridă metalică subțire
(actualmente
ruptă;
se
disting
punctele de contact), sudată pe
margine, pentru prindere. Stare de
conservare bună.
Analogie: ХРИСТОВА 2006, p.108,
fig.1.
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32. Inv. 41272 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Prima jumătate a
secolului XVIII. Dimensiuni: (L x
l)medie = 6,4 x 4,9; Gmedie = 0,15; Gr1/Gr2
= 27,15/27.96. Metal comun, poleit cu
bronz. Turnare, sudare. Compusă din
două piese circular ‐ discoidale,
identice, ce se deosebesc doar prin
elementele cheutorilor – cârlig (lipsă)
și verigă (ruptă). În partea opusă
cheutorilor se distinge o placă
suplimentară, în formă de acoladă
simplă, ce se termină cu un vârf
ascuțit și este decorată cu elemente
geometrice (opt puncte și o stea),
simetric dispuse față de axul central.
În centrul fiecărei piese este o
protuberanță punctiformă, de la care
pleacă spre margine patrusprezece
raze,
ce
împart
suprafața
în
patrusprezece registre decorative
egale, segmentate pe două paliere.
Primul palier este situat în treimea
superioară, având un decor din linii și
puncte; al doilea palier are între raze
un grup decorativ format dintr‐o
ʺpicăturăʺ cu un punct deasupra.
Marginea în formă de chenar este
decorată cu un brâu perlat. Pe revers,
fiecare din cele două piese are câte
două bride metalice subțiri, sudate pe
margine, pentru prindere. Stare de
conservare bună.
Analogie: ХРИСТОВА 2006, p.108,
fig.1.
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33. Inv. 41286 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: (L x l)medie = 4,75 x 3,45;
Gmedie = 0,16; Gr1/Gr2 = 16,8/15,05.
Bronz. Turnare, sudare. Compusă din
două piese circular ‐ discoidale,
identice; cheutorile lipsesc, fiind
rupte. Partea contrapusă cheutorii are
o placă suplimentară, în formă de
acoladă simplă, ce se termină cu un
vârf ascuțit. În centru este ștanțată o
protuberanță, de la care pleacă radial
spre chenarul perlat nouă linii, egale
și simetric dispuse, ce împart
suprafața piesei în nouă registre
egale. Fiecare registru conține o floare
mică cu opt petale, ca element
decorativ. Acolada are același tip de
decor, o floare/rozetă mică cu opt
petale, flancată simetric de cinci
flori/rozete mai mici, al căror decor
este greu lizibil. Marginea în formă
de chenar este decorată cu un brâu
perlat, ce se regăsește și pe acoladă.
Pe revers, fiecare din cele două piese
are câte o bridă metalică subțire,
sudată pe margine, pentru prindere.
Stare de conservare relativ bună.
Analogie: ХРИСТОВА 2006, p.108,
fig.1.
c.3 Pafta discoidală cu decor pe toată suprafața
34. Inv. 25516 MINAC: 1981, passim,
ESTER. Secolul XVIII. Dimensiuni: L
x l = 6,43 x 5,4; G = 0,2; Gr = 40,76.
Bronz. Turnare, sudare. Piesă circular
– discoidală cu cheutoare – verigă.
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită, având forma unei acolade
simple. Întregul câmp al piesei este
decorat; execuție îngrijită, simetrică.
Decor compus din serii a câte șase
elemente, cu excepția vârfului
acoladei, decorat cu un singur bumb
metalic. Central se află un bumb
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rotund, proeminent, împrejmuit cu
un decor geometric radial, ce se
continuă cu raze formate din câte
două puncte, în număr de șase, ce
împart câmpul în șase registre egale.
În mijlocul fiecărui registru se află
câte o floare micuță cu șase petale,
formate din perle metalice alăturate.
Marginea este delimitată printr‐un
chenar cu decor perlat mărunt, mai
vizibil în partea acoladei. Lipsesc
bridele metalice de prindere. Stare de
conservare bună.
Analogie: CUSTUREA 1986, p.302,
fig.2/3.
35. Inv. 31304 MINAC: săpături 1980,
M6 ‐ zona bazinului, ESTER. Secolul
XVIII. Dimensiuni: (L x l)medie = 3,8 x
3,4; Gmedie = 0,15; Gr1/Gr2 = 13,61/11,62.
Bronz. Turnare, sudare. Compusă din
două piese circular ‐ discoidale,
identice, ce se deosebesc doar prin
elementele cheutorilor – cârlig (rupt) și
verigă. Părțile contrapuse cheutorilor
sunt ascuțite. În centru este ștanțată o
protuberanță, în formă de floare/rozetă
cu șase petale. Marginea este decorată
cu brâu perlat. Câmpul dintre
protuberanță și margine este împărțit
în opt registre egale, fiecare având o
floare cu cinci petale încadrată într‐un
oval, iar în mijlocul florii un bumb
metalic proeminent. Cheutoarea –
verigă este mascată de o mică plăcuță
(ϕ = 1,3) în formă de rozetă, a cărei
suprafață este împărțită în șase registre
egale de către un decor compus din
linii și puncte. Pe revers, fiecare din
cele două piese are câte două bride
metalice subțiri, sudate pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
mediocră.
Analogii: CUSTUREA 1983, p.548,
fig.5/3. VASILIU 1996, p.242, fig.VI/3.
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36. Inv. 41295 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 6,1 x 5,2; G = 0,2;
Gr = 34,63. Bronz. Turnare, sudare.
Piesă circular – discoidală cu
cheutoare – verigă (ruptă parțial).
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită, având forma unei acolade
simple. Întregul câmp al piesei este
decorat; execuție îngrijită, simetrică.
Compoziția decorului se bazează pe
serii a câte șase elemente, cu excepția
vârfului acoladei, decorat cu un
singur bumb metalic. Central se află
un
bumb
rotund,
proeminent,
împrejmuit cu un decor geometric
radial, ce se continuă cu raze formate
din câte două puncte, în număr de
șase, ce împart câmpul în șase
registre egale. În mijlocul fiecărui
registru se află câte o floare/rozetă
micuță cu șase petale, formate din
perle metalice alăturate. Pe partea
posterioară se află două bride
metalice subțiri, sudate, folosite
pentru prindere. Marginea este
delimitată printr‐un chenar cu decor
perlat mărunt, mai vizibil în partea
acoladei. Stare de conservare bună.
Analogie:
CUSTUREA
1986,
p.302, fig.2/3.
37. Inv. 41301 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 4,25 x 4,3; G =
0,15; Gr = 19,52. Bronz. Turnare,
poansonare, incizare.
Piesă discoidal‐foliacee cu cheutoare–
verigă (discontinuă).
Partea contrapusă cheutorii este
ascuțită. Întregul câmp al piesei este
decorat; execuție îngrijită, simetrică.
Decorul constă în patru grupuri de
câte trei linii subțiri, incizate, ce
delimitează în interior două registre
fără decor, iar în exterior trei registre
cu decor vag floral, realizat prin
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poansonare, ușor tocit. Aproape de
centru se află o mică protuberanță
metalică,
flancată
în
partea
superioară de către două găuri
simetrice (stânga–dreapta), probabil
acestea având rolul de susținere prin
coasere a cordonului, lipsind pe
partea posterioară bridele metalice de
prindere. Marginea este delimitată
printr‐un chenar, decorat cu un șir
continuu de linii mici, incizate. Stare
de conservare foarte bună.
Nu i‐am aflat analogii.
38. Inv. 41302 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 4,3 x 4; Gmedie =
0,15; Gr = 22,68. Bronz. Turnare,
sudare. Piesă circular ‐ discoidală, cu
cheutoare – verigă, turnată. Partea
contrapusă cheutorii are un mic
adaos de material (2,35 x 0,6cm), în
formă de paranteză, al cărei decor
face corp comun cu decorul principal.
Marginea formează un chenar lat de
cca. 0,4cm, decorat prin linii scurte,
drepte, la distanțe egale. Corpul
piesei conține un decor compozit,
greu lizibil, cu elemente vegetale și
geometrice, încadrate de unsprezece
bumbi reliefați, dispuși simetric în
jurul unui element central. Pe revers,
piesa a fost prevăzută cu o bridă
metalică subțire, sudată pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
relativ bună.
Nu i‐am aflat analogii.
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39. Inv. 41305 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 4,45 x 4; G = 0,15;
Gr = 16,79. Bronz. Turnare, sudare.
Piesă discoidal‐foliacee cu cheutoare–
verigă. Partea contrapusă cheutorii
este ascuțită. Întregul câmp al piesei
este decorat; execuție îngrijită,
simetrică. Toată compoziția decorului
este exclusiv vegetală. Pe axul central
longitudinal se disting două buchete
de flori, suprapuse, ce par că pleacă
unul din celălalt; floarea de lângă
cheutoare ar putea fi o lalea. Cele
două
buchete
au
următoarea
compoziție: câte o floare mare pe
axul central și câte două flori mai
mici îndreptate stânga – dreapta, ce
ajung până la marginea piesei,
umplând întregul câmp. Toate florile
au câte trei petale. Cele două bride
metalice de pe partea posterioară
lipsesc, se distinge locul unde au fost
sudate. Marginea este delimitată
printr‐un chenar. Stare de conservare
foarte bună.
Nu i‐am aflat analogii.
40. Inv. 41308 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 4,85 x 4,7; G = 0,2;
Gr = 27,77. Bronz. Turnare, incizare.
Piesă discoidal‐foliacee cu cheutoare–
cârlig, ruptă. Partea contrapusă
cheutorii este ușor ascuțită. Suprafața
piesei este în întregime decorată.
Marginea este delimitată printr‐un
decor perlat, grosier, ce este separat
de câmpul piesei printr‐o linie
subțire. În centru are un bumb
metalic, deloc proeminent. Între acest
bumb și linia subțire se află un câmp
împărțit în douăsprezece registre, ce
conțin elemente vegetale stilizate,
incizate. Întregul decor este greu
vizibil, datorită execuției neglijente.
Partea posterioară nu are prevăzute
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bridele metalice de prindere. Stare de
conservare relativ bună.
Nu i‐am aflat analogii.
41. Inv. 44896 MINAC: 2006, passim,
jud. CONSTANȚA. Secolul XVI (?).
Dimensiuni: L x l = 2,6 x 2,6; G = 0,15;
Gr = 5,9. Bronz. Turnare, incizare,
sudare. Piesă circular‐discoidală cu
cheutoare lipsă; se distinge locul
unde aceasta a fost sudată. Decor
incizat pe toată suprafața, greu
lizibil; compozițional, se distinge un
motiv central de la care pleacă spre
margine linii incizate (poate vas cu
flori, stilizat). Execuție neglijentă.
Marginea piesei are chenar, cu decor
constituit din puncte imprimate.
Partea posterioară este prevăzută cu
o bridă metalică rotunjită de
prindere. Deteriorată.
Analogie: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.104, nr.20.
c.3.1 Pafta discoidală cu decor pe toată suprafața – subtip ʺcu acoladăʺ
42. Inv. 41296 MINAC: 1999, passim,
zona TÂRGUȘOR. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 6 x 5,1; G = 0,25; Gr
= 50,88. Bronz. Turnare, sudare. Piesă
discoidală, cu cheutoare ruptă din
vechime. În partea opusă cheutorii se
distinge o placă suplimentară, în
formă de acoladă multiplă, ce se
termină cu un vârf ascuțit și este
decorată cu motive vegetale. În centru
este o protuberanță fără decor,
înconjurată
de
două
registre
concentrice, decorate: primul sub
formă de rozetă dublă; al doilea, cu
ghirlandă vegetală. De o parte și de
alta a locului de plecare al cheutorii,
simetric dispuse la 1,5cm de aceasta,
se află doua ʺurechiușeʺ metalice, de
1,5cm lungime. Marginea în formă de
chenar este decorată cu un brâu perlat.
Pe revers, piesa are două bride
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metalice subțiri, sudate pe margine,
pentru prindere. Stare de conservare
bună.
Nu i‐am aflat analogii
43. Inv. 44365 MINAC: 2006, passim,
jud. CONSTANȚA. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 3,65 x 2,8; G = 0,2;
Gr = 14,23. Bronz. Turnare, sudare.
Piesă circular‐discoidală cu cheotoare
–verigă.
Partea contrapusă cheutorii are o
porțiune suplimentară de material, în
formă de acoladă simplă, ce se
termină cu vârf ascuțit și este decorată
cu motiv vegetal stilizat. Întregul
câmp al paftalei este decorat. Central,
se distinge o mică floare/rozetă cu
șase petale, încadrată de un cerc
format din zece perle metalice, situat
la 0,2 cm de aceasta, spre margine.
Urmează un alt cerc, dezvoltat spre
margine, constituit din zece perle
metalice, situate la 0,3 cm distanță una
față de alta și la aceeași distanță față
de primul cerc. Perlele metalice sunt
înconjurate de linii subțiri, greu
vizibile, realizând, se pare, un decor
vegetal. Marginea în formă de chenar,
inclusiv în partea acoladei, este
decorată cu un brâu perlat, destul de
bine conturat.
Pe revers, lipsește
brida metalică de prindere, nefiind
vizibil nici locul de sudare. Stare de
conservare bună.
Analogie: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.98, fig.2/4.
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c.4 Pafta discoidală fără decor
44. Inv. 44900 MINAC: 2006, passim,
jud. CONSTANȚA. Secolul XVIII.
Dimensiuni: L x l = 2,4 x 2,6; G = 0,12;
Gr = 6,27. Metal comun cu patină
verde‐închis. Turnare, sudare. Piesă
circular‐discoidală
cu
cheutoare–
cârlig. Partea contrapusă cheutorii
este ușor ascuțită, având două mici
crestături practicate simetric stânga –
dreapta față de axul longitudinal al
piesei, suprafața acesteia putând fi
împărțită în trei lobi conferind
paftalei, în ansamblul său, un aspect
foliaceu. Marginea piesei nu este
delimitată. Partea posterioară este
prevăzută cu o bridă metalică de
prindere. Stare de conservare foarte
bună.
Analogii: АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА
2007, p.96, fig.1; p.100, fig.1.
45. Inv. 48082 MINAC: 1983, passim,
zona
ESTER.
Secolul
XVIII.
Dimensiuni: L x l = 6,1 x 5,74; G = 0,15;
Gr = 31,82. Metal comun. Turnare,
sudare. Piesă circular–discoidală cu
cheutoare–verigă. Partea contrapusă
cheutorii este ușor ascuțită. Suprafața
nu are decor, doar în centru fiind
practicat un orificiu cu ϕ = 0,3,
probabil
cu
funcție
decorativă.
Marginea piesei are opt zimți, simetric
dispuși,
conferind
paftalei,
în
ansamblul său, un aspect foliaceu
stilizat.
Partea posterioară este
prevăzută cu două bride metalice de
prindere; acestea sunt inegale ca
dimensiune, una fiind plată și subțire,
cealaltă având forma unui mic drug
paralelipipedic (la locul de sudare al
acesteia din urmă, în ambele capete,
lipsesc mici bucăți de material). Stare
de conservare bună.
Nu i‐am aflat analogii.
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Cele 45 piese descrise în catalog provin în principal din zona centrală a
Dobrogei, dar și cea a litoralului maritim (Vadu / Ghiaurchioi), o singură piesă
provenind din zona Dunării, respectiv Ostrov (Pl. I). Aceste tipuri de paftale se
încadrează cronologic în perioada secolelor XVII ‐ XVIII. În câteva cazuri datarea
este susținută de descoperiri monetare13, dar în general se are în vedere
încadrarea cronologică în baza tipologiei și analogiilor cu alte descoperiri. De
asemenea, dintre paftalele găsite în morminte, majoritatea fuseseră amplasate în
zona bazinului14, ceea ce ar putea indica, pe lângă alte elemente de ritual,
apartenența la religia creștină a defuncților15.
Niciuna dintre piesele analizate nu are inscripții (acestea lipsind și în cazul
pieselor similare publicate). Tehnicile de execuție sunt cele cunoscute și în alte
epoci: turnare în tipare16, ștanțare, poansonare, sudare / lipire.
Materialele utilizate sunt bronzul și arama; rareori sunt argintate. Lipsa
analizei metalografice și a unei baze de date face ca să nu se poată determina
originea pieselor, eventual a centrului de producție (este semnalată, pentru
secolele XVII‐XVIII, existența unor ateliere pentru accesorii și bijuterii ieftine la
Brăila17, fapt plauzibil având în vedere importanța comercială a orașului în
această perioadă). Putem doar presupune existența unor centre meșteșugărești
locale, având în vedere lipsa de acuratețe și finețe a execuției, de cele mai multe ori,
ceea ce poate indica lipsa unei specializări în acest meșteșug, calitățile mai modeste
ale meșterului sau ale atelierului de proveniență. Piesele prezentate în catalog se
dovedesc a fi în totalitate produse de serie, destinate comercializării către categorii de
cumpărători lipsite de pretenții artistice18 sau de posibilități financiare deosebite.
Piesele prezintă analogii tipologice cu descoperiri făcute în diverse puncte ale
Dobrogei (Enisala19, Isaccea20, Peceneaga21‐Tulcea), toate datate între secolele XVII‐
13
Vezi piesele inv. 31304: CUSTUREA 1983, fig.5/3, datare prin monedă emisă de
Mahmud I (1730 – 1754) la Constantinopol; inv. 25515: CUSTUREA 1986, fig.2/1, datare
Ahmed III (1703 – 1730); inv. 25512: CUSTUREA 1986, fig.2/2, datare Mustafa III (1757 –
1774). Se știe că monedele sunt utilizate o perioadă și după ieșirea din uz, ceea ce nu ajută
prea mult la stabilirea datei post quem a înmormântărilor; totuși în cazurile prezentate se
poate afirma că au fost făcute în cursul secolului XVIII.
14
CUSTUREA 1983: inv. 31303 în M9; inv. 31304 în M6; CUSTUREA 1986: inv. 25515 în
M1; inv. 25512 în M9.
15
Deși este atestată purtarea paftalelor atât de către creștini, cât și de musulmani, vezi
МАНЕВА 2011, p.87.
16
Până în prezent nu au fost găsite și matrițe folosite în procesul de turnare.
17
CÂNDEA et alii 2004, p.60: ipoteza este susținută de descoperirea, grupată, a două
paftale de bronz, alături de un fragment de lănțișor din același material, a unui bumb, a
unei bare de bronz și a unui colțar.
18
Influența noilor modele culturale pătrunde până în cele mai profunde straturi
sociale, fără a fi însă pe deplin asimilată la nivelul conceptelor, ci doar la cel al formelor
exterioare, vezi și SPIRESCU 2010, p.25‐26.
19
STĂNICĂ et alii 2005‐2006: punctele ʺLa Bisericăʺ şi ʺLa Buclucʺ (fig.5/3 și fig.6/3,
pafta semisferică fără decor).
20
VASILIU 1995: Biserica ʺSf. Gheorgheʺ (pafta semisferică cu decor central, pl.V/1,2 și
discoidală cu decor pe toată suprafața, pl.V/4); VASILIU 1996: pafta semisferică cu decor
central, pl.VI/3 și discoidală cu decor pe toată suprafața, pl.VI/5; JUGĂNARU 2005, p.91:
primele două artefacte (pafta foliformă cu decor pe toată suprafața).
21
ПРОКОПЕНКО 2015, fig.7‐8/в: pafta discoidala cu decor pe toată suprafața.
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XIX, precum și cu descoperiri din alte zone din România (Brăila22, Retevoești23,
Piua Petrii24), Republica Moldova (Costești25), Ucraina (Kartal26 – Orlovka,
Akkerman27 ‐ Cetatea Albă, Hotin28), Serbia (Vranje29), Macedonia (Vodoča30),
Bulgaria (Karnobat31, Vetren32, Sofia33, Tîrnovo34, Gabrovo35, Veliki Preslav36,
Silistra37)(Pl. II).
Este de amintit, în acest context, o descoperire făcută în nord‐vestul
Caucazului (Gruzinka, regiunea Krasnodar, Rusia), cimitirul 10, tumulul 42,
respectiv o pereche de paftale datate în secolul XVII – începutul secolului XVIII,
probabil ajunse aici prin comerț sau circulația persoanelor. Piesele sunt de tip
balcanic deși descrieri ale autorilor europeni din secolul XIX menţionează paftaua
în portul tradițional al femeilor circaziene38.
Totodată, nu trebuie uitată centura tătărească de tip kawkaz‐kușak39, care
prezintă similitudini de formă și construcție cu tipul de pafta foliformă, însă
diferind substanțial de aceasta; reprezintă o variantă caucaziană cu influențe
slave, ce intră în spațiul european pe această rută. Pare mult mai probabilă o
origine comună a acestor tipuri decât o influențare reciprocă într‐o epocă târzie,
poate dintr‐un spațiu învecinat, cel iranian, inițial fiind vorba de reprezentarea
unei aripi de pasăre, și nicidecum a unei frunze40.
CÂNDEA et alii 2004, pl.14: pafta semisferică cu decor radial.
POPESCU & ROSETTI 1959, p.714, fig.15: pafta semisferică cu decor central. Piesa a
fost descoperită în M 4 din necropola ce funcționa în secolele XIV – XVI. În opinia noastră,
datarea este prea timpurie pentru acest spațiu.
24
АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА 2007, p.98, tab.2/5: pafta discoidală cu decor pe toată
suprafața.
25
АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА 2007, p.104, poz.20: pafta discoidală cu decor pe toată
suprafața; p.100, poz.1: pafta discoidală fără decor; p.101, poz.3: pafta semisferică cu decor
radial; p.101, poz.2: pafta semisferică cu decor central.
26
REABȚEVA 2014, p.361, fig.99/5: pafta semisferică cu decor pe toată suprafața,
subtip ʺcu acoladăʺ.
27
ПРОКОПЕНКО 2015, fig.7‐10/в: pafta foliformă cu decor pe toată suprafața, fig.7‐
7/п: pafta semisferică fără decor, fig.7‐7/p,c: pafta semisferică cu decor central.
28
МИСБКО & ПИВОВАРОВ 2012, p.369, fig.3/6: pafta semisferică cu decor central.
29
ПРОКОПЕНКО 2015, fig.7‐7/т: pafta discoidală cu decor pe toată suprafața.
30
МАНЕВА 2011, p.96, fig.9: pafta discoidală cu decor central; МАНЕВА 2011, p.97,
fig.10: pafta semisferică cu decor central.
31
ХРИСТОВА 2006, p.108, fig.1: pafta discoidală cu decor radial, subtip ʺcu acoladăʺ;
ХРИСТОВА 2006, p.109, fig.2,3: pafta semisferică cu decor central.
32
АБЫЗОВА & РЯБЦЕВА 2007, p.96, tab.1/1: pafta discoidală fără decor, datată în
secolul XIV ‐vezi REABȚEVA 2014, p.142.
33
ПРОКОПЕНКО 2015 fig.7‐8/з: pafta semisferică cu decor central.
34
ПРОКОПЕНКО 2015, fig.7‐7/к.
35
ПРОКОПЕНКО 2015, fig.7‐7/п, г: pafta semisferică cu decor central, găsită în M72,
împreună cu monedă emisă sub Ivan Alexandru (sec.XIV) – vezi și REABȚEVA 2014, p.142.
36
ДИМИТРОВ 2012, p.100, fig.3/6: pafta foliformă cu decor pe toată suprafața.
37
Pafta semisferică cu decor radial. Nu am avut acces la bibliografie, dar am văzut
personal piesele, în expoziția Muzeului de Arheologie din localitate.
38
ДРУЖИНИНА 2014, p.84.
39
MAGIRU 2008, p.58.
40
ALAN 1982, p.104/187 și p.105/187; poate fi datată în sec. XI pe baza motivelor
decorative. La Tepe Madraseh – în partea nordică a actualului Iran, spre Munții Caucaz,
22
23
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Decorul paftalelor urmărește forma lor, fiindu‐i subordonat. Un element
aproape nelipsit este rozeta, motiv floral stilizat, dar și străvechi simbol solar41.
Tradiții antice42 în utilizarea rozetelor au fost continuate și dezvoltate în secolele
XVII ‐ XIX în decorarea paftalelor. La piesele studiate rozeta este prezentă, ca
element decorativ, în 2/3 din cazuri, în general fiind plasată în centrul acestora,
dar face parte și din decorul general, pe corpul pieselor. Are între 6 și 10
ʺpetaleʺ43, în două cazuri este figurată ʺîn negativʺ, iar în alte trei are un mic
orificiu (chaton) în vârf, poate dedicat inserției de pastă colorată, pentru sporirea
efectului estetic. La un număr redus de piese (trei), o plăcuță în formă de rozetă
este folosită ca element de mascare a cheutorii. Câteva paftale, incluse de noi în
categoria celor cu decor radial (cu analogii la Karnobat44, Bulgaria – deci posibil
mai vechi45), au o reprezentare a rozetelor care sare din canonul consacrat,
umplând aproape întreaga suprafață a piesei; avem de‐a face cu o stilizare,
abstractizare și repetitivitate a decorației, pe întreaga suprafață46. Prezența și
utilizarea frecventă a acestui element de decor nu trebuie să mire, într‐o perioadă
istorică și o zonă geografică intens legată de lumea orientală47, iar figurarea
rozetei nu se face exclusiv pe paftale, ci deopotrivă constituie elemente de decor și
pentru alte categorii de accesorii vestimentare sau bijuterii (cum ar fi, spre
exemplu, cercelul cu pandantiv descoperit la Enisala48).
Un alt element ce face frecvent parte din decor este reprezentat de ʺperleʺ
metalice (bumbi), folosite preponderent la delimitarea marginii piesei dar și pe
corpul acesteia formând, singure sau în combinație cu alte elemente, diferite
modele.
Un număr redus de paftale au ca decor combinații de motive geometrice și
vegetale, alăturate sau suprapuse, în repertoriul ornamental distingându‐se
motive florale (recognoscibil cel al lalelei) și fitomorfe (pomul vieții, în varianta
buchetului cu flori). În patru cazuri se poate remarca maniera asemănătoare de
săpăturile efectuate au scos la iveală piese datate sec. VIII – XIII p.Chr., de influență
islamică timpurie.
41
EVSEEV 1994, p.61. Putem considera rozeta ca reprezentare geometrizantă a astrului
zilei.
42
Nu există un hiatus în utilizarea lor ca element decorativ, între antichitate și evul
mediu. Sunt întâlnite constant în zona balcanică devenind, alături de cruce, unul din
simbolurile aristocrației, așa cum rezultă din imagini murale bisericești, de sec. X
(portretul țarului Simeon) sau XIV (regele Constantin cu prințesa Irina), în Bulgaria (vezi
ХРИСТОВА 2006, p.109).
43
CAMILAR & CAMILAR 2001: cea mai frecventă este cea cu şase braţe, aceasta poate
şi din cauza unei mai uşoare execuţii tehnice. Rozeta cu şapte braţe (mai rară) corespundea
inițial celor șapte dimensiuni extracosmice, dar mai mult ca sigur, înțelesul originar se
pierde, rămânând perpetuarea lipsită de încărcătură mistică a formelor inițiale.
44
ХРИСТОВА 2006, p.108‐109: autoarea consideră că acest tip își găsește analogii în
Bulgaria din secolul X până în secolul XIV.
45
Deși pentru acest tip sunt propuse și datări mai târzii, în prima jumătate a secolului
XIX (vezi TĂNĂSOIU 2015, p.67, poz.98).
46
Trăsături specifice, de altfel, și artei islamice, conform KOMAROFF 2014.
47
SPIRESCU 2010, p.60: rozeta este un element decorativ caracteristic artei orientale.
48
MĂNUCU‐ADAMEȘTEANU 1984: necropola medievală ʺLa Bisericăʺ, cercel cu
pandantiv al cărui decor are o rozetă cu 8 petale, argint aurit; datare sec. XV ‐ XVI (Anexe,
fig.22/22).
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reprezentare a buchetului cu flori: fie cu două flori trilobate, una în prelungirea
celeilalte, fie grup de trei flori ce pleacă dintr‐un buchet, dezvoltând ornamentul
în partea opusă și spre părțile laterale. În cel puțin un caz se pot identifica florile
ca fiind lalele. Deși această floare reprezintă unul dintre simbolurile cele mai
importante ale lumii islamo ‐ orientale, datorită multiplelor sale conotații mistice
și literare49, paftale decorate în această manieră, cel puțin până în prezent, sunt
puține50.
Din punct de vedere al formelor, paftalele prezentate sunt grupate în trei
tipuri: semisferice, foliforme și discoidale (subtipurile fiind stabilite în funcție de
dispoziția decorului).
Paftalele discoidale au caracteristică convexitatea foarte redusă, în puține
cazuri fiind singurul element ce le diferențiază de cele semisferice. Forma
predominantă este cea rotundă sau, mai rar, rotund ‐ foliacee cu margini zimțate.
Este tipul cel mai divers, din punct de vedere al decorului, dintre piesele descrise
în catalog.
Paftaua foliformă, a cărei origine este prezumată în spațiul indo‐iranian, este
diferit descrisă în literatura de specialitate (ʺsâmbure de migdalăʺ, ʺconʺ,
ʺcastravete turcescʺ, ʺlacrimăʺ, Paisley51). Apare relativ târziu în acest areal,
probabil către sfârșitul secolului XVII, forma fiind preluată și adaptată rapid de
meșteșugarii balcanici (sub influența tradiției bizantine), dobândind amplitudine
și un decor specific52. Avem doar două exemplare printre piesele prezentate,
ambele având caracteristici de formă și decor pe care le putem considera de certă
influență orientală.
Paftalele semisferice au caracteristică convexitatea, mai accentuată sau mai
redusă, aceasta fiind în funcție atât de maniera de confecționare, cât și de
mărimea piesei. Accentuarea convexității este o consecință a influenței artei
orientale, mai activă după intrarea acestor zone sub dominație otomană. Forma
semisferică53 (cupola / calota) este larg utilizată în lumea otomană, fie și numai
gândindu‐ne la acoperișul moscheelor sau hamam‐urilor. De aceea, considerăm
posibilă apariția acestor variante, cu convexitatea mai accentuată, prin adaptarea
formelor pre‐existente, bizantino‐balcanice, pe măsura instituirii și, mai ales,
după accentuarea stăpânirii otomane în aceste teritorii. Este de remarcat, în
reprezentări picturale ale societății constantinopolitane din secolele XVI – XVIII,
evoluția purtării paftalelor ca accesoriu component al costumației de zi cu zi. În
49
BOGHOSSIAN 2010, p.21: numele arab al acestei flori, lalah (în turcă lâle), este scris
cu aceleași litere ca și numele lui Allah; laleaua e floarea care a răsărit la mormântul
Profetului, care se așează pe masă la Anul Nou iranian (ce se sărbătorește în ziua
echinoxului de primăvară) etc. Tot în acest context trebuie amintit că laleaua este floarea‐
simbol a Imperiului Otoman (TĂNĂSOIU 2015, p.22), iar Perioada Lalelei (Lâle Devri), la
începutul secolului XVIII, constituie o perioadă de efervescență culturală în imperiu.
50
Este de amintit paftaua foliformă descoperită la Novi Pazar, Bulgaria: ДИМИТРОВ
2012, p.94, fig. 1 (foto) + p.100, fig.3/6 (desen).
51
https://en.wikipedia.org/wiki/Paisley_(design)
52
TĂNĂSOIU 2015, passim.
53
Cupola este un element preluat de turci din arta Asiei Centrale, unde s‐a dezvoltat
sub influența canoanelor artei islamice; de asemenea, este un simbol al puterii în arta
islamică, vezi GAMM 2014.
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secolul XVI, când în vogă este stilul Rumi54, desemnând influența artistică a Noii
Rome (deci bizantină) și chiar și mai tîrziu (secolul XVII), paftaua în actualul
accept al termenului, nu apare la costumele feminine55. În schimb, începînd cu
sfârșitul secolului XVII și în special în secolul XVIII, este reprezentată frecvent în
costumația habituală56, preponderent feminină dar și masculină. Este un fenomen
de influențare reciprocă și o sinteză balcano‐orientală, ce începe cu mult înainte
de intrarea sub posesie efectivă otomană a teritoriilor balcanice, de tradiție
artistică bizantină și general‐balcanică57. Această sinteză se evidențiază în cazul
decorului58, în special cel vegetal – floral, care în reprezentarea balcanic‐otomană
este caracterizat de o geometrie cursivă, rotunjită, bogat florală, reflectând
simbioza culturilor ce au interacționat în acestă parte a Europei.
***
Începând cu sfârșitul secolului XVIII, poate fi remarcată tendința de mărire a
dimensiunilor59; vor lua naștere în atelierele balcanice60 și anatoliene61 paftalele
secolului XIX, mari, voluminoase, cu execuție sofisticată în metale nobile și
încărcături de pietre semiprețioase, care își vor schimba în mare parte și
destinația, de la un accesoriu vestimentar înfrumusețat (așa cum îl găsim în
secolul XVII și, cu precădere, în secolul XVIII) la veritabilă piesă de trusou nupțial
sau simbol al statutului social62, atribute ce se vor menține până în prima jumătate
a secolului XX.
Putem afirma că paftalele de influență orientală încep să fie vizibile în acest
spațiu pe măsura avansării purtătorilor culturii specifice63, respectiv armatele
otomane și populațiile care le‐au urmat. Un argument suplimentar îl poate
constitui distribuția spațială a acestor piese (vezi Pl. II), majoritatea lor fiind

BOGHOSSIAN 2010, p.19.
vezi KHAZARINA 2008; HITZEL 2011, p.87.
56
HITZEL 2011, p.83; TÜLAY 2005, p.202, 203, 207, 214; ПРОКОПЕНКО 2015, fig.7‐12.
57
Această tradiție se păstrează intactă, în multe părți ale lumii balcanice, până târziu
în secolul XVII, spre exemplu în atelierele sârbești, vezi ȚEICU 2009.
58
REABȚEVA 2014, p.145: în general, la Dunărea de Jos în decorul centurilor feminine
este evidentă influența orientală.
59
Putem presupune ca o ipoteză de lucru, fără a fi o certitudine absolută, că cele mai
mici piese sunt cele mai vechi.
60
Spre exemplu, plocile macedonene, vezi MAGIRU 2008, p.58; GUDUVAN et alii 1979,
p.28; costumul tradițional al populației bulgare și găgăuze (sudul Republicii Moldova),
vezi REABȚEVA 2014, p.145.
61
GÜLER, ARAL 2014: în Konya, regiunea centrală a Anatoliei, se constată creșterea în
dimensiune a paftalelor în secolele XIX – începutul secolului XX, similar procesului
petrecut în Peninsula Balcanică, vezi exemplarele prezentate în paginile 154 – 162.
62
Tipul de pafta specific perioadei de început a modernității (două/trei părţi
componente de formă dreptunghiulară/trapezoidală/rotundă/foliformă, sistemul de
închidere cu balamale ‐ mascate cu plăcuță, ac şi lănţişor, tehnica elaborată și ornamentare
cu sticlă colorată/email/pietre semiprețioase), cu diverse variante şi subvariante, este
frecvent întâlnită în spaţiul balcanic şi anatolian, dar aparține mai mult de domeniul
etnografiei, cercetarea acesteia necesitând o abordare ce depășește granițele demersului
arheologic.
63
În măsura în care cultura materială reflectă realități politice și nu etnice, atâta timp
cât cele două realități nu se suprapun, vezi GIESLER 1981, p.96.
54
55
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descoperite în zonele de stăpânire directă64 (provinciile balcanice, Dobrogea,
Brăila, Hotin, Cetatea Albă). În celelalte cazuri poate fi vorba de comerț sau
circulație de persoane, încă de la începutul secolului XVI în regiune constatându‐
se o intensă activitate comercială cu produse de factură orientală65.
Așadar, nu vedem deloc imposibilă o adaptare rapidă a meșteșugarilor din
Balcani la cerințele pieței, care începe să fie subordonată stilului de viață islamic‐
otoman. Produse ce corespund preferințelor populației – ca beneficiar final ‐
asigură continuarea activităților meșteșugărești și, implicit, a afacerilor. Oferta
acestor producători se adaptează noii cereri; descoperirile reflectă o generalizare a
purtării acestui tip de accesoriu vestimentar, fapt care a atras după sine utilizarea
unor materiale accesibile financiar unei categorii mai largi de cumpărători și
imitarea unor tipuri răspândite.
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Pl. II ‐ Localităţile de descoperire a unor piese analoage celor prezentate în catalog.
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ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA METALELOR ÎN CENTRELE
DIN NORDUL DOBROGEI ÎN SECOLELE X‐XV
Aurel‐Daniel STĂNICĂ*
Keywords: metalworking, mineral resources, processing iron, processing of copper
and bronze, processing lead, processing of gold and silver, crafts, Northern Dobrudja,
10th‐15th centuries
Cuvinte‐cheie: prelucrarea metalelor, resurse minerale, prelucrarea fierului,
prelucrarea aramei şi bronzului, prelucrarea plumbului, prelucrarea aurului şi
argintului, meșteșuguri, nordul Dobrogei, secole X‐XV
Abstract: In the present study, based on data from the archaeological research and
documentary sources, we aim to review one of the main occupations of the northern
Dobrudja settlements’ inhabitants in the 10th – 15th centuries.
Along with farming, animal husbandry and fishery, various crafts and household
occupations were widespread within the local communities, producing tools and
household items.
The natural environment of North Dobrudja is an unique geological and
geographical unit, being a useful mineral substances deposit. Some of these deposits
present at the surface were accessible to the artisans who could extract the ore from these
veins.
This activity required thorough knowledge in procuring iron ore, combined with its
reduction and processing. A large number of debris resulting from the ore reduction
process, consisting of slag and iron blooms stands evidence to the development of this
occupation. The waste and scrap indicate the existence of installations (furnaces) for iron
reduction.
Based on the arguments provided by the archaeological research, completing an
informational vacuum, were certified both the ore reduction activities and the production
of iron, copper, bronze, lead, gold and silver objects.
This concern for the metalworking was one of the constant occupations of the
inhabitants of North Dobrudja in the 10th ‐15th centuries.
Rezumat: În lucrarea de față ne‐am propus să trecem în revistă pe baza datelor
furnizate de cercetarea arheologică și a surselor documentare, una din principalele
ocupații ale locuitorilor din așezările nord dobrogene în secolele X‐XV.
*
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Alături de cultivarea pământului, creșterea animalelor și pescuit, în rândul
comunităților locale erau răspândite diferite îndeletniciri meșteșugărești și casnice, fiind
produse unelte și obiecte de uz casnic și gospodăresc.
Cadrul natural al Dobrogei de nord, constituie o unitate geografică și geologică
aparte, fiind depozitara unor zăcăminte de substanțe minerale utile. Unele dintre aceste
zăcăminte prezente la suprafață erau ușor de exploatat și se aflau la îndemâna meșterilor
care puteau extrage minereul din aceste filoane.
Acest lucru presupunea cunoștințe în procurarea minereului de fier, combinată cu
reducerea și prelucrarea sa. Despre dezvoltarea aceste ocupații vorbesc numărul mare de
resturi rezultate în urma procedeului de reducere a minereului, care constau din zgură și
lupe. Aceste rebuturi și resturi indică și existența instalațiilor (cuptoarelor) pentru redus
minereu.
Pe baza argumentelor oferite de cercetarea arheologică, care vin să completeze un vid
informațional, sunt atestate atât activitățile de reducere a minereului, cât și producerea de
obiecte din fier, aramă, bronz, plumb, aur și argint.
Această preocupare a prelucrării metalelor a reprezentat una din ocupațiile
constante ale locuitorilor Dobrogei de nord în secolele X‐XV.
Introducere
Cercetarea arheologică din ultimele decenii a conturat în linii mari
activităţile economice din regiunea de nord a Dobrogei.
Pentru a înfăţişa ocupaţiile populaţiei locale, o deosebită importanţă o au
cercetarea meşteşugurilor în aşezările nord‐dobrogene în perioada secolelor X‐XV
şi elucidarea unor aspecte cu privire la aceste ocupaţii pe baza descoperirilor
arheologice publicate sau inedite. Cercetarea ocupaţiilor şi a diverselor
meşteşuguri ale comunităţilor din nordul Dobrogei oferă informaţii şi date noi
privind stadiul social, economic, cultural, dar şi posibilitatea de a înţelege nivelul
tehnologic şi metodele utilizate (tradiţii, influenţe, inovaţii etc.) pentru
producerea categoriilor de obiecte atât de necesare practicării îndeletnicirilor
tradiţionale.
Una din străvechile ocupaţii ale locuitorilor dintre Dunăre şi mare în acea
perioadă a fost legată de importanta activitate a prelucrării metalelor. Cercetările
arheologice au scos la iveală însemnate şi bogate dovezi ale practicării acestui
meşteşug. Populaţia locală de agricultori, crescători de animale, pescari sau
meşteşugari a avut nevoie de unelte cu care să practice respectivele îndeletniciri.
În acest context era firesc ca şi comunităţile locale să fi încercat găsirea unor surse
de materii prime din care să se obţină fierul atât de necesar pentru confecţionarea
diverselor unelte, obiecte casnice sau arme.
Prin studierea acestui aspect se pot aduce precizări privind posibilităţile,
capacităţile de producţie, schimburile economice, comerciale şi apariţia
meşteşugurilor specializate.
1. Distribuţia resurselor minerale feroase şi neferoase în Dobrogea
Spaţiul dintre Dunăre şi Marea Neagră, Dobrogea, constituie o unitate
geografică şi geologică aparte, caracterizată prin prezenţa celor mai vechi
formaţiuni geologice şi geomorfologice ce marcheaz ă începutul formării scoarţei
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terestre, întâlnite în Podişul Casimcei şi Munţii Măcin, dar şi formaţiuni mai noi,
aflate în plin proces de evoluţie, în cadrul Deltei Dunării1.
Din punct de vedere geologic şi geomorfologic sunt evidenţiate patru mari
unităţi: Platforma Dobrogei de Sud, Masivul Central‐Dobrogean, Orogenul Nord‐
Dobrogean şi Platforma Deltei Dunării2.
Transformările scoarţei terestre, petrecute în trecutul geologic în zona
Dobrogei, au avut impact asupra tipului, distribuţiei şi volumului de resurse
minerale feroase şi neferoase3. Conform datelor culese de geologi, importante
cantităţi de resurse minerale feroase şi neferoase au fost localizate preponderent
în şisturi verzi, şisturi filitice paleozoice şi calcare triasice din cadrul Platformei
Dobrogei de Sud (sud‐vest de localitatea Palazu Mare, jud. Constanţa), Masivul
Central‐Dobrogean (Mina Altân‐Tepe, jud. Tulcea) şi Orogenul Nord‐Dobrogean
(zăcămintele din apropierea localităţilor Valea Teilor şi Iulia, jud. Tulcea)4.
Dobrogea de Nord este considerată de specialişti drept un muzeu geologic
natural, fiind depozitara unor zăcăminte de substanţe minerale utile.
Transformările suferite de scoarţa terestră din cadrul Masivului Central‐
Dobrogean (consolidat în faza orogenezei hercinice) şi Orogenul Nord‐
Dobrogean, datorită proceselor geotectonice, au dus la apariţia la suprafaţă a unor
zăcăminte de minerale feroase şi neferoase, reduse din punct de vedere calitativ şi
cantitativ, dar mai accesibile pentru exploatare5.
În partea de nord‐est a Masivului Central‐Dobrogean se evidenţiază
zăcământul de la Altân‐Tepe, amplasat în imediata apropiere a faliei Peceneaga –
Camena.
Zăcământul de pirită şi calcopirită este localizat în stratele de şisturi clorito‐
sericitoase şi şisturilor cristaline situate în partea de sud‐vest a anticlinalului
Başpunar – Altân‐Tepe. Acesta este alcătuit din mai multe lentile de minereu
cuprifer compact şi şisturi impregnate cu calcopirită, la care se mai adaugă
mahnetitul, blenda şi galena. Este cunoscut faptul că zăcămintele de cupru au în
partea superioară o zonă de oxidaţie în care se acumulează compuşii fierului,
formând aşa numitele „pălării de fier”. Geneza acestui zăcământ este mixtă, fapt
dovedit de prezenţa a două generaţii de pirită, una iniţială, de origine
sedimentară, metamorfozată regional, şi una de origine hidrotermală. În afară de
pirită, în zăcământ se mai găsesc cupru nativ, calcozină, precum şi urme de aur şi
argint6.
Toponimia ne demostrează că zăcămintele de la Altân‐Tepe erau cunoscute
din perioade mai vechi. Denumirea de Altân‐Tepe este de origine turcească şi
poate fi tradusă prin „dealul de aur”, nume dat probabil de culoarea galben
stălucitoare a minereului de pirită cupriferă.
Zăcământul de la Iulia, comuna Valea Teilor, este amplasat la sud de Dealul
Consul, în cadrul Pânzei Niculiţel, din partea centrală a Orogenului nord‐
Enciclopedia 1982, p. 753‐754.
MUTIHAC 1982, p. 41‐68.
3
PANAIT 2005, p. 9.
4
MUTIHAC 1982, p. 48, 53, 66.
5
MUTIHAC 1982, p. 66.
6
BACALU 1978, p. 72.
1
2

https://biblioteca-digitala.ro

360

AUREL‐DANIEL STĂNICĂ

dobrogean, cu dezvoltare spre nord. Acest zăcământ se caracterizează printr‐o
concentraţie ridicată de fier oligist (hematit) şi mahnetită. Este format din corpuri
de minereu de formă lenticulară, cu lungimi de sute de metri. Formarea
zăcămintelor de fier s‐a realizat atât la contactul dintre porfirele cuarţifere şi
calcarele triasice, cât şi în cadrul formaţiunilor paleozoice alcătuite din şisturi
argiloase, şisturi argilo‐sericioase şi cuarţite. La acestea se adaugă magnetitele
triasice acide (riolite) şi bazice (bazaltele), precum şi gresii triasice.
În opinia geologilor, încercările rudimentare de exploatare a minereului de
fier de la Iulia au o origine mult mai veche. În urma cercetărilor geologice din
1961 de pe dealul Eschibalâc, pe versantul vestic, la suprafaţă s‐a putut observa
urma „unei platforme de depozitare a minereului de fier, la câţiva metri de o
excavaţie de 2–3 m adâncime şi circa 60 m lungime”. Aceasta din urmă este făcută
într‐un afloriment de minereu de fier cu conţinuturi ridicate de metal şi
marchează o exploatare care nu este semnalată în nicio lucrare istorică sau studiu
geologic7. Autorul cercetărilor consideră că extragerea minereului de fier din
dealul Eschibalâc s‐a făcut „cel puţin” din perioada otomană şi, nu este exclus ca
valorificarea artizanală a minereului din această zonă să se fi realizat în
antichitate8 şi, de ce nu, în perioada medio‐bizantină.
Minereul de fier se prezintă sub formă de benzi paralele, de grosimi diferite,
în diferite tipuri de roci, cum ar fi: scarnele granitice, şisturi argiloase slab
filitoase, şisturi cuarţitice etc.
Zăcămintele minerale neferoase de cupru, plumb şi zinc sunt întâlnite şi în
zona localităţilor Somova (Dealul Cortelu) şi Mineri (Dealul Carierei), plasate în
calcare cenuşii.
Unele studii efectuate de istorici asupra prelucrării metalelor în Dobrogea
sunt importante, deoarece scot în evidenţă diferite aspecte stratigrafice
structurate, luate însă prea puţin în seamă de geologi.
Date deosebit de utile cu privire la trecutul geologic al Dobrogei sunt oferite
de acumulările de minerale feroase şi neferoase de la Dervent (concreţiuni
feruginoase în depozite de silite şi aremite, plasate deasupra straturilor
corespunzătoare Pliocenului), Histria (depozit de gresii şi psefite cu diseminaţii,
concreţiuni şi cruste de minerale feroase, plasat la baza depozitelor senoniene, pe
malul sudic al lacului Smeica), Pantelimonul de Sus (mineralizaţii de limonit şi
hematit în şisturi verzi paleozoice), Garvăn (depuneri concreţionare, reniforme de
limonit şi mineralizaţii de mahnetit şi cupru în formaţiuni sedimentare paleozoice
şi eruptive, plasate în zona Dealului Orliga), Teliţa (depozit de minerale feroase
sub forma de mineralizaţii de oligist cantonate în calcare triasice, plasate în zona
dealurilor Malciu şi Boclugea), Turcoaia (minereul este format dintr‐o masă
spongioasă de oxizi de fier şi hidroxizi de fier şi se prezintă sub formă de filoane
intercalate în calcarele devoniene, care formează baza falezei Dunării).
Se pune întrebarea dacă a existat o exploatare a acestor zăcăminte în secolele
X‐XV în nordul Dobrogei.
Pornim de la noţiunea de zăcământ de fier, care pentru perioada menționată
este diferită de cea actuală. Condiţia ca un zăcământ să fie exploatat era
7
8

BACALU 1978, p. 112 și 119;
BACALU 1978, p. 112; BACALU 1981, p. 4.
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determinată de anumiţi factori, cum ar fi: situarea zăcământului la suprafaţă,
cantitatea de minereu, productivitatea acestuia şi compoziţia mineralogică, la care
am mai putea adăuga cunoştinţele tehnice şi tehnologia utilizată în procesul de
exploatare şi reducere a minereului.
Când se găsesc urme de prelucare a fierului într‐o aşezare, pentru a explica
provenienţa minereului nu trebuie să încercăm să stabilim o legătură cu o zonă în
care există sau a existat o exploatare minieră. Cu toate că nu avem dovezi
arheologice sau istorice privind exploatarea în secolele X‐XV a zăcămintelor
existente în Dobrogea de Nord, putem presupune existenţa, în apropierea
exploatărilor, a unor centre specializate în reducerea minereului de fier, iar lupele
de fier rezultate erau prelucrate şi transformate în obiecte finite în alte centre. Un
rol important în această activitate revenea meşterului fierar care, credem noi,
exista în fiecare aşezare. Astfel facem legătura cu zona Isaccea9, Niculiţel10 şi
Teliţa11 unde au fost descoperite urmele unor cuptoare, din epocă romană şi din
Evul Mediu, cu fragmente de minereu de fier care provenea probabil de la Iulia.
Unele dintre aceste zăcăminte prezente la suprafaţă erau uşor de exploatat şi se
aflau la îndemâna meşteşugarilor fierari care puteau extrage cantităţi de minereu
din aceste filoane.
2. Prelucrarea metalelor feroase şi neferoase
Tehnicile de prelucrare a metalelor s‐au transmis din generaţie în generaţie,
cunoscând chiar îmbunătăţiri de‐a lungul timpului. Încă din pre‐ şi protoistorie,
din antichitatea greacă şi romană, ocupaţiile tradiţionale şi nevoia de unelte
pentru practicarea acestora, ca şi cererea crescândă de produse de lux, a dat
naştere unor tehnici şi tehnologii pentru obţinerea de obiecte din bronz, fier, aur
sau argint.
Una dintre străvechile ocupaţii ale locuitorilor dintre Dunăre şi mare a fost
legată şi de importanta activitate a prelucrării metalelor. În spaţiul istro‐pontic
cercetările arheologice au scos la iveală dovezi care atestă practicarea acestui
meşteşug încă din preistorie12. Numeroase unelte, ustensile, accesorii
vestimentare, podoabe, piese de harnaşament etc., confecţionate din fier, bronz,
aramă, plumb, aur sau argint, descoperite în atelierele din oraşele greceşti, în
atelierele din interiorul cetăţilor romane sau în aşezările rurale, atestă o intensă
activitate în prelucrarea metalelor13. Pentru epoca romană, la Histria, Ulmetum
(Pantelimonul de Sus), Teliţa şi Tichileşti, situate în teritoriul cetăţii Noviodunum,
au fost descoperite instalaţii de reducere/prelucrare a minereului de fier14.

9
La Revărsarea, în teritoriul administrativ al oraşului Isaccea, într‐o zonă în care sunt
urme de locuire din epoca romană, a fost descoperit un cuptor‐furnal utilizat pentru
reducerea minereului de fier. Informaţie V.H. Baumann.
10
La Niculiţel, pe dealul Pâslaru, există urmele unor cuptoare despre care se crede că
au fost utilizate la reducerea minereului de fier. Informaţie V.H. Baumann, căruia îi
mulțumim și pe această cale.
11
BAUMANN 2014, p. 170.
12
MICU 2005, p. 13, 16.
13
BAUMANN 2005, p. 41‐43.
14
BAUMANN 2014, p. 170.
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În Bizanţ, arta prelucrării metalelor are o tradiţie mai veche ce s‐a dezvoltat
în marile oraşe de pe coasta de est a Mediteranei. „Reţetele tehnice” au fost
consemnate în codexurile bizantine din secolul al X‐lea până în secolul al XV‐lea.
Acestea se referă la unele bresle ale meşterilor care prelucrau în special aurul şi
argintul15.
Cercetările arheologice au scos la iveală importante şi bogate dovezi ale
practicării acestui meşteşug de către locuitorii aşezărilor din Dobrogea secolelor
X‐XIV. Alături de agricultură, creşterea animalelor şi pescuit, una dintre cele mai
importante ocupaţii, privită prin prisma gradului de complexitate şi de
specializare, a fost, fără îndoială, prelucrarea metalelor. Meşterii din acest
domeniu au fost printre primele persoane specializate care, datorită cunoştinţelor
tehnice, s‐au evidenţiat în interiorul comunităţilor locale. Dacă la început aceeaşi
persoană se ocupa de extracţia, reducerea minereului şi prelucrarea propriu‐zisă,
cu timpul aceste operaţiuni s‐au diferenţiat apărând persoane specializate pentru
fiecare dintre ele.
Fierul a reprezentat materia primă de bază din care se obţineau uneltele
agricole, armele, piesele de harnaşament, obiectele de uz casnic şi gospodăresc.
Datorită diverselor întrebuinţări, el a fost metalul cel mai utilizat la
confecţionarea uneltelor necesare în practicarea ocupaţiilor de bază şi a
meşteşugurilor specializate. Poate lipsa unui comerţ dezvoltat, care să pună la
dispoziţie materia primă solicitată, a dus la fructificarea posibilităţilor locale,
chiar dacă acestea erau reduse şi punerea lor în valoare necesita eforturi
deosebite16.
O cerere deosebită a existat şi pentru obiectele de podoabă, accesoriile
vestimentare şi obiectele de cult. Sunt bine cunoscute produsele de acest gen
create în atelierele din Imperiul Bizantin şi influenţa pe care au exercitat‐o asupra
meşterilor locali17. Am mai putea adăuga şi populaţiile migratoare de pecenegi,
uzi, cumani şi mongoli care au trecut sau au convieţuit cu populaţia locală şi care
și‐au pus amprenta şi asupra activităţilor meşteşugăreşti. Dovezi concludente
există şi în privinţa prelucrării aramei, bronzului şi metalelor preţioase, aurul şi
argintul.
2.1. Prelucrarea fierului
Se pune întrebarea dacă de‐a lungul istoriei, şi mai ales în epoca medie‐
bizantină şi Evul Mediu, locuitorii Dobrogei de Nord au exploatat minereurile
existente în această regiune. Cu toate că nu dispunem de argumente în acest sens,
credem că anumite zăcăminte prezente la suprafaţă au fost exploatate artizanal.
Faptul că o persoană putea exploata, reduce minereul şi confecţiona unelte
etc. ne arată că aceasta trebuia să stăpânească şi să cunoască mai multe procedee
tehnice. După părerea noastră, fierarul dintr‐o aşezare se putea ocupa cu topirea
lupelor de minereu, turnarea în forme, forjarea şi obţinerea obiectului finit. Tot
fierarul putea reutiliza rebuturile sau uneltele defecte din care, prin acelaşi
procedeu de topire, se obţinea metalul brut ce se turna apoi sub forma barelor de
PAPATHANASSIOU 2002, p. 121‐124.
Istoria, 2001, vol.III, p. 335.
17
TEODOR 1996, p. 29.
15
16
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metal. Faptul că nu a fost descoperit până în prezent un cuptor‐furnal de redus
minereu, nu ne împiedică să considerăm că locuitorii Dobrogei au practicat acest
meşteşug. O dovadă în acest sens ne este furnizată de cantităţile mari de zgură de
fier, bucăţi de minereu, lupe de fier, obiecte finite ori în curs de prelucrare
descoperite în cursul săpăturilor arheologice18.
În privinţa tehnologiei şi mijloacelor tehnologice folosite în procesul de
reducere a minereului de fier apar semne de întrebare ridicate de stadiul actual al
cercetărilor, până în acest moment nefiind descoperită o instalaţie pentru redus
minereu 19. De asemenea, este foarte posibil ca extracţia şi prelucrarea
minereurilor, ca şi transformarea fierului obţinut în diverse obiecte să fi fost
realizate de una şi aceeaşi persoană. Cu toate că nu avem dovezi, presupunem că
în timp aceste operaţiuni s‐au diferenţiat, apărând persoane specializate pentru
fiecare dintre ele.
În Dobrogea de Nord minereul de fier se putea procura din apropierea unor
aşezări sau din zonele unde există zăcăminte sau concreţiuni feruginoase. Ca
material de combustie era folosit mangalul, în absenţa din regiune a cărbunilor de
pământ. Pentru a se obţine un punct de topire mai scăzut, ca şi pentru separarea
impurităţilor în procesul de reducere a minereului, meşterii au folosit frecvent
fondanţi, în special calcarul provenit din depozitele naturale de calcar, sau piatra
de var ori cărbunele de lemn etc.20.
Pe teritoriul Dobrogei se cunosc câteva puncte, precum Iulia şi Altân‐Tepe,
din care se presupune că s‐a extras minereul de fier. Din păcate, există un singur
studiu metalografic, cel efectuat asupra obiectelor din metal şi a zgurii de fier
descoperite la Garvăn–Dinogetia, care arată că fierul era obţinut pe plan local în
„condiţii primitive”. Pentru metalurgia fierului cunoaştem aşa‐numita „casă a
fierarului” (bordeiul nr. 38) de la Garvăn–Dinogetia. În cuptorul descoperit în
interiorul acestei locuinţe, datată în a doua jumătate a secolului al XI‐lea, au fost
găsite, îngrămădite sau lipite, mai multe obiecte de fier: cuie, lame de cuţit, două
clopote – tălăngi, trei lacăte cilindrice, un amnar, plăsele de corn, două bucăţi de
bronz, mai multe piese nedeterminate, toate deformate de incendiu21.
Marea cantitate de unelte şi obiecte de uz casnic provenite din descoperirile
arheologice ne permit să conchidem că acestea erau produse în atelierele locale,
mărturie în acest sens fiind aşa‐numitele ʺcase ale fierarilorʺ cercetate la Garvăn–
Dinogetia 22 şi Capidava23.
Meşteşugul prelucrării fierului este bine documentat în cetatea de la Enisala,
prin numeroşii bulgări de minereu de fier şi bucăţile de zgură rezultaţi în urma
18
Cercetările arheologice de la Isaccea‐Noviodunum, Isaccea (str. D. Gherea) și Enisala‐
Palanca atestă prezența unor bucăți mari de zgură de fier, bucăți de minereu, obiecte finite
sau rebutate.
19
Probabil, aceste cuptoare se aflau în afara aşezărilor pentru a evita izbucnirea
incendiilor.
20
TEODOR 1996, p. 14‐15.
21
Dinogetia I, p. 70‐71.
22
Dinogetia I, p. 72.
23
Capidava, p. 141. Chiar dacă nu intră în zona pe care o avem în atenţie, situl aflat în
sudul Dobrogei, vine cu o serie de descoperiri care ne ajută să înţelegem mai bine
complexitatea acestui meşteşug.
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reducerii minereului, dar şi prin descoperirea unor rebuturi precum şi a uneltelor
utilizate la confecţionarea de obiecte. În interiorul unor locuinţe au fost
descoperite fragmente de vase din fontă24.
În sudul Dobrogei, la Păcuiul lui Soare, a fost descoperită o mare cantitate de
zgură de fier şi lupe, obiecte finite sau în curs de prelucrare, unelte, dintre care
remarcăm un cleşte pentru tăiat sârmă sau pentru îndepărtarea bavurilor la
piesele realizate prin turnare25. Tot în această aşezare avem dovezi că în secolul al
XIII‐lea se producea fontă26.
Zgură rezultată în urma prelucrării fierului s‐a găsit şi în aşezarea de la
Canlia27.
Săpăturile arheologice din ultimii ani au adus noi dovezi privind meşteşugul
prelucrării fierului de către locuitorii Dobrogei de Nord. Astfel, în urma
investigaţiilor arheologice de la Isaccea–Noviodunum, atât în aşezarea civilă, cât şi
în cetate, au fost descoperite bucăţi de zgură de fier, fragmente de unelte,
probabil de la cleşti de fierărie, unelte, arme, dar şi o cantitate mare de cuie din
fier28. De asemenea, tot în urma cercetărilor arheologice din cetatea bizantină de la
Nufăru, au fost găsite zgură de fier, fragmente de unelte, unele destinate
practicării diverselor meşteşuguri, arme etc.29. Cercetările arheologice preventive
din aşezarea rurală de la Enisala‐Palanca au surprins mai multe complexe
menajere în care se afla o cantitate mare de zgură de fier, trei obiecte din fier,
probabil piese rebutate, dar și un depozit de unelte agricole30.
O serie de obiecte finite (cuţite, topor, ciocan, teslă, daltă, fierăstrău, sfredel,
împungătoare, amnare, catarame, lacăte, cuie, balamale de uşi şi ferestre, mânere,
toarte, scoabe etc.) au fost descoperite la Capidava31, Garvăn‐Dinogetia32, Isaccea‐
Noviodunum33, Isaccea34, Nufăru35, Babadag36, Enisala37, Enisala‐Palanca38 și Tulcea‐
Aegyssus39.

DRAGOMIR 1972‐1973, p. 36.
Păcuiul lui Soare I, p. 165‐166; Păcuiul lui Soare II, p. 33‐47; VÂLCEANU 1972, p.
405, fig. 1/1; materiale inedite, informaţii Oana Damian, căreia îi mulțumim și pe această
cale.
26
Păcuiul lui Soare II, p. 38.
27
IRIMIA 1981, p. 117.
28
Materiale inedite; în urma cercetărilor de suprafaţă din aşezarea civilă, aflată la sud
de cetate, s‐a găsit un număr mare de bucăţi de zgură de fier.
29
Materiale inedite, informaţii Oana Damian.
30
Materiale inedite.
31
Capidava I, p. 233‐234; DID 3, p. 288, 290, fig. 97/4‐13; 98/1‐3, 8, 12.
32
Dinogetia I, p. 55, fig. 35/9‐18; 72‐78; DID 3, p. 288, 290, fig. 97/4‐13; 98/1‐3, 8, 12.
33
BARNEA & BARNEA 1984, p. 103. Materiale inedite.
34
Materiale inedite.
35
DAMIAN et alii 1994, p. 60; DAMIAN et alii 1997, p. 46; DAMIAN et alii 2007, p.
111, 118; DAMIAN et alii 2012, p. 183, 191.
36
VASILIU 1996, p. 175.
37
VERGATTI 1971, p. 27; DRAGOMIR 1972‐1973, p. 33, 35‐36, fig. 5/2‐6, 8‐10, 15; fig.
6; fig. 8, fig. 9, fig. 10; IOSIPESCU & IOSIPESCU 1998, p. 57.
38
Materiale inedite.
39
VASILIU & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p. 147.
24
25
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Pe lângă obiectele de uz casnic sau uneltele utilizate la practicarea unor
meşteşuguri se mai produceau şi unelte sau obiecte folosite în agricultură,
creşterea animalelor, pescuit sau vânătoare: brăzdare de plug, rame de hârleţ,
sape, săpăligi, seceri, potcoave de fier, clopoţei de bronz, clopote‐tălăngi, cârlige
de pescuit, carmace, harpoane ce au fost descoperite la Capidava40, Garvăn–
Dinogetia41, Isaccea–Noviodunum42, Tulcea–Aegyssus43, Nufaru44, Babadag45,
Enisala46 etc. La acestea se adaugă armele şi piesele de harnaşament descoperite în
staţiunile arheologice cercetate. Este vorba de săbii, vârfuri de lance, vârfuri de
săgeţi, buzdugane, topoare, zăbale, pinteni, scări de şa, găsite la Hârşova–
Carsium47, Ostrov–Beroe (Piatra Frecăţei)48, Garvăn–Dinogetia49, Isaccea–
Noviodunum50, Nufăru51, Niculiţel52, Enisala53, Agighiol54, Mahmudia55, Grindu56,
Luncaviţa57, Turcoaia–Troesmis58, Victoria59, Valea Nucarilor60, Sulina61.
O categorie de obiecte (mânerele din corn sau os) constituie un indiciu că se
fabricau pe loc şi erau destinate ca mânere pentru cuţite, unelte sau alte obiecte
din fier. De asemenea, marele număr de gresii (cute) pentru ascuţit ne atestă
existenţa unor unelte din fier pentru tăiat şi cioplit62. Întregul proces de elaborare
a acestor categorii de obiecte avea loc în cadrul atelierului de fierărie, existent
aproape în fiecare aşezare medievală.
Capidava I, p. 233‐234; DID 3, p. 282, 285, fig. 95/1‐5; 96/3‐8.
Dinogetia I, p. 57‐60, fig. 36; 66, 68, 72; DID 3, p. 282, 285, fig. 95/1‐5; 96/3‐8; Vasiliu
1991, p. 280.
42
BARNEA & BARNEA 1984, p. 103; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p. 239, 634,
Pl. I/8; mai adăugăm o serie de descoperiri inedite care se află în colecţia Muzeului de
Istorie şi Arheologie din cadrul ICEM Tulcea.
43
VASILIU & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p. 146‐147; VASILIU 1980, p. 443, Pl.
V/3‐5.
44
DAMIAN et alii 1994, p. 60; DAMIAN & MĂNĂSTIREANU 1997, p. 46.
45
VASILIU 1996, p. 175.
46
VERGATTI 1971, p. 27; DRAGOMIR 1972‐1973, p. 35, fig. 5/7; fig. 6/6‐8; fig. 15/19;
STĂNICĂ 2005, p. 80.
47
Materiale inedite, informaţie Cristina Talmaţchi.
48
Materiale inedite.
49
Dinogetia I, p. 339, fig. 182/27‐36. VASILIU 1991, p. 280.
50
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p. 237‐238, 634, Pl. I/1‐5; STĂNICĂ 2005, p. 85‐
86; Se mai adaugă şi o serie de descoperiri inedite din perioada 1995–2013.
51
BARASCHI & MOGHIOR 1983, p. 138.
52
ŞTEFAN et alii 1955, p. 740, fig. 27/1.
53
DID 3, p. 392, fig. 121/3; DRAGOMIR 1972–1973, p. 38‐41, fig. 12, 13, 14; BARASCHI
& CANTACUZINO 1976, p. 468; IOSIPESCU & IOSIPESCU 1998, p. 57; IOSIPESCU &
IOSIPESCU 2004, fig, 10; STĂNICĂ 2005, p. 84‐85.
54
Material inedit.
55
Material inedit.
56
Material inedit.
57
Material inedit.
58
Material inedit.
59
Material inedit.
60
Material inedit.
61
Material inedit. Materialele se găsesc în colecţiile ICEM Tulcea, Muzeul de Istorie şi
Arheologie.
62
DID 3, p. 283.
40
41
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Categoriile de unelte, obiecte de uz casnic şi meşteşugăresc din fier
descoperite în urma cercetărilor arheologice şi produse în atelierele locale veneau
în întâmpinarea cererii de pe piaţa locală, iar pe calea schimburilor comerciale
puteau ajunge şi în alte aşezări din proximitatea Dobrogei de Nord. Desigur, nu
toate obiectele din metal descoperite în cursul săpăturilor puteau fi opera
meşteşugarilor locali. Presupunem că lupe, lingouri din fier şi unele obiecte
puteau fi importate din zone care se specializaseră în acest meşteşug.
2.2. Prelucrarea aramei şi bronzului
Este un meşteşug mult mai bine documentat în comparaţie cu prelucrarea
fierului. Din bronz şi aramă se produceau obiecte de port şi de podoabă, obiecte
de cult, piese de harnaşament, obiecte casnice sau obiecte cu caracter gospodăresc
etc. Categoria obiectelor de podoabă este atestată de o serie de tipare bivalve sau
monovalve din lut, piatră şi bronz pentru inele, cercei şi cruciuliţe descoperite la
Garvăn–Dinogetia, Isaccea–Noviodunum şi Tulcea–Aegyssus.
În „casa fierarului” de la Garvăn–Dinogetia, alături de obiectele din fier, se
aflau şi două bucăţi din bronz. Prezenţa bucăţilor de bronz sugerează că meşterul
de aici se ocupa şi cu prelucrarea acestui metal. Cu toate că tehnologiile diferă, nu
este exclus ca în acelaşi atelier de fierărie să fi fost confecţionate şi reparate unele
obiecte din aramă. Tot la Garvăn‐Dinogetia au fost descoperite foi subţiri din
aramă, provenind de la căldări sau alte recipiente, pe care se observă urme de
ciocănire din timpul executării vasului, piese de podoabă, harnaşament şi
echipament, precum şi obiecte casnice cu urme de reparaţii. Au mai apărut şi 20
de urechi de aramă, utilizate la confecţionarea acestor vase, câteva cârlige mici şi
mari pentru pescuit (lucrate din sârmă de aramă), clopoţei din bronz (lucraţi
probabil în atelierele locale63).
O serie de indicii există şi în alte situri, precum Isaccea–Noviodunum64,
Nufăru65 și Enisala‐Palanca66, privind existenţa unor ateliere în care se
confecţionau diverse obiecte din metale neferoase, cum ar fi descoperirile de piese
neprelucrate şi nefinisate, bucăţi de sârmă de bronz, tablă de aramă, deşeuri de
bronz, care completează seria mărturiilor favorabile practicării acestui meşteşug.
În aşezarea din insula Păcuiul lui Soare a fost cercetată o locuinţă‐atelier în care
s‐a descoperit o vatră de mari dimensiuni, un cleşte mic şi cantităţi apreciabile de
zgură şi cărbune ce sunt rezultatul activităţii de prelucrare a metalelor, probabil a
aramei şi bronzului67. O cantitate mare de bucăţi de bronz şi foi de aramă, unele
cu urme de reparaţii, urechi de aramă (care provin probabil de la unele
recipiente), torţi din bronz, cârlige de pescuit din bronz, capete de tindechi au fost
descoperite la Isaccea–Noviodunum68. Un vas întreg din tablă de aramă şi cu urme
din momentul prelucrării, provine din săpăturile de la Nufăru69. La Garvăn–
Dinogetia I, p. 78‐80.
Materiale inedite.
65
Materiale inedite, informaţie Oana Damian.
66
Materiale inedite.
67
Păcuiul lui Soare I, p. 64, 165.
68
BARNEA & BARNEA 1984, p. 102. Materiale inedite din colecţia ICEM Tulcea.
69
Material inedit.
63
64
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Dinogetia70, Isaccea–Noviodunum71 şi Nufăru72 s‐au găsit degetare, realizate prin
turnare sau tăiate din foi de bronz. În aceleaşi aşezări s‐au descoperit numeroase
capete de tindechi, utilizate la războiul de ţesut. Se înregistrează şi existenţa unor
piese de podoabă, de harnaşament şi echipament, precum şi obiecte casnice cu
urme de reparaţii la Isaccea–Noviodunum.
Cu toate că nu avem argumente în acest sens, este posibil ca o parte dintre
obiectele de cult, în special cruciuliţele simple, să fi fost confecţionate pe plan
local.
Existenţa unor meşteri specializaţi în prelucrarea brozului este atestată în a
doua jumătate a secolului al XI‐lea, când se constată existenţa unui număr mare
de monede bizantine, realizate prin turnare, considerate de numismaţi ca
provenind dintr‐un atelier ce se afla în nordul Dobrogei, probabil la Isaccea–
Noviodunum73.
Monedele din secolele XIII‐XIV pe care figurează legenda Saqči ne indică
existenţa unui alt atelier monetar ce a funcţionat tot la Isaccea. Pe monedele
bătute la Saqči (Isaccea) apar legende în limba greacă, cu caracter creştin, legende
în limbile arabă şi latină; mai apare semnul crucii şi tamghalele unor hani
mongoli. În această monetărie s‐au bătut monede (piese) din bronz (follari şi puly)
şi argint (dirhemi şi aspri)74.
2.3. Prelucrarea plumbului
Un alt metal care se prelucra pe loc era plumbul. Dovezi concrete în acest
sens sunt barele mici de plumb, deşeurile de plumb, fusaiole, cruciuliţe,
pandantive, lunule, precum şi piesele în curs de finisare sau rebutate ori deşeurile
descoperite la Garvăn–Dinogetia 75.
În urma săpăturilor de salvare din anul 2003 de la Isaccea–Noviodunum din
aşezarea civilă au fost descoperite: bare mici de plumb, bucăţi de plumb
deformate, lunule, fusaiole, pandantive, cercei, un vas fragmentar şi o sulă din
fier cu mâner din plumb76. Tot de la Isaccea–Noviodunum, din săpăturile mai vechi
sau din descoperiri întâmplătoare, au fost găsite piese de cult şi de podoabă77. De
asemenea, pe teritoriul oraşului Isaccea au fost descoperite câteva piese de
podoabă din plumb, care provin, probabil, dintr‐o altă aşezare contemporană, dar
diferită de cea de la Noviodunum78.

Dinogetia I, p. 99, fig. 50/1,2
BAUMANN et alii 2002, p. 157.
72
Materiale inedite.
73
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 137‐147; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1997, p.
119‐148.
74
OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU 1985, p. 585‐586; OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU
1997, p. 101‐120; OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU 2003, p. 75‐82. Există unele rezerve în
privinţa citirii legendelor de pe aceste monede. Pentru atribuirea atelierului de la Saqčy‐
Isaccea vezi NICOLAE & COSTIN 2003, p. 157‐187.
75
Dinogetia I, p. 359, fig. 191/15, 16.
76
În urma săpăturilor de salvare din 2003 din aşezarea civilă au fost descoperite
barele mici de plumb, deşeuri de plumb, fusaiole şi un vas fragmentar din plumb.
77
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, 245, nr. 12, Pl. 4/40‐41.
78
Într‐o colecţie particulară se află câteva piese din plumb, descoperite pe teritoriul
70
71
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Descoperirea unor piese turnate din plumb, nefinisate, ne arată că acestea
erau executate pe loc de meşterii specializaţi. În cursul săpăturilor arheologice au
fost descoperite un număr însemnat de podoabe din plumb, obiecte de cult, inele,
cercei, catarame întregi, alte obiecte în curs de prelucrare sau rebutate. Aceste
descoperiri ne semnalează existenţa unui atelier pentru confecţionat piese din
plumb la Păcuiul lui Soare79. Acest atelier din zona de sud a Dobrogei producea
aceleaşi categorii de obiecte care au fost descoperite şi în aşezările din nord.
2.4. Prelucrarea aurului şi argintului
Cercetările arheologice au făcut posibilă cunoaşterea anumitor procedee
tehnice întrebuinţate de meşterii orfăurari. Piesele de factură locală au fost
obţinute prin tehnica turnării în tipare din lut sau din piatră (tipar bivalv). Pe
lângă acest procedeu tehnic mai apar şi altele, cum ar fi presarea (au repoussé) şi
ştanţarea. La Garvăn–Dinogetia s‐a descoperit un tipar de bronz pentru
confecţionarea podoabelor prin tehnica presării. Tot la Garvăn–Dinogetia este
atestată şi tehnica turnării, prin prezenţa unor tipare bivalve sau monovalve din
lut sau piatră, pentru realizarea de inele, cercei şi cruciuliţe80. De la Tulcea
provine un tipar utilizat la confecţionarea de cercei81. La Isaccea–Noviodunum au
fost descoperite două creuzete comune de mici dimensiuni utilizate, credem noi,
la turnarea aurului sau argintului în tipare82. De asemenea, la Enisala‐Palanca au
fost descoperite mai multe creuzete conice, de dimensiuni mici83. Aceste creuzete
sunt departe de a argumenta o producție ʺpe scară industrialăʺ a pieselor din
metal prețios, dar în același timp se poate sugera producerea de obiecte din bronz
sau plumb84. Există şi alte indicii în situri precum Garvăn–Dinogetia, Isaccea–
Noviodunum şi Nufăru privind existenţa unor ateliere de orfevărie în care se
lucrau diverse obiecte din metale preţioase. Se înregistrează mai multe piese de
podoabă nefinisate, bucăţi de sârmă de aur, lunule neterminate şi zgură de argint.
Dovezi privind practicarea acestui meşteşug sunt şi uneltele – cleşti mici,
pile, dălţi, nicovale de bijutier, pensete. Singurele descoperiri de acest tip sunt
instrumentele de gravat, similare unor dăltiţe lungi şi subţiri, utilizate probabil şi
la gravarea unor piese confecţionate din metal preţios. Din păcate, în aşezările din
nordul Dobrogei nu au fost descoperite şi alte unelte utilizate pentru practicarea
acestui meşteşug85. Acestea au fost descoperite în sudul Dobrogei, la Păcuiul lui
Soare: cleşti mici, pile, dălţi, o nicovală de bijutier şi o pensetă. Au mai fost
descoperite tipare, bucăţi de zgură din argint şi o sârmă de aur neprelucrată86. De
asemenea, tot aici a fost cercetată o locuinţă‐atelier în care s‐a descoperit o vatră
oraşului. De asemenea, tot în aceeaşi zonă au fost descoperite monede din secolele XI‐XIII,
vase sferoconice şi urmele unor cuptoare pentru ars ceramica.
79
Păcuiul lui Soare, I, p. 154, fig. 62/11; DAMIAN 1992, p. 309‐321 şi bibliografia la zi.
80
Dinogetia I, p. 78, 80.
81
OPAIŢ 1977, p. 310.
82
Materiale inedite.
83
Materiale inedite.
84
Lipsa unor analize de compoziție sau microscopie ne împiedică să facem alte
considerații.
85
Materiale inedite.
86
Păcuiul lui Soare, I, p. 64., 167.
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de mari dimensiuni, un cleşte şi cantităţi însemnate de zgură şi cărbune
provenind, se pare, din prelucrarea metalelor neferoase, poate chiar a metalelor
preţioase. În apropiere de Păcuiul lui Soare, la Canlia s‐au găsit două valve ale
unui tipar din piatră utilizat pentru turnarea pandantivelor circulare87.
Tezaurul descoperit pe dealul Uzum Baiîr, în apropiere de localitatea Mihail
Kogălniceanu, conţine, pe lângă cele aproximativ 23.600 de monede, şi 92 de
lingouri (sommi) şi turte de argint (peste 25 de kg)88. Probabil persoana care a
ascuns această mare cantitate de monede, lingouri şi turte de argint era un
comerciant sau autoritate locală. Prezenţa lingourilor de argint ne îndreptăţeşte să
credem că erau destinate meşterilor din aşezările nord‐dobrogene.
Alte dovezi privind prelucrarea metalelor preţioase sunt micile vase
sferoconice din pastă cenuşie sau roșiatică, despre care se presupune că erau
utilizate la transportul mercurului. Metalul transportat în acest tip de vase era
utilizat în procesul de prelucrare sau în amestec cu aurul, făcând astfel posibilă
poleirea unor obiecte. Vase sferoconice s‐au găsit la Garvăn–Dinogetia, Greci,
Isaccea, Isaccea–Noviodunum, Tulcea, Nufăru şi Babadag89.
Multe din obiectele de podoabă produse în centrele din Imperiul Bizantin au
ajuns în aşezările dobrogene pe calea schimbului, prin negustori sau prin
intermediul populaţiilor nomade care au trecut prin regiune. Meşterii orfăurari
locali puteau să fie influenţaţi şi de unii meşteri „itineranți” ce veneau din marile
centre bizantine. Prin aceştia s‐au transmis anumite tipuri de podoabe, obiecte de
cult sau vestimentare, precum şi tehnici de prelucrare.
Nu toate podoabele descoperite în cursul săpăturilor arheologice erau opera
meşterilor locali. O serie de piese sunt importuri ce provin din Imperiu, ca
rezultat al intenselor activităţi comerciale în care au fost cuprinse şi aşezările din
nordul Dobrogei. Există păreri, ale unor cercetători, conform cărora meşteşugarii
care prelucrau fierul erau aceiaşi care se ocupau şi cu prelucrarea metalelor
neferoase; pentru orfevrărie sau turnarea de monede, care necesitau o calificare
superioară, au existat, cu siguranţă și meşteri specializaţi90.
Concluzii
Datorită ocupaţiilor de bază (agricultură, creşterea animalelor, pescuit,
producerea de arme, obiecte de cult, podoabe), cererea de obiecte din metal a fost
foarte mare în toată perioada cuprinsă între de secolele X‐XV. Dacă a existat o
cerere, normal a existat şi oferta, care a venit din partea meşterilor locali.
În evoluţia ei, societatea locală din spaţiul dintre Dunăre şi mare, Dobrogea,
după anul 971 a fost marcată de reapariţia ocupaţiilor vechi, printre care şi
prelucrarea metalelor.

Păcuiul lui Soare I, p. 146, fig. 59.
ILIESCU & SIMION 1964, p. 217‐228; OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU 2000, p. 500.
89
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1984, p. 363‐369; BARNEA & BARNEA 1984, p. 103; În
cursul săpăturilor din ultimii ani de la Noviodunum–Isaccea au fost descoperite mai multe
fragmente ce provin de la acest tip de vase. Două depozite de vase sferoconice şi fragmente
de la acestea au fost descoperite şi pe teritoriul oraşului Isaccea în anul 2012, pe str.
Dobrogeanu Gherea..
90
OLTEANU & ŞERBAN 1969 p. 21; Dinogetia I, p. 80; VÂLCEANU 1972, p. 404.
87
88
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Chiar dacă cercetarea arheologică sau izvoarele istorice nu vin cu informaţii
privind exploatarea zăcămintelor de fier existente în nordul Dobrogei sau
existenţa unor centre specializate în reducerea minereului de fier, bucăţile de
zgură, bucăţile de minereu, uneltele, obiectele finite sau în curs de prelucrare etc.
vin să completeze acest vid informaţional. În baza argumentelor oferite de
cercetarea arheologică, putem admite că a existat o activitate extractivă, de
reducere a minereului, de obţinere a obiectelor finite, acestea fiind preocupări
constante ale locuitorilor Dobrogei medievale. Rămâne ca pe viitor, cercetările
arheologice şi interdisciplinare să aducă noi dovezi ale practicării acestui
meşteşug şi în alte aşezări, încă necercetate.
Dinamica de dezvoltare și creșterea cererii obiectelor din metal a crescut
începând cu secolul al XI‐lea, după care se observă o creștere exponențială a
disponibilității și cererii de metal în secolele XIII‐XV. Numărul mare de obiecte
din fier, bronz sau plumb sugerează o producere pe scară largă, care oferă dovezi
privind topirea de metale, rafinare și turnare în ateliere specializate din așezările
nord dobrogene.
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Pl. I – Harta Dobrogei de Nord (SRTM 90/90 m).
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Pl. II – Centre de prelucrare a fierului și zone de exploatare a resurselor minerale.
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Pl. III ‐ Obiecte din fier și bronz din “bordeiul fierarului”
de la Garvăn‐Dinogetia (după Dinogetia I, p. 77, fig. 39).
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Pl. IV ‐ Vas din tablă de aramă și tipar pentru podoabe descoperite la Nufăru
(1–2), tipar pentru nasturi globulari, sulă din fier cu mâner din plumb, creuzet (?)
descoperite la Isaccea–Noviodunum (3–5).
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Pl. V ‐ Mânere de cuţit (1–2), brăzdar de plug (4) descoperite la Isaccea–
Noviodunum și săpăligă din fier descoperită la Valea Nucarilor (3).
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EMITENȚI ȘI BENEFICIARI AI DECRETELOR DE PROXENIE
ÎN SPAȚIUL PONTIC*
Victor COJOCARU**
Schlagwörter: griechische Städte, pontischer Raum, Verleiher der Proxeniedekrete,
Empfänger (proxenoi)
Cuvinte cheie: cetăţi greceşti, spaţiul pontic, emitenți ai decretelor de proxenie,
beneficiari (proxenoi)
Zusammenfassung: In Rahmen einer breiteren monographischen Untersuchung
zur Proxenie im pontischen Raum versucht der Autor mit dieser Gelegenheit zwei weitere
Aspekte zu besprechen – Verleiher bzw. Empfänger der Proxeniedekrete. Die
systematische Erforschung der 173 Belege von ateleia, proxenia und politeia in den
ionischen und dorischen apoikiai des Schwarzmeerraumes ermöglicht die Formulierung
von glaubwürdigen Bemerkungen zu den Verleihern (gewöhnlich der Rat und die
Volksversammlung) und Empfängern (proxenoi) der Proxeniedekrete. Neben den
allgemeinen‐griechischen Eigenschaften und vor allem dem von Athen ausgeübten
Einfluss gibt es viele lokale Besonderheiten. Diese bezeugen, dass eine von außerhalb des
Schwarzmeerraumes übergenommene Institution während der ca. sechs Jahrhunderte
ihrer Existenz die Unterscheidungsmerkmale in Abhängigkeit von der Art und Intensität
der Kontakte jeder städtischen Gemeinschaft mit der Außenwelt entwickelt hat.
Rezumat: În perspectiva pregătirii pentru tipar a unei cercetări monografice mai
ample privind instituţia proxeniei în spaţiul pontic, autorul îşi propune de această dată să
discute amănunţit alte două aspecte circumscrise problematicii – emitenți, respectiv
beneficiari ai decretelor de proxenie 1. Cercetarea sistematică a 173 de atestări de ateleia,
*
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‐2011‐3‐0054. Textul are la bază comunicarea prezentată în cadrul sesiunii
internaţionale „Pontica 2015: Un secol de arheologie la Tomis. Instituţii şi personalităţi”,
organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa. Mulţumim celor
care au participat la discutarea comunicării noastre (îndeosebi domnului prof. dr. Emilian
Popescu), ca şi colegelor dr. Ligia Ruscu (Cluj‐Napoca) şi dr. Lavinia Grumeza
(Caransebeş) pentru sugestiile utile formulate ca urmare a lecturării atente a manuscrisului
de faţă. Pentru eventualele erori rămase întreaga responsabilitate ne revine doar nouă. În
absența vreunei precizări, datele menționate în acest studiu sunt a. Chr.
**
Victor COJOCARU: Institutul de Arheologie Iași; e‐mail: cojocaru_arhia@yahoo.com.
1
Privitor la alte aspecte ale aceleiaşi lucrări monografice, dezvoltate ca studii în
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proxenia şi politeia în apoikiile ioniene şi doriene pontice, catalogate până în prezent,
permite formularea unor observaţii pertinente referitoare la autoritatea emitentă (în mod
obişnuit, Sfatul şi Adunarea poporului) şi la titularii decretelor de proxenie (proxenoi).
Dincolo de influenţele general‐elene, în primul rând a celei exercitate de Athena, există
destule particularităţi locale care depun mărturie în sensul că unei instituţii preluate din
afara spaţiului pontic aveau să i se confere pe parcursul a cca. şase secole de existenţă
trăsături distincte în funcţie de natura şi intensitatea contactelor cu lumea exterioară
dezvoltate de fiecare comunitate urbană în parte.
I. Introducere
Într‐un subcapitol, privitor la instituţiile implicate în acordarea de onoruri şi
recompense, al cărţii sale monumentale dedicate cetăţilor greceşti şi
binefăcătorilor lor, Ph. Gauthier atrăgea atenţia asupra deosebirii esenţiale dintre
practicile de astăzi şi reacţiile contemporanilor noştri prin comparaţie cu atenienii
de odinioară. Astfel, un cetăţean francez poate refuza „Legiunea de Onoare”, dar
nu are iniţiativa de a solicita o atare distincţie. În plus, într‐o democraţie modernă
onorurile nu sunt acordate de Adunarea aleşilor poporului, ci de şeful statului,
care a moştenit în această privinţă prerogativele regale. În contextul democraţiei
atheniene, dimpotrivă, cel interesat solicita el însuşi „recompensa”, expunând
serviciile aduse comunităţii. Cu sprijinul unui orator, cererea determina o
propunere de decret, luată în discuţie de Adunarea poporului2.
Sigur, practicile atheniene nu pot fi aplicate stricto sensu, indiferent de
regiunea sau polis‐ul intrate sub incidenţa cercetării, în absenţa unei documentaţii
directe suficient de explicite, dar influenţa covârşitoare exercitată de Athena în
bazinul egeean şi asupra lumii pontice odată cu întemeierea primei Ligi Deliene3
ultimul timp, menţionăm aici COJOCARU 2014; 2015.
2
GAUTHIER 1985, p. 128: „Quoi qu’il en soit, les usages d’aujourd’hui et les réactions
de nos contemporains ne nous aident guère à comprendre ceux et celles des Athéniens de
jadis. Dans la démocratie moderne, les distinctions ne sont pas octroyées par l’Assemblée
des élus du peuple, mais par le chef de l’État, qui a hérité à cet égard des privilèges
régaliens. Un citoyen français peut refuser la Légion d’Honneur, mais il n’a pas l’initiative.
Ce sont ses amis ou ses supérieurs hiérarchique qui, par la voie administrative, sollicitent
pour lui ou proposent son nom; la décision est du ressort de l’exécutif. Au contraire, dans
la démocratie athénienne, l’intéressé sollicitait lui‐même la « récompense », en exposant les
services rendus à la communauté. Grâce au concours d’un orateur, la demande aboutissait
à une proposition de décret, dont délibérait ensuit l’Assemblée. Les citoyens honoraient
directement leurs pairs”.
3
Anul 477/8, în care a fost întemeiată prima ligă maritimă atheniană (de referinţă
rămâne MEIGGS 1972), nu este bineînţeles un terminus post quem în ceea ce priveşte
exercitarea influenţei atheniene asupra lumii pontice, importurile ceramice dovedind
existenţa unor contacte comerciale (implicit culturale şi instituţionale) încă din secolul al
VI‐lea (COJOCARU 2016 – cu trimiteri bibliografice). În plus, puterea de atracție a «Şcolii
Eladei» odată cu prosperitatea de după războaiele medice implica ipso facto şi prezenţa a
numeroşi străini din spaţiul pontic, inclusiv cu scopul desăvârşirii studiilor. Altfel spus, o
eventuală schimbare constituţională la Sinope, Olbia şi în alte poleis din Marea Neagră, în
sensul democraţiei atheniene, nu trebuia să aştepte neapărat intervenţii militare directe şi
nu depindea exclusiv de o expediţie a lui Pericle. Privitor la rolul Athenei ca centru de
studii pentru originari din lumea pontică, vezi, mai nou, DANA 2011, p. 49–51 et passim.
Despre expediţia lui Pericle în Marea Neagră oferă informaţii Plut. Per. 20,1: εἰς δὲ τὸν
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pare să sprijine concluzia formulată de J. Bleicken referitoare la o singură sursă
pentru toate constituţiile democratice atestate de‐a lungul istoriei elene4.
Totodată, savantul german ţinea să precizeze că nouă ne scapă faptul dacă ideile
şi formele de organizare dezvoltate la Athena vor fi fost preluate la fel în toate
democraţiile secundare, ţinând cont de penuria informaţiilor de interes pentru
reconstituirea constituţiilor numeroaselor oraşe‐state dincolo de Athena şi
Sparta5.
Reluarea discuţiei privind instituţiile cetăţilor din arealul Pontului Euxin, ca
şi eventualele modificări ale constituţiilor în unele dintre acestea, ar depăşi
sensibil subiectul cercetării noastre, cu riscul de a veni cu prea puţine elemente de

Πόντον εἰσπλεύσας στόλῳ μεγάλῳ καὶ κεκοσμημένῳ λαμπρῶς ταῖς μὲν Ἑλληνίσι
πόλεσιν ὧν ἐδέοντο διεπράξατο καὶ προσηνέχθη φιλανθρώπως, τοῖς δὲ περιοικοῦσι
βαρβάροις ἔθνεσι καὶ βασιλεῦσιν αὐτῶν καὶ δυνάσταις ἐπεδείξατο μὲν τῆς δυνάμεως τὸ
μέγεθος καὶ τὴν ἄδειαν καὶ τὸ θάρσος ᾗ βούλοιντο πλεόντων καὶ πᾶσαν ὑφ᾽ αὑτοῖς
πεποιημένων τὴν θάλασσαν, Σινωπεῦσι δὲ τρισκαίδεκα ναῦς ἀπέλιπε μετὰ Λαμάχου
καὶ στρατιώτας ἐπὶ Τιμησίλεων τύραννον.
4
BLEICKEN 1995, p. 489: „Die Quelle aller demokratischen Verfassungen ist
demnach, soweit wir sehen, allein Athen“. Mai nou, HAARMANN 2013 (cf. 2014)
adresează o provocare, nu lipsită de interes, specialiştilor care leagă începuturile
democraţiei de reformele lui Solon sau Klisthenes. Cu tot respectul pentru strădaniile
autorului de a invoca date din varii domenii (de la arheologie şi arheomitologie, până la
politologie şi istoria religiilor), remarcăm lipsa unui ansamblu destul de coerent şi
convingător în contextul căruia informaţiile adunate să conveargă către o legătură clară
între presupusul egalitarism neolitic al „civilizaţiei danubiene“, care ar sta la originea
democraţiei antice, şi cele 11 modificări ale constituţiei la Athena menţionate de Arist.
Ath.Polit. 41 (cf. comentariile lui R HODES 1993, p. 481–488).
5
BLEICKEN 1995, p. 489: „Aber damit wissen wir noch nicht, ob die in Athen
entwickelten Grundgedanken und Organisationsformen auch in den sekundären
Demokratien überall die gleichen waren. Wir wissen darüber so gut wie nichts; in kaum
etwas anderem zeigt sich die Einseitigkeit unserer Informationen so scharf wie in der Frage
nach dem verfassungspolitischen Aufbau der vielen Städte außerhalb von Athen und
Sparta“. Cf. observaţiile lui LATYŠEV 1887, p. 226: „Byli li vse graždane vpolne
ravnopravny, ili rodovitye imeli kakie libo preimuščestva pred vnov’ požalovannymi,
kakie byli uslovija rodovitosti, suščestvoval li imuščestvennyj cenz, ili kakie libo drugie
uslovija dlja dostupa v sovet, narodnoe sobranie i k dolžnostjam, byli li kakie libo
podrazdelenija graždanskoj obščiny [. . .], podobnye suščestvovavšim v samom Milete i
nekotorych drugich ego kolonijach, v čem sostojala sovokupnost’ graždanskikh prav i
kakie dopuskalis’ ograničenija,  obo vsem ėtom my naprasno stali by iskat’ ne tol’ko
prjamych otvetov, no daže i kosvennych namekov v suščestvujuščikh literaturnych,
ėpigrafičeskich i numizmatičeskich pamjatnikach“. G EHRKE 1986, chiar dacă are meritul de
a fi contribuit decisiv la depăşirea unui clişeu (explicarea excesivă a istoriei greceşti prin
raportare la istoria a două oraşe‐state), lasă practic în afara discuţiei cetăţile pontice.
Privitor la constituirea democraţiei greceşti în afara Athenei, vezi şi SCHULLER 2015, cu
observaţia finală de la p. 25: “Für unser Thema bleibt als Ergebnis, daß die griechische
Demokratie nicht das Resultat eines zielgerichteten, selbstverständlichen Prozesses war,
nicht von unten erkämpft worden ist, sondern daß die Entwicklung nur deshalb die volle
Demokratie zum Ergebnis hatte, weil äußere Anstöße hinzukamen. So war auch sie ein
doppelter Glücksfall, und Vergleiche mit unserer heutigen Demokratie sollten auch das im
Auge haben und nachdenklich stimmen”.
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noutate după parcurgerea unor căi deja bătătorite6. Ca atare, să ne fie permisă
formularea unor observaţii doar în ceea ce priveşte emitenţii decretelor de
proxenie, întemeiate pe catalogarea şi analiza sistematică a nu mai puţin de 173
de documente7.
II. Emitenţi ai decretelor de proxenie
Datele păstrate privind „formula de sancţiune”, respectiv „formula de
rezoluţie” din decretele catalogate de către noi denotă influenţe general‐elene, dar
şi destule particularităţi locale, în funcţie de fiecare polis de unde avem atestări,
fie că ne referim la spaţiul ionian sau la cel dorian.
Ca trăsătură general valabilă, atât pentru arealul Pontului Euxin (cu excepția
Regatului Bosporan), cât şi pentru ansamblul oikoumenei, remarcăm faptul că
promulgarea hotărârilor revine, în mod obişnuit, Sfatului şi demos‐ului. Ne
referim mai cu seamă la inscripţiile mai bine păstrate din epoca elenistică în care
sancţiunii cu ἔδοξε βουλῆι καὶ δήμωι8, respectiv ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι9
îi corespunde rezoluţia cu δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δή|8μωι10, respectiv
δεδόχθαι τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι11.
În decretele „abreviate” anterioare12, mai cu seamă în cele de la Olbia, dar şi
la Dionysopolis, Mesambria, eventual la Histria, comunitatea cetăţenilor ca
emitent este redată prin etnonimul la plural în corelaţie cu verbul la aorist –
Ὀλβιοπολῖται, Διονυσοπολῖται, Μεσσαm[β]ριανοὶ ἔδωκαν13. În epigrafia
olbiană, cu mai multe atestări şi care permite consideraţii mai nuanţate, termenii
pot apărea în ordine inversă – Ἔδw[καν Ὀλ|βιο]πολῖται14 –, sau cu intercalarea
adresantului/beneficiarului între subiect şi predicat – Ὀλβιοπολῖ[τ]αι [τῷ δεῖνι] |

6
Pentru ansamblul Mării Negre, lucrările de referinţă în ceea ce priveşte instituţiile ar
fi acum EHRHARDT 1988 şi NAWOTKA 1997; 1999 (spaţiul ionian), respectiv ROBU 2014
(spaţiul dorian – cf. recenzia noastră la cartea lui A. Robu în numărul de faţă al revistei
Pontica). Privitor la consideraţiile noastre legate de structurarea corpului civic în poleis din
Marea Neagră, cu trimiteri la surse şi la literatura secundară, vezi COJOCARU – OLLER
GUZMÁN 2016.
7
De dragul corectitudinii, ţinem să precizăm că mai puţin de jumătate dintre acestea
păstrează preambulul cu date de interes, gradul precar de conservare a celorlalte inscripţii
nepermiţând formularea vreunei observaţii legate de emitenţi. Totodată, identificarea mai
multor documente fragmentare (nu mai puţin de 42 numere în catalogul atestărilor
întocmit de către noi) cu decrete de proxenia sau ateleia rămâne ipotetică.
8
E.g. IOSPE I 2 27 (cf. IOSPE I 15 – Olbia), r. 1; IGBulg I 2 41 (cf. IGBulg V 5016 –
Odessos), r. 12.
9
IGBulg I 2 312, r. 1.
10
IOSPE I 2 27 (cf. IOSPE I 15), r. 78; IGBulg I 2 41 (cf. IGBulg V 5016), r. 1011.
11
IGBulg I 2 312, r. 6.
12
Referitor la decretele “abreviate” am insistat cu alt prilej, vezi COJOCARU 2014a,
îndeosebi p. 406.
2

IGDOP 15 (cf. IOSPE I 20 – Olbia), IGBulg I 2 13 bis (Dionysopolis), IGBulg I 2 309
(Mesambria). [Ἰστριανοὶ ἔδωκαν] (SEG 50, 681) este o propunere de reconstituire pe baza
proxeniilor olbiene.
14
NO 14 (cf. SEG 37, 669; JAJLENKO 2015b).
13
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Πυρραλίω[νος Χερσο]|νησίτηι ἔ[δωκαν]15.
Pe lângă aceste două formule mai răspândite, în redarea autorităţii emitente
a decretelor de proxenie apar destule particularităţi, datorate evoluţiei
formularului16, eventual unor modificări constituţionale17, în mod sigur şi
influenţelor externe în contextul relaţiilor întreţinute de fiecare polis cu alte
comunităţi urbane din arealul Mării Negre şi cu oraşe‐stat din afara Pontului
Euxin18.
Dacă facem abstracţie de puţin probabila reconstituire [Δόγμ]a
[Ὀλβιο]|ποlιτš[ων]19, într‐un document datat către sfârşitul secolului al V‐lea sau
începutul secolului următor20, pentru spaţiul ionian pontic remarcăm varietatea
formularistică folosită la Sinope. În trei dintre cele patru inscripţii de interes, toate
datate în secolul al IV‐lea, avem trei situaţii diferite. Probabil cea mai timpurie
atestare menţionează în formula de sancţiune doar demos‐ul, urmat de numele
persoanei căreia îi revenea sarcina de a transcrie hotărârea (acolo unde în mod
firesc ar fi trebuit să apară numele celui care o propune) şi corelat cu verbul la
infinitiv perfect pasiv prin care este redată eliptic formula de rezoluţie – ῎Edοξε
τῶι δήμωι· Ἕρμωn | Dionυσοδώρου συνεγράya|το . . . ἀναγρafÁnai aÙtÕn
prÒ|ξεnon, etc.21. În alte două situaţii, lui ἔδοξε τῶι δήμωι îi corespund [δεδόχθαι]
| τῶι δήμωι22, respectiv ἐψηφίσθαι τῶι d[ήμωι]23.
Exprimarea eliptică la infinitiv perfect pasiv, ἐπῃνῆσθαι, ca pandant la
ἔδοξε τῆι βουλῆι καὶ τῶι δ[ήμωι], apare şi în decretul de la Histria, datat cândva
în secolul al III‐lea, pentru callatianul Hephaistion, fiul lui M[atris]24. Tot la
Histria, într‐o inscripţie onorifică pentru un apolloniat, publicată recent şi datată
de editor în prima jumătate a secolului al III‐lea, ca autoritate emitentă apare doar
demos‐ul25.
Într‐un decret de proxenie olbian din a doua jumătate a secolului al II‐lea ca
emitenţi apar Sfatul şi demos‐ul, ultimul termen putând fi echivalat, ca în
majoritatea cazurilor de altfel, cu sensul tehnic de Adunarea cetăţenilor, cum ar
15
NO 3 A, B, C + 12 + 107 (cf. SEG 33, 616 & 617, comm. 1 & comm. 2; VINOGRADOV
1989, p. 139, n. 18; IGDOP 16; JAJLENKO 2015a).
16
Privitor la evoluţia formularului, vezi COJOCARU 2014a.
17
Pentru a invoca doar unele date literare, mai explicite în acest sens, vezi Arist. Polit.
(BAUMGARTEN 2015) 5,5 [1304b 30‐35 – Heracleea]; 5,6 [1305b 1‐15 – Histria, Heracleea];
5,6 [1305b 35‐40 – Heracleea]; 5,6 [1306a 5‐10 – Apollonia].
18
Privitor la relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice, vezi acum volumele
colective de dată recentă PANAIT BÎRZESCU [et al.] 2013, COJOCARU & SCHULER 2014,
COJOCARU, COŞKUN & DANA 2014. O listă mai amplă a publicaţiilor de interes poate fi
consultată pe pagina web a proiectului „Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în
perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară”
(www.ponticgreekcities.ro).
19
Pentru consideraţiile noastre anterioare legate de acest preambul, vezi COJOCARU
2014a, p. 407.
20
SEG 31, 701 (cf. SEG 47, 1180).
21
IK 64, 5.
22
IK 64, 3 (cf. SEG 35, 1356 & 36, 1168).
23
IK 64, 6.
24
ISM I 9 (cf. SEG 18, 289).
25
BOTTEZ 2014, p. 286.
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părea să sublinieze aici completarea emfatică τῷ δή|μῳ τῷ Ὀλβιοπολειτῶν26.
În singurul decret de proxenie de la Tomis despre care avem cunoştinţă,
asupra căruia vom reveni ceva mai jos, ca autoritate emitentă apare doar
Adunarea poporului, menţionată explicit numai în formula de rezoluţie27. În acest
caz ar putea fi vorba de o influenţă olbiană, ţinând cont nu doar de două posibile
paralele (este adevărat că datate mai târziu)28, dar şi de interesele comerciale ale
tomitanilor la Olbia, susţinute activ de tiritul Nilos. Tot numai demos‐ul ca
autoritate emitentă – Ἔδοξε τῶι δήμωι . . . δεδόχθαι | τῶι δήμωι – apare
menţionat şi în decretul de la Odessos pentru Menogenes din Heraion Teichos,
datat între anii 45/4 și 42.
Orientându‐ne atenția către spațiul dorian pontic, remarcăm particularități în
redarea autorității emitente în fiecare cetate de unde cunoaștem decrete de
proxenie. La Callatis, unde practic toate atestările datează în epoca elenistică29,
formula rămâne aproape neschimbată pe întreaga perioada de existență a
instituției. Sfatul şi demos‐ul apar menţionate doar în partea rezolutivă,
preambulul menţionând numele basileului, luna şi ziua, precum şi numele celui
care propune, aşa cum avem (pentru a da doar un exemplu) în decretul pentru
Heronax şi Bakchios din Mytilene – ἐπὶ βασιλέος Εὐβουλίδα μη|νὸς Ἀρτεμιτίου
τετράδι ἐπ[ὶ] | δέκα Λεοντίσκος Ἀθαναίω|4νος εἶπε·. . . δεδόχθαι τᾶι βουλᾶι
καὶ τῶι δά|[μωι30. Ca excepţie de la regulă am putea aminti doar proxenia pentru
Damatrios din Paros31, datată în a doua jumătate a secolului al III‐lea, care
prezintă o structură intermediară în evoluţia formularului de la aşa‐zisele decrete
„abreviate”, cel mai bine atestate la Olbia în secolul al IV‐lea, la inscripţiile cu
formulă completă din epoca elenistică. Astfel, preambulul conţine doar numele
celui care propune, urmat de motivaţia eliptică şi cu infinitivul medio‐pasiv
[δ]εδόσθαι în partea rezolutivă. Autoritatea emitentă nu este menţionată explicit,
dar putem înţelege că este vorba de ὁ δᾶμος τὸγ Κα[λλατιανῶν], faţă de care
binemeritase titularul.
Atestările de la Mesambria permit distingerea clară a două etape în redarea
autorităţii emitente, determinate de evoluţia formularului, eventual şi de
influenţe exercitate dinspre spaţiul ionian pontic. Exprimarea eliptică din
documentele mai timpurii cu Μεσσαμ|[β]ριανοὶ ἔδωκαν 32 este înlocuită prin

26

SEG 57, 723 (cf. NO 27; SEG 31, 712; 35, 863; IVANTCHIK 2007, p. 100; BE 2008,

399).
ISM II 5, r. 25: δεδόχθαι τῶι δήμω[ι].
SEG 28, 656 (cf. IOSPE I 2 48; VINOGRADOV 1997a, p. 368 – preambulul pare să nu
menţioneze autoritatea emitentă); NO 45 (cf. SEG 3, 584 – în partea rezolutivă apare
menţionat doar demos‐ul).
29
Excepţia care ar fi ISM III 29, decret datat către începutul erei creştine, poate
depune mărturie în sensul că perpetuarea tradiţiei elenistice într‐o regiune/cetate sau alta
nu ţine cont de o dată anume general valabilă, stabilită eventual din perspectiva
istoriografiei moderne. Oricum, pentru litoralul de vest al Mării Negre acesta ar fi cel mai
târziu decret de proxenie, promulgat într‐o perioadă când cetăţile greceşti din această zonă
intraseră deja sub jurisdicţie romană.
30
ISM III 6.
31
ISM III 9 (cf. SEG 24, 1022).
32
IGBulg I 2 309, cf. SEG 59, 740 (cf. SHARANKOV 2009, p. 4748; BE 2006, 283).
27
28
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formula mai complexă, uzitată mai cu seamă în apoikiile milesiene, ἔδοξε τᾶι
βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι . . . δεδόχθαι τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι33. Într‐un
document mai târziu, datat cândva în secolele II‐I, promulgarea deciziei pare să
revină Adunării poporului, sub rezerva că sintagma [δεδόχθαι τῶι δάμωι]34 este
reconstituită în întregime.
În toate cele patru proxenii de la Byzantion ajunse până la noi35, datate între
secolul al II‐lea a. Chr. şi până spre jumătatea secolului I p. Chr., procedura care
implică autoritatea emitentă rămâne neschimbată, chiar dacă maniera de redare
formularistică cunoaşte modificări. Dacă responsabilitatea pregătirii unor decizii
de interes major pentru întreaga comunitate (cum erau fără doar şi poate
acordările dreptului de proxenie şi/sau cetăţenie) incumbă în primul rând
Sfatului36, promulgarea acestora ţine exclusiv de „competenţa” demos‐ului37.
Pentru a da un exemplu, amintim decretul pentru Orontas/Orontes, fiul lui
Ababos38: Ἔδοξε τᾷ βουλᾷ καὶ τῷ δάμῳ … ὁ δᾶμος ἐνεκελεύσατο τοῖς
στραταγοῖς39. Influenţa exercitată de „regina strâmtorilor” asupra vecinei de pe
33

IGBulg I 2 307 bis (cf. IGBulg I², addenda; IGBulg V 5087; SEG 45, 870); IGBulg I 2 308;

312.
IGBulg I 2 308 novies, r. 5.
IK 58, 1, r. 3464 (cf. Syll.³ 645, r. 5064; SAVALLI‐LESTRADE 1998, nr. 52); IK 58, 2
(cf. Milet I 3, 153); IK 58, 3 (cf. CIG II 2060; IOSPE I 2 79).
36
Privitor la rolul Sfatului (βουλῆ) în viaţa politică (şi nu numai) a unei comunităţi
urbane antice încă mai pot fi consultate cu folos observaţiile formulate de GLOTZ 1992, p.
220246. Cf. OEHLER 1897, RHODES 1972. Despre Sfatul de la Athena, care conlucrează cu
majoritatea autorităţilor administrative, vezi Arist. Ath.Polit. 47,1 (cf. 49,4): συνδιοικεῖ δὲ
καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλεῖστα. Dintre comentariile moderne asupra pasajului
menţionăm aici doar RHODES 1993, 549 & 571.
37
De fapt, Adunarea poporului era inevitabil influenţată de oratori interesaţi,
implicaţi în jocurile puterii, ceea ce ne face să remarcăm o dimensiune idealizantă în
consideraţiile lui BLEICKEN 1995, p. 198199, legate de rolul poporului la Athena: „Das
Volk war demnach zu jedem Zeitpunkt und bei jeder Form der Antragstellung Herr über
seinen Willen; innerhalb des Entscheidungsprozesses hinderte es kein Zeitpunkt und keine
vorgegebene Formulierung daran, sich den Gegenstand zu unterwerfen”. Privitor la rolul
adunării (ecclesia) în viaţa publică a Athenei, vezi şi GLOTZ 1992, 208219, cu observaţiile
de la p. 208: „Neîndoielnic că, în Adunarea atheniană, ca şi în multe parlamente din zilele
noastre, darul vorbirii avea mult mai mare influenţă decât justeţea gândirii. Pe scara
valorilor, limbuţia era pusă mult deasupra înţelepciunii. Un contemporan declara că
Ecclesia semăna mai mult cu un auditoriu de sofişti decît cu o adunare de cetăţeni care
deliberează asupra intereselor statului”. Legat nemijlocit de „jocurile de culise” aferente
acordării decretelor onorifice şi de proxenie, vezi şi MACK 2015, p. 105106: „The desire to
acquire such grants, and thus their value, is illustrated in our oratorical sources by
accusations of bribery made in connection with them, in particular, the sixty talents which
Demosthenes and Demades were each said to have made out of ʻdecrees and proxeniesʼ,
and also in an accusation made of Aeschines and his fellow ambassadors that they
abandoned their duty and instead set about obtaining proxenies for themselves at Oreos”.
38
IK 58, 3 (cf. CIG II 2060; IOSPE I 2 79).
39
Cf. ROBU 2014, p. 399: „Grâce au décret pour Orontas, fils d’Ababos, on apprend
que ce fut le Peuple qui donna l’ordre aux stratège d’honorer cet Olbiopolitain. Cf.
RHODES & LEWIS 1997, p. 197: „In Byzantium the strategoi are restored in I.Olympia 45 as
combining with the council to dispatch envoys, and they are the proposers of the later
surviving decrees (in IOSPE I 2 79, commissioned by a previous meeting of the assembly to
make a proposal).
34
35
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ţărmul asiatic al Bosforului va fi determinat la un moment dat şi preluarea
formulei de sancţiune, respectiv de rezoluţie40. Cel puţin, în decretul pentru
Eudamos din Seleukeia, personaj onorat şi de către Byzantion, exprimarea este
identică – ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι·. . . δεδόχθαι |68 τῶι δάμωι41. Totodată,
la Calchedon cunoaştem şi particularităţi care pledează în sensul unui rol şi mai
mare acordat Adunării poporului. Astfel, într‐un document din epoca elenistică li
se acordă dreptul de cetăţenie cu privilegiile adiacente unor persoane care ar fi
fost făcute proxenoi de către damos – [τοῖς πρ]ο<ξ>ένοις οὕς κα ποήσηται | [ὁ
δᾶ]μο[ς δεδ]όσθαι πολιτείαν, etc.42.
Pentru a încheia discuţia legată de emitenţii decretelor de proxenie în spaţiul
dorian pontic, ne mai rămâne să formulăm câteva observaţii pe marginea
inscripţiilor chersonesite. Cea mai timpurie atestare – ne referim la decretul
pentru Timagoras din Rhodos, datat în secolul al III‐lea43, – surprinde o etapă de
tranziţie între aşa‐numitele decrete „abreviate” şi inscripţiile onorifice de mai
târziu, la fel ca în cazul proxeniei callatiene pentru Damatrios din Paros
menţionată mai sus44. Sfatul şi demos‐ul apar ca autoritate emitentă în preambul
([βου]lὰ καὶ δᾶμος ἔδωκε), precedate de un „superscript” fără analogii în lumea
pontică – προξενία Τιμαγόρα Ῥοδ[ίου].
Începând cu decretul pentru Menophilos din Sinope, datat în jurul anului
17945, se încetăţeneşte un tipar al formulei de sancţiune corelată celei de rezoluţie
similar până la un punct cu formularul documentelor callatiene şi care la
Chersones va persista până către sfârşitul secolului al II‐lea p. Chr. Decizia
aparţine invariabil Sfatului şi Adunării poporului (δεδόχθαι τᾶι βουλᾷ καὶ τῷ
δάμωι), doar că iniţiativa o au magistraţi precum νομοφύλακες, ὁ ἐπὶ τᾶς
διοικήσεος, respectiv πρόεδροι în epoca romană46. Tot Sfatul şi Adunarea
cetăţenilor decretează onoruri pentru procuratorul financiar al Moesiei Inferior, T.
Aurelius Calpurnianus Apollonides şi pentru soţia acestuia Aurelia Paulina, în
anul 174 p. Chr. Dar, ţinând cont de poziţia suspusă a beneficiarului prin
raportare la autoritatea emitentă, exprimarea devine mult mai redundantă prin
comparaţie cu celelalte documente – „convocând Adunarea întregului popor, se
cuvine ca atât poporul, cât şi [participanţii] la şedinţa întrunită a [Sfatului], să‐i
strige numele în agora cu glas de bucurie şi cu toţii împreună să‐l aclame
Despre similitudinile existente între constituţiile de la Byzantion şi Calchedon, vezi
deja MERLE 1916, p. 6876. Cf. COJOCARU 2013a, p. 1426: „The conquest of the city by
Byzantium in 357 resulted in both a sympoliteia with that city and with Selymbria, and a
change of a moderate form of constitution into a radical democracy (Theopomp, fr. 62)”.
Adaugă ROBU 2014, p. 382 et passim (privitor la apropierile instituţionale între cele două
cetăţi‐surori de pe malurile Bosporului tracic).
41
IK 20, 1, r. 6580 (cf. Syll. 3 645; SAVALLI‐LESTRADE 1998, nr. 52). Cf. IK 20, 2
(Decret de proxenie pentru un cetăţean din Byzantion).
42
IK 20, 4.
43
IOSPE I 2 340 (cf. IOSPE IV 64).
44
Vezi n. 31.
45
IOSPE I 2 351.
46
Privitor la magistraturile din cetăţile doriene pontice să ne fie permis aici a face
trimitere doar la ROBU 2014, p. 366–405 (cu literatura anterioară). Pentru Chersones, vezi
p. 389 (πρόεδροι), 404–405 (νομοφύλακες), 405 (ὁ ἐπὶ τᾶς διοικήσεος). La Callatis
propunerile sunt făcute exclusiv de particulari, cel puţin judecând după datele păstrate.
40
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consecutiv cetăţean, membru al Sfatului şi proedru. De asemenea, toată lumea să‐l
cinstească pentru binefacerea lui cu întreaga cinstire [obişnuită] la noi”47.
O discuţie aparte ar merita cele 20 de atestări de ateleia şi proxenia bosporane
cunoscute până în prezent. Ca autoritate emitentă, acolo unde gradul de
conservare al textelor ne ajută în acest sens, apar menţionaţi invariabil dinastul
împreună cu fiii acestuia48. Gradul redus de autonomie al oraşelor bosporane nu
le‐a permis acestora să întreţină relaţii externe în cadrul cărora şi‐ar fi găsit locul
şi instituţia proxeniei. Dar atunci când măcar unul dintre aceste oraşe pare să se fi
bucurat, pentru o scurtă perioadă, de o autonomie reală, „Sfatul şi poporul
phanagoreenilor i‐au înscris pe soldaţii din străinătate în listele cetăţeneşti”49, în
virtutea unui decret de politeia care se încheia oarecum ex abrupto printr‐o formulă
parcă desprinsă din decretele de ateleia datate în secolul al IV‐lea – „Să aibă ei
(dreptul) de a ieşi şi de a intra (în port)”50.
Revenind la o privire de ansamblu asupra emitenţilor decretelor de proxenie
din arealul Pontului Euxin, observăm că influenţa Athenei (în care în secolul al V‐
lea instituţia proxeniei a funcţionat cu o intensitate fără precedent în lumea polis‐
ului51), s‐a exercitat asupra apoikiilor ioniene, cu care întreţinea relaţii comerciale
din secolul al VI‐lea52.
Încă din epoca arhaică putem vorbi şi despre existenţa unui „spaţiu dorian
pontic” aflat, perioade îndelungate, în raporturi la fel de intense cu „Şcoala
Eladei”, doar că cele câteva proxenii de la Byzantion şi Calchedon datează abia
odată cu secolul al II‐lea, iar la Heracleea atestările lipsesc deocamdată. În cazul
acestor centre comerciale importante, ca şi în situaţia celorlalte trei cetăţi doriene
pontice, de unde avem mai multe date, influenţele externe provin fie dinspre
apoikiile ioniene (cum ar fi Olbia, Sinope, Histria sau Apollonia), fie pe filiera
instituţiilor politice şi religioase preluate, direct sau indirect, de la metropolă. Nu

47
SEG 45, 985 = AE 1996, 1359 (cf. ANTONOVA & JAJLENKO 1995, p. 58–62; SEG 51,
958; 55, 840 & 59, 813), r. 4–10: ἐκλασίας πανσυd[ιασμένας (e.g.) πασσυδὶ τόν τε δᾶ]|μον
καὶ τοὺς ποτ[ικλήτους βουλευτὰς κ]αὶ ἀ|ναβοᾶσαι μεν αὐτ[ὸν ἐς τὰν] ἀγορὰν
κεχαρμέ|νᾳ τᾷ φωνᾷ, ἀθρόο[υς δὲ ἀν]ευφαμῆσαι πολί| 8 ταν ἔμμεν, βουλευτάν [τε κα]ὶ
πρόεδρον καὶ | πάσᾳ τᾷ παρ᾽ ἁμεῖν τειm[ᾷ συ]ναξιωθῆμεν εἰς | ἀμοιβὰν τᾶς εὐποιίας
[καθᾶ]κον ἔμμεν.
48
Referitor la dinaştii care au acordat proxenia – Mausolos, satrapul Cariei; regii
bosporani; paphlagonianul Korylas şi Korris, marele preot din Labraunda – vezi acum şi
MACK 2015, p. 229–230. Pentru dinaştii bosporani autorul se mulţumeşte doar să citeze
CIRB 1–5, în n. 138 de la p. 229.
49
VINOGRADOV & WÖRRLE 1992, p. 160, foto (cf. BE 1993, 377; SEG 41, 625; 56, 930
& 59, 854), r. 2–3: Φαναγοριτῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τοὺς ἀπὸ ξέ|νης στρατιώτας
ἐπολιτογάφησαν (…).
50
Ibidem, r. 11–12: ἔστω δὲ αὐτοῖς ἔkp[λους] | 12 καὶ εἴσπλους.
51
WALBANK 1978. Cf. MONCEAUX 1885, p. 210: „Là où la proxénie existait,
l’organisation en était calquée sur celle d’Athènes. À Thasos comme à Byzance, à Odessos
comme à Mésambria et à Olbia, les décrets de proxénie reproduisent les mêmes formules et
les mêmes considérants, confèrent les mêmes honneurs et privilèges qu’en Attique.
Seulement le droit de cité est joint d’ordinaire au titre de proxène, comme en Ionie et dans
les Cyclades“.
52
PANITSCHEK 1988 (cu bibliografia anterioară). Cf. BRAŠINSKIJ 1963; 1967;
BOUZEK 1989.
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este cazul să aprofundăm aici acest aspect, tratat destul de amănunţit încă de V.
V. Latyšev53 şi K. Hanell54 şi reluat de curând, la o scară mai amplă, de A. Robu55.
Remarcăm doar că, în pofida unei similitudini evidente între magistraturi, culte şi
calendar56, formula de sancţiune diferă sensibil de la o cetate la alta. O atare
diferenţiere s‐ar putea explica prin faptul că instituţia proxeniei nu a fost adusă
de coloniştii veniţi de la Megara sau Heracleea, ci a apărut către sfârşitul secolului
al IV‐lea (de când datează primele documente), sub influenţa relaţiilor comerciale
(şi nu numai) întreţinute cu diferite poleis intra‐ şi extra‐pontice, dar şi cu
populaţiile „barbare” din hinterland. Ca rezultat au apărut o serie de trăsături
particulare, cum ar fi datarea documentelor prin menţionarea hieromnamon‐ului la
Byzantion, a basileus‐ului şi a preşedintelui Adunării (πραισυμνῶν / π. ἐν
ἐκλησίαι) la Callatis, a unei basilissa Parthenos la Chersones57. Legat de cetatea
taúrică, am atras atenţia cu alt prilej58 asupra originalităţii formulei finale, prin
care magistraţi şi membri ai Sfatului, împărţiţi în trei categorii (στίχοι), sunt
menţionaţi ca martori la acordarea proxeniei 59. Cum ultima trăsătură apare doar
în documente din epoca imperială, Ė. Solomonik60 şi F. Gschnitzer61 vedeau aici o
influenţă romană: o apropiere de ordo decurionum a oraşelor aflate sub jurisdicţia
Romei.
Şi dacă spre finalul instituţiei proxeniei la Chersones putem vorbi inclusiv
despre o influenţă romană, începuturile acesteia în apoikiile doriene pontice se
leagă, fără îndoială, de o influenţă majoră exercitată dinspre „spaţiul ionian
pontic”62, mai ales că prima hotărâre de a acorda dreptul de proxenie unui
LATYŠEV 1885.
HANELL 1934.
55
ROBU 2012a, ROBU 2012b, ROBU 2014.
56
Referitor la calendarul megarian, vezi AVRAM 1999.
57
Vezi, mai recent, ROBU 2014, p. 367–375 (βασιλεύς), 375–382 (ἱερομνάμων), 371–
372, cu n. 222 (βασίλισσα Παρθένος). Pentru Parthenos la Chersones adaugă RUSJAEVA
2005, p. 262–286 et passim.
58
COJOCARU 2014a, p. 413. Cf. COJOCARU 2009b, p. 364.
59
Aici s‐ar impune, poate, o apropiere cu acei enguoi tēs proxenias (guarantors of the
proxeny), la care face referire mai recent MACK 2015, p. 102–103. La Chersones, implicarea
explicită a magistraţilor, eventual şi a membrilor Sfatului, ca „garanţi” ai acordării
proxeniei ar putea fi o „contramăsură” menită să confere un plus de credibilitate unei
instituţii care încetase să mai existe în cea mai mare parte a oikoumenei.
60 NĖPCh,
vol. II, p. 33: „Dolžnostnye lica, skrepljavšie dekret svoimi pečatjami, bliže
vsego napominajut ordo decurionum, to est’ členov senata v podvlastnych Rimu gorodach”
(Magistraţii care întăresc decretul prin sigiliile lor aduc aminte cel mai mult de ordo
decurionum, adică de membrii senatului din oraşele aflate sub stăpânirea Romei).
61
GSCHNITZER 1994, p. 293: „Man hat längst gesehen, daß sich in den Dekreten der
Kaiserzeit die Formen des Protokolls breitmachen, die den Dekretformularen der älteren
Zeit ganz fremd gewesen waren. (…) Da sich derselbe Übergang vom traditionellen
Formular zur protokollarischen Fassung auch an den römischen Senats‐ und Gemeinderats‐
beschlüssen feststellen läßt, ist wohl auch in diesem Punkt römischer Einfluß anzunehmen;
dahinter aber steht wohl, im griechischen wie im römischen Bereich, eine veränderte
Auffassung des Beschlußtextes: dieser wird nicht mehr wie bisher als ein normativer Text,
gleichsam als ein Gesetz für den Einzelfall, angesehen, sondern als urkundliches Zeugnis
über den Vorgang der Beratung und Beschlußfassung“.
62
Vezi, în acest sens, şi observaţiile formulate de NIKITINA 1978, mai cu seamă la p.
53
54
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chersonesit provine de la Olbia63. Or, printre străinii cărora această cetate le‐a
acordat titlul de proxenos se regăsesc şi persoane care proveneau practic din toate
cetăţile doriene pontice64.
În ceea ce priveşte autorii propunerilor, documentele din secolul al III‐lea
păstrează mai ales nume de particulari. De regulă, este vorba despre o singură
persoană, dacă facem abstracţie de hotărârea de la Chersones propusă de către
Theotimos (patronimul nu s‐a păstrat) şi de către Antigonos, fiul lui Pronos, la
rându‐i fiul lui Auteas65. Dar deja putem vorbi de o aristocratizare tot mai
accentuată a vieţii publice66, chiar dacă iniţiativa privată în lansarea propunerilor
se menţine şi în documente din secolul al II‐lea67. Astfel, la Histria şi la Olbia
decretele sunt propuse de ἄρχοντες68 şi de σύνεδροι69, la Byzantion de
στραταγοί70, la Chersones, de νομοφύλακες … καὶ ὁ ἐπὶ τᾶς διοικήσεος71,
înlocuiţi în epoca imperială de πρόεδροι72, la Tomis de ἄρχοντες73, iar la
Calchedon motivaţia cu ἐπειδή urmează imediat după ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι
δάμωι74. Dar trebuie să remarcăm faptul că, şi de această dată, situaţia diferă de la

99–100.
SEG 33, 616; cf. NO 3; IGDOP 16 (cca. 400‐375 a. Chr.).
Discuţia privind repartiţia geografică a proxenilor din documentele catalogate de
către noi constituie un subcapitol aparte al lucrării monografice menţionate în rezumatul şi
în prima notă a studiului de faţă.
65
IOSPE I 2 340.
66
Fenomen poate oarecum întârziat, dar altfel în consonanţă cu ceea ce se întâmplă în
alte regiuni ale lumii greceşti. De referinţă, în acest sens, rămâne R OBERT 1960, p. 325–326,
care face trimitere inclusiv la decretele de la Olbia: „De plus en plus l’évolution de la
société enlève les affaires des cités à l’action souveraine de l’assemblée du peuple et de la
démocratie et les met aux mains d’une minorité, plus ou moins héréditaire, de notables, qui
assurent de leur fortune bien des services essentiels de l’État et reçoivent en retour des
honneurs de plus en plus nombreux et éclatants. Cette nouvelle aristocratie des cités
possède une éducation soignée, elle honore et cultive la παιδεία; la rhétorique prend de
plus en plus de place dans la formation de la jeunesse et des élites; aussi le «secrétaire»,
haut personnage qui rédige les décrets et les lettres, les écrit‐il au goût rhétorique du jour.
Cette évolution se poursuit sous l’Empire”. A se vedea şi observaţiile lui GAUTHIER 1984,
p. 83, 88–89 et passim, cu precizări relevante la p. 88: „Au III e siècle et parfois encore dans
les premières décennies du II e , les grands bienfaiteurs sont honorés plus pour leur
dévouement que pour leur générosité. (. . .) Élus par le peuple, ils lui rendent des comptes
et obtiennent les honneurs appropriés. Peu différents des prostatai tou démou qu’évoquent
les auteurs athéniens de la période classique, ils obtiennent, grâce à leurs talents d’orateurs
et à leur situation sociale, la confiance de l’Assemblée. Ils représentent ou guident la cité,
sans la dominer; la communauté leur manifeste sa reconnaissance, mais garde un pouvoir
de contrôle”.
67
De exemplu, SEG 51, 936 (cf. ISM I 36; SEG 32, 680; BE 2003, 390 [3] – Histria)
68
De exemplu, ISM I 9 (cf. SEG 18, 289 – Histria); BOTTEZ 2014, p. 286 (Histria);
IOSPE I 2 35 (Olbia).
69
ISM I 65 (cf. Syll. 3 707 – Olbia sau Histria).
70
De exemplu, IK 58, 2 (cf. Milet I 3, 153).
71
De exemplu, IOSPE I 2 351.
72
De exemplu, LIFSHITZ 1964, p. 357–359, foto (cf. BE 1964, 312; HAINSWORTH
1972, p. 56, nr. 86).
73
ISM II 5.
74
De exemplu, IK 20, 1, r. 6580 (cf. Syll. 3 645; SAVALLI‐LESTRADE 1998, nr. 52).
63
64
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o cetate la alta. La Callatis, Odessos, Dionysopolis şi Mesambria atestările
păstrează doar nume de particulari ca autori ai propunerilor pe toată durata de
existenţă a instituţiei.
O menţiune aparte ar merita Sinope, unde propunerile sunt făcute de colegii
de magistraţi ([οἱ στρατη]|γοὶ εἶπον75) încă din secolul al IV‐lea, doar că puţinele
documente ajunse până la noi şi lipsa datelor pentru secolele ulterioare nu ne
permit formularea unor observaţii cât de cât relevante legate de o eventuală
evoluţie în acest sens. Foarte probabil, odată cu înglobarea în Regatul Pontic
cetatea capătă un statut similar oraşelor bosporane în ceea ce priveşte relaţiile
externe întreţinute cu alte poleis, ceea ce ar fi putut determina căderea în
desuetudine a instituţiei proxeniei în poate cea mai veche apoikie din Marea
Neagră76.
La finalul cercetării noastre privind emitenţii decretelor de proxenie în
spaţiul pontic să ne fie permisă o revenire asupra comparaţiei formulate de Ph.
Gauthier între practicile de astăzi şi realităţile de la Athena de odinioară în ceea
ce priveşte solicitarea de recompense pentru servicii aduse comunităţii. Pe
ansamblul Mării Negre lipsesc informaţiile directe în acest sens, dar ne‐am putea
face măcar o idee pe baza unor aluzii sau a datelor indirecte.
Într‐un decret fragmentar de politeia de la Apollonia, datat către jumătatea
secolului al III‐lea, citim . . . ἐπ]ελθὼν ἐπὶ τὴ[ν βουλὴν καὶ |4 τὸν] δῆμον παρὰ .
. ..77. Chiar dacă nu putem fi absolut siguri, logic ar fi să deducem că cel care a
venit în faţa Sfatului şi a Adunării poporului, pentru a solicita dreptul de
cetăţenie, va fi fost chiar titularul onorurilor acordate. De altfel, decretul onorific
de la Sinope pentru Dionnos din Cos, datat către 220, precizează că acesta ar fi
venit în faţa Adunării poporului pentru a atrage atenţia asupra meritelor sale,
solicitantul fiind considerat demn atât de poporul sinopeenilor cât şi de cetatea
Cos78.
Informaţii suplimentare legate de procedura de acordare a proxeniei, ca şi a
raporturilor existente între autoritatea emitentă şi beneficiar, aflăm din decretul
de la Calchedon pentru Eudamos din Seleukeia. După ce demos‐ul a găsit de
cuviinţă ca acesta să fie lăudat şi încununat cu o cunună de aur şi după ce i‐a
acordat cetăţenia, egalitatea fiscală şi dreptul de a se înfăţişa Sfatului şi Adunării
poporului îndată după rezolvarea treburilor religioase, urmează prevederea: „Ca
să devină şi proxenos, strategii aflaţi în funcţie în al doilea interval de patru luni al
anului să facă o propunere către Sfat conform legii. Solii, care vor fi aleşi, să
discute cu el şi să‐l roage să sprijine poporul în treburile pentru care au fost
trimişi ei ca soli la regele Antiochos, şi totodată să‐i spună deschis că poporul,
îndată ce se va ivi momentul, îi va aduce mulţumirile care se cuvin
IK 64, 3 (cf. SEG 35, 1356 & 36, 1168).
Interesant de remarcat că în decretul onorific pentru Dionnos din Cos, datat în jurul
anului 220, în pofida onorurilor deosebite acordate, nu apare menţionată nici proxenia, nici
politeia.
77
IGBulg I 2 393, r. 34.
78
SEG 48, 1097 (cf. HALLOF & HABICHT 1998, p. 137–140), r. 9–11: ἐπελθὼν δὲ καὶ
ἐπὶ τὴν ἐκk|λησίαν ἐμπεφάνικεν περὶ τούτων τῶι δήμωι καὶ παρε|πιδεδήμηκεν ἀξίως
αὑτοῦ τε καὶ τῆς Κώιων πόλεως (…). Doar că, cum atrăgeam atenţia şi în n. 76, printre
onorurile acordate nu apar menţionate proxenia şi/sau politeia.
75
76
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binefăcătorilor”79.
Ca intermediar între mai multe poleis se impune atenţiei Nilos de la Tyras,
care a propus (la Olbia) să se acorde şi tomitanilor aceleaşi privilegii pe care
(olbiopoliţii) le‐au decretat cândva pentru cei din Tyras80. Astfel, nu numai că
putem deduce existenţa sigură a încă unui decret olbian, care nu a mai ajuns până
la noi, dar observăm cum centrele elenistice mai puţin importante (cum va fi fost
Tomis‐ul către sfârşitul secolului al II‐lea) puteau apela la serviciile uneia şi
aceleiaşi persoane influente pentru a‐şi apăra interesele în mai multe alte cetăţi.
Reţinem şi faptul că la Olbia o hotărâre importantă pentru întreaga comunitate
putea fi propusă de un străin, chiar dacă acesta va fi deţinut proxenia kai politeia.
II. Proxenoi în spaţiul pontic. Statut şi natura serviciilor oferite
La fel ca în cazul altor regiuni ale lumii greceşti, la descrierea beneficiarilor
decretelor de proxenie din spaţiul pontic prevalează calităţile stereotipe 81 – ἀνὴρ
ἀγαθός (bărbat bun), ἄξιος (demn de [respect], de mare valoare), δίκαιος (drept,
onest), ἐπίσαμος (remarcabil), εὐγγενής (nobil din naştere, de origine nobilă),
εὔνους (binevoitor), εὔτακτος (disciplinat), ἴσος (ponderat), καλός (nobil),
πρόθυμος (plin de zel), σώφρων (prudent, înţelept), φίλος (prietenos, agreabil),
φιλότιμος (generos), etc. Deţinătorii acestor calităţi nobile – desemnaţi din secolul
al III‐lea şi cu titlul de εὐεργέται (respectiv εὐεργέται τῆς/τᾶς πόλιος)82 – aduc
servicii importante patriei adoptive, ca şi unor cetăţeni ai acesteia luaţi
individual.
Pentru a da doar un exemplu cum o motivaţie amplă poate fi extrem de
săracă în ceea ce priveşte mesajul explicit83, reţinem considerentele care au stat la
79
IK 20, 1, r. 7380 (cf. Syll. 3 645; SAVALLI‐LESTRADE 1998, nr. 52): ὅπως δὲ καὶ
πρόξενος γένηται, τοὺς στρα|ταγοὺς τοὺς τὰν δευτέραν τετράμηνον στρα[τα]γοῦν|τας
εἰσαγγεῖλαι εἰς τὰ[ν] βουλὰν καὶ τὸν νόμον· τοὺς δὲ | 76 πρεσβευτὰς τοὺς αἱ[ρημέν]ους
διαλέγεσθαι αὐτῶι καὶ | π[αρ]ακαλεῖν χρείας παρέχεσθαι τῶι δήμωι π[ε]ρὶ ὧν
πρεσ|βεύοντι ποτὶ τὸν βασιλέ᾽ Ἀντίοχον, δηλοῦντας αὐτῶι | ὅτι τυχὼν ὁ δᾶμος χάριτας
ἀποδώσει αὐ| 80 τῶι ἀξίας τῶν εὐεργετημάτων. Cf. ROBU 2014, 401, cu n. 353.
80
ISM II 5, r. 1821: ἔ]|γραφ[ε]ν δὲ [ἅς πο]τ[ε τοῖς Τυρανοῖς ἔδοξε νέ]| 20 μειν, τὰς
α[ὐτὰς τιμὰς τοῖς Τομίταις διδόσ]|θαι· (…).
81
Cf. MACK 2015, p. 3435: „It was not the general demeanour or moral quality of the
honorand which mattered for the grant of proxenia – it was his specific partiality for the
polis in question was important, his goodness to that city, which manifested itself in
services which he performed for it and its citizens”.
82
Pentru asocierea dintre proxenia şi euergesia rămâne de actualitate WILHELM 1942.
Vezi şi GAUTHIER 1985, îndeosebi p. 131150. Referitor la evergeţii din cetăţile pontice,
rămâne de referinţă ca studiu de ansamblu ANGHEL 1999‐2000. Pentru epoca elenistică
târzie, vezi şi AVRAM 2000. Cf. MACK 2015, p. 37: „At its heart the relationship implied
by proxenia was thus euergetical in character. It involved individual benefactors (euergetai)
performing benefactions (euergesiai), which were rewarded, and encouraged, with honours.
The benefactions particularly associated with proxenia differ from those associated with
citizen or royal euergetism, (…), in that they were primarly non‐financial”. O asemenea
judecată de valoare, pertinentă în linii mari, face abstracţie de unele nuanţe deloc
neglijabile. De exemplu, ne‐ar fi interesat aici şi o explicaţie a evergetismului dinaştilor
bosporani faţă de athenieni (şi nu numai) sau evergetismul regelui trac Sadalas, numit
proxenos de către mesambrieni.
83
În interpretarea mai recentă a lui W. Mack, în asemenea situaţii am avea de a face
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baza decretului pentru Menophilos, fiul lui Menophilos, din Sinope, datat în jurul
anului 179: „(…) bărbat destoinic şi generos faţă de poporul chersonesiţilor, (…)
s‐a oferit întotdeauna în chip firesc şi se arată în continuare binevoitor, în public
şi în particular, faţă de cetăţenii care apelează la serviciile lui, căutând mereu să
devină util prin ceva bun, iar şederea sa (la Chersones) şi‐a petrecut‐o în chip
destoinic şi cu folos pentru popor, fără să abandoneze vreodată zelul şi
generozitatea, promiţând şi pe viitor să fie util printr‐un act de bine (…)”84.
De altfel, străinii atestaţi epigrafic în spaţiul pontic pot apărea şi într‐o
lumină mult mai puţin favorabilă, dacă ne gândim măcar la Polycharmos
(menţionat în celebrul decret pentru Protogenes), pregătit să ducă la topit vasele
sacre ale cetăţii pentru a recupera suma de 100 de monede de aur (πρὸς χρυσοῦς
ἑκατόν) împrumutată comunităţii prin intermediul arhonţilor85. Şi dacă tot ne
referim la Olbia, am putea invoca spusele lui Hieroson, în relatarea lui Dion
Chrysostomos din frecvent invocatul discurs Borysthenitikos: „În rest, cei care
ajung aici sunt, fără îndoială, greci numai cu numele, în fapt fiind chiar mai
barbari ca noi; comercianţi şi negustori care aduc stofe deşirate şi vin de proastă
calitate şi care pleacă de la noi cu o marfă cu nimic mai bună”86.
Dar în acest context ne interesează nu atât artificiile retorice menite să
cu o exprimare paradigmatică, altfel spus cu un set de criterii cărora trebuia să le
corespundă cel care dorea să acceadă la statutul de proxenos al unei comunităţi pentru care
să poată intermedia servicii în cetatea proprie. Vezi MACK 2015, p. 25: „The generic
descriptions in proxeny decrees reveal, however, that proxenoi in general took their
character from recipients who did conform to the proxenos‐paradigm, performing specific
sorts of intermediary services in the context of their own communities”. Cf. p. 28: “In fact,
they (se referă la exprimările vagi, aparent lipsite de sens, din motivaţie – V. Cojocaru)
point to the existence of a ‘proxenos‐paradigm’, a set of general and specific expectations of
this role in the context of which a given honorand’s actions were analysed. It was
important to inscribe these phrases because they reflected, or rather condensed, the
language used to discuss and think about this institution in public contexts. These were the
terms, as their occurrence in motivation formulae makes clear, in which the proposer of a
proxenos was expected to discuss his nominee, albeit with greater elaboration and
delineation of examples, and it was against the proxenos‐paradigm, which these terms
evoked, that a candidate was judged”.
84
IOSPE I 2 351, r. 419: ἐπειδὴ | Μηνόφιλος Μηνοφίλου Σινωπεὺς ἀνὴρ | ἀγαθὸς
καὶ φιλότιμός ἐστι ποτὶ τὸν δᾶ|μον τὸν Χερσονασιτᾶν, διὰ παντὸς γνη| 8 σίως ἑατὸν
ἐπιδιδούς, καὶ κοινῇ καὶ κατ᾽ ἰδίαν | τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν πολιτῶν εὔνουν | ἑαυτὸν
καὶ ἐκτενῆ παρέχεται, πειρώμενος | διὰ παντὸς ἀγαθοῦ τινος παραίτιος γίνεσ| 12 θαι,
τάν τε παρεπιδαμίαν εὐσχάμονα καὶ συμ|[φ]έρουσαν τῶι δάμωι πεποίηται, σπου|[δᾶς]
καὶ φιλοτιμίας οὐδὲν ἐνλείπων, ἐπαγ|[γέλλεται] δ̣ ὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ἀγαθοῦ τινο[ς| 16
εἶναι παραί]τιος, ὅπως οὖν καὶ ὁ δᾶμος | [φαίνηται ἄξιο]ς τῶν ἀνδρῶν εἰς τὸ βέλτιον |
[σπουδαζόντων, δ]εδόχθαι τᾶι βουλᾷ καὶ τῷ | [δάμωι   ].
85
IOSPE I 2 32, r. 14–19: (…) τῶν τε ἀρχόντων θέντων τὰ ἱερὰ ποτήρι|α εἰς τὴν τῆς
πόλεως χρείαν πρὸς Πολύχα[ρ]|μον πρὸς χρυσοῦς ἑκατὸν καὶ οὐκ ἐχόντων | λύσασθαι,
τοῦ δὲ ξένου φέροντος ἐπὶ τὸν | χαρακτῆρα, αὐτὸς ὑπεραποδοὺς τοὺς ἑκα|τὸν χρυσοῦς
ἐλύσατο· (…).
86
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. (Text apud
NESSELRATH 2003). Pentru consideraţiile noastre anterioare legate de acest pasaj, vezi
COJOCARU 2014b, 45–46.
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reliefeze calităţile sau defectele străinilor atestaţi în arealul Pontului Euxin, cât
statutul beneficiarilor şi natura serviciilor oferite în contrapondere la titlul de
proxenos cu privilegiile adiacente. În acest sens, avem acum destule informaţii
pentru a putea argumenta că instituţia proxeniei în lumea pontică nu a servit doar
intereselor comerciale, aşa cum credea la vremea sa P. Monceaux87.
În realitate, este vorba de o instituţie la fel de complexă ca şi în alte regiuni
ale oikoumenei, menită să asigure o mai bună funcţionare a legăturilor cu străinii88.
Este adevărat că apariţia ei în lumea pontică, judecând după documentele
păstrate din secolul al IV‐lea, pare să se datoreze exclusiv legăturilor comerciale.
Protejarea persoanelor şi a bunurilor va fi fost în permanenţă o problemă de
stringentă actualitate – la Berezan şi la Olbia, de exemplu, încă din jurul anului
500, de când ar data scrisoarea lui Achillodoros89. Dar reglementarea juridică a
devenit posibilă abia odată cu asumarea obligaţiilor de către o comunitate sau alta
sub forma decretelor de ateleia promulgate în favoarea unor indivizi, cărora li se
garantează dreptul de a intra şi de a ieşi din port în vreme de război şi în timp de
pace, fără a fi supuşi la represalii şi fără încheierea unui acord prealabil.
La Olbia în secolul al IV‐lea de un atare privilegiu „clauză a naţiunii celei
mai favorizate” (dacă ne este permisă o comparaţie modernizantă) s‐au bucurat
Ietrokles, fiul lui Hekataios, din Sinope90; cutare, fiul lui [‐ ‐ ‐]doros, din
Heracleea91; cutare, fiul lui Pyrralion, din Chersones92; Aristandros, fiul lui
87
MONCEAUX 1885, p. 203–204: „En effet, beaucoup de ces colonies grecques du
Nord n’ont pas eu de vie propre. (…) C’étaient avant tout des places de commerce”. Într‐o
altă extremă s‐ar situa TJUMENEV 1950, care considera că decretele de proxenie nu ar avea
nicio relevanţă pentru legăturile comerciale întreţinute de Chersones.
88
Privitor la relevanţa decretelor de proxenie în contextual relaţiilor externe ale unei
cetăţi greceşti, vezi acum şi MACK 2015, p. 207: „Proposals for proxeny grants
consequently constituted the most regular occasions on which the civic community
collectively considered and expressed links with the outside world. In a sense, proxeny
stands for the broader institutional system of which it was part, representing the Greek
desire to network in its most general form, to construct links with other poleis”.
89
Discuţia istoriografică legată de această inscripţie a generat o bibliografie amplă.
Dincolo de ediţia princeps, datorată lui VINOGRADOV 1971, mai amintim aici doar
IGDOP 23 şi SANTIAGO ÁLVAREZ 2013, p. 234–238 (ambele publicaţii cu trimiteri la
reeditările şi comentariile anterioare). Ţinând cont de importanţa documentului, inclusiv în
contextul cercetării noastre, să ne fie permisă aici şi reproducerea lui integrală în traducere
proprie: „O Protagores, tatăl tău îţi trimite (această scrisoare). I se face o nedreptate din
partea lui Matasys; (acesta) încearcă să‐l facă sclav şi i‐a luat încărcătura (de marfă?).
Mergi la Anaxagores şi povesteşte‐i. Acela (Matasys) spune că (tatăl tău) ar fi sclavul lui
Anaxagores, zicând: «Anaxagores deţine (pe nedrept) cele ce‐mi aparţin şi sclavi, şi sclave,
şi case». Acesta (tatăl tău) protestează cu mari strigăte şi afirmă că nu există nimic între el
şi Matasys, că el este om liber şi că nu există nimic între el şi Matasys. Că dacă există ceva
între el (Matasys) şi Anaxagores, o ştiu (doar) ei între ei. Acestea spune‐le lui Anaxagores
şi soţiei lui. (Tatăl tău) îţi trimite a doua (rugăminte): condu‐i în oraş pe mama ta şi pe
fraţii tăi care se află la arbinaţi. Privitor la căpitanul de vas, mergi la el ca acesta să coboare
imediat”.
90
NO 1 (cf. IGDOP 1; JAJLENKO 2015a).
91
NO 2 (cf. VINOGRADOV 1997c, 188, n. 86); SEG 33, 615 (cf. SEG 31, 703; NOVIKOV
1983: p. 263271); SEG 34, 765 (cf. JAJLENKO 1984, 216217; JAJLENKO 2015a).
92
NO 3 A, B, C + 12 + 107 (cf. SEG 33, 616 & 617, comm. 1 & comm. 2; VINOGRADOV
1989, p. 139, n. 18; IGDOP 16; JAJLENKO 2015a).
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Melissos, din Orchomenos în Arcadia93; Chairigenes, fiul lui Metrodoros, din
Mesambria94; Aris[‐ ‐ ‐, fiul lui ‐ ‐ ‐]eus, the[ssalian (?)]95; Theophanes şi Aristis, fiii
lui Theopropos, din Heracleea96; Deloptichos, fiul lui Meniskos, din Byzantion97;
athenienii Xantippos, fiul lui Aristophon, din dema Erchia, (şi) Philopolis, fiul lui
Philopolis, din dema Deiradiotes98; Theodotos, fiul lui Dionysios, din Histria99;
cutare, fiul lui [‐ ‐ ‐]ikos, din Calchedon100.
Dacă ţinem seama şi de inscripţiile fragmentare în care nu s‐a păstrat numele
celui onorat101, fără a mai vorbi de numeroase alte documente care nu vor fi ajuns
până la noi, ne putem face măcar o idee despre importanţa deosebită a Olbiei în
reţelele comerciale ale vremii pe tot parcursul secolului al IV‐lea, ca şi în perioada
anterioară de altfel 102. Dar deja avem dovezi că proxenia, ca instrument în
reglementarea relaţiilor cu străinii depăşeşte cadrul strict al importului şi
exportului de bunuri103. Ne referim la acordarea titlului de πρόξενος în corelaţie
cu dreptul de cetăţenie lui Satyros, foarte probabil tiranul de la Heracleea, cu care
cetatea încheia şi un tratat de symmachia104.
Prin raportare la întreg litoralul de nord şi de vest al Mării Negre, doar
Regatul Bosporan pare să fi depăşit în secolul al IV‐lea importanţa Olbiei ca
partener de afaceri, mai cu seamă pentru cetăţile sud‐pontice şi pentru poleis din
alte regiuni ale oikoumenei. De aici şi numărul relativ mare de decrete de ateleia şi
proxenia, de care beneficiază Apol[‐ ‐ ‐, fiul lui ‐ ‐ ‐]nomenes, din Apollonia (?)105;

93

NO 4 (cf. IGDOP 17).
2

IGDOP 15 (cf. IOSPE I 20).
NO 14 (cf. SEG 37, 669; JAJLENKO 2015b).
96
NO 6 (cf. IGDOP 20).
97
NO 9 (cf. IGDOP 18; JAJLENKO 2015b).
98
NO 5 (cf. IGDOP 21; MÜLLER 2010, p. 390; JAJLENKO 2015b).
99
NO 7 (cf. PIPPIDI 1966, p. 243; IGDOP 19).
100
SEG 53, 785 (cf. RUSJAEVA, ODRIN 2003, p. 41; BE 2007, 405; JAJLENKO 2015b).
101
SEG 31, 701 (cf. SEG 47, 1180); SEG 31, 709 (cf. SEG 34, 764); SEG 31, 706 (cf. NO
108; SEG 33, 618); SEG 31, 704 (cf. NO 8); IOSPE I 2 23 (cf. JAJLENKO 2015b); NO 10 (cf.
JAJLENKO 2015b); IOSPE I 2 22; NO 13 (cf. SEG 31, 708; 34, 761); NO 16.
102
Nu întâmplător Hdt. 4,17 definea acest polis drept „centrul Sciţiei”: ἀπὸ τοῦ
Βορυσθενεϊτέων ἐμπορίου (τοῦτο γὰρ παραθαλασσίων μεσαίτατόν ἐστι πάσης τῆς
Σκυθίης). Vezi şi COJOCARU 2013b, p. 94–95, cu n. 35.
103
Ne referim, bineînţeles, şi la exportul de sclavi, care ar putea fi catalogaţi tot la
„bunuri”, dacă ţinem cont de definiţia lui Arist. Polit. (BAUMGARTEN 2015) 1,4 [1253b 32]:
καὶ ὁ δοῦλος κτῆμά τι ἔμψυχον (iar sclavul [este] un bun însufleţit); cf. 1,8 [1256a 1–3]:
ὅλως δὲ περὶ πάσης κτήσεως καὶ χρηματιστικῆς θεωρήσωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον
τρόπον, ἐπείπερ καὶ ὁ δοῦλος τῆς κτήσεως μέρος τι ἦν (Să examinăm în totalitate cele
care ţin de întreaga achiziţie şi de arta de a câştiga bunuri, în felul deja stabilit, deoarece în
ultimă instanţă şi sclavul era o parte a achiziţiei). Privitor la comerţul cu sclavi proveniţi
din arealul Pontului Euxin, vezi AVRAM 2007b (cu bibliografia anterioară).
104
SEG 45, 1000 (cf. SEG 55, 854; VINOGRADOV & KRAPIVINA 1995; VINOGRADOV
1997b, pl. 35.1‐2; MÜLLER 2010, p. 386); JAJLENKO 2000‐2001, p. 228–229 (cf. SEG 51, 971;
JAJLENKO 2010a; BE 2013, 315). Privitor la discuţia controversată legată de titularul
decretului, respectiv al tratatului, vezi observaţiile noastre anterioare – COJOCARU 2013b,
p. 90–91 & 105 (cu trimiteri bibliografice).
105
SEG 53, 798 (cf. VINOGRADOV, TOLSTIKOV & ŠELOV‐KOVEDJAEV 2002, p. 69;
JAJLENKO 2010b, p. 79).
94
95
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Ono[ma]r[chos din Apo]llonia106; cutare, fiul lui Dionysios, din Amisos107; cutare şi
[Men]yllion, din Calchedon108; Hephaistios, fiul lui Hippokrates, din Kromna109;
cutare], din C[hios (?)]110. Lăsând la o parte inscripțiile fragmentare care nu
păstrează locul de provenienţă al beneficiarilor (eventual nici numele acestora)111,
merită amintit statutul aparte de care s‐au bucurat athenienii sau cei care
exportau grâul bosporan la Athena112. Interesantă este şi prevederea prin care
„Leukon şi copiii săi au acordat celor din Mytilene (dreptul) de a plăti taxa redusă
pentru grâu (?) de 1/60 şi taxa de 1/90 pentru un capital de până la ze[ce talanţi ‐ ‐
‐]”113.
Dintre celelalte inscripţii databile în secolul al IV‐lea, care par să depună
mărturie că instituţia proxeniei ar fi funcţionat în această perioadă exclusiv în
contextul schimburilor comerciale, mai putem menţiona, tot pentru spaţiul ionian
pontic, doar o atestare la Dionysopolis, pentru Aristomenes, fiul lui Dionysios,
din Odessos114. Eventual, s‐ar mai putea adăuga două decrete fragmentare de la
Sinope, care nu au păstrat locul de provenienţă al beneficiarilor115, dar alte două
documente din aceeaşi cetate, ceva mai bine păstrate, ne ajută să surprindem
accederea către o altă fază în evoluţia instituţiei. Dacă până acum am discutat
despre acordarea de privilegii şi garanţii unor străini de care Olbia, Dionysopolis
sau dinaştii bosporani ar fi avut nevoie ca de nişte parteneri siguri în
intermedierea importurilor şi exporturilor pe piaţa locală; proxeniile acordate lui
Kallipidas, fiul lui Emmenidaos, din Cos 116, respectiv lui Sat[yros, fiul lui cutare],
din Callatis117, arată că unele poleis din arealul Pontului Euxin au devenit
interesate în configurarea unor reţele de proxenoi care să le sprijine interesele
comerciale (şi nu numai) în cetăţile lor de origine. Este adevărat că o motivaţie de
felul „este plin de zel faţă de cetatea (noastră)/poporul sinopeenilor” încă nu ne
spune mare lucru despre serviciile oferite118, dar denotă maturizarea unei instituţii
SAPRYKIN & FEDOSEEV 2011 (cf. BE 2012, 318).
CIRB 1 [cf. IOSPE II 1; JAJLENKO 2010b, p. 76].
108
CIRB 2 [cf. IOSPE II 2].
109
SEG 53, 796 (cf. VINOGRADOV, TOLSTIKOV & ŠELOV‐KOVEDJAEV 2002, p. 59).
110
CIRB 3 [cf. IOSPE II 3].
111
SEG 34, 774 (cf. 53, 801); 35, 864; 38, 756; CIRB 5 (cf. JAJLENKO 2010b, p. 77);
JAJLENKO 2010b, p. 77 (cf. CIRB 819 = IOSPE II 338); CIRB 4 (cf. JAJLENKO 2010b,
p. 7677); SEG 53, 797 & 799; CIRB, addenda 4 (cf. BE 1990, 600; SEG 40, 623); SEG 35, 865.
112
Isoc. 17,57; Dem. 20,31.
113
Syll. 3 212 (cf. IG XII 2, 3; ŽEBELEV 1934, p. 133134, n. 2; GRAKOV 1939,
p. 262263, nr. 32; MÜLLER 2010, p. 361): Λεύκων καὶ οἱ παῖδες a[ὐτοῦ Μυτ]|ιληναίοις
ἔδοσαν τελ e[ῖν πυρῶ]|ν ἑξηκοστὴν ἁπλῆν καὶ [ἐνενηκο| 4 σ]τὴν ἀρχεῖον [μ]έχρι δέ[κα
ταλά|ντων   ].
114
IGBulg I 2 13 bis.
115
IK 64, 4, 6.
116
IK 64, 5.
117
IK 64, 3 (cf. SEG 35, 1356; 36, 1168).
118
Vezi şi observaţiile din n. 83. Adaugă MACK 2015, p. 29: „This language reflected
and reinforced citizens’ expectations of their city’s proxenoi, but it also shaped their
understanding of the relationship they had with any cities which had named them proxenoi
and, indeed, informed them of the attitude and actions appropriate if they had any
ambitions to become proxenoi of another community. Expressed in the continuous present,
this paradigmatic description of the individual named proxenos also reached into the
106
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care în lumea pontică avea să mai funcţioneze timp de o jumătate de mileniu.
Pentru spaţiul dorian pontic documentul cel mai timpuriu, datat către
311/10, provine de la Callatis119 şi denotă existenţa unei instituţii pe deplin
evoluate. O dovedeşte nu doar structura complexă a formularului, ci şi motivaţia
acordării onorurilor – cei doi fii ai lui [E]upolem[os], dintr‐o cetate al cărei nume
nu s‐a păstrat, „s‐au comportat ca oameni de bine şi zeloşi faţă de cetatea
(noastră) în ceea ce priveşte reîntoarcerea [cetăţenilor]”120. Este posibil ca
respectivii să fi avut şi interese comerciale la Callatis, dar în contextul dat ei îşi
asumă un rol diplomatic în medierea unui conflict de pe urma căruia se resimte
cetatea doriană.
În secolele III‐II, altfel spus în plină epocă elenistică, un proxen apare definit
cel mai des ca un om binevoitor şi plin de râvnă faţă de o cetate sau alta şi care
oferă servicii, în public şi în particular, cetăţenilor acelei cetăţi care i se adresează.
Am avea de‐a face oarecum cu prototipul ambasadorilor de astăzi, cu deosebirea
că ei apără, de suo, în patria lor de origine, interesele patriei lor de adopţie.
Într‐o asemenea ipostază apar menţionate mai multe persoane .. la Dionysopolis –
Dionysios, fiul lui Dio[nysios, din C]allatis121, şi Polyxenos fiul lui Melseon,
din Mesambria122; la Histria – [cutare], fiul lui Philokrates, din Chios123;
Agatha[rchos?, fiul lui ‐ ‐ ‐]mos124, şi cutare fiul lui [Chai?]reas125,
ambii din Apollonia; cutare, fiul lui [‐ ‐ ‐]nymos, din Cal[latis]126; [Alkenor (?),
fiul lui ‐ ‐ ‐]aos, din Tomi[s]127; la Olbia – Nautimos, fiul lui Pasiadas, din
Callatis128; Ages[ikles (?), fiul lui Age]sandros, din Rhodos129; Dionysios,
fiul lui Thagon, din Chersones130; Stephanos, fiul lui Alexandros, din
Smyrna131; la Callatis – Heronax şi Bakchios, fiii lui Kalliphanes, din Mytilene132;
[Zoilo]s, fiul lui Ariston, din El[eea]133; Damatri[os, fiul lui cutare], din Paros134;
future. The honorand was named proxenos because he did and would continue to behave
like one”. Cf. p. 36–37: „Utility was the central to the proxenos‐paradigm, and this aspect
was stressed when, as frequently, recipients of proxenia were described as chrēsimos or
euchrēstos, or, indeed, more commonly, as prothumos – which was roughly equivalent,
meaning ʻeager to perform services for the polisʼ, as we can see in the ways in which it was
sometimes expanded with the infinitive and used in relation to the other terms”.
119
ISM III 2 (cf. SEG 45, 900).
120
Ibidem, r. 610: ἄνδρες ἀγ[αθοὶ καὶ | πρό]θυμοι γε[γένανται| 8 ποτ]ὶ τὰν πόλ[ιν
εἰς τὰν | ἀνα]κομιδὰν [τῶμ πολιτ|ᾶν] (…).
121
IGBulg I 2 13 ter.
122
SEG 60, 761 (BE 2011, 448; cf. LAZARENKO [et al.] 2013, p. 59–62 & fig. 49).
123
SEG 55, 790 (cf. AVRAM 2007a, nr. XXXVI).
124
BOTTEZ 2014,p. 286.
125
ISM I 23 (cf. SEG 19, 465).
126
SEG 57, 652 (cf. ISM I 47; SEG 49, 1007[3]; AVRAM 2007a, p. 91).
127
SEG 57, 654 (cf. ISM I 48; BE 1984, 268[4]; 2008, 375; AVRAM 2007a, p. 92).
128
IOSPE I 2 27 (cf. IOSPE I 15).
129
SEG 31, 710 (cf. NO 24; NOVIKOV 1981, p. 118–119; 1985: p. 2527; SEG 35, 863).
130
NO 26.
131
SEG 57, 723 (cf. NO 27; SEG 31, 712; 35, 863; IVANTCHIK 2007, p. 100; BE 2008,
399).
132
ISM III 6.
133
ISM III 8 (cf. SEG 24, 1028; 45, 903; 51, 943).
134
ISM III 9 (cf. SEG 24, 1022).
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[cutare, fiul lui cutare], din Tyras135; Philon, fiul lui Hekataios, din Apollonia136;
Apollonios, fiul lui Par[mis]137, şi [Pa]siadas, fiul lui Herodo[tos]138, ambii din
Chersones; Apollous, dintr‐o cetate al cărei nume nu s‐a păstrat139; la Chersones –
cutare, fiul lui [E]uthios, din Olbia140; Menophilos fiul lui Menophilos, din
Sinope141; la Mesambria – [‐ ‐ ‐]stion, fiul lui Sosias, din Apollonia142; la Calchedon
– E[‐ ‐ ‐, din By]zantion143.
Lumea pontică elenistică mai cunoaşte proxenii acordate exclusiv în interes
comercial, dar documentele ajunse până la noi sunt foarte puţine prin comparaţie
cu cele datate în secolul al IV‐lea. Astfel, pentru spaţiul ionian pontic putem
menţiona doar decretul olbian pentru Dionysios, fiul lui Stroution, din Histria144,
datat în prima jumătate a secolului al III‐lea. Alte trei atestări, toate databile în
secolul al III‐lea, provin din spaţiul dorian pontic. Este vorba despre proxenia lui
Timagoras, fiul lui Nikagoras, din Rhodos, promulgată la Chersones145; ca şi
despre decretele de la Mesambria pentru Kallipide[s, fiul lui The]rsandridas, din
Thessalia146, respectiv pentru Perillo[s, So]sipolis şi Antipatros, fiii lui
Arn[aio(?)]s, din Neapolis147. Dar în ultima situaţie asistăm deja la o tranziţie de la
sobrietatea formularistică în cazul comercianţilor epocii clasice la artificiile
retorice atât de frecvente în epoca elenistică. Ca atare, cei trei fii ai lui Arn[aio(?)]s
apar desemnaţi şi ca [εὐ]eργέται.
Pentru a încheia discuţia legată de titularii decretelor de proxenie implicaţi
în reţelele comerciale ale vremii, ar trebui amintit şi cel mai târziu document
bosporan, prin care, către sfârşitul secolului al III‐lea, „[cutare, fiul lui L]eukon, şi
[fiii (săi) au acordat lui cutare, fiul lui] Bosporichos, h[istrian? ‐ ‐ ‐]”148. Chiar dacă
starea fragmentară a inscripţiei îndeamnă la prudenţă, putem măcar presupune că
printre cele acordate se vor fi numărat drepturi şi privilegii prezente constant în
decretele bosporane anterioare – proxenia, scutirea de impozite pentru toate
mărfurile, precum şi dreptul de a intra şi a ieşi (din port) în timp de pace şi în
vreme de război, fără a fi supuşi la represalii şi fără încheierea unui acord
prealabil.
La cercetarea sistematică a beneficiarilor decretelor de proxenie în lumea
pontică avem şi destule documente elenistice (iar la Chersones şi Olbia şi din

ISM III 10 (SEG 24, 1021).
ISM III 11.
137
ISM III 12.
138
ISM III 13.
139
ISM III 15.
140
SEG 42, 692 (cf. IOSPE I 2 345; VINOGRADOV 1990, p. 63, n. 38; VINOGRADOV
1997e, p. 491, n. 38).
141
IOSPE I 2 351.
142
IGBulg I 2 308.
143
IK 20, 2.
144
NO 15 [cf. IOSPE I 2 21].
145
IOSPE I 2 340 (cf. IOSPE IV 64).
146
IGBulg I 2 309.
147
SEG 59, 740 (cf. SHARANKOV 2009, p. 4748; BE 2006, 283).
148
VINOGRADOV, TOLSTIKOV & ŠELOV‐KOVEDJAEV 2002, 72: [ὁ δεῖνα Λ]εύκωνος
κ[αὶ παῖδες | τῶι δεῖνι] Βοσπορίχου Ἰ[στριανῶι? | ἔδωσαν κτλ.].
135
136
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perioada romană) care conţin informaţii mai explicite privind statutul acestora şi
natura serviciilor oferite149.
În secolul al III‐lea, arhitectul Epikrates, fiul lui Nikoboul[os], din Byzantion,
este onorat, cel mai probabil, la Olbia150, iar dascălul (διδάσκαλος) Glaukias, fiul
lui Aristomenes, din Callatis – la Mesambria151. Tot la Olbia, Hellanikos din
Rhodos pare să fi binemeritat inclusiv pentru adunarea [unei sume mari de bani
(?)] din care ar fi fost săvârşite numeroase procesiuni religioase publice şi (din
care) şi‐ar [fi luat darurile la momentul oportun] regii din hinterland152.
În măsura în care am putea fi siguri că avem de‐a face cu un decret de
proxenie, l‐am putea aminti şi pe Hephaistion, fiul lui Matris, din Callatis. Acesta
ar fi fost lăudat la Histria pentru faptul că … „moştenind de la părintele său un
împrumut în valoare de 300 stateri de aur contractat de cetate la acesta de ani
în[delungaţi] şi adunându‐se o dobândă [nu mi]că, dovedindu‐se om bun şi nobil,
şi înţelegător faţă de greutăţile cetăţii, a renunţat la dobânzile de 400 sta[teri], iar
pentru plata sumei datorate prin contract, 300 de stateri, a acordat o păsuire de
doi ani fără dobândă”153.
În secolul al II‐lea, Eudamos, fiul lui Nikon, din Seleukeia, în calitate de

149
Asupra diferenţei de mobilitate a proxenilor în epocile clasică şi elenistică, prin
raportare la locul lor de provenienţă (sau locul în care îşi exercită atribuţiile ca proxenoi),
atrage atenţia cel mai recent MACK 2015, p. 52: „This sort of mobility – which is thought to
be more characteristic of the Hellenistic than Classical Greeks – has been woven into
narratives about the way in which this institution changed between periods. In particular,
it has been suggested that the hereditary proxenoi of the Classical epoch, during which a
family of proxenoi might perform services for their granting polis over a number of
generations within the same city, became less common in the Hellenistic when continuity
of residence could not be assumed. Example to both support and contradict this narrative
can be identified in our record for proxenia. However, given that, as an institution, proxenia
was capable of encompassing atypical cases, what matters is whether there were more
specific, expected norms. The evidence overwhelmingly suggests that were and that
proxenia was and continued to be conceived of a primarily inter‐polis institution”. Cf.
anterior MAREK 1984, p. 387–388.
150
ISM I 65 (cf. Syll. 3 707; HELLMANN 1994, p. 172, n. 69; 1999, 81–83, nr. 25 [LGPN
IV]; COJOCARU 2010b; 2011a, 2012a; SEG 60, 829 & 879).
151
IGBulg I 2 307 bis (cf. IGBulg I², addenda; IGBulg V 5087; SEG 45, 870).
152
IOSPE I 2 30, r. 3–6 (cf. IOSPE I 2 , p. 518: addenda et corrigenda; SEG 46, 945): (…) καὶ
συνα| 4 [γαγὼν πλῆθος χρημάτω]ν, ἐξ ὧν αἵ τε κοι|[ναὶ πρόσοδοι συμπλ]ηθύονται καὶ
τὰ | [δῶρα λαμβάνουσιν οἱ τ]ῆς χώρας βασιλεῖς. Exemplul de la Olbia este omis (poate
din cauza contextului reconstituit/mai puţin clar) de MACK 2015, care menţionează în n.
142 de la p. 64 doar patru atestări (una la Theba şi trei la Athena) de donaţii în bani făcute
de proxenoi. Cf. observaţia autorului de la p. 135: „In fact, financial gifts are so rarely
attested of proxenoi that it seems likely that they were only very infrequently made, and all
indications suggest that they did not feature among the services which proxenoi were
expected to perform by virtue of this honorific status”.
153
ISM I 9, r. 5–18 (cf. SEG 18, 289): (…) ὀφειλομ[ένου | α]ὐτῶι πα[ρ]ὰ τῆι πόλει
δαν[είου πα]|τρικοῦ χρυσῶν τριακοσ[ίων κα| 8 τ]ὰ συγγραφ[ὴ]ν ἐξ ἐτῶν π[λειόνων] |
καὶ τόκων ἐπιγενομένω[ν οὐκ ὀλί]|γων, ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγα[θὸς γε]|νόμενος καὶ
συμπεριε[νεγχθεὶς] | 12 τοῖς τῆς πόλεως καιροῖ[ς, τοὺς] | μὲν τόκους παρῆκεν, χρ[υσοῦς]
| τετρακοσίους, τὸ δὲ [ὀφει]|λόμενον κατὰ τὴν συγγ[ραφήν], | 16 χρυσοῦς τριακοσίους,
σ[υνετά]|ξατο κομιεῖσθαι ἀτόκου[ς ἐν ἔτε]|σιν δυσίν (…).
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consilier al regelui Antiochos al IV‐lea, este onorat de Byzantion şi Chalcedon154,
iar Hermeios, fiul lui Asklepiodoros, din Antiohia, cu acelaşi rol pe lângă regele
sciţilor Kanites – la Odessos155. Servicii similare, eventual din postura de membru
influent al elitei locale, pare să fi acordat mesambrienilor şi De[‐ ‐ ‐], fiul lui
Dezes, din tribul astilor156. La Chersones cunoaştem pe un oarecare, fiul lui [‐ ‐ ‐]fala,
din Amisos, [trimis ca strategos] de regele [Mithiridates Eu]pator157. Aceeaşi
funcţie ar fi deţinut‐o anterior celebrul Diophantos, fiul lui Asklapiodoros, despre
care am putea doar presupune că va fi obţinut şi titlul de proxenos al
chersonesiţilor158.
Dintre alte categorii profesionale, un δικαστάς şi un γραμματεύς, originari
din Milet, obţin proxenia cu privilegiile adiacente la Byzantion159. De altfel, cea mai
timpurie atestare a unor judecători externi în lumea pontică pare să fie decretul de
proxenie de la Odessos pentru Herakleitos, fiul lui Eudoxos, Dionysios, fiul lui
Dikaiogenes şi Apollonios, fiul lui Kleandros, despre care se spune că … „ajunşi
(în cetatea noastră) au rezolvat litigiile, pe care le‐au judecat în mod cinstit şi cu
dreptate, iar în rest au făcut ca timpul pe care l‐au petrecut la noi să fie demn atât
de cetatea care i‐a trimis, cât şi de ei înşişi” 160. În fine, tot pentru secolul al II‐lea
mai reţinem două proxenii de la Histria – una pentru cineva care … „a făcut
154
IK 58, 1, r. 3464; IK 20, 1, r. 6580 (cf. Syll.³ 645, r. 5080; SAVALLI‐LESTRADE
1998, nr. 52). Aici am avea un caz mai puţin obişnuit, când unele poleis preferă ca decretele
promulgate să fie afişate în cetatea de origine a celui onorat şi nu la curtea regală unde
proxenul aduce servicii. În acest sens, a se vedea reflecţiile interesante formulate recent de
MACK 2015, p. 121122 (care aminteşte şi exemplul lui Nikomedes din Cos): „Although
these monuments are comparatively unusual, the concerns which they reveal would have
been much more generally shared and poleis certainly assumed that they were. Of course,
not all courtiers would have been preoccupied to the same extent with their status in a
specifically polis‐based context when they participated in these polis‐based institutions.
However, proxenia, and other civic honours, could still have functioned as objects of
prestige in these instances, at least below the highest rank of courtiers, because royal
courts were so closely intertwined with poleis. Courts would have been substantially
composed of individuals for whom such grants were inextricably linked with prestige, and,
hence, proxenia could have come to serve as a desirable indicator of status and influence at
court among even those apparently unconnected with poleis”.
155
IGBulg I 2 41 (cf. IGBulg V 5016).
156
IGBulg I 2 312. Cf. ROBU 2014, p. 322.
157
IOSPE I 2 349, r. 35 (cf. IOSPE IV 66; NĖPCh II 110; SEG 52, 735; 56, 870; BE 2004,
230): (…) [ὁ δεῖνα   ]φαλᾶ Ἀμι[σηνὸς στρα| 4 ταγὸς ἀποσταλε]ὶς ὑπὸ βα[σιλέος
Μι|θραδάτα Εὐ]πάτορος (…).
158
IOSPE I 2 352; cf. COJOCARU 2009a, p. 151.
159
IK 58, 2 (cf. Milet I 3, 153).
160
IGBulg I 2 37 bis, r. 26 [cf. IGBulg V 5015]: (…) παραγενόμενοι | τῶν δικῶν τὰς
μὲν διέλυσαν, τὰς δ᾿ ἐδίκασαν ὀρ| 4 θῶς καὶ δικαίως καὶ τὴν λοιπὴν ἀναστροφὴν τῆς
ἐπι|δημίας ἀξίως καὶ τῆς πόλεως τῆς ἀποστειλάσης | καὶ ἑαυτῶν ἐποιήσαντο (…).
Privitor la judecătorii externi prin raportare la instituţia proxeniei merită reţinută discuţia
recentă propusă de MACK 2015, p. 266 şi urm., cu observaţia de la p. 267: „More than half
of the decrees for foreign judges (138 of 250) were inscribed by the home polis of the judges
rather than the polis which received them and passed the decree in their honour. By
contrast, only a handful of the more than two and a half thousand decrees granting
proxenia (excluding foreign judges decrees) were inscribed at the polis of the proxenos”. În n.
64 de la p. 263 autorul citează lucrări anterioare relevante pentru „Foreign Judges”.
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dovada priceperii lui în meserie”161, iar cealaltă pentru un cetăţean din
Samothrace, binevoitor faţă de solii trimişi de cetate162. Ultima inscripţie aminteşte
cumva de un document fragmentar olbian, datat către sfârşitul secolului al II‐
lea/începutul secolului I, din care aflăm despre un armator din Amisos, care nu
numai că ar fi transportat proviziile regale pentru garnizoana stabilită la Olbia de
Mithridates Eupator, dar a avut bunăvoinţa să ia cu el, de la Sinope, şi pe solii
trimişi de cetate la regele Pontului163.
În secolul I instituţia proxeniei în spaţiul pontic rămâne la fel de complexă,
cel puţin prin raportare la statutul proxenilor şi la natura serviciilor oferite. Nilos,
fiul lui [cutare], din Tyras, apără interesele comerciale ale tomitanilor nu doar în
cetatea sa de provenienţă, ci şi la Olbia 164. Ga[ius Iu]lius Satyros, fiul lui
The[o]g[e]nes, care pare să fi obţinut anterior cetăţenia la Heracleea, în anul 46/5
apără interesele chersonesiţilor în faţa Senatului roman şi a lui Iulius Caesar165.
Cam în aceeaşi perioadă, Menogenes, fiul lui Asklepiades, din Heraion Teichos, se
arăta binevoitor şi plin de zel faţă de interesele cetăţii Odessos în calitatea sa de
strategos în teritoriu (στρατηγὸς ἐπὶ τῆς προσχώρου) şi de consilier al regelui
Sadalas166.
Odată cu onorurile decretate pentru Orontes din Olbia, către jumătatea
secolului I p. Chr., instituţia proxeniei la Byzantion pare să mai fie doar o
amintire, cum ar reieşi din sintagma εὔνοια καὶ προξενία, pe care titularul le‐ar fi
moştenit de la tatăl său167. La Olbia, în schimb, proxenia, cetăţenia, precum şi
dreptul de a intra şi de a ieşi (din port), în vreme de război şi în timp de pace, fără
a fi supuşi la represalii şi fără încheierea unui acord prealabil încă mai sunt
acordate în a doua jumătate a aceluiaşi secol, cum reiese din decretul pentru
[Aurelius Ag]athokles, evocatus (Augusti), „trimis de către comandanţi în oraş
ISM I 32, r. 12 (cf. SEG 24, 1100; DANA 2007, p. 202): (…) t¾n ™μπει[ρίαν ἐν τῆι
ἐπι|στή]mhι (…).
162
SEG 51, 936 (cf. ISM I 36; SEG 32, 680; BE 2003, 390 [3]; AVRAM 2007a, p. 8889).
163
IOSPE I 2 35 (cf. WILHELM 1936; BE 1938, 243; ROBERT 19351936; ŽEBELEV 1940;
ROBERT 1946; SEG 28, 647; VINOGRADOV 1989, p. 251256).
164
ISM II 5.
165
IOSPE I 2 691 (cf. SEG 50, 689; MAKAROV 2005; BE 2006, 299; MAKAROV 2014,
p. 293294).
166
IGBulg I 2 43 (cf. IGBulg V 5018).
167
IK 58, 3 (cf. CIG II 2060; IOSPE I 2 79). Cf. anterior COJOCARU 2009b, p. 366 (cu
trimitere la GSCHNITZER 1973). Vezi, mai nou, MACK 2015, p. 247: “Proxenia here is still
in a sense connected with the performance of particular services. However, referenced in
parallel with eunoia (…), it is distanced from the formally granted title of proxenos and
instead presented as a personal attribute motivating Orontas’ actions. Similarly, the
emphasis on inheritance in this text seems to relate to the earlier tradition of proxeny as a
hereditary institution, but again it is striking that Orontas is named citizen rather than
proxenos. Earlier it would have been normal for the son of a proxenos who was himself
honoured by the city in question to be named proxenos in his own right, or at least for the
grant to be ʻrenewedʼ (even in cases where proxenia was explicitly granted to the father as a
hereditary office). In fact, as F. Gschnitzer argues, it is entirely possible that the father had
not been formally named proxenos in the proper sense of the term either. Proxenia here may
be simply a short‐hand, encapsulating the services described in detail in the case of the
father in relation to his son, and thus a reason for granting honours, but no longer an
honorific status in its own right”.
161
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pentru a purta negocieri cu privire la măsurile care se impuneau”168.
Documentele chersonesite din primele două secole p. Chr. ar merita şi de
această dată o discuţie aparte. Unele definesc meritele beneficiarilor în termeni
vagi, din care putem deduce doar că avem de‐a face cu reprezentanţi ai elitelor.
Astfel, Thrasymedes, fiul lui Thrasymedes, la rându‐i fiul lui Satyros, cetăţean din
naştere al metropolei Heracleea, a arătat cea mai mare destoinicie prin jertfe
foarte bogate169. Dia[‐ ‐ ‐] fiul lui D]emetrios, din Heracleea, şi‐a petrecut viaţa
dând dovadă de un comportament respectabil şi a arătat o atitudine nobilă şi
plăcută în timpul şederii sale la Chersones170. Papias, fiul lui Herakleon, din
Heracleea, şi‐a arătat trăsăturile folositoare ale caracterului şi şi‐a petrecut
şederea la Chersones în cel mai destoinic fel171.
Alte două inscripţii sunt ceva mai explicite în ceea ce priveşte statutul
beneficiarilor şi natura serviciilor oferite. G(aius) Caius Eutych[i]anos, [arm]ator,
din Sinope, a socotit demn să participe el însuşi la treburile care au loc la
Chersones anterior acordării calității de προ[ξενί]ας πολειτεία, ceea ce ar putea
presupune inclusiv asumarea unei funcţii exercitate ca străin172. În cazul lui
Diophantos, fiul lui Herakos, gradul de conservare al inscripţiei nu păstrează
locul de provenienţă şi oferă doar indicii vagi legate de motivaţia acordării de
onoruri, dar măcar ştim că beneficiarul a fost ναύκλαρος173.
168
NO 45, r. 24 (cf. SEG 3, 584): (…) ἀ[ποσταλεὶς] | ὑπὸ τῶν ἡγουμένων πρὸς τὴν
p[όλιν] | 4 pερὶ πραγμάτων ἀνανκαίων κο[ινωνῶν] (…).
169
IOSPE I 2 357.
170
IOSPE I 2 359 (cf. SEG 48, 999a; 52 737[1]).
171
LIFSHITZ 1964, p. 357–359, foto (cf. BE 1964, 312; HAINSWORTH 1972, p. 56,
nr. 86).
2

IOSPE I 364, r. 1011 (cf. IOSPE IV 72; MAKAROV 2006, 97, n. 39; SEG 56, 876):
(…) καὶ αὐτὸς τῶν | παρ᾽ ἁμὲς γεινομένων ἔ[ργ]ων? μετασχεῖν (…). Pentru alte două
exemple de străini oarecum omologaţi cetăţenilor anterior acordării de proxenia şi/sau
politeia, respectiv doar în virtutea unui drept potenţial de cetăţenie, vezi COJOCARU 2014c,
p. 338: “Eigentlich fungierte Epikrates in Olbia als epimeletes bereits während seiner
Anwesenheit als metoikos. Ebenfalls in Olbia durfte Stephanos auf den gleichen Altären wie
die anderen Bürger opfern, obwohl er nur theoretisch das Bürgerrecht besaß. Auf
Grundlage solcher Ausnahmen vermute ich, dass in den kleineren Poleis, die am Rande der
hellenistischen Welt lagen, die Grenze zwischen polites und metoikos schon in vorrömischer
Zeit weniger streng eingehalten wurde”. Cf. MACK 2015, p. 124125: „In practice, it is not
likely that many proxenoi served as magistrates or participated in deciding law cases – two
of the central but more onerous features of the Aristotelian definition of citizenship (which,
in fact, excludes many citizens born and brought up under more oligarchic constitutions).
There were, however, other ways, perhaps more appealing and certainly more compatible
with visiting, in which the inclusion of the honorand in the citizen community would have
been expressed“. În contextul celor amintite mai sus merită reţinută şi opinia anterioară a
lui MAREK 1984, p. 155: „Die Proxeniedekrete nahmen Bürgerrechte auf, ohne daß darin
ein wesentlicher Wandel der Institution Proxenie zum Ausdruck kam.
Bürgerrechtsverleihungen mit potentiellem Charakter gab es unabhängig von der
Proxenie. Ob der Honorand, der sich in der fremden Stadt niederlassen und seine
Bürgerrechte ausüben wollte, tatsächlich den Stammbürgern sofort auch darin
gleichgestellt wurde, daß er Anteil an den Ämtern erhalten konnte, was Aristoteles als das
wesentliche Merkmal des Bürgers hinstellt, kann nicht einheitlich beantwortet werden.
Gegenbelege finden sich nicht“.
173
SEG 52, 737 (cf. IOSPE I 187; IOSPE I 2 365; IOSPE I 2 , p. 519 [addenda et corrigenda];
172
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Dar poate cel mai interesant document chersonesit din epoca imperială,
inclusiv în ceea ce priveşte statutul beneficiarului şi natura serviciilor oferite, ar fi
decretul de proxenie pentru T. Aurelius Calpurnianus Apollonides, procurator
financiar al Moesiei Inferior, şi pentru soţia acestuia, Aurelia Paulina. Beneficiarul
„[‐ ‐ ‐] în toate [situaţiile cu adevărat periculoase şi‐a făcut] şederea [folositoare
atât pentru împărat, cât şi] pentru bunăstarea deplină a [cetăţenilor …”174. În
continuare, se mai menționează că acesta s‐ar fi dovedit a fi salvator al
chersonesiţilor aflați în primejdie, restabilind pacea în jurul lor (ἁγέ|ταν τᾶς
παρ᾽ ἁμεῖν εἰράν[α]ς). Privitor la Aurelia Paulina, textul fragmentar a păstrat
doar precizarea că ar fi vorba despre „soţia binefăcătorului cetăţii T(itus) Aurelius
Calpurnianus Apollonides”175, eventualele binefaceri pe care le va fi săvârşit ea
însăşi rămânând a fi doar presupuse ca un exerciţiu de imaginaţie.
Revenind, la o privire de ansamblu, asupra unor particularităţi locale
detectabile ca urmare a funcţionării instituţiei în spaţiul pontic, una dintre cele
mai interesante ar fi numirea ca proxenos la Mesambria, cândva între anii 281 şi
277, a dinastului trac Sadalas176, apelat şi εὐε[ρ]γέτας τᾶς πόλιος. Tot în secolul al
III‐lea, cum menţionam şi ceva mai sus, aceeaşi cetate acorda proxenia unui
oarecare Δε … (.)της Δηζου Ἀστὰς φίλος ἐὼν καὶ εὔνο[υς] διατελεῖ τᾶι πόλει
καὶ κατ᾿ ἰδίαν τοῖς ἐντυγχάνουσι χρήσιμον ἑαυτὸν παρέχεται177. În sfârşit, o
altă trăsătură specifică evoluţiei instituţiei în spaţiul pontic ar fi acordarea titlului
de proxenos, cu drepturile adiacente, în anul 174 p. Chr., unei femei, Aurelia
Paulina, amintită deja178.
Beneficiarii decretelor de proxenie din arealul Pontului Euxin fac parte din
elita cetăţilor de provenienţă. De exemplu olbiopolitul Ababos este „bărbat de
frunte nu doar pentru patria sa, ci şi pentru întreg neamul pontic şi ajuns să‐l
cunoască Auguştii împăraţi”179. Ca atare, generalizarea propusă de Ph. Gauthier
nouă ne apare ca fiind prea categorică: „(…) dans sa cité, le proxène est un simple
particulier, qui agit pour son compte personnel, sans mandat ni privilège officiel
SAPRYKIN 2002, p. 74; AE 2002, 1254; SEG 52, 737 [1]).
174
SEG 45, 985 = AE 1996, 1359, r. 13 (cf. ANTONOVA & JAJLENKO 1995, p. 58–62;
SEG 51, 958; 55, 840; 59, 813): [   ἐν] | [πᾶ]σι ™[πικρεμασθέσι κινδύνοις(?) πεπόαται
τὰν] | ἐπιδαμίαn [(e.g.) χρασίμαν τῷ Αὐτοκράτορι καὶ τᾷ τε]|λεωτάτᾳ εὐδαιμο[νίᾳ τῶν
πολειτᾶν (…).
175
Ibidem, fr. B, r. 46: (…) γυν]αῖκα τοῦ | εὐεργέ[τ]α τᾶς πόλιος Τ(ίτου) Α[ὐρ]ηλίου
Καλ|πουρν[ι]aνοà Ἀπολλωνί[δ]a (…).
176
IGBulg I 2 307 (cf. IGBulg V 5086; SEG 30, 701; 45, 869; 53, 662; BE 2012, 299). Vezi şi
ROBU 2014, p. 323.
177
IGBulg I 2 312.
178
SEG 45, 985 B, r. 1117: δόμεν δὲ αὐτᾷ προ|ξενίας πολειτείαν, ἔσπλουν | τε καὶ
ἔκπλουν ἐν εἰράνᾳ καὶ πολέμῳ ἀσυλεὶ, ἀσπον|δεὶ αὐτᾷ τε καὶ χράμασιν αὐ|τᾶς
μετοχάν τε πάντων | τῶν καὶ Χερσονασείταις μέ|τεστι. MACK 2015, 25, n. 8, enumeră
opt decrete prin care ar fi fost acordată proxenia unor femei, dar omite inscripţia de la
Chersones. Cf. anterior MAREK 1984, 129130, cu n. 55. În general, legat de onorurile
civice acordate femeilor în lumea greacă orientală, vezi VAN BREMEN 1996.
179
IK 58, 3 (cf. CIG II 2060; IOSPE I 2 79), r. 47: ἀνδρὸς οὐ μόνον τᾶς πατρίδος, ἀλλὰ
καὶ | σύνπαντος τοῦ Ποντικοῦ πρατιστεύσαντος | ἔθνεος καὶ μέχρι τᾶς τῶν Σεβαστῶν
γνώ|σεως προκό<ψ>αντος (…).
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(…)”180. Dacă ar fi să ne raportăm şi la alte regiuni, atragem atenţia că Nicias, ca
proxenos al siracuzanilor, sau Alcibiade, ca proxenos al lacedemonienilor, nici pe
departe nu erau la Athena „simpli particulari”181. Am putea invoca aici şi
acordarea de către athenieni a dreptului de cetăţenie lui Sadokos, fiul dinastului
trac Sitalkes182. Şi să nu‐i uităm pe Spartokizii bosporani183, cu un rol atât de
important – recunoscut ca atare prin onorurile acordate – pentru legăturile
Bosporului Cimmerian cu Athena184.
Însuşi faptul că unele hotărâri prevăd trimiterea unei copii pentru a fi afişată
şi în cetatea de origine a celui onorat, recomandare de care autorităţile ţin seama
(cum o dovedeşte măcar decretul pentru Orontas/Orontes185), credem că
dovedeşte tocmai o recunoaştere oficială şi în patria de origine186. F. Gschnitzer
GAUTHIER 1972, 25; cf. 1985, p. 137: „Toujours accomplies à titre privé – les
proxènes n’ont, en tant que tels, aucune position officielle dans leur cité –, des telles
actions mettent en relief l’influence ou le crédit dont jouissaient parfois les proxènes dans
la cité étrangère et illustrent en somme le rôle politique joué à l’occasion par certains
d’entre eux“. Vezi acum, mai nuanţat, MACK 2015, p. 66: „In each case (se referă la
asumarea rolului de proxenos în cetate sau la curtea regală – V. Cojocaru), success in
promoting the interests of the granting polis thus depended on the proxenos’ capacity,
within his community, to persuade, and thus the political prominence of a proxenos was
directly related to his usefulness. Sometimes the proxenos might be able to operate, at least
in part, independently, as an important magistrate or military commander. However, such
appointments were usually temporary, and ultimately devolved or depended on the
authority or resources of a polis or king”. Cf. p. 113: „Proxenia, arguably, remained
prestigious not so much because it was particularly difficult for prominent individuals to
obtain (the typical services considered above were things influential citizens could do
without incurring too much trouble or expense), but because it served as an important
marker of status, a means of identifying those belonging to the political elite of a polis”.
181
Vezi, în acest sens, deja MONCEAUX 1885, p. 132133. Despre Alcibiade ca
proxenos în context politic, cf. MACK 2015, p. 142146, cu observaţia finală de la p. 146: „In
his actions, Alcibiades was not a typical proxenos, but he is important as an example of how
the relationship involved could fail and illustrates the agency which individuals retained,
working within the institutional structures and language of proxenia“.
182
Th. 2,29,4; Arist. Achar. 145; cf. Dem. C. Lept. 132; X. Anab. 7,2,31.
183
Dem. C. Lept. 2930; cf. IG II 2, 653 = Syll. 3 370.
184
Vezi pentru o discuţie mai recentă, cu trimiteri la literatura anterioară, HEINEN
2005.
185
IK 58, 3 (cf. CIG II 2060; IOSPE I 2 79), r. 3337: διαπέμψα|σθαι δὲ καὶ τὸ ψάφισμα
τοῦτο δι’ ἐπιστο|λᾶς τοῖς Ὀλβιοπολειτᾶν ἄρχουσιν, ἵνα καὶ ἁ | 36 πατρὶς αὐτοῦ τᾶς
Βυζαντίων εὐνοίας πρὸς | τὸν ἄνδρα καὶ τειμᾶς αἴσθηται. Faptul că inscripţia a fost
descoperită la Oceacov (în apropiere de antica Olbia) dovedeşte că magistraţii olbieni chiar
au ţinut cont de solicitarea autorităţii emitente.
186
MACK 2015, p. 106, scrie despre convertirea decretelor de proxenie în capital
simbolic în cetatea de origine a proxenului, cu trimitere la Aeschin. 3,42: „For Aeschines
this was the most invidious manifestation of a general tendency to undermine the control
of the demos and boulē over the expression of honours within civic space, and he applauded
the action of a lawgiver who clamped down on this abuse, allowing the proclamation of
foreign honours (grants of proxenia and crowns) only when an embassy from the granting
polis obtained prior permission from the proper civic authorities. This not only illustrates
the real prestige‐value of such awards, it also reveals the tension between the interest
which individuals had in maximizing this by publicizing awards to an audience of their
fellow citizens as well as the interest of the community in controlling such displays, in part
180
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atrăgea atenţia, pe bună dreptate, că în patria de origine obligaţiile unui proxenos
ar putea fi considerate şi ca drepturi – în virtutea obligaţiilor sale cel care susţinea
interesele patriei de adopţie avea posibilitatea de a interveni în treburi publice la
care altfel poate că nu ar fi avut acces187. Discuţia în acest sens ar putea fi
continuată, dar ne oprim aici, mai citând observaţia pertinentă a lui Ch. Marek:
„Ce statut (în diferite privinţe) îi este atribuit unui proxenos trebuie cercetat în
fiecare caz în parte“188.
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LOCALITÉS RURALES DU TERRITOIRE DE TOMIS
AUX NOMS ANTIQUES INCONNUS:
QUELQUES OBSERVATIONS SUR L’ONOMASTIQUE
Maria BĂRBULESCU*
Livia BUZOIANU*
Mots‐clés: Tomis, territoire, anthroponymes.
Cuvinte cheie: Tomis, teritoriu, antroponime.
Résumé: L’article fait suite à une récente présentation (AWE 15, 2016) de la
population du territoire de Tomis aux Ier‐IIIe siècles ap. J. –C. et présente des inscriptions
provenant de localités dont les noms antiques restent inconnus. Elles proviennent du
voisinage de Tomis (Cumpăna, Lazu, Valu lui Traian/Valea Seacă), de l’intérieur
continental de la Dobroudja (Castelu, Satu Nou, Biruința, Topraisar) et des zones
limitrophes du territoire d’Histria et de Callatis (Târgușor, Piatra, Oituz, Urluchioi).
Les observations sur l’onomastique renferment la structure des noms, la filiation, la
possible origine ethnique.
Rezumat: Articolul urmează unei prezentări recente (AWE 15, 2016) privind
populația în teritoriul Tomisului în sec. I‐III p. Chr. Sunt analizate inscripții găsite în
localități ale căror nume antice rămân necunoscute. Ele provin din apropierea Tomisului
(Cumpăna, Lazu, Valu lui Traian/Valea Seacă), din interiorul continental al Dobrogei
(Castelu, Satu Nou, Biruința, Topraisar) și din zone limitrofe cu teritoriul Histriei și
Callatidei (Târgușor, Piatra, Oituz, Urluchioi).
Observațiile onomastice privesc structura numelor, filiația, posibila origine etnică.
Nous avons récemment eu l’occasion de nous arrêter sur les localités rurales
du territoire tomitain dans leur ensemble et de détailler certains aspects relatifs à
la population des villages attestés épigraphiquement (vici, turris et κώμη) 1. Nous
allons continuer, à cette occasion, nos observations premièrement du point de vue
*
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de lʹonomastique des hommes. Pour les villages, dont les noms antiques ne nous
sont pas parvenus, le critère de présentation sera celui de la distance par rapport
à la cité de Tomis. Dans leur cas, les inscriptions funéraires datées sont
prédominantes, en général celles du IIe siècle ap. J. – C. ou de la fin du IIe siècle‐
début du IIIe siècle ap. J. – C.; seulement dans quelques cas la datation concerne le
IIIe siècle apr. J. – C. Les dédicaces et les inscriptions à caractère votif sont moins
nombreuses, et nous ne pouvons parler d’une datation précise que dans le cas des
premières.
À l’intérieur de cette catégorie, nous essayerons d’établir un ordre
chronologique, par localités, aux inscriptions découvertes près de Tomis (a), à
l’intérieur continental de la Dobroudja (b) et dans les zones limitrophes, du Nord
et au Sud, avec les territoires d’Histria et de Callatis (c).
a) Parmi les localités appartenant à la première catégorie nous incluons
Cumpăna, Lazu, Valu lui Traian/Valea Seacă. Des inscriptions provenant de
Cumpăna, sept en contiennent des noms propres (dont une dédicace et six
inscriptions funéraires)2. Les inscriptions sont écrites en latin et en grec dans des
proportions presque égales. L’onomastique contient:
‐ des noms grecs: Εὔηνος , non attesté encore dans la zone ouest‐pontique; le
nom apparaît dans d’autres régions du monde grec, surtout dans des documents
épigraphiques de l’époque hellénistique3; il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un
étranger établi à Tomis ou dans le territoire de la ville, situation fréquente à
l’époque romaine4;
‐ un nom romain à patronyme grec: Claudius Posidoni (pour Claudius
Poseidonius) probablement un Grec romanisé (ou un nom romain d’ascendance
grecque)5;
‐ des noms romains dans diverses formules: tria nomina ‐ Q. Baebius
Proculus, vétéran de la Legio XIII Gemina6; seulement le nomen gentile: Aemilius,
un librarius legati legionis 7; un autre gentilicium, Aurel (…) pour Aure(lius) ou

2
ISM II 161 (dédicace), 184, 224, 264, 296, 351 (inscriptions funéraires); BĂRBULESCU,
BUZOIANU & BĂJENARU 2014, p. 417‐421, nr. 1 și fig. 1. Voir aussi BĂRBULESCU &
BUZOIANU 2013, p. 196 tableau I, 8, avec des amendements pour ISM II 245, 280 et 376 (de
provenance plutôt tomitaine) ; probablement ISM II 249, aussi, inscription funéraire d’un
vétéran devenu conseiller tomitain (“….e]que/stribus hon(oratus) mil/itiis et bule(uta)
Tom(itanorum)” ; ajouter aussi AVRAM 2014, p. 454‐455, nr. 9 et fig. 2. Au sujet du site de
Cumpăna, probablement à statut de vicus, voir SUCEVEANU 1998,p. 126. Nous ne nous
référons pas ici à ISM II 203, 210 et 234 qui proviennent de Cumpăna, mais qui n’ont
conservé la mention d’aucun élément onomastique.
3
Voir, par exemple, IG II² 2404 (Attique, IV e s. av. J. –C.); SEG 37: 385 (Béotie, env.
245‐240 . av. J. –C.); Iscr. di Cos, ED 150 (I er s. . av. J. –C.); IG XII, 6, 1: 262 (Samos, env. 350
av. J. –C.); XII, 8, 224 (Samothrace); Miletos 125 (III e / II e s. . av. J. –C.); Ephesos 567 etc.;
LGPN IV, p. 131.
4
BUZOIANU & BĂRBULESCU 2012, p. 57‐61; AVRAM 2013a passim.
5
ISM II 161; BÂLTÂC 2011, Tableau I.20, n o . 628.
6
ISM II 296; MATEI‐POPESCU 2014, p. 183 et 204, n o . 38 (possible ancien signifer).
7
ISM II 184; CONRAD 2004, n o . 189 (date le monument du milieu du II e siècle ap. J.‐
C..); le même nomen gentile porte celui qui érige le monument funéraire, peut‐être un
vétéran, le père du militaire décédé.
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Aur(elia), sur la pierre tombale d’un vétéran (?) resté inconnu8; nomen gentile au
pluriel :Valerii pour trois membres d’une même famille: Valerius Alexander,
Valerius S….. et Valerius Florentinus9 ; la formule de transcription contient ici deux
éléments: nomen gentile + cognomen10. Les noms féminins sont simples ‐ Matrona
(cognomen)11 ‐, ou composés : Valeria Eliodora (nom romain + cognomen d’un
anthroponyme dʹorigine grecque)12 et Germinia Valentina (deux cognomina)13.
De la localité Lazu14 nous retenons le monument funéraire d’un militaire de
la Legio XI Claudia et une plaque à relief, partiellement conservée15. L’inscription
funéraire mentionnée est consacrée à Caius Numerius Valens, miles legionis XI
Claudiae et à Caius Domitius par Lucius Sextilius Fuscus (centurio) coh(ortis) I
Trha(cum) (sic!) et heres16. Deux de ces trois noms appartiennent avec certitude à
des militaires: ils apparaissent en formule complète de tria nomina, avec tous les
composants de facture romaine. Caius Numerius Valens17 a le praenomen romain, le
nomen provenant d’un cognomen (Numerius) et le cognomen à connotation militaire
reconnue (Valens). Le deuxième nom avec la même structure onomastique18, a le
nomen dérivé d’un cognomen de type Sextus, Sextulus, Sextilianus et un cognomen
commun qui renvoie à l’aspect physique (Fuscus)19. Les deux étaient
probablement des vétérans au moment où ils ont érigé le monument20, la qualité
8
ISM II 264. La restitution ve[teranus] n’exclut pas un possible nom propre Ve […] ; cf.
Vettius, ISM II 129 ; dans ISM II 264 apparaît aussi un anthroponyme grec: Dion[ysius]?. Au
sujet des Aurelii à Tomis, voir DORUȚIU‐BOILĂ 1975, p. 160; RUSCU 2014, p. 479, n. 55.
9
ISM 224; BÂLTÂC 2011, Tableau I 20, n os . 631‐632.
10
Pour Alexander, cognomen formé à partir d’un nomen grec, voir plus loin l’inscription
de Biruința (ISM II 292); Florentinus, cognomen latin ; voir KAJANTO 1965, p. 28, 45,46, 189‐
233 (cognomen ethnique renvoyant à la ville de Florentia du nord de l’Etrurie) ou dérivé
participial –florens‐, qui caractérise un état ou une circonstance bénéfique. Pour des
cognomina à initiale S, voir KAJANTO 1965, index, p. 409 – 413.
11
ISM II 351. Pour Matrona voir ISM II 223 (Anadolchioi) et 345 (Tomis); l’inscription
contient aussi un nom féminin, incomplet Man[… ], probablement encore un cognomen;
pour une Titinia Mansueta, sur une inscription découverte lors de la construction du
chemin de fer Constanța‐Cernavoda, voir ISM II 465; d’autre cognomina féminins Man[… ]
voir KAJANTO 1965, p. 399.
12
ISM II 351.
13
ISM II 296 (l’épouse du vétéran de la Légio XIII Gemina, Q. Baebius Proculus; voir
plus haut); les deux cognomina ont des correspondants masculins Germinianus/Germanianus
et Valentinus.
14
Voir la localité et les découvertes de la zone dans BĂRBULESCU 2001, p. 59, n. 300
et 301; voir aussi POPESCU 1965, p. 251‐261.
15
BĂRBULESCU & BUZOIANU 2010, p. 355‐356, n o . 4. Deux autres inscriptions
provenant de Lazu (ISM II 355 et 399) ne conservent pas de noms propres, et d’autres (ISM
II 24, 74, 80, 241) ont été apportées ici de Tomis. Nous ne discutons pas ici IGLR 52,
inscription chrétienne datée de la fin du VI e siècle –début du VII e siècle ap. J. –C.
16
ISM II 263. Pour cohors I Thracum voir MATEI‐POPESCU 2001‐2002, p. 227‐229, n 0 .
36; 2010, p. 233‐235 et n. 2090.
17
Voir le nom chez MATEI‐POPESCU 2010, p. 160 (la catégorie milites gregarii).
18
Voir le nom chez MATEI‐POPESCU 2010, p. 160, n. 1308.
19
KAJANTO 1965, p. 64, 65, 134, 228.
20
Opinion d’ARICESCU 1977, p. 50; opinion différente – militaires actifs, les deux –
chez SUCEVEANU 1974, p. 233‐234, n. 94. Selon MATEI‐POPESCU 2010, p. 235, le militaire
de l’unité auxiliaire était encore actif, et sa présence à Tomis serait due à une mission (a
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de heres étant acquise probablement lorsqu’ils activaient dans des formations
militaires cantonnées dans des localités toutes proches de la région: Durostorum
(pour Legio XI Claudia) et Transmarisca (pour cohors I Thracum)21. Le troisième
nom, Caius Domitius, composé de praenomen et de nomen, pour lequel nous
n’avons aucune spécification, semble avoir appartenu à un civil22.
Une autre inscription, récemment publiée23, garde seulement le nomen gentile
en transcription grecque ‐ Ἰούλις (pour Ἰούλιος) et l’initiale ‐ probablement T ‐ du
cognomen24. Selon les caractères des lettres, l’inscription a été datée du IIIe siècle
ap. J. –C.
D’ailleurs les Iulii, présents dans l’élite de Tomis, déjà depuis le IIe siècle ap.
25
J. –C. , sont attestés assez souvent dans la cité et dans son territoire aux IIe‐IIIe s.
ap. J. –C. Une stèle funéraire du milieu du IIIe siècle, trouvée près de Constanța26,
appartient à une nombreuse famille de civils romains avec le nomen gentile
Iulius/Iulia et des cognomina communs dans l’onomastique latine.27
Plusieurs inscriptions fragmentaires proviennent de la localité Valu lui
Traian28. L’analyse onomastique y distingue:
‐ des anthroponymes grecs: Ἡρακλείδης (théophore fréquemment attesté à
Tomis dans diverses formules onomastiques29, Μενεκλῆς (nom construit avec le
suffixe ‐ κλης, productif en grec)30, Μενέϕηλος (nom construit avec le suffixe ‐
ϕηλος, pour ‐ϕιλος)31, Σοζείμιος (probablement à partir d’un radical avec des
alternances phonétiques et quantitative Σοσι‐/Σωσι‐/Σωζο‐ et mis en relation avec
mission with the governor staff); voir aussi MATEI‐POPESCU 2014, p. 183, n. 87 et p. 204, n o .
35.
21
L’inscription est datée, très probablement, de la fin du II e s. – début du III e s. ap. J. –
C. (MATEI‐POPESCU 2010, p. 234 – 235) ou seulement II e s. ap. J. –C. (ARICESCU 1977,
p. 212 – 213, n o . 124).
22
Pour d’autres Domitii à Tomis, voir ISM II 348 (centurion dans la Légion XI Claudia)
et ISM II 448; voir aussi MIHĂILESCU‐BÎRLIBA & DUMITRACHE 2012, p. 72‐73.
23
BĂRBULESCU & BUZOIANU 2010, p. 355‐356 et fig. 4.
24
Voir, par exemple, ISM II 176: M. Iulius Tertullus, vet(eranus) coh(ortis) I
Commagenorum.
25
RUSCU 2005, p. 151‐152, n. 98‐101; RUSCU 2014, p. 479, n. 55.
26
ISM II 182 (fragment b); CCET, n o . 38; CONRAD 2004, n o . 145 (fragments a‐b),
pl. 44, 5 (date la pièce au milieu du III e siècle ap. J. –C.).
27
La stèle est érigée pour quatre membres de la même famille ‐ Iulius Puplius
(= Publius) et Iulia Cocceia, parents, Iulius Antonius et Iulius Antoninus – enfants, par deux
autres enfants encore en vie – Iulia Puplia (= Publia) et Iulius Cocceius. La filiation notée
dans le cas du père (Magnus), montre l’ascendence romaine de la famille; la transmission
des noms est habituelle tout comme l’utilisation des praenomina et des nomina comme des
cognomina.
28
Dans lʹadministration de la même comune est inclus aussi le village Valea Seacă.
Voir les inscriptions dans ISM II 233, 307, 357; voir aussi BĂRBULESCU & BUZOIANU
2013, p. 198, tableau I. 24 de provenance incertaine du territoire ou de Tomis; voir aussi
tabl. I. 25. Bull.ép. 2008, 371, 2‐371, 3 (A. Avram).
29
Voir ISM II 233 et p. 385 (index). La forme corrompue du nom Ἡρακλε/[....]‚
n’exclut pas ici la restitution de l’ethnique Ἡρακλε/[ώτης], voir AVRAM 2013 b, p. 123, n o .
26, qui mentionne aussi d’autres Hérakléens à Tomis (ISM II 57, 129, 235).
30
ISM II 307 (patronyme); pour les noms sufixés en ‐κλῆς, voir MIHAILOV 1943,
p. 135‐136, n o . 4.
31
ISM II 307. Voir Μενέϕιλος dans LGPN IV, p. 230.
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des formes onomastiques apparentées ‐ Σόζυμος ou Σωσίμιος ou Σώσιμος32. Un
hapax grec (?) reste Ὀνεράτμιος (même si on pouvaient lui reconnaître un radical
grec, ὀνειρ‐/ὀναρ‐ et s’il ne s’agit pas, éventuellement de la transcription grecque
d’un latinisme de type Oneratus ou Oneris à valeur de cognomen )33;
‐ des anthroponymes non‐grecs (daces) de type Θιϑισαττα ou Θιϑις Αττα34
et Κιαττα35 (pour le premier nom on peut reconnaître un radical thi ‐ ϑιϑι‐, titi‐,
thithi, ϑιϑι(ς), τιτι(ς) dans les noms propres Thithi, Thiti, Θιϑι(ς)36;
‐ des anthroponymes romains en transcription grecque: Αἴλιος (pour Aelius)37
et Ἀκυληία (Aquileia, variante pour Ἀκυλίνη/Aquilina)38; nous reconnaissons
aussi la tradition grecque dans la structure onomastique: Ἀκυληία Ἡρακ[…], nom
romain + patronyme grec, le dernier présentant plusieurs possibilités de
reconstitution. En transcription grecque, aussi, sur une plaque votive, il y a le
nom romain Π(όπλιος) Αἴλ(ιος), qui apparaît, très probablement en variante tria
nomina39.
Il est difficile de localiser les inscriptions trouvées dans le „vallum de
Trajan” ou le „Grand vallum de Traian”. Elles peuvent provenir du territoire,
d’un site situé sur le tracé du vallum entre la localité homonyme et Constanța; de
la nécropole de la ville antique ou d’une localité‐satellite, du voisinage. Leur
onomastique est constituée de:
‐ noms romains, dans la formule tria nomina (T. Flavius Martialis, T. Flavius
Mansuetus) ou nomen gentile + cognomen (dans le cas du nom féminin Ulpia
Valentina)40;
‐nom grec + filiation orientale (iranienne) ‐ Ἀρτεμίδωρος καὶ Ἀ[...] οἱ
Φαρνάκου υἵοι41.
32
Dans ISM II p. 291 (commentaire de l’ISM II 307), avec renvoi à Pape‐Benseler,
Wörterbuch, p. 1422 et 1475; CONRAD 2004, n o . 186 ( II e ‐III e siècle ap. J. –C.); en LGPN IV,
p. 314, Σοζίμιος( ?).
33
KAJANTO 1965, p. 403 (index).
34
Nom lu initialement Θιϑισαττα (ISM II 307), a été proposé pour une nouvelle
lecture Θιϑὶς Ἄττα (LGPN IV p.58 et 169); DANA 2006, p. 138, maintient la première
lecture; récemment DANA, Onom Thrac. p. 365 accepte les deux possibilités.
35
Forme onomastique incluse dans Onom Thrac., p. 86 à double point d’interrogation
(pour la forme et pour le genre); en LGPN IV, p. 58 le nom est Ἄττας.
36
Dana, Onom Thrac. p. 364‐365.
37
ISM II 357: Αἰλ.../Α]ἰλίῳ Δρου... nom fréquent dans la zone ouest‐pontique; pour
d’autres Aelii à Tomis, voir ISM II, p. 387 (index) ; RUSCU 2014, p. 479, n. 55; voir aussi ISM
I, p. 518, index (Histria) et, en général, LGPN IV, p.11.
38
Pour la forme Ἀκυλίνη voir ISM II 173; mieux attestées sont les formes masculines
du nom ‐ Ἀκυλεῖνος (ISM II 121) et Ἀκυλενός (ISM I 196).
39
BĂRBULESCU & BUZOIANU 2010, p. 361 ‐ 367, n o . 7 (pièce découverte à Valea
Seacă) ; la plaque étant cassée, le cognomen ne s’est pas conservé; les reconstitutions
proposées ‐ Αἰλιος Ἁμώνιος ou Π(όπλιος) Αἴλ(ιος) Γάϊος peuvent être prises en
considération seulement comme des exempli gratia ; voir aussi Bull.ép. 2011, 450 (7) (A.
Avram).
40
ISM II 178 = CONRAD 2004, n o . 185;la première moitié du II e siècle ap. J. – C..; les
éléments constitutifs des noms sont communs pour l’époque.
41
BĂRBULESCU & CÂTEIA 2006, p. 207‐208, n o . 2 (voir aussi le commentaire sur la
fréquence du nom dans la région pontique et dans d’autres centres grecs); inscription
reprise par BĂRBULESCU & BUZOIANU 2016b (voir n. 1). Nous retenons à cette occasion
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Nous constatons, enfin, la formule onomastique qui contient, seuls, des
cognomina, sur une inscription datée du IIe siècle ap. J. –C. : Pia et Daciscus
représentent, le premier, la variante féminine de Pius, et le deuxième, un ethnique
utilisé comme anthroponyme42.
Pour lʹimportance des interférences entre les noms romains et les noms
thraces, on doit retenir une inscription de la première moitié du IIIe siècle ap. J. –
C. provenant probablement du territoire de Tomis.43 La pièce appartient à une
famille: le père, Saturninus Biti (cognomen romain + patronyme thrace très
fréquent), son épouse, Ziles (nom thrace féminin plus rare) et le fils Curitthie (nom
thrace attesté seulement ici44). Deux filles portent des noms (cognomina) romains :
Valeria et Sabina, dus à la condition sociale de leur père et du milieu romain.
b) Nous retenons plusieurs inscriptions de l’intérieur continental de la
Dobroudja. De la localité Castelu provient une inscription funéraire en grec45
datée de la deuxième moitié du IIe siècle ap. J. –C. érigée par un certain Πόντιος
surnommé le Tomitain, pour lui, sa mère Ἀϕϕη et son épouse Τρυϕῶσα. Le
dédicant, dont le nom ne s’est pas conservé46, est mentionné par son cognomen
(Πόντιος) et par le supernomen (Τομίτης). La forme Πόντιος, provenant d’un
adjectif, diffère des ethnonymes habituels‐ Ποντιανός/Pontianus et Ποντικός,
connus dans la zone47. Pour la forme Πόντιος moins habituelle, nous renvoyons à
une inscription découverte aussi dans le territoire, à Mihail Kogălniceanu, dans
laquelle sont mentionnés les membres d’une seule famille de Pontii, des frères, qui
portaient tous le même praenomen et nomen mais des cognomina différents48. Le
nom féminin Ἀϕϕη appartient à une catégorie de noms rencontrés surtout dans
l’Asie Mineure mais aussi dans les centres de la zone pontique, en diverses

la même formule dans le nom du Ἡλιόδωρος Φαρνάκου sur une inscription de Callatis du
temps de Gordian III, 238‐244 ap.J.‐C. (ISM III 74, l. 22 A). Nous ne nous référons pas à
l’inscription n o . 3 du même article: de tout le nom il ne reste que le suffixe – βαλος, avec
différentes reconstitutions possibles (Δεκεβαλος, Δριβαλος, Αρειβαλος – cf. ISM II 125)
accompagnées d’un patronyme/ éventuellement ethnique en –νος; voir A. Chaniotis, SEG
56, 860 qui propose [Ἰστρια]νός (information A. Avram).
42
ISM II 352; KAJANTO 1965, 405 (Pius) et 50, 203 (Daciscus); voir aussi DANA Onom
Thrac. (=IDRE II 346), p. XCIX et 103.
43
ISM II 303 = CONRAD 2004, n o . 139.
44
Au sujet de ces trois noms, voir DANA, OnomThrac., p. 48‐58 (Bitus), 397 (Ziles) et
99 (Curitthie).
45
BĂRBULESCU & BUZOIANU 2009, p. 389‐393, n o . A.1. Pour le site de Castelu, voir
BĂRBULESCU 2001, p. 56 et p. 294, n o . 63 ; BĂRBULESCU & BUZOIANU 2013, 195, tableau
I.6.
46
Probablement un nom propre en ‐ ας, selon la lettre Α qui s’est conservée sur la
pierre. Il s’agit probablement d’un étranger, qui, suite à un long séjour à Tomis, ou à des
services rendus à la cité, obtient la qualité (la citoyenneté) de Τομείτης et, ultérieurement,
s’établit avec sa famille dans le territoire ; voir, BĂRBULESCU & BUZOIANU 2009, p. 391‐
392, n. 9‐16.
47
ISM I 100 B (Ποντικός), 212 (Ποντικός), 197 A (Ποντικός), 143 (Ποντιακός). Pour
Πόντιος, voir LGPN IV, p. 286.
48
ISM II 381: Γ. Πόντιος Λικιννιανός, Γ. Πόντιος Φοιβιανός, Γ. Πόντιος Μαρκιανός
e
(III siècle ap. J. –C.), probablement des liberti orientaux romanisés.
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variantes49. Attribué, à tour de rôle à l’onomastique thraco ‐ phrygienne, grecque,
micrasiatique, ce nom est, dernièrement, placé dans la catégorie Lallnamen, un
hypocoristique, avec des correspondants dans plusieurs langues, et soumis à des
contaminations diverses50. Le deuxième nom féminin ‐ Τρυϕῶσα est un nom grec
mentionné pour la première fois dans la zone ouest pontique, où seulement la
forme masculine du nom (Τρύϕων)51 est connue. Les formes féminines Τρυϕῶσα
et Τρυϕοῦς sont enregistrées dans d’autres zones du monde grec52, sur des
inscriptions d’époque hellénistique et impériale; sur les inscriptions latines le nom
a valeur de cognomen53.
De Satu Nou nous retenons le nom de Ianuarius sur un autel votif pour IOM
Aeternus54; le cognomen Ianuarius, fréquemment rencontré sur les inscriptions
latines et grecques de la Mésie Inférieure, est mentionné plusieurs fois à Tomis et
dans son territoire55.
De la localité Biruința nous retenons le nom de deux prêtres du dieu
Dolichenus ‐ Ῥοῦϕος Πρίσκου56 et Ἰουλιανὸς Ἀλεξάνδρου57. Les noms sont
rendus à la manière grecque, avec les deux patronymes provenant, le premier,
d’un cognomen romain et, le deuxième, conservant le nom grec bien connu.
L’inscription peut suggérer l’existence d’un sanctuaire dans la zone58. Nous
n’excluons pas la possibilité que les deux prêtres aient exercé leur profession dans
l’une des villes ouest pontiques situées dans le voisinage de Tomis ou de Callatis
– et qu’ils aient été seulement possesseurs d’une propriété dans le territoire59.
De Topraisar provient l’inscription funéraire consacrée à Ναιστων
Δεκεβαλου60. La formule onomastique (nom + patronyme) se compose
d’anthroponymes d’origine dace : le premier, Ναιστων, récemment introduit61, le
49
Ἀπϕη (ISM II 238; CIRB 164, IGB I² 144 bis, 107); Ἀπϕια (ISM I 291, ISM III 180, IGB
I² 28, 176 bis, 254); Ἀϕϕια (IGB I² 113); pour la zone ouest‐pontique, voir COJOCARU 2004,
p. 144 n.4 et 159; voir, en général, le nom dans LGPN IV, p. 40.
50
AVRAM, dans ISM III, p. 411; COJOCARU 2004, p. 345, n o . 2.
51
Mais la variante masculine, Τρύϕων est connue à Histria (ISM I 143), Callatis (ISM
III 74) et Dionysopolis (IGB I² 22).
52
CABANES & DRINI 1995, n o . 426 (Epidamnos; Τρυϕώσα); BCH 20 (1896), p. 355 n o .
16 (Τρυϕοῦς ; Amathous/Chypre); IG IX 2, 766. (Τρυϕοῦς; Larissa/Thessalie).
53
CIL X 2551 (Claudia Tryfosa) (sic!); CIL X 3138 (Ulpia Tryphosa); CIL X 2523
(Horatia Tryphosa); CIL X 7492 (Valeria Tryphosa).
54
BĂRBULESCU, BUZOIANU & CLIANTE 2011, p. 149‐151, n° 3.
55
ISM II 181, 244, 141, 136 (= ISM V 93).
56
Nous ajoutons pour la récurrence du nom, ISM V 61, 93, 127, 137, 220 (?); IGLR 21;
ILB 257, 272, 438.
57
ISM II 292 = CCID 67 = CONRAD 2004, n o . 190 (fin du II e siècle ap. J. –C.); voir aussi
BÂLTÂC 2011, p. 265; BĂRBULESCU & BUZOIANU 2013, p. 195, tableau I, 5.
58
BĂRBULESCU 2001, p. 69, n. 396; SUCEVEANU 1998, p. 123; BÂLTÂC 2011, p. 151,
tableau I. 1 n 0 . 82 (villa).
59
BĂRBULESCU 2001, p. 123, n. 396.
60
BĂRBULESCU 1990, p. 5‐9 (le nom lu Ναιέτων) ; BĂRBULESCU 2001, p. 58; IDRE II
348. La restitution Ναιστων due à D. DANA est fondée sur l’occurrence du nom sur un
monument d’Abritus (IG Bulg. II 744 = V 5264) et sur un ostracon d’Egypte. Voir la
réinterprétation de l’inscription et les références aux deux attestations dans DANA 2014, p.
467‐470, n o . 2 et les notes.
61
DANA, Onom Thrac. p. 258.
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deuxième, un « nom historique », connaissant plus de 25 attestations, dont 9 sont
enregistrées dans la Mésie Inférieure62. L’inscription ne conserve pas les noms des
membres de la famille de Ναιστων (l’épouse63 et les enfants64).
c) En ce qui concerne la zone limitrophe du territoire d’Histria, au nord, nous
allons faire référence aux inscriptions découvertes à Târgușor et à Piatra. Celle de
Târgușor65 est une inscription funéraire pour un ancien signifer de la Legio V
Macedonica, mais dont le nom n’a pas survécu66. L’inscription est mise en relation
avec le processus d’installation des vétérans de la Legio V Macedonica dans la zone
de Tomis67. Près de Târgusor, on a découvert de plus, les monuments mithriaques
de Cheia (la grotte « La Adam »), inclus dans ISM I 374‐377, appartenant au
territoire d’Histria. Du point de vue onomastique, ce qui nous intéresse ici c’ est
la mention de deux Flavii (Φλάουιος Ὥριμος et Φλάουιος Μακέδων). Selon les
cognomina, les deux ont une ascendance grecque68. Le troisième nom de cette
inscription appartient au sculpteur qui a réalisé le relief mithriaque ‐ Φοῖβος
Νικομηδεύς (nomen + ethnikon )69.
Dans la localité Piatra, on a découvert l’inscription funéraire en langue
grecque, consacrée à lui et son épouse, par Apollonios Dada, Ζουν[.]τικου
Θιατ[…]70. C’est le troisième monument qui contient le nom d’Apollonios Dada71.
S’il s’agit d’un seul et même personnage, nous pouvons l’identifier dans trois
endroits (et hypostases) différents: d’une part, à Tomis, où il consacre un
62
Voir les discussions au sujet du nom dans DANA 2011, p. 79‐82 (à cette date‐là le
nom était enregistré avec huit attestations dans la Mésie Inférieure, en comparaison avec
une seule dans la Dacie; sa présence répétée dans la Mésie Inférieure est considérée par
l’auteur une « preuve de l’intégration et de la visibilité épigraphique de la population
indigène. » (voir p. 80). Des études spéciales voir aussi chez PETOLESCU 2007, p. 11‐19 et
DANA 2007, p. 42‐47; DANA, OnomThrac, p. 115‐117.
63
Le nom féminin sur l’inscription d’Abritus, épouse de [.]αταπορις/[Ν]αιστωνος, est
aussi de facture dace – Δρει/[ζ ?]ουζερει/[Γ]oυρϑειϑου; voir DANA 2014, p. 468‐470 B et la
discussion.
64
A supposer leur mention sur l’inscription de Topraisar, selon la conjonction καὶ;
probablement, dans leur cas, les noms latins y figuraient aussi (selon la même analogie
avec l’inscription d’Abritus).
65
Sur l’appartenance des sites situés dans la zone de la commune Târgușor dans le
territoire de Tomis voir SUCEVEANU 1977, p. 51 et 91; SUCEVEANU 1998, p. 123;
BĂRBULESCU 2001, p. 52‐54 et 155.
66
BĂRBULESCU & BUZOIANU 2010, p. 348‐351, n o . 1 et fig.1.
67
Voir aussi les inscriptions de Cumpăna (ISM II 184) et de Sibioara (ISM II 442). Sur
les militaires de la Légio V Macedonica attestés à Tomis et aux environs, voir MATEI‐
POPESCU 2010, p. 53‐74, (Prosopography) et p. 50 (sur la présence et le rôle des militaires
actifs à Tomis) Un ex signiferus, de la Légio V Macedonica est attesté aussi sur une
inscription d’Histria (ISM I 276), considérée comme provenant du territoire de la cité
(MATEI‐POPESCU 2010, p. 67); MATEI‐POPESCU 2014, p. 182 et le catalogue.
68
Au sujet de l’ethnique Macedo voir aussi DANA 2011, p. 71, n o . 19.
69
Sur les Nicomédiens à Tomis, voir ISM II 129, 281, 328, 256, 259; BUZOIANU &
BĂRBULESCU 2012, p. 58; AVRAM 2013 b, p. 126, n o . 53.
70
MUNTEANU 1975, p. 391 ‐394; cf. Bull. ép. 1978, p. 330; l’inscription est rediscutée
par DANA 2014, p. 471‐473, n o . 4; datée de la fin du II e siècle –début du III e siècle ap. J. ‐C.;
ou à la fin du II e siècle ap. J. ‐C. (CONRAD 2004, n o . 184).
71
Les deux autres se trouvent dans ISM II 295 (découvert à Tomis) et 137 (découvert
entre Palazu et Anadalchioi, à présent des quartiers de Constanța).
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monument funéraire Mamae Dadae/matri suae/sacerdoti/To(mit)ano/(rum); d’autre
part, dans le vicus Sc[…]ia, où en tant que magister vici consacre un autel pro
sa[lu/t]e vici et [s]ua et suoru[m] et sur l’inscription à contenu funéraire commun de
Piatra où la qualité du titulaire n’est pas mentionnée. Si pour les deux premières
inscriptions nous pourrions accepter une possible relation directe, l’inscription de
Piatra reste, en quelque sorte, isolée: c’est la seule écrite en grec; le titulaire de
l’inscription n’érige pas son monument dans le vicus où il aurait été magister et
assez loin de Tomis. Un cursus inversus pour ce personnage (avec l’ordre des
inscriptions : Piatra – vicus Sc(…) – Tomis) est moins probable et, en tout cas,
inhabituel. Il ne nous reste qu’à supposer, soit que le personnage mentionné sur
l’inscription de Piatra est différent, soit que la stèle funéraire de Piatra y a été
apportée de Tomis ou de vicus Sc[…]ia. En tout cas, l’élément de référence (et
d’ « appartenance ») au territoire de Tomis reste le nom du personnage :
Apollonios Dada («fils de Dadas») dans une formule «d’interférence onomastique
gréco‐indigène»72. Le deuxième élément, (le patronyme) a l’aspect d’un Lallname
(dans ce cas, le nom est égal avec le radical dace dada ‐ δαδα ‐)73 est très fréquent
dans la zone ouest‐pontique74.
Sur l’inscription de Piatra, les deux autres noms sont indigènes; un nom
féminin, Ζου[.]τικου de la série des noms daco‐mésiques, ayant trois
composants (préfixe+radical+suffixe ‐κου) et conçu comme non déclinable; et un
nom masculin Θιατ[…], patronyme formé d’un radical dace thia ‐ / ϑια ‐ , reconnu
comme productif75.
À Oituz (localité située au nord‐ouest de Constanta et à l’ouest de
Năvodari) on a découvert une plaque consacrée au Heros Irsaios76, une divinité
locale, érigée par quatre frères ‐“οἱ]/διάδοχοι ἀδελ[ϕ]ο[ὶ…]/κλῆς, Διονύσιος,
[…]/Δημοκράτης οἱ Δ[ιονυ]/σίου”77. Selon le vocabulaire et les noms grecs, dont
un traditionnel milésien terminé en ‐ κράτης78, il s’agirait d’une communauté
grecque, bien que l’épiclèse locale portée par le héros‐chevalier, Ἰρσαιος, n’exclue
pas forcément la présence des autochtones hellénisés79.
Pour la limite de sud du territoire, nous retenons l’inscription d’Urluchioi
du prétorien Aurelius Daleni80, qui s’était établi, après avoir accompli son service
militaire, pas dans son village d’origine (parce qu’il le mentionne), mais dans le
voisinage, peut‐être dans le territoire de Tomis, à Urluchioi, à la fin du IIe siècle et

DANA 2014, p. 472.
DANA Onom Thrac. p.105; voir aussi DANA 2001‐2003, p. 82.
74
Voir LGPN IV, p.84, s.v.; à Tomis nous notons également la présence du nom dans
un catalogue de ϕιλότιμοι (ISM II 17 : Δάδας Ἑστιαίου et un Σεραπίων Δάδα, ἱεροκήρυξ);
ISM II 18 (un catalogue aussi: Δάδα ἔκδικος, à valeur patronymique); ISM 26 (catalogue:
Δάδας Διονυσίου, ἱερεύς).
75
Pour les deux voir DANA 2014, p. 472‐473; Onom Thrac., p. 408 et 362‐364.
76
MATEI 1988, p. 219‐223 ( II e s. ap. J. ‐C.).
77
Sur le terme διάδοχος, dans le sens de descendent direct, du même sang, voir à
Tomis ISM II 369; BUZOIANU & BĂRBULESCU 2013, p. 315.
78
DORUȚIU‐BOILĂ 1975, p. 159.
79
Cf. OPPERMANN 2006, p. 84, 85.
80
ISM II 266 : ISM III 237; voir aussi l’inscription dans ARICESCU 1977, p. 225, n o .
122; MATEI‐POPESCU 2014, p. 204 n o . 36; BĂRBULESCU & BUZOIANU 2013, p. 184.
72
73
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le début du IIIe siècle après J. – C.81 Le nom appartient à un ancien prétorien et se
compose d’un gentilicium + patronyme. Son épouse, qui fait ériger le monument,
s’appelle Aurelia Uthis. Une ascendance thrace82 est reconnue aux deux
personnages, mieux argumentée dans le cas de l’ex militaire, soit que nous ayons
en vue un nominatif Dalenus, proche des formes Dolus, Doles, des cognomina
fréquents dans le milieu thrace, ou bien un nominatif Dalenis (?) ou Dales83.
Aurelius Daleni ex vico Amlaidina de l’inscription84, indique plutôt l’origine du
titulaire et pas l’endroit où il s’est établi à la fin du stage militaire. Les deux, ‐
l’origine et l’endroit‐, montrent, en tout cas, que le personnage était originaire de
cette zone, expression de la mobilité des militaires et de l’impact de ce
phénomène sur la romanisation de la région85.
Conclusions:
De l’analyse des inscriptions présentées nous retenons:
‐ La relation, entre la place de la découverte et le territoire de la cité, n’est
pas infaillible: dans la majorité des cas, les inscriptions ne s’accompagnent pas de
l’identification d’un site dans le voisinage (bien que par leur nombre important à
Cumpăna, par exemple, et à Valu lui Trajan, elles puissent constituer un indice de
la possible présence des sites dans la région); des difficultés de localisation
présentent aussi les inscriptions découvertes aux alentours d’autres territoria
situés au nord (Histria) et au sud (Callatis).
‐ La plupart des inscriptions ont un caractère funéraire et seulement deux ou
trois, un caractère votif; de ce point de vue, les possibilités d’identifier la
composante ethnique et sociale de la population sont plus élevées.
‐ Les inscriptions sont rédigées en grec et en latin; nous notons une
composante romaine plus forte à Cumpăna (où, à deux exceptions près, –
patronyme et cognomen ‐, les anthroponymes sont romains), et une composante
grecque, visible à Valu lui Trajan/Valea Seacă (où la plupart des inscriptions sont
en grec, avec des contaminations onomastiques grecques et autochtones).
Du point de vue des anthroponymes nous reconnaissons:
‐ une composante grecque évidente dans les noms grecs et dans les noms
romains d’ascendance grecque;
‐ une composante romaine – marquée par des noms romains dans diverses
formules: tria nomina (les noms appartiennent en général, aux militaires/vétérans);
praenomen + nomen; nomen + cognomen ou seulement nomen gentile et cognomina;
‐ une composante thrace, dace ou orientale (iranienne); dans ces cas, les
noms apparaissent seuls, pas accompagnés d’un autre déterminant, soit avec une
Ou la première moitié du III e siècle, ap. J. –C. (après 212), dans CONRAD 2004, no. 123.
ISM II 266 (commentaire), éventuellement Bessi (VULPE 1938, p. 180‐181, 191) ou
Daces (PÂRVAN 1923, p. 114; 1914, p. 347, n. 3 (Thraces romanisés); voir aussi RUSSU
1958, p. 321.
83
KAJANTO, p. 357; pour Dalenis ( ?) voir DANA Onom Thrac., p. 109 (l’auteur cité
n’exclut pas, dans la formule Aurelio Daleni de l’inscription, la présence d’un datif de Dales,
nom connu dans la Thrace occidentale).
84
Voir AVRAM in ISM III, p. 539, la localisation proposée pour vicus Amlaidina au
nord de Callatis, dans la commune 23 August, actuellement.
85
Voir le sujet développé dans DANA & MATEI‐POPESCU 2009, p. 243‐256.
81
82
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valeur de patronyme accompagnant des noms grecs ou romains (dans deux cas le
nom et le patronyme sont daces).
D’autres aspects rencontrés renvoient à des noms romains et daces en
transcription grecque; l’utilisation de la formule grecque (nom et patronyme)
pour les noms romains; l’utilisation des suffixes de dérivation fréquents dans
l’onomastique grecque (‐κλης, ‐ϕηλος/ϕιλος); dans le cas des anthroponymes
grecs rares (ou difficiles à expliquer) nous pouvons supposer qu’il s’agit de
formes contaminées (radical grec + suffixe latin ou inverse, radical latin + sufixe
grec).
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NOTES ÉPIGRAPHIQUES (V)
Alexandru AVRAM*
Keywords: Greek inscriptions, dedications, decree, Septimius Severus, Caracalla,
Tomis, Istros/Histria.
Cuvinte‐cheie: inscripţii greceşti, dedicaţii, decret, Septimius Severus, Caracalla,
Tomis, Istros/Histria.
Abstract: This new series of epigraphical notes (continuous numbering) concerns
two unedited fragmentary inscriptions, one in the former National Museum of
Antiquities (MNA, now Institute of Archaeology) from Bucharest (no. 15), the other one
in the Museum of National History and Archaeology (MINAC) from Constanţa (no. 16),
as well as an attempt to restore the ll. 14‐15 of the newly published (BĂRBULESCU &
BUZOIANU 2014) Istrian decree found in Săcele (no. 17).
15. Fragmentary dedication of the Council and the People from Tomis to Septimius
Severus, perhaps 201 AD. Best parallels are ISM II 84 and AE 1997, 1325 = SEG 47,
1161.
16. Fragmentary honorific monument from Tomis for Caracalla (209/210 –
4 February 211 AD). Closest analogies are IGBulg II 616, 621, 629, 630 (Nicopolis ad
Istrum).
17. In the above mentioned Istrian decree, the author suggests (ll. 14‐15) to restore
χρηστὰς ἐ[λπί|δας]. This formula is to be found in an inscription from Halicarnassus
(GIBM 894), as well as at several ancient writers.
Rezumat: Această nouă serie de note epigrafice (numerotare continuă) se referă la
două inscripţii fragmentare inedite, una de la Muzeul Naţional de Antichităţi (MNA,
actualmente Institutul de Arheologie) din Bucureşti (nr. 15), cealaltă de la Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie (MINAC) din Constanţa (nr. 16), precum şi la o încercare
de restituire a rîndurilor 14‐15 din decretul histrian recent publicat (BĂRBULESCU &
BUZOIANU 2014) descoperit la Săcele (nr. 17).
15. Dedicaţie fragmentară a Consiliului şi Poporului tomitan către Septimius
Severus, probabil 201 p.Chr. Cele mai bune paralele sunt ISM II 84 şi AE 1997, 1325 =

*
Alexandru AVRAM: Université du Maine, Faculté des Lettres, Langues et Sciences
humaines, Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans, France; alexandru.avram@univ‐
lemans.fr.
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SEG 47, 1161.
16. Monument onorific fragmentar de la Tomis pentru Caracalla (209/210 –
4 februarie 211 p.Chr.). Cele mai apropiate analogii sunt IGBulg II 616, 621, 629, 630
(Nicopolis ad Istrum).
17. În decretul histrian menţionat mai sus autorul propune (r. 14‐15) restituţia
χρηστὰς ἐ[λπί|δας]. Această formulă poate fi găsită într‐o inscripţie din Halicarnas
(GIBM 894), precum şi la mai mulţi autori antici.
15. Dans le cadre des travaux préliminaires autour d’un supplément au
corpus des inscriptions de Tomis1, je suis tombé, pendant mes enquêtes, sur une
inscription signalée peu après le moment de sa découverte vers la fin du XIXe
siècle dans les manuscrits de Grigore Tocilescu et de Pamfil Polonic2 mais restée
jusqu’ici inédite.
MNA, inv. L 635a‐e (fig. 1). Lieu de découverte : Constanţa, dans une tombe,
vers la fin du XIXe siècle, plaque réutilisée comme matériau de construction pour
l’ensemble funéraire.
Cinq fragments d’une plaque en marbre en forme de tabula ansata (une partie
du bord droit conservée sur le fr. e). Les fr. a (comportant une partie du cadre
supérieur mouluré et comprenant le mot θεοῦ appartenant à la première ligne du
texte et, en dessous, la partie supérieure d’un kappa appartenant à la deuxième
ligne) et b (actuellement égaré) sont jointifs (à en juger d’après une photo
conservée aux archives du MNA), alors que le fr. c (comprenant les lettres ΩΝΕΙ
du mot [Ἀντ]ωνεί[νου]) est à placer à droite de ces derniers et appartient à la
première ligne de l’inscription. Le fr. d correspond à une partie de la moitié droite
des l. 3‐7 et le fr. e, sur lequel est visible en partie le côté droit de la tabula ansata,
représente le coin inférieur droit du champ de l’inscription. Les dessins fournis
par les manuscrits conservés de Pamfil Polonic et de Grigore Tocilescu (note 2)
révèlent que le fr. b comprenait à l’époque de la découverte six lignes
supplémentaires et que la bordure inférieure de la tabula ansata était visible:
l’inscription était donc gravée sur dix lignes (observation de Gabriella
Bordenache, fiche MNA rédigée en décembre 1961).
Fr. a + b (jointifs, comme en témoigne la photo sur la fiche): H = 0,390; L =
0,390 (d’après la fiche MNA, car le fr. b est introuvable).
Fr. c : H = 0,175; L = 0,225.
Fr. d : H = 0,300; L = 0,257.
Fr. e : H = 0,480; L = 0,360.
Ép. (pour tous les fragments) = 0,080.
Gravure profonde, écriture soignée, apices; upsilon parfois à barrette; oméga
en forme de W mais avec les extrémités verticales; à la fin du texte, oméga et sigma
en ligature; ht. des lettres = 0,045.
201 apr. J.‐C. (?)

Voir, à ce sujet, Notes épigraphiques (IV), p. 452, note 1.
G. TOCILESCU, Manuscrits BAR, vol. 5132, f. 231; P. POLONIC, Manuscrits BAR,
cahier 9, f. 4‐5.
1
2
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J’en propose la restitution suivante, qui tient compte de toutes les lettres
visibles à l’époque de la découverte (donc du fr. b, tel qu’il avait été reproduit
dans les manuscrits précités):

4

8

[Αὐτοκράτορα Καίσαρα] θεοῦ Μάρ[κου Ἀντ]ωνεί[νου Εὐσεβοῦς]
[Γερμανικοῦ Σαρματι]κ[ο]à ὑόν, [θεοῦ Κομμόδου ἀδελφόν,]
[θεοῦ Ἀντωνείνου] Εὐσε[βοῦς υἱωνόν, θ]eοà [Ἁδριανοῦ]
[ἔκγονον, θεοῦ Τρα]ιανο[ῦ Παρθικο]ῦ καὶ θ[εοῦ Νέρουα]
[ἀπόγονον, Λ(ούκιον) Σε]πτί[μιον Σεουῆρο]n ΕὐσεβÁ [Περτίνακα]
[Σεβαστὸν Ἀραβικ]ὸν Ἀ[διαβηνικὸ]ν Παρθ[ικὸν μέγιστ]ο<n>
[ἀρχ(ιερέα) μέγιστον, δη]mαρχ[ικῆς ἐξουσία]j hedera [θʹ, αὐτο]‐ vac.
[κράτορα ιαʹ, ὕπατ]ον bʹ, [πατέρα πατρίδος, ἀνθύπατ]ον
[ vac.
ἐπιμελη]σαm[ήνου ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - - - - - - - βου]λὴ
[ vac.
δῆμος τῆς] mhτ[ροπόλεως τοῦ Πόντου Τόμε]ως

L. 6, in fine : OΙ, lapis.
Traduction:
« Pour l’empereur César Lucius Septimius Severus Pertinax le Pieux, fils du
divin Marcus Antoninus le Pieux, vainqueur des Germains, vainqueur des
Sarmates, frère du divin Commode, petit‐fils du divin Antonin le Pieux, arrière‐
petit‐fils du divin Hadrien, arrière‐arrière‐petit‐fils du divin Trajan, vainqueur
des Parthes, et du divin Nerva, Auguste, vainqueur des Arabes, vainqueur des
Adiabènes, très grand vainqueur des Parthes, grand pontife, investi de la
puissance tribunicienne pour la neuvième fois, acclamé imperator pour la onzième
fois, consul pour la deuxième fois, père de la patrie, proconsul, par les soins de [ ‐
‐ ‐ ], le Conseil et le peuple de Tomis, métropole du Pont. »
Le fr. b démontre que le texte comportait dix lignes: il n’est donc plus
question d’insérer les noms de Caracalla, Geta et Iulia Domna, car il n’y en aurait
pas d’espace. Le dessin tiré des archives enregistre pour ce fragment:
ΜΑΡ
ΥΥΟΝ
ΕΥ𐅝Ε
ΙΑΝΟ
ΠΤΙ
ΟΝΑ
ΙΑΡΧ
ΟΝΙ
𐅝ΑΙ
VΕΤ
bordure

Μάρ[κου]
[Σαρματι]κ[ο]à ὑόν
Εὐσε[βοῦς]
[Τρα]ιανο[ῦ]
[Σε]πτί[μιον]
[Ἀραβικ]ὸν Ἀ[διαβηνικό]ν
[δη]μαρχ[ικῆς ἐξουσία]j
[ὕπατ]ον bʹ
[ἐπιμελη]σαm[ήνου]
mhτ[ροπόλεως]
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L’épithète Παρθ[ικὸς μέγιστος] (l. 6) date l’inscription d’une période
postérieure à janvier 1983. Il est pourtant fort probable qu’il s’agisse d’une
inscription érigée toujours en 201, comme c’est le cas du monument ISM II 84, de
même que d’une autre inscription tomitaine4, d’où les suppléments pour les
chiffres indiquant la puissance tribunicienne et l’acclamation comme imperator.

16. Une autre inscription, de quelques années postérieure à la première, a été
identifiée dans les collections du musée de Constanţa5.
MINAC, inv. 7885 (fig. 2). Lieu de découverte: Constanţa, en 1965, à
l’occasion des fouilles menées à « l’édifice à mosaïque », devant la porte d’entrée
dans la voûte III, à une profondeur de 6,00 m.
Fragment d’une plaque de marbre bleuté brisé en haut, à droite et en bas. On
conserve à gauche une partie d’un double cadre profilé.
H = 0,290; L = 0,220; ép. = 0,085.
Lettres monumentales, à apices; omikron en forme de losange; ht. des lettres =
0,040.
209/210 – 4 février 211 apr. J.‐C.
J’y lis et j’y restitue:

4

[Ἀγαθῇ τύχῃ]
[Αὐτοκράτορα Καίσαρα Λ(ουκίου)]
Σεπ[τ(ιμίου) Σεουήρου Περτίνακος Εὐ]‐
σεβο[ῦς Σεβ(αστοῦ) Ἀραβικοῦ Ἀδιαβη]‐
νικο[ῦ Παρθικοῦ μεγίστου]
Βρετ[αννικοῦ μεγίστου υἱόν]
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Traduction:
« [À la bonne fortune. Pour l’empereur César M(arcus) Antoninus, fils de
L(ucius)] Sep[timius Severus Pertinax] le Pieux, [Auguste, vainqueur des Arabes,
vainqueur des Adiab]ènes, [très grand vainqueur des Parthes, très grand
vainqueur des] Bret[ons ‐ ‐ ] .»
Ce monument conservé de manière fragmentaire aura été érigé par la cité de
Tomis pour Caracalla, fils de Septime Sévère. Voir, à titre de comparaison, IGBulg
II 616, 621, 629, 630 (Nicopolis ad Istrum). L’épithète Britannicus Maximus (l. 4)
date l’inscription de l’intervalle 209/210 – 4 février 2116. Une solution alternative,
mais peut‐être moins recommandable, serait d’essayer de restituer [ὑπὲρ τῆς τῶν
KIENAST 2004, p. 158.
BĂRBULESCU & RĂDULESCU 1997, p. 170‐174 (avec photo et dessin, fig. 2) (CEpR
XVII [1997], n° 752; AE 1997, 1325; SEG 47, 1161).
5
Je remercie mes collègues et amies Maria Bărbulescu et Livia Buzoianu de l’aide
qu’elles m’ont prêtée pendant mes investigations.
6
Cf. KIENAST 2004, p. 158, pour Britannicus maximus: « Ende 209 oder 210 ».
3
4
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θειοτάτων αὐτοκρατόρων τύχης τε καὶ νείκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Λ(ουκίου)]
Σεπ[τιμίου Σεουήρου ‐ ‐ καὶ Μ. Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ κτλ.].
Ces deux monuments s’ajoutent à une série déjà remarquable de dédicaces et
de monuments honorifiques érigés par le Conseil et le Peuple de Tomis ou par
diverses associations à la gloire de Septime Sévère (parfois avec sa famille) et à
son fils, Caracalla7: ISM II 81‐86, 87 (?), 91; AE 1997, 13258.
17. Maria Bărbulescu et Livia Buzoianu viennent de publier9, avec un
excellent commentaire, une inscription extrêmement importante, bien que
fragmentaire (il manque le début et la partie finale), trouvée à Săcele (territoire
d’Istros/Histria), mais qui peut être attribuée sans crainte de tomber dans l’erreur
à la cité d’Istros. Le titulaire, qui demeure inconnu, avait été envoyé par
l’empereur Tibère César, par l’entremise du légat L. Pomponius Flaccus « dans
notre contrée, pour le maintien et la sauvegarde des cités grecques du littoral
gauche du Pont, notamment de notre cité, en raison du fait qu’elle se trouve très
proche des barbares et pour surveiller la cité dans toute circonstance » (l. 4‐8: εἰς
τοὺς καθ᾿ ἡμᾶς τόπους ἐπὶ συμ(μ)ονῇ καὶ σω|[τ]ηρίᾳ τῶν ἐν τοῖς εὐωνύμοις
μέρεσι τοῦ Πόντου Ἑλ|[λ]ηνίδων πόλεων, μάλιστα δὲ τῆς ἡμετέρας πόλ[ε|ως]
διὰ τὸ προκεῖσθαι ἔνγιστα τοῖς βαρβάροις καὶ πόλi[ν | τηρῆ]σθαι διὰ παντός).
L. Pomponius Flaccus était déjà connu grâce aux épîtres d’Ovide. La nouvelle
inscription confirme qu’il exerçait son commandement à titre de legatus Augusti
pr(o) pr(aetore) (cf. l. 2‐4: διὰ ⁄ [πρε]σ[βευτοῦ καὶ ἀ]ντ[ι]στ[ρα]τήγου Λευ[κί]ου
Πομπωνίου | [Φλ]άκ(κ)ου), et non en revêtant d’autres commandements, comme
on l’avait supposé jusqu’ici de manières des plus diverses. Ce qui, du coup,
assure la date de l’inscription: ca. 18‐19 p.C. Aux l. 9‐10, il est question d’une
ambassade de la cité (d’Istros) dépêchée εἰς Ῥώμ[η]ν. Ensuite, aux l. 11‐12, autre
surprise: παραγενόμενος εἰς τὴν πόλιν ἡ|μῶν Κοΐ[ν]τος Ἰού[λι]ος Οὐεστᾶλις.
C’est le centurion primipile mentionné par le même Ovide (lieux indiqués et
commentés par les éditrices), dont on apprend en prime le praenomen. Vestalis,
« voyant une cité appauvrie en habitants et vulnérable de partout, a convoqué les
citoyens en assemblée, en leur restituant les privilèges qu’ils avaient reçus du
divin Auguste » (l. 12‐16). Tout cela démontre définitivement qu’Istros bénéficiait,
dès l’époque d’Auguste, d’un statut de ciuitas libera et immunis. Somme toute, les
exploits de Pomponius Flaccus et d’Iulius Vestalis, évoqués dans l’Ex Ponto
d’Ovide, trouvent une brillante confirmation dans ce document épigraphique
local.
Mon intervention ne porte que sur un point de détail. Il s’agit des lignes 12‐
16 du texte du décret, dont j’ai repris ci‐dessus la traduction donnée par les
éditrices. En voici la teneur :
Κοΐ[ν]τος Ἰού[λι]ος Οὐεστᾶλις ἰδῶν ὀλιγανδροῦ‐
12
σαν τὴν πόλιν κ[α]ὶ κατὰ πάντα ἀσθενοῦντα συνελέ‐
7
Pour un aperçu de la Mésie inférieure sous Septime Sévère et Caracalla, voir
BOTEVA 1997.
8
Voir aussi ISM II 134‐136, des autels en provenance de villages du territoire
tomitain.
9
BĂRBULESCU & BUZOIANU 2014.
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[ν]ξας π[αρ]εκάλεσεν τοὺς πολείτας χρηστὰς Ε[...]
16 [...] ἀπ[ο]διδοὺς τὰς ἀπὸ τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ.
À mon avis, dans la lacune il faut restituer χηρηστὰς ἐ[λπί|δας], « les belles
espérances, les bons espoirs », sinon « les perspectives favorables ». Je trouve tout
d’abord un parallèle épigraphique dans une inscription d’Halicarnasse (GIBM
894, l. 11), ἐλπίδων μὲν χρηστῶν πρὸς τὸ μέλλον. Mais la même expression se
retrouve chez beaucoup d’auteurs grecs d’époque impériale. Je n’en donne ici
qu’une sélection:
Plutarque:
Timol. 12, 1: μετ᾿ ἐλπίδων χρηστῶν καὶ φιλανθρώπων.
Cat. Min. 58, 11: οὐ χρηστὰς μὲν ἐλπίδας ἔχειν.
Cic. 38, 7: ὅτε δεῖ χρηστὰς ἐλπίδας ἔχειν.
Ant. 64, 4: οὐ χρηστὰς ἔχων ἐλπίδας.
Dion. 23, 1: χρηστῶν ἐλπίδων.
Mor. 1102c7: οὐδ᾿ ἐλπίδος χρηστῆς ὅσον ἐκεῖνοι μεταλαγχάνοντες.
Hérodien:
Ab excessu diui Marci 1, 7, 1: ὑπερήσθη τε ὁ Ῥωμαῖος δῆμος καὶ
χρηστὰς εἶχεν ἐλπίδας νέου αὐτοκράτορος ἐπιδημίᾳ.
Ibidem, 2, 14, 3: χρηστῶν ἐλπίδων.
Philon:
De cherubim 106: χρηστῶν ἐλπίδων.
De ebrietate 25: χρηστὴν ἐλπίδα.
De confusione linguarum 166: ἐλπίδας χρηστάς.
Leg. ad Gaium 319: ἐλπίδων χρηστῶν.
Dion Cassius:
12, 49, 1 et 41, 15, 2: ἐλπίδα χρηστήν.
37, 35, 4 et 60, 15, 1: χρηστὴν ἐλπίδα.
55, 10, 21: ἐλπίδων ... χρηστῶν.
Flavius Josèphe:
Ant. 6, 275: χρηστὰς περὶ τῶν μελλόντων ἔχειν ἐλπίδας.
Ibidem, 7, 234 et 13, 421: ἐλπίδα χρηστήν.
Ibidem, 13, 421: ἐλπίδας ὑπέθετο χρηστάς.
Appien:
Lyb. 83: σὺν ἐλπίδι χρηστῇ.
Mithr. 324: μετὰ χρηστῆς ἐλπίδος.
On peut ajouter à tout cela les nombreuses occurrences dans les ouvrages de
Denys d’Halicarnasse, où le syntagme incriminé se retrouve presque à chaque
pas.
Eu égard à ces parallèles, il serait donc recommandable de restituer aux
lignes 14‐15 du décret d’Istros χηρηστὰς ἐ[λπί|δας] ἀπ[ο]διδοὺς τὰς ἀπὸ τοῦ
θεοῦ Σεβαστοῦ et de traduire « en leur rendant les belles espérances (qu’ils
avaient reçues) du divin Auguste ».
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Fig. 1 – Inscription n° 15.
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CÂTEVA OBSERVAȚII PRIVIND ADMINISTRAREA
PODULUI ROMAN DE LA DROBETA
Doina BENEA*
Cuvinte cheie: Moesia, Danuvius, Tibiscus, praefectus ripae, curator pontis,
Drobeta.
Schüsselswörter: Moesia, Danuvius, Tibiscus, praefectus ripae, curator pontis,
Drobeta.
Rezumat: Între manuscrisele privind anumite inscripții din Dacia păstrate la
Ariosti se află și o inscripție provenind de la Ulpia Traiana ( CIL III, 90*) În momentul
publicării în CIL, Th. Mommsen a apreciat inscripția ca fiind falsă. Textul este următorul:
M. Papirio. M. f.Cor./ praef. coh. I. Pann. in Dacia/ praef. ripae. Tibissi/ Danuvii.
curatori./ pontis Aug.in Moesia./5 IIviro. pop. plebsq./ Ulpia Traia. / Sar.patr. h.m.p.
Prima militia a acestui cavaler este comanda de praefectus al cohortei I
Pannoniorum din Dacia. În anul 110, trupa apare în diplomele Daciei. Sediul ei în
provincie nu este încă precizat prin ștampile.
Praefectus ripae Tibissi‐Danuvii este a doua funcție menționată de inscripție
după prima militia deținută de către cavalerul M. Papirius […] Această funcție în mod
normal trebuia să urmeze după efectuarea celor trei sau patru comenzi militare de trupe
auxiliare. În cazul de față, ea apare după prima comandă militară, ceea ce înseamnă că a
avut un caracter excepțional. Praefectus ripae Tibissi‐Danuvi este o funcție cu caracter
militar, care menționează calitatea de praefectus pentru controlul asupra celor două
cursuri de apă limitrofe Banatului, Tibiscus și Danuvius.
Cât de mult se întindeau atribuțiile în aval de joncțiunea Tisei cu Dunăre? Acest
lucru credem că este evidențiat de o altă funcție deținută, aceea de … curator pontis
Augusti in Moesia, care putea să fie o funcție poate concomitentă cu precedenta sau ca
urmarea acesteia.
Curator pontis Augusti in Moesia a fost a doua funcție extraordinară deținută de
către M. Papirius […], după îndeplinirea celei de prafectus ripae. Calitatea de
curatores este cunoscută în mediul militar mai ales, pentru conducerea pe un timp
limitat mai ales a unor trupe auxiliare (cohortes, alae, turmae). Se consideră că aceste
*
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funcții intră în vigoare cam din timpul împăratului Hadrian. În cazul inscripției de la
Ulpia Traiana, funcția de curator se referă la administrarea unui pod imperial din
Moesia, ceea ce sugerează în chip evident o funcție extraordinară, în care lipsa mențiunii
unei unități militare ar conduce la ipoteza preliminară a atribuirii unui caracter civil al
acesteia și nu unul militar. Cum singurul pod imperial cunoscut peste Dunăre în secolul
II în acest sector al fluviului era cel construit în vremea lui Traian, podul de la Pontes‐
Drobeta, identificarea nu ridică probleme de atribuire.
Funcția de curator pontis sugerează și un alt aspect important în opinia mea și
anume acela că administrarea podului peste Dunăre a fost privită întotdeauna ca un lucru
care aparținea în mod curent Moesiei Superior, ceea ce este corect. Și aceasta era probabil
strâns legată de cea a canalului de navigație roman de la Sip, ca un sistem complex unitar
prezent pe teritoriul provinciei sud‐dunărene.
În acest context, comanda militară asupra administrației romane devenea firească
pentru că se baza pe cele două fortificații: Pontes și Drobeta menite a asigura securitatea
trecerilor peste fluviu. Atribuțiile militare ale lui M. Papirius [………] ca praefectus
ripae privesc deopotrivă cele două provincii Moesia Superior și Dacia.
Zusammenfassung: Unter den von Ariosti aufbewahrten Handschriften gibt es
auch eine Inschrift aus Ulpia Traiana, die im CIL III, 90* veröffentlicht und von Th.
Mommsen als Fälschung betrachtet wurde. Ihr Text lautet: M. Papirio. M. f.Cor./
praef. coh. I Pann. in Dacia/ praef. ripae. Tibissi/ Danuvii. curatori./ p. pontis
Aug. in Moesia./5 IIviro pop. plebsq./ Ulpia Traia./ Sar. patr.h.m.p.
Die erste militia dieses Ritters ist das Kommando als praefectus des cohors I
Pannoniorum in Dakien. Cohors I Pannoniorum veterana war eine Auxiliareinheit,
die bei der Eroberung Dakiens mitgewirkt hatte. Im Jahr 110 wird sie in den Urkunden
aus Dakien erwähnt. Ihr Standort in der Provinz ist noch nicht durch Stempel belegt.
Praefectus. Ripae. Tibissi‐Danuvii. Curatori Pontis Aug. in Moesia ist das
zweite erwähnte Amt nach der militia des Ritters M. Papirius..... Dieses Amt folgte
normalerweise nach dem drei‐ oder viermaligen Militärkommando der Auxiliartruppen.
Im vorliegenden Fall kommt es nach dem ersten Komando, also als ganz außergewöhnlich.
Praefectus ripae Tibissi‐Danuvii ist ein Militäramt, bei dem der praefectus mit der
Überwachung der beiden fließenden Gewässer Tibiscus und Danuvius an der Grenze des
Banats beauftragt war.
Wie weit die Amtspflichten stromaufwärts nach der Begegnung zwischen Theiß und
Donau gereicht haben, geht unseres Erachtens aus der zweiten zeitgleichen Funktion
hervor, die des ... curator pontis Augusti in Moesia....
Weil die Tätigkeit des M. Papirius an die Donau gebunden ist, bedeutete seine
Funktion als Kurator der kaiserlichen Brücke aus Moesien das zeitweilige Kommando
einer Donaubrücke. Die einzige kaiserliche Brücke aus Moesien im Abschnitt des
Eisernen Tores war die römische Brücke von Drobeta, die auf Trajans Befehl errichtet
worden war, folglich sind die Zuordnung und die Identifizierung leicht zu machen. Das
Amt des curator pontis verweist auch auf einen anderen, meines Erachtens bedeutenden
Aspekt, und zwar darauf, dass die militärische Verwaltung der Donaubrücke stets als ein
der Provinz Moesia Superior zustehender Dienst betrachtet wurde, was auch stimmt. Das
war wohl auch mit dem römischen Kanal für Schifffahrt von Sip als einem einheitlichen
System auf dem Gebiet der Provinz südlich der Donau eng verbunden.
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Die Dienstbereiche der beiden Funktionen zur Aufsicht der Donau‐ und der
Theißufer und implizite zum Bewachen der Brücke aus Moesia Superior (unmittelbar von
der Zerstörung bedroht) sind miteinander verbunden und sprechen logischerweise für
diese Hypothese. Die Dienstpflichten des M. Papirius als praefectus ripae betrafen beide
Provinzen: Moesia Superior und Dakien.
Între manuscrisele privind anumite inscripții din Dacia păstrate la Ariosti1
se află și o inscripție provenind de la Ulpia Traiana (CIL III, 90*). În momentul
publicării în CIL, Th. Mommsen a apreciat inscripția ca fiind falsă2. Probabil că
această concluzie a fost determinată de lipsa în r. 2 a cognomenului personajului
M. Papirius.[…]; prezența praenomenului și a gentiliciului alături de filiație și
mențiunea tribului denotă numele unui personaj, care în chip evident trebuia să
dețină tria nomina. Lipsa tocmai a cognomenului ar fi însemnat lipsa unui rând
din textul inscripției, lucru care ar fi putut fi urmarea unei erori a celui care a
copiat textul sau, dimpotrivă, a falsificat textul, lucru obișnuit în evul mediu.
Acest lucru a fost atribuit lui Zamosius. Se cuvine a menționa însă, că asemenea
cazuri în care se constată lipsa cognomenului, mai apar în unele inscripții romane
timpurii, de la începutul secolului I p. Chr.3, fără a putea trage concluzia că acest
lucru ar fi valabil și în cazul epigrafei noastre databile în prima jumătate a
secolului II p. Chr.
Monumentul a fost copiat inițial de Zamosius fiind apreciat de specialiști ca
o inscripție falsă și apoi republicat de mai mult ori4.
Textul publicat de către Zamosius era următorul5:
M. Papirio.M.f. Cor.
Praef. Coh. I. Pann. in Dacia.
Praef. Ripae Tibissi. Danuvii
Curatori pontis Aug. in. Moesia
5. II viro. pop.plebsq. Ulpia.Traia.
Sar.patr. h.m.p.
Textul apare dispus pe lățime sub forma de monument onorific plasat
într‐un chenar.
Recent, cu ocazia republicării monumentelor strânse din Dacia de către
Ariosti în anul 1723 și păstrate în arhiva Bibliotecii de la Verona, inscripția apare
1
Mulțumesc în mod deosebit d‐lui. C. C Petolescu pentru sugestiile oferite și mai ales
sprijinul științific în analiza textului de față.
2
Inscripția a fost analizată mai demult de către N. Gostar (cf. GOSTAR 1972, p. 56‐
59= AE 1972, p. 466). Textul respectiv a fost menționat în Analecta, f. 8 a lui Zamosius.
După I. I. Russu inscripția a fost inventată de Zamosius prin alăturarea unor funcții, care
să ofere și un element local prin menționarea râului Tibiscus ( GOSTAR 1972, p. 57, nu am
văzut lucrarea lui I. I.Russu).
3
Cităm câteva piese provenind din Italia de pildă CIL IX, 625=ILS 2672; CIL IX,
5748=ILS 2687; CIL X, 4868=ILS 2688; CIL X, 3881= ILS 2686, care menționează tot cavaleri
având mai ales calitatea de primipili, de unde sunt investiți cu anumite funcții militare
determinate de evenimentele militare din preajma sediului lor de garnizoană.
4
GOSTAR 1972, p. 56, n. 18.
5
ZAMOSIUS, Analecta f8a. p. 8‐9; GOSTAR 1972, p. 56.

https://biblioteca-digitala.ro

442

DOINA BENEA

menționată în partea a III‐a, în rândul acelora considerate pierdute, la nr. XLVII.
Textul ei este următorul:
M. Papirio. M. f.Cor [……]
praef.coh.I. Pann. in Dacia
praef.ripae.Tibissi
Danuvii. curatori pontis Aug.in Moesia
5. IIviro. pop.plebsq.Ulpia Tra.
Sar.patr.h.m.p
Textul inscripției apare reprezentat ca un postament de monument cu mici
modificări față de cele amintite la Zamosius. Ca principală observație aș remarca
faptul că numele personajului M. Papirius M. f. Cor (s‐ar putea reîntregi ca și
cognomen Cor(nelianus), renunțându‐se la filiație, ipoteză preluată de majoritatea
specialiștilor care s‐au ocupat de acest monument!); r. 3. Zamosius menționează
praef. ripae. Tibissi‐ Danuvii dispus în același rând, pe când la Ariosti cele două
hidronime sunt despărțite în r. 3 și 4, după care textul în r. 5 la Zamosius apare
altfel grupat decât la Ariosti unde textul din r. 6 cuprinde literele IIviro.
pop.plebsq./ iar în r. 7. Ulpia.Traia/; ultimul rând, in ambele versiuni ale textelor
este neschimbat.
Întregirea pe care o propunem ar putea fi următoarea:
M(arco). Papirio. M(arcii). f(ilio).Cor(nelia tribu)[...] /Praef(ecto) coh(ortis) I
Pann(oniorum ) in Dacia./ praef(ecto) Ripae Tibissi‐/ Danuvii, curatori. pontis Aug(usti)
in Moesia / IIviro, Pop(ulus). Plebsq(ue). Ulpiae Traia(nae)/ Sar(mizegetusae) patr(ono)
b(ene) m(erenti) p(osuit)/6.
O eroare a lapicidului vedem în ultimul rând al inscripției unde HM trebuie
citit BM din formula consacrată de b(ene) m(erenti).
Personajul M. Papirius […] nu mai apare amintit în alte epigrafe din Dacia, el
este după modul de prezentare cavaler. Papirius este un gentiliciu vechi italic
cunoscut. Cariera personajului apare puțin aparte prin faptul că este incompletă
pentru un cavaler, care după prima militia, deține deja o funcție militară de sine
stătătoare, după cum vom vedea, dar nu își mai continuă cariera militară după
îndeplinirea funcției extraordinare primite, ci rămâne în viața civilă, lucru
constatat epigrafic și în alte inscripții din Imperiu. Asemenea cariere militare
incomplete de cavaleri se constată într‐un număr relativ mic de mărturii
epigrafice.
De remarcat este faptul că la Ulpia Traiana apar trei inscripții care
menționează personaje din familia Papiria. Primul personaj ar fi Cnaeus Papirius
Aelianus legat al Daciei amintit pe o inscripție ce menționează introducerea apei

6
GOSTAR 1972, p. 57 propune o altă lectură, acceptată în parte de literatura de
specialitate: M(arco). Papirio. M(arcii ) F(ilio). Cor(nelia tribu)/[praef(ecto) al(ae)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,
trib(uno) leg(ionis)……],praef(ecto) I Pann(oniorum), praef(ecto) [nume]/ri Pal(myrenorum)
/Tibisc[ensium, pro]/ 5 curatori Aug(usti) / (provinciae)/ Ponti, item pro/[vin/c(iae) Moesia/e
sup(erioris vel inferioris) et pro/v/in[c(iae) Dacia[e Apul(ensis)], a(genti v(ice) p(raesidi),
/col(onia)/Ulpia Traia/na/ Aug(usta) Dacic(a) / 10 Sar[miz(egetusa)] /pat[rono]. Întregirea r. 3‐5
credem că nu este concludentă, de fapt majoritatea specialiștilor nici nu au acceptat‐o.
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în Colonia Dacica Sarmizegetusa7, între anii 131‐132 p. Chr., perioada când
respectivul a deținut calitatea de guvernator al Daciei Superior. Cum personajul
în discuție era doar temporar în Dacia pe durata mandatului său, el nu poate fi
considerat ca și locuitor permanent al Ulpiei Traiana.
Dar, alte două monumente, un relief votiv reprezentând pe Dis Patris și
Persefona au ca dedicantă pe Papiria Zoe8, iar al doilea monument de data asta,
funerar, a fost pus pentru Papiria Quintilla decedată la numai trei ani, de către
tatăl ei Papirius Quintinus 9. Ultimele două monumente au fost ridicate de către
locuitorii Sarmizegetusei, cândva în secolele II‐III p. Chr., ceea ce denotă că
membri ai familiei Papiria trăiau în Dacia, înrudiți sau nu cu personajul nostru.
În schimb, la Ampelum, un Papirius Rufus apare amintit într‐o inscripție
ridicată de liberții și moștenitorii săi. Calitatea sa era de procurator Aurariarum10.
Gentiliciul de Papirius sugerează o persoană din acestă gintă, care putea proveni
din Dacia sau nu, dar care era italic de origine. O datare mai riguroasă nu poate
fi făcută pentru acest epitaf funerar.
Având în vedere mențiunile epigrafice deducem că între familiile italice care
au colonizat Dacia s‐au aflat și familii din ginta Papiria.
Prima militia a acestui cavaler este comanda de praefectus a cohortei I
Pannoniorum din Dacia. Pe bună dreptate, C.C. Petolescu identifică cohors I
Pannoniorum cu cohors I Pannoniorum veterana atestată epigrafic în Moesia Superior
în diploma militară din anul 10911. Cohors I Pannoniorum veterana este o unitate
auxiliară participantă la evenimentele legate de cucerirea Daciei. În anul 110 p.
Chr., trupa apare în diplomele Daciei. Sediul ei în provincie nu este încă precizat
prin ștampile12. În vremea lui Antoninus Pius, în urma evenimentelor cu dacii,
după anii 144 sau 155 p. Chr., unitatea este retrasă din Dacia în Moesia Superior,
unde apare atestată în mai multe diplome militare din anii 158/159, 159/160, 161
p. Chr. 13.
Menționarea în textul inscripției a faptului că unitatea se afla în Dacia
sugerează o datare timpurie a monumentului: acest lucru se întâmpla în primii
ani de după cucerire, când provincia nu era încă împărțită în trei, respectiv în
vremea lui Traian sau imediat după aceea. În orice caz, în perioada dintre anii
106‐157 p. Chr., unitatea apare ca staționând în Dacia, după care a făcut parte din
armata provinciei Moesia Superior. Acest lucru poate constitui și un element de
datare relativă a monumentului.
Praefectus. ripae.Tibissi‐Danuvii este a doua funcție menționată de
inscripție după prima militia deținută de către cavalerul M. Papirius […] Această
funcție în mod normal trebuia să urmeze după efectuarea celor trei sau patru
7
IDR III/2, nr. 8. Activitatea oficială a lui Cnaeus Papirius Aelianus Aemilianus
Tuscullus îl exclude dintre posibilii membri ai familiei Papiria de la Sarmizegetusa.
8
IDR III/2, nr. 200.
9
IDR, III/2, nr. 436.
10
IDR III/3, nr. 359: Memoriae /Papiri[i] Rufi.FA. /‐‐.Pina. P. Q. Proc(uratoris)
/Aurar(iarum) libert(i) et he‐/ redes patrono pien‐/tissimo [fe]cer(unt) /[et] si[bi].
11
IDRE II, 302; PETOLESCU 2002, p. 199.
12
PETOLESCU 2002, p. 119 cu bibliografia.
13
AE, 1998, 157; 1999, 1315; CIL, XVI 111; RMD, I, 55; PETOLESCU 2002, p. 119 cu
bibliografia; BENEA 2013, p. 198.
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comenzi militare de trupe auxiliare. În cazul de față, ea apare după prima
comanda militară, ceea ce înseamnă că a avut un caracter excepțional.
Praefectus ripae Tibissi‐Danuvi este o funcție cu caracter militar, care
menționează calitatea de praefectus pentru controlul asupra celor două cursuri de
apă limitrofe Banatului, Tibiscus și Danuvius.
Dacă pentru funcția de praefectus ripae Danuvii se cunosc analogii oferite de
câteva inscripții din secolul I p. Chr. sub forma praefectus ripae Danuvii, în schimb
pentru cel de al doilea hidronim, Tibiscus, aceasta apare prima dată amintită.
Tibiscus, a fost apreciat ca un fals de la început de mai mulți învățați14, printr‐o
încercare a lui Zamosius de a justifica caracterul local al monumentului.
Totuși, prezența sa în izvoare apare amintită într‐un singur document
cartografic de la începutul secolului II p. Chr. și anume Ptolemeu, Geogr., III, 8, 1,
care identifică Tibiscus cu Tisa în descrierea pe care o oferă asupra hotarelor
Daciei; între acestea hotarul de vest era învecinat cu sarmații, ceea ce corespunde
adevărului istoric15. Opera lui Ptolemeu a fost redactată spre mijlocul secolului II
p. Chr. într‐o vreme apropiată cu cea de formare a provinciei romane Dacia, astfel
încât detaliile geografice erau cunoscute la acea dată cu relativă precizie. Acest
lucru ne determină a considera corectă mențiunea epigrafei de Tibiscus, care nu
face referire la râul Timiș, cum s‐a apreciat de o parte a literaturii de specialitate,
ci la râul Tisa.
Praefectus ripae presupune o comandă militară asupra unui teritoriu care ar fi
delimitat de malul râului Tisa și de cel al Dunării16, numire care sugerează și în
cazul lui M. Papirius […] același lucru. El trebuie să fi deținut comanda asupra
unui detașament al flotei, care deservea acest sector. Menționarea celor două
cursuri de apă sugerează un teritoriu care se poate delimita relativ precis în sens
geografic. Precizarea denumirii râurilor Tibiscus‐Danubius s‐ar putea referi și la
o localizare mai clară în teren și anume teritoriul de la vărsarea râului Tisa în
Dunăre.
Zona ar corespunde în sens larg cu regiunea Porților de Fier, respectiv pe
malul de nord al Dunării cu sectorul Banatului antic. Funcția deținută de M.
Papirius…[…] avea, cum menționam, un caracter excepțional.
Asemenea funcții militare ce privesc praefectura ripae sunt cunoscute pe
Dunărea de Mijloc, în cursul secolului I p. Chr. pe teritoriul Pannoniei și
marchează de fapt, întărirea controlului roman asupra unor teritorii ale
Imperiului cu populație autohtonă considerată mai puțin romanizată. Practica
acestui sistem în administrația romană este documentată încă de la începutul
secolului I p. Chr.
Cea mai apropiată din punct de vedere cronologic este inscripția ce
menționează pe L. Volcacius Primus, care a îndeplinit cele tres militiae, dar după
Vezi mai sus nota 2.
Ptolemeu, in Fontes I, p. 541‐542 : Dacia se mărgineste…. la apus cu iazygii metanaști,
pe lângă râul Tibiscos, iar la miazazi cu acea parte a fluviului Dunărea care merge de la vărsarea
râului Tibiscos până la Axiopolis, de unde până la Pont și la gurile sale, Dunărea se numește
Istru…).
16
Susținem acest lucru având în vedere și funcția următoare deținută de M. Papirius
[…].
14
15
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prima funcție militară de praefectus în cohors I Noricorum a primit praefectura
ripae17, sub forma de praefectus ripae Danuvii et civitatium duarum Boiorum et
Azaliorum, în nordul Pannoniei18. Prestația sa a avut loc în epoca Flaviilor,
probabil în vremea lui Vespasianus. Se pare, că după această funcție nu a mai
deținut o a doua funcție procuratoriană19, el intrând în rândul aristocrației
municipale locale a Pannoniei. L. Volcacius Primus și‐a desfășurat activitatea
într‐un sector al malului Dunării aflat în aval de Carnuntum, având în subordine
și două civitates autohtone incluse în provincia Pannonia locuite de Boi si Azali.
În secolul I p. Chr., pe teritoriul Pannoniei și chiar al Raetiei se constată
prezența unor ofițeri romani de rang ecvestru sau centuriorni primipili care
dețineau și calitatea de praefecti asupra unor teritorii romane organizate ca
civitates20 aflate în teritoriul unei provincii.
O altă informație epigrafică privește provincia Moesia, unde C. Baebius
Atticus în calitate de primipilus legionis V Macedonicae a deținut funcția de
praefectus civitatium Moesiae et Triballiae21, ceea ce denotă administrarea unor
comunități locale. Funcția militară pe care a deținut‐o a fost cea de centurio
primipilus în legiunea a V Macedonica, unitate staționată la acea dată în provincia
Moesia. Activitatea lui Baebius Atticus se datează cândva la mijlocul secolului I p.
Chr. în provincia Moesia. Teritoriul în discuție se afla pe teritoriul provinciei
Moesiei Superior de mai târziu, înspre estul provinciei.
Ofițeri cu grade similare apar în legiunea a XIII‐a Gemina din Pannonia, ceea
ce sugerează utilizarea lor în mod curent în îndeplinirea și a altor atribuții ce se
cumulau la cele cotidiene de natură militară22. Se pare, că odată cu dinastia
Flaviilor, aceste funcții sunt atribuite unor ofițeri de rang ecvestru. Numărul
mărturiilor epigrafice este redus, dar el evidențiază continuarea acestei activități
în rândul unor comunități locale recent intrate sub autoritatea romană.
O altă mențiune a unui praefectus ripae Danuvii apare într‐o inscripție
provenind din Antiochia, unde numele personajului nu se mai păstrează23.
Personajul apare având tres militiae: prefect al unei cohorte în Moesia, apoi tribun
în legiunea a IV‐a Scythica, prefect al unei alae și în final praefectus ripae Danuvii
într‐o perioadă în care teritoriul Moesiei nu depășea cu mult zona Porților de Fier,
deci undeva după mijlocul secolului I p. Chr. 24.

ILS 2737; ENßLIN 1954, Praefectus, 1257‐1347; ARDEVAN 2012, p. 5.
ILS 2737: L. Volcacio Q.f./ Vel. Primo /praef. coh. I Noric. / in Pann .praef. ripae/ Danuvi
et civitatium duar. Boior. et Azalior./ trib. milit. leg V / Macedonicae in/ Moesia, praef. allae I/
Pannonior. in Africa / II viro quinq./ flamini divorum / omnium. p. c. / ex testamento eius / posita
/ M. Accio. Seneca / … Manlio Planta/ II vir . quinq. /l.dat. dec. dec.; DEVIJER 1976‐1980, p. 124;
ARDEVAN 2012, p. 3‐4.
19
Vezi DEVIJER V, p. 124 cu comentariul respective; ARDEVAN 2012, p. 5.
20
De pildă: Sextus Pedius Lusianus, praefectus Raetis,Vindolicis, vallis Poeninae et levis
armaturae ( ILS 2689 = CIL IX, 3044; ARDEVAN 2012, p. 7 cu bibliografia); L. Antonius Naso
praefectus civitatis Colapianorum (ILS, 9199; ARDEVAN 2012, p. 3).
21
CIL V 1388=ILS 1349; BENEA 1983, p. 20.
22
RITTERLING, sv. Legio, XII, 1924, 1713 și 1573‐1574.
23
AE, 1926, 80; SUCEVEANU 2009, 104.
24
Legiunea a IV Scythica a fost trimisă în Orient cândva între anii 56/57 p. Chr.
17
18
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Din aceeași perioadă, în care provincia Moesia încă nu fusese împărțită în
două provincii de către Domițian, sunt inscripțiile care prezintă o carieră extrem
de elaborată, menționând o funcție similară celei de praefectus Danuvii. Este vorba
de cariera lui M. Arruntius Claudianus care apare după îndeplinirea celor trei
militiae cu o funcție distinctă de praefectus Classis Moesiacae et ripae Danuvii într‐o
epigrafă descoperită la Efes25 făcând aluzie la sectorul Dunării corespunzând
provinciei Pannonia și incluzând parțial sectorul de vest al Moesiei. În opinia
noastră, credem că mai degrabă inscripția se referă la Moesia întrucât este
amintită flota provinciei cu sediul la vest de Singidunum, poate la Taurunum.
Datarea calității de praefectus a lui M. Arruntius Claudianus trebuie să fi avut loc
înainte de anul 86 p. Chr., când a avut loc împărțirea administrativă în Moesia
Superior și Moesia Inferior, ceea ce sugerează identificarea corectă. Asupra
acestui lucru literatura de specialitate a fost unanimă26.
Revenind la monumentul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, calitatea de
praefectus ripae avută de M. Papirius […] i‐a fost acordată după cea deținută în
Dacia, la comanda cohortei I Pannoniorum. Noua funcție trebuie pusă în legătură
cu supravegherea militară a navigației și a malurilor râului Tisa și ale malului
fluviului Dunărea într‐o zonă apropiată una de cealaltă, respectiv de vărsarea
primului râu în fluviu, zonă care ar corespunde aproximativ cu segmentul aflat
în sectorul Porților de Fier. Atribuțiile militare pe Tisa ale lui M. Papirius […]
veneau ca urmare a faptului că limitele provinciei Dacia în acest sector se opreau
la malul râului respectiv. Acest lucru evidențiază două aspecte cel puțin cu
caracter militar și politic.
Judecând după funcția deținută de M. Papirius […], primul aspect ar fi
faptul că Dacia cucerită de Traian își avea frontiera delimitată de râul Tisa și ca urmare
întregul Banat antic aparținea noii provincii, cum corect a dedus prof. Nicolae Gudea
cu mult timp în urmă27. Funcția militară deținută de către M. Papirius se apropie
de cea a lui M. Arruntius Claudianus, care deținea comanda flotei provinciei
Moesia alături de praefectus ripae Danuvii, fapt care demonstrează uzanța folosirii
unor astfel de comandanți militari pentru controlarea navigației și a frontierei
romane de pe Dunăre într‐o vreme când la nord de fluviu se afla încă un teritoriu
barbar.
În al doilea rând, în momentul acordării funcției lui M. Papirius acest lucru a
fost impus, într‐un fel sau altul, de anumite evenimente militare care au avut loc
la fruntariile astfel delimitate pe Tisa ale sud‐vestului Daciei. Aceste evenimente
au determinat numirea unui praefectus care să răspundă de apărarea de pe apă a
acestui sector, în fața atacurilor barbare. La momentul respectiv M. Papirius
trebuie să fi avut sub comanda sa un detașament al flotei provinciei Moesia
Superior. Mai multe diplome militare menționează în anii 100‐104 p. Chr. și
chiar în anul 112 p. Chr.28 mai multe lăsări la vatră din trupele auxiliare ale
provinciei Moesia Superior alături de care sunt menționați și classici, ca și soldați
25
AE, 1972, 572 (Efes), alături de inscripțiile mai vechi cunoscute IGR III, 627
(Xanthos), IGR III, 615 (Xanthos); în opinia lui SUCEVEANU 2009, p. 97‐ 115.
26
SUCEVEANU 2009, p. 99 cu toată bibliografia.
27
GUDEA & MOȚU 1987, p. 477‐ 487.
28
RMD, V, 344.
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din flotă29. Acest lucru sugerează faptul ca provincia Moesia Superior în preajma
războaielor cu dacii deținea o unitate de flotă pe Dunăre menită a ajuta la
transbordarea unităților terestre la nord de Dunăre. Comanda pe care a avut‐o
M. Papirius […] de control asupra malurilor Tisei și ale unui segment de pe
Dunăre era completată cu aceste efective militare de marină.
Funcția de praefectus ripae reprezintă o comandă militară acordată în
perioada de început a existenței unei provincii și ea era menită a supraveghea
mediul indigen, judecând după descoperirile din Pannonia și Raetia analizate cu
acuratețe de R. Ardevan30. În cazul de față, situația apare sensibil diferită prin
faptul că această comandă cu caracter extraordinar privea direct supravegherea
fruntariilor Daciei cu ajutorul unor detașamente ale flotei, lucru determinat
probabil de anumite evenimente militare.
Funcția de praefectus ripae constituie astfel pentru datarea monumentului
(de fapt, postament de statuie) un element de datare timpurie a inscripției, în
primele decenii ale secolului II p. Chr. Desigur, instituirea acestei funcții militare
ne îndreaptă atenția pentru a considera că ea a fost înființată cândva aproape sau
în timpul evenimentelor ce au avut loc după moartea lui Traian, legate de
revoltele și atacurile petrecute asupra Daciei în 117/118 p. Chr. sau poate puțin
mai târziu, în vremea lui Antoninus Pius. De ce această dată? Întrucât, se pare, că
în această vreme în acest sector al Dunării există probleme mari, care pe
împăratul Hadrian l‐au determinat să se gândească chiar la abandonarea podului
de peste Dunăre pentru a împiedica pătrunderea barbarilor la sud de fluviu31.
Așa s‐ar explica și funcția deținută concomitent cu cea de praefectus ripae sau
ulterior acesteia… de curator pontis Augusti în Moesia, care într‐un fel ar delimita
teritoriul în care își desfășura juridicția M. Papirius [……..].
Curator pontis Augusti in Moesia a fost a doua funcție extraordinară
deținută de către M. Papirius […], după îndeplinirea celei de prafectus ripae.
Calitatea de curator este cunoscută în mediul militar, pentru conducerea pe un
timp limitat mai ales a unor trupe auxiliare (cohortes, alae, turmae). De regulă ea
este atribuită unor ofițeri în rang de centurioni, în cazuri excepționale32. Se
consideră că funcția intră în vigoare cam din timpul împăratului Hadrian33. În
cazul inscripției de la Ulpia Traiana, funcția de curator se referă la administrarea
unui pod imperial din Moesia, ceea ce sugerează în chip evident o funcție
extraordinară, în care lipsa mențiunii unei unități militare ar conduce la ipoteza
preliminară a atribuirii unui caracter civil al acesteia și nu a unuia militar.
Cum singurul pod imperial cunoscut peste Dunăre în secolul II p. Chr. în
acest sector al fluviului era cel construit în vremea lui Traian, podul de la Pontes‐

ECK & PANGERL 2008, p. 338‐348; ECK & PANGERL 2009, p. 563‐ 569.
ARDEVAN 2012, p. 6‐ 9.
31
Hist.Aug, Hadrian 6, 6: “auzind de răscola sarmaților și roxolanilor, fiind trimise
înainte armatele, a plecat în Moesia” (vezi și PETOLESCU 2005, p. 123‐129); Cassius Dio,
LXVIII, 13, 6: …Hadrian se temu că barbarii vor birui străjile acestuia și vor avea trecere
lesnicioasă spre Moesia; de accea distruse partea de deasupra…
32
KORNEMANN 1901, sv. Curatores, col. 1799‐1801.
33
KORNEMANN 1901, sv. Curatores, col. 1799‐1800.
29
30
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Drobeta, identificarea nu ridică probleme de atribuire34. Faptul că se menționează
localizarea podului în Moesia apare firească, întrucât lapicidul, care a redactat
inscripția folosea termenul consacrat pentru această construcție. În momentul
construirii podului, între Moesia Superior și malul de nord al fluviului care nu era
pe deplin sub stăpânirea romană cu denumirea de provincia Dacia, singura
provincie cunoscută cu numele de Moesia, la data construirii podului între anii
102‐105 p. Chr., era cea de la sud de Dunăre. Nu există informații epigrafice
despre vreun alt pod imperial construit pe teritoriul Moesiei Superior în cursul
secolelor II‐III p. Chr.
De fapt, ar trebui invocată aici o imagine de pe Columna lui Traian, care
prezintă într‐o scenă inaugurarea podului de la Pontes‐Drobeta în prezența
împăratului Traian, abia după care a avut loc trecerea podului de către armatele
romane pentru cel de al doilea război daco‐roman (105‐106 p. Chr.).
Funcția de curator pontis Augusti in Moesia ar putea apare, în cazul podului
de la Pontes‐Drobeta ca o funcție civilă atribuită unui cavaler35. Chiar dacă
asemenea funcții de curatores au existat în Italia, ele erau atribuite unor senatori.
Activitatea lor privea mai ales administrarea cursului râului Tibru la Roma sau a
principalelor artere imperiale din Italia36. Acordarea unor atribuții de acest fel
unor cavaleri se constată mai ales în administrația imperială provincială.
Cele două funcții deținute de către M. Papirius […] sunt ambele legate de
navigația pe Dunăre. Și prin aceasta cele două funcții ar fi putut fi chiar
concomitente în timp sau succesive37 cu diferența că ultima, cea de curator poate
fi apreciată și ca o funcție civilă. Funcția de curator pontis sugerează și un alt
aspect important în opinia mea și anume acela că administrarea podului peste
Dunăre a fost privită întotdeauna ca un lucru care aparținea în mod curent
Moesiei Superior, ceea ce este corect. Și aceasta era probabil strâns legată de cea
de supraveghere a canalului de navigație roman de la Sip, ca un sistem complex
unitar prezent pe teritoriul provinciei sud‐dunărene.
Problema care se pune este aceea dacă curator avea în subordinea sa și
trupele aflate în garnizoanele de la Pontes și Drobeta. Și în acest caz, ar trebui să
privim această funcție ca una cu caracter militar.
Una din problemele de natură politică şi militară care privesc podul o
reprezintă modalitatea pe care romanii au folosit‐o pentru paza podului peste
Dunăre aflat între două provincii romane.
De aici, anumite dificultăți care apar în înțelegerea corectă a situației
trupelor romane de pe malul de nord al fluviului (din Dacia), care sunt amintite
epigrafic și în provincia Moesia Superior. Ca urmare a acestui fapt, de multe ori
34
În privința toponimului antic al localității aflată la capătul de sud al podului
părerile specialiștilor sunt diferite. O ștampilă TRA(n)DRUB(eta) (AE, 1998,1115g, apud
PETOLESCU 2005, p. 123) este totusi de dată târzie, de la începutul secolului IV p. Chr., pe
când toponimul de Pontes este amintit în epoca romano‐bizantină la Procopius (De
aedificiis, IV, 6, 15‐16). Modul de construire a podului antic sugerează mai plauzibil cel de
al doilea toponim, întrucât în fața malului de sud existau un braț al fluviului care a permis
deversarea parțială a apelor fluviului în vederea construirii pilonilor din piatră ai podului.
35
KORNEMANN 1901, sv. Curatores, col 1802‐1810.
36
KORNEMANN 1901, sv. Curatores, col 1802‐1810; IDRE, I, nr. 7, 9.
37
Această ipoteză pe care o credem viabilă mi‐ a fost sugerată de C.C. Petolescu.
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s‐a ridicat problema apartenenţei Drobetei la Dacia sau, dimpotrivă, la provincia
Moesia Superior. Cele două opinii au avut în vedere situaţii speciale din punct de
vedere militar în arealul amintit. Această problemă nu a găsit încă un răspuns
corespunzător până în prezent, întrucât ea a fost analizată unilateral ‐ în opinia
mea ‐, şi anume doar din punctul de vedere al situației militare a capului de pod
aflat la nord de Dunăre, la Drobeta, unde evoluţia cronologică a unităţilor militare
staţionate în castru este oarecum clarificată. Acelaşi lucru pentru castrul de la
Pontes nu este încă precizat îndeajuns de mulţumitor. Cele două ipoteze sunt
determinate în principal de prezenţa ştampilelor din două trupe auxiliare,
respectiv: cohors V Gallorum ( la Pojejena/Tekija) și cohors III Campestris ( la Drobeta,
Aquae/Prahovo și Pontes).
O scurtă analiză a evoluției locuirii în castrul roman de la Pontes a fost
întreprinsă de mai multe ori fără însă a oferi o baza corectă asupra unităților
militare staționate în acest castru și mai ales a cronologiei acestora.
Castrul de la Pontes (125 x 130 m; respectiv 1,60 ha) asigura paza capătului
de sud al podului care a fost construit într‐o primă fază din pământ, încă din prima
jumătate a secolului I p. Chr. (epoca Tiberius‐Claudius I), etapă de locuire
identificată prin cercetările arheologice efectuate mai mulţi ani de M. Garašanin şi
M. Vasić38, în sectorul porţii principale sinistra.
Refacerea în piatră a castrului a fost atribuită domniei lui Domitianus și datată
în preajma războaielor cu dacii. O refacere a fortificaţiei a avut loc în timpul lui
Traian, în anii 103‐105 p.Chr. Se pare, că în timpul domniei lui Antoninus Pius
(anii 143‐158 p. Chr.) 39, fortificaţia a cunoscut o distrugere violentă (cândva între
anii 143‐155/158 p. Chr.)40.
Dacă în prima etapă de piatră nu sunt documentate ştampile tegulare şi ca
atare nu avem certitudinea asupra unităţii care a staţionat în castru, în cea de a
doua sunt atestate cohortele: I Antiochiensium, III Brittonum, III Campestris, I
Cretum, II Hispanorum, unităţi prezente şi la Drobeta şi care pot fi puse în legătură
cu construirea podului peste Dunăre.
În perioada anilor 106‐143/157 p. Chr. nu apare clară staţionarea vreunei
unităţi militare în mod concret. Dar, în timpul celei de a treia refaceri în piatră a
castrului de la Pontes, din vremea lui Marcus Aurelius, aici au apărut ştampile
inscripționate de cohors III Brittonum, context care a condus la ideea că probabil
această unitate a format garnizoana castrului şi în vremea lui Traian şi Hadrian41.
Mai mult, concomitent cu refacerea castrului a fost construit în partea de
nord‐vest a castrului, în direcţia Dunării, un val de pământ cu şanţ în faţă, spre
nord42. Aceste lucrări de amenajare demonstrează dificultăţile de natură militară
pe care le avea traficul fluvial în sectorul podului, cauzate de anumite atacuri
barbare (poate dacii liberi în vremea lui Antoninus Pius). În timpul lui Marcus

38
39

GARAŠANIN & VASIĆ, 1987, p. 25‐41.
GARAŠANIN, VASIĆ & MARJANOVIĆ‐VUJOVIĆ, 1984, p. 21‐87; KARAVAS 2001,

passim.
KARAVAS 2001, p. 70‐72.
PETROVIĆ & VASIĆ 1996, p. 21.
42
PETROVIĆ & VASIĆ 1996, p. 21; KARAVAS 2001, p. 78‐80.
40
41
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Aurelius se constată prin ştampile tegulare alături de cohors III Brittonum,
prezenţa și a unui detaşament din legiunea a VII‐a Claudia43.
Castrul de la Drobeta (123 x 137,50 m) a fost construit de cohors I
Antiochiensium; după epoca lui Traian aici a staţionat cohors III Campestris44,
unitate atestată în Dacia prin mai multe diplome militare din anii 109, 110, 114 p.
Chr.45. Se pare, că a participat la războiul parthic al lui Traian după care a revenit
în provincia Dacia, la Drobeta.
În anul 132, apare într‐o diplomă a Moesiei Superior46, apoi în cele din anii
155/159, 158/159, 160, 161 ale aceleaşi provincii47, pentru ca în diploma din anul
179 de la Drobeta să apară în provincia nord ‐ dunăreană. Se cuvine a menţiona
faptul că, cohors III Campestris este o unitate milliaria.
În anii 197/198 p. Chr. în locul ei, la Drobeta este adusă cohors I Thracum
Sagittariorum de la Tibiscum devenită în câteva decenii milliaria şi cu un eşalon de
cavalerie în compoziţie. Aceasta unitate de traci va staţiona în castru, până la
abandonarea provinciei.
Ca atare, cum s‐ar putea desluşi situaţia apărării podului de peste Dunăre pe
baza informaţiilor epigrafice deţinute până acum?
Există câteva elemente disparate care permit reconstituirea acestui lucru şi
anume prezenţa unor tegule ştampilate comune în ambele castre de la Drobeta şi
Pontes, care permit o datare relativ corectă. Unitățile în discuție ar fi: cohortes: III
Campestris, III Britonum, I Thracum sagittariorum și detașamente din legiunea a VII‐
a Claudia.
Cohors III Campestris apare în ştampile, este adevărat, puţin numeroase în
ambele castre, atât la Drobeta48, cât și la Pontes49. Datarea pentru această unitate la
Drobeta cel puţin, a fost demonstrată de C.C. Petolescu: este fiind unitatea
militară care, cu anumite întreruperi, s‐a aflat în castru (cu excepţia perioadei
dintre anii 132‐155/161 p. Chr., când a fost transferată la sud de Dunăre50). Acesta
este momentul în care la Pontes apare distrugerea violentă a castrului. După cum
se ştie, cohors III Campestris era o unitate milliaria. Având în vedere dimensiunile
ambelor castre, acestea puteau asigura nevoile unei supravegheri a traficului
fluvial cu efective de câte 500 de soldaţi repartizate în cele două fortificaţii.
Prezenţa rară a ştampilelor tegulare ale unităţii este, credem, un indiciu că
fortificaţia în sine nu a suferit niciun fel de refaceri în timpul secolului II p. Chr.,
castrul de la Drobeta fiind de la început construit în piatră.
În castrul de la Pontes conform menţiunii lui J. Karavas, au existat ştampile
tegulare cu numele COH. III CAMP, indiciu al folosirii materialului de construcţie
realizat de unitate, care implicit a putut staţiona în castru.

KARAVAS 2001, nota 415.
PETOLESCU 2005, p. 123‐129.
45
ILD 10; IDR, I, 2; ILD 13; PETOLESCU 2005, p. 124‐125.
46
RMD IV, 247.
47
AE 1998, 1617; AE 1999, 1315; CIL XVI,111; RMD I, 55.
48
ILD 2005ª,70.
49
KARAVAS 2001, p. 78, nota 415.
50
PETOLESCU 2005, p. 123‐129.
43
44
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Se cunoaşte faptul că în anii 143‐144/147 p. Chr., provinciile Moesia Inferior
şi Moesia Superior au fost atacate masiv de dacii liberi dinspre Moldova, care au
pătruns pe Dunăre ajungând adânc în provincii de a‐lungul căilor de comunicaţie
fluviale adiacente Dunării51. Ca urmare a acestui fapt se constată în mai multe
diplome militare recent descoperite din Moesia Superior, apariţia unor trupe
auxiliare retrase din provincia Dacia și transferate în provincia sud‐dunăreană.
Ar trebui să presupunem că la scurt timp, cohors III Campestris a revenit la
Drobeta ( ante 179 p. Chr.) în orice caz, înainte de războaiele marcomanice.
Dintr‐un motiv sau altul, un detaşament al unităţii a putut suplini şi garnizoana
de la Pontes.
Cohors III Brittonum atestată prin ştampilele descoperite la Pontes în
refacerea din timpul lui Marcus Aurelius s‐a aflat în garnizoană în acel timp. Nu
avem informaţii dacă unitatea a fost de 500 sau de 1000 de soldaţi52. Unitatea este
documentată în Moesia Superior în anul 100 p. Chr., poate şi în diploma din anul
145 p. Chr. Surprinzător, astfel de tegule apar şi la Drobeta, publicate de către N.
Gudea 53. La Pontes, cohors III Brittonum este asociată cu un detaşament al legiunii a
VII‐a Claudia. Ar însemna că pentru paza celor două capete ale podului au fost
distribuite detaşamente dintr‐o singură unitate.
Faza a IV de refacere a castrului de la Pontes a avut loc în timpul lui
Septimius Severus, moment în care pe platoul din faţa podului au fost
reconstruite două horrea, iar la nord de Dunăre a fost adusă de la Tibiscum,
cohors I Thracum sagittariorum, care epigrafic apare la scurt timp documentată
ca şi milliaria equitata, indiciu că a primit aceleaşi atribuţii ca şi unitatea auxiliară
anterioară, deşi nu avem la sud de Dunăre ştampile ale ei54.
Se conturează astfel un sistem respectat de romani în cursul secolelor II‐III p.
Chr., de a asigura paza comună a podului de la Drobeta‐Pontes prin aceeaşi unitate
defalcată în două subunităţi. Problema care se pune juridic: de cine aparţine unitatea
respectivă, de Moesia Superior sau Dacia?
Ni se pare elocvent de clară în acest sens menţiunea din diplomele militare,
în funcție de situaţiile militare de mare risc prin care au trecut fie o provincie, fie
cealaltă. Astfel, în caz de dificultăţi militare, unitatea militară din garnizoanele
de la Pontes‐Drobeta putea depinde de Moesia Superior, iar în timp de pace,
având în vedere distribuirea de detaşamente din castrul de la Drobeta în cel de
la sud de Dunăre, de provincia Dacia. Acest lucru însă din punct de vedere juridic
nu însemna extinderea jurisdicţiei asupra teritoriului celeilalte provincii. Situaţia era
temporară până la trecerea pericolului şi ea se referă doar la podul peste Dunăre, care era
administrat de armată în funcţie de nevoi. S‐ar putea tot aşa de bine ca precum la
Pontes unde, coh. III Brittonum este asociată cu un detaşament din legiunea a VII‐a
Claudia în timpul războaielor marcomanice, un detaşament similar să fi staţionat
la Drobeta, unde sunt documentate tegule ştampilate ale legiunii, dar la care nu
apare precizat contextul şi implicit, nu este asigurată datarea pieselor.
BENEA 2009, p. 65‐80.
WAGNER 1938, p. 112‐113.
53
GUDEA 2001, p. 83, fig.20. Nu apare însă clar, perioada de timp
detașament al cohortei III Brittonum a staționat în castrul de la Drobeta.
54
Vezi BENEA 2011, p. 42‐53.
51
52
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Astfel, se conturează o organizare militară riguroasă de apărare a celor două
obiective importante pentru traficul de pe Dunăre şi peste fluviu. Ambele sunt
obiective de primă mărime ca importanţă şi ca atare implicarea unor unităţi de pe
malul opus, cel al Daciei nu presupune în niciun caz modificări teritoriale de natură
juridică cum s‐a presupus până acum, ci rezolvarea unei probleme cu caracter local,
specific, fapt determinat de cadrul geografic muntos în principal.
Cohortele III Campestris şi V Gallorum sunt singurele unităţi de pe malul de
nord al Daciei care au avut detaşamente dislocate la sud de fluviu, dar doar în
acest sector al Porţilor de Fier, tocmai datorită dificultăţilor de navigaţie existente,
ceea ce credem că exclude ipotezele privind statutul juridic al teritoriului în
discuţie.
Probabil acelorași cauze se datorează prezenţa unei unităţi din cohors V
Gallorum de la Pojejena, la Diana, alături de un detaşament din flotă în aceeaşi
perioadă, adus pentru paza canalului de navigaţie de la Sip şi poate de la
Trandierna.
Pe de altă parte însă, ridicarea rapidă a Drobetei la rangul de municipium în
timpul lui Hadrian venea să întărească prin desemnarea capitalei provinciei Dacia
Inferior aici a comenzii trupei care păzea podul.
Logic, chiar cele două funcții deținute de către M. Papirius [… ], apropiate
ca domeniu de activitate, privind siguranța navigației pe Dunăre și apărarea
podului din Moesia Superior (direct amenințat cu distrugerea ) pledează pentru o
astfel se ipoteză. Deci, atribuțiile lui M. Papirius [… ] ca praefectus ripae se
desfășurau în ambele provincii Moesia Superior și Dacia. Funcția sa de curator ca
administrator al podului trebuie însă să fi avut un caracter militar și nu civil, el
având în subordinea sa și trupele aflate în garnizoanele aminitite de la Pontes și
Drobeta.
Astfel, probabil cu ocazia evenimentelor de după anii 117/118 p. Chr., M.
Papirius [… ] în calitate de curator trebuia să fi deținut administrarea integrală a
podului și refacerea părții superioare din lemn distruse poate din ordinul lui
Hadrian cu ocazia evenimentelor provocate de atacurile sarmatice și dacice.
După efectuarea funcției de curator, M. Papirius [… ] s‐a retras la Ulpia
Traiana, unde a deținut calitatea de IIvir și patronus al capitalei, intrând în elita
orașului cu această calitate. Într‐un fel, prin aceasta cariera sa se asemănă cu a
altor cavaleri care au deținut astfel de funcții temporare și ulterior, au intrat în
aristocrația municipală locală, cum a demonstrat recent prof. R. Ardevan pentru
provincia Pannonia55.
Monumentul este ridicat de populus pleb(s)que din orașul Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, capitala provinciei Dacia, în semn de recunoștință pentru felul
cum M. Papirius a ajutat așezarea în timpul activității sale. Modul de menționare
a dedicanților este oarecum neobișnuit în formula populus plebsque ‐ poporul în
sensul de cetățenii romani și plebea, sugerând într‐un fel întreaga comunitate romană
a orașului. La Ulpia Traiana mai este cunoscută o inscripție onorifică dedicată
unui magistrat al orașului cu numele de M. Opellius Adiutor quaestor, edil, II vir

55

ARDEVAN 2012, p. 6‐9.
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prefect al colegiului fabrilor, ridicată de plebea orașului pe cheltuiala ei56. Putem
presupune că apare firească o astfel de mențiune și în cazul inscripției lui M
Papirius [….].
Concluzii. Inscripția considerată falsă și pierdută descoperită la Ulpia
Traiana (CIL III, 90*) credem că ar trebui privită ca un document autentic din
Dacia, chiar dacă apar anumite erori în textul inscripției, precum lipsa
cognomenului personajului și poate chiar forma aparte a carierei sale cu cele
două funcții extraordinare.
Dacă considerăm monumentul autentic, atunci sunt câteva lucruri extrem de
importante privind istoria romană a sectorului Porților de Fier și anume:
cucerirea romană întreprinsă de Traian a inclus întregul teritoriu al Banatului
până la Tisa, iar în teren acest lucru rezultă că se făcea prin controlarea cursului
navigabil al râului.
Momentele de dificultate militară pe Tibiscum (Tisa) au fost cele din anii
117‐118 p. Chr., când triburile de sarmați iazigi sau daci liberi au putut coborî cu
corăbiile amenințând frontierele provinciei Dacia. Oricum, traficul fluvial pe
Dunăre avea un caracter internațional și de el beneficiau atât romanii, cât și
corăbiile barbare. În acest context, comanda militară în cadrul administrației
romane devenea firească pentru că se baza pe cele două fortificații: Pontes și
Drobeta menite a asigura securitatea trecerilor peste fluviu. Chiar dacă, așa cum
menționează inscripția, M. Papirius […] își îndeplinea atribuțiile în cadrul
provinciei sud‐dunărene, el trebuia să asigure cele două maluri ale fluviului.
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Fig. 1 ‐ CIL III, 90* (Ariosti, 1723, III, 47).
Abb. 1 ‐ Die Inschrift CIL III, 90* (nach Ariosti 1723, III, 47).

https://biblioteca-digitala.ro

ADMINISTRAREA PODULUI ROMAN DE LA DROBETA

Fig. 2 ‐ Castrul roman de la Pontes (malul de sud al Dunării).
Abb. 2 ‐ Der römische Lager von Pontes (auf dem Sud‐Ufer der Donau).
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Fig. 3 ‐ Castrul roman de la Drobeta (pe malul de nord al Dunării).
(după D. Tudor, Oltenia romană, București, 1978)
Abb. 3 ‐ Der römische Lager von Drobeta (auf dem Nord‐Ufer der Donau).
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CREATIVITATE CULTURALĂ PORNIND DE LA
„DISCOBOLUL” LUI MYRON, SEC. V a. Chr.*
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Cuvinte cheie: sculptura greacă, perioada clasică, copiere, sculptura romană,
provincia romană, Dobrogea, Discobolul, Myron.
Keywords: Greek sculpture, Classical period, copying, Roman sculpture, Roman
province, Dobrudja, Discobolus, Myron.
Rezumat: Acest articol pune în discuție limitele tehnicilor de copiere în domeniul
sculpturii. Luând în considerare faptul că statuia grecească „Discobolul” (atribuită lui
Myron și datată în secolul al V‐lea a.Chr., pentru versiunea din bronz, astăzi pierdută)
este o compoziție care poate fi copiată, dovadă fiind chiar numărul de copii romane care au
supraviețuit până azi, problema se poate pune asupra limitelor acțiunii de copiere într‐o
zonă cu o dezvoltare asemănătoare. Îndrăznim să considerăm că limitele reale nu sunt
materiale, ci culturale. Dacă analizăm situația provinciei romane Dobrogea, în perioada
contemporană copiilor făcute de romani, putem vedea că tema, deși faimoasă în centrul
Imperiului, este invizibilă pentru limitele acestuia. Articolul este structurat în două părți
principale: prima analizează procesul și tehnologia necesare pentru crearea și copierea
unei astfel de compoziții, iar a doua analizează motivul absenței în zona Dobrogei,
ridicând posibilitatea selecției culturale ca fiind superioare dezvoltării economice și
culturale. Sugerăm ca acest articol să fie considerat un experiment în abordarea problemei
granițelor și a inventivității culturale.
Abstract: The question addressed by this paper concerns the copying techniques’
limits in sculpture. Considering that the Greek statue of Discobolus (Myron, fifth century
BC) is a composition that bears the possibility for copying, proved by its great number of
Roman copies that survived until today, the problem becomes the limits of this copy‐
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making in an area that has similar development. I dare to consider that the real limits are
not material, but cultural. If we analyse the situation of the roman province Dobroudja,
contemporary with the Discobolus copies made by the romans, we can see that the theme,
although famous in the centre of the Empire, is invisible for the borderlands. This paper is
structured in two main parts, the first one concerning the process and technology
necessary for creating and copying such a composition. The second part analyses the
absence of the motif in the borderland area of Dobroudja and raises the possibility of
cultural selection as being superior to the economic and technological development. The
paper should be taken as an experiment concerning the problem of borderlands and
cultural inventiveness.
Introducere
Arta sculpturală a antichității dăinuie aproape nemodificată tehnologic până
în prezent. Discuția propusă în acest articol a fost ca, pornind de la o analiză
tehnologică a unui obiect considerat în prezent referențial pentru arta sculpturală
a antichității, să notăm o limită, un loc în care acesta nu este prezent.
Prima și cea mai consistentă parte a lucrării de față analizează lucrarea
Discobolul, realizată de Myron și ajunsă la noi sub formă de copii târzii romane și
mențiuni istorice. Lucrarea din bronz a lui Myron, ca și restul operelor sale, nu se
păstrează. Nicio carte despre istoria artei antice grecești sau greco‐romane, niciun
documentar și nicio expoziție nu va omite menționarea și prezentarea Discobolului
ca un moment inovator în arta antică. Dar prin ce este acesta inovator? Prima
parte a eseului analizează nu motivele estetice, ci motivele tehnice pentru care
statuia a putut rezista, chiar și sub forma copiată, până în prezent. Considerând
că, din punct de vedere tehnic, lucrarea ar fi putut fi reprodusă, circulând astfel
pe teritorii mai mari decât ar fi putut face un unicat dificil de reprodus, discuția
se mută în alt plan.
Cea de‐a doua parte se concentrează pe arta sculpturală a provinciei romane
Dobrogea, în perioada contemporană realizării de copii romane la scară
”industrială” după statui grecești. Se poate observa în Dobrogea o creștere și
specializare a atelierelor meșteșugărești, prezența unor teme comune și
preponderente din lumile greacă și romană, însă problema apare odată cu absența
statuilor ce reprezintă atleți sau alte manifestări ale Jocurilor Olimpice. Concluzia
notată prin această absență poate oferi indici asupra puterii de selecție a mediului
cultural de graniță. Fiind notată constant ca dificil de urmărit din punct de vedere
cultural, un adevărat ”melting pot”, granița realizează selecții și produse
culturale pe care centrul nu le‐ar face niciodată. Beneficiind poate și de un statut
mai permisibil și de un mix cultural constant, cultura de graniță alege mereu, nu
așa cum face centrul, doar în momentele de întâlnire cu noi culturi. Fascinația
pentru nou e mai scăzută, selecția e mai riguroasă. Ceva ce vine fără o explicație
socială și culturală, oricât de plăcut sau reproductibil ar fi, oricât de puternică e
dezvoltarea economică, va întâmpina rezistențe pentru o zonă precum Dobrogea,
pentru care arta grecească nu era ceva nou.
Acest articol poate fi considerat un moment de contemplare asupra unor
fenomene culturale, o analiză asupra altor motivații care pot dăinui în mentalul
uman dincolo de posibilitatea economică și tehnologică.
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I. Rolul și limitele tehnice ale copiei în păstrarea motivului artistic.
Discobolul lui Myron
Statuaria greacă este una din cele mai importante și influente surse
documentare și resurse artistice pentru civilizația europeană, regulile tehnice și
estetice propuse de aceasta fiind încă influente și în uz în prezent. În acest sens,
consider referențial ca, în analiza limitelor producției artistice ale antichității, să
fie luate în considerație toate aspectele care țin de existența unei anumite lucrări,
inclusiv cele tehnice, care par a fi de multe ori omise de analiza artistică. Pentru a
oferi o imagine asupra importanței caracteristicilor tehnice, am ales să realizez un
studiu pe una din lucrările referențiale ale antichității, ajunsă la noi prin
intermediul cόpiilor romane și al mențiunilor în izvoarele istorice.
Aruncătorul de disc, cunoscut și sub numele de Discobol este o statuie realizată
în secolul al V‐lea a. Chr. de Myron, artist considerat foarte priceput în a reda
impresia de viață în lucrările sale. Discobolul este menționat ca fiind realizat din
bronz și reprezenta un atlet aflat într‐o poziție contorsionată, pe punctul de a
arunca un disc. Din păcate, aceasta s‐a pierdut în timp (ca toate celelalte lucrări
ale lui Myron), însă au fost descoperite un număr de copii romane, majoritatea
incomplete sau restaurate deficitar. Două piese însă, Discobolul Palombara, aflat la
Muzeul Național din Roma și Discobolul Townley aflat la British Museum, sunt
păstrate integral și considerate referențiale pentru ce va fi fost Discobolul lui
Myron. Totuși, Discobolul Palombara este o copie datată în secolul I p. Chr., înalt de
148 cm1, iar Discobolul Townley este datat în secolul II p. Chr., având 169 cm
înălțime2. Aceste copii sunt datate la aproape 500 de ani distanță de originalul lui
Myron, fiind, ca mare parte din statuaria grecească, preluate cu scop decorativ de
cultura romană și realizate la nivel industrial începând cu secolul I p. Chr. 3.
Diferențele de înălțime și detalii precum poziționarea diferită a degetelor mâinii
stângi sau a degetelor de la picioare, a suportului care asigură stabilitatea
sculpturii, aparenta înclinare diferită a trunchiului, precum și existența unor alte
copii romane de dimensiuni diferite, ridică o serie de semne de întrebare, precum
gradul de rigurozitate avut în realizarea lor sau accesul la modelul realizat de
Myron.
Pentru o mai bună înțelegere a situației expuse mai sus, consider necesare o
analiză a procedeului de realizare a statuilor din bronz și o analiză a procesului
de copiere în piatră, pentru a nota o serie de observații și diferențe care pot fi
influente în procesul de creație artistică.
1. Proprietățile și etapele tehnologice ale realizării statuilor din bronz
Procesul turnării în bronz a fost folosit inițial pentru obiecte de mici
dimensiuni, dar a început să fie utilizat și pentru statui de mari dimensiuni în
secolul al VI‐lea a. Chr4. O tehnică descrisă frecvent pentru realizarea unei statui

CHARLES & CARL 2014, p. 46.
Conform descrierii disponibilă pe site‐ul British Museum: britishmuseum.org,
accesat ultima dată în data de 29. 04. 2015.
3
PALAGIA 2006, p. 266‐267
4
MATTUSCH 1988, p.190.
1
2
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Cele două copii romane păstrate integral ale Discobolului.
Discobolul Palombara, aflat la Roma, Museo Nationali
Discobolul Townley, aflat la Londra, British Museum
(sursă: pixshark.com)
(sursă: britishmuseum.org)

din bronz presupune ca statuia originală, modelul, numită paradeigma5 să fi fost
realizat în ceară și apoi turnat în bronz. Deși mai multe studii consideră realizarea
modelului în întregime din ceară, o altă ipoteză prezintă modelul ca fiind realizat
din lut, cu o posibilă armătură de fier, iar mulajele luate să fi fost căptușite cu
ceară6. Indiferent de materialul modelului, tehnica cerii pierdute poate fi descrisă,
pe scurt, astfel: paradeigma este acoperit cu un mulaj in timp ce cantitatea necesară
de bronz este topită în cuptor. Odată mulajul considerat stabil, uscat, ceara din
interior era topită, fiind înlocuită cu bronzul turnat în spațiul gol rămas în urma
curgerii cerii7. A fost remarcată în mai multe rânduri calitatea turnării bronzului
în mulaj, faptul că grosimea acestuia era relativ egală pe toată suprafața, ceea ce
denotă o atenție sporită dar și manevrarea unor bucăți de dimensiuni reduse, ce
puteau fi controlate ușor. Tehnica cerii pierdute putea fi directă, când întreaga
statuie era incastrată într‐un singur mulaj (folosită în special pentru obiectele de
mici dimensiuni), sau indirectă, când paradeigma era încastrat în mulaj și turnată
în bronz bucată cu bucată, apoi statuia din bronz era asamblată. Nu există dovezi
ale folosirii tehnicii directe pentru statuile de mari dimensiuni8. De asemenea,
tehnica indirectă a cerii pierdute este susținută de ipoteza conform căreia
paradeigma era realizat din lut, rămânând întreg după luarea mulajului negativ și
existând posibilitatea realizării de modele din ghips și a mai multor statui din
PALAGIA 2006, p. 263.
PALAGIA 2006, p. 262.
7
AKIMOVA 1988, p. 187.
8
MATTUSCH 1988, p.193.
5
6
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bronz sau chiar din piatră, marmură, lemn și orice alt material, pornind de la
modelul păstrat în lut, care putea fi ars pentru o păstrare mult mai facilă. Totuși,
trebuie remarcat aici materialul folosit inițial. Ceara și, mai ales, lutul se remarcă
prin plasticitatea lor, prin posibilitatea de a modela foarte mult pentru a ajunge la
rezultatul dorit, posibilitatea experimentării fără a pierde material valoros. O
lucrare în lut/ceară oferă posibilități creative foarte mari, care pot fi aplicate
ulterior, după aprecierea rezultatului in lut, și pentru piatră sau marmură,
materiale în care este nevoie de precizie și claritate, având posibilități mici de
experimentare. A fost remarcat faptul că grecii realizau astfel de modele din lut
sau ceară pentru absolut orice necesita o contribuție plastică, de la decorațiuni
pentru temple până la statui realizate la scara ce se dorea pentru statuia finală9.
Însăși unitatea conceptuală, însumând atât soluțiile sculpturale inovatoare dar și
nou‐descoperita libertate a mișcării în statuara ronde‐bosse din perioada clasică
este dovada existenței unor paradeigmata realizate din materiale de o plasticitate
aparte, precum lutul sau ceara.
Putem considera perioada de aproximativ un secol între începerea folosirii
tehnicii cerii pierdute pentru statui de mari dimensiuni (secolul al VI‐lea a. Chr.)
și inovarea limbajului sculptural, perioadă catalogată drept Clasică‐Timpurie
(secolul al V‐lea a. Chr.), ca fiind o perioadă de experiment, adaptare și
descoperire a posibilităților pe care le putea oferi noua tehnică.
1.a. Problema impresiei de vitalitate a statuilor și concepția greacă
Faimoasele statui ale Greciei Clasice, printre care și Discobolul, sunt
recunoscute până în prezent pentru impresia de mișcare și vitalitate pe care o
oferă, comparate fiind în principal cu cele anterioare lor, mult mai rigide. Ele au
fost remarcate încă din antichitate pentru aceleași calități, cu precădere pentru
impresia de vitalitate. Scriitorul grec Lucian din Samosata oferă în acest sens o
mențiune istorică a Discobolului, deși și aceasta este la fel de târzie precum copiile
romane:
ʺWhen you came into the hall,ʺ he said, ʺdidnʹt you notice a totally gorgeous
statue up there, by Demetrios the portraitist?ʺ ʺSurely you donʹt mean the discus‐
thrower,ʺ said I, ʺthe one bent over into the throwing‐position, with his head
turned back to the hand that holds the discus, and the opposite knee slightly
flexed, like one who will spring up again after the throw?ʺ
ʺNot that one,ʺ he said, ʺthatʹs one of Myronʹs works, that Diskobolos you
speak of...ʺ Lucian of Samosata, Philopseudes c. 18 (sursa originală a textului în
engleză10)

9
10

PALAGIA 2006, p. 263.
HASKEL & PENNY, 1981, p.220-227
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Totuși, aspectul ”viu”,
”vioi”, nu ar trebui analizat în
concepția
noastră
despre
noțiunea de ”viață”, ci în
contextul gândirii grecești. Cupa
„Turnătoriei” de la Berlin,
„Berlin Foundry Cup”(vas cu
figuri roșii, datat 480‐470 a.
Chr, găsit la Vulci, Etruria)
aflată la Berlin Staatliche
Museum, inv. F229411, pre‐
zintă interiorul unei turnătorii
in bronz pentru sculpturi de
mari dimensiuni, descriind
procesul indirect al cerii pier‐
dute. Lucrătorul din atelier
asamblează părți ale unei
statui în timp ce alte părți,
Cupa „Turnătoriei” de la Berlin. Sursă imagine perseus.tufts.edu.
Fotografie realizată de Maria Daniels, prin bunăvoința Staatliche
precum labe ale piciorului,
Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz: Antikensammlung,
sunt atârnate pe peretele din
februarie – martie 1992
fundal, așteptând asamblarea.
Putem observa că statuia este
reprezentată asemenea lucrătorului, ambii având același ton al pielii, părul este
închis la culoare, iar ochii statuii sunt reprezentați in același mod cu ai
lucrătorului. O reprezentare corespondentă realității unei statui din bronz ar fi
trebuit să prezinte un ton foarte închis al pielii, comparativ cu orice corp omenesc,
părul de aceeași culoare cu restul corpului, iar ochii ar fi trebuit să fie, în acel
stadiu orificii ce urmează să fie acoperite cu bucăți de sticlă. La o primă vedere,
fără a avea explicații asupra reprezentării, oricine ar putea crede cu ușurință că
scena reprezintă dezmembrarea unei persoane reale, nu asamblarea unei statui.
Aceleași observații sunt valabile pentru cea de‐a doua reprezentare a cupei, unde
doi lucrători asamblează o statuie de dimensiuni duble față de a lor; impresia
generală este că un uriaș este atacat de două personaje. În ambele situații, statuia
pare vie datorită reprezentării sale în același mod cu personajele din atelier.
Ludmila Akimova sugerează într‐un articol că statuile din bronz ar putea fi
avut un rol special în mentalul grecilor, întrucât spațiul gol din interiorul statuii
se credea că ar conține entitatea vie a ce era reprezentat12. Akimova susține că
realizarea statuilor din ceară este, per se, parte a unui ritual sacru, de factură
religioasă, în culturile greacă, egipteană și romană, datorită importanței pe care o
are albina pentru acestea, fiind considerată sacră, asemenea zeilor. Astfel, spațiul
rămas gol în urma curgerii cerii devine spațiul în care există vitalitatea statuii și
corespunde gândirii antice conform căreia originea vitalității este ascunsă

11
Informații disponibile în baza de date perseus.tufts.edu, accesată ultima dată la
02.05.2015.
12
AKIMOVA 1988, p. 188.
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înăuntrul suprafeței vizibile.
Astfel, dacă luăm în considerare ideea că statuia ar fi avut o forță vitală,
atunci noile soluții compoziționale ale Perioadei Clasice, care au rămas inovatoare
prin capacitatea lor de a denota ideea de mișcare și de naturalețe, ar fi fost doar o
accentuare a acestui statut și nu motivul principal pentru care statuia pare ”vie”,
așa cum tindem să credem în prezent.
1.b. Problema mișcării și echilibrului în arta statuară
Problema practică pe care sculptorul o întâlnește atunci când dorește să
reprezinte mișcarea este echilibrul. Când se mișcă, un corp este în căutare
permanentă de echilibru, astfel ”înghețând” un corp în mișcare va rezulta
prăbușirea acestuia. Aceeași situație pentru sculptura ronde‐bosse: lipsindu‐i
centrul de echilibru, sau fără un artificiu care să susțină distribuția unei greutăți
mai mari într‐un anumit punct, statuia nu va putea rezista și se va prăbuși. Astfel,
sculptorul care dorește să redea un corp dinamic trebuie să rezolve problema
echilibrului, mai întâi. Ceea ce vedem noi ca sculptură inovatoare devine astfel
finalul unei adevărate curse experimentale consistând în lucrări neterminate,
experimente eșuate, statui prăbușite, mai multe versiuni ale aceleiași compoziții
etc. De cele mai multe ori, sculptorul ajunge să exagereze o postură, să modifice
puțin poziția unui anumit membru, iar lucrarea finală nu va fi dinamică, ci
compoziția perfect calibrată a unui corp în mișcare.
În acest sens, putem înțelege mirarea criticilor când au observat poziția
nenaturală a Aruncătorului de disc și au observat că respectiva mișcare nu este
făcută de niciun atlet în sportul respectiv. S‐a sugerat că aruncarea discului era
practicată într‐un fel diferit în perioada Olimpiadelor grecești, dar neexistând
nicio mențiune despre metoda în care sportul era practicat în realitate, iar
singurele urme ale sportului fiind reprezentările atleților aruncând discul în
diferite posturi, se pot realiza doar construcții teoretice despre practica respectivă.
Chiar folosind sistemul teoretic de aruncare a discului, Aruncătorul lui Myron are
o postură nenaturală, cu trunchiul foarte puternic rotit în jurul axului și picioarele
prea apropiate. Practic, statuia oferă impresia mișcării doar când este privită
frontal, în timp ce laturile nu au niciun fel de mișcare. Această observație ne
aduce la problema copierii în marmură/piatră a statuilor.
2. Metodele și particularitățile practice ale copierii în piatră a statuilor
Există mai multe metode de copiere în piatră, multe din ele folosite și în
prezent sau doar readaptate la existența energiei electrice. Pentru greci, deși
metode de copiere erau cunoscute încă din perioada arhaică13, acestea nu au avut
o importanță mult prea mare în atelierele sculptorilor. Mai multe versiuni ale
aceluiași paradeigma puteau fi realizate încă din atelierul în care acesta era creat.
Aceeași statuie putea fi realizată din orice material se dorea, metal, rocă sau lemn,
odată existent un model care corespundea cerințelor14. Copierea pe scară
industrială a avut loc însă mult mai târziu, începând cu primul secol al erei

13
14

PALAGIA 2006, p. 266.
PALAGIA 2006, p. 266.
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noastre în cadrul culturii romane15, pentru a satisface cerințele unei clientele
romane, fapt care a dus și la slăbirea calității tehnice a lucrărilor dar și la folosirea
acestora cu scop decorativ, ornamental, limitându‐le funcția posibil sacră și
apreciindu‐le pentru calitățile estetice.
Una din cele mai frecvente metode de copiere presupunea fixarea unor fire
cu plumb pe suprafața statuii, pornind de la frunte și extremități, pentru a stabili
o rețea de verticale și orizontale. Folosindu‐se de acestea sculptorul poate calcula
unghiurile și adâncimea la care trebuie să realizeze diferitele forme și incizii. O
altă metodă pentru stabilirea verticalelor și orizontalelor presupune așezarea
statuii ce urmează a fi copiate pe o suprafață de lemn în care sculptorul fixează
cuie din fier pentru a fi folosite ca puncte de măsurare și apoi calculează poziția
altor puncte folosindu‐se de trei șublere. Apoi transferă măsurătorile în blocul de
marmură folosind aceleași șublere și calculând punctele în spațiu folosind
principiul triangulației. Principiul triangulației presupune, pe scurt, ca având trei
puncte care formează un triunghi în plan, sculptorul poate calcula un al patrulea
punct, nu neapărat în același plan și, astfel, prin fiecare punct calculat , să
transfere în blocul de marmură forma statuii. Metoda celor trei șublere și
principiul triangulației pot oferi un grad ridicat de acuratețe și pot fi folosite și
pentru a realiza o copie mărită sau micșorată16.
Oricare din cele două metode presupune ca statuia folosită drept model să
aibă laturile cardinale clar definite (față, spate, stânga, dreapta) pentru a fi mai
ușor de copiat, o postură foarte contorsionată fiind mai greu de reprodus cu
exactitate. Importanța laturilor cardinale ale corpului poate fi observată în mai
multe cazuri, atât în statui finisate, care deși sunt ronde‐bosse au doar latura
frontală finisată în detaliu17, toată informația necesară fiind prezentă pe fața
statuii, mai ales în cazul statuilor neterminate. De asemenea, un corp cu
membrele depărtate presupune existența unui bloc mult mai mare de marmură,
adică mai mult material. Iată, deci, posibile motive de ordin pragmatic care au
dus la folosirea cu precădere a unor soluții compoziționale statice.
2.a. Inovarea propusă de Myron prin Discobol
Discobolul păstrează toate caracteristicile tipice statuilor cu un grad ridicat de
reproductibilitate. Laturile sale sunt clar definite, iar cea mai mare parte a
informației artistice este oferită pe latura frontală. Ba chiar trunchiul atletului este
puternic contorsionat pentru a oferi o imagine cât mai plană a laturii frontale și
folosirea unui bloc de marmură de dimensiuni reduse pentru laturile stânga și
dreapta. Este posibil ca și acesta să fi fost un factor economic care a dus la
reproducerea sa în cantități mai mari și la dimensiuni diferite. Din punctul de
vedere pragmatic al copiatorului, Discobolul este un compozit de planuri aproape
drepte ce pot fi ușor cartografiate cu fir cu plumb sau folosind principiul
triangulației.
Practica de copiere folosind fire cu plumb seamănă foarte mult cu sculptura
în piatră a Egiptului Antic, unde un paralelipiped dreptunghic din piatră era
PALAGIA 2006, p. 267.
PALAGIA 2006, p. 264.
17
PALAGIA 2006, p. 266.
15
16
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măsurat și marcat cu orizontale și verticale conform canonului de măsurare, iar o
schiță a figurii ce urmează să fie reprezentate era realizată în plan, așa cum va
arăta văzută fiind din acel plan. Apoi materialul începea să fie eliminat cu atenție,
până când blocul era redus la o variantă nefinisată a statuii, iar detaliile începeau
să fie sculptate și suprafețele finisate18. Aceasta poate fi considerată o anulare a
celei de‐a treia dimensiuni a obiectului, a existenței sale în spațiu, întrucât
folosind această tehnică, artistul analizează obiectul ca fiind văzut printr‐un ecran
imaginar, cu un singur punct de focalizare. Singura marcă a existenței in spațiu
este dată de distanța față de un punct fix. Discobolul devine pentru romani ceva
similar modelului standard al egiptenilor, doar că măsurătorile nu sunt
cunoscute, ci sunt calculate de fiecare dată, având modelul în față. În acest punct,
comentariul lui Gombrich despre Discobol ca fiind asemănător sculpturii
egiptene19 își găsește demonstrația practică.
Utilizarea unui atlet, cu o anatomie armonioasă și cu punctele referențiale
anatomice (punctele de joncțiune a musculaturii și osaturii) necesare redării cu
acuratețe a unui corp uman încât să ofere o impresie realistă, este un alt punct
important pentru posibilitatea reproducerii sale. Dintre participanții la Jocurile
Olimpice, atleții, deși neavând un rol foarte important în mentalul colectiv, erau
preferați de sculptori pentru lucrările lor, datorită corpului dezvoltat armonios.
Pe lângă motivul estetic al armoniei, sunt demne de notat și motivul pragmatic al
posibilităților ridicate de calculare și păstrare a proporțiilor sau standardizarea
unor trăsături anatomice care pot oferi impresia realistă privitorului. De
asemenea, armonia corpului atletului poate fi transformată în calcule de proporții
și răspunde coerent principiilor matematice. Practica producerii copiilor
generează o raportare matematică, unde fiecare punct de reper e important și un
calcul greșit poate genera deformări importante. Acesta poate fi considerat un
motiv practic pentru care un corp nud este mai frecvent reprezentat, întrucât are
toate elementele referențiale necesare la vedere, spre deosebire de un corp
învăluit în drapaj. Din punctul de vedere al practicianului se observă că mușchii
conturați pe corpul unui atlet sunt cei care oferă informații utile în reprezentarea
corectă și plauzibilă a corpului. Corpul unui participant la probele de lupte greco‐
romane sau al unui alergător prezintă o musculatură dezvoltată puternic pe
anumite segmente ceea ce, în cazul abordării în arta sculpturală poate oferi o
impresie denaturată sau diformă asupra corpului și o dificultate mai mare în
realizarea unei copii.
Dacă nevoia pentru puncte referențiale în cazul anatomiei întregului corp
este esențială pentru realizarea unei copii, nevoia de puncte referențiale pentru
față și gât devine o povară, întrucât este vorba de foarte multe puncte pe o
suprafață foarte mică și modificarea unuia singur oferă o expresie nenaturală
întregii fizionomii. Astfel, se ajunge la figura inexpresivă, serenă, a atletului.

18
19

EDGAR 1906, p. III‐IV.
GOMBRICH 2006, p. 75.
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Un eveniment demn de semnalat aici este
restaurarea greșită a capului Discobolului Townley,
când capul a fost poziționat ca privind în jos, în
timp ce toate celelalte versiuni (și mențiunea
istorică) prezintă atletul ca privind în sus, către
mâna care aruncă discul. Mai mult decât atât,
studiile făcute pe obiect au concluzionat că acel cap
nu este al statuii, deși este realizat din același tip de
marmură. Cel care a găsit statuia a notat că în
apropierea corpului statuii a fost găsit și capul și,
judecând după asemănarea marmurei, a considerat
că acela este capul statuii20. Notabil în cazul de față
este nu numai că un cap a fost montat greșit pe o
statuie fără să ofere probleme estetice, dar mai ales
că un cap s‐a putut potrivi unei statui străine. Acest
fapt atestă producția industrială a culturii romane
în materie de artă statuară și standardizarea
folosită în cazul figurii umane și expresivității
acesteia. Eroarea poziționării se datorează faptului
că Myron a ales să reprezinte gâtul ca un cilindru
Discobolul Townley. Sursa foto:
care susține capul in poziție perpendiculară pe
britishmuseum.org
umerii simetrici. Astfel, simetrica figurii, lipsa de
expresie a feței pot duce la greșeala poziționării
capului într‐o altă postură decât cea intenționată de artist. Cu alte cuvinte,
perfecțiunea aparentă a sculpturii clasice grecești rezultă din concentrarea pe
anumite aspecte și un ansamblu de soluții compoziționale clare, care au fost
preluate de cultura romană.
Inovarea pe care o propune Myron este redarea unui corp aparent dinamic
păstrând toate caracteristicile statuarei de factură arhaică și caracteristicile ce
permit reproducerea sa, precum foarte multă atenție acordată părții frontale,
esențializarea și proporționarea matematică a trăsăturilor, încadrarea urmărind
cele patru planuri cardinale clar definite. Aceste caracteristici sunt cele care i‐au
asigurat supraviețuirea în formă fizică relativ asemănătoare (toate versiunile
statuii au mici diferențe precum dimensiunile, poziționarea degetelor de la mâini
și picioare și a soluției compoziționale care asigură un plus de stabilitate,
înclinația și atitudinea trunchiului), copiile putând fi atribuite originalului
dispărut dar menționat de surse istorice.
2.b. Problema cunoașterii prin intermediari
E incontestabil că au existat un număr considerabil de statui din bronz, dar
necesitatea acestui material și posibilitatea reutilizării în alte scopuri, printre care
și armament, a făcut ca statuara din bronz să fie o raritate în vremurile noastre,
iar multe statui menționate de surse să fie pierdute iremediabil. Informația despre
statuara grecească provenită prin copiile târzii de factură romană, precum în
Informații oferite de site‐ul British Museum (britishmuseum.org), accesată ultima
dată pe 29 aprilie 2015.
20
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cazul Discobolului, este totuși de factură indirectă și subiectivă. Noi știm ceea ce
romanii au considerat important, demn de a fi copiat și, în același timp, posibil de
copiat. Un atlet, erou, sau un zeu, cu membrele foarte îndepărtate de corp, într‐o
postură activă, spontană, presupune existența unui paralelipiped inițial din
marmură mult mai mare, pierderi mai mari și mai multă muncă, dar și o pierdere
foarte ușoară în timp datorită fragmentării.
Cunoașterea prin intermediari este întotdeauna marcată de subiectivism și
făcută pe considerente pe care, nouă, ca străini aflați la două milenii distanță, ne e
dificil să le înțelegem în totalitate. Problema pusă în prezentul articol este de
ordin pragmatic, anume ce factori pot determina persistența și migrarea anumitor
motive în detrimentul altora. Factorul estetic a fost tratat minimal, întrucât
cunoștințele noastre despre aprecierile plastice ale anticilor sunt, iarăși, trecute
prin filtrul subiectivității personale marcate de surse incomplete de informație sau
o înțelegere diferită a unor termeni sensibili, precum impresia vitalității unei
statui. La fel, am încercat să transfer cunoștințele despre problematica sculpturii
și a echilibrului în aprecierea calităților plastice ale Discobolului, precum
compoziția dinamică. Plecând de la metodele de creare a unei compoziții
sculpturale noi în Grecia Antică și, mai ales, luând în considerare modalitatea în
care copierea era realizată de romani, atât factorul numit ”industrial” adică în
cantitate mult mai mare decât în spațiul grecesc și răspunzând unor cerințe
diferite, putem considera că este posibil ca arta care ne‐a parvenit nouă este o
sinteză între aprecierile de ordin plastic și social, dar mai ales, posibilitatea de
realizare a unor copii cu o ușurință mai mare.
II. Arta sculpturală a provinciei. Prezența sau lipsa ca probleme
antropologice
Provinciile sunt întotdeauna tratate diferit și abordate cu un oarecare iz de
inferioritate pe considerente a priori. Dar, urmărind ideile de mai sus, cum putem
caracteriza fenomenul artistic al unei provincii precum Dobrogea, care are câteva
colonii grecești de tradiție peste care se suprapune dominația romană, cu
realizarea celor două copii ale Discobolului, Palombara și Townley, adică secolele
I‐II p. Chr.?
Zaharia Covacef vorbește despre procesul puternic de urbanizare manifestat
în secolul II p. Chr. care a dus la diversificarea atelierelor meșteșugărești și
creșterea în importanță a atelierelor de prelucrare a pietrei21. Deși Dobrogea e
considerată a fi bogată în piatră de bună calitate și ușor de exploatat22, marmura,
materialul din care sunt realizate copiile discutate de noi, nu se găsește pe acest
teritoriu. Totuși, tot de la Zaharia Covacef aflăm de numeroase monumente
sculpturale23 realizate din această rocă, provenită din importuri din zone
apropiate, sub influența relațiilor comerciale24. Baza pe care arta sculpturală s‐a
dezvoltat aici este, evident, de factură grecească pontică25, peste care se
COVACEF
COVACEF
23
COVACEF
24
COVACEF
25
COVACEF
21
22

2002,
2002,
2002,
2002,
2002,

p.
p.
p.
p.
p.

31‐32.
272.
295.
297.
300.
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suprapune administrația romană cu posibilitățile și cerințele sale. Dezvoltarea
economică duce la dezvoltarea și specializarea atelierelor meșteșugărești, care
favorizează existența unui inventar mai variat, introducerea unor noi teme, culte,
necesități, toate manifestate prin intermediul activității artistice.
Totuși, Discobolul nu apare în inventarul artistic dobrogean. Nici el, nici
vreun alt atlet. Ce se impune în spațiul dobrogean este arta laică: propagandistică
sau cu caracter privat (ex. portretistica)26, cea cu caracter religios și cea cu caracter
funerar. Discobolul, o compoziție preluată de romani (poate) datorită
caracteristicilor estetice, se pare că nu își găsește locul în provincie. Consider
demn de menționat aici că tema Purtătorului sau Aruncătorului de Disc este
frecventă între reprezentările etrusce și grecești, în statuaria mică din bronz, în
alte posturi decât compoziția lui Myron27, cât și în pictura vaselor, așadar tema în
sine nu este o raritate sau o excepție. Lipsa ei în teritoriul Dobrogei poate fi
datorată nefericitei pierderi în timp a oricăror astfel de obiecte, fie ca lipsă de
interes pentru o astfel de temă, dată fiind lipsa practicii Jocurilor Olimpice în
teritoriu. O altă ipoteză ar fi, dat fiind că restul copiilor existente sunt din
marmură, raritatea acestui material pe teritoriul dobrogean. Dar nici grecii și nici
romanii nu considerau materialul impediment sau facilitator în existența
obiectului. Cum am afirmat mai sus, un obiect putea fi copiat în orice material, la
orice dimensiuni, atâta timp cât exista necesitate. De asemenea, nu putem miza pe
faptul că Discobolul le‐ar fi putut fi necunoscut celor din Dobrogea, date fiind
legăturile lor atât cu lumea romană cât și cu lumea grecească și existenței unor
influențe care vin tocmai din zona Egiptului28. Singurele ipoteze viabile rămân
lipsa de interes sau pierderea tuturor obiectelor din această categorie.
Statuaria din Dobrogea nu prezintă soluții îndrăznețe de factură
compozițională sau tematică. Arta statuară este folosită chiar mai pragmatic decât
în restul Imperiului Roman, doar pentru cult imperial și pentru funcția religioasă.
Putem considera acest lucru drept o atitudine lipsită de „cultura imperiului”? Eu
cred că nu. Să nu uităm că Discobolul nu este un produs cultural roman, ci o
compoziție cu sens concret într‐un anumit timp și spațiu, anume perioada
Olimpiadelor. Putem considera chiar o formă de decență culturală și de respectare
a teritoriilor și funcțiilor, inexistența acestei teme în arta dobrogeană. Mai
problematică, în acest caz, devine preluarea și copierea masivă a temei și prezența
ei în apropierea Romei (unde au fost găsite cele două copii menționate mai sus).
Discuția relației centrului cu marginea din punct de vedere antropologic
propune multe probleme. Marginile sunt ignorate, tratate superficial sau
considerate inferioare. Marginile sunt greu de controlat și manifestă influențe și
amestecuri culturale în moduri uneori dificil de definit și integrat teoriilor comun
acceptate. Renato Rosaldo critică în volumul Culture and Truth tocmai
incapacitatea teoreticianului și antropologului de a sintetiza marginea, limita,
provincia, zonele de interferență29. În cazul de față, o margine a imperiului,
precum Dobrogea manifestă o artă comparabilă cu a centrului (Roma), mai ales
COVACEF 2002, p. 95‐96.
GSCHWAULTER & OBERLEITNER 1974, p. 76‐77.
28
COVACEF, 2002, p. 158‐163.
29
ROSALDO, 1989, p. 209.
26
27
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datorită unor factori comuni, precum surse de inspirație comune (arta grecească)
sau un pantheon asemănător, ba chiar și faptul că Dobrogea preia cultul imperial.
Însă, sinteza pe care o manifestă în a prelua elemente străine sieși, precum atleții
Olimpiadei, denotă, poate, o rezistență culturală mai degrabă decât o inferioritate.
Concluzii
Început ca o serie de observații tehnologice legate de Discobolul lui Myron,
despre motivele care ar putea face obiectul reproductibil, ba chiar accentuând
calitățile necesare acestuia pentru a fi reprodus, articolul face o analiză, de fapt, a
limitelor culturale ale reproductibilității. Întrebarea reală pe care o pune este până
unde poate fi ceva preluat, dacă eliminăm criteriul posibilității și considerăm, din
start, că „se poate”. Un posibil răspuns este că obiectul poate fi reprodus nu
atunci când este tehnic posibil, așa cum ne‐am obișnuit să credem, ci atunci când
este cultural posibil. Discuția principală asupra tehnologiei producerii și copierii
în arta statuară, propune o discuție în fundal, despre difuziunea culturală și
puterea de selecție și rezistență a unui mediu cultural deja mixt în fața
influențelor străine. Articolul face, pe lângă analiza prezenței unei statui grecești
copiate într‐un mediu roman, analiza absenței aceleiași statui într‐un mediu cu
relații stabile cu lumea grecească.
Studiul propune analiza Aruncătorului de Disc, o operă sculpturală faimoasă a
antichității clasice grecești prin problematizarea existenței sale actuale prin
intermediul copiilor romane. Faima sa este demonstrată practic de existența mai
multor copii romane, câteva păstrate până în prezent. Însă insist pe faptul că
sculptura din bronz a lui Myron nu mai există. De ce insist? Pentru că judecățile
de valoare precum calitățile artistice, trebuie privite nu prin ce s‐a transmis nouă,
ci prin prisma contextului social care le‐au dat naștere. De asemenea, nu avem
cunoștințe despre versiunile precedente ale unei lucrări păstrate și nici despre
toate experimentele nereușite sau statuile neterminate. O lucrare este rezultatul
atât al experimentelor și versiunilor anterioare sieși cât și al particularităților
tehnologice care au făcut‐o capabilă de a fi păstrată, fie și prin copiere.
În studiul de față analizez, în prima parte, particularitățile tehnologice ale
sculpturii în bronz și procedeul copierii în piatră, legându‐le de contextul social și
economic al vremii. Aplicând aceste considerații asupra lucrării lui Myron putem
deduce o serie de concluzii de ordin pragmatic care au dus la copierea și, astfel,
păstrarea acesteia in detrimentul altor statui. Cea de‐a doua parte se concentrează
pe aplicarea concluziilor primei părți pe situația artei sculpturale din zonele de
provincie și de margine ale Imperiului Roman, cu precădere zona Dobrogei.
Astfel, putem observa lipsa acestei compoziții plastice, ca și lipsa oricăror forme
artistice reprezentând atleți.
Discuțiile despre cultura zonelor de margine ale unor civilizații cosmopolite
sunt de cele mai multe ori sensibile. Și, de cele mai multe ori ajung la aprecieri ale
marginilor ca fiind „lipsite de cultură” sau cu o cultură provincială (în sens
negativ, adică inferioară centrului). Dar, putem oferi considerații și evaluări
pozitive/negative unei zone de margine? Noile direcții ale studiilor de
antropologie vizează marginile, până acum considerate „invizibile” în ochii
cercetătorului, datorită imposibilității de definire a comportamentului și
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practicilor, aflate în perpetuă schimbare și adaptare. Culturile istorice oferă totuși
o claritate mai mare, iar istoricul are marele atu de a ști viitorul a ce studiază, de
a ști formele cristalizate ale unor experimente culturale. Cazul absenței unui
anumit tip de inventar artistic în Dobrogea Romană nu este îngrijorător, atâta
timp cât privim Dobrogea ca o provincie, ca zonă inferioară Imperiului. Cazul
aceleiași absențe devine intrigant în compania celorlaltor prezențe, întrucât
denotă un proces de selecție și un anumit tip de preocupări. Locuitorul marginii
alege fără șocul noului ce să preia de la culturile cu care interacționează mult mai
constant decât centrul. Alegerea, în sine, este un proces creativ. Copierea, însă, nu
este.
Prin studiul meu încerc să ofer posibilitatea unei alte abordări în ceea ce
privește construcția concepțiilor despre viața culturală și artistică, puterea și
independența creatoare a zonelor de limită, a marginilor civilizației. Consider că
forța creativă nu este dată de centru, nu este dictată și preluată la calitate
inferioară de provincie, ci mai degrabă că, dincolo de formulele oficiale impuse,
dincolo de posibilitățile economice, are loc un proces de păstrare sau reformulare
a identității culturale și sociale în contextul dat.
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Abstract: Among the most common inclusions in ceramics that we observed during
laboratory analysis, there are all kinds of inorganic or organic elements. Amidst the
ingredients we often find in the ceramic vessels’ paste, some of them natural to the clay
matrix or intentionally added by prehistoric potters, we can specify another type of
inclusions, such as microfossils. They are presented as calcareous or siliceous skeletal
remains of microscopic marine organisms. Thus, we observed elements of fossil aquatic
microfauna, especially foraminifera, ostracods, sponges, corals, clams, snails, etc. as whole
individuals, fragments or just their molds.
Why is it so important to study the marine microfossils that we sometimes meet in
our environment, in some fossiliferous clays, sands or into the flint or rock matrix?
The fossil microfauna elements identified in some ceramic fragments’ pasta
individualize the respective vessels as these natural inclusions are biostratigraphical and
technological markers. They can provide data on the clay material age and sometimes the
combustion temperature or the path followed by these ceramics.
Rezumat: Dintre incluziunile cel mai frecvent întâlnite în analiza de laborator a
ceramicii se remarcă diverse elemente de natură anorganică sau organică. La aceste
,,ingrediente” pe care le găsim cel mai des în pasta ceramicii vaselor de lut, unele prezente
în mod natural în structura argilei, altele adăugate intenţionat de străvechii olari, mai
putem specifica un alt tip de incluziuni precum microfosilele. Acestea se prezintă ca
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rămăşiţe scheletale de natură calcaroasă sau silicioasă ale unor organisme marine
microscopice. Astfel am putut observa reprezentanţi de microfaună acvatică fosilă
precum: foraminifere, ostracode, spongieri, scoici, corali, melci, etc, în forme întregi,
fragmente sau doar mulaje ale lor.
De ce este important să semnalăm prezenţa acestor microfosile marine pe care le
întâlnim uneori în natură, fie în unele argile sau nisipuri fosilifere ori încluse in matricea
unor silexuri sau roci?
Identificarea unor elemente de microfaună marină fosilă în pasta unor fragmente
ceramice individualizează vasele respective pentru că aceste incluziuni naturale pot fi
considerate markeri de biostratigrafie dar şi tehnologici. Ele pot indica date privind vârsta
materialului argilos iar uneori chiar temperatura de ardere sau traseul urmat de aceste
vase.
Faţă de alte lucrări anterior publicate1 în care am abordat diverse determinări
de laborator pe anumite fragmente ceramice, în lucrarea de faţă am urmărit
evidenţierea în pasta unor vase a unor elemente de microfaună fosilă.
Aceste fragmente de ceramică în care am evidenţiat microfosile2 provin din
periegheze şi situri arheologice din Dobrogea; toate fragmentele au fost recoltate
de la suprafaţa solului.
Simpla lor privire nu arată nimic special care să le diferenţieze de alte
fragmente ceramice, doar analiza microscopică poate releva prezenţa sau absenţa
de microfaună fosilă. Ne referim la reprezentanţi aparţinând unor grupuri de
microfaună acvatică precum: foraminifere, ostracode, spongieri, scoici, melci
marini, etc.; ele sunt prezente prin anumite elemente de schelet (test, cochilie,
spiculi, valve) sau doar mulaje ale lor.
Unele dintre microfosilele decelate în ceramică pot fi indicatori cu valoare
geocronostratigrafică sau fosile conducătoare (ajutând la datarea relativă a
sedimentelor) altele doar fosile de facies3 (ca indicatori ecologici, prin reconstituirea
paleobiotopului). Din prima categorie amintim în special reprezentanţi ai
ordinului Foraminiferida, specii indicatoare pentru anumite perioade geologice,
dar şi multe alte protozoare sau metazoare acvatice. Unele prin evoluţia lor
semnificativă într‐o anumită perioadă chiar au dat numele acelui segment de timp
(de ex. Paleogenul mai este numit şi Nummulitic)4, prin dezvoltarea explozivă a
numuliţilor în această perioadă. In a doua categorie intră şi scoicile sau melcii
descoperiţi în pasta ceramică, cu condiţia ca să se poată decela anumite structuri
ale cochiliei pentru a putea incerca o incadrare taxonomică şi prin aceasta mediul
în care au trăit 5.
1

CĂRPUŞ & CĂRPUŞ 2006, 2007, 2008, 2009; CĂRPUȘ 2010; Studii de Preistorie 2010,

2011.
2
Primele microfosile evidenţiate în pasta unor fragmente de vase au fost unele
foraminifere mari de tipul numuliţilor; fragmentele ceramice cu numuliţi au fost
descoperite într‐o periegheză în apropierea localităţii Tariverde din judeţul Constanţa.
3
NISTOR‐HANGANU et alii 1983, p.17.
4
NISTOR‐HANGANU 1983, p. 34.
5
CĂRPUŞ 2010, p. 539; în fragmentele ceramice aparţinând culturii Cucuteni C, din
aşezarea de la Ripiceni, în urma examinării la lupa binoculară am constatat că aparţin unor
scoici de apă dulce din familia Unionidae.
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Spre deosebire de resturile de scoici din pasta unor vase, vizibile uneori chiar
şi cu ochiul liber, în lucrarea de faţă vorbim de reprezentanţi ai unor specii de
faună acvatică fosilă de dimensiuni microscopice, pentru care am folosit o lupă
binoculară cu putere de mărire de 52 x.
Astfel au fost luate în studiu un număr de 14 fragmente ceramice care
prezentau în pastă exemplare întregi, fragmente sau doar mulaje ale unor
microfosile acvatice.
Etapele urmărite în această lucrare au fost:
1. zona unde au fost descoperite fragmentele ceramice;
2. descrierea sumară a fragmentelor de vas şi încadrarea lor culturală;
3. elemente de microfaună fosilă evidenţiate în pasta ceramică (încadrare
taxonomică, descriere);
4. interpretarea prezenţei microfosilelor acvatice în fragmentele ceramice
analizate;
5. concluzii.
1. Zonele în care au fost identificate şi prelevate fragmentele de ceramică cu
markeri biologici sunt:
Adâncata‐platou deal, în imediata apropiere de Mănăstirea Adâncata;
Argamum‐sit;
Histria, zona extra muros a cetăţii;
Constanţa, teren viran str. Decebal;
Corbu, spre Vadu, zonă arabilă;
Topalu recif, în imediata apropiere a Mănăstirii Sf. Gheorghe;
Tariverde, malul stâng al pârâului Iunandere;
Capidava, plaja din faţa cetăţii, pe malul Dunării;
Cheile Dobrogei, malul stâng al pârâului Ghelengic;
Techirghiol‐lac, malul sudic.
2. Piesele în care au fost evidenţiate elemente de microfaună fosilă sunt în
general fragmente de perete de vas (10 fragmente + 1 bazin de opaiţ.) şi trei toarte
de vas (de la Corbu, Capidava şi Topalu).
Din analiza pastei şi a decorului reiese că aceste fragmente ce conţin
microfosile aparţin unei ceramici din perioade diferite, începând cu Hallstatt şi
continuând cu perioadele greco‐romană, romană timpurie, romano‐bizantină. De
asemenea, majoritatea aparţin unor vase de import şi doar două fragmente pot
avea o provenienţă autohtonă.6

Referitor la posibila zonă de provenienţă a fragmentelor ceramice (după decor,
formă, pastă, etc.) şi încadrarea lor în diferite perioade culturale am apelat la doamna Livia
Buzoianu de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, căreia îi mulţumim pe
această cale.
6

https://biblioteca-digitala.ro

478

CORNELIA CĂRPUȘ, LEONID CĂRPUȘ

Fig. 1 ‐ Fragmente ceramice cu microfosile evidenţiate în pastă.
Începând din colţul stânga sus a Fig. 1, prezentarea o facem în ordinea
analizării, după cum urmează:
Adâncata‐platoul dealului; fragment de pansă amforă; argilă bej deschisă, cu
particule fine de mică alb‐gălbuie şi arămie. Este caracteristică produselor greceşti
din Thasos (Fig. 2). Fragmentul prezintă ca elemente de microfosile, spiculi de
spongieri (monoaxoni şi triaxoni).
Argamum‐sit; fragment de pansă de amforă canelată, cu caneluri drepte,
paralele; pastă gălbuie‐cărămizie, fără angobă. Este caracteristică perioadei
romano‐bizantine, sec. IV‐VI p.Chr. (Fig. 3). Prezintă puncte albe, microscopice la
exteriorul ciobului; uşor aspră la atingere din cauza particulelor fine de nisip
cuarţos din pastă. Am evidenţiat în pastă rare exemplare de foraminifere şi
fragmente mici de scoică, silicifiate.
Histria, cetate zona extra muros; fragment pansă de amforă cu caneluri
drepte, paralele. Pasta este gălbuie‐cărămizie cu incluziuni punctiforme alb‐
calcaroase, microscopice. După decor şi pastă aparţine secolului IV p. Chr.
Prezintă la exterior şi particule de nisip fin, preponderent de culoare brun‐
roşietice, lucioase. Unele din punctele albicioase conţin fosile de foraminifere mici
de tipul globigerinelor.
Constanţa, teren viran strada Decebal; fragment pansă de amforă de tip Cos
sau Pseudo‐Cos. Este specifică perioadei romane‐timpurii, sec. I‐II p. Chr.
Fragmentul are o suprafaţă netedă, fără caneluri sau striuri; culoarea este intens
cărămizie cu angobă alburie la exterior. Prezintă particule de nisip cuarţos
transparent, forme rulate, precum şi particule albe, calcaroase; mică absentă. Ca
microfosile am evidenţiat foraminifere.
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Corbu, zonă arabilă spre Vadu; fragment de toartă de amforă cu formă
elipsoidală în sectiune. Toarta aparţine unei amfore specifice produselor de
Thasos.(Fig.5). Pasta este de culoare bej‐gălbuie, preponderent nisipoasă, cu
particule cuarţoase, forme angulare şi subangulare; aspră la atingere. Prezintă
particule de mică de culori variate (albă, gălbuie şi arămie) cu orientare uneori
paralelă cu axul lung al toartei; rare lentile de oxizi de fier trivalent.
Am identificat în pastă mulajul în secţiune al unui foraminifer cu cel puţin
18 loje, mulaje ale unor valve ca şi forme întregi de ostracode fosilizate.
Ostracodul din imagine, prezent ca mulaj are partea ventrală dreaptă7.
Topalu recif; fragment de pansă amforă, cu caneluri drepte, puţin rulate.
Pastă bej, cu puţine particule de nisip cuarţos, rare lentile albe‐calcaroase şi lentile
microscopice de oxizi de fier. Aparţine sec. IV p. Chr. Conţine ca markeri biologici
foraminifere întregi şi fragmente microscopice de coral, mulaje şi porţiuni din
cochilia unui melc conic spiralat.
Topalu recif; fragment toartă de amforă, de culoare brun‐roşcată cu
suprafeţe netede şi multiple puncte albicioase microscopice (microfosile marine);
fragmentul a fost şlefuit la exterior. Mai evidenţiem în pastă nisip cuarţos, lentile
de hematit, precum şi particule lucioase, aproape sferice de culoare brun‐rubinie.
Este un produs grecesc de Sinope, sec. IV‐II a.Chr. Este cel mai bogat fragment în
microfosile marine având reprezentanţi din multe genuri de foraminifere, precum
şi spiculi de spongieri, corali, fragmente de scoici, melci, etc. (Fig. 6, 7).
Topalu recif; fragment bazin de opaiţ, cu disc rotund alveolat, cu bordură
mărginită de o incizie circulară. Pe bordură apar urmele unor volute în relief care
marcau probabil ciocul (acum lipsă) şi resturile unui decor vegetal. După C.
Iconomu, opaiţul aparţine tipului XI (opaiţ cu cioc, rotund, flancat de volute). Este
datat din perioada romană timpurie (prima jumătate a sec.I‐ jumătatea sec. II
p.Chr.).8 Pasta este fină, de culoare brun‐roşcată, uşor mai închisă la suprafaţa
exterioară în care semnalăm frecvenţi spiculi de spongieri.
Tariverde, malul stâng al pârâului Iunandere; fragment pansă de vas cu
toartă trasă din buză. Fragmentul prezintă striuri fine paralele pe pansa vasului.
Aparţine unei oale de bucătărie, de sec. VI‐V a.Chr. (Fig. 8). Pasta este de culoare
maronie închisă pe ambele suprafeţe, cu incluziuni albe, calcaroase ce ies în
evidenţă pe suprafaţa vasului.
Tariverde; fragment de umăr de vas. Culoarea ciobului are la exterior
nuanţe cărămizii iar pe interior este neagră. Fragmentul poate aparţine unui vas
de producţie locală cu aceeaşi datare (sec. VI‐V a.Chr.). In ambele fragmente de la
Tariverde evidenţiem în pastă spărturi sau forme întregi de foraminifere de talie
mare (macroforaminifere) de tipul numuliţilor; fragmentele aparţin unor vase
diferite.
Capidava‐plaja din faţa cetăţii, pe malul Dunării; fragment de toartă de
amforă romană timpurie cu două caneluri paralele, longitudinale. Aici am
evidenţiat mulajul unor melci spiralaţi (Fig. 4).
Cheile Dobrogei, pe malul stâng al pârâului Ghelengic; fragment pansă de
vas cu caneluri drepte, paralele şi egale. Fragmentul prezintă o angobă gălbuie la
7
8

CARAION 1967, p.53‐55.
ICONOMU 1967, p. 12‐13.
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exterior. Pasta pare caracteristică produselor de Sinope (sec.IV p.Chr). Evidenţiem
în pastă mulajul precum şi resturi de cochilie ale unor melci diferiţi: alungiţi sau
globuloşi, spiralaţi şi de mărimi diferite.
Techirghiol‐lac, malul sudic; fragment de mici dimensiuni cu caracteristici
asemănătoare argilelor de Thasos. Are o pastă cărămizie deschisă, fin micacee,
fără alte incluziuni în care se observă mulajul unui melc conic cu 3,5 anfracte.
Topalu recif; fund de cană, discoidal ‐ plat, cu urme de la roata olarului.
Prezintă o pastă de culoare cărămizie cu miez cenuşiu. Aparţine epocii romane,
sec. II‐IV p. Chr. Fragmentul conţine în pastă melci de formă ovoidală cu
dimensiuni de 1‐2 mm.

3. Elemente de microfaună fosilă evidenţiate în pasta ceramică (încadrare
taxonomică, descriere)
Unele dintre microfosilele identificate se numără printre markerii
biostratigrafici atribuiti unor organisme preponderent marine care au trăit în
anumite perioade geologice. Multe dintre ele pot reprezenta indicatori de
vechime geologică ai stratului şi materialului argilos sau ai degresantului. Cu
studiul lor se ocupă micropaleontologia.
Majoritatea lor aparţin unor protozoare (organisme unicelulare)
acvatice, precum foraminiferele din ordinul Foraminiferida, din care am evidenţiat
anumite exemplare: fie foraminifere mari din genul Nummulites (Tariverde), fie
specii de mici dimensiuni, precum cele din genul Globigerina (Histria, Topalu) dar
şi diferite alte specii. Excepţie face fragmentul de toartă de la Topalu‐recif care
conţine un amestec din genuri diferite de microfosile.
Pe lângă aceste organisme unicelulare (protozoare) am identificat şi câteva
organisme pluricelulare (metazoare) şi anume: ostracode (ord. Podocopida) în
fragmentul de toartă de la Corbu; spiculi de spongieri (Phylum Porifera), în
fragmentul de la Adâncata‐deal şi în cel de opaiţ de la Topalu); fragmente de
corali (clasa Anthozoa) în toarta de la Topalu‐ recif; câteva mulaje şi resturi de
cochilii ale unor specii de melci9, în fragmentele de la: Topalu, Corbu, Capidava şi
Techirghiol.
Facem menţiunea că la Argamum, într‐un alt fragment (tortiţa unui vas de
formă cilindrică ; fig. 1) am identificat în pastă prezenţa unor cristale bleu cu
suprafaţă lucioasă, cristale care nu au provenienţă locală; fragmentul a ajuns
posibil pe cale comercială din zone unde acest mineral se găseşte în stare nativă.
Acest tip de cristal poate fi şi el un marker mineralogic, demonstrând producerea
acestui vas în alte zone decât aici.
În ceea ce priveşte exemplarele de microfaună găsite în pasta unor vase vom
detalia pe scurt câteva aspecte caracteristice legate de biologia acestora. Ne vom
referi doar la cele mai des întâlnite în pasta vaselor, în urma analizei lor.
Foraminiferele sunt protozoare (organisme unicelulare) de obicei
microscopice, acvatice, preponderent marine. Ele prezintă un înveliş de protecţie
9

GROSSU 1956, p. 50‐61 şi 114.
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(test) de secreţie din carbonat de calciu: calcit sau aragonit. Unele au testul
aglutinat10, din aglomerarea diferitelor particule detritice cimentate între ele cu
calcit. Majoritatea au testul alcătuit din mai multe loje (pluriloculin) care
comunică între ele printr‐o singură deschidere (apertură) sau multiplă.
Dimensiunile extreme ale foraminiferelor sunt cuprinse între : 0,01‐ 125 mm;
majoritatea sunt însă sub 5 mm, cele peste 5 mm fiind încadrate în categoria
foraminiferelor mari.11
Din categoria acestora din urmă amintim numuliţii (Nummulites) ‐
foraminifere cu testul mare ; sunt specii extincte având o mare dezvoltare în
anumite perioade geologice precum Paleogenul, cu maximum în Eocen. Ele erau
forme litorale, bentonice, care trăiau la o adâncime cuprinsă între 50‐150 m, pe
substrate nisipoase sau calcaroase. Unele exemplare puteau atinge şi câţiva
centimetri în diametru; e şi cazul celor pe care îi vedem12 şi astăzi în blocurile de
calcar din cetatea de la Adamclisi. In Dobrogea de sud sunt consemnaţi numuliţi
în anumite zone : la cariera de calcar de la NE de Lespezi, în aflorimente la NE de
Văleni, Cetatea, sau în foraje până la 40 m, precum cele de la Albeşti sau
Limanu.13
Globigerinele sunt foraminifere de talie mică, forme planctonice (plutesc în
masa apei). In Paleogen (=Numulitic) foraminiferele înregistrează a treia
culminaţie atât prin specii bentonice (ex. numuliţii) ca şi prin specii planctonice
(precum globigerinele şi altele).14
Ostracodele sunt crustacei microscopici având dimensiuni de obicei sub 2
mm; sunt forme preponderent marine, care populează toate biotopurile zonei
litorale, de la linia ţărmului (vorbind de fauna României) până la adâncimile
abisale.15 Din totalul de 114 specii identificate în bazinul Mării Negre, pe litoralul
românesc sunt cunoscute un număr de 43 specii. Ele au corpul acoperit de o
carapace din două valve egale, mai rar inegale. Consistenţa lor variază în funcţie
de gradul de impregnare cu săruri de calciu. De cele mai multe ori mulajele
valvelor separate, calcifiate sau exemplare întregi rămân impregnate în pasta
ceramicii.
Spongierii reprezintă bureţii de mare. Ei sunt cele mai primitive metazoare;
sunt sesili, sedentari, legaţi de un substrat. Majoritatea sunt marini; dimensiunile
lor variază de la câţiva mm la zeci de cm. Corpul lor, moale la interior este
acoperit la exterior cu elemente scheletale de susţinere (spiculi) de provenienţă
calcaroasă sau silicioasă. Doar aceste elemente se pot păstra într‐un sediment:
argile, nisipuri sau matricea unor silexuri indicând originea lor marină ca mediu
de formare. In fragmentele ceramice cercetate de noi am întâlnit atât spiculi de

RĂDULESCU 1965, p. 130‐132.
NISTOR‐HANGANU 1983, p. 25.
12
In multe din blocurile bazale şi unele coloane din calcar deteriorate de intemperii,
din incinta cetăţii, se observă formaţiuni rotunde de tipul numuliţilor de dimensiuni
destul de mari.
13
IONESI 1994, p. 125.
14
NISTOR‐HANGANU et alii 1983, p. 34.
15
MÜLLER 1995, p. 247‐250.
10
11
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natură calcaroasă aparţinând clasei Calcarea cât şi de natură silicioasă specifici
clasei Demospongiae.
In ceea ce priveşte melcii, prezenţi atât prin mulajele lor dar şi prin resturi
parietale, au fost identificaţi în pasta a patru fragmente: (de la Capidava, Topalu,
Cheile Dobrogei şi Techirghiol); ei sunt de talie mică, au câţiva mm, majoritatea
cu corpul din cel mult 3‐4 anfracte (spire) şi au formă diferită: globuloasă, conică,
etc. Doar cel din fragmentul de la Cheile Dobrogei este un exemplar alungit,
turiculat, diferit ca formă de celelalte. In cazul lor întrucât avem ca material de
studiu doar resturi parietale de cochilie sau mulaje, fără evidenţierea aperturii
bucale şi a altor elemente de schelet ei nu pot fi însă determinaţi.
4. Interpretări legate de prezenţa unor microfosile în aceste fragmente
ceramice.
Cele mai multe dintre fragmentele ceramice analizate au în pasta lor fie un
singur tip de microfosile, fie două, trei sau mai multe categorii de microfaună: ex.
în fragmentele de la Corbu‐ toartă: foraminifer; ostracod; Topalu‐pansă vas:
foraminifer; melc; coral; Topalu‐toartă: multiple specii de foraminifere
(lepidocycline, elfidiide, globigerine etc.) precum şi fragmente de coral sau scoici.
Presupunem că prezenţa numuliţilor în pasta celor două vase de la Tariverde
se datorează adăugării în masa argilei (pentru a‐i conferi vasului duritate)
spărtură de calcar numulitic. Precizăm însă că depozite de calcar cu numuliţi se
găsesc în sud‐vestul Dobrogei (în special la Lespezi) şi nu în apropierea localităţii
Tariverde. Acest lucru indică faptul că cele două vase în care s‐au identificat
numuliţi au fost prelucrate într‐o zonă sudică a Dobrogei după care au fost aduse
în zona Tariverde, unde fragmentele lor au fost găsite pe malul pârâului
Iunandere. In Dobrogea, atât calcarul lumaşelic (provenit din straturi de scoici
suprapuse) cât şi cel numulitic s‐au folosit încă din antichitate la confecţionarea
blocurilor din care s‐au ridicat zidurile unor castre militare, stele funerare şi alte
amenajări. Deşi folosit frecvent în construcţii (a se vedea blocurile de calcar şi
coloanele cetăţii de la Adamclisi, Sacidava, poate şi în alte locuri) e prima dată
când am întâlnit calcar cu numuliţi inclus în pasta unor vase de ceramică.
Se pune întrebarea: elementele de microfaună
provin din argile de
sedimentare marină sau degresanţi folosiţi din diverse sedimente de calcar biogen
sau nisip fosilifer? Probabil că toate răspunsurile sunt posibile, deoarece atât
argila sau marnele16 (care sunt argile cu conţinut mai ridicat de calcar, în special
biogen) cât şi lentilele de nisip fosilifer provin din straturi geologice vechi şi pot
reprezenta potenţiale surse de microfosile ce ajung în pasta vaselor de ceramică
din diferite perioade şi locaţii.
Un exemplu inedit îl reprezintă descoperirea în fragmentul de opaiţ de la
Topalu, a unor elemente scheletale de spongieri marini, fără alte incluziuni; el
poate indica, cel puţin în acest caz, folosirea unei argile fosilifere ca material de
bază în prelucrarea lui şi nu nisipul sau alte sedimente, chiar dacă pentru opaiţe
16
In perimetrul localităţii Negreşti din judeţul Constanţa, am identificat în straturi de
marnă argiloasă de origine marină, intercalate între straturi de calcar alb, o multitudine de
microfosile marine (foraminifere, globigerine, scoici, etc.).
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se folosea o argilă foarte fină şi fluidă spre a fi turnată în tipare.
Dintre toate fragmentele ceramice analizate, cel mai bogat fragment în
microfaună este fragmentul de toartă de la Topalu. Prezenţa atâtor tipuri de
microfosile, preponderent foraminifere, într‐un singur fragment indică folosirea
unui material de provenienţă marină cu salinitate ridicată. Această microfaună
acvatică apare aici într‐o varietate taxonomică şi în toate stadiile de mărime. Ele
sunt vizibile şi datorită lustruirii vasului după uscare cu o piatră uşor abrazivă;
acest lucru a dus la înlăturarea stratului calcaros exterior punând astfel în
evidenţă structura lor internă.
In cazul acestui fragment de toartă de la Topalu prezenţa simultană în pastă
a unor genuri diferite de foraminifere: (Elphidium, Globigerina, Lepidocyclina,
Quinqueloculina, etc.) majoritatea având o dezvoltare în Eocen ne poate indica
vechimea materialului argilos ca fiind din era terţiară. Este interesant că unele din
aceste genuri de foraminiferese se găsesc şi in straturile de aceeaşi vechime din
Platforma Sud Dobrogeană. In Dobrogea de Sud am identificat numeroase
exemplare de Elphidium şi Globigerina în straturile de nisip ce aflorează în zona
localitaţilor Negreşti, Conacu, Plopeni. După tipologie toarta de la Topalu
provine însă din zona litoralului sudic al Mării Negre fiind de tip Sinope, ceea ce
sugerează o asemănare în mare parte a faunei fosile din Platforma Sud
Dobrogeană cu cea a straturilor din Platforma continentală a Mării Negre (zona
Sinope).
Decelarea microfosilelor în pasta unor vase ne poate oferi şi alte date. Faptul
că ele şi‐au păstrat morfologia ne oferă un indiciu legat de temperatura de ardere;
dacă ne referim doar la toarta de la Topalu, credem că acest ciob a suferit o ardere
între 650‐ 750 grade C. După această temperatură carbonatul de calciu din
scheletul microfosilelor suferă o transformare trecând într‐un praf albicios de
oxid de calciu, acoperind doar anumite mulaje ale lor, fără ca ele să mai poată fi
determinate. După unii autori,acest lucru se întâmplă la o ardere de peste 900
grade C17, după alţii la o temperatură de peste 750 grade C18. Oricum, morfologia
lor este afectată treptat la o ardere între 600‐800 de grade diminuând posibilitatea
încadrării lor taxonomice, după cum o dovedesc unele încercări experimentale de
laborator. 19 Totuşi putem lua în considerare şi următorul fenomen privind
afectarea morfologiei lor de temperatura de ardere. Cu cât o microfosilă provine
dintr‐un strat mai vechi se petrece un fenomen de substituire a unor elemente din
scheletul lor cu siliciu, ceea ce le conferă o rezistenţă mai mare la ardere fără a le
modifica substanţial integritatea morfologică.
Alte indicii importante sunt legate de faptul că aceste vase provin (după
pastă, decor, incluziuni, uneori de natură magmatică) din locaţii îndepărtate de
ANGHEL 2002, p. 597‐613.
În Glossary of Ceramic Terms, Tulane University, găsim următoarea precizare privind
temperatura la care carbonatul de calciu din incluziunile ceramicii se transformă în oxid de
calciu: ,,in ceramica cu incluziuni calcaroase, atunci când sunt arse între 650 şi 890 C şi în
particular la > 750 C, carbonatul de calciu se descompune în oxid de calciu care în
momentul răcirii poate absorbi apa din atmosferă transformându‐se în var stins (slaked
lime) ceea ce poate duce în timp la degradarea vasului, fenomen numit lime‐blowing.
(www.tulane.edu)
19
QUINN & DAY 2007a, p. 778; QUINN & DAY, 2007b, p. 159‐168.
17
18

https://biblioteca-digitala.ro

484

CORNELIA CĂRPUȘ, LEONID CĂRPUȘ

zona unde au fost găsite ajutându‐ne să urmărim traseul lor din centrul
de producţie până la locul descoperirii lor.
5. Concluzii
Majoritatea fragmentelor ceramice cu microfosile incluse au o altă pastă
decât argilele autohtone; ele au origine marină, cel mai probabil din zona Mării
Egee (unele sunt caracteristice produselor de Thasos, Cos sau pseudo‐Cos), dar şi
din sudul bazinului Mării Negre (Sinope) de unde au fost aduse în zona vest‐
pontică pe cale comercială, în campanii militare, etc. Excepţie fac cele două
fragmente ceramice de la Tariverde care conţin exclusiv spărtură de calcar
numulitic şi par a fi un produs local de uz comun din sec. VI‐IV a. Chr. Deşi
elementele de microfaună fosilă se întâlnesc în pasta unor vase din perioade
diferite (începând cu sec. VI a.Chr. şi până în perioada romano‐bizantină), în acest
lot de studiu ele au fost identificate preponderent în ceramica din perioada
romană şi romano‐bizantină şi mai rar în alte perioade. Semnalăm aici şi
identificarea izolată a unor spiculi de spongieri într‐un fragment neolitic
aparţinând culturii Hamangia ‐ care nu a fost cuprins în această lucrare ‐
descoperit în localitatea 23 August, judeţul Constanţa. Dar prezenţa
microfosilelor este rară în ceramica neolitică din Dobrogea, cel puţin până în
stadiul actual al cercetării noastre.
Subliniem importanţa semnalării elementelor de microfaună fosilă prezente
în pasta unor vase deoarece ele ne pot orienta spre aria de exploatare sau
vechimea materialului argilos; uneori pot indica temperatura de ardere sau
traseul urmat de vasele respective, ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm aceste
organisme drept markeri biostratigrafici şi tehnologici.
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ILLUSTRATIONS
Fig.1 ‐ Ceramic fragments with microfossils highlighted in the paste
Fig.2 ‐ Adâncata Deal: left, fragment with sponge spikes; right, magnified
image. (52x)
Fig.3 – Argamum: fragment with foraminifera; right, the enlarged image (in
detail, a Foraminifera in the paste).
Fig.4 ‐ Capidava beach: handle fragment; parietal debris and a snail’s mold
into the paste
Fig.5 – Corbu, handle fragment; image of a many lodges foraminifera and an
ostracod valve mold.
Fig.6 – Topalu, handle; right, general appearance with multiple calcareous
microfossils
Fig.7 – Topalu, handle – foraminifera, family Lepidocyclina; right, coral
fragment.
Fig.8 ‐ Fragment of a pot, Tariverde; right, image of a foraminifera, partially
silicified, genus Nummulites
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Fig. 2 ‐ Adâncata‐deal: în stânga, fragment cu spiculi de spongieri; în dreapta,
imaginea la lupă (52x).

Fig. 3 ‐ Argamum‐fragment cu foraminifere: în dreapta imaginea mărită (în
detaliu‐un foraminifer in pastă).

Fig. 4 ‐ Capidava plajă: fragment de toartă ; resturi parietale şi mulajul unui
melc în pastă.
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Fig. 5 ‐ Corbu, fragment de toartă; imagine cu mulajul unui foraminifer cu multe
loje şi a unei valve de ostracod.

Fig.6 ‐ Topalu, toartă; în dreapta, aspect general cu multiple microfosile calcaroase.

Fig 7 – Topalu, toartă ‐ Foraminifer din familia Lepidocyclinidae ; în dreapta,
fragment de coral.
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Fig.8 ‐ Fragment de vas, Tariverde; în dreapta, imaginea unui foraminifer, parţial
silicifiat, din genul Nummulites.
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NEW GEOARCHAEOLOGICAL RESEARCHES
AROUND THE DANUBIAN ISLAND PĂCUIUL LUI SOARE
Glicherie CARAIVAN
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Keywords: seismo‐acoustic survey, underwater geo‐archaeology, Byzantine
fortress, Danube River.
Cuvinte‐cheie: cercetări seismo‐acustice, geoarheologie subacvatică, fortăreaţă
bizantină, fluviul Dunărea
Abstract: The eroded ruins of a Byzantine fortress (10th‐13th centuries) still endure
on the Danubian island Păcuiul lui Soare, between 355 and 357 km. A seismo‐acoustic
survey carried out along the Danube in front of the island outlined the presence of the
fortress’ ruins under the river waters. The exposed fortress on the Păcuiul lui Soare
island has a surface of about 7500 m2, while the underwater fortress is four times larger
(28750 m2).
Rezumat: Ruinele erodate ale unei cetăți bizantine (secolele X‐XIII) încă mai rezistă
pe insula dunăreană Păcuiul lui Soare, între km 355 și 357. Un studiu seismo‐ acustic
efectuat de‐a lungul Dunării, în fața insulei, a evidenţiat prezența ruinelor cetății sub apele
râului. Cetatea expusă de pe insula Păcuiul lui Soare are o suprafață de aproximativ 7500
m2, în timp ce fortăreața de sub apă este de patru ori mai mare (28750 m2).
Introduction
On the Danubian island Păcuiul lui Soare, (coordinates: NE ‐ 44° 8ʹ 05.48ʺN;
27°28ʹ14.33ʺE and SW ‐ 44° 7ʹ44.65ʺN; 27°28ʹ 02.60ʺE), the ruins of a Byzantine
fortress from the 10th‐13th centuries are still present, many of which have already
been eroded by the Danube River (Fig. 1).
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Fig.1 ‐ Location of the Byzantine fortress
on Păcuiul lui Soare island. DigitalGlobe.
In the northeastern part of the island, hidden in a dense forest, the wall ruins
of the old Byzantine fortress are present up to the island shore, suggesting their
continuity under the Danube waters. The fortress was built between 972 – 976
years B.P., by the Emperor John Tzimiskes’ troops and reflects the Byzantine
strength in the Lower Danube.
Although no Roman archaeological level was identified up to date, it is
assumed that the Byzantines built the fortress on the ruins of an older city,
reusing the building material. They also put into practice a new technique,
proving the competence and ability of the manufacturers.
Two methods were used to stabilize the walls’ foundation on the non‐
consolidated alluvial substrate: (a) a deep foundation, which required a large
effort or a wooden (oak beams) sub‐construction and a large amount of stone as
well, or (b) the wall foundation was made of burned oak stakes stuck in the
ground at regular intervals, over which the manufacturers placed oak beams, both
longitudinally and transversely. The empty spaces were filled with mortar
(masonry) ‐ a mixture of lime, gravel and grated/shredded stone. In the case of
Păcuiul lui Soare Byzantine fortress, the latter approach was used.
Modern underwater remote sensing techniques introduce many advantages
to the underwater archaeology, particularly to the detection of submerged man‐
made structures of archaeological interest. This work presents the preliminary
results of a seismo‐acoustic and magnetometric survey in the Danube River
aiming to find the ruins of a Byzantine fortress on the riverbed.
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Material and methods
In the fall of 1987, a sedimentological and seismo‐acoustic survey was
carried out by GeoEcoMar on the Romanian Danube route. The seismo‐acoustic
profiling was conducted using the ultrasonic survey method with continuous
recording (vertical sonar). A high‐frequency transmitter generates a sound wave
that propagates through the water layer with a speed of about 1500 m/sec and
reflects at the water/sediment interface, being received by a transducer
(hydrophone), located in the same place with the transmitter. The pulse length
generated by the transmitter has a magnitude order of milliseconds and the issue
rate of 1 second. The bottom reflected signal was recorded on an electro‐sensitive
paper, obtaining a continuous profiling during the vessel’s trackline. An Ocean
Sonics vertical sonar ORS‐219 with dry recording paper and working emission
frequency of 8 KHz was used during this survey. The equipment was mounted on
a tug of 600 hp, with a maximum draft of 1.80 m. The optimal considered speed of
the research vessel was around 13 km/h. The vessel’s route followed the river
sailing line to the Păcuiul lui Soare island’s proximity (Fig. 2). The position and
navigation of the vessel were carried out using a DGPS system with an accuracy
of less than 1 m.

Fig. 2 ‐ Păcuiul lui Soare Fortress GPS position ‐ 44° 7ʹ56.13ʺN; 27°28ʹ16.35ʺE.
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Fig. 3 ‐ The NE ‐ SW profile, between: NE ‐ 44° 8ʹ 05.48ʺN; 27°28ʹ14.33ʺE and
SW ‐ 44° 7ʹ44.65ʺN; 27°28ʹ 02.60ʺE.

Fig. 4 ‐ Hypsometric map of the Danube River in front of the island.
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Fig. 5 ‐ Magnetometric anomaly map in front of Păcuiul lui Soare Island.
Results and discussion
The longitudinal seismo‐acoustic profile made in front of the fortress,
showed an informative vertical picture of the Danube bed. A mound‐like feature
is obtained on the seismo‐acoustic profile to the northern wall of the fortress. This
feature appears as a sharp rise of the Danube bottom having a length of about 40
m and a height of 9 m compared to the surrounding riverbed. The minimum
water depth of the river was only 4.5 m. This feature is developed on a
bathymetric background of 14‐15 m. The acoustic character of the seismo‐acoustic
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profile suggests the hard nature of the raised feature, compared with the usual
“anti‐dune” morpho‐dynamic structures of the sedimentary bed (Fig. 3). The
presence of the well‐shaped depressions of the Danube bed downstream and
upstream of the underwater raised feature illustrates the hydrodynamic
conditions, induced by the fortress walls’ undermining and flooding (Fig. 3).
Upstream of the main bed lifting, some small positive ruin‐shaped irregularities
are found on the Danube bottom, with a height ranging from 1.00 to 1.50 m (see
Fig. 2 and Fig. 3). The seismo‐acoustic profile also showed two sub‐bottom
discontinuous reflectors from 3 to 5 m below the riverbed, indicating the existence
of different lithological characteristics lenses. The Byzantine fortress walls located
on the island of Păcuiul lui Soare end sharply at the bank of the Danube,
suggesting the underwater continuity of the ruins under the Danube River
waters. The seismo‐acoustic survey conducted on the Danube River near the
Păcuiul lui Soare island brings an important geophysical argument supporting this
hypothesis. The sub‐bottom discontinuous reflectors identified on the seismo‐
acoustic profile could represent the wooden foundation on which the fortress
walls were built. With the Danube flow regime changes, the left side of the island
was subject to enhanced erosion, causing sub‐digging of the foundation’s
structure. In 2003, when the Danube water was at very low levels, the wood
beams network was clearly visible.
On the eastern right bank of the Păcuiul lui Soare island, where a narrow
branch separates the island from the Dobrogean land, the erosion was less
destructive. Therefore, the structures were preserved in good condition (for
example, the wharf, and see Fig. 2).
Magnetometric and bathymetric studies
A short but dismissive geophysical mapping of the site was also carried out
in May 10‐12, 2010, during the cruise along the Danube River of the R/V “Istros”,
operated by GeoEcoMar Institute. The geophysical research covered a 1.2 km long
section of the river and the last 0.6 km of the Ostrov secondary arm. It consisted
of synchronous single‐beam, dual frequency bathymetry and high resolution
magnetometry. The total length of the geophysical lines was around 53 km for the
bathymetry and 23 km for magnetometry.
The bathymetric map (Fig. 4) gives a detailed view of the riverbed and
undoubtedly highlights the submerged extension of the byzantine fortress on a
wide, semicircular surface (250 m length along the river and 180 m off the Păcuiul
lui Soare island). The height of the submerged fortress walls, highlighted by
bathymetry, is ranging from 2 m to over 8 m above the riverbed (Fig. 4).
The exposed fortress on the Păcuiul lui Soare island has a surface of about
7500 m2, while the submerged fortress is four times larger (28750 m2).
Despite the huge magnetic bipolar anomaly due to a modern (recent) river
shipwreck, which lies on the northern foothill (flank, side) of the fortress wall, at
over 12 m water depth, the total field magnetic mapping was able to positively
distinguish most of the submerged walls. This is probably due to the presence of
fired bricks and/or allochthonous raw construction materials, with above average
magnetic properties, within the walls’ structure (Fig. 5).
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Conclusion
The previous underwater seismo‐acoustic survey carried out in front of the
Păcuiul lui Soare island fortress and the recently made bathymetric and
magnetometric researches provide strong arguments that the remnants of the city
extend in the Danube River.
Therefore, further geo‐archaeological research is required in the studied
area, through a comprehensive interdisciplinary program, involving
sedimentological and geophysical studies, in conjunction with direct
observations, specific to underwater archaeology. The proposed survey will lead
to a better understanding of the history of the city as well as the sedimentary‐
hydrodynamic evolution of the island.
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ABOUT THE EARLY HELLENISTIC GOLD AND SILVER
COINAGE FROM TOMIS1
Emanuel PETAC
Aurel VÎLCU
Keywords: Tomis, staters, tetradrachms, Black Sea, Alexander the Great,
Lysimachus.
Cuvinte cheie: Tomis, stateri, tetradrahme, Marea Neagră, Alexandru cel
Mare, Lysimach
Abstract: The recently published “Black Sea” thesaurus gave us the occasion to
revise the early series of gold and silver coins from Tomis. There are many significant
news concerning the appearance of the first two Tomis series of Alexander‐type
tetradrachms, having the reverse mint mark
in the exergue and monogram
in the
left field or the same mint mark in the left field and the same monogram in the exergue.
All of them were struck using the same obverse die but three different reverses. We notice
the same symbols and the same phenomenon on the contemporary Lysimachus type staters
in the left field and monogram
in the exergue. Except
of the city having mint mark
a single one (mint mark TO, moneyer N), all the others were struck using the same
and
). It seems that Tomis
obverse die, the same mint mark and two moneyers (
struck at the middle of the third century BC several series of staters and tetradrachms
having specific obverse die‐links reflecting the growing political importance of the new
polis after the Monopoly War.
Rezumat: Recent publicatul tezaur generic numit „tezaurul Marea Neagră” ne‐
a dat ocazia să readucem în discuție seriile timpurii de monede de aur și argint de la
Tomis. Este de remarcat apariția primelor două serii de tetradrahme de tip Alexandru
în exergă și monograma
în camp
bătute de cetate, având pe revers sigla de atelier
1
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stânga sau aceeași marcă de atelier în câmp stânga și aceeași monogramă în exergă. Toate
au fost bătute folosind aceeași ștanță de avers, dar trei reversuri diferite. Remarcăm
aceleași simboluri și același fenomen pe staterii contemporani de tip Lysimach ai cetății,
în camp stânga și monograma
în exergă. Cu excepția unuia
cu sigla de atelier
singur (având sigla de atelier TO și magistratul N), aceștia din urmă au fost bătuți
folosind aceeași ștanță de avers, aceeași siglă de atelier și doi magistrați monetary (
and
). Materialul conduce la concluzia că Tomisul a bătut la mijlocul sec. III a.Chr.
mai multe serii de stateri și tetradrahme având legături de ștanțe specifice și reflectând
creșterea importanței politicii ca și noul statut (polis) al aşezării după Războiul
Monopolului.
Until the last few years, our knowledge about the gold and silver early
Hellenistic monetary issues from Tomis was extremely limited. We have had not a
single third century BC stater attributed to the city and there were only some very
rare and doubtful tetradrachms considered to be struck there2. The last decade
offers a few examples of exceptionally rare Lysimachus type staters having on the
or TO), all of them coming from the
reverse a presumed Tomis mintmark (
international commerce and not a single one from a well‐known thesaurus3. Their
historical importance now significantly grows because of the confirmation
received from one of the most important discoveries of the last years, the so‐
called “Black Sea” thesaurus4. Recently published, it provides an extraordinary
support of the suggested sequence and chronology of the first early Hellenistic
gold and now silver monetary issues of the city. We now have an almost complete
series of the earliest Tomis staters and tetradrachms and the possibility to
improve our previous considerations about pre‐trident Lysimachus type series of
the city, making even some suppositions about the possible future expectations.
CATALOG
First series: <LF>

; <EX>

Tetradrachms (Alexander type)
O 1. Head of Herakles right, wearing lion skin headdress.
R 1. BAΣΙΛΕΩΣ (left) – [Α]ΛΕΞΑΝΔΡoΥ (right). Zeus seated left, holding eagle
and sceptre; in the left field,
; in the exergue, .
1.

AR 17,06 g; 27 mm (pl. I, 1).
Naville Numismatics Ltd., Auction 2, 21 September 2013, lot 40.

2.

AR 16,97 g; 26 mm (pl. I, 2).
MARINESCU & LORBER 2012, p. 199, no. 1 (Black Sea thesaurus, lot B).

2
3
4

PRICE 1991, p. 196, no. 1211‐1212.
PETAC & VÎLCU 2012, p. 53, no. 1‐4.
MARINESCU & LORBER 2012, p. 199, no. 1‐2.
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3.

AR 11 h; 16,94 g; 27 mm (pl. I, 3).
Classical Numismatic Group, Auction 91, 19 September 2012, lot 214.
O 1. Head of Herakles right, wearing lion skin headdress.
R 2. BAΣΙΛΕΩΣ (left) – [Α]ΛΕΞΑΝΔΡoΥ (right). Zeus seated left, holding eagle
and sceptre; in the left field,
; in the exergue, .
4.

AR 12 h; 16,55 g; 26 mm (pl. I, 4).
American Numismatic Society collection, from Lincoln 1911 (Price 1997: 204,
no. 1318).
PRICE 1991, p. 204, no. 1318; years 250‐200 BC.
Second series: <LF>

; <EX>

Staters (Lysimachus type)
O 1. Head of Alexander the Great, to right.
R 1. BAΣΙΛΕΩΣ (right); ΛΥΣΙΜΑΧ●Υ (left); Athena seated left, resting on shield,
holding Nike and spear; inner left field, ; in the exergue, unclear monogram,
probably
.
5.

AV 8,47 g; 18 mm (pl. II, 5).
LHS Numismatik AG 95 (25.10.2005), lot 555.

6.

AV 1 h; 8,47 g; 18 mm (pl. II, 6).
A. Tkalec AG (27.10.2011), lot 46; Roma Numismatics, Auction 3, 31 March
2012, lot 183; Roma Numismatics, Auction 7, 22 March 2014, lot 484.
MÜLLER 1858.
PETAC & VÎLCU 2012, p. 53, no. 1‐2.
Tetradrachms (Alexander type)

O 1. Head of Herakles right, wearing lion skin headdress.
R 3. BAΣΙΛΕΩΣ (left) – [Α]ΛΕΞΑΝΔΡo[Υ] (right). Zeus seated left, holding eagle
and sceptre; in the left field, ; in the exergue, unclear monogram, probably
.
7.

AR 17,13 g; 28 mm (pl. II, 7).
PRICE 1991.
MARINESCU & LORBER 2012, p. 199, no. 2 (Black Sea thesaurus, lot C).
Third series: <LF> TO; <EX>
Staters (Lysimachus type)

O 1. Head of Alexander the Great, to the right.
R 2. BAΣΙΛΕΩΣ, to the right; ΛΥΣΙΜΑΧ●Υ, to the left; Athena seated left, resting
on shield, holding Nike; no spear; inner left field, TO; in the exergue,
.
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8.

AV 8,33 g; 18 mm (pl. II, 8).
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 158, 8 October.2007, lot

67.
MÜLLER 1858.
PETAC & VÎLCU 2012, p. 53, no, 3.
Fourth series: <LF> TO; <EX> N
Staters (Lysimachus type)
O 2. Head of Alexander the Great, to right.
R 3. BAΣΙΛΕΩΣ, to right; ΛΥΣΙΜΑΧ●Υ, to left; Athena seated left, resting on
shield, holding Nike; no spear; inner left field, TO; in the exergue, N.
9.

AV 12 h; 8,33 g; 18 mm (pl. II, 9).
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, inv.
AV.A. 156.
MÜLLER 1858.
PREDA & PETAC 2006, p. 36, no. 131.
PETAC & VÎLCU 2012, p. 53, no. 4.

As we already said, the main news of the Black Sea thesaurus in this specific
topic consists of the spectacular emergence of the presumably Tomis’ Alexander
type tetradrachms 5 having partially the same mint marks and monograms as the
already known early pre‐trident Lysimachus type staters of the city6. The new
image is much more complete and accurate. The situation is not different, but
there are some changes in the general sequence of the issues and a lot of
significant news concerning the silver denomination. The consequences are also
spectacular. Our previous study considered that the first gold issue from Tomis is
represented by the Lysimachus type stater having the monogram of the city’s
in the exergue,
name ( ) on the reverse, in the left field and the monogram
observing also that the same obverse die was used to strike the next coin from the
next issue having a new mint mark of the city – TO – in the left field and
in the exergue7. At that time, there was no data suggesting a
monogram
possible previous issue. It is now quite clear that we have in fact an earlier first
in the
series represented until now only by tetradrachms, with the mint mark
exergue and magistrate’s name
in the left field. There are three or maybe four
such tetradrachms registered, struck with the same obverse die and two reverse
dies (cat. no. 1‐4). It is difficult to know what pair of dies was the first in use, but
we noticed two different types of eagles and two types of Zeus drapery. Until
now, the eagle present on the ANS collection tetradrachm (cat. no. 4) seems to be
unique. We will not be surprised to see (but not necessarily) in a certain future a

MARINESCU, LORBER 2012, p. 199, no. 1‐2.
PETAC & VÎLCU 2012, p. 53, no. 1‐3.
7
PETAC & VÎLCU 2012, p. 53, no. 3.
5
6
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stater from the first issue (represented today only by tetradrachms) struck also
with the same specific obverse die used for gold in the second and third issues. It
could be the same situation for Istros (also not necessarily), from where we have
until now only a Lysimachus type stater with the mint mark IΣ in the left field
in the exergue8. It is also possible that the present situation is
and monogram
the real one, as long as we have the same confirmation from Istros and Tomis –
Lysimachus type staters with mint mark in the left field and monogram in the
exergue and not a single one having the mint mark in the exergue. The second
issue from Tomis is represented by both staters and tetradrachms that move the
in the left field and the monogram
in the exergue. The
mint mark
tetradrachms were struck with the same obverse die used in the first issue, as it
happened for the next issue stater. The next Tomis issue – the third one – is
represented until now only by one stater (with a new mint mark, TO, in the same
– in the exergue, but the same obverse die as
left field, a new monogram –
for the previous one) – and we expect a possible tetradrachm with the same
features. Finally, we also have a single stater for the fourth issue with the mint
mark TO in the left field, a new monogram, N, in the exergue, but a different
obverse die.
There are a few significant consequences of this new situation. First of all, as we
already saw in Odessos, it seems that the Lysimachus type staters and Alexander
type tetradrachms were struck in the same period 9. It does not necessarily mean at
the same time (although this possibility cannot be excluded); it could be a
chronological difference of several months between this different gold and silver
issues and certain political reasons generating this situation. If for gold coins
there is a quick transition from Alexander type staters to Lysimachus type in
Istros10, Mesembria11, Odessos12, the silver’s situation seems to be different,
Alexander type tetradrachms being the single ones struck in the West‐Pontic cities
in that period13. We now have a continuous and representative series of staters
and tetradrachms for Tomis (linked, in many cases, for each denomination, by the
same specific obverse dies), from the first series to the early trident‐in‐the‐exergue
14 or AI on the reverse 15. It is important to observe
ones, having monograms
that, for the first time, we have at least two from the four or five known
tetradrachms, representing two distinct issues, coming from a very important
thesaurus – the Black Sea16. It also contains another very rare issue (Price 1991, p.
196, no. 1212), with two pilei on the reverse17, considered to be struck in Tomis
(Price 1991, p. 196, no. 1211‐1212). It seems to be obvious now that the rare

PETAC 2010, p. 569‐574; VÎLCU & PETAC 2012, p. 53‐60.
PETAC & VÎLCU 2013, p. 318.
10
PETAC 2010, p. 569‐574.
11
PETAC 2011, p. 7‐14.
12
PETAC & VÎLCU 2013, p. 314.
13
PRICE 1991, p. 173‐205.
14
MÜLLER 1858, no. 280.
15
PETAC & VÎLCU 2012, p. 54, no. 6‐8.
16
MARINESCU & LORBER 2012, p. 199, no. 1‐2.
17
MARINESCU & LORBER 2012, p. 213, no. 322.

8

9
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Alexander type tetradrachms with two pilei on the reverse (Price 1991, p. 196, no.
1211‐1212) have no place in the monetary issues of the city. There are several
: Price
different issues of this particular type – having or not the monogram
1991, p. 196, no. 1211, in Kirazli hoard18 and Price 1991, p. 196, no. 1212, in
Mektepini hoard19 – or even without pilei – in the Golyam Manastir thesaurus20,
but using the same obverse die as Price 121221. We have again, for this particular
type as well, a scarce but almost continuous and representative series involving
several obverse and reverse dies, all the four known tetradrachms belonging to
certain treasures – Kirazli22, Mektepini23, Golyam Manastir24, and Black Sea25. Until
their chronology will be revised, it is important to notice the terminus ante quem
offered by the Kirazli thesaurus, around 235 BC if not earlier26. They are
contemporary with the tetradrachms with the mint mark , both types appearing
in the Black Sea thesaurus27. It is plausible that the “pilei” series was struck
somewhere in the region, but not in Tomis. We could suppose a certain
connection with the mint producing the strange stater Price 963, having a quiver
(in fact ) on the reverse28. The entire process reflects the growing
and
importance of Tomis from the middle of the third century BC, after the Monopoly
War, as a new polis on the Western border of the Black Sea.
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Thrace hellénistique, Arheologija 30 (1988), 2, p. 15‐27.
VÎLCU & PETAC 2012 – A. Vîlcu & E. Petac, The Second Syrian war and the gold
staters of Alexander type struck at Istros, AJN 24 (2012), p. 53‐60.
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Plate 1 ‐ First series of Alexander type tetradrachms from Tomis:
1‐3 = group a; 4 = group b.
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Plate 2 ‐ Staters and tetradrachms from Tomis:
5‐7 = second series; 8 = third series; 9 = fourth series.
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MONEDE ANTICE ȘI BIZANTINE DIN COLECȚIA
MUZEULUI NAȚIONAL BRUKENTHAL
Gabriel TALMAȚCHI
Claudiu MUNTEANU
Cuvinte cheie: Dobrogea, monede, secolele II a.Chr.‐XIII p.Chr.
Keywords: Dobrudja, coins, 2nd BC ‐ 13th AD centuries
Rezumat: În colecția numismatică a Muzeului Național Brukenthal se află trei
loturi de monede romane și bizantine (numite de noi convențional A, B și C), două
aparținând unor foste colecții private din localitățile Cisnădie (Carol Schultz) și Sibiu
(Adam Walter), iar un al treilea a făcut parte din colecția Muzeului Asociațiunii din
Sibiu (ASTRA). Aceasta din urmă este o donație din partea unei persoane necunoscute,
făcută înainte de anul 1950. Cele trei loturi au o proveniență dobrogeană, după
componenţa lor: denari, antoninieni, sesterți, aşi, dupondii, emisiuni coloniale din bronz
din secolele I‐III, folles și alte nominaluri romane de modul redus din secolul IV p.Chr.,
dar și monede bizantine de bronz din secolele VI‐VII și IX‐X p.Chr. Cele trei colecții au
fost alcătuite după același tipic. Pe de o parte, reţinem un nucleu mare format din diverse
monede de nominal diferit, din argint și metal comun, medievale și moderne, sau chiar
contemporane. Pe de altă parte, remarcăm un nucleu mai mic format din piese romane și
bizantine, împreună cu monede turcești medievale și moderne, monede rusești moderne și,
mai important, monede moderne și contemporane. Multe dintre acestea din urmă sunt
„exotice”, în special emisiuni chinezești și diverse asiatice, care nu pot proveni decât
dintr‐un port comercial, în acest caz Constanța.
Abstract: There are three batches of Roman and Byzantine coins (that we
conventionally called A, B and C) in the numismatic collection of the National Museum
of Brukenthal; two of them belonged to former private collections from Cisnădie (Carol
Schultz) and Sibiu (Adam Walter), and the third one was part of the Astra National
Museum Complex (ASTRA) collection. The latter is a donation from an unknown person
made before 1950. The three batches have dobrudjan origins, according to their structure:


Gabriel TALMAŢCHI: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Piaţa
Ovidiu nr. 12, Constanţa; e‐mail: gtalmatchi@yahoo.com.

Claudiu MUNTEANU: Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Piaţa mare, nr. 4‐5, Sibiu;
e‐mail: munclaiul@gmail.com.
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denarii, Antoninianii, sestertii, asses, dupondii, 1st‐3rd century colonial bronze issues,
folles and others reduced Roman coinage from the 4th century AD, but also 5th and 9th‐10th
centuries AD byzantine bronze coins. These three collections were made by the same
pattern. On one hand, we retain a big core made of various different value coins, of silver
and common metals, medieval and modern, or even contemporary. On the other side, we
recall a smaller core made of Roman and Byzantine coins, along with Turkish medieval
and modern coins, modern Russian coins and, more important, modern and contemporary
coins. Many of them are “exotic”, especially the Chinese and various Asian issues, which
can only come from a commercial port, Constanţa in this case.
*
Articolul îşi propune continuarea unui demers mai vechi al nostru de a
identifica şi publica din colecţia numismatică a Muzeului Național Brukenthal
descoperiri izolate sau tezaure provenite cert sau cu o mare probabilitate din
spaţiul dobrogean. Această colecţie, care cuprinde astăzi peste 66.000 de
exemplare, continuă colecţia numismatică deţinută de baronul Samuel von
Brukenthal care, la începutul secolului XIX, era considerată „drept una din cele
mai importante colecţii europene”1.
La lista de materiale publicate până în prezent,2 adăugăm alte trei loturi de
monede romane, romano‐bizantine și bizantine (numite de noi convențional A, B
și C), două aparținând unor foste colecții private din localitățile Cisnădie (Carol
Schultz) și Sibiu (Adam Walter), iar un al treilea a făcut parte din colecția
Muzeului Asociațiunii din Sibiu (ASTRA), fiind o donație din partea unei
persoane necunoscute înainte de anul 1950.
Aceste trei loturi au, cu siguranță, o proveniență dobrogeană, după
componenţa lor: denari, antoninieni, sesterți, aşi, dupondii, emisiuni coloniale din
bronz de secol I‐III p.Chr., folles și alte nominaluri romane de modul redus din
secolul IV p.Chr., dar și monede romano‐bizantine de bronz din secolele VI‐VII
p.Chr., bizantine din X‐XI p.Chr. şi una aparţinând Imperiului Latin de Răsărit
(secolul XIII).
Există și un alt numitor comun în cele trei colecții care confirmă proveniența
dobrogeană și, mai mult decât atât, indică și posibilul loc de achiziționare a lor.
Cele trei colecții au fost alcătuite după același tipic: un nucleu mare format din
diverse monede de nominal diferit, din argint și metal comun, medievale și
moderne, sau chiar contemporane, provenite din Transilvania și din vestul
Europei (în special din statele germane). Apoi, un nucleu mai mic format din
piese romane și bizantine, împreună cu monede turcești medievale și moderne,
monede rusești moderne și, mai important, monede moderne și contemporane,
multe dintre ele exotice, în special emisiuni chinezești și asiatice diverse (care nu
pot proveni decât dintr‐un port comecial, în acest caz Constanța). Acesta este și
singurul loc de unde se puteau procura, în această combinație, astfel de monede în
prima jumătate a secolului XX și în primele două sau trei decenii ale perioadei
comuniste.
ITTU 2008, p. 26.
TALMAŢCHI & MUNTEANU 2009, p. 7‐40; TALMAŢCHI 2010, p. 399‐406;
TALMAŢCHI & MUNTEANU 2013, p. 479‐490.
1
2
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Încă un argument pentru această proveniență este faptul că multe dintre
monedele moderne și contemporane internaționale din aceste colecții provin din
zone cu porturi cu activitate comercială.
În continuare vom face, sub forma unor cataloage, prezentarea detaliată a
exemplarelor numismatice de interes.
*
A. În anul 1983, 327 de piese numismatice intrau în colecția numismatică a
Muzeului Național Brukenthal, donate de către colecționarul Carol Schultz din
localitatea Cisnădie, județul Sibiu. Conform procesului verbal 3164/4 august 1983,
colecția acestuia se compunea din: o drahmă Dyrrhachium, nouă monede
maghiare medievale, doi taleri de la Ferdinand III, patru monede de la Sigismund
III, două monede republicane romane, o monedă de la Maria Theresia și 22
monede imperiale romane diverse, două monede bizantine, 55 de monede
turcești, cinci monede Sadagura, 37 de monede rusești și 187 de monede străine
moderne.

https://biblioteca-digitala.ro

GABRIEL TALMAȚCHI, CLAUDIU MUNTEANU

512

CATALOG3
Traianus
A‐1. AE; sestertius; 6h; 21,88 g; 30,5 x 31,3 mm.
BMC, III, p. 204, nr. 964‐965, pl. 37, nr. 1, monetărie Roma, anii 112‐114 p.Chr sau
p. 216, nr. 1015, pl. 40, nr. 9, Roma, anii 114‐115 p.Chr sau p. 218, nr. 1023, pl. 41,
nr. 5, Roma, anii 115 (?)‐116 p.Chr.; RIC, II, p. 288, nr. 624‐625, pl. XI, nr. 205,
Roma, anii 112‐114 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/2, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
A‐2. AE; sestertius; 7h; 22,24 g; 31,6 x 32,5 mm.
BMC, III, p. 204, nr. 966 sau 967, pl. 38, nr. 1, monetărie Roma, anul 111 p.Chr.;
RIC, II, p. 288, nr. 621‐622, pl. XI, nr. 192, Roma, anii 112‐114 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/3, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
A‐3. AE; quadrans ?; ?; 2,63 g; 17,8 x 18 mm.

Prezentarea în cataloagele celor trei colecţii se face în ordine cronologică, pe
emitenţi; la identificări au fost folosite următoarele cataloage de specialitate: BMC I ‐ H.
Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. I, Augustus to Vitellius,
London, 1923; BMC III ‐ H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol.
III, Nerva to Hadrian, London, 1966; BMC IV ‐ H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the
British Museum, vol. IV, Antoninus Pius to Commodus, London, 1968; BMC V ‐ H. Mattingly,
Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. III, Pertinax to Elagabalus, London,
1950; DOC III/2 ‐ Alfred Bellinger and Philip Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in
the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, volume III, Part 2, Philip
Grierson, Basil I to Nicephorus IIII (867‐1081), Washington, 1973; DOC IV/2 – M. F. Hendy,
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore
Collection, volume IV, Part 2: The Emperors of Nicaea and Their Contemporaries (1204‐1261),
Washington, 1999; MIB I – W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini von Anastasius I. Bis
Justinianus I. (491‐565), band I, 1973; MIB II ‐ W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini von Justinus
II. Bis Phocas (565‐610), band II, 1975; MORRISSON II ‐ Cécile Morrisson, Catalogue des
monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale. Tome II. De Phillipicus à Alexius III (711‐
1204), Paris, 1970; MARTIN 1992 ‐ Ferencz Martin, Kolonialprägungen aus Moesia Superior
und Dacia, Budapest/Bonn, 1992; RIC I – C. H. V. Sutherland & R. A. G. Carson, The Roman
Imperial Coinage, volume I, from 31 BC to AD 69, London, 1984; RIC II – H. Mattingly & E. A.
Sydenham, The Roman Imperial Coinage, volume II, Vespasian to Hadrian, London, 1926; RIC
III ‐ H. Mattingly & E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, volume III, Antoninus Pius
to Commodus, London, 1930; RIC IVa ‐ H. Mattingly & E. A. Sydenham, The Roman Imperial
Coinage, volume IV,Part. I, Pertinax to Geta, London, 1936; RIC IVb ‐ H. Mattingly, E. A.
Sydenham & C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, volume IV, Part. II, Macrinus
to Pupienus, London, 1938; RIC, IVc ‐ H. Mattingly, E. A. Sydenham & C. H. V. Sutherland,
The Roman Imperial Coinage, volume IV, Part. III, Gordian III to Uranius Antoninus, London,
1949; RIC Va ‐ H. Mattingly & E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, volume V, Part.
I, Valerian to the reform of Diocletian, London, 1968; RIC VI – C. H. V. Sutherland & R. A. G.
Carson, The Roman Imperial Coinage, volume VI, from Diocletian`s reform (A.D. 294) to the death
of Maximinus (A.D. 313), London, 1967; RIC VII ‐ C. H. V. Sutherland & R. A. G. Carson, The
Roman Imperial Coinage, volume VII, Constantine and Licinius A.D. 313‐374, London, 1966; RIC
VIII ‐ C.H.V. Sutherland & R.A.G. Carson, The Roman Imperial Coinage, volume VIII, The
family of Constantine I A.D. 337‐364), London, 1981; RIC IX – H. Mattingly, C.H.V.
Sutherland & R.A.G. Carson, The Roman Imperial Coinage, volume IX, Valentinian I ‐
Theodosius I, London, 1951.
3
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Nr. inv. T 1734/16, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Hadrianus
A‐4. AE; as; 5h; 11,30 g; 24,4 x 25,6 mm; (pl.I, nr.A‐4).
BMC, III, p. 486, nr. 1620, pl. 91, nr. 2, monetărie Roma, anii 119‐138 p.Chr.; RIC,
II, p. 444, nr. 831, anii 134‐138 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/4, MNBrukenthal; stare de conservare mediocră.
A‐5. AE; dupondius; 5h; 7,11 g; 26,4 x 26,9 mm.
BMC, III, p. 484, nr. 1611‐1613, pl. 90, nr. 17, monetărie Roma, anii 119‐138 p.Chr.
?.
Nr. inv. T 1734/5, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Antoninus Pius
A‐6. AE; As; 6h; 10,37 g; 24,2 x 24,5 mm; (pl.I, nr.A‐6).
BMC, IV, p. 223, nr. 1380‐1385, pl. 33, nr. 1, monetărie Roma, anii 140‐143 (şi 144
p.Chr); RIC, III, p. 117, nr. 705 (a‐c), Roma, anii 140‐144 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/9, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
A‐7. AE; As; 11h; 8,40 g; 25,3 x 26,7 mm.
BMC, IV, posibil p. 300, nr. 1835‐1837, pl. 45, nr. 6, monetărie Roma, anii 148‐149
p.Chr.; RIC, III, p. 134, nr. 860 (a‐c), Roma, anii 148‐149 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/14, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
A‐8. AE; dupondius; 12h; 9,62 g; 24,1 x 24,9 mm; (pl.I, nr.A‐8).
BMC, IV, p. 358, nr. 2091‐2092, pl. 50, nr. 11, monetărie Roma, anii 159‐160 p.Chr.;
RIC, III, p. 146, nr. 977, Roma, anii 157‐158 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/11, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Diva Faustina (Antoninus Pius)
A‐9. AE; sestertius; 5h; 21,09 g; 31,9 x 32 mm.
BMC, IV, p. 244, nr. 1525, pl. 36, nr. 11, monetărie Roma, a treia emisiune.
Nr. inv. T 1734/6, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
A‐10. AE; dupondius; 6h; 11,07 g; 25,6 x 26,4 mm; (pl.I, nr.A‐10).
BMC, IV, p. 246, nr. 1539, pl. 37, nr. 6, monetărie Roma, a treia emisiune; RIC, III,
p. 166, nr. 1154, Roma, postumă, anul 141 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/7, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Marcus Aurelius
A‐11. AE; Dupondius; 12h; 10,19 g; 23,8 x 25,7 mm.
Nr. inv. T 1734/8, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Marcus Aurelius/Commodus ?
A‐12. AE; As ?; 12h; 9,88 g; 24,1 x 25, 6 mm.
Nr. inv. T 1734/15, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
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Commodus ?
A‐13. AE; As ?; 5h; 8,60 g; 22,9 x 24,3 mm.
Probabil BMC, IV, p. 809, nr. 590‐591, pl. 106, nr. 14, monetărie Roma, anii 186‐187
p.Chr.; probabil RIC, III, p. 423, nr. 494, anii 186‐187 p.Chr. sau p. 426, nr. 523,
monetărie Roma, anii 188‐189 p.Chr., dar trimiterile se fac la sestertius!.
Nr. inv. T 1734/13, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Commodus ?
A‐14. AE; As; 11h; 11,02 g; 24,1 x 26,1 mm.
Nr. inv. T 1734/12, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Caracalla
A‐15. AE; As; 1h; 10,18 g; 24 x 25,6 mm.
BMC, V, p. 493, nr. 308, pl. 77, nr. 11, monetărie Roma, anul 207 p.Chr.; RIC, IVa,
p. 307, nr. 567 (a‐b), Roma, an 217 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/10, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Gordianus III
A‐16. AE; sestertius; 8h; 15,64 g; 29,1 x 30,3 mm.
MARTIN 1992, 1.21.1., monetărie Viminacium, an III, anii 241‐242 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/1, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Gordianus III ?
A‐17. AE; antoninianus ?; 1h; 2,23 g; 17,2 x 19,5 mm.
Aversul este parţial lizibil, iar reversul este complet ilizibil.
Nr. inv. T 1734/17, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Philippus I
A‐18. AE; antoninianus; 2h; 2,04 g; 20,4 x 22,2 mm.
RIC, IVc, p. 68, nr. 2b, pl. 5, nr. 16, monetărie Roma, anul 245 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/21, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Gallienus
A‐19. AE; antoninianus; 12h; 1,93 g; 17,7 x 19,2 mm.
RIC, Va, p. 147, nr. 193, pl. II, nr. 32, monetărie Roma, nedatată; în partea
inferioară dreaptă a câmpului monetar litera S.
Nr. inv. T 1734/22, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Constantinus
Tip Iovi Conservatori
A‐20. AE3; nummus; 2h; 2,48 g; 19,7 x 22,3 mm; (pl.I, nr.A‐20).
RIC, VII, monetăria Siscia, p. 423, nr. 7, officina Δ în câmp‐dr.; SI[S] în exergă;
datare: 313‐315 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/18, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
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Constantius II ?
Tip Fel Temp Reparatio (FH4)
A‐21. AE3; nummus; 4h; 2,08 g; 15,5 x 17,1 mm; (pl.I, nr.A‐21).
Nr. inv. T 1734/20, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Valens
Tip Secvritas Reipublicae
A‐22. AE3; nummus; 1h; 2,32 g; 16,6 x 16,7 mm; (pl.I, nr.A‐22).
RIC, IX, monetărie Siscia, p. 147, nr. 15 (b) tipul xliv (a); D pe P în câmp‐st.; F în
câmp‐dr.; [A]SISCE în exergă; datare: 367‐375 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/19, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Iustinus II
A‐23. AE; folles; 7h; 11,26 g; 26,9 x 30,2 mm; (pl.I, nr.A‐23).
MIB, II, p. 94, nr. 43a, 40 nummia, officina Γ, monetaria Constantinopol, anul 5;
datare: 569‐570 p.Chr.
Nr. inv. T 1734/23, MNBrukenthal; stare de conservare bună.
Imperiul Latin de Răsărit
Tip A (1204‐ ?)
A‐24. Billon; aspron trachy depreciat; imitaţie cu modul mic; 6h; 1,49 g; 19 x 24,6
mm; (pl.I, nr.A‐24).
DOC, IV/2, p. 694‐696, 30.1‐30.22, pl. LII/30.
Nr. inv. T 1734/24, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
B. În anul 1982, 155 de piese numismatice intrau în colecția numismatică a
Muzeului Național Brukenthal, prin confiscarea de la colecționarul Adam Walter
din Sibiu. Conform procesului verbal 1920/26.06.1982, colecția acestuia se
compunea din: o drahmă Dyrrhachium, 13 denari medievali de Ungaria, 2
exemplare VI groși din Polonia, 2 exemplare III groși din Polonia, 4 exemplare
groşi din Polonia și Lituania, 4 exemplare 1 ½ groși de Polonia, 3 monede din
Ungaria, 2 helleri medievali, 3 exemplare ½ groși din Polonia, 3 groși lați din
Transilvania, un kreuzer de Transilvania, o medalie Transilvania, 2 taleri Francisc
I, un taler olandez 1646, 1 taler 1772, 15 exemplare diferiți kreutzeri de la Maria
Theresia, Francisc II, Iosif II și Maximilian Iosef, ½ taler de la Iosif II, 5 medalii
austriece, 5 exemplare de 5 lei România, 4 jetoane românești și un denga Rusia
1738, 4 copeici Rusia 1780, o monedă Sadagura, 2 copeici 1817, o rublă 1822, 3
copieci 1916, 20 copeici U.R.S.S., 4 piaștri Turcia, 8 aspri turcești medievali, 7
monede China din secolele V‐IV a.Chr., 5 monede China perforate, o monedă
japoneză, 4 medalii comemorative americane, o monedă Anglia 1915, 5 franci
1832, 2 exemplare de 5 pesetas Spania, o medalie Pius IX, o monedă Galeria
Valeria, 2 monede Valentinian I, un bronz mijlociu Antoninus Pius, o monedă
romană târzie, o monedă bizantină, un antoninian Filip Arabul, 7 denari
Augustus, Caracalla, Commodus, Traian, Hadrian, un antoninian Salonina, 6
piese din bronz romane din secolul IV p.Chr., o piesă de bronz grecească secolul
III a.Chr. și un fals contemporan după o monedă Macedonia din secolul III a.Chr.
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Augustus
B‐1. AR; denarius; 6h; 3,74 g; 18,1 mm; (pl.II, nr.B‐1).
BMC, I, p. 89, nr. 519‐525, pl. 13, nr. 9‐12, monetărie Lugdunum, anii 2 a.Chr.‐11
p.Chr.; RIC, I, p. 55, nr. 207, Lugdunum, anii 7‐6 a.Chr.
Nr. inv. T 1741/69, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Traianus
B‐2. AR; denarius; 7h; 2,76 g; 18,2 x 19,5 mm; (pl.II, nr.B‐2).
BMC, III, p. 109, nr. 537‐540, monetărie Roma, grupa a IV‐a, pl. 19, nr. 1;RIC, II, p.
268, nr. 338, monetărie Roma, anii 114‐117 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/71/1, MNBrukenthal; stare de conservare bună.
B‐3. AR; denarius; 7h; 2,60 g; 17,6 x 19 mm; (pl.II, nr.B‐3).
BMC, III, p. 109, nr. 537‐540, monetărie Roma, grupa a IV‐a, pl. 19, nr. 1;RIC, II, p.
268, nr. 340, monetărie Roma, anii 114‐117 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/71/2, MNBrukenthal; stare de conservare bună.
Hadrianus
B‐4. AR; denarius; 7h; 3,11 g; 17,2 x 19,4 mm; (pl.II, nr.B‐4).
BMC, III, p. 315, nr. 581, pl. 58, nr. 16, monetărie Roma, anii 134‐138 p.Chr.; RIC,
II, p. 366, nr. 225, pl. XIII, nr. 264, monetărie Roma, anii 134‐138 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/71/3, MNBrukenthal; stare de conservare foarte bună.
Antoninus Pius
B‐5. AE; sestertius; 6h; 9,56 g; 24,6 x 27 mm.
Nr. inv. T 1741/63, MNBrukenthal; stare de consevare foarte precară.
Commodus
B‐6. AR; denarius; 5h; 2,38 g; 16,7 x 17,2 mm; (pl.II, nr.B‐6).
BMC, IV, p. 736, nr. 258, pl. 97, nr. 9, monetărie Roma, anii 188 (decembrie)‐189
(decembrie) p.Chr.; RIC, III, p. 385, nr. 176, pl. XV, nr. 301, Roma, anii 188‐189
p.Chr.
Nr. inv. T 1741/70, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Caracalla
B‐7. AR; denarius; 2h; 3,41 g; 18 x 18,7 mm; (pl.II, nr.B‐6).
BMC, V, p. 420, nr. 4, monetărie Roma, an 211 p.Chr., pl. tip general 65, n. 3; RIC,
IV, p. 238, nr. 184, Roma, anul 211 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/68, MNBrukenthal; stare de conservare foarte bună.
Geta (Caracalla)
B‐8. AR; denarius; 1h; 1,74 g; 18,7 x 18,9 mm.
BMC, V, p. 421, nr. 10‐11, monetărie Roma, pl. 65, nr. 7, anul 211 p.Chr.; RIC, IVa,
p. 324, nr. 75, pl. XIV, nr. 10, Roma, an 211 p.Chr.
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Nr. inv. T 1741/72, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Elagabalus
B‐9. AR; denarius; 1h; 2,07 g; 18,1 x 18,5 mm.
BMC, V, p. 563, nr. 219‐220, pl. 89, nr. 18, monetărie Roma, anii 220‐222 p.Chr.;
RIC, IVb, p. 35, nr. 106‐108, anul 222 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/74, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Philipus II Caesar
B‐10. AR; antoninianus; 1h; 3,51 g; 20,9 x 24 mm; (pl.II, nr.B‐10).
RIC, IVc, p. 96, nr. 218d, pl. 8, nr. 8, monetărie Roma, anii 244‐246 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/67, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Salonina (Gallienus)
B‐11. AE; antoninianus; 6h; 4,05 g; 18,2 x 21,7 mm.
RIC, Va, p. 192, nr. 5, monetărie Roma, nedatat, perioadă generală 253‐268 p.Chr.;
în câmp dreapta jos sigla Δ.
Nr. inv. T 1741/73, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Galeria Valeria
Tip Veneri Victrici
B‐12. AE; folles sau AE2; 7h; 5,68 g; 23,2 x 26,7 mm; (pl.II, nr.B‐12).
RIC, VI, monetărie Cyzicus, p. 588, nr. 58; officina Δ în câmp‐st.; stea în câmp‐dr.;
MKV în exergă; datare: 309‐310 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/61, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Constantinus I
Tip Providentiae Augg (două turnuri)
B‐13. AE3; 6h; 1,75 g; 16,8 x 17,2 mm.
RIC, VII, datare: 324‐330 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/74/5, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Tip Urbs Roma
B‐14. AE3; 6h; 2,49 g; 16 x 16,8 mm.
RIC, VII, monetărie estică, SM(?)[?] în exergă; datare: 330‐337 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/74/1, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Tip Iust Ven Mem, postumă
B‐15. AE4; 5h; 1,41 g; 13,1 x 13,3 mm.
RIC, VIII, datare: 342‐347 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/74/6, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Constantius II
Tip Fel Temp Reparatio (FH3)
B‐16. AE3; 1h; 1,66 g; 15,6 x 16 mm.
RIC, VIII, datare: 353‐358 p.Chr.
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Nr. inv. T 1741/74/4, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Tip Fel Temp Reparatio (FH3).
B‐17. AE3; 5h; 2,45 g; 15,5 x 15,9 mm.
RIC, VIII, monetărie Constantinopolis sau Cyzicus; •M• în câmp‐st.; exerga
ilizibilă; datare: 355‐358 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/62/2, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
Constans
Tip Gloria Exercitus
B‐18. AE4; 12h; 1,70 g; 15,2 x 17 mm; (pl.II, nr.B‐18).
RIC, VIII, monetărie Siscia, p. 355, nr. 103, 1ST; •BSIS• în exergă.
Nr. inv. T 1741/74/3, MNBrukenthal; stare de conservare bună.
Valentinianus I
Tip Securitas Reipublicae
B‐19. AE3; 12h; 2,08 g; 17 x 17,6 mm.
RIC, IX, datare: 364‐378 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/74/2, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Tip Securitas Reipublicae
B‐20. AE3; 1h; 1,87 g; 16,7 x 17,3 mm; (pl.II, nr.B‐20).
RIC, IX, monetăria Siscia, p. 147, nr. 15(a) tipul xvi; stea pe F în câmp‐st.; M în
câmp‐dr.; ΔSISC în exergă; datare: 367‐375 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/62/1, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună.
Iustinus II sau Mauricius ?
B‐21. AE; ½ folles; 6h; 5,28 g; 18,9 x 21,3 mm.
20 nummia; monetărie Thessalonica ?, anul ?.
Nr. inv. T 1741/65, MNBrukenthal; stare de consevare foarte precară.
Phocas
B‐22. AE; 1h; 3,81 g; 21,1 x 21,6 mm.
MIB, II, p. 131, nr. 65b, 20 nummia, officina incertă, monetăria Constantinopol ?;
datare: 603/604‐609/610 p.Chr.
Nr. inv. T 1741/64, MNBrukenthal; stare de conservare foarte precară.
C. În fosta colecție numismatică a societăţii Astra din Sibiu se află și un lot
de 523 de monede, donat sau vândut înainte de anul 1950. Colecția a fost formată
cu siguranță în Transilvania, numărul de jetoane emise la Sibiu indicând probabil
un colecționar din această localitate. Colecția este formată din: 7 jetoane emise la
Sibiu, 2 taleri de Brașov, 1 taler Michael Apafi, peste 20 de exemplare groeschl de
Transilvania, peste 60 de exemplare greschl de Transilvania, peste 180 de diferite
tipuri de nominal kreutzer din Austria, 17 exemplare poltura Francisc Rakoczi al
II‐lea, câteva medalioane cu subiect religios, peste 150 de monede din statele
germane, aproximativ 40 de monede moderne europene, 7 monede moderne
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turcești, 3 monede rusești, o monedă Sadagura, 3 monede orientale, 12 monede
China, o monedă divizionară Amphipolis, o drahmă macedoneană falsă (acestea
două provenite dintr‐o colecție din Sibiu‐Turnișor), 7 emisiuni bizantine și o
monedă romană târzie.
CATALOG
Valentinianus I
Tip Gloria Romanorum (8)
C‐1. AE3; 7h; 1,69 g; 16,8 x 17 mm.
RIC, IX, monetărie Siscia, p. 146, nr. 5(a) tipurile v, vi sau vii; ; stea pe A în câmp‐
dr.; datare: 364‐367 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9447, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Iustinianus I
C‐2. AE; folles; 7h; 17,14 g; 40,6 x 41,7 mm; (pl.III, nr.C‐2).
MIB, I, p. 118, nr. 114, 40 nummia, officina B, monetărie Nicomedia, anul 13; datare
539/540 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9438, MNBrukenthal; stare de conservare relativ bună; perforat.
C‐3. AE; folles; 7h; 16,48 g; 32,6 x 33,2 mm; (pl.III, nr.C‐3).
MIB, I, p. 113, nr. 95a, 40 nummia, officina B?, monetărie Constantinopol, anul 21;
datare: 547‐548 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9439, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Anastasius, Iustinus I sau Iustinianus I ?
C‐4. AE; folles; 10h; 13,68 g; 25,2 x 28,2 mm; (pl.III, nr.C‐4).
40 nummia; datare 512‐538 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9440, MNBrukenthal.
Iustinus II
C‐5. AE; folles; 6h; 11,51 g; 27,7 x 27,9 mm; (pl.III, nr.C‐5).
MIB, II, p. 94, nr. 43a, 40 nummia, officina Δ, monetăria Constantinopol, anul 6;
datare : 570‐571 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9441, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
C‐6. AE; folles; 7h; 11,17 g; 28,9 x 29,1 mm; (pl.III, nr.C‐6).
MIB, II, p. 94, nr. 43a, 40 nummia, officina Δ, monetărie Constantinopol, anul 6 ?;
datare : 570‐571 p.Chr. ?.
Nr. inv. T 1286/9442, MNBrukenthal; stare de conservare precară.
Vasile II‐Constantin VIII
C‐7. AE; folles anonim; clasa A2; 6h; 8,49 g; 28,3 x 28,6 mm; (pl.III, nr.C‐7).
DOC, III/2, p. 667, clasa A2, anii 976 (?)‐1030/35 p.Chr.; Ivanisevic 1989, pp. 36‐39,
clasa A2, emis III, anii 1010/1015‐1020/1025 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9443, MNBrukenthal; stare de conservare bună.
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Vasile II‐Constantin VIII
C‐8. AE; folles anonim; clasa A3, varianta 40; 7h; 5,72 g; 26,3 x 27,5 mm; (pl.III,
nr.C‐8).
DOC, III/2, p. 662, clasa A2, anii 976 (?)‐1030/35 p.Chr.; Morrisson II, p. 587, 596‐
597‐cu modul mic, p. 598‐cu modul mare, clasa A, anii 976‐1025 p.Chr.; Metcalf
1970, p. 199‐218; Metcalf 1979, p. 55‐60, clasa A3, anii 1015/1020‐cca 1030 p.Chr.;
Ivanisevic 1989, p. 36‐39, clasa A2, emisiunea III, anii 1010/1015‐1020/1025 p.Chr.
Nr. inv. T 1286/9444, MNBrukenthal; stare de conservare relativ precară.
*
Rezumând datele prezente în catalog, reţinem pentru început monedele
aparţinând perioadei romane, mai exact celor de până în secolul III inclusiv,
înainte de reforma monetară a lui Diocletian. Astfel, prima piesă este un denar
emis pentru Augustus la Lugdunum. Emisiunile secolelor I‐III p.Chr. cuprind un
număr de 29 de piese de argint şi bronz (53,70 %), începând cu Traianus şi
încheind cu Gallienus astfel: Traianus (5 ex.), Hadrianus (3 ex.), Antoninus Pius (6
ex.), Marcus Aurelius (2 ex.), Commodus (3 ex.), Caracalla (1 ex.) Geta (1 ex.),
Elagabal (1 ex.), Gordian III (2 ex.), Filip I (1 ex.), Filip II (1 ex.) şi Gallienus (2 ex.).
Emisiunile din secolul IV p.Chr., toate de bronz, cuprind un număr de 13 piese
(24,07 %) astfel: Galeria Valeria (1ex.), Constantinus I (4 ex.), Constantius II (3 ex.),
Constans (1 ex.), Valens (1 ex.) şi Valentinianus I (3 ex.). Secolelor VI‐VII le
aparţin un număr de 8 piese (14,81 %) astfel: o emisiune neprecizată ce poate
aparţine împăraţilor Anastasius, Iustinus I şi Iustinianus, Iustinianus (2 ex.),
Iustinus II (3 ex.), un exemplar de la Iustinus II sau Mauricius şi ultimul de la
Phocas (1 ex.). Ultimele trei emisiuni (5,55 %) sunt emisuni anonime (clasele A2 şi
A3 – varianta 40) de la împăraţii Vasile II‐Constantin al VIII‐lea, respectiv o
imitaţie de modul mic, din billon (aspron trachy depreciat) aparţinând Imperiului
Latin de Răsărit, de tip A.
Perioada ultimului deceniu şi jumătate de cercetare numismatică a îmbogăţit
în mod semnificativ informaţiile privind materialul monetar specific secolelor I‐
XII p.Chr. descoperit în Dobrogea, prin apariţia de numeroase articole, studii şi
monografii etc 4. La toate aceste publicaţii se adaugă şi loturile prezente, care
completează tabloul general monetar.
Concluzionând, cele trei colecţii cuprinzând în total 54 exemplare aparţin
mai multor varietăţi de nominaluri, specifice mai multor etape importante din
evoluţia monetară a unor mari imperii ale Antichităţii, aşa cum au fost cel Roman
(43 exemplare, 79,62 %), Romano‐Bizantin (8 exemplare, 14,81 %), Bizantin (2
exemplare, 3,70 %) şi Latin de Răsărit (un exemplar, 1,85 %). Majoritatea se

4
OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU & OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU 2000, p. 405‐419;
VERTAN 2002, passim; TALMAŢCHI 2005‐2006, p. 331‐374; DIMA & ELEFTERESCU 2009,
passim; ISVORANU 2011, p.173‐496; IACOB 2013, p. 226‐232 pentru secolele I‐III p.Chr.;
CUSTUREA 2012, p. 617‐635; OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU 2003, p. 341‐412; GÂNDILĂ
2003‐2005, p. 109‐166; IACOB 2009, p. 61‐79, pentru secolele VI‐VII p.Chr.; CUSTUREA
2000, passim; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, passim; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2010,
passim; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2012, p. 637‐657; CUSTUREA & ADAMESCU 2013, p.
491‐513; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2013, p. 515‐526, pentru secolele X‐XII p.Chr.
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păstrează în condiţii precare de conservare; surprinde totuşi achiziţionarea lor
pentru a constitui, alături de alte exemplare, colecţii numismatice. Am considerat
necesară publicarea respectivelor loturi monetare pentru a putea fi cunoscute în
mod direct de către lumea ştiinţifică interesată de aceste aspecte numismatice şi
pentru a le integra realităţilor monetare stabilite, în acest stadiu al cercetărilor,
pentru anumite perioade istorice ale Antichităţii şi Evului mediu timpuriu din
Dobrogea.
Este foarte probabil, ţinând seama de mai multe argumente, ca ele să fi fost
achiziţionate din Constanţa, monedele respective provenind din Dobrogea,
posibil din zona Constanţei sau a coastei maritime dobrogene.
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Pl. I – Monede romane din colecția Carol Schultz.
Pl. I ‐ Roman coins from the Carol Schultz collection.
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Pl. II – Monede romane și romano‐bizantine din colecția Adam Walter.
Pl. II ‐ Roman and Roman‐Byzantine coins from the Adam Walter collection.
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Pl. III – Monede romane, romano‐bizantine și bizantine
din colecțiile Adam Walter și Astra.
Pl. III ‐ Roman, Roman‐Byzantine and Byzantine coins
from the Adam Walter and ASTRA collections.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ET NUMISMATIQUES
SUR LE TERRITOIRE DU VILLAGE D’ÉNISALA, COM.
SARICHIOI, DPT. DE TULCEA (IXe – XIVe SIÈCLES)
Gheorghe MANUCU‐ADAMEȘTEANU
Mots‐clés: Dobroudja, Énisala, cité, établissement rural, monnaies byzantines.
Cuvinte cheie: Dobrogea, Enisala, cetate, așezare rurală, monede bizantine.
Résumé: Sur le territoire de la localité d’Énisala se trouvent plusieurs sites
archéologiques d’où pourrait provenir un nombre important de monnaies byzantines dont,
à quelques exceptions près, nous ne disposons d’aucune information sur le lieu et les
conditions de la découverte. Dans la plupart des cas il y a seulement la mention qu’elles
ont été trouvées à Énisala.
Rezumat: Pe teritoriul localității Enisala se găsesc mai multe situri arheologice de
unde poate proveni un număr important de monede bizantine, despre care, cu câteva
excepții, nu dispunem de nicio informație legată de locul și condițiile de descoperire. În
cele mai multe cazuri există numai mențiunea că au fost desoperite la Enisala.
La cité d’Énisala (XIIIe – XVIe siècles)
Au sommet d’une colline (Dealul Gras), surveillant à la fois les lagunes
Razelm et Babadag, environ 2 km Est du village d’Énisala, on voit surgir
l’imposant profil d’une fortification en ruines dont le nom est connu soit comme
Énisala1 (Yeni‐Salé) – emprunté au village voisin – soit comme Héracléa (dérivé
du nom de l’empereur protobyzantin Héraclius, évoqué parmi ses constructeurs)2.
Vu qu’on n’a aucune certitude à l’égard de son nom ancien, il est peut‐être
préférable de la nommer selon le nom du village du voisinage3.
La cité, dont le mur d’enceinte garde encore 5 – 10 m de son hauteur initiale,

Gh. MĂNUCU‐ADAMEȘTEANU: Muzeul Municipiului București;
e‐mail: manad@yahoo.com. Texte traduit par Mihaela Mănucu‐Adameșteanu.
1
C’est la variante moderne du nom médiéval.
2
À l’égard des diverses propositions relatives à l’origine du nom de la fortification,
consulter CIOBANU, R. 1971, 21‐22, avec bibliographie du sujet.
3
BARASCHI & CANTACUZINO 1980, p. 459.
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a la forme d’un quadrilatère irrégulier, dont les côtés sont longs, respectivement:
ONO = plus de 100 m, E et N = cca 50 m, S = environ 30 m. La muraille, épaisse de
1,50 – 1,80 m, était renforcée par huit tours saillantes. Du côté méridional, en
proximité de l’angle SO, il y a la porte principale4.
Les premières explorations archéologiques y ont été réalisées en 1938‐1939
par Gr. Avakian et ont presque entièrement affecté la surface interne de la cité.
Malheureusement, leurs résultats restèrent indéfiniment inédits car la
documentation de fouille s’est perdue pendant la Deuxième Guerre Mondiale;
cependant, le mobilier archéologique qui en a résulté demeure toujours dans les
réserves du Musée de Galați. Il est sommairement décrit par les mots suivants:
„Les fouilles ont mis à jour des monnaies byzantines et romaines... La plupart des objets
découverts sont des armes en bronze et en fer mais par‐dessus tout de la poterie byzantine
et roumaine primitive. Du sol à l’intérieur de la cité sont sortis deux trésors monétaires,
l’un provenant de Mircea l’Ancien et l’autre de Pierre, fils de Muşata”5.
L’Institut d’Archéologie de Bucarest (représenté par Ion Barnea), en
coopération avec le Musée de Galați (représenté par Ion T. Dragomir), y a repris
les fouilles en 19636. Les fouilles archéologiques des deux campagnes ont abouti à
l’exploration de cinq sections stratigraphiques (S1 – S5) et de cinq cassettes (C1 –
C5), auxquelles il faut ajouter les travaux pour le dégagement de la muraille
extérieure.
Lors de la campagne de fouilles de 1964 ”ont été dégagées les ruines de
l’enceinte extérieure de la cité féodale (XIIIe – XIVe siècles), jusqu’à présent inconnues et
détruites au cours du temps. Le mur de l’enceinte extérieure, à une épaisseur de 1,80 ‐
2,00 m et prévu de cinq tours carrées en saillie, a été érigé en bordure de la pente plus
douce des côtés du NNE et du SE du promontoire, qui offraient une voie d’attaque plus
facile. Quelques sections furent tracées à travers la pente, entre les deux enceintes –
intérieure et extérieure –, qui ont abouti à l’identification de traces d’habitat et d’objets
(de la céramique, des outils, des armes, des parures, des monnaies génoises‐tartares,
roumaines et turques‐ottomanes) du XIIIe siècle et des siècles suivants.”7 „À 24 m NO de
la première tour en saillie, au‐dessus du mur dʹenceinte, a été trouvée une fusaïole cassée,
réalisée en pierre rouge dʹOvruch ; à côté de celle découverte lʹannée dernière, elle
pourrait indiquer une période plus ancienne.”8
En 1976, Gheorghe Cantacuzino et Silvia Baraschi ont effectué une section
longitudinale dans la zone orientale de l’enceinte intérieure (S6, aux dimensions
de 60 × 2 m), où cinq habitations ont été dégagées, datées d’après la céramique,
aux XIIIe – XIVe siècles9.
BARNEA & ŞTEFANESCU 1971, p. 380‐385.
LAMBRINO 1939, p. 498.
6
DRAGOMIR 1972 – 1973, p. 29‐30.
7
POPESCU 1965, p. 601, n o . 100; BARNEA & ŞTEFANESCU 1971, p. 380‐385;
DRAGOMIR 1972 – 1973, p. 29‐31; pour une présentation incomplète du matériel
archéologique et numismatique découvert lors des campagnes de fouilles des années 1963‐
1964, consulter DRAGOMIR 1972 – 1973, p. 35‐45; ILIESCU 1990, p. 649‐656.
8
BARNEA, Carnet de fouille, Enisala 1964, vendredi le 18 septembre, p. 97;
DRAGOMIR 1972‐1973, p. 36, mentionne « de nombreux fusaïoles ou disques à fuseau, en terre
cuite, en os ou en pierre rouge d’Ovruch », illustrées dans la fig. 7/10‐15.
9
BARASCHI & CANTACUZINO 1980, p. 463‐468.
4
5
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Au cours des années 1978, 1980 – 1984 et 1986, Silvia Baraschi a repris les
fouilles à l’intérieur de la petite enceinte. Sur une superficie d’environ 50 m2,
épargnée par les fouilles d’Avakian, les nouvelles recherches ont porté à la
découverte de nombre d’habitations édifiées sur de fondations en pierres. En
outre, on a constaté que, du côté NE (tronçon oriental), les fondations de la petite
enceinte, qui abrite une superficie d’environ 3500 m2, percent des dépôts des XIIIe
– XIVe siècles, antérieurs à son niveau de construction10. Selon des raisons
stratigraphiques et sur la foi de certains objets, découverts au‐dessus du niveau
de construction du tronçon oriental de l’enceinte, l’auteur des fouilles des années
’80 estimait que „Énisala est la plus tardive fortification de la Dobroudja appartenant au
XIVe siècle”11.
A commencer de 1991, jusqu’en 1999, plusieurs campagnes archéologiques se
sont poursuivi en pratiquant de sondages de contrôle, en préparation de la reprise
de la restauration du monument. Ces nouvelles recherches ont permis
l’établissement de la fonction résidentielle de la tour du côté droit de la porte
principale12. Le tracé de l’enceinte extérieure a été complété au cours des fouilles
des années 1998 – 1999, qui ont mené à la découverte d’un tronçon de courtine et
de nombre de tours 13.
Du point de vue chronologique, la plus reculée date proposée pour la
localisation, dans la zone Énisala, d’un toponyme rapporté par les sources écrites
concerne la localité Armucastro, dont fait mention la „Géographie” d’Idrısı,
publiée en 1154: „D’ici/de là (Măcin) à Armocastro, ville ancienne aux édifices hautes,
plaines fertiles, commerce fleurissant et qui se trouve aux pieds d’une belle montagne qui
domine la mer, deux journées vers midi” 14. Telle suggéstion d’identification manque
pourtant du support des données archéologiques et numismatiques, restreintes
aux Xe – XIe siècles, respectivement, aux XIIIe – XVIe:
On présume que la cité – identifiée à Bambola, Pampola des portulans génois –
a été érigée par les Génois lors de la seconde moitié du XIIIe siècle ou de la
première moitié du suivant15. Selon une autre hypothèse la cité a été édifiée par
Dimitri, prince des Tartares (vers 1364 – 1370)16. À la fin du XIVe siècle et au début
du suivant elle était sous le pouvoir de Mircea l’Ancien, voïévode de la Valachie.
En 1417 les Ottomans la conquirent, tout en l’abandonnant au cours de la
première moitié du XVIe siècle.
Prêtant confiance aux observations d’Ion T. Dragomir, le cimetière de la cité
se trouverait aux pieds du promontoire, vers SO par rapport à la fortification,
dans la zone occupée, de nos jours, par les terrasses d’un vignoble17, d’où
proviennent deux pièces de parure, conservées à présent dans les collections du
Musée National d’Histoire de la Roumanie.
STOIA 1981, p. 369, n o . 53; BARNEA 1989, 300, n o . 27.
BARASCHI 1991, p. 137, n. 14.
12
BARNEA 1992, p. 435, n o . 12, recherches effectuées par Raluca Verussi, Sergiu
Iosipescu, Oana Damian; IOSIPESCU & IOSIPESCU 1996.
13
IOSIPESCU & IOSIPESCU 1999; IOSIPESCU & IOSIPESCU 2000.
14
IDRISI 1999, p. 446.
15
CIOBANU 1971, p. 26‐28; BARASCHI & CANTACUZINO 1980, p. 470.
16
VERUSSI‐IOSIPESCU 2003, p. 60.
17
DRAGOMIR 1972 – 1973, p. 34; AILINCAI et alii 2011, p. 157‐158.
10
11
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Une étude, publiée en 1971, rapportait 49 monnaies „découvertes dans la cité”
et conservées dans les collections des musées de Galați et Constanța 18; parmi elles,
seulement deux en étaient byzantines: l’une du XIe siècle et l’autre des XIIe‐XIIIe
siècles19. Cependant, aucune de ces pièces ne fait actuellement part de la collection
du musée de Constanța20, tandis que la monnaie des XIIe‐XIIIe siècles, est à
trouver dans la collection du Cabinet Numismatique du musée de Galați21: il
s’agit d’une émission tout à fait rare de l’empereur Jean V et Anne, classe 2,
frappée à Assaria22, attribuée à tort à Manuel Comnène Doukas.
Malheureusement, aucun renseignement ne nous guide à l’égard du lieu
précis de la découverte de l’émission constantinopolitaine de Manuel Ier Comnène
(1143‐1180) conservée dans la collection numismatique de l’Institut d’Archéologie
„Vasile Pârvan” de Bucarest, laquelle représente, à ce jour, la seule découverte
monétaire du XIIe siècle sur le territoire de la localité Énisala.
L’habitat rural de „Palanca” (Xe – XIe siècles)
Le site archéologique est situé à la limite de NE du village actuel, d’un côté et
de l’autre de la route départementale, à la sortie d’Énisala vers Sarichioi.
L’habitation s’y déploie jusque près de l’endroit où les eaux des deux lacs, Razelm
et Babadag, s’entremêlent et, elle a été fortement endommagée par des
aménagements contemporains, tels que la plantation d’un vignoble, l’extraction de
la terre glaise à de fins ménagères, le fonctionnement de quelques fours à chaux.
Un sondage réalisé en 1969 à la recherche de l’établissement hallstattien du
même endroit a produit, en outre, les premiers et les seuls renseignements dont
on dispose, jusqu’à présent, concernant la présence de traces d’habitat du Haut
Moyen Âge23.
L’existence de tel habitat se trouve confirmée par nombre de découvertes
isolées, ramassées fortuitement – des fragments de poterie d’usage courant, mais
aussi d’amphores des Xe – XIe siècles24 et quelques monnaies – lesquelles
témoignent d’un établissement rural, dont la vie cesse au cours de la première

18
Les plus récentes pièces sont des émissions des sultans ottomans de la première
moitié du XV e siècle, cf. CIOBANU 1971, p. 27.
19
CIOBANU 1971, 26‐27.
20
Gabriel Custurea, le collègue du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de
Constanța, que je tiens remercier vivement ici, m’a confirmé que dans cette collection’il n’y
a aucune monnaie byzantine éventuellement découverte dans la cité d’Énisala.
21
Je tiens renouveler mes remerciements à Costel Ilie pour les photos des monnaies et
pour les nombreux renseignements qu’il m’a fourni à l’égard des pièces découvertes à
Énisala, conservées dans la collection du musée de Galați.
22
DOC, V/2, no. 1192, frappée après 1352/1354, mais la taille de Jean V suggère
l’intervalle 1351‐1354 plutôt que 1341/7.
23
POPESCU 1970, p. 438, n o . 51; AILINCAI et alii 2011, p. 157, sur la base de la
documentation graphique réalisée par l’équipe de 1969, dirigée par Sebastian Morintz,
identifie trois fosses médiévales, qu’il marque par “F” (=féodale): les fosses n os . 3, 5 et 7.
24
Tels objets ont été cueillis par l’auteur pendant des recherches de surface et se
trouvent dans la collection archéologique de l’Institut de Recherches Eco‐Muséales
« Simion Gavrilă » de Tulcea.
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moitié du XIe siècle25. Les monnaies les plus récentes provenant de l’endroit – des
folles anonymes de la classe C, de l’empereur byzantin Michel IV (1034‐1041) –
suggèrent la fin dramatique de l’habitat, effet probable d’une des trois invasions
des Petchenègues, rapportées par les sources écrites pour l’année 1036 à l’égard
du territoire de la province comprise entre le Danube et la mer Noire26.
Par contre, des fouilles de diagnostic et préventives effectuées sur place lors
de dernières décennies ont mis en évidence un habitat rural assez articulé, datant
des XIIIe – XIVe siècles. Une section stratigraphique longitudinale, aux dimensions
de 80 x 2 m, réalisée en 1979 sur le terrain encore libre d’aménagements
contemporains, mettait en lumière des vestiges d’habitation et des tombes
attribuables à cet intervalle, mais aucune trace d’occupation antérieure27 ; la seule
découverte monétaire est une émission d’Etienne IV Dušan et Hélène (1345‐
1355)28. Les fouilles préventives effectuées en 2003, 2005‐2006 et 2010 ont, elles‐
aussi, mis en évidence 89 complexes (fosses ménagères et tombes à inhumation)
datant exclusivement des XIIIe – XVe siècles29.
L’habitat rural du lieu‐dit La Biserică (IXe – XIe ? siècles)
En 1981, à l’occasion des fouilles archéologiques effectuées dans les
nécropoles des Ier – IIIe et XVIe – XVIIIe siècles, au lieu‐dit La Biserică situé dans le
secteur ONO du village d’Énisala, on a découvert un four ménager, construit en
argile. Sur la base du matériel céramique – seulement des fragments de pots en
pâte sablonneuse – on a supposé que l’installation fût utilisée pendant les VIII e –
IXe siècles30. La datation haute tient compte de l’absence totale tant de la
céramique peinte que de celle grise; il convient de rappeler quand même que ni
l’une, ni l’autre n’était pas employée pour la préparation de la nourriture.
On pourrait assigner au même établissement les monnaies trouvées dans le
jardin d’Ilie Petcu – un follis anonyme de la classe A2, variante 8, attribué au
règne des empereurs Basile II – Constantin VIII (976 – 1028) et un autre, de la
classe B, attribué à Roman III (1028 – 1034) – pièces conservées dans la collection
du Musée d’Histoire de Galați (MIG – nos. inv. 9259, 9257).
L’habitat rural du lieu‐dit Călugăra (IXe – XIe ? siècles)
Sur la plate‐forme d’une colline faisant partie de la falaise calcaire qui borde
la lagune Razelm, entre les localités Énisala et Sălcioara, au lieu‐dit „Călugăra”,
situé du côté N du Cap Iancina, à l’occasion de plusieurs prospections de surface,
on a ramassé divers fragments céramiques d’usage courant. Parmi d’autres, plus
anciennes, ceux‐ci révélaient une occupation de l’endroit à l’époque du Haut
MǍNUCU‐ADAMEŞTEANU 1991, p. 396, note n o . 6.
MǍNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 113 et n o . 87.
27
LĂZURCĂ & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1980, p. 146‐156.
28
LĂZURCĂ & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1980, p. 154.
29
JUGĂNARU, AILINCĂI & STĂNICĂ 2004, p. 118‐119 ; JUGĂNARU et alii 2006,
p. 153‐154 ; JUGĂNARU et alii 2007, p. 145‐146 ; AILINCĂI & MIHAIL 2010, p. 3.
30
MǍNUCU‐ADAMEȘTEANU 1990, p. 45‐47 et pl. III–V.
25
26
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Moyen Âge31, sans pourtant offrir des indices pour une chronologie plus précise.
Dans la même zone, entre la colline de Călugăra, au Sud, et la colline de
Taşburun, au Nord, à 450 m (à vrai dire 4,5 km) du village de Sălcioara, on a
localisé un habitat qui s’étend tout au long du rivage du lac Razelm32. Il est
possible que les découvertes des deux endroits appartiennent au même nuclée
d’habitation de Călugăra.
Tout récemment le site de Călugăra a attiré l’attention de l’équipe franco‐
roumaine du projet „Orgamè: nécropole et territoire”33. Les fouilles de
diagnostique (quatre sondages) pratiquées en 2012 pour déterminer sa
chronologie ont identifié dans le secteur C, placé sur la limite O du plateau, un
bâtiment unicaméral (5,42 x 3,88 m) aux parois en adobes sur soubassement de
pierres sèches, muni d’un foyer ouvert et daté, à l’aide du „matériel de type Dridu”,
aux IXe – Xe siècles34.
Par rapport à ce que l’on sait à l’égard de l’aspect des établissements ruraux
de cette époque, il est bien déconcertant d’apprendre que la toiture de cette
„maison médiévale” était en tuiles! Ainsi, elle prend le caractère d’une découverte
singulière dans la typologie de l’habitat rural de la Dobroudja du haut
féodalisme. Il nous semble plus sensé présumer que les restes de cette
construction appartiennent à l’époque romaine, dont on atteste la présence sur le
terrain par de découvertes fortuites. Sans doute, vu la mince profondeur où l’on a
repéré les traces de cette maison, „le matériel de type Dridu”35 y fût entraîné, se
présentant en position secondaire. Pourtant, l’absence de toute description ou
illustration du matériel, utilisé comme base pour la datation de ces vestiges, justifie
nos réserves à l’égard de la chronologie qu’on nous propose, puisque la céramique
de type Dridu connaît une circulation de plus longue durée (VIIIe – XIe siècles).
Vu la documentation archéologique, plutôt maigre, dont on dispose à son
égard, je me bornerai ici à seulement mentionner l’existence d’un habitat rural
Haut Moyenâgeux au lieu‐dit Călugăra, sans pouvoir en préciser la datation et la
durée.

RǍDULESCU 1971, p. 980: il indique la localité 6 Martie (aujourd’hui Sălcioara).
Le site occupe aussi la position 394, code LMI 2004: TL‐I‐m‐B‐05922.01, dans la Liste
des monuments historiques 2010, dpt. de Tulcea, voir :
http://lege5.ro/Gratuit/gq4dimbz/lista‐monumentelor‐istorice‐2010‐judetul‐tulcea
(consultée le 23.07.2015).
33
BARALIS et alii 2012, Le programme ANR Pont‐Euxin : bilan des campagnes 2012 à
Apollonia du Pont (Sozopol, dpt. de Bourgas, Bulgarie) et Orgamè / Argamum (Jurilovca, dpt. de
Tulcea, Roumanie), DHA 38, 2, p. 165 – 187.
34
Ibidem, p. 174 – 175.
35
On ne sait pas ce que les auteurs des fouilles de Călugăra qualifient de „matériel de
type Dridu”, mais on peut penser qu’il s’agisse de fragments de poterie d’usage
domestique.
31
32
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CATALOGUE
BASILE II – CONSTANTINE VIII (976 – 1028)
Follis
Classe A2 – A3 (976 – 1028)

Variante 8
Grierson, III, 2, 653, classe A2, années 976 (?) – c. 1030/1035
Morrisson, II, 587, classe A, années 976 – 1025
Metcalf, 1970, 199, 218; Metcalf, 1979, 55 ‐ 60, classe A2, Grèce centrale,
années 989 – 1015/1020
Ivanisević, 1989, 36 – 39, classe A2, émission I, années 976 – 1001.
Découvert sur le territoire intravillan, dans le jardin de Ilie Petcu, en 1962,
lors de la plantation des vignes, devant la maison, à côté de trois autres monnaies,
dont l’une était romaine, l’autre – un follis anonyme classe B et la troisième –
ottomane36.
1. AE, 6 heures, 7,51 g. 29,23 x 26,78 mm. F. – av. u. MIG – inv. 925937.
Variante 24a, 39 – 40 ?
2. AE ? g. 30.00 mm. MIG – inv ?38.
Variante 32
Grierson, III, 2, 663, classe A2, annés 976 (?) – 1030/1035 ?
Morrisson, II, 586 ‐ 587, 596, 598, classe A, années 976 – 1025
Metcalf, 1970, 199, 218; Metcalf, 1979, 55 – 60, classe A3, années 1015/1020 –
cca 1030
Ivanisević, 1989, 36 – 39, classe A2, émission IV, années 1020/1025 – 1028.
Découvert au lieu dit Palanca.
3. AE, 6 heures, 9,50 g. 28.00 x 30,00 mm. F. – av u. Collection Bogdan
Costin39.
Variante 39 – 40 ?
La pièce a été portée en 1940 par Paul Nicorescu, étant récupérée lors de ses
BARNEA 1964, Énisala ‐ carnet de fouilles, 75 (inédit).
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 265, n o . 103: mention.
38
PETRESCU‐DÂMBOVIŢA 1940, p. 12, no. 6; p. 11, n o . 1: certaines monnaies
enrégistrées aux numéros 1 – 3, 5 – 6, 9, 11 – 12 ont été données par M. I. Chiru, directeur
de l’école élémentaire d’Énisala.
39
IACOB, VELTER & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2002, p. 47, catalogue 49.
36
37
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fouilles dans la cité médiévale, mais pourrait aussi provenir de l’endroit nommé
Palanca.
4. AE, 6 heures, 11,30 g. 30,50 mm. F. – u. IAB – inv. 1049/140.
ROMAIN III ARGYROS (1028 – 1034)
Follis
Classe B (1028 – 1034).
Morrisson, II, 586, 599, années 1028 – 1034
Grierson, III, 2, 676 – 679, années 1030/1035 – 1042 (?)
Découvert „sur la cité”, en 194641, mais il pourrait aussi provenir de Palanca.
5. AE, 6 heures, 10,76 g. 29,00 mm. F. – b. IAB – inv. 229/242.
Découvert sur le territoire intravillan, dans le jardin de Ilie Petcu, en 1962,
lors de la plantation des vignes, devant la maison, à côté de trois autres monnaies,
dont l’une était romaine, l’autre – un follis anonyme de la classe A2, variante 11, et
la troisième – ottomane43.
6. AE, ? 8,90 g. 29,00 mm. Variante ? MIG – inv. 925744.
MICHEL IV PAPHLAGONIEN (1034 ‐ 1041)
Follis
Classse C (1034 – 1041)
Morrisson, II, 586, 600, années 1034 – 1041
Grierson, III, 2, 681 – 684, années 1042 (?) – cca. 1050.
Découvert au lieu dit Palanca.
7. AE, 6 heures, 8,81 g. 24,86 x 27,62 mm. Variante A – B. F. – u. ICEM
– inv. 4245145.
La monnaie a été apportée en 1940 par Paul Nicorescu, suite de son
récouvrement pendant les fouilles qu’il avait conduit dans la cité médiévale.
8. AE, 6 heures, 5,94 g. 25,50 g. F. – u. IAB – inv. 1049/246.
CONSTANTIN IX MONOMAQUE (1042 – 1055)
Follis
Classe D (1042 – 1055)
Morrisson, II, 586, 601, années 1042 – 1055.
POENARU‐BORDEA & P. I. DICU 2000, p. 425, 427, catalogue 16.
POENARU‐BORDEA & DICU 2000, p. 425: les pièces on été données par le gardien
de la cité.
42
POENARU‐BORDEA & DICU 2000, p. 425, 427, catalogue 17.
43
BARNEA 1964, Enisala ‐ carnet de fouilles, 75 (inédit).
44
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 2001, p. 265, n o . 104: mention.
45
OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU & MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU 1982, p. 115 et
catalogue 23; MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU & OBERLÄNDER‐TÂRNOVEANU 1984, p. 352,
catalogue 23.
46
POENARU‐BORDEA & DICU 2000, p. 425, 427, catalogue 18.
40
41
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Grierson, III, 2, 685 – 687, années cca. 1050 – cca. 1060.
9. AE ? g. 29,00 x 25,00 mm. MIG – inv. ?47
MANUÉL I COMNÈNE (1143 – 1180)
Aspron trachy de billon
Constantinople
Emission I (1143 – 1152 ?)
Variante ?
Hendy, IV, 1, p. 305 – 306, émission I, années 1143 – 1152 ?
Morrisson, II, p. 712, type 1
10.

Bill ? g. ? mm. IAB – inv. ?48.

JEAN V ET ANNE49
Assaria
Classe 2
Tétartéron
Grierson 1999, DOC, V, 2, catalogue 1192.
Découvert le 3 octobre 1964, dans la Section no. 4, éxtrémité méridionale
(monnaie no. 10).
11.
AE, 6 heures, 0,98 g. 15,12 x 16,47 mm. Rv – u. MIG – inv 7688.
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Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions
de la cité fondée sur lʹétude de ses institutions, Vestigia. Beiträge zur
alten Geschichte Band 63, Verlag C.H. Bech, München 2015 (562 p.).
În 2015 a apărut în seria Vestigia, vol. 63, o importantă lucrare semnată de
Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée
sur lʹétude de ses institutions. Cartea, care își propune să trezească interesul oferit
de materialul epigrafic rhodian, este rezultatul unui lung și dificil proces de
analiză și ordonare a informațiilor. Se constituie în versiunea revizuită a unei teze
de doctorat la universitățile din Neuchatel și Bordeaux, susținute de autor sub
îndrumarea unor nume de prestigiu: Denis Knopfler și Alain Bresson. Inscripțiile
rhodiene publicate (de la Inscriptiones Graecae XII până în 2012) și care constituie
obiectul lucrării semnate de N.B. ajung la impresionanta cifră de 5000 de
exemplare. Caracterul unitar al inscripțiilor este dat de dialectul doric (păstrat
până în sec. III p. Chr.), tipologia textelor (în general cataloage de magistrați și
mai ales de demnitari cu funcții religioase). Prin urmare, este vorba de o
“epigrafie a numelor”, după cum remarcă autorul, în care informația capătă
valoare numai “în lumina datării care i se poate atribui”. De aici și sintagma “le
temps de Rhodes” devenită titlul lucrării. Dacă prin materialul de studiu cartea se
înscrie în linia cercetării tradiționale, prin metodă și obiectiv se detașează de
“tradiție”. Își propune un triplu obiectiv: să elaboreze un sistem cronologic
garantat de instituțiile rhodiene (în care cele trei comunități – Ialysos, Camiros și
Lindos – reunite ca urmare a unui sinoicism sunt echilibrat reprezentate);
sistemul să aibă delimitări clare, dar coerente și să se bazeze pe o analiză (și
verificare) transversală (încrucișată) a surselor. Rezultatul va fi stabilirea unui
sistem unitar, compus din sub‐sisteme compatibile. În demersul său, autorul
folosește toate mijloacele de analiză: comparația privind asocierea numelor de
eponimi și luna calendaristică în documente epigrafice și pe ștampile amforice;
raportarea la sursele literare și la evenimente istorice; sesizarea unor formulări
similare în inscripții; analiza încrucișată; apelarea la regulamentul sacrificiilor;
observații privind limba și structura inscripțiilor (aflăm aici și corectări în
restituirea unor texte); analiza comparativă a documentelor epigrafice. Autorul
este adeptul unui demers demonstrativ care‐i permite să stabilească relația dintre
semestre și sesiunile Sfatului, de exemplu, sau să respingă “pretinsele reforme”
ale calendarului.
Opinii ferme aflăm și în problemele de economie: producătorii de amfore
n‐au exercitat și o activitate agricolă (opinie contrară celei susținute de Börker și
Palaczyk), iar fluctuația produselor amforice este în funcție de factorii climatici
(aici se afirmă și existența unui raport apropiat între marcarea lunilor Πάναμος și
Πάναμος δεύτερος pe ștampilele amforice).
Capitolul I este consacrat calendarului rhodian, considerat “socle de toute la
chronologie des inscriptions” și „le prime organisateur de la vie publique et
religieuse de la cité”. Demersul este unul necesar, dar dificil, datorat unor
constatări generale: anul civil/sau religios nu se confundă cu anul astronomic;
începutul lunii calendaristice nu coincide în mod necesar cu luna nouă
astronomică; terminologia lunilor calendaristice a variat în timp și pe zone
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(locuri) geografice. Autorul face apel (uneori din perspectivă critică) la sursele
literare (Hesiod, Theognis, Vitruvius) și la cercetări anterioare consacrate special
sau care au atins numai subiectul (Nilsson, Hiller von Gaertringen, Chr. Börker,
Catherine Trümpy), la datele furnizate de înregistrările climatice și meteorologice
etc. Analiza, bazată pe texte (v. hemerologion‐ul din perioada Flavilor) pornește de
la stabilirea exactă a sensului și a valorii gramaticale a unor termeni și ajunge, cu
prudența pe care un astfel de demers o reclamă, la stabilirea unor ordonări mai
întâi individuale și secvențiale și, în final, generale ale lunilor. Mai mult, autorul
stabilește o concordanță aproximativă între calendarul rhodian și calendarul
iulian. Alte elemente stabilite se referă la distincția an civil/an eponimic (și
ordonarea lunilor în interiorul fiecărei categorii), existența semestrelor (în
legătură strânsă cu viața politică a cetății), poziția lunii intercalare (Πάναμος
δεύτερος) la sfârșitul anului eponimic. Alte precizări se referă la felul în care este
influențată funcționarea instituțiilor de diferența (de două luni) dintre anul
civil/anul eponimic în cetate și în comunitățile componente (cu precizarea aici că
anul civil nu joacă niciun rol în funcționarea instituțiilor comunităților);
calendarul sacrificiilor (care verifică propunerea de reconstituire a calendarului
rhodian); raporturile dintre cetate (Rhodos) și comunitățile rhodiene în probleme
de ordin administrativ și religios. Analiza merge până la stabilirea unei date
exacte (1 Καρνεῖος 408 a. Chr.) a unui act politic important (sinoicismul) și
funcționarea instituțiilor publice (= adoptarea calendarului civil).
Concluzia pe care N.B. o susține la sfârșitul capitolului: organizat la sfârșitul
sec. V a. Chr., calendarul rhodian era încă în vigoare în sec. III p. Chr.; el a fost
abandonat în cursul sec. IV p. Chr., cel mai târziu în 392 p. Chr.
Capitolul se dovedește fundamental în înțelegerea unor elemente importante
ale societății antice rhodiene: funcționarea instituțiilor și derularea proceselor
economice. Sintetizează demersul unei analize temeinice care a apelat la
informații și metode diverse. Întreg demersul apare astfel solid fundamentat,
oferind o ordonare logică și veridică a lunilor calendarului și “cheia” înțelegerii
întregului sistem de funcționare a societății rhodiene antice.
Capitolul II, Catalogul preoților Athanei Lindia, magistrați eponimi la Lindos,
ocupă un loc special în economia lucrării, fiind considerat „cea mai importantă
inscripție cronologică la Rhodos”. Sunt analizate 12 fragmente din care se
compune calendarul preoților, după ce mai întâi au fost discutate probleme legate
de originea preoților, regula trienată (ambele raportate la sistemul de 12 deme și 3
triburi din care era constituită comunitatea lindienilor), componența și
constituirea triburilor; ciclul tribal și reforma triburilor; rolul adopției pentru
accederea la sacerdoțiu și implicațiile sale pentru structura comunității. Pe
parcurs aflăm deducții (privind statutul posibil special pentru cei ajunși preoți
prin adopție) și întrebări (nu exista, ocazional, și vreo altă cale decât adopția
pentru accesul la eponimie?). Analiza recurge la reconstituiri și interpretări de
termeni (δειράς; ἐπὶ δειράδος), regimul verbelor (ἱερατεύω + G, D), evoluția
titulaturii magistraților (și de aici deducția privind existența a două reforme în
instituțiile lindiene), asocierea dintre cultul Athanei Lindia și cel al lui Zeus
Polieus, reforma sacerdoțiului pentru Artemis Kekoia (sacerdoțiu facultativ și din
220 a. Chr. necesar pentru accederea la eponimat).

https://biblioteca-digitala.ro

RECENZII

543

Stabilirea datării absolute pentru fiecare fragment din care se compune
catalogul se bazează pe raportarea la date istorice precise (Gaugamela și Philippi),
pe analiza paleografică și prosopografică (ultima de o importanță decisivă).
Autorul recurge la restituiri de nume, stabilirea gradelor de rudenie, raportarea la
alte cataloage (al preoților lui Halios și ai lui Poseidon Hippios); face apel la
morfologia cazurilor; se raportează la datarea precedentă (a lui Blinkenberg cu
amendamentele ulterioare datorate lui Segre, Carratelli, Habicht). Nimic nu scapă
unei argumentări și punct de vedere strict logic: titulatura preoților, calculul
matematic (al intervalului mediu dintre două generații de preoți), semnăturile
sculptorilor, deducțiile cronologice și verificările „circulare”, grilele comparative
(Blinckenberg et alii/Badoud).
Reconstituirea catalogului și stabilirea cronologiei lui atrage și discuții legate
de amplasamentul original a monumentului, arhitectura zonei și structura urbană
a orașului antic.
Două inscripții lindiene, o listă de subscripții și un decret, ambele datate în
304 a. Chr. constituie subiectul capitolului III al cărții. După cum se va dovedi, ele
ocupă un loc important în epigrafia epocii elenistice timpurii (din punct de vedere
prosopografic) și prezintă un interes cronologic major prin raportarea la asediul
insulei de către Demetrios Poliorcetul. Metoda de analiză face apel la comparații
paleografice și morfologice, la prosopografie și la raporturile prosopografice între
cele două documente și al documentelor cu catalogul preoților Athanei Lindia; la
situații de criză asemănătoare petrecute la Athena și chiar la Lindos. Concluzia
după care podoabele și vesela Athanei Lindia au fost topite pentru a finanța
războiul împotriva lui Demetrios își află astfel argumentarea pe baza surselor
arheologice, epigrafice și literare. Lista de subscripții și decretul (ultimul
implicând gimnaziul ca instituție) au fost redactate în 304 a. Chr., într‐o
succesiune strânsă între ele.
Următoarele trei capitole sunt consacrate tot unor cataloage: catalogul
preoților lui Poseidon Hippios (cap. IV), cataloage camireene (cap. V), cataloage
adnotate și lista de presbyteroi (cap. VI).
Primul catalog se înscrie în seria inscripțiilor lindiene importante în
stabilirea unei cronologii detaliate (anuale). Dincolo de istoricul descoperirii și
reconstituirea stelei, reținem discuțiile cu privire la semnificația termenilor (ἱερεῖς
στατοί/preoți aleși anual), fundamentarea schimbărilor între cele două categorii
pe factori de ordin economic și stabilirea intervalului de cca. 2 ani între preoția lui
Poseidon Hippios și cea a Athanei Lindia. De o importanță deosebită este datarea
monumentului: se face distincție între datarea gravurii (care începe în ultimul
sfert al sec. III a. Chr.) și datarea preoților (generală pentru ἱερεῖς στατοί ‐ cca.
406‐315 a. Chr.‐, și anuală pentru ceilalți – cca. 314‐207 a. Chr.).
Cataloagele camireene sunt în număr de 4: catalogul demiurgilor (1), al
preoților Athanei Polias (2), al preoților lui Apollon (3) și catalogul de archieristai
(4). Primele două, cu numeroase sincronisme între ele, contează ca documente de
bază pentru cronologia camireană. Autorul recurge la confruntarea între
cataloage și alte inscripții care menționează pe demiurgi; metoda îl conduce la
aflarea unor erori de transcrieri și iregularități în catalogul demiurgilor
(explicabile prin redactarea târzie a catalogului pe baza arhivelor de la Camiros).
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Reținem aici și alte comentarii și precizări legate de conținutul magistraturii
de damiurgos, topografia cetății, utilizarea termenilor, sensul formulei (ἐκ
πάντων) sau prescurtărilor (ϕυ = ϕυλᾶς), fundamentul economic al reformei
care‐i privește pe damiurgoi; posibilitatea existenței sacerdoțiilor particulare
pentru fiecare din ipostazele zeului Apollon (Pyhios, Karneios, Mylantios, Digenes)
și reformarea (reunificarea) lor undeva între 223‐219 a. Chr.; sincronisme între
diferite cataloage camireene; restituiri reciproce și omonimii. Dincolo de stabilirea
datărilor generale ale cataloagelor, cu perioade de suprapunere sau de succesiune
între ele, importantă este ordonarea anuală a numelor din interiorul fiecărui
catalog (ordonare pe care o aflăm în anexele de la sfârșitul volumului).
Cataloagele adnotate și lista numelor de presbyteroi (cap. VI) se constituie din trei
cataloage din sec. I a. Chr. (preoții lui Apollon Erethimios, profeții și preoții lui
Asclepios) cu adnotări ce indică nume de sărbători și o listă de 446 donatori.
Elementul de interes îl reprezintă adnotările și referirile la sărbătorile rhodiene;
formulele onomastice din lista de presbyteroi constituie repere de recunoaștere și
datare a unui mare număr de rhodieni.
Comentariile îi permit autorului să se pronunțe asupra eponimiei la Ialysos,
a unei ierarhii a sacerdoțiilor, să respingă ideea existenței la Rhodos a unui oracol
al lui Apollon, să aducă precizări cu privire la rolul profeților și alegerea lor sau
să stabilească conținutul și utilizarea unor termeni (ex. ἐπιλαχών). Raționamentul
logic și retrospectiva istoriografică sunt pentru autor elemente de bază în
stabilirea periodicității sărbătorilor rhodiene, a lunilor de celebrare și a unei noi
cronologii a cataloagelor analizate (sunt invocate aici evenimente și personaje
istorice, surse literare și este aplicată confruntarea cu alte liste).
Ștampilele amforice, care menționează numele preoților eponimi sunt, la
rândul lor, obiect de analiză în stabilirea unei cronologii rhodiene de ansamblu.
Ele vor constitui materia capitolelor VII (Ciclul intercalar și cronologia ștampilelor
amforice) și VIII (Cronologia preoților lui Halios) ale volumului. Regula trienală și
sistemul embolismic stau la baza unei liste de 47 de eponimi rhodieni care au
menționată pe ștampilele lor luna Πάναμος δεύτερος. Lista urmează ordonarea
cronologică actuală a ștampilelor amforice și este urmată de un catalog al
ștampilelor (text și ilustrație; acesta urmând ordinea alfabetică a numelor).
Analiza ciclului intercalar reclamă, după autor, reexaminarea cronologiei relative
și absolute a ștampilelor (elaborată de Finkielsztejn în 2001) și de asemenea
repartiția lor în perioade și sub‐perioade.
Mai departe (cap. VIII), autorul își propune să stabilească cronologia
preoților lui Halios, care să aibă în vedere catalogul preoților, document
considerat “capital din toate punctele de vedere”, alte 150 de inscripții în care
sunt menționați preoții lui Halios și ștampilele amforice. Aflăm precizări legate de
sacerdoțiu, controlul producției de amfore (care revenea unui magistrat subaltern
și nu preotului lui Halios), relația preot eponim în Rhodos/preot eponim în
comunitățile din insulă. Catalogul preoților lui Halios (conținând 76 de nume)
este strict datat (407‐368 a. Chr., prima coloană și cca. 332‐298, coloana a II‐a), în
funcție de evoluția limbii și relațiile de rudenie dintre nume. Datele noi pe care le
oferă analiza lui N.B. în privința ștampilelor de amforă se referă la începutul
timbrajului (subperioada Ia) și așa‐numitele ștampile proto‐rhodiene.
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Deși datele sub‐perioadei rămân apropiate de cele propuse de Finkielsztejn
(304‐271 a. Chr.), se aduc modificări în conținutul ei. Fără să se pronunțe pentru o
dată fixă, N.B. consideră că cele mai vechi ștampile rhodiene trebuie plasate la
trecerea dintre sec. IV/III a. Chr.
O categorie distinctă pentru analiză o formează preoții lui Halios atestați în
această calitate în afara catalogului (în inscripții, în surse papirologice și literare).
În număr de 90, ei sunt repartizați în 3 categorii: care precedă timbrajul amforelor;
care pot fi potențial contemporani timbrajului; care sunt posteriori timbrajului.
Magistrații contemporani timbrajului (A3‐A90) prezentați în ordine
alfabetică, beneficiază de o prezentare detaliată și argumentată, în care se face
apel la informații și restituiri epigrafice, identificarea evenimentelor, formulelor
lexicale și morfologice, datarea oferită de inscripție, datarea propusă de
Finkielsztejn pentru ștampile amforice, asocierea eponimului cu diverși fabricanți;
raportarea la periodicitatea sărbătorilor, la activitatea sculptorilor, menționarea
lunilor intercalare, confruntarea listelor de nume și stabilirea omonimilor. Unele
propuneri sau atribuiri rămân deschise (ex. Ἀγλώκριτος; Ἀρχοκράτης 1 sau 2
etc.); se aduc ușoare corecturi clasării lui Finkielsztejn (ex. Ἀγλώχαρτος); datarea
unor inscripții este precizată pe baza datării ștampilelor amforice (ex. eponimul
Ἀριστογένης) și, invers, sunt inscripții care confirmă datarea ștampilelor.
Alte precizări privesc stabilirea comunității în cazul unor nume (ex.
Ἀρχίδαμος – camirean), datarea unor complexe (complexul Pergam sau porticul
lui Philip V din Delos (cca. 198‐161 a. Chr.); precizări de datare în interiorul sub‐
perioadelor; întâlnim distincția de termeni (theores/hieropes), distincția între
omonimi (Ἐπίχαρμος 1 și 2, Εὐκλῆς 1 și 2, Καλλικράτης etc.), propuneri (nu este
exclusă, de ex., existența a doi omonimi în cazul lui Εὐκράτης); stabilirea unor
succesiuni/sau corectarea unor succesiuni propuse (Πρατοϕάνης/Ξενοϕάνης),
propuneri privind prezența unui supleant sau existența unei întreruperi a
timbrajului între 168‐164 a. Chr., când romanii controlau afacerile Rhodosului,
pentru a explica în două cazuri particulare absența menționării pe ștampile a
preotului eponim.
Interes pentru cercetător reprezintă și secțiunile referitoare la magistrați
posteriori timbrajului (de la sfârșitul sec. I a. Chr. – epoca imperială), indivizi
neidentificați, magistrați cu funcție nesigură, identificări respinse și, în sfârșit,
indivizi (40 la număr) identificați ca eponimi pe ștampile amforice și menționați
în inscripții când însă nu (mai) îndeplineau această funcție.
Capitolul este completat de alte considerații (deducții) la fel de utile rezultate
din analiza materialelor epigrafice: recunoașterea unor raporturi de familie
(pentru 45 de preoți ai lui Halios), a unor raporturi (apartenențe) tribale (pentru
65 dintre preoții lui Halios) și datarea unor preoți ai lui Halios atestați pe ștampile
amforice și pentru care inscripțiile oferă date exacte (fixe).
Paginile de sinteză rezumă conținutul capitolelor.
Textul lucrării, dens în informații pe parcursul a 200 pagini, este ajutat de un
bogat material ilustrativ – tabele, grafice, liste‐, care completează demersul
teoretic și ușurează înțelegerea din partea cititorului. Alte cca. 250 de pagini sunt
rezervate, în continuare, tabelului cronologic al inscripțiilor rhodiene, anexelor și
catalogului inscripțiilor.
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Tabelul, cu 1067 de numere, este constituit din documentele cele mai precis
databile. Clasate după origine, inscripțiile sunt prezentate în ordinea publicării
lor, cu lecturi noi și restituiri menționate în note.
Anexele, în număr de 5, se referă la primele atestări ale adopției (1), eponimi
(2), preoții lui Halios asociați cu luna intercalară pe ștampile amforice (3),
sculptori (4) și stemmata (5).
Eponimii ‐ preoți ai lui Halios (la Rhodos), damiurgi (la Camiros), preoți ai
Athanei Lindia (la Lindos) sunt eșalonați pe perioada cuprinsă între 407 a. Chr.
până în epoca imperială; eponimii de pe ștampilele de amforă sunt aranjați
separat și clasați după Finkielsztejn 2001. Tabelul include și alți eponimi care nu
apar la Finkielsztejn și aduce corecturi pentru așa‐zișii “eponimi flotanți”,
atribuiți inițial mai multor perioade.
Preoții lui Halios al căror nume este asociat cu luna intercalară sunt grupați
în trei categorii: asociații sigure (A), nesigure (B), incorecte (C).
A 4‐a secțiune – sculptorii – prezintă o versiune nouă a catalogului lui Chr.
Blinkenberg, Lindos, col. 51‐60 și reluat cu completări de G. Zimmer, K. Baïrami în
2008. Catalogul cronologic propus este aproximativ. Conținând 170 de semnături,
catalogul este urmat de un index de nume, etnicuri, deme, statut, relații de
rudenie.
În sfârșit, secțiunea stemmata, stabilește 14 genealogii, unele inedite, altele
reiau, modificându‐le, pe cele publicate anterior de Blinkenberg. Se specifică
filiația, adopția, tutela, sarcinile exercitate în cadrul comunităților sau în cadrul
cetății.
Catalogul inscripțiilor, la care se fac trimiterile din text, reunește 72 de
inscripții repartizate în cinci categorii (I. Cataloage; II. Lista de subscripții; III.
Decrete și documente anexe; IV. Dedicații și inscripții onorifice; V. Varia et
incerta); în interiorul fiecărei categorii, inscripțiile sunt grupate în funcție de locul
de descoperire – Rhodos, Ialysos, Camiros, Lindos. Acestea sunt analizate după o
schemă ce conține informații privind locul unde se află piesa, referiri bibliografice
(publicații), comentarii la piesă, descrierea, locul de descoperire, datarea (datarea
gravurii și datarea magistraților sau preoților). Unde este cazul, se adaugă
bibliografia complementară și propuneri de întregiri onomastice. Datarea
numelor este detaliată în succesiune anuală. Textele cataloagelor, însoțite și de
fotografii sau reproduceri grafice, sunt dispuse pe coloane; pentru fiecare nume se
specifică data în care și‐a exercitat funcția și numărul de ordine în succesiunea
catalogului. În cazul decretelor, se dă și traducerea.
Volumul are la sfârșit referințe bibliografice pentru inscripții, urmărite anual
din 1895 până în 2012, separat pentru ștampilele amforice și o bibliografie
generală în ordine alfabetică a numelor autorilor. Un index complet și deosebit de
util, pe 53 de pagini, face trimiteri la surse (1), persoane, zei și eroi (2), state,
regiuni și locuri (3), nume și adjective colective (4), magistraturi și sarcini publice
(5). Urmează altele speciale (6‐19), din care selectăm calendare (9), sărbători și
concursuri (10), economie (14), arhitectură (15), vocabular (19).
Cartea se dovedește completă și complexă; nimic din ce era de analizat și de
argumentat nu a scăpat autorului. Elaborarea ei a presupus un volum uriaș de
muncă și un control asupra surselor care atinge perfecțiunea. Densă în informații,
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lucrarea este în același timp analitică și sintetică, demonstrativă (în accepția
metodologiei matematice), cu argumente diverse supuse unei singure evaluări:
cronologia strictă sau absolută.
Se adresează epigrafiștilor, dar și cercetătorilor în domeniul amforelor
ștampilate, al instituțiilor și magistraturilor, al cultelor, calendarelor și
sărbătorilor religioase, al structurilor urbane, al evoluției limbii grecești și al
dialectelor.
Se constituie într‐un volum de referință, oferind o bază de date stabile; un
instrument de lucru și o metodologie exemplară. Alte descoperiri sau intervenții
de amănunt poate vor ameliora unele date, dar, în ansamblu, schemele propuse și
ordonările cronologice își vor păstra valabilitatea.
Nu ne rămâne decât să‐l felicităm pe autor și să recomandăm specialiștilor o
lucrare valoroasă.
Livia BUZOIANU
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Adrian Robu, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la
Propontide et du Pont‐Euxin. Histoire et institutions, Berna [et al.], 2014,
544 p. (inclusiv 5 hărți și 8 planșe color).
La origine teză de doctorat coordonată de profesorii Alexandru Avram şi
Denis Knoepfler, apărută acum într‐o ţinută grafică elegantă la prestigioasa
editură Peter Lang, cartea asupra căreia încercăm să ne pronunţăm – în limitele de
spaţiu impuse unei recenzii – face multă cinste istoriografiei române1, constituind
totodată un jalon de referinţă important în plan internaţional pentru toţi cei
interesaţi de istoria şi instituţiile Megarei şi a coloniilor megariene. În acest sens,
ar fi suficient să precizăm că odată cu apariţia monografiei lui A. Robu devine
aproape caducă lucrarea anterioară a lui K. Hanell2, considerată de referinţă (pe
bună dreptate) decenii la rând.
O discuţie amănunţită a tuturor aspectelor mai importante abordate de către
autor nu numai că ar duce prea departe faţă de scopul pe care ni l‐am propus, dar
ar putea depăşi pe alocuri limitele competenţei noastre 3. Ca atare, ne vom
structura discursul propriu în funcţie de coordonatele majore care au determinat
împărţirea cuprinsului în trei părţi (subîmpărţite la rândul lor în nu mai puţin de
80 de capitole şi subcapitole !), precedate de consideraţii introductive şi urmate de
o anexă, de concluzii generale, de bibliografie, de hărţi şi planşe, de indici.
În capitolul introductiv (p. 1–14), apar formulate mai întâi câteva observaţii
menite să dea seama despre relevanţa unui nou demers de cercetare prin
raportare la lucrarea anterioară a lui K. Hanell, să atragă atenţia asupra necesităţii
precizării unor convenţii şi termeni („réseaux”, colonie şi colonizare, apoikoi,
synoikoi, epoikoi, nomima) impusă de evoluţia discursului istoriografic, să explice
sintagma „établissements mégariens” preferată de autor. Acesta consideră că în
epoca arhaică nu poate fi vorba de o politică de colonizare sau de un imperiu

 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‐2011‐3‐0054. Datorăm mulţumiri colegei dr. Lavinia Grumeza care a formulat
observaţii utile asupra versiunii iniţiale a textului.
1
Pentru cititorii eventual mai puţin informaţi în acest sens, atragem atenţia că autorul
s‐a format ca student la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, după care a
urmat studii doctorale la Universităţile din Neuchâtel (Elveţia) şi Maine (Franţa). A
desfăşurat cercetări postdoctorale la Collège de France, Institutul „Vasile Pârvan” din
Bucureşti, iar din 2011 participă şi la proiectul „External Relations of the Pontic Greek
Cities in Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary Approach”
(www.ponticgreekcities.ro).
2
K. Hanell, Megarische Studien, Lund, 1934.
3
Tot pentru cei mai puţin informaţi în acest sens, precizăm că, în marea lor
majoritate, cercetările noastre de până acum se raportează la arealul Mării Negre,
legându‐se în mod aparte de cetăţile greceşti de pe litoralul de nord al acesteia. Sigur,
preocupările din ultimii ani aferente instituţiei proxeniei ne‐au obligat la o mai bună
cunoaştere a instituţiilor greceşti pe ansamblul oikoumenei, dar cartea de faţă ar merita să
fie recenzată (şi nu avem nici un dubiu că va mai fi discutată!) inclusiv de specialişti
preocupaţi de Attica, Sicilia, Propontida, ca şi de colegi interesaţi preponderent de
fenomenul colonizării greceşti (mai cu seamă pentru lumea doriană).
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colonial al Megarei, lipsind datele care să ateste o dependenţă politică sau
economică a apoikiilor faţă de metropolă. Dar moştenirea instituţiilor politice, a
cultelor şi a calendarului, indiferent dacă ne referim la ctitorii din Sicilia, din
Propontida sau din Pontul Euxin, ar putea oferi un răspuns convingător la
întrebarea inspirată sub care apare formulat primul subcapitol – „Pourquoi la
colonisation mégarienne?”.
Tot de introducere ţine şi o succintă, dar cât se poate de relevantă explicaţie
asupra structurii lucrării. În prima parte de o atenţie deosebită se bucură
evenimentele susceptibile de a fi determinat o mişcare de colonizare prin care o
cetate relativ mică accede la rangul de mare metropolă, fiind depăşită în acest
sens doar de Milet şi Corinth. În partea a doua interesul se concentrează
preponderent asupra ocupării globale a teritoriului în cazul ctitoriilor megariene
din Sicilia, Propontida şi Pontul Euxin, cu precizarea relaţiilor dintre grupurile
succesive de colonişti, dar şi a raporturilor acestora cu populaţiile indigene. În
partea a treia sunt studiate instituţiile politice de origine megariană atestate în
colonii. Pentru a face cu adevărat uitată cartea lui K. Hanell4, credem că s‐ar fi
impus şi o parte distinctă dedicată cultelor şi calendarului, explicaţiile autorului
putând fi acceptate doar ca o încercare de a găsi o ieşire elegantă din situaţie 5. Dar
o atare eventuală omisiune nu scade cu nimic meritele unei lucrări oricum de o
complexitate deosebită, care elaborată ca teză de doctorat a trebuit să ţină cont nu
doar de amplitudinea discursului istoriografic actual, ci şi de impunerea unor
anumite limite de spaţiu şi timp.
Istoricul cercetării considerăm că ar fi meritat să fie dezvoltat pe mai mult de
trei pagini şi jumătate, pentru a putea să dea seama într‐o măsură mai adecvată
despre evoluţia discursului istoriografic, ţinând cont de epoci şi de şcoli diferite.
Practic, doar lucrarea lui K. Hanell, amintită de noi deja, este pusă mai mult sau
mai puţin în valoare. În rest, este vorba de enumerarea autorilor şi a lucrărilor
consultate, deloc puţine de altfel. Suntem de acord că nu era cazul să fie
prezentate toate publicaţiile anterioare6, dar măcar cele de referinţă pentru o
perioadă sau alta ar fi trebuit să apară reliefate ca atare. De exemplu, dincolo de
cele câteva observaţii critice, formulate într‐o notă de subsol (n. 15), la adresa
cărţii lui L. A. Paltseva7, ne‐am fi aşteptat şi la o încadrare mai clară a acesteia în
Ne referim la capitolul IV al primei părţi – „Zur Kultgeschichte des historisches
Megaras” (p. 92–109) –, la capitolul IV din partea a doua – „Die Kulte” (p. 161–204) –,
respectiv la anexa întitulată „Materialien zu den Kulten der megarischen Kolonialstädte”
(p. 207–218).
5
„Premièrement, car les correspondances cultuelles qui existent entre Mégare et ses
colonies sont les mieux connues actuellement” (p. 6) … „Deuxièmement, je me propose de
revenir sur l’organisation et l’évolution du paysage religieux en Mégaride dans le cadre
d’une étude particulière” (p. 7). În n. 12 de la p. 7 autorul citează multe publicaţii,
ulterioare epocii lui Hanell, aferente problematicii. Cu atât mai importantă credem că ar fi
fost o discuţie aparte, fie ea şi rezumativă, legată de culte şi calendar, care să ajute inclusiv
specialişti mai puţin dispuşi să consulte studii, articole şi note publicate în numeroase
reviste şi volume, între care şi unele mai puţin accesibile.
6
Vezi o nouă încercare a autorului de a ieşi elegant din situaţie (p. 11): “Il ne saurait
être question de présenter ici toutes ces études, car l’apport de chacune d’entre elles est
mis en lumière dans les pages qui suivent”.
7
Iz istorii archaičeskoj Grecii: Megary i megarskie kolonii, St. Petersburg, 1999. Pentru a
4
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contextul istoriografiei sovietice şi post‐sovietice8. Chiar dacă lista publicaţiilor
relevante din notele de subsol este impresionantă, ar mai fi unele titluri care nu ar
fi trebuit să lipsească. Astfel, printre corpora menţionate în n. 16 sigur şi‐ar fi avut
locul şi NĖPCh. 9. În n. 23, pe lângă precizarea care s‐ar impune că studiul lui Ju.
G. Vinogradov, La Chersonèse de la fin de l’archaïsme, a fost scris în colaborare cu M.
I. Zolotarev, ar fi meritat să mai fie amintit un studiu, cel puţin la fel de important
din perspectiva tematicii abordate, publicat de Ju. G. Vinogradov şi A. N.
Ščeglov10.
Partea introductivă se încheie printr‐o discuţie legată de analiza surselor
literare şi documentare, prin care sunt trecute în revistă – succint dar convingător
– izvoarele care au stat la temeiul cercetării propuse: autorii antici, săpăturile
arheologice, inscripţiile şi monedele. Numismatica poate că ar fi meritat mai mult
de o frază, pentru a înţelege mai adecvat rolul emisiunilor monetare în
perpetuarea unei tradiţii/unor nomima.
Partea I. La cité de Mégare à l’époque archaïque (p. 15–116).
Pentru un cititor mai puţin avizat, un excurs de nu mai puţin de o sută de
pagini legat doar de unele aspecte, intens discutate în istoriografia anterioară, din
istoria arhaică a Megarei ar putea părea un exces în ceea ce priveşte risipa
timpului şi efortul investit în asimilarea unei bibliografii exasperant de vaste. În
realitate, avem de a face cu o analiză excelentă a surselor şi a literaturii secundare
menite să explice cauzele care au determinat colonizarea megariană. Este vorba
oarecum de un studiu de caz, dar, ţinând cont de relevanţa cetăţii doriene din
Megarida ca metropolă, demersul de cercetare propus de autor poate fi cât se
poate de relevant şi prin raportare la fenomenul colonizării greceşti în general. Ne
referim, îndeosebi, la disputa interminabilă dintre savanţi (grammatici certant 11)
legată de motivaţia întemeierii de noi aşezări, după modelul cetăţii‐mamă, odată
cu secolul al VIII‐lea a. Chr. Că Marea Mediterană ar fi ajuns astfel un fel de
„baltă” pe care grecii au înconjurat‐o precum broaştele, scrie nimeni altul decât
Platon12. Marele filosof considera, de altfel, colonizarea drept cel mai bun mijloc
pentru debarasarea unei comunităţi de indivizii care, neavând nimic, sunt oricând

nu mai insista când vom ajunge să menţionăm bibliografia, credem că în cazul publicaţiilor
în limba rusă s‐ar fi impus şi citarea titlurilor în original, nu doar în traducere franceză.
8
O remarcă de felul „D’ailleurs, cet ouvrage est passé presque inaperçu dans la
littérature” (p. 8, n. 15) poate face trimitere inclusiv la circulaţia precară a publicaţiilor
apărute în spaţiul post‐sovietic, eventual şi la aroganţa multor specialişti din afara acestui
spaţiu (Rossica non leguntur).
9 Ė. I. Solomonik (ed.), Novye epigrafičeskie pamjatniki Chersonesa, Kiev, 1964 (vol. I);
1973 (vol. II).
10
Die Entstehung des chersonesischen Territorialstaates, în: Ju. G. Vinogradov, Pontische
Studien. Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes, hrsg. in
Verbindung mit Heinz Heinen, Mainz, 1997, p. 420–483.
11
Horatius, Ars poetica, 78: Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est.
12
Phaidon, 109b: τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ,
ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους
ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοῖσι τοιούτοις τόποις οἰκεῖν.
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pregătiţi să‐şi urmeze şefii pentru a pune mâna pe bunurile celor înstăriţi13.
Argumentaţia dezvoltată de A. Robu converge către ideea că, în cazul
Megarei, tensiunile interne ar fi constituit factorul determinant în deplasarea
„peste mări şi ţări” a celor care, în urma unor schimbări politice, se vedeau lipsiţi
de bunuri şi de drepturi politice de către adversarii ajunşi la putere14. Totodată,
autorul acordă un rol în acest sens şi altor factori, cum ar fi creşterea demografică,
problemele economice sau comerţul, dar vine cu argumente demne de luat în
seamă pentru a combate exagerările din istoriografia anterioară legate de
stenochoria. Suntem de acord şi cu distincţia făcută între diferitele valuri de
colonişti, dar şi între cauzele prime aflate la originea întemeierii unei apoikii sau a
alteia15. În unele situaţii ne‐am fi aşteptat la o luare de poziţie mai clară/tranşantă,
cum ar fi de exemplu existenţa presupusului ostracism la Chersonesul Tauric16,
dar asemenea eventuale ezitări nu fac decât să sublinieze o dată în plus efortul
demn de toată admiraţia depus de autor pentru a se poziţiona pe cât posibil sine
ira et studio faţă de o literatură secundară aparent fără limite.
Partea a II‐a. Les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du
Pont‐Euxin (p. 117–324).
13
Platon, Nomoi, 5.736a: ἕπεσθαι, τούτοις ὡς νοσήματι πόλεως ἐμπεφυκότι, δι᾽
εὐφημίας ἀπαλλαγήν, ὄνομα ἀποικίαν τιθέμενος, εὐμενῶς ὅτι μάλιστα ἐξεπέμψατο.
παντὶ μὲν οὖν νομοθετοῦντι τοῦτο ἁμῶς γέ πως κατ᾽ ἀρχὰς δραστέον, ἡμῖν μὴν ἔτι
τούτων ἀκοπώτερα τὰ περὶ ταῦτ᾽ ἐστὶ συμβεβηκότα νῦν: οὔτε γὰρ ἀποικίαν οὔτ᾽
ἐκλογήν τινα καθάρσεως δεῖ μηχανᾶσθαι πρὸς τὸ παρόν, οἷον δέ τινων συρρεόντων ἐκ
πολλῶν τὰ μὲν πηγῶν. Pasajul este invocat şi de A. Robu, la p. 108, cu n. 413.
14
P. 97: „Autrement dit, les dirigeants ont poussé, par la politique de confiscation des
biens et la suppression des droits politiques de leurs adversaires, plusieurs de leurs
concitoyens à partir fonder de nouvelles cités. Pour cette raison je crois que les luttes
internes constituent la cause principale du mouvement mégarien de colonisation, et surtout
de la fondation d’Héraclée du Pont vers 554”.
15
În acest sens, să ne fie permis a cita un pasaj rezumativ mai lung (p. 115): „Enfin,
dans l’examen des raisons de la colonisation, je crois qu’une distinction entre les
différentes vagues de colons s’impose. Car les condition des départs dans la deuxième
moitié du VIII e ‐première moitié du VII e siècle furent sans doute différentes de celles du VI e
siècle. On retiendra dans ce cadre que les colonies de Sicile et de la Propontide furent le
résultat d’un processus d’unification politique, que les anciens nommèrent synoikismos, et
qui entraîna le départ du surplus d’hommes que la nouvelle cité oligarchique ne pouvait
pas intégrer politiquement et économiquement. La fondation d’Héraclée du Pont vers le
milieu du VI e siècle, quant à elle, découla des luttes entres diverses factions politiques et
est à mettre en rapport avec le renversement de la « démocratie sans retenue ».
L’installation des Mégariens à Mésambria vers la fin du VI e siècle survint dans le contexte
de l’attribution de l’île de Salamine par les arbitres spartiates à Athènes. Comme nous
avons pu le constater, ce sont les jeunes hommes qui participent aux combats contre
Athènes et qui sont habituellement recrutés pour fonder des apoikiai”.
16
La p. 97/8 autorul expune teze diferite, fără a sprijini sau a respinge supoziţia
(lansată de Ju. G. Vinogradov drept certitudine) privind existenţa practicii ostracismului la
Chersones. Asupra datării timpurii, tendenţioase, a celor câteva zeci de ostraka, din care
rezultă că ostracismul ar fi existat la Chersones înainte de inventarea acestei proceduri de
către atenieni, a atras atenţia S. R. Tochtas’ev, K onomastikonu i datirovke chersonesskich
ostrakonov, VDI 2007 (2), p. 110–125 [Cf. BE 2008, 409; SEG LVII 702]. De altfel, A. Robu
cunoaşte acest studiu.
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Cea mai amplă parte a lucrării este dedicată analizei tradiţiei antice, prin
confruntare cu datele arheologice, privind ctitoriile megariene din Sicilia,
Propontida şi Pontul Euxin. Mai exact, este vorba de următoarele apoikiai: Megara
Hyblaea, Selinunt, Astakos, Chalcedon, Selymbria, Byzantion, Heracleea Pontica,
Mesambria. În cazul acestor poleis autorii antici au transmis date diferite atât în
ceea ce priveşte data întemeierii, cât şi a originii coloniştilor. De aici au plecat nu
puţine discuţii controversate, unele departe de a fi încheiate, propuse de exegeza
modernă. A. Robu are meritul de a fi sistematizat de o manieră exhaustivă tradiţia
antică şi de a fi asimilat critic o literatură secundară extrem de amplă, din care nu
a fost omisă practic nicio lucrare mai importantă17, în cazul fiecăreia dintre cetăţile
menţionate mai sus. Scopul cercetării nu a constat în accederea către date de
întemeiere absolute (controversele moştenite pe filieră antică în acest sens nici nu
ar fi permis aşa ceva!), ci în înțelegerea procesului colonizării. Viziunea de
ansamblu, corelată analizei în filigran, au determinat elaborarea unui discurs
istoric antrenant şi convingător, cu numeroase luări de atitudine pertinente faţă
de opinii anterioare desuete, din care reiese cu mai multă claritate faţă de discuţia
istoriografică precedentă cum populaţii amestecate (grupuri eterogene de apoikoi
şi epoikoi, în raport unele cu altele, dar şi cu populaţiile din hinterland) au reuşit
să creeze comunităţi noi de tradiţie megariană.
Complexitatea discuţiei variază în funcţie de atenţia de care s‐a bucurat de‐a
lungul antichităţii una sau alta dintre aceste comunităţi, între care un rol aparte a
jucat Byzantion. Ca dovadă, autorul îşi structurează subcapitolul intitulat „Les
récits concernant la fondation de Byzance” în nu mai puţin de opt puncte: 1) „La
fondation d’Hestiai”, 2) „Les Spartiates et les Athéniens: les fondateurs de
Byzance?”, 3) „Y a‐t‐il eu une participation des Milésiens à la fondation de
Byzance? À propos du soi‐disant accord entre les Mégariens et les Milésiens dans
la colonisation”, 4) „La participation des Béotiens à la fondation de Byzance”, 5)
„La participation des Corinthiens à la fondation de Byzance”, 6) „La participation
des Argiens à la fondation de Byzance”, 7) „Les époikoi de Chalcédoine”, 8)
„Conclusions sur l’origine des fondateurs de Byzance”. Şi pentru a întregi schema
cercetării asumate în cazul „reginei strâmtorilor”, să ne fie permis a cita aici şi
titlul celui de‐al doilea subcapitol – „Byzas, l’œciste de Byzance, et les rapports
entre les Byzantins et les Thraces”.
Eventuale observaţii critice minore, care s‐ar impune în funcţie de orizontul
lecturilor unuia sau a altuia dintre recenzenţi, nu au cum să impieteze ansamblul
unei cercetări exemplare. Noi am observa doar că atunci când se discută despre
aşezarea de la Berezan (p. 227/8, 238) nu este corect să se sugereze că aceasta ar fi
sinonimă cu Olbia18. Nu suntem de acord nici cu invocarea descoperirii unor
Autorul stăpâneşte judicios inclusiv bibliografia mai importantă în limba rusă, de
care face abstracţie de cele mai multe ori istoriografia occidentală.
18
Privitor la constituirea Olbiei ca polis, odată cu jumătatea secolului al VI‐a a. Chr.
(altfel spus, cam la un secol de la întemeierea apoikiei de la Berezan), rămân de actualitate
consideraţiile lui Ju. G. Vinogradov, Političeskaja istorija Ol’vijskogo polisa VII–I vv. do n.ė.
Istoriko‐epigrafičeskoe issledovanie, Moscova, 1989, p. 65 et passim. Cf. Ju. G. Vinogradov & S.
D. Kryžickij, Olbia. Eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, Leiden,
1995, p. 127: „Diese Materialien brachten eine Reihe von Forschern auf den Gedanken, daß
Olbia um das Jahr 600, spätestens zu Beginn des 6. Jh. gegründet wurden war (…). Andere
17
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fragmente ceramice timpurii (p. 240/41) pentru a confirma sau respinge date de
întemeiere absolute transmise de tradiţia antică, deşi o asemenea corelare
constituie o practică frecventă în literatura de specialitate. Materialul ceramic
găsit în afara unor contexte clare (o fază de construcţie sau un strat de cultură)
poate depune mărturie şi în favoarea existenţei unor contacte comerciale
anterioare stabilirii primilor colonişti 19. Privitor la numele ioniene din onomastica
Chersonesului Tauric, datate către începutul sau în prima jumătate a secolului al
V‐lea a. Chr., atestarea acestora s‐ar putea datora nu doar unei participări
mileziene la întemeierea cetăţii taurice (sau a metropolei sud‐pontice a acesteia),
cât şi unei faze de colonizare ioniană anterioară celei doriene. Altfel spus, ctitoria
coloniştilor heracleoţi şi delieni din sudul peninsulei Taurice ar fi putut
suprapune în 422/1 a. Chr. o aşezare precedentă 20.
S‐ar impune şi unele completări bibliografice, dar atragem atenţia că este
vorba îndeosebi de publicaţii foarte recente, de care autorul nu avea cum să ţină
seama. Astfel, pentru numele trace aduse în discuţie (Dinis – p. 280, Bizes – p. 286,
etc.), acum s‐ar impune citat şi Onomasicon‐ul publicat de D. Dana21. Pentru nume
trace pe monede greceşti, cum ar fi Byzas sau Keroessa/Ceroessa (p. 286, cu n. 749),
între timp a apărut un studiu sine qua non semnat de J. Nollé 22. În ceea ce priveşte
discutarea lingvistică a unor toponime precum Μεσημβρία, Βυζάντιον sau
Σηλυμβρία, sigur ar fi fost de folos şi compendium‐ul întocmit de A. Falileyev23.

Partea a III‐a. Les institutions politiques mégariennes (p. 325–405).
Asupra celei de‐a treia părţi a cărţii lui A. Robu am avut ocazia să reflectăm
încă înainte de publicarea acesteia, când pregăteam un studiu privind spaţiul
dorian pontic pe baza decretelor de proxenie24. Aveam să revenim la scurt timp
Forscher halten jedoch am traditionellen späteren Datum fest: 2. Viertel und sogar Mitte
des 6. Jh. (…) “.
19
Idee acceptată de altfel şi de A. Robu (p. 241): „Mais cette opinion est contredite par
les trouvailles de la mer Noire, qui indiquent que les premières céramiques grecques
arrivent dans cette région à partir du troisième quart du VII e siècle, ce qui dénote
l’existence d’un commerce précolonial”.
20
Vezi, în acest sens, observaţiile noastre anterioare (cu trimiteri bibliografice) – V.
Cojocaru, Populaţia zonei nordice şi nord‐vestice a Pontului Euxin în secolele VI‐I a. Chr. pe baza
izvoarelor epigrafice, Iaşi, 2004, p. 112–114.
21
Onomasticon Thracicum (OnomThrac.). Répertoire des noms indigènes de Thrace,
Macédoine Orientale, Mésies, Dacie et Bithynie, Athena, 2014.
22
Appearance and Non‐Appearance of Indigenous Cultural Elements on the Coins of Asia
Minor and Thrace, în: V. Cojocaru, A. Coşkun & M. Dana (ed.), Interconnectivity in the
Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods, Cluj‐Napoca, 2014,
p. 281–298. Este adevărat că şi J. Nollé ar fi avut de profitat dacă ar fi putut folosi cartea lui
A. Robu.
23
Vostočnye Balkany na karte Ptolemeja. Kritiko‐bibliographičeskie izyskanija (Place‐names
of the Eastern Balkans in Ptolemy’s Geography. Critical‐bibliographical Investigations),
München, 2006, p. 48–50 (Μεσημβρία), 91–92 (Βυζάντιον), 128–129 (Σηλυμβρία).
24
Vezi acum V. Cojocaru, Un espace dorien pontique d’après les décrets de proxénie, în: A.
Robu & I. Bîrzescu [éds.], Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide
et du Pont‐Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire, Paris, 2015, p. 136–166. Ţinem să
mulţumim şi cu acest prilej autorului pentru încrederea şi prietenia dovedite atunci, când
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după apariţia lucrării, cu prilejul cercetării unor trăsături particulare ale corpului
civic în cetăţile nord‐pontice 25. Faptul că acum, la o a treia lectură, am urmărit cu
acelaşi interes tabloul antrenant şi credibil al instituţiilor politice megariene
schiţat de autor se datorează nu doar strădaniilor noastre de a finaliza demersul
propriu legat de instituţia proxeniei în spaţiul pontic26, ci şi manierei realmente
impresionante prin care a fost pusă în valoare o documentaţie lacunară,
preponderent epigrafică, menită să explice subdiviziunile corpului civic şi a
magistraturilor la Megara şi în coloniile acesteia27.
De această dată, conotaţiile personale, cât se poate de pertinente, ale
demersului de cercetare sunt şi mai evidente. Fără a putea insista asupra tuturor
aspectelor abordate de autor, atragem atenţia doar asupra problemelor mai
importante discutate cu folos pentru toţi specialiştii interesaţi de apoikiile doriene
din Propontida şi din Pontul Euxin: împărţirea corpului civic în „triburi”/phylai şi
„sute”/hekatostyes28, colegiul de magistraţi numit ikadeis29 la Mesambria,
rediscutarea termenului de komai megariene într‐un pasaj din Plutarh30, basileus şi
hieromnamon ca magistraţi eponimi, colegiile de magistraţi (aisymnatai, probouloi,
pentekaideka, stratagoi, damiorgoi, nomophylakes).
Ţinând cont de lacunele documentaţiei epigrafice, de quasi‐absenţa
mărturiilor literare mai explicite şi de irelevanţa antrenării datelor arheologice
pentru o mai bună cunoaştere a subiectului în discuţie, cele mai multe dintre
soluţiile propuse de A. Robu nu au cum să închidă disputa istoriografică legată de
un aspect sau altul. Ne gândim, de exemplu, la subîmpărţirea iniţială a corpului
civic de la Heracleea Pontica în hekatostyes sau la absenţa atestării „triburilor” la
Callatis şi Chersones31. Dar, datorită efortului sintetic şi analitic depus de autor,
nu a ezitat să ne pună la dispoziţie un manuscris important la care lucra de aproximativ un
deceniu.
25
Vezi V. Cojocaru & M. Oller Guzmán, Réflexions sur quelques traits particuliers du
corps civique dans les cités nord‐pontiques, în: P. Pavúk, V. Klonza & A. Harding (ed.),
Contacts, migrations and climate change, in honour of Prof. Dr. Jan Bouzek, Praga, 2016 (sub
tipar).
26
Este vorba despre o monografie care ar urma să apară în 2016 ca volumul V al
colecţiei „Pontica et Mediterranea”.
27
De această dată discuţia legată de apoikiile siciliene este practic absentă (dacă facem
abstracţie de presupusa atestare a unei „sute”/hekatostys la Selinunt), dar „vina” în acest
sens o poartă irelevanţa documentaţiei literare şi epigrafice.
28
Cu rediscutarea pasajului din Aeneas Tacticus, Poliorkia, XI, 10bis‐11, pe baza căruia
A. Robu consideră că la Heracleea Pontica ar fi existat iniţial 12 „sute”, spre deosebire de
majoritatea predecesorilor săi care înţelegeau ad litteram că ar fi vorba doar de patru
hekatostyes.
29
Termen interpretat, mai puţin credibil, de mulţi predecesori ca parte a unui „trib”,
altfel spus ca subdiviziune a corpului civic.
30
Αἰτία Ἑλληνικά, XVII (= Moralia 295 B‐C). De acest pasaj autorul s‐a ocupat mai pe
larg în partea I a cărţii (p. 16–33). Spre deosebire de cei mai mulţi predecesori, care vedeau
aici dovada existenţei unei diviziuni teritoriale anterioare formării polis‐ului Megara, A.
Robu demonstrează convingător că lista transmisă de Plutarh, creată propagandistic în
epocile clasică şi elenistică în contextul diferendelor teritoriale cu vecinii Athena şi
Corinth, menţionează de fapt cinci mere şi nu cinci komai, omologabile cu cinci hekatostyes
(ca subdiviziuni ale corpului civic la Megara în epoca arhaică).
31
Existenţa celor 12 „sute” la Heracleea anterior conflictului dintre oligarhi şi
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discuţia de ansamblu privind instituţiile politice megariene a fost propulsată
într‐un registru superior. Apreciem şi modalitatea realmente sine ira et studio prin
care sunt combătute opinii anterioare desuete sau considerate ca atare32.
Ca şi în cazul celor două părţi precedente ale cărţii, bibliografia mai mult sau
mai puţin importantă folosită este realmente impresionantă. Am mai putea
recomanda, totuşi, unele completări în acest sens, mai cu seamă dinspre orizontul
istoriografic sovietic şi post‐sovietic. De exemplu, când este discutată Parthenos ca
deținătoare a eponimiei (βασίλισσα) la Chersones, pe lângă studiul din 1999
semnat de A. S. Rusjaeva, ar fi meritat să fie menţionată şi cartea mai recentă a
acesteia privind religia elenilor pontici 33. În ceea ce priveşte istoriografia
occidentală, cartea importantă a Ursulei Kunnert34 apare doar semnalată (de
exemplu, în n. 41 de la p. 333), fără ca A. Robu să mai fi avut timp să o asimileze
la adevărata ei valoare35.
Importanţa cărţii „Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la
Propontide et du Pont‐Euxin. Histoire et institutions” este sporită de adăugarea
unei anexe privind o practică epigrafică funerară tipic megariană introdusă la
Callatis şi Chersones, de concluzii generale pertinente, de o bibliografie care
ocupă nu mai puţin de 70 pagini, de câteva hărţi şi planşe inspirat alese, de un
indice întocmit cu multă acribie. Recomandăm tuturor celor interesaţi de Megara
şi coloniile acesteia, de colonizarea greacă în general sau de instituţiile oraşelor‐
stat greceşti o lucrare care va rămâne de referinţă în plan internaţional pentru
multe decenii de acum înainte.
Victor COJOCARU*

democraţi, formulată iniţial ca ipoteză, devine certitudine la p. 355: „Tout d’abord, on
remarque qu’à Héraclée du Pont les hékatostyes ont augmenté d’une manière exceptionnelle
de douze à soixante”. Totodată, spre deosebire de autor, noi preferăm să rămânem mai
rezervaţi în ceea ce priveşte existenţa celor trei triburi doriene la Chersones (despre care
nu avem deocamdată nicio dovadă directă), vezi p. 405: „Enfin, il convient de retenir que
les trois nomophylakes étaient sans doute désignés autant à Chalcédoine qu’à Chersonèse
par trois tribus doriennes”.
32
Personal am fi fost dispuşi să ne pronunţăm mai categoric pe marginea unor
fantezii publicate de S. Ju. Saprykin sau de alţi reprezentanţi ai istoriografiei sovietice şi
post‐sovietice. Totodată, apreciem judiciozitatea lui A. Robu, care ştie să ia atitudine
inclusiv faţă de unele speculaţii formulate anterior de mentorul său A. Avram, cum ar fi,
de exemplu, conexiunea forţată dintre datele oferite de cadastrul teritoriului Callatis‐ului
şi a Chersones‐ului şi organizarea civică a cetăţilor respective (vezi p. 352–353).
33
Religija pontijskich ėllinov v antičnuju ėpochu: Mify. Svjytilišča. Kul’ty olimpijskich
bogov i geroev, Kiev, 2005 (cu discuţia despre Parthenos la Chersones la p. 262–286 et
passim).
34
Bürger unter sich: Phylen in den Städten des kaiserzeitlichen Ostens, Basel, 2012. A se
vedea şi recenzia noastră publicată în revista Pontica 46 (2013), p. 529–533.
35
Măcar discuţia legată de Callatis (p. 70), Heracleea Pontica (n. 254 de la p. 74),
Prusias ad Hypium (p. 84–89) şi Byzantion (p. 92) ar fi putut avea relevanţă şi pentru unele
aspecte cercetate de A. Robu.
*
Victor COJOCARU: Institutul de Arheologie din Iaşi, cojocaru_arhia@yahoo.com
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Florin Fodorean, Pannonia, Dacia și Moesia în izvoarele geografice
antice, Editura Mega, Cluj‐Napoca, 2014, 259 p., ISBN 978‐606‐543‐459‐2.
Titlul acestei lucrări nu acoperă foarte bine conţinutul ei: e suficient să citeşti
Cuprinsul, pentru a‐ţi da seama că, de fapt, autorul s‐a interesat doar de
menţiunile despre cele trei provincii romane în două izvoare cartografice – Tabula
Peutingeriana şi Itinerarium Antonini –, cum, de altfel, o şi mărturiseşte (p. 15, 194).
Studierea atentă a cărţii confirmă întrutotul acest lucru: trimiterile la alte surse
geografice sunt tangenţiale şi superficiale; de aceea, credem că mai nimerit ar fi
fost ca ea să se fi intitulat Pannonia, Dacia şi Moesia în izvoarele cartografice antice
(eventual, în două izvoare cartografice antice). La urma urmei, acest fapt e, parţial, în
favoarea autorului: dl. Fodorean se dovedeşte un cunoscător avizat al
problematicii multiple ridicate de cele două izvoare, al numeroaselor opinii
formulate în istoriografie pe seama lor, al chestiunilor încă nesoluţionate sau
având răspunsuri nesatisfăcătoare, al criteriilor optime de analiză etc.; e,
neîndoielnic, un specialist – probabil, singurul din România – care poate dialoga
fără complexe cu experţi în domeniu din alte spaţii istoriografice şi pentru aceasta
merită din partea noastră întreaga apreciere. Autorul se mişcă cu multă
dezinvoltură prin hăţişul de drumuri, localităţi, distanţe, mile, km, vignete ș.a.
din cele două itineraria. Nici o informaţie care se referă la Pannonia (p. 58‐98),
Dacia (p. 99‐115) şi Moesia (p. 116‐147) nu pare să‐i fi scăpat, ele fiind, de multe
ori, corelate cu datele oferite de alte scrieri geografice (Strabon [el scrie constant
„Strabo”], Ptolemeu, Itinerarium Burdigalense, Cosmographia Anonimului din
Ravenna etc.), epigrafie şi, mai ales, de cercetările de teren (drumuri, castre,
mansiones etc.), ceea ce sporeşte complexitatea demersului său. Paginile în care dl.
Fodorean analizează datele din cele două izvoare, în care discută fiecare segment
de drum provincial şi face comparaţii extrem de amănunţite între diferiţi
parametri probează, indiscutabil, o perfectă stăpânire a domeniului. În schimb,
cei mai puţin familiarizaţi cu subiectul (semnatarul acestor rânduri e unul dintre
ei), care nu pot ocoli această lucrare din varii motive – ştiinţifice, didactice ş.a. –,
vor trebui să dea dovadă de multă răbdare şi atenţie pentru a se descurca printre
„listările”, cifrele, procentele, valorile, frecvenţele, „cazurile”, figurile, tabelele
care abundă în ea; descrierile seci, exprimările standard, repetiţiile supărătoare
ale aceleiaşi informaţii de la o secţiune la alta (compară, de exemplu, p. 40‐43 cu
116‐117, 118‐119, 122) sau chiar pe aceeaşi pagină1, vocabularul sărac (vezi infra),
încheierile bruşte de capitole şi concluziile (p. 194‐204) care nu‐s decât pe
jumătate concluzii (cealaltă jumătate rezumă o carte a lui Ray Laurence, pe care,
din câte înţelegem, o mai sintetizase într‐un articol din 2001) (p. 195‐200) îi fac şi
mai dificilă „călătoria” prin această adevărată peşteră a lui Aladin. Să nu părem,
totuşi, cârcotaşi: deşi, iniţial, autorul ne avertiza că pe seama celor două docu‐
mente cartografice s‐ar putea formula cel puţin zece „întrebări fundamentale”
Vezi, de exemplu, p. 36: „Un alt mensor, Aurelius Castor, este atestat la Potaissa, în
legiunea V Macedonica. Este menţionat într‐o inscripţie ca mens(or) leg(ionis) V
Mac(edonicae) p(iae)”; „În trupele auxiliare mensores erau foarte puţini” – nota 87 de pe
aceeaşi pagină: „În unitățile auxiliare sunt menţionaţi foarte puţini mensores”.
1
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(vezi p. 14‐15; expresia de la p. 14) – gândiţi‐vă cum am fi parcurs numeroasele
pagini scrise în modul specios şi arid arătat mai sus –, dl. Fodorean s‐a dovedit o
persoană rezonabilă: a urmărit, în realitate, doar trei asemenea „aspecte
fundamentale” – datarea, sursele şi „legăturile cu alte documente” (p. 195). Şi,
folosind o abordare metodologică originală, respectiv compararea distanţelor
dintre localităţile celor trei provincii luate ca simplu pretext (p. 15, 195), ne‐a
convins că Tabula Peutingeriana a utilizat „itineraria picta timpurii, realizate de
către armată” – aşadar, „surse mai bune” –, că nu a fost un document de
propagandă şi că s‐a întocmit în secolul al V‐lea, sub Theodosius al II‐lea, „cu
scopul de a grupa, de a aduna laolaltă, într‐o «hartă», tot ce se ştia despre
Imperiul Roman în acel moment” (p. 202). În schimb, pentru Itinerarium Antonini,
care nici n‐ar trebui să se numească astfel, pentru că a fost realizat sub tetrarhie
(la un moment dat, dl. Fodorean scrie „tetrarhia lui Diocleţian” [sic!] – p. 46), nu
pe timpul lui Caracalla, compilatorul a adunat informaţii din mai multe surse –
„probabil liste cu localităţi şi distanţe din arhivele imperiale ale serviciului public
de transport, itinerarii din permisele de călătorie (evectiones), dar, pe alocuri, şi
date din itinerariile militare” (p. 203‐204; citatul de la p. 203; pentru acestea vezi şi
p. 74, 87, 115, 130, 157, 163). Rămâne ca şi specialiştii să se pronunţe asupra
viabilităţii metodei şi a temeiniciei concluziilor d‐lui Fodorean.
Această lucrare extrem de interesantă, care face cinste autorului, ne oferă un
alt exemplu cât se poate de convingător despre inconsecvenţele ştiinţifice ale
multora dintre colegii noştri mai tineri: pe de o parte, excelenţă în cercetarea unor
teme restrânse ca arie – aşadar, specializare strictă –, iar, pe de alta, informaţie
precară în teme‐cadru mai generale, o oarecare autosuficienţă şi grabă. Astfel, cu‐
noştinţele d‐sale de istorie „necartografică” a Imperiului roman şi a spaţiului du‐
nărean, unele devenite aproape banalităţi pentru un istoric avizat al Antichităţii,
lasă mult de dorit în privinţa exactităţii. De exemplu, aflăm că Herodot a trăit şi
scris în secolul al IV‐lea î.H. (p. 23)2, că Caesar a fost împărat (p. 26, 40, 192)3, că
„Publius Ovidius Naso ... asociază numele de daci cu cei [sic!] de geţi” (p. 23)4, că
Dio Chrysostomus se numea, de fapt, „Chrysostmomus” (p. 31) (e posibil ca aici
să fie o eroare de redactare), că Moesia a fost împărţită în două provincii „în anul
87 e.n.” (p. 41)5, că a existat o provincie romană antică numită „Spania” (p. 198 [de

2
Cf. p. 23: „În secolul al IV‐lea î.e.n. Herodot ştia de la traci că pământul [de] dincolo
de Istru este ocupat de albine” (subl. n.).
3
Cf. p. 26: Caesar – împărat; p. 40: „domnia lui Caesar”, „Octavian Augustus,
succesorul lui Caesar”; p. 192: „călătoria împăratului Caesar”. Ne îndoim categoric că dl.
Fodorean împărtăşeşte concepţia suetonienă despre succesiunea împăraţilor romani; ar fi
un caz unic în istoriografia românească. Ne întrebăm, însă, dacă Domnia sa cunoaşte
diferenţele dintre imperator republican şi imperator din vremea Imperiului.
4
Nu ştim de unde a preluat dl. Fodorean această informaţie, dar trebuie spus că
Ovidiu nu foloseşte etnonimul Dacus, ci doar pe cel de Geta; pentru populaţiile menţionate de
Ovidiu vezi Alexandru Rădulescu, în Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 661‐662, sau
mai vechiul studiu al lui Francesco Della Corte, Ovidio e i barbari danubiani, în
Romanobarbarica, 1, 1976, p. 57‐69 (= idem, Opuscula, VI, Genova, 1978, p. 293‐305); în
acelaşi sens, vezi acelaşi autor, Il „Geticus sermo” di Ovidio, în ibidem, p. 281‐292.
5
La p. 25 şi 125 scrie corect că evenimentul s‐a petrecut „în anul 86 e.n.”.
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patru ori], 199 [de trei ori], 200 [de trei ori], 201 [de două ori])6 ş.a. Cât priveşte
desfăşurarea războaielor dintre daci şi romani din timpul lui Domiţian, ea pare
destul de nebuloasă (p. 24‐25): expediţia lui Fuscus este plasată în 86 în loc de 877,
generalul roman fiind învins de Decebal la Tapae (!?)8; campania lui Tettius Iulia‐
nus ar fi avut loc în 87 în loc de 889, întinzând‐o, însă, pe durata a doi ani, de vre‐
me ce recunoaşte că „în anul 88 e.n. el a reuşit să îi înfrângă pe daci tot la Tapae”
(p. 25); apoi arată că „a fost semnat un tratat de pace” cu dacii, ceea ce i‐a permis
lui Domiţian să treacă pe teritoriul viitoarei provincii „spre regiunile locuite de
germani”, dar, fiind învins, „s‐a întors înapoi [sic!]”, acceptând (iarăşi!) „să în‐
cheie pacea cu dacii”, după care (din nou!) „o parte din trupele romane au
traversat viitoarea provincie Dacia”10. În capitolul 3, Moesia. Descriere arheologică,
istorică şi geografică (p. 40‐44), se arată că „Moesia a devenit provincie romană în
timpul lui Augustus”, „în anul 6 e.n.” (p. 13, 41, 116), dar nu se spune niciodată
care era întinderea ei la acel moment. Oricum, cunoştinţele d‐lui Fodorean despre
această unitate administrativă romană par să fie mai bogate doar pentru partea
care s‐a numit Moesia Superior, despre Moesia Inferior, mai ales despre regiunea
mediană şi litorală, autorul nefiind mai deloc documentat: ştie, de exemplu,
despre stâlpii miliari descoperiţi în Dacia, Pannonia şi „pe teritoriul actual al Bul‐
gariei” (p. 124, 194, de unde provine citatul), dar nu pomeneşte niciunul din Dobro‐
gea, unde s‐au găsit câteva zeci11. De asemenea, localizează Stratonis la Tulcea (p.
145), dar, de vreme ce se afla „între Tomis şi Callatis” (cf. Tabelul 7, p. 145), atunci
este mult mai plauzibil să se găsească la Capul Tuzla, cum au propus specialiştii12.
Vorbeam şi despre autosuficienţa care se degajă din această lucrare; să ne
explicăm: dacă este drept că nimeni în istoriografia românească nu a întreprins,
înainte de dl. Fodorean, o analiză atât de complexă a celor două izvoare
cartografice, totuşi, alţii înaintea lui le‐au publicat, fie şi parţial, urmărind să
sprijine cercetarea românească. Nu era cuvenit ca, fie şi cu titlul de inventar,
aceştia să fi fost menţionaţi? De exemplu, dl. Fodorean nu binevoieşte să
amintească deloc de segmentele din Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini in‐
serate în FHDR I, p. 736‐741, respectiv p. 746‐74913, aşa cum nu pomeneşte nici de
alte surse utilizate prezente în volumul I al aceluiaşi corpus – de exemplu, Plinius
cel Bătrân (p. 396‐411), Balbus (p. 472‐475), Geografiile lui Strabon (p. 216‐253) şi
Ptolemeu (p. 534‐557), papirusul Hunt (p. 466‐471) ş.a. – sau în volumul al II‐lea –

Forma corectă – Hispania – apare doar o singură dată, la p. 197.
Vezi Constantin C. Petolescu, în Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 677‐678.
8
Localizarea este greşită, victoria regelui dac având loc undeva pe drumul care
ducea, printre munți, către Sarmizegetusa regală – ibidem, p. 678.
9
Ibidem, p. 678‐679.
10
Pentru cronologia şi desfăşurarea evenimentelor, vezi Istoria Românilor I, p. 679‐681
şi capitolul al IV‐lea din lucrarea lui Alexandre Simon Ştefan, Les guerres daciques de Domi‐
tien et de Trajan. Architecture militaire, topographie, images et histoire, Roma, 2005.
11
De exemplu: CIL III, 7602; 12512; AE 1915, 137‐138; 1973, 481; 1981, 745; 1996, 1353;
1997, 1326; 1997, 1326‐1328; 2006, 1212; 2009, 1209; IScM, I, 316‐317; II, 112(78); 114(80); III,
196b; V, 1; 5; 256‐258; IGLR 82; 108; 167; 190; 230‐232; 239; 240; 327 etc.
12
Alexandru Suceveanu, în Alexandru Suceveanu & Alexandru Barnea, La Dobroudja
romaine, Bucarest, 1991, p. 42, 69, 90, 120, 135 (fig. 8).
13
Vezi, de exemplu, p. 141, 144.
6
7
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de pildă, secţiunile din Notitia Dignitatum (p. 206‐213)14, Historia Augusta (p. 96‐
109), Cosmografia anonimului ravennat (p. 578‐581)15 ş.a. La p. 123 şi 129 „listea‐
ză”, ca să folosim acest neologism devenit un tic al autorului (vezi infra), aşezări şi
distanţe cuprinse în Itinerarium Burdigalense pe care noi le‐am făcut cunoscute is‐
toriografiei naţionale în corpus‐ul Fontes Historiae Daco‐Romanae Christianitatis,
Iași, 2008, p. 178‐181.
Această atitudine de nerecunoaştere a muncii celor de dinaintea lui a dat
naştere la două situaţii mai puţin onorante pentru un cercetător cu pretenţii –
utilizarea prin intermediari a informaţiilor izvoarelor16 sau pur şi simplu evitarea
citării oricărei ediţii sau lucrări din bibliografia secundară. Acestea au condus la
aspecte şi mai neplăcute, cum ar fi: informaţii a căror acurateţe nu poate fi sub
nicio formă verificată 17 sau care derutează pe cel interesat să găsească sursa de in‐
spiraţie a autorului18; citarea trunchiată a unor izvoare19; apariţia unor diferenţe
notabile între informaţia izvorului antic şi aşa‐zisele traduceri ale d‐lui Fodorean,
care, de fapt, sunt traduceri româneşti ale traducerilor, ori traducerilor adaptate
englezeşti ale textelor latineşti şi greceşti, iar nu tălmăciri proprii din latină sau
greacă20. Cine are răbdarea să le verifice va constata că unele au alte înţelesuri
Vezi, de exemplu, p. 139‐140.
De exemplu, la p. 104, în loc să facă trimitere la FHDR II, p. 580‐581, dl. Fodorean
utilizează informaţia prin intermediar – „Hügel 2003, 87‐88” – cf. nota 348; o situaţie
similară la p. 137.
16
Vezi infra; aici, p. 26, nota 52: în loc să menţioneze datele tehnice din Geografia lui
Strabon de unde ar fi preluat informaţia, trimite la Mettern 1999, 36.
17
De exemplu, la p. 157 şi 190, aminteşte nişte informaţii aparţinând lui Ammianus
Marcellinus, dar nici într‐un loc, nici în celălalt nu se indică nici datele din Res gestae
ammianeice (carte, capitol, subcapitol), nici vreo lucrare din bibliografia secundară care să
permită verificarea lor.
18
De exemplu, la p. 41, apare o traducere a textului din Plinius, NH, III, 149, fără a se
indica ediţia utilizată; iniţial, am crezut că e cea din FHDR I, p. 399, dar, de fapt, este cea a
lui Tudor Dinu din ediţia Plinius, Naturalis historia. Enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate,
I, Cosmologia. Geografia, traducere de Ioana Costa şi Tudor Dinu, ediţie îngrijită, prefaţă şi
note de Ioana Costa, indice şi note lingvistice de Tudor Dinu, Polirom, Iaşi, 2001, p. 114, pe
care, desigur, dl. Fodorean n‐o menţionează nici măcar la Abrevieri şi bibliografie. În schimb,
la p. 120, un alt fragment din lucrarea lui Plinius Maior, III, 147 [sic!] apare ca fiind preluat
după www.perseus.tufts.edu; în primul rând, indicaţia este greşită, căci informaţia se
găseşte în NH, III, 148, nu 147; apoi, dl. Fodorean pare să fi tradus din ediţia engleză
indicată de site, nu din cea latină, pentru că sunt multe asemănări cu cea dintâi – de
exemplu, „Sava” în loc de Saus, „Metubarris” în loc de Metubarbis, „triburile” în loc de
„comunităţile sirmiensilor şi amantinilor” (ciuitas Sirmiensium et Amantinorum), „45 de
mile” în loc de „45000 de paşi”, „se varsă” în loc de „se amestecă” (miscetur). Site‐ul Perseus
mai este amintit şi în legătură cu un fragment din Plinius, III, 147, citat la p. 120; nu citează
nici FHDR I, nici ediţia românească indicată mai sus, de parcă pe site‐ul Perseus s‐ar găsi
traducerea românească!
19
De exemplu, la p. 19, notele 20, 22, 24, apare RG 30, dar acest capitol din
autobiografia augustană are două paragrafe, informaţia de la nota 20 găsindu‐se în RG 30,
1, pe când cele de la notele 22 şi 24 – în RG 30, 2; aşa cum rezultă din nota 22, dl. Fodorean
pare să fi împrumutat datele dintr‐o lucrare din 2007 a lui Eduard Nemeth, deci n‐a
consultat direct izvorul.
20
De exemplu, la p. 29, citează un paragraf în latină şi în română din Festus, Brev.,
VIII, 1: Et limes inter Romanos ac barbaros ab Augusta Vindelicum per Noricum, Pannonias ac
14
15
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decât în originalul antic. Iată două exemple elocvente – sperăm –, în acest sens. La
p. 187‐188, redă mot‐à‐mot pe româneşte traducerea engleză a lui Kai Brodersen
(„profesorul meu din Germania” – p. 16) făcută unui pasaj din biografia lui Ale‐
xander Severus din Historia Augusta, XLV, 2‐3, aşa cum rezultă din compararea
celor două texte:
The dates of the itinera were
publicly displayed; two months
before the event he published an
edictum, in which was written: ‘on
that day, at that hour, I shall go
forth from the city and, if the gods
allow it, I will stay in the first sta‐
tion’, detailing then the stations one
after another, then the camps, and
then where provisions are to be had,
and all that for as long as one
arrived at the barbarians’ borders.
From there everything was silenced,
and all went without certainty, lest
the barbarians would know the
Roman plans. (Historia Augusta,
Alexander Severus 45, 2‐3).
Kai Brodersen, The presentation
of geographical knowledge for travel
and transport in the Roman world: iti‐
neraria non tantum adnotata sed
etiam picta, în Travel and geography
in the Roman Empire, edited by Colin
Adams and Ray Laurence, London
and New York, 2005, p. 12 – apud
http://www.scribd.com/doc/9346597
8/Travel‐and‐geography‐in‐the‐
Roman‐Empire#scribd; accesat pe 28
iulie 2015.

Informaţiile privind itinera erau afi‐
şate public; la două luni înainte de eve‐
niment el a publicat un edictum, în care a
scris: „în acea zi, la acea oră, voi pleca
din oraş şi, dacă zeii îmi vor permite, voi
opri în primul punct de popas”, detaliind
apoi aceste puncte unul după altul, apoi
castrele, apoi locurile unde procurarea
proviziilor este dificilă, şi toate acestea
până ce se ajungea la graniţa cu barbarii.
De acolo totul se făcea în tăcere, şi fără
un anumit plan, astfel încât barbarii să
nu afle de niciun plan.

Florin Fodorean, Pannonia, Dacia şi
Moesia…, p. 187‐188

Moesiam est constitutus („Şi un limes între romani şi barbari de la Augusta Vindelicum prin
Noricum, Pannonia [sic!] şi Moesia a fost stabilit”); la nota 68 face trimitere la Mirković
2007, 27; mai nimerit ar fi fost „iar frontiera între romani şi barbari a fost stabilită începând
de la Augusta Vindelicum, de‐a lungul Noricului, Pannoniilor şi Moesiei” – vezi Festus,
Breviarium rerum gestarum populi Romani. Scurtă istorie a poporului roman, editio bilinguis,
traducere de Marius Alexianu şi Roxana Curcă, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi
comentarii, indice de Nelu Zugravu, Iaşi, 2003, p. 167. La p. 187‐188, sunt utilizate mai
multe fragmente traduse din diferite izvoare târzii, fără ca la note să se precizeze vreo
ediţie a acestora; dl. Fodorean recunoaşte că le‐a preluat din bibliografia secundară (vezi
notele 469‐472), uneori cu menţiunea „text şi traducere după...”; întrebarea este: a tradus
din latină sau din engleză?
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Textul latin este: Tacebantur secreta bellorum, itinerum autem dies publice
proponebantur, ita ut edictum penderet ante menses duos, in quo scriptum esset: «Illa die,
illa hora ab urbe sum exiturus et, si di uoluerint, in prima mansione mansurus», deinde
per ordinem mansiones, deinde statiuae, deinde ubi annona esset accipienda, et id quidem
eo usque quamdiu ad fines barbaricos ueniretur. Etiam enim inde tacebatur et omnes
<nescii> ambulabant, ne dispositionem Romanam barbari scirent 21. Se poate observa că
pasajul nu se poate tălmăci în integralitatea lui precum a făcut‐o dl. Fodorean
urmându‐l pe profesorul „lui”. De exemplu, dacă e să ne referim doar la termenii
tehnici, autorul anonim foloseşte expresia itinerum... dies, care se traduce prin
„zilele de drum/de plecare/de expediţie”22 – aşadar, n‐are nimic de‐a face cu
termenul „hartă” despre care ni se vorbeşte la p. 187; pentru deinde per ordinem
mansiones, deinde stativae, deinde ubi annonae esset accipienda ar fi fost mai nimerit
„apoi erau înregistrate/arătate în ordine locurile de popas (mansiones) 23, apoi cele
de cantonament/de oprire mai îndelungată (statiuae) /în text nu e castra statiua –
„castre stabile, permanente” – n.n./, apoi cele de aprovizionare/de unde trebuia să
se facă aprovizionarea …”.
Al doilea exemplu: la p. 190, apare un citat din Procopius, Istoria secretă, XXX
(cf. nota 477), dar nu se indică ediţia uzitată; putem fi siguri, însă, că dl. Fodorean
a preluat o traducere liberă dintr‐o lucrare străină, pentru că Procopius al lui nu
prea scrie precum cel original, cum rezultă din compararea cu textul din ediţia
critică bilingvă (greacă‐română) realizată de Haralambie Mihăescu:
„Împăraţii romani de altădată se
îngrijeau să ştie tot, cât mai repede şi
fără nicio întârziere: mişcările puse la
cale de duşmani în fiecare ţară,
răscoalele din cetăţi şi orice
întâmplare neplăcută iscată împotriva
conducătorilor şi tuturor celorlalţi
dregători din cuprinsul împărăţiei
romane. Pentru ca dările strânse în
fiecare an să fie trimise repede şi fără
primejdie, ei au rânduit pretutindeni
o poştă de stat, care alerga cu iuţeală
în felul acesta. La o cale cât putea

„Împăraţii din perioada mai
timpurie [...], [sic!] au stabilit un sistem
rapid de curieri publici pentru terito‐
riile controlate, urmând următorul
sistem. Ca zi de călătorie pentru un om
activ ei au fixat opt «etape», sau
câteodată mai puţine, dar ca regulă
generală nu mai puţin de cinci etape”.

21
Cf. Histoire Auguste, III/2, Vie d’Alexandre Sévère, introduction, texte, traduction et
commentaire par Cécile Bertrand‐Dagenbach, apparat critique établi par Agnès Molinier‐
Arbo et Cécile Bertrand‐Dagenbach, Paris, 2014, p. 37.
22
Vezi şi ibidem, p. 37: „les dates des expéditions”; Istoria augustă, studiu introductiv:
Vladimir Iliescu, partea I traducere şi note: David Popescu, partea a II‐a traducere şi note:
Constantin Drăgulescu, Bucureşti, 1971, p. 287: „zilele de drum”; The Scriptores Historiae
Augustae, II, with an English translation by David Magie, Cambridge (Mass.)‐London, 1993,
p. 269: „way of dealing”; Histoire Auguste. Les empereurs romains des II e et III e siècles, édition
bilingue latin‐français, traduction du latin par André Chastagnol, Paris, 1994, p. 613: „les
jours de départ” etc.
23
Exact același termen aflat în strânsă legătură cu „expedițiile militare” ceva mai
încolo – SHA, Alex. Seu., XLII, 1.
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merge într‐o zi un bărbat bine
pregătit de drum aşezau locuri de
popas cu opt, şapte sau şase slujbaşi,
însă niciodată mai puţin de cinci”.
Procopius din Caesarea, Istoria
secretă, 30, 2‐3, ediţie critică, traduce‐
re şi introducere de H. Mihăescu,
Bucureşti, 1972, p. 227.

Florin Fodorean, Pannonia, Dacia şi
Moesia..., p. 190.

Ne oprim aici cu textele literare. Aceeaşi atitudine are dl. Fodorean şi faţă de
cele epigrafice: el nu indică uneori niciun corpus de inscripţii realizat în
istoriografia românească 24, nu citează mai deloc ILD25 şi IDRE (vezi p. 25 [nota 50],
29 [notele 65, 66, 69, 70, 71]) sau, când o face, indicaţia e mai mult decât stranie –
„Petolescu 2000, no. 363” (!) (p. 34, nota 77), la fel cum pentru IDR apare „Pippidi,
Russu 1977, 76‐99 (nr. 54‐74) (!) (p. 103, nota 346)26. Într‐un loc (p. 35), dl.
Fodorean şi‐a îngăduit să dea o traducere a unei epigrafe, respectiv IDR III/3, 263,
dar a făcut‐o eronat, confundând cazurile (dativ cu ablativ) şi dând alte
semnificaţii decât cele îndeobşte cunoscute unor cuvinte: D(is) M(anibus) / Iulio
Secundo / expl(oratori) stip(endiorum) XXXII / domo Agrip(pinensi) / vix[i]t an(nos) LV
/ h(eres) [sic!] /corect e [h(eres)] – n.n./ f(aciendum) c(uravit) – „Zeilor Mani, pentru
Iulius Secundus [sic!] /corect e „lui Iulius Secundus” – n.n./, explorator, care a
servit timp de 32 de ani (în armată), născut [sic!] /mai corect era „originar”, „de
loc”/ din Agrippina (Colonia Claudia Ara Agrippinensium), a trăit 55 de ani,
moştenitorii [!] au avut grijă să dedice (monumentul) [sic!] /corect e „s‐au îngrijit
să se facă (monumentul funerar)” – n.n./”. Traducerea corectă se găseşte în IDR
III/3, p. 261‐262, datorându‐i‐se marelui epigrafist I. I. Russu.
Tehnica redactării ştiinţifice lasă, de asemenea, mult de dorit. Astfel, nu se
respectă unitatea informaţională a fiecărui capitol, notele curgând de la 1 la 515.
La p. 79 şi 134, sub tabele, se află alte trimiteri; de vreme ce nu sunt în subsolul
paginii, iniţial, am crezut că nu sunt ale autorului, dar ele menţionează lucrări din
Bibliografie; cum se explică, atunci, acest sistem dublu de note? De multe ori, în
text, nota este pusă la începutul ideii, în loc să fie la finalul ei (vezi, de exemplu,
p. 36 [nota 88], 42 [nota 107], 48 [nota 155], 56 [nota 205], 86 [notele 312], 313 etc.).
În majoritatea cazurilor unde apar mai mulţi autori, ordinea acestora este
alfabetică, în loc ca trimiterile să se facă în funcţie de data apariţiei lucrărilor
(vezi, de exemplu, notele 125 şi 185). În ceea ce priveşte citarea scrierilor antice, se
constată moduri diferite de trimitere la secţiunile acestora – cu latine, dar şi cu
arabe, ca la p. 17 (nota 7), 28 (notele 58 şi 63), 68 (nota 68), 111 (nota 387), 187, 190
ş.a. Oricum, autorul nu e deloc familiarizat cu sistemul de citare a izvoarelor
recunoscut printre clasicişti (vezi, de exemplu, p. 20, nota 28: „Suetonius, De Vita
24
De exemplu, la p. 36, nu trimite la nici un corpus când vorbeşte de un mensor din
legio XIII Gemina.
25
De exemplu, p. 36 (nota 85) sau 106 (nota 359).
26
Aşa cum rezultă de la Abrevieri şi Bibliografie (p. 207, 219, 222, 223, 224), dl.
Fodorean pare să nu ştie cum se citează corpora epigrafice recunoscute de toată
comunitatea istoricilor Antichităţii (RIU, IMS, IDR, IGLR).
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XII Caesarum, III, Tiberius, 16, 1” în loc de Suet., Tib., 16, 1; p. 28, nota 58: „Historia
Augusta, Marcus Aurelius, 27, 10” în loc de SHA, Marc., XXVII, 10 etc.) (ele sunt
dovezi indubitabile că dl. Fodorean nu a consultat direct aceste izvoare, ci le‐a
preluat din bibliografia consultată). Harta de la p. 100 (fig. 3) nu este de niciun
folos, datorită neclarităţii ei.
Mai multe observaţii comportă bibliografia şi maniera în care dl. Fodorean
„dialoghează” cu ea. Iată această înşiruire de autori şi publicaţii de la p. 56‐57,
despre care, pe drept cuvânt, te poţi întreba care‐i este rostul, de vreme ce lipseşte
orice comentariu relevant pentru conţinutul însuşi al lucrării: „Un articol
asemănător este publicat de către J. J. Wilkes... În anul 1979 P. Petrović a publicat
volumul 4 al inscripţiilor din Moesia Superior. În anul 1995 a publicat volumul al
treilea. În 1982 B. Dragojević‐Josifovska a publicat volumul al şaselea care
grupează tot inscripţii din Moesia Superior ... P. Donevski a publicat un studiu
despre Durostorum. Trebuie menţionate şi lucrările publicate de către P. Petrović
/acesta e pomenit şi mai sus, cu alte lucrări – n.n./, Miroslava Mircović şi D.
Mitova‐Džonova”. Abrevierile şi Bibliografia (p. 205‐232), inserate – în mod cu totul
curios – înaintea sumarului în engleză (p. 233‐259), arată că, într‐adevăr, dl.
Fodorean a consultat multe contribuţii utile pentru cartea sa27. Nu sunt
menţionate, însă, ediţiile surselor literare iar prescurtarea „Daremberg, Saglio”
citată la p. 85 (notele 309‐311) şi 189 (nota 473) nu este explicitată. Domnia sa pare
însă mai puţin informat cu ceea ce se publică în reviste din România, deşi acestea
se găsesc şi în biblioteci din Cluj‐Napoca; ne îngăduim să‐i semnalăm: despre geţi
şi daci în scrierile din epoca augustană (p. 23) – Marius Alexianu, Imaginaire et
propagande: Virgile et Horace sur les Gètes et les Daces, în C&C, 1, 2006, p. 39‐50;
despre provinciile Sarmatia şi Marcomania (p. 27‐28) – Doina Benea, Die
militärischen Ereignisse an der Westgrenze des römischen Dakien zur Zeit des
Commodus, în C&C, 7/2, 2012, p. 383‐409; despre drumurile din Moesia Superior
(p. 57) – Vladimir P. Petrović, Les documents écrits relatifs aux voies de
communication en Mésie Supérieure, în C&C, 4/2, 2009, p. 137‐171; despre cursus
publicus (p. 189‐190) – Luigi Piacente, Peregrini ac superbi vehiculi (Symm. Rel. 4,1),
în C&C, 1, 2006, p. 173‐186; despre aşezări din Moesia Inferior în itineraria şi
Notitia Dignitatum – Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu,
Gheorghe Poenaru Bordea, Halmyris. Monografie arheologică, I, Cluj‐Napoca, 2003,
p. 80‐81.
În sfârşit, nu putem decât să regretăm vocabularul redus, redundanţa
exprimărilor şi erorilor gramaticale, chiar dacă este vorba de o lucrare atât de teh‐
nicistă ca aceasta. Ne mărginim să semnalăm câteva elemente jenante:
‐ repetiţii de cuvinte, dovadă a vocabularului sărac (sublinierile ne aparţin):
p. 25: „Informaţiile privind teritoriile dacilor au fost oferite şi de către comercianţi
şi negustori. În perioada secolelor I î.e.n. – I e.n. negustori din Italia au ajuns în
Dacia. Probabil în anumite situaţii informaţiile oferite de negustori nu erau de
încredere. Informaţiile cerute de Caesar despre Britannia de la negustori nu l‐au
ajutat deloc pe împărat [sic!]. Strabo se plânge că negustorii care au ajuns la fluviul
Gange sunt cetăţeni privaţi, iar informaţiilor lor...”; p. 35: „Născut la Köln [!] /era
Două observaţii: în text, utilizează abrevierea Levi & Levi, dar la p. 218 apare „Levi
A. şi M.” (!); titlul lucrării lui Strobel din 1989 (p. 226) este incomplet.
27
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de preferat Colonia/, el a participat la cucerirea Daciei, alături de trupa din care
făcea parte. În timpul războaielor dacice, trupa din care a făcut parte...”; p. 37‐38,
subcap. 2.7: „Între anii 103 e.n. şi 105 e.n. romanii au construit cel mai lung pod din
întregul Imperiu. Podul, construit sub coordonarea lui Apollodor... Construcţia a
avut o lungime totală... La capătul podului a fost construit câte un castru...
Suprastructura podului a fost realizată din lemn. Au fost construiţi 20 de piloni...
Construirea podului a necesitat eforturi mari... Construirea podului a reprezentat...”;
p. 121: „Confluentib(us) este de asemenea menţionat în Cosmographia anonimului
de la Ravenna. O inscripţie descoperită la Poetovo menţionează un tabul(arius) et
vil(icus) stat(ionis) Confluent(ium). Următoarea aşezare menţionată...”; p. 187: „Ace‐
laşi Plinius... a consemnat... acelaşi Plinius cel Bătrân precizează... Acelaşi Plinius...
este incapabil...”; p. 202: „În fond, este vorba de aceeaşi provincie şi de aceleaşi
drumuri, dar de documente diferite, care prezintă distanţe diferite, ceea ce ne
conduce la concluzia că ele au avut surse diferite” etc., etc. În aceeaşi categorie se
înscrie şi omniprezenţa cuvântului „listare”, folosit adesea complet eronat – vezi
p. 63, 70, 73, 75, 83 (de trei ori), 89, 91, 97, 126, 141, 154, 155 (de două ori, căci aşa
se scrie – „de două ori”, „de cinci ori”, nu „de 2 ori”, „de 5 ori”, cum face dl.
Fodorean la p. 72, 76, 96, 155, 164, 169), 203 etc.); este altceva când spui „apare în
lista” (vezi, de ex., p. 65);
‐ ce exprimări sunt acestea? : „al treilea drum... menţionează”, „al patrulea
drum... menţionează” (p. 153), „al nouălea drum... menţionează”, „al
paisprezecelea drum... menţionează” (p. 156) etc.; nu e mai corect „De‐a lungul
primului drum... sunt menţionate...” (p. 163) sau „De‐a lungul celui de‐al treilea
drum... Tabula Peutingeriana indică...” (p. 164)?
‐ punerea virgulei între subiect şi predicat: p. 15: „Atât Tabula Peutingeriana,
cât şi Itinerarium Antonini, [sic!] menţionează”; p. 85: „Sursele literare antice
(Appian, Strabo), [sic!] insistă...”; p. 203: „Cel care a compilat Itinerarium Antonini,
[sic!] «a contopit»...” etc.;
‐ prezenţa virgulei nejustificate înainte de copulă şi de „sau” cu valoare
copulativă, nu disjunctivă: „Strabo... a fost un cunoscut istoric, geograf, filosof,
[sic!] şi a călătorit foarte mult” (p. 24); „împăratul Domiţian a fost nevoit să vină
în Moesia, [sic!] şi l‐a desemnat pe Cornelius Fuscus” (p. 24); „harta a fost
comandată de o persoană privată, [sic!] sau de un împărat” (p. 47); „un anonim,
[sic!] sau o echipă” (p. 47); „biserica Sf. Petru din Roma, [sic!] sau denumiri
regionale” (p. 47); „Deoarece nu se cunoaşte cu exactitate unde se află Ada Aquas,
[sic!] şi [sic!] de asemenea...” (p. 135) etc.
‐ dezacorduri: „Tiberius, împreună cu guvernatorul Illyricumului, Marcus
Valerius Messala Messalinus, au iniţiat [sic!]...” (p. 20); „Publius Ovidius Naso...
asociază numele de daci cu cei [sic!] de geţi” (p. 23); „este o copie a unei [sic!] alt
document” (p. 46); „modul de reprezentare al [sic!] literelor” (p. 62); p. 85: „în
cadrul cursus publicus... arhivele imperiale ale cursus publicus... în contextul cursus
publicus”; p. 86: „Acest drum, împreună cu cel vestic (Lederata‐Tibiscum), au fost
proiectate şi construite [sic!]...” etc.;
‐ utilizarea formulei parazitare „ca şi”: „Pannonia a fost întemeiată ca şi [sic!]
provincie de rang consular...” (p. 21); „Chiar şi un om mult mai documentat, ca şi
[sic!] geograful Strabo...” (p. 24); „Moesia a fost organizată ca şi [sic!] provincie
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imperială” (p. 41); „unul ca şi [sic!] classis (Tauruno) şi unul ca şi [sic!] castra
(Singiduno) (p. 6);
‐ grafii greşite: „semi‐civilizate” (p. 24) etc.;
‐ tautologii: „s‐a întors înapoi [sic!]” (p. 25) etc.;
Prin urmare, o carte valoroasă, datorată, neîndoielnic, unui specialist; însă
lipsa de orizont istoric a acestuia, o anumită autosuficienţă şi grabă îi fac
deservicii.
Nelu ZUGRAVU
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AUSTRIA

Archäologie in Salzburg, Bd. 8, Colloquium Iuvavum 2012, Das
municipium Claudium Iuvavum und sein Umland Bestandsaufnahme und
Forschungsstrategien, Tagung im Salzburg Museum, 15‐17 März 2012, Salzburg,
2014.

Archäologie in Salzburg, Bd. 9, Thorsten Rabsilber, Das Gräberfeld von
Puch‐Urstein, Salzburg Museum, 2014.

Forschungen in Limyra, Band 7, Barbara Beck‐Brandt, Sabine
Ladstätter, Banu Yener‐Marksteiner (Hrsg.), Turm und Tor, Siedlungsstrukturen in
Lykien und benachbarten Kulturlandschaften, Akten der Gedenkkolloquiums für Thomas
Marksteiner in Wien, November, 2012, Österreichisches Archäologisches Institut,
Wien, 2015.

Sonderschriften Band 51, Katja Sporn, Sabine Ladstätter, Michael
Kerschner (Hrsg.), Natur – Kult – Raum, Aketn der internationalen Kolloquiums
Paris‐Lodron‐Universität Salzburg, 20.‐22. Jänner 2012, Österreichisches
Archäologisches Institut, Wien, 2015.

Linzer Archäologische Forschungen, Sonderheft 51, Rainer Lukits, Der
Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus (CIL IX 2827), Linz, 2015.

Linzer
Archäologische
Forschungen,
Sonderheft
52,
Erwin
Ruprechtsberger, Archäologische Forschungen (1983‐2014) im Nordwesten der
Provinz Norikum (Mit Schwerpunkt Oberösterreich und mit einem Ausblick auf
Salzburg und Bayern), Linz, 2015.

Linzer Archäologische Forschungen, Sonderheft 53, Alexander
Binsteiner, Jungsteinzeitliche Hornsteinimporte aus Bayern in Oberösterreich, Linz,
2015.

CEHIA

Graeco‐Latina Brunensia 19, 2014, 1; 19, 2014, 2, Masarykova
Univerzita, 2014; 20, 2015, 1, Masarykova Univerzita, 2015.
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Studia Archaeologica Brunensia 19, 2014, 1; 19, 2014, 2, Masarykova
Univerzita, 2014; 20, 2015, 1; 20, 2015, 2, Masarykova Univerzita, 2015.

Fontes Archaeologici Pragenses, Volumen 40, Karel Sklenář, Prehistoric
and Early Medieval Archaeology in the History of National Museum, Pragae, 2014.

Fontes Archaeologici Pragenses, Volumen 41, Jiří Košta, Michal
Lutovský, Early Medieval Princely Burial from Kolín, Pragae, 2014.

Časopis slezského zemského muzea, Vĕdy historické, Série B,
62/2013/2‐3; 63/1/2014; 63/2/2014; 63/3/2014; 64/1/2015.

Acta Musei Moraviae XCIX/2014, 2; C/2015, 1, Moravské zemské
muzeum, Brno, 2015.

CROAŢIA

Underwater archaeology research studies 1, Luka Veštar – Der Hafen von
Veštar, Unterwasserarchäologische Untersuchung in der Bucht von Veštar bei Rovinj,
Kroatien, 2008‐2014, International Centre for Underwater Archaeology in Zadar,
2014.

Submerged Heritage, Number 4, Decembre, 2014, Yearbook of the
International Centre for Underwater Archaeology in Zadar, 2014.

Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku 107, 2014, Arheološki
Muzej u Splitu, Split, 2014.

Dorica Nemeth‐Ehrlich, Dora Kušan Špalj, Two Thousand Years of
Andautonia. From the Roman Town to the Archaeological Park, Zagreb, 2007.

Proceedings of the 12th International Colloquim on Roman Provincial
Art. The dating of stone monuments and criteria for determination of chronology, Pola,
23‐28.05.2011, Pola, 2014.

Monografije i Katalozi 25, Monkodonja, Forschungen zu einer
protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens, Teil 1 Die Grabung und der Baubefund,
Pola, 2015.

Cataloghi del Dipartimento Didattico 14, Gradina Vrčin/Castelliere di
Monte Orsino; 15, Amphitheatrum Polae, Pola, 2015.

DANEMARCA

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2013; 2014, Annual of
the Royal Society of Northern Antiquaries, København, 2015.

ELVEŢIA

Terres d’Islam. Les Collections de céramique Moyen‐Orientale du Musée
Ariana à Genève, Musée Suisse de la céramique et du verre, 2014.

Héros antiques. La tapisserie flamande face à l’archéologie, Musée d’Art et
d’Histoire de Genéve, 2014.
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Corps et Esprits. Regards croisés sur la Méditerranée antique, Musée d’Art
et d’Histoire de Genéve, 2014.

Donation Janet Zakos. De Rome à Byzance, Musée d’Art et d’Histoire de
Genéve, 2014.

Poids Romano‐Byzantins et Byzantins en Alliage Cuivreux. Collections du
Musée d’art et d’histoire – Genève, 2015.

Genava. La revue des Musées d’art et d’histoire de Genèva, No.
59/2011, Dossier: Rénovation et agrandissement du Musée d’art et d’histoire; No.
60/2012, Dossier: Le mécénat; No. 61/2013, Dossier: L’art de l’inventaire.

Daniel Castella (ed.), Aventicum. Une capitale romaine, Avenches, 2015.

Chantal Martin Pruvot, Fragile. Verres romains, Avenches, 2015.

Cahiers du Centre Glotz I/1990; II/1991; III/1992; IV/1993; V/1994;
VI/1995; VIII/1997; IX/1998; X/1999; XI/2000; XII/2001; XIII/2002; XIV/2003;
XV/2004; XVI/2005; XVII/2006; XVIII/2007; XIX/2008; XX/2009; XXI/2010;
XXII/2011; XXIII/2012; XXIV/2013; XXV/2014, Ed. De Bocard, Paris.

FINLANDA


ARCTOS, Acta Philologica Fennica, Vol. XLVIII, 2014, Helsinki, 2014.

FRANŢA

Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mediterranée, No 63,
ZEUGMA IV, Daniel Frascone, Les monnaies, Lyon, 2013.

Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mediterranée, No 64,
ZEUGMA V, Nadine Dieudonné‐Glad, Michel Feugère, Mehmet Önal, Les objets,
Lyon, 2013.

Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mediterranée, No 65, Jean‐
Charles Moretti (ed.), Le Sanctuaire de Claros et son Oracle, Actes du colloque
international de Lyon, 13‐14 janvier 2012, Lyon, 2014.

Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mediterranée, No 66, Isabelle
Pernin, Les Baux Ruraux en Grèce Ancienne. Corpus épigraphique et étude, Lyon,
2014.

L’empire de la couleur de Pompéi au sud des Gaules, Catalogue de
l’exposition présentée au musée Saint‐Raymond, musée des Antiques de
Toulouse du 15 novembre 2014 au 22 mars 2015, Toulouse, 2014.

AIEMA 23.2013, Bibliographie 2011‐2012 et complément des années
antérieures, Comptes rendus de publications, Bulletin de l’Association internationale
pour l’Étude de la Mosaïque antique, Paris, 2014.

Revue des Etudes Anciennes, tome 117, No. 1/, 2015, Bordeaux, 2015.

Au Fil de l’Épée. Armes et Guerriers en Pays Celte Méditerranéen,
Catalogue de l’exposition du 4 mai au 31 décembre 2013 au Musée archéologique
de Nîmes, École Antique de Nîmes, Bulletin no 30, 2013.
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Philippe Malgouyres, Armes européennes. Histoire d’une collection au
musée du Louvre, Musée du Louvre, Paris, 2014.

Antiquités nationales 44, 2013, Bulletin publié par le Musée
d’Archéologie nationale et par la Société des Amis du Musée et du Château de
Sain‐Germain‐en‐Laye, 2014.

Cahiers Glotz I/1990; II/1991; III/1992; IV/1993; V/1994; VI/1995;
VIII/1997; IX/1998; X/1999; XI/2000; XII/2001; XIII/2002; XIV/2003; XV/2004;
XVI/2005; XVII/2006; XVIII/2007; XIX/2008; XX/2009; XXI/2010; XXII/2011;
XXIII/2012; XXIV/2013; XXV/2014, Les Cahiers du Centre Gustave‐Glotz, Paris.

Auguste. Paris, Grand Palais, Galeries nationales 19 mars – 13 juillet
2014. L’album de l’exposition, Réunion des musées nationaux ‐ Grand Palais,
2014.

L’îlot du palais de justice d’Épinal (Vosges). Formation et devéloppment d’un
espace urbain au Moyen Âge et à l’époque moderne, Sous la direction de Yves
Henigfeld et Philippe Kuchler. Documents d’archéologie française, Paris, 2014.

Silvia Païn, Manuel de gestion du mobilier archéologique. Méthodologie et
pratiques, Paris, 2015.

Rhodes, une île grecque aux portes de l’Orient XVe – Ve siècle avant J.‐C.,
Louvre éditions, Paris, 2015.

GERMANIA

Kölner Jahrbuch, Band 47, 2014, Herausgegeben vom Römisch‐
Germanischen Museum und der Archäologischen Gesellschaft Köln, 2014.

Forschungen und Berichte zur vor‐und Frühgeschichte in Baden‐
Württemberg, Band 127, Siegbert Huther, Der römische Weihebezirk von
Osterburken III, Band 1.1 – Die Holzbauwerke. Text; Band 1.2 ‐ Die Holzbauwerke.
Abbildungen; Band 2 – Kompendium zur römischen Holzbau, Esslingen am Neckar,
2014.

Schriften des Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte des
Schwarzmeerraumes 21, Pompeiopolis I, Eine Zwischenbilanz aus der Metropole
Paphlagoniens Nach Fünf Kampagnen (2006‐2010), 2011.

Bericht der Römisch‐Germanischen Kommission, Band 92, 2011,
Frankfurt a.M, 2014.

SASTUMA, Band 14, 2010, Von der Biqāc bis zum Land an der Saar:
methodische und kulturhistorische Aussagen der vor‐ und frühgeschichtlichen und
vorderasiatischen Archäologie. Vorträge zu Ehren von Rolf Hachmann, Bonn, 2014.

BOREAS, Band 36, 2013, Münstersche Beiträge zur Archäologie,
Münster, 2013.

BOREAS Beiheft 11, Eva Grabow, Der Hahn – Haustier oder Dämon?
Studien zu griechischen Vasenbildern, Münstersche Beiträge zur Archäologie,
Münster, 2015.

Ilhan Akşit, Das Sonnenland Lykien, Akşit Külür Turiym Sanat Ajans,
2002.
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Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 66, 2014,
Lehrstuhl für Vor‐ und Frühgeschichtliche Archäologie der Julius‐Maximilians‐
Universität Würzburg, Würzburg, 2014.

Trierer Zeitschrift 75/76‐2012/2013, Rheinisches Landesmuseum Trier,
Trier, 2014.

Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier, 44/2012; 45/2013; 46/2014,
Rheinisches Landesmuseum Trier, Trier, 2014.

Bayerische Vorgeschichtsblätter, Jahrgang 79, 2014, München, 2014.

Mainzer Archäologische Zeitschrift, Band 10, Mainz, 2015.

Bonner Jahrbücher, Band 213, 2013, Bonn, 2014.

Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 94, Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen‐Anhalt, Halle, 2014.

Göttinger Jahrbuch, Band 62, 2014, Göttinge, 2014.

Archäologische Nachrichten aus Baden, Heft 42 (1989) – Heft 86/87
(2013); Heft 88/89, 2014, Freiburg, 2014.

Forschungen und Berichte zur vor‐ und Frühgeschichte in Baden‐
Württemberg Band 111, Jörg Biel, Hochdorf IX Die eisenzeitliche Siedlung in der Flur
Reps und andere vorgeschichtliche Fundstellen von Eberdingen‐Hochdorf (Kreis
Ludwigsburg), Stuttgart, 2015.

Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des
Schwarzmeerraumes 21, Pompeiopolis I, Eine Zwischenbilanz aus der Metropole
Paphlagoniens Nach Fünf Kampagnen (2006‐2010), Halle, 2011.

Eurasia Antiqua, Band 18, 2012, Deutsches Archäologisches Institut,
Bonn, 2015.

Chiron, Band 45, 2015, Mitteilungen der Kommission für Alte
Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin,
2015.

Pipeline: Archäologie. Ausgrabungen auf den großen Ferngastrassen in
Mecklenburg‐Vorpommern, Schwerin, 2014.

Robert Born, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor.
Ein Beitrag zum spätantikem Urbanismus auf dem Balkan, Wiesbaden, 2012.

Historischer Verein für Straubing und Umgebung, Jahresbericht
116/2014, Straubing, 2015.

GRECIA

Hesperia, The Journal of the American School of Classical Studies at
Athens, vol. 83, Number 4, October‐December, 2014; vol. 84, Number 1, January‐
March 2015; vol. 84, Number 2, April‐June 2015; vol. 84, Number 3, July‐
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‐ Studia Universitatis ”Babeş‐Bolyai”, Cluj‐Napoca.
‐ Studia Universitatis ”Babeş‐Bolyai”, Theologia Catholica, Cluj‐
Napoca.
‐ Trésors monétaires, Paris.
‐ Vestnik drevnej istorii, Moscova.
‐ Zbornik Radova Vizantoloshkog Instituta, Belgrad.
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PONTICA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI‐XXII
XXIII
XXIV

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 ‐ 1989
1990
1991

XXV
XXVI
XXVII
XXVIII‐XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII‐XXXIV
XXXV‐XXXVI
XXXVII‐XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII‐XLIX
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1992
1993
1994
1995 ‐ 1996
1997
1998
1999
2000 ‐ 2001
2002 ‐ 2003
2004 ‐ 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 ‐ 2016

NORME DE REDACTARE
Este preferabil ca lucrările, redactate în limba română sau într‐o limbă de circulaţie
internaţională, sa fie procesate pe computer şi să fie trimise redacţiei pe suport digital (CD)
împreună cu o copie imprimată, eventual ilustraţia originală.
Textul articolului şi ilustraţiile vor fi însoţite de rezumatul şi cuvintele cheie, în limba
română şi într‐ o limbă de circulaţie internaţională.
Pentru redactarea textului folosind programul Microsoft Word, formatul paginii este A4.
Iniţializarea paginii este următoarea: sus ‐ 1,5 cm; jos ‐ 7,3 cm; stânga ‐3 cm; dreapta ‐ 4,6 cm;
antet ‐ 1,3 cm.
Lumina paginii este de 13,5x19,5 cm.
Textul şi imaginile (planşe, desene, fotografii) trebuie să fie încadrate în lumina paginii.
Fontul folosit este Palatino Linotype, cu următoarele dimensiuni:
‐ titlu articol ‐ 12,5 puncte, condensat 0,4, boldat, cu majuscule; autor ‐ 12 puncte,
condensat 0,4; text ‐ 10 puncte, extins 0,2; note de subsol ‐ 8,5 puncte, extins 0,4; rezumat ‐ 10
puncte, extins 0,2; bibliografie ‐ 9 puncte, extins 0,2.
Ilustraţia va fi furnizată în format .jpeg sau .tiff, rezoluţia minimă 300 dpi. În cazul în care
nu este posibilă scanarea conform cerinţelor formulate, autorul poate trimite ilustraţia în
original (desene, fotografii, diapozitive).
Notele infrapaginale, numerotate continuu, vor fi redactate după sistemul anglo‐saxon:
autor, anul apariţiei lucrării, pagina citata ‐ după caz figură, tabelul ‐ (ex.: PIPPIDI 1967,p. 84,
fig. 3/4), urmând ca în final să se anexeze o listă bibliografică ordonată alfabetic, după numele
autorilor, şi cronologic, pentru fiecare autor în parte.
Lista bibliografică va fi redactată în forma:
‐ pentru carte de autor: nume autor, anul apariţiei, titlul lucrării, volum (număr şi titlu),
ediţie, serie (colecţie), numărul în cadrul seriei sau colecţiei, locul apariţiei.
Exemple:
BOJILOV & GJIUZELEV 2004 ‐ Ivan Bojilov & Vasil Gjuzelev, Istorija na Dobroudja, Vol. 2,
Sredneyekovîe, Veliko Târnovo, 2004.
PÁUNESCU 2005 ‐ Anca Păunescu, Oraşul de Floci, un oraş dispărut din Muntenia
meridională, Târgovişte, 2005.
‐ pentru articole: nume autor, anul apariţiei, titlul articolului, numele publicaţiei sau al
volumului colectiv, tom, număr, locul apariţiei si editorul ‐ pentru volume colective, paginile
articolului.
Exemple:
COJOCARU 2009 – Victor Cojocaru, Zum Proxenie in den griechischen Städten des pontischen
Raumes, Pontica 42 (2009), p. 349‐374.
NICOLAE 2004 ‐ Constantin Nicolae, Raport de cercetare, Hârşova, jud. Constanţa,
Fortificaţia bizantină târzie. Campania 2003. CCA (2004), nr. 86.
Titlurile periodicelor, volumelor, cataloagelor, corpora, enciclopediilor se vor abrevia după
Normele de întocmire a manuscriselor, Anexele 2 si 3 din SCIVA 46, 1995, 3 ‐ 4, p. 356 ‐ 370. Orice
altă abreviere în afara celor ce se regăsesc în lucrarea citată va fi prezentată si explicit, la
sfârşitul listei bibliografice. După numele autorului articolului trimis spre publicare se va
adăuga o notă infrapaginală marcată cu semnul *, care va conține datele de contact: nume autor,
afiliere instituțională, adresa instituției, e‐mail autor.
Redacția își rezervă dreptul de a respinge orice referire cu caracter defăimător sau
neștiințific la adresa unor persoane sau instituții științifice de profil.
Lucrările pot fi trimise la adresa MUZEUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE
CONSTANŢA, Str. Piaţa Ovidiu, nr. 12, 900745, Constanţa, cu menţiunea „pentru revista
Ponticaʺ. Corespondenţa pe durata redactării volumului se poate ţine numai pe adresa de e‐
mail: revista.pontica@gmail.com sau telefon/fax 0040‐241‐618763.
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PUBLICATION GUIDELINES
The articles should be in Romanian or in an international language as English, French,
German or Italian. Each author should provide keywords and an abstract, both in one of the
languages listed above, as well as their Romanian translation.
Authors should use Microsoft Word, page format ‐ A4; margins should fit: top – 1.5 cm;
bottom – 7.3cm; left – 3 cm; right – 4.6 cm; header – 1.3 cm.
The text should be written using Palatino Linotype font as follows: title – 12.5 points,
condensed 0.4, bold, uppercase; author ‐ 12 points, condensed 0.4; text – 10 points, extended 0.2;
footnotes – 8.5 points, extended 0.4; abstract – 10 points, extended 0.2; bibliography – 9 points,
extended 0.2.
Illustrations should be submitted separately (do not insert them into the text) as TIFF or
JPEG, minimum 300 DPI.
Footnotes will be numbered continuously (1, 2, 3,…) and will be written in accordance with
the Anglo‐Saxon reference system: PIPPIDI 1967, p. 84, fig. 3/4. Each such abbreviated reference
should be fully explained in the Bibliography. The first footnote marked by a * sign should
comprise the contact data of the author – name, institutional affiliation, address of the
institution, e‐mail address of the author.The Bibliography, included at the end of the article, must
be in alphabetical order, by author, and in chronological order for each author with more than
one title.
Examples:
BOJILOV & GJIUZELEV 2004 ‐ Ivan Bojilov & Vasil Gjuzelev, Istorija na Dobroudja, Vol. 2,
Sredneyekovîe, Veliko Târnovo, 2004.
PĂUNESCU 2005 ‐ Anca Păunescu, Oraşul de Floci , un oraş dispărut din Muntenia
meridională, Târgovişte, 2005.
For papers: author’s name, publication year, paper totle, name of publication or of
collective volume, tom, number, publication place and editor – for collective volumes, pages of
paper.
Example:
COJOCARU 2009 – Victor Cojocaru, Zur Proxenie in den griechischen Städten des pontischen
Raumes, Pontica 42 (2009), p. 349‐374.
NICOLAE 2004 ‐ Constantin Nicolae , Raport de cercetare , Hârşova , jud. Constanța,
Fortificația bizantină târzie. Campania 2003. CCA (2004), nr. 86.
Abbreviations for publication titles, volumes, catalogues, corpora, encyclopedias should be
written according to Normele de întocmire a manuscriselor, Anexes 2 and 3, SCIVA 46, 1995, 3‐4,
p.356‐370. Any abbreviation not included in this list must be fully explained at the end of the
bibliography list.
Editorial staff reserves the right to reject any defamatory or unscientific reference to
individuals or specialized scientific institutions.
A printed version of each article (the illustration as well) as well as a CD are also required;
both should be submitted by mail to the following address:
MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANŢA, Piaţa Ovidiu nr. 12,
RO‐900745, CONSTANŢA ROMÂNIA
Authors can also submit their papers by e‐mail, to the following e‐mail address:
revista.pontica@gmail.com . For further information contact us by mail or telephone/fax: 0040‐
241‐618763.
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