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VASILE PÂRVAN 
Membru corespondent al Academiei Române 

  

Şedinţa dela 3 Fevruarie 1912. 
  

Din motive metodice. și de ordin material, expuse pe larg cu alt 
prilej (1), am fost nevoit să amân deocamdată sine die săpăturile pe 
cari, cu întreruperi destul de îndelungate, le făceă, Direcţia Muzeului 
Naţional de Antichităţi încă de acum douăzeci de ani la Adamelisi, 
pentru desgroparea, cetăţii antice de acolo, numită Tropaeum Traiani. 

Mijloacele puse de Minister — prin bugetele anuale — la dispoziţia 
Muzeului Naţional, în vederea săpăturilor, fiind mai puţin decât mo- 
deste, iar personalul necesar pentru supravegherea tehnică a săpă- 
turilor lipsind cu totul (2), am socotit mai potrivit să încep însumi 

4 _undevă, unde nu se mai săpase înainte de arheologii noștri, în 

a vreun castel mie de graniţă din Oltenia sau Dobrogea, săpături si- 
SQ stematice pe o scară mai restrânsă, conduse direct și neîntrerupt de 
SN Mine, cu asistenţa unui număr de tineri, pe cari să-i întroduc acum 
= prin campanii speciale în teoria și practica săpăturilor arheologice. 
îi Dintre multele cetăţi antice, cari acoperă cu ruinele lor milenare 

pământul ţerii noastre, două păreau a se potrivi mai bine — după 

observarea lor prealabilă la faţa locului — cu scopul urmărit de 
I mine: castelul dela Celeiu, în Romanați, situa drept pe malul Du- 

nării și castelul dela Pantelimonul de sus, în jud. Constanţa, la hotarul 

  

(1) Vezi raportul meu către Ministerul Cultelor în Buletinul Oficial al Ministerului, 

No. 366, pe 1911, p. 430—435. 

(2) Cf. în această privință raportul citat, p. 430 sq. 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.—Memoriile Secţ. Istorice.
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dinspre jud. Tulcea. Ambele, pe lângă condițiunile foarte favorabile 
pentru săpături, aşă zicând, de școală, oferiau, după cele câtevă, Știri 

antice asupra lor, mai dinainte cunoscute, probleme deosebit de înte- 
resante cu privire la vieaţa, daco-romană. Anume, cctatea dela Celeiu 
stăteă în legătură cu organizaţia comunală rurală numită într'o 
inscripţie tevritoriuan Sucidavense (1), iar cea dela Pantelimonul de 
sus cu 0 organizaţie analoagă, territorium Capidavense (2). 

Dacă m'am oprit la cetatea din urmă, hotărind întâiu desgroparea 
ei, cauza a fost mai ales apropierea ei relativă (faţă de Celeiu) de 
Adamclisi, unde se aflau toate instrumentele şi materialul rulant. In 
adevăr, transportul acestora, faţă cu modestele mijloace bănești, ce 
aveam la dispoziţie, ar fi fost aproape imposibil de făcut tocmai în 
Romanați. Dar și pur teoretic — pentru chestiunile speciale ei —mă 
atrăgea cetatea, dela, Pantelimonul de sus. Astfel, prin anii 1890, se 
găsiseră acolo trei pietre cu inscripții (3), cari pomeniau de existența 
pe la 130—150 d. Ir. a unei organizaţii comunale pe baze rurale, 
a, unui centru roman în atârnare de vechiul centru dac, pe atunci 
însă romanizat, dela Dunăre, Capidava. Nu mult în urmă se mai 
găsise încă o piatră cu inseripţie(4), unde erau pomeniţi niște cetă- 
țeni Ptomani, rezidând prin anii 140 d. Hr., împreună cu o colonie de 
Bessi (Lhraci), în vicus Ulmetum (5). Inscripția aceasta fi pusă, la 
publicarea ei în Corpus înscriptionum Latinarum, în legătură cu 
Histria, cetatea greacă dela mare, iar de Tocilescu (6) în legătură cu 
Capidava. De altă parte Procopius, în scrierea, sa de aedificiis, IV, 
1, după ce înșiră restaurările făcute de împăratul Iustinian, la Du- 
nărea, de jos, zice: «Acum să trec la Sciţi (Seythia minor= Dobrogea). 
Aici. întimpinăm mai întâiu castelul cunoscut sub numele 3. Cyrillus 

  

(1) Deae Nemesi, pro salute Aug(ustorum), curial(es) territ(orii) Xue(idavensis), femplum a solo restituerunt: la Muzeul Naţional de Antichităţi; ef, Tocilescu, Mon. epigr. și sculpi., p. 636 şi 646. 
(2) CI. III 12491: C. Zulfius) C. f. Quadrat(us) hemorian sib 

Coniugi suue se vivo per liberos suos fecit ; [loci princeps, quinque 
davensis. 

(3) CIL. III 12490—12492, 
(4) CIL. III 14214, 2; I(ovi) O(ptimo) Mţâximo) et lunoni Regin(aje c(ives) R(omaiui) ei Bessi consistentes vico Ulmeto pro salute imp(eratoris) Melfi) Antonini Caes(aris), per mag(istrum); L(ucius) Valferius) Masellius posuit de suo, v(otum) s(olvit) lfibens) îm- p(eratore) Antonino INI co(u)s(ule). + 
(5) Cred că e mai bine de admis forma Ulmetum, precum ne încredințează și Pro- copius (v. mai jos) și e și firesc, şi nu Ulmetus,—precum se admite în CIL. II, s. e. (6) Rev. p. ist. arch. şi il. LX (1903), p. 58. 

îi et luliae 'Terentiae 
"alis territorii Capi-
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(în apropiere de Axiopolis-Cernavoda), unde împăratul Iustinian res- 
taură cu grijă tot ce dărăpănase vremea. lar dâncolo de acest castel 
eră o celate veche, numită Ulmilon (Ubhpurv); aici dșeeându-se 
încă mai de demult barbarii Slavi, cari prădau întreaga regiune, 
cetatea se pustiise cu totul, de nu-i mai rămăsese decât numele. 
Reclădind-o dară acum  Impăratul din temelii, tot: ținutul fu 
scăpat de năvălirile și prădăciunile Siavilor» (1). 

Se. puneă acum întrebarea: este cetatea amintită de Procopius 

identică cu cea, dela Pantelimonu! de sus, unde se găsise, ce-i dreptul, 
o inscripţie cu indicarea aceluiaș nume, dar piatra, ca în atâtea 
alte cazuri, puteă să fie adusă și din altă parter cu prilejul recon- 
struirii târzii a cetăţii, — sau, cumvă, cetatea dela Pantelimon poartă 

alţ nume şi are o altă soartă în istoria Seythiei mici? 
Răspunsul sigur (2) la această întrebare nu-l puteă, da decât o 

cercetare sistematică a înseși ruinelor. De aceea, după ce în pri- 

măvară am vizitat localitatea și am ridicat planul de situaţie al ce- 
tăţii, am intervenit la autorităţile competente, pentru trecerea între- 
gului teritoriu ocupat de ruine şi a împrejurimilor lui imediate pe 
seama, Muzeului Naţional, ca proprietate a acestuia, — am dispus repa- 
rarea și transportarea materialului de lucru dela Adamclisi la Pan- 
telimon şi, la, sfârşitul lunii August toate pregătirile acestea fiind 
isprăvite, am început, cu trei funcționari asistenți ai Muzeului, doi 

asistenţi-auxiliari, și, pentru ridicarea de planuri, un d. arhitect, 
prima campanie de săpături. 

* * R 

Pe drumul cara duce dela Medgidia direct spre Nord, prin satul 
Dorobanţul (Bilarlar), pe la Apus de satele Carol I (Danakidi), Pa- 

zarlia şi Chirișlic (v. harta), pe platoul numai rar întrerupt de văi, 

cari însele sunt abiă-abiă conturate, cam la 35 km. depărtare, se află 

(1) Ed. Bonn, p. 293. 

(2) Căci ca probabil numele de Ulmetum putea fi dat cetăţii incă dela descoperirea 

pietrii cu inscripţia respectivă. Iacob Weiss în lucrarea sa de curând apărută, Die 

Dobrudscha îm Altertum,. Historische Dundschaftskunde, Sarajevo 1911, passin, admite 

ca îndiscutabilă numirea de Ulmetum pentru cetatea noastră; dar Weiss, care nu cu- 

noaște Dobrogea decât dintr'o singură călătorie, destul de sumară, face și alte iden- 

tificări mai puţin plauzibile, pentru ca concluziunile sale să fie hotăritoare şi pentru noi. 

Cf, de altfel pentru nesiguranța identificărilor pe cale pur literară exemplul dia cartea 

mea Contrib. epigr. la. isi. creşt. daco-roman, p. 51, n. 2217, și exemplul cu Malva (ca- 

pitala Daciei Malvensis) resp. Sucidava, la Tocilescu, Mon. epigr. şi sculpt., p. 636 și 646. 

pr
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satul Pantelimonul de sus, colonizat pe la 1886 cu plugari de prin 

judeţele Munteniei răsăritene, pe locul unde fusese mai înainte satul 

tătăresc Ceatalorman, azi total dispărut. N | 

Satul Pantelimonul de sus e aşezat pe marginea sud-estică a unui 

platou, înalt de c. 150 m: deasupra nivelului mării şi foarte întins 

spre Apus, iar la Răsărit; mărginit de cele două văi convergente : Cea- 

talorman la SE și Terzikidi la NE, cari se întâlnesc și se confundă 

în valea pârăului Casimcea, zis și Taşaul, cam la vreo doi km. spre 

Răsărit de sat (v. harta). ” PI 
In partea nord-estică a satului, pe un fel de promontoriu alcătuit 

de două râpi abrupte, se află cetatea romană, cam de forma unui 

trapez. Ea, e orientată cu unghiurile aproape exact spre cele patru 

puncte cardinale. Din două părţi: spre SE şi NE, ea e complet 
izolată prin râpile pomenite, cari, după observările şi sondajele făcute 
în fundul lor, au existat şi în vechime, iar din celelalte două părţi, 
spre NV şi SV, e apărată de un val, care o înconjură la 20 m. dis- 

tanță de ziduri (v. fig. 1 și pl. [, fig. 1). 
Această așezare, din punct de vedere defensiv oarecum clasic- 

antică (1), ne arată, independent de orice alte ştiri ce mai avem asupra 
cetăţii, o origine veche romană. In vremile lui bune, orașul se puteă 
întinde înspre partea plană oricât ar fi voit, nefiind împiedecat de 
nici un accident de teren; dimpotrivă în vremi de restriște, cum asa 
iost în general în imperiul roman, secolele III şi urm., aşezarea civilă 
se retrase spre capătul promontoriului, apărându-se prin şanţuri și 
valuri de partea ce o legă imediat cu platoul (2). 

Cetatea dela Pantelimon a îndurat în cursul timpului nu numai 
pustiirile barbarilor vechi, ci şi vandalismele neconștiente ale locui- 
torilor mai noi: atât Tătasrii din Ceatalorman (pe vremea stăpânirii 

(1) Vezi art. lui O. Richter, Stadtanlage, la Baumeister, Denkmdler des klassischen Alertums, Ii, 1696 sqq., Ş 3 și fig. 1780 sq. . 
(2) Cf. și A. v. Qohausen, Die Befestigungsmeisen der Vorzeit und des Mittelalter Wiesbaden 189, p. 121: « Gersa Zu Ende des 3. Jahrhunderts erkannte man, dass die Stiidte sich zu breit ausgedehnt hatten und gegen die fortwăhrenden Einfălle der Germ vwje gegen die inneren Unruhen nicht zu verteidigen waren. Um diese Zeit war es, dass die Stadtumfassungen zusammengezogen und neu befestigt wurden. Man zerstărte die weit ausgreifenden Vorstădte und benutzte die Steine ihrer Tempel und biirgerlich Prachtbauten, die Grabdenkmâăler der F'riedhăfe, kuez alles, was i A war, zur Errichtung neuer Stadtmauern, deren Sockel nar i - barsten Bauteilen vornehmer Viilen und merkwiirdiger rasei ie Sen ost- Am citat într'adins tot acest pasaj cu privire la cetățile op cet sto . E romane din io, î 3 ne va fi de nevoie pentru comparare şi mai departe, Gallia, întrucât 

anen 

rgend dazu geeigznet
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sunt distruse până în temelie, altele mai puţin stricate, dar totuş 

destul de grav, pentru a deformă înfățișarea unitară a ruinelor. Cu 
prilejul explorărilor lor, locuitorii au dat şi peste pietre cu inscripţii: 
în special în zidul de NE. Aflându-se la Bucureşti de aceasta, răpo- 

satul Tocilescu a trimes pe un gardian dela Adamelisi să cerceteze 
la cetate şi prin sat, ce pietre sunt acelea, şi să le trimeată la Muzeu. 

Așă au ajuns la Bucureşti trei pietre” dela Pantelimon. O a patra, 
un bloc enorm de aproape doi metri cubi, scoasă sub conducerea 
subprefectului de pe vremuri din Hârşova, de ţărani, cu vreo două- 
zeci perechi de boi, a rămas până azi răsturnată pe o parte lângă 

zid, neputând fi dusă mai departe. Pe laturea de SE a cetăţii locui- 
torii mai dăduseră la scoaterea pietrii din zid pentru trebuințele lor 
de nişte trepte de piatră și de doi lei sculptați, pe cari zadarnic a 
căutat Tocilescu să-i iea, şi au rămas și până azi pierduţi. 

In afară de gropile făcute astfel de locuitori, atât pe marginile cât 
și în interiorul cetăţii, din fericire nu întotdeauna cu priceperea 
necesară pentru a nimeri chiar pe ziduri, ci dând mai adesea nu- 
mai în dărâmăturile lor de pe laturi, torentele ploilor au desgolit 
și în parte au rupt, încă de demult, în toată lăţimea zidul de SE 
pe o întindere de vreo cinci metri. 

In sfârşit prin anii 1880 un Turc bogat din 'Toxof (reşedinţa co- 
munei din care face parte și Pantelimonul de sus), pe baza unei 
autorizaţii (probabil neexistente) de a săpă comori la, cetate, a stricat 
o bună parte din zidul de NE pe o lungime de vreo 30 m. (șanțul 
iăcut atunci de dânsul cunoscându-se și până astăzi). 

In afară de aceste «accidente» oarecum firești şi neînlăturabile, 
la cari toate cetăţile antice, nu numai dela noi, dar de pretutindeni 
au fost întotdeauna expuse, așezarea antică dela Panteiimon se află 
— ca ruine — într'o stare relativ mulțămitoare. 

Asiiel la venirea noastră acolo în primăvara trecută am putut con- 
stată că aproape pe toată întinderea ei cetatea eră acoperită cu pă- 
mânt vegetal și dărâmături mai vechi, zidurile nefiind aparente decât 
în trei locuri, și anume, la, porțiunea ruptă de ape, la turnul de 
E și la laturea de SV, dar şi aici numai cât desgoliseră locuitorii. 

Din punct de vedere științific cetatea eră dar neatinsă si desgro- parea ei sistematică făgăduiă rezultate de preţ. a 

Am început săpăturile la 30 August, atacând întâiu laţurea NV. Chiar a doua zi, disdedimineaţă am daţ de zid. Am pornit atunci
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imediat pe zid cu două echipe în direcţii opuse. Descoperind apoi 
pe o porţiune mai întinsă laturea externă a zidului și constatându-i 
şi grosimea, am jalonat pe deasupra pământului prepus direcţia pro- 
pabilă a latţurei NV și a turnurilor găsite în zilele următoare, îm- 
părţind lucrătorii în patru echipe de câte opt sub supravegherea unui 

asistent ştiinţific. Cu una dintre echipe am atăcat eu insumi, după 
măsurătorile și calculele făcute deocamdată numai teoretic, altă, lature 

a cetăţii, cea de SV, acolo unde încă din primăvară bănuisem să fie 
poarta cetăţii, ceeace curând după aceea se dovedi ca întemeiat.— 
După o lună de lucru, atât cât ne ajunseră «fondurile după buget», 
trei laturi ale cetăţii, cu două porți, flancate de turnuri semi-rotunde, 

şi cu două turnuri rotunde de colţ, plus trei turnuri patrulatere pe 
cele trei fronturi ale cetăţii, erau liberate. 

Cu acestea prima parte a programului ce-mi impusesem pentru 

desgroparea cetăţii, anume liberarea în exterior a zidurilor înconju- 
rătoare şi deci stabilirea planului general al așezării antice, eră 
încă din această primă campanie aproape terminată, rămânându-mi 

pentru începutul campaniei viitoare liberarea numai a laturei sud- 
estice, pentru ca apoi, începând a înaintă spre interior, pe porţile 
orașului, să pot, strat de strat, deci epocă după epocă, desgropă şi 

studiă interiorul cetăţii. Paralel cu această lucrare va trebui să fac 
tot nivelmentul cetăţii, acum nefăcut din lipsa de timp a d-lui arv- 
hitect, specialist, şi să completez şi opera de săpare şi cercetare 
a exteriorului cetăţii, stabilind profilul fortificațiilor auxiliare, cu zid 
şi val, dinspre NV și dând măsurile exacte ale șanțului și valului 
de apărare, cu berma, escarpa şi contraescarpa, taluzul interior, 
muchea, valului și taluzul exterior respectiv, cari toate sunt a se 
constată chiar acum, înainte de completa liberare a profilului forti- 

ficaţiei accesorii a cetăţii noastre. Cu prilejul cercetării amănunțite 
a șanțului și valului se va puteă stabili cu siguranță, dacă in- 
trarea, în cetate se făceă pe însuş terenul viu lăsat înaintea porții 

ca pod natural, prin întreruperea șanțului (precum ni se pare deo- 

camdată că a fost cazul), sau, dacă a fost întrebuințat, ca la cetatea 

Tropaeum dela Adamclisi, un pont-levis, care la caz de primejdie 

să fie imediat ridicat, izolându-se cetatea total și prin șanț nu numai 

prin val. 

Cu acestea trec la descrierea tehnică a ruinelor până acum 

liberate,



I. Zidul de înconjur al cetăţii. 
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Pe o lungime totală de c. 515 m. a frontului extern de apărare (1), 
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pe cele trei laturi până acum desgropate, se întinde cu o grosime medie 
deasupra pământului de 2.60 m., iar la fundamente de 2.80— 3.20 m,, 
zidul-—ca nucleu—omogen lucrat al castelului. Adâncimea, iundamen- 
telor variază după teren. In partea abruptă, dinspre SV, zidul prezentă 

o adâncime de c. 1.85—2.50 m. sub nivelul solului antic, așă pre- 
cum se poate vedeă din profilul V'V” (fig. 2 p. 504) pe secţiunea V'V' 
din planul general (fig 3 p. 506). In partea plană, dinspre platou, 
fundamentele sale sunt mai puţin adânci (1). 

Tehnica zidului e, în două cuvinte, aceasta: beton antic, simplu 
în substrucţii, placat în exterior, și anume dela fața pământului 
în sus, — adică: pe pământul galben, care alcătuește spre râpe 
massa, platoului dela Pantelimon, au fost așezate fundamentele zi- 
dului la adâncimea de 1.50—2.50 m., bătându-se bine terenul de 
bază, sau întărindu-se cu pietre sfărâmate. Aceste fundamente de 

beton sunt lucrate, după obiceiu, din pietre mari neregulate, întărite 

cu mortar puternice de var, nisip și silex sfărâmat, resp. prundiș 

ordinar, și formează o massă compactă, foarte rezistentă, pe care e 

așezat; zidul de apărare propriu zis. Zidui însuș se retrage la nivelul 

pământului cu 20—40 cm. îndărăt pe soclu și primește pe partea 

“externă un placaj mai mult sau mai puţin regulat de pietre ecua- 

risate. Pe dinăuntrul cetăţii și al turnurilor zidul nu e placat, ci e 

lucrat ca şi miezul său în opus încertum, dar bine legat și netezit. 

In ce priveşte acum partea, massivă a zidului, ea oferă două feluri 

de materiale: piatră albă de nisip, ori calcar ordinar, în cantitate 

mare, ambele aduse mai de departe, șiapoi, în cantitate mult mai mică, 

o piatră verde din imediata apropiere a cetăţii. Asupra placajului 

extern e de observat aceeaş deosebire: în rândurile superioare 

ale placajului e înţrebuinţată o piatră de nisip foarte puţin rezistentă 

„și tăiată în blocuri mici, pe când în rândurile inferioare și la porți 

avem calcar rezistent în blocuri mari, unele chiar enorme, de câte 

1.50—2.70 m. lungime și constituind adesea pur şi simplu un mo- 

numenţ funerar ori votiv, anterior epocei reconstruirii cetăţii, între- 

buinţat apoi ca simplu material de construcție. Aceste monumente 

se găsesc adesea, în zid chiar la nivelul pământului (2), la însăş baza 

placajului. 

  

(1) Indicaţii precise voiu puteă da deabiă, anii viitori, când voia liberă și profilul forti- 

ficaţiilor accesorii. 

(2) Astfel e piatra primă din rândul'de jos al turnului din stânga la poarta de SV. 

în unghiul interior. (Vezi planşa XVII, fig. 1)



10 VASILE PÂRVAN 506 

Din simpla considerare a acestor relațiuni între materiale, cred 

că putem formulă următoarele concluzii. Cetatea, așă cum ni se 
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kig. 3. — Planul general al săpăturilor din campania anului 1911. 

înfățișează în prezent, a fost veclădită din fundamente cu material din dărâmături şi monumente anterioare. Amestecul pietrii albe cu
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piatra verde, ordinară, cliiar în soclul subpământean al zidului, ne 

arată o construcţie târzie şi grăbită. Acelaș caracter îl trădează și 

așezarea, negligentă a placajului, ceeace a adus căderea lui pe o mare 

întindere, în special din rândurile superioare, de jur împrejurul 

cetăţii, pe când nucleul massiv al zidului a rămas, purtând adesea 

încă proaspătă în ciment urma ornamentelor şi literelor, pe cari le 

avuseră monumentele puse cu fața la zid, ca placaj (vezi fotogr. 

plansa XIII, fig. 2, XVII, fig. 2 şi NX fig. 2). 

Examinând însă chiar traseul zidului, putem constată o lipsă de 

simetrie foarte caracteristică şi care nu e justificată adesea prin 

nici un accident de teren. Astfel e cazul cu întreaga lalure NV şi 

cu partea, nordică a laturei NE (vezi planul general, fig. 3). Această 

neacurateţă în alcătuirea planului indică iarăș o epocă târzie, sim- 

țitor mai recentă ca secolul al IV-lea, la începutul căruia a fost d. p. 

reclădită cetatea Tropaeum (1), cu o tehnică mult superioară celei 

dela Pantelimon (2). 
In sfârsit hotăritoare este pentru epoca reclădirii cetăţii tehnica 

placajului extern, destul de negligent făcut, din monumente şi alte 

pietre de talie, de mărimi foarte deosebite, prinse la întâmplare în 

zid, când cu faţa prelucrată la aer, când cu baza, ori cu o faţă la- 

terală, ori cu cea posterioară, la aer. 

Să examinăm acum mai deaproape, la rând, curtinele zidului ce- 

-tăţii, ca traseu și ca tehnică, rămânând apoi să procedăm la fel, 

întâiu cu turnurile și apoi cu porțile cetăţii. * 

Incepând dela turnul de colț, la E, avem chiar la prima curtină 

(vezi fot. pl.], fig.? şi II, fig. 1) de observat două frângeri ale traseului, 

una spre exterior la 13.65 m. distanţă de turnul de colț și cealaltă 

spre interior, la 10.57 m. distanţă de turnul patrulater din mijlocul 

laturei acesteia a cetăţii. Intre cele două puncte de frângere, avem 

un traseu drept de 38.60 m. In total deci curtina 1 a laturei NE 

are o lungime de 13.65-+-38.60410.57=—=62.82 m., ceeace constitue 

față de întinderile mult mai mici, atât ale altor curtine ale cetății 

(1) Vezi inscripția de reîntemeiere, a lui Constantin şi Licinius, din anul 316, în 

CIL. III 13734 şi cf, studiul meu Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice,—iîn Buletinul 

comis. monum. ist. pe 1911, şi aparte, București 1912. 

(2) Iau ca exemplu Tropaeum, pentrucă este, poate, singura cetate din Dobrogea, care 

ne înfăţişează mai credincios sistemul de clădire din timpul lui Constantin cel Mare, 

cetatea nefiind restaurată de lusţinian, odată cu imensa majoritaţe a celorlalte ceţăţi 

dela Dunărea de jos,
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noastre, cât și în genere ale curtinelor romano-byzantine (1) un ar- 
gument pentru părerea, că râpa şi azi existentă în fața, laturei acesteia 
a cetăţii a fost tot aşă de abruptă și în vechime și deci a alcătuit 
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aici o fortificație accesorie, naturală, de mâna întâia. Altfel frontul 
prea lung al curtinei între cele două turnuri (căci 35—45 m.e 
media cea mai mare pentru o curtină obicinuită: vezi zidul lui Au- 
  

(1) Cf. aici şi pentru alte paralele, Cohausen, o. c., p. 89 şi 92 sqq.
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relian din Roma) ar fi slăbit prea mult puterea de rezistenţă a Iron- 

tului de NE al cetăţii (1). | 
Infăţișarea, actuală a acestei curtine este destul de tristă. Lăsând 

la o. parte aspectul barbar al placajului, făcut cu pietre de toate 

formele şi mărimile (vezi pl. I, fig. 2) și oprindu-ne numai asupra 

zidului ca atare, putem observă că pe alocurea (pl. I, fig. 2) el 

a fost distrus până la soclu. De altă parte însăș tehnica acestei 

laturi a cetăţii este foarte neîngrijită. Pietrele sunt rău ecuarisate 

și fără rândueală așezate, iar soclul însuș e, ca de altfel pe toată 

întinderea zidului cetăţii, destul de urit. Pentru starea de astăzi a 

zidului pe diferite puncte ale curtinei, pot servi ca exemple sec- 

iunile transversale X'Y', GH, CD și EP din fig. 4—7, p. 508. 

Inălţimea pe care sa păstrat zidul variază între c. 0.40 și c. 

1.50 m. ” 

Ca rezistenţă, această curtină ca și cea imediat următoare, poate 

țoeanai din pricina planului special al acestei laturi a cetăţii, de a 

i se da prea puţine turnuri pe o așă mare întindere, a fost mai 

slabă ca celelalţe. In orice caz. starea ei actuală pare a-și găsi 

numai în acest fapt o explicare. Căci altfel cetatea a suferit deo- 

potrivă pe toate laturile, cum se va vedeă mai departe. 

Curtina, următoare între turnul patrulater de mijloc și turnul de 

colţ, la N, e aproape total distrusă. Dar nu atâta în antichitate, 

cât în timpurile noastre. Pe această, curtină, către turnul de N, și-a 

exercitat talentele de descoperitor arheologic, acel Ture din Toxof, 

despre care am spus că umblă după comori la, cetatea, noastră (vezi 

fotografiile de pe planșa V, fig. 2 și pl. VI, fig. 1). 

Şi această curtină are un front neregulat, prezentând două frân- 

geri spre exterior la distanțele de 25 m. dela turnul patrulater și 

21.52 m. dela turnul rotund de colț. Intinderea ei totală e de 

25.4 15.704+21.52=—62.22 m., adică cu o aproximație foarte mică, 

aproape exact aceeaș ca, a curtinei prime, mai sus descrise. — Astfel 

turnul patrulater ocupă precis mijlocul laturei de NE a cetății. 

Pehnica acestei curtine se poate bine observă în fotografia de 

pe pl. V, fig. 1: lespedea ce se observă în şanţ, la peretele din 

dreapta, e căzută din piatra mare ce se vede sus în zid în fațaei 

şi care a fost fără îndoeală un monument funerar, întrebuințat aici 

la placaj. 

  

(1) De obiceiu turnurile de apărare flancau curtine de numai 15—30 m. întindere, 

“pentru ca efectul proiectilelor aruncate de pe turnuri și zidul curtinei să fie cât mai 

puternic. Cf. A. Leger, Les travaux publics aux temps des Romains, p. 535 și 538.
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Pentru a se puleă urmări şi vandalismele de cari a avut a suleri 
această curtină, am dat și două fotografii (pl. V,£. 2 și VI, £. 1)ale șanțului 
transversal pe frontul curtinei făcut de arheologii locali, întâiu pentru 
comori și apoi pentru a scoate din cetale piatra cu inscripție și 
reliefe, ce se vede culcată pe o parte, afară, la marginea cetăţii, 
şi care ne-a dat întâiu ştire de existenţa în aceste părți a unui locus 
aparținând la territorium Capidavense (1). 

Spre deosebire de curtina I, soclul acesteia e foarte puţin proe- 
minent: 0.10, cel mult 0.15 m. faţă de 0.20——0.30 m.,al celeilalte; 
vezi ca exemple secțiunile IK și LM în comparaţie cu secţiunile CD 
și EF (fig. 8—9 și fig. 6—7, p. 510 şi 508). 
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Fără turnul central laturea NE a, cetăţii dela Pantelimon are deci deabiă 125 m., iar cu tot cu lățimea turnului (cu baza la zid) 135 m 
“> ivontul ei total de abărare cu cele trei - 

de 150 m. p R rei laturi ale turnului, fiind 

Ş Curtinele Jaturei de NV sunt simţitor deosebite, și ca dimensiuni ȘI ca tehnică, şi ca păstrare, de cele ale 'laturei de NE. ! PI 
(1) Vezi mai sus, p. 498,
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Privită în totalitatea ci, laturea NV are spre exterior o formă con- 

cavă, primind în părţile ei cele mai adânci două turnuri de poartă 

şi un mare turn patrulater, pe când laturea NE are o formă con- 

vexă, al cărei punct culminant de curbură e ocupat de turnul pa- 

trulater dela mijloc (vezi planul general, fig. 3, p. 506). 

Prima curtină a laturei NV, între turnul de colţ la N și primul turn al 

porţii de NV, are o lungime de 27 m. Eae păstrată relativ bine pe o 

înălțime variind între 0.10 şi 1.50 m., şi anume: pe o întindere de 

10.60 m., pe două rânduri de pietre de talie, cu înălțimea medie de 

0.50—0.60 m. (rândul de jos ieșit în afară ca pseudo-sociu cu 0.15-— 

0.20 m.) și 0.70—0.90 m. (rândul de sus) (vezi fot. pl. IN, fig. 1); apoi, 

pe o întindere de 9 m., numai pe un rând de c. 0.65 m. înălțime, așezat 

pe adevăratul soclu de pietre aproape neregulate, numai foarte apro- 

ximativ ecuarisate (vezi pl. VIII, fig. 2); mai deparie, pe o întindere de 

6. 2.50 m. zidul e total distrus până la soclu (vezi pl. X, fig. 2); în- 

sfârșit pe ultima porţiune a acestei curtine, de e. 4.90 m. zidul e iarăș 

bine păstrat, pe o înălțime de c. 1.50 m., cu trei rânduri de pietre 

de talie (deasupra soclului neregulat): cel de jos de 0.35—0.60 m., 

cel dela mijloc de 0.53—0.67 m., și cel de sus de 0.35—0.40 m. (vezi 

fot. pl. X, fig. 2 si XI, fig. 1). Materialul întrebuințat ca placaj la această 

curtină consistă în mare parte din monumente mai vechi funerare, 

întregi, ori rupte în câte două bucăţi, și parte puse cu faţa la aer 

(vezi pl. IX, fig. 2), iar parte cu faţa la zid (astfel sunt primele 5—6 

pietre din rândul de sus, vizibile în fotografia de pe pl. LX, fig. 1). 

Secţiunea transversală ST ilustrează tocmai profilul acestei părţi 

din prima curtină (vezi fig. 10, p. 512). | 

A doua curtină a laturei NV, între turnul semirotund de poartă și 

marele turn patrulater (vezi planul general, fig. 3, p. 506), are o lungime 

de 21 m. Din această lungime totală, c. 3 m., de lângă turnul de 

poartă, sunt distruși până la soclul de pietre mari, neregulate. Restul 

de 18 m. e păstrat precum urmează: rândul întâiu de pietre de 

talie, deasupra soclului, pe întreaga lungime de 18 m., având ca 

înălţime medie a, blocurilor 0.45—0.50 m. pe primii 10 m. dela 

partea, distrusă spre dreapta, și de 0.55—0.60 m. pe restul de 8m.; 

al doilea rând de pietre e păstrat numai pe ultimii cinci metri, de 

lângă marele turn patrulater, cu 0 înălțime medie a pietrelor de 

0.40—0.45 m. 

Ultima curtină a laturei NV (vezi planșa XIV, fig. 1 — 2) este mult mai 

lungă decât celelalte două, prezentând o frângere spre interior (foarte 

bine vizibilă în fotografii) la 19.20 m. distanță de turnul patrulater și 
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22 m. de turnul rotund de colţ, la V, şi măsurând astfel în total 41.20 m. 
Soclul acestei curtine înaintează foarte mult spre exterior, cu c.0.35 m., 
ceeace-i dă o înfățișare deosebită faţă de celelalte curtine, în special 
ca expresie de soliditate a fundamentelor. — In ce privește starea ac- 
tuală de conservare, curtina se prezentă mai completă spre cele 
două turnuri cari o mărginesc, și mai rău păstrată la mijloc. Pe 
soclul de pietre mari numai aproximativ ecuarisațe, având o înăl- 
țime de c. 0.30—0.35 m. (vezi secțiunea GH”, fig. 11), se ridică zidul 
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de apărare propriu zis, pe o înălțime variind între 0.30 m. (soclul simplu) şi 1.25 m. (soclul + două rânduri de piatră de talie). Starea de conservare a zidului e aceasta: începând dela turnul patrulater spre dreapta, pe e. 4.50 m. avem două rânduri de pietre de talie cel de jos înalt de c. 0.50 m., iar cel de sus de c. 0.30m.; mai departe, pe alți 3.30m. avem numai rândul de jos; pe următorii 5.34 m. dispare și rândul de jos; rămânând numai soclul: dar pe cei 6.93 m. ce vin apoi, avem iară primul rând de pietre cu o înăl. țime medie a blocurilor de 0.52—0.57 m. rând care, ce-i drepţul iar dispare pe 5.05 m., pentru a reapărea fără altă întreru ore e tot restul zidului, de 16.40 m. cu o înălțime medie de 0.56 m i timii 5.80 m. prezentă şi al doilea, rând de pi î 
i S ietre, înalt d legând solid curtina cu turnul rotund de colţ, Pee VL m  
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Ca prelucrare a materialului de placaj trebue să observăm că, 

în generâl, și lafurea de NV a cetății prezentă, acelaş caracter de 

decadenţă, descris la laturea de NE, anume o încheiere nesistema- 

tică a rândurilor, atât vertical cât şi orizontal, și o întrebuințare la 

întâmplare a diferite blocuri cu totul disparate ca dimensiuni (vezi 

d. p. fotogr. de pe planșa XIV, fig. 1—2). 

Trecem acum la curtinele laturei de SV. 

Prima, curtină, între turnul de colţ, la V, și primul turn al porții 

de SV are o lungime de numai 17.50m. E absolut dreaptă și 

destul de bine lucrată în ce privește placajul (vezi planșa XV, fig. 1), 

SL 
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| 
. care prezentă o regularitate remarcabilă. Sunt păstrate două rân- 

a duri de pietre ecuarisate şi anume, un rând jos, ca soclu, de c. 0.30:m. 

ESânălţime și al doilea ca placaj propriu zis, de două înălțimi: 14 

8 blocuri de e. 0.70 m. şi 11 de c. 0.85 m. înălțime (cf. secțiunea Li M' 

SI fig. 12, p. 513). Diferinţa de înălțime e hotărită de nivelul solului, 

SS căruia, soclul îi urmează înclinarea (1), pe când rândul superior de 

€) pietre caută să-l readucă, la, orizontalitate prin înălțimea mai mare 

—
 

(1) Asupra nivelmentului voiu insistă în comunicarea viitoare, după ridicarea tuturor 

cotelor, 

Analele A. R.—Tom. XXXIV-— Memoriile Secţ. Istorice,  
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a pietrelor așezate pe partea mai joasă a soclului (1). Lăţimea, so- 
clului e de c. 0.30m.; înălțimea totală pe care e păstra zidul de- 
asupra pământului e de 0.90 m., resp. 1.20m. Ş 

A doua curtină a laturei de SV între al doilea turn de poartă 
și turnul patrulater de S prezentă o formă neregulată atât ca traseu 
cât şi ca tehnică a clădirii. Această curtină are pe un front total de 

„22.65m., două frângeri pronunţate spre exterior, una la distanţa de 
6 m. de turnul de poartă, iar cealaltă la distanța de 9.15 m. de 
turnul patrulater. Prin aceste frângeri direcția zidului cetăţii se 
schimbă foarte simțitor dela S spre SE (vezi planul cetăţii, f. 3, p. 506). 
Pentru tehnica zidului e caracteristică evitarea, liniei curbe în partea 
vizibilă a zidului și preferirea, liniei frânte. In adevăr, soclul acestei 
curtine e, ca traseu, o curbă (vezi fot. de pe pl. XIX, fig. 2), dimpotrivă 
rândurile superioare de piatră sunt orânduite în linii drepte, frag- 
mente ale unei linii frânte suprapuse soclului curb, cu retragere 
destul de însemnată (e. 0.30 m.) spre interior (ef. secțiunea S' 1", f. 13, 
p. 513); în sfârșit, din pricina configurației terenului, aproape direct 
abrupt spre valea înconjurătoare a cetăţii, zidul prezentă o bază foarte 
largă, de pe care prin retrageri succesive spre interior, ale zidului 
aparent, se formează trei socluri consecutive (vezi secțiunea V” V”, fig. 2, p. 504) ale curtinei. Inălţimea pe care e păstrat acest zid de- asupra pământului variază între ec. 1.40 m.; la colțul turnului de poartă (vezi planșa XIX, fig. 2) și c. 0.53 m. la mijlocul curtinei. Incli- narea, treptată şi destul de repede a terenului spre turnul patru- later silește și această curtină (2), să afecteze la soclu forma de terase, cari apoi sunt treptat nivelate prin rândurile superioare ale placajului (3). 

Asupra, fragmentului de curtină, liberat dincolo de. turnul patru- laţer, mă voiu opri în comunicarea, viitoare. Trec acum la turnurile cetăţii, 

Forma, și așezarea turnurilor unei cetăți antice dau —alătţurea, de forma, şi așezarea, porților (intrărilor)— cele mai sigure. elemente pentru datarea întemeierii acelei cetăţi. Astfel, pe când toate cas- PNI 
(1) Aceste amănunte sunt foarţe clare în fotografia, de pe planșa XV, fig.1. (2) Vezi mai sus prima curtină a, laturei SV şi fotografia de pe planșa, ALX, fig.2. (3) In fot. de pe pl. XX, fig. 2, se văd foarte clar urmele lăsate în ciment de monumentul funerar aşezat cu faţa la zid, ca piatră de placaj. Acest monument, deși rupt în patru plet și e o piatră funerară a unui Thrac și a soţiei sale pre- 

: sea 4 PI , 
ş : cum voiu arătă în amănunte la timpul său,
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telele ridicate dealungul Rinului şi Dunării la limes, în secolul 
I—II și, cel mai târziu, al Ill-lea d. Hr., sunt lipsite de turnuri nu 
numai pe laturi, dar chiar la colțuri, sau dacă —cevă mai târziu — 
le au la colţuri și pe laturi, ele nu ies în afara frontului, ci proe- 
minează în interior (1), — cetăţile ridicate din secolul al III-lea înainte, 
fie la graniţe, fie în interiorul imperiului, capătă numeroase turnuri 
pe laturi și la intrări, iar aceste turnuri ies aproape cu totul înaintea, 

frontului curtinelor, având adesea numai baza comună cu zidul în- 
conjurător (2). 

In secolul al V-lea şi al VI-lea felul acesta de fortificaţie, cu zi- 
duri groase și turnuri multe, se generalizează în tot imperiul de 
Răsărit și cetăţile nenumărate ridicate de impăratul Iustinian, în spe- 
cial în „părţile noastre, la Dunărea de jos, ne arată toate — aşă cum 
sunt descrise de Procopius în de aedificiis, — o formă asemănătoare 
cu planul general al cetăţii dela Pantelimonul de sus, Acel turn 
mare, unic, sau cel mult însoţit de încă două-trei, numit de Proco- 
pius epovgi (3), al cărui rol de apărare corespundeă elementului mai 
vechiu de fortificaţie numit castrum, sau castellum civitatis, anume 
ca loc de priveghere al comandantului şi de retragere pentru ulti- 
mul atac al garnizoanei, pe care în forma completă îl întâlnim de 
pildă la Evreux (sec. III-IV) (4), iar în forma, redusă, byzantină, 
la Troesmis (5)—despre care ştim dela Procopius că a fost reclădit 
de lustinian—îl întâlnim într'o formă şi poziţie identică celora dela 
Troesmis și la cetatea, noastră dela Pantelimon. Cf. fig. 3 cu fig. 14. 

  

(1) Cf. Cohausen, o. c., p. 105 și marile publicaţii ale Zimes-ului german și austriac: 
Der Obergermanisch-Raetische Limes des Romerreiches, Heidelberg 1894 și urm., și 

Der Romische Limes în Oesterreich, Wien 1900 şi urm., passim. Pentru ţara noastră ef. 

planurile de castele dela Zimes-ul alutan, publicate de Tocilescu în Fouilles et recherches 

archeologiques, p. 122 sqq. 

(2) Cf. la Cohausen, p. 117 sqq., descrierea, diferitelor cetăţi din sec. III, IV, V și VI 
în Vestul și Estul Imperiului, în special dela Rin și din Gallia. Cele mai importante 
pentru comparaţie sunt: Deutz bei Căln (dela Constantin), p. 119 sq., Jublains (sec. 1V—V), 

p. 123, Neumagen, Bittburg, Junkerath (amănuntele descrierii, foarte preţioase), p. 119, 

și castelele din Elveţia, p. 124 sq. Cf. și Căln, p. 117 sqq. 
(3) Pentru felul de întărire al cetăților de pe vremea lui Iustinian e clasic pasagiul 

din Procopius de aedificiis, II, 1 sqq,, privitor la fortificarea orașului Dara din Mesopo- 
tamia, pe drumul cel mare dela Amida, la Nisibis, la graniţa dinspre Persia. 

(4) Vezi planul la Leger, 2. c, pl. IX, fig. 16. 
(5) Vezi planul ridicat de Baudry, Revue archeologique, VII, 1868, pl. IX şi X, de unde 

și la Tocilescu, Revista p. îst. arch. și fil, |, 1, p. 104 sqq., şi la Durm, Baukunst der 

Rămer, ed. 2, p. 433.
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După aceste generalităţi istorice, cari în specie vor fi mai precis 
aplicate la studiul cetăţii dela Pantelimon — prin compararea cu ce- 

tatea dela Adamelisi, sigur datată, ca ridicată în anul 316 — la, 
sfârşitul acestei comunicări, să trecem la însăş descrierea turnurilor 
cetății noastre. 

Pe cele trei lauri până acum liberate, avem următoarele nouă 
turnuri: două rotunde, de colţ, trei patrulatere, pe fronturile curti- 
nelor, și patru semi-rotunde, de porţi. 

   
TROESMIS 
CETĂŢVIA DE MIAZĂZI 
e: 125 25 a 5 

pe —       
   
  

Fig. 14, 

> 
ca cel de V: diametrul celui dintâiu e de 15.60 m., pe când al celui de al doilea numai de 12m. Această, deosebire în dimensiunile lor nu e însă un semn de negligenţă, sau o întâmplare, ci e foarte bine motivată de rolul deosebit avut de cele două turnuri la apă- rarea, cetăţii. Turnul mai mare, dela N, are în dreapta (privind din interior spre dușman) de apărat o curtină imensă de 60 m., iar în siânga e secundat de alte turnuri deabiă la distanța, destul de res pectabilă, de 27 m. Dimpotrivă țurnul mai mie de , 

Dintre cele două turnuri rotunde de colţ, cel de N e mult mai mare 

V are în stânga,
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o curtină numai de 17.50 m., iar în dreapta, curtina mai lungă, de 
41.20 m., are de partea cealaltă o apărare formidabilă în acea, 
ppovpd patrulateră, de 20 pe 13 m., care domină toată laturea de N V. 

Ambele turnuri de colţ sunt foarte rău conservate (cf. secţiunile 
VK” şi NO, fig. 15—16, p. 517). Cel de V n'are decât nucleul de 

VK. ON. 

     Fig. 15, 

pietre neregulate pe o înălțime de c. 0.75-—0.85 m., placajul fiind 

total distrus, iar cel de N e mai bine păstrat, cu tot cu placajul de pietre 
funerare cu fața la aer (vezi fot. de pe pl. VI, fig. 2 și VII, fig. 1), numai 

pe o distanță de c. 3.40 m., începând dela colţul curtinei | de N V (vezi 

secţiunea. PR, fig. 17), iar pe restul frontului exterior, de c. 34,60 m., 

numai din loc în loc posedă urme de placaj. In special, acest: turn, 

de N, e foarte rău stricat tocmai înspre curtina cea lungă deNE, 

unde atacul a trebuit să fie mai violent şi— din pricina prea marei 

depărtări a turnurilor — mai greu de susţinut de apărătorii cetăţii. 

Pe această parte frontul turnului e pe alocurea distrus până aproape 

de soclul. de pietre neregulate. 
Pe partea de V însă, acolo unde e mai bine păstrat, turnul ro- 

tund de N prezentă un aspect destul de instructiv (1). Conservat pe o 

. înălţime de c. 1.50 m., el posedă începând dela, colţul curtinei două 

rânduri de blocuri peste soclul propriu zis, și anume: cel de jos 

(1) Vezi fotografiile de pe pl, VI, fig. 2, VII, fig. 1 şi IX, fig. 1.
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având o înălțime de c. 0.40—0.60 m., şi format din blocuri cubice 
ordinare, iar cel de sus având o înălţime de c. 0.85—0.90 m. 
și format din monumente funerare, rupte în două-trei bucăţi și aşe- 
zate cu fața la aer, unele culcate pe stânga (piatra lui Aemilius), 
altele pe dreapta (piatra cu geniul morţii), iar altele, ca piatra Va- 
leriilor, chiar cu susul în jos. Nimie nu caracterizează mai bine 
epoca decadentă a clădirii cetăţii, ca acest front de V at turnului 
rotund de N(1). 

    

    

  

ia Pb etil   
  

        

  

  

  

Fig. 18. 

in ce priveşte acum cele trei ţurnuri pătrulatere ale celor trei laturi ale cetăţii, atât forma cât și conservarea lor e deosebită si merită o tratare separată pentru fiecare. 
Turnul patrulater al frontului de NE al cetăţii are următoarele di- mensiuni: lafurea sudică 7.22 m,, laţurea estică 10.51 m., Și laturea nordică 6.70 m. Prin deducerea grosimii zidurilor rămân în inte- rior: S 4.62 m., E 5.3Lm., N 4.10 m. Aceste dimensiuni: sunt cele obicinuite pentru cetăţile târzii romane, resp. byzantine (2), pe când DI 

(0 Pentru o datare şi mai precisă e peremptoriu turnul patrulater dela mijlocul la- : turei NE a cetăţii, cu inscripţia creștină greacă a lui Alexandros și a Alexandriei piatră de placaj pe frontul de N, 
(2) Cf. Cohausen, o. c., p. 117 sqq. 

ca
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dimpotrivă turnurile pătrate pe frontul interior, la, cetățile mai vechi 
romane, din sec. I—III, sunt mult mai mici și mai slab întărite (1). 

Starea de conservare a acestui turn e destul de bună faţă de 
cele două curtine adiacente. In adevăr, pe laturea de Sud, începând 
dela legătura turnului cu zidul curtinei (vezi planşa II, fig. 1 şi secţiu- 
nea AB, fig. 18, p. 518), avem zidul turnului păstrat pe o lungime de 
e. 2.10 m., până la înălţimea de ec. 1.60 m.: e. 0.40 m. soclul+-0.62 m. 
primul rând de blocuri ecuarisate+-0.60 al doilea rând; apoi pe 
restul de 5 m. al laturei S, două rânduri de pietre pe înălţimea de 
6. 0.80—0.92 m.: primul, soclul, de c. 0.40 m., iar al doilea, 0.40—0.52 m,, 
întâiul strat; de placaj.— Pe laturea cea lungă, de E, avem în exe- 
cuţie bună, iarăş două rânduri de pietre păstrate fără întrerupere 
pe înălțimea de c. 0.80.—0.90 m.: soclul de 0.30—0.35 m., şi pri- 
mul strat de placaj, 0.50—0.55 m.—In sfârșit, laturea cea mai mică, 
de N, e păstrată tot pe două rânduri de pietre de c. 0.60 —0.80 m., 
afară de punctul de încheiere cu curtina N a laturei NE, unde mai 
avem şi o piatră din al treilea, rând, de sus, care, ce-i dreptul, în 
focurile cele mari, cari pe rând au pustiit cetatea, a fost total cal- 
cinaţă, astfel că numai cu mare greutate am putut salvă de completa 
distrugere așchiile feței interioare, lipite în ciment, ale acestei pietre 
care aveă pe ea o prețioasă inscripție grecească creștină, de o în- 
semnătate capitală pentru datarea, cetăţii (vezi piatra în situ în fotogr. 
de pe pl. III, fig. 2, și inscripţia reconstituită dintr'un mare număr de 
fragmente în fot. de pe pl. IV).—l de notat însă, că la acest turn au 
fost întrebuințate ca material de construcţie și alte prețioase monu- 
mente antice. Cel care formează legătura laturei S a turnului cu 
curtina, vizibil în fot. de pe pl. II, fig. 1, fiind așezat cu faţa la aer, in- 
scripția, din care m'am mai putut zări decât vreo două litere, a fost 
din nenorocire total distrusă. Dimpotrivă monumentul funerar dela 
colţul de E al turnului, vizibil în fotografiile de pe pl. II, fig. 2 şi III, fig. 1, 
a rămas — exceptând ciopliturile barbare ce a suferit, când a fost po- 
trivit ca piatră de placaj-— în stare relativ bună. EI ne-a păstrat amin- 
tirea, unui senator din Histria, orașul grec dela mare, așă de înfloritor 
încă la, începutul secolului al III-lea d. Hr. Monumentul a fost lăsat 
pe loc spre a nu se desfigură zidul, şi am căutat numai să-l apăr 
de intemperii acoperindu-i iară cele două fețe lucrate, cu pământ 
vegetal și nisip, cari prezervă foarte bine piatra de îngheț și deci 
de pulverizare. | 

(1) CE. cele două mari publicaţii ale limesului renan și danubian, mai sus ciţate, passim.
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In fața turnului acestuia, de partea opusă a cetății, pe laturea de 
SV, se află un turn patrulater asemănător ca dimensiuni, dar având 
o formă bine pronunțată de trapez (vezi planul general, fig. 3). Dimen- 
siunile acestui turn sunt: laturea vestică 7.10 m., laturea sudică 9 m., 
laturea sudestică 7.80 m. Am libera; acest turn Și pe dinăuntru, con- 
statând că etajul de jos, existent; și azi, a servit ca turn de pro- 
vizii, precum voiu arătă în amănunte mai jos. Inălţimea pe care 
sa păstrat, aproape uniform de jur împrejur, zidul acestui turn, 
e, pentru nivelul interior al pavimentului de pământ bătut cu nisip, de 1.80 m. Cât priveşte placajul exterior — căci pe dinăuntru, precum se vede foarte clar din secțiunea, transversală N” Y” (vezi fig. 19, pag. 520), fața zidului e lăsată ca, opus încertum, 

TVRNVL PATRAT DE SVD. 
SECTIVNEA TRANSVERSALA Pe memo ne 2 SO o sromreaaap E papa e Ta asa s no mer în DĂ amet cea = averea .          

Fig. 19. 

fiind numai cu îngrijire netezită, — el a fost probabil încă, dela ;ul- timul asalt asupra, cetăţii, dat poate de Avari (vezi mai : 

poziţia, lor iniţială de dărâmare, la diferite niveluri unele faţă, Ca amănunte tehnice ar mai fi de observat lăţimea, exc epţi ă de c. 0.40 m. a soclului interior format de zidul pională, turnului, lăţime
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Al treilea turn patrulater, așezat pe laturea NV a cetăţii, se pre- 
zentă, prin dimensiunile sale excepţionale, ca o &povpd (1). Dimen- 
siunile acestui castellum civitatis sunt: laturea nordică 13 m., laturea 
nord-vestică 20 m., laturea sud-vestică 5.60+ 7.40 m., adică tot 13 m. 
ca, și laturea opusă ei, dar prezentând la distanţele indicate o frân- 
gere, a frontului de apărare spre exterior. 

Acest turn e, ca și turnurile rotunde de colţ, destul de rău păs- 
trat, ceeace ar fi un semn, că de fapt atacul a fost indreptat de 
barbari tocmai asupra părţilor cetăţii, cari erau socotite şi de Ro- 
mani ca cele mai vrednice de apărare. Frontul extern al zidului, 
singurul până acum liberat, are în chip aproape omogen, deabiă 
o înălțime de c. 0.60 m., pe două rânduri de placaj: primul, jos, 
ca soclu, de 6. 0.15 m., iar al doilea, deasupra, de 6. 0.45 m. 

Cu acestea trecem la porţile cetăţii cu turnurile lor. * 

Printre diferitele sisteme de porţi, pe cari le întimpinăm la ce- 
tăţile romane, și anume: cu o singură intrare mare, ca la porţile 
Romei, cu două intrări egale, ca la Trier și la, Verona, cu trei intrări 
egale, ca la Adalia, cu o intrare mare la mijloc și două laterale, 
pentru pietoni, ca la Pompeii (poarta dinspre Herculaneum), 'Aosta, 
ori Colonia, cu două intrări mari, egale, la mijloc și două mici pe la- 
turile lor, ca la Nemausus(Nimes) sau Augustodunum (Autun), etc. (2),— 

cel mai simplu şi mai uşor de apărat sistem e cel al unei singure 
intrări, apărate cu două turnuri, cât mai proeminente în exterior, 
pe cele două flancuri. Sistemul acesta, consecvent întrebuințat de 
Aurelian şi Probus la fortificarea Romei (3), este de fapt și cel mai 
frecvent la castelele ridicate în provincii și e de notat, că de pildă, 

porţile cetăţii dela, Pantelimon par a fi deadreptul niște copii ale 

porţii Salaria dela Roma (4). 
Dintre cele două porţi ale* cetăţii noastre până acum liberate, 

cea de SV, atât prin dimensiunile cât şi prin înfățișarea ei, ne apare 
ca poartă principală, pe când cea de NV este o poartă laterală. 

În adevăr, poarta de NV, la data, ultimei restaurări a cetăţii, a fost 

chiar astupată de tot, circulaţia fiind mărginită, înspre platoul pe al 
căruia, promontoriu se află cetatea, numai la intrarea și ieșirea de SV. 

(1) Vezi mai sus, p. 515 şi nota 5. Pentru cel dela Troesmis vezi fig. 14, p. 516. 

(2) Vezi figurile și secţiunile respective la Durm, o. c., p. 440 sqq., Cohausen, o. c., p. 93 

sqq. şi R. Borrmann, Baukunst des Altertums, Leipzig 1904, p. 274 sqd. 

(3) Cf. Cohausen, o. c., p. 9%. 

(4) Ibidem, pl. 13, fig. 127.
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Această relaţie între cele două porţi este analog exprimată şi prin 
proporţiile turnurilor semirotunde ce le apără pe flancuri. Atât adân- 
cimea cât și baza (r. diametrul) turnurilor este cevă mai mare la 
poarta, de SV, ca la cea de NV, precum se va arătă numaidecât. 

Poarta de NV cu tot cu uşorii ei prezentă un front de 6.70 m. 
(vezi planul fațadei, fig. 20), din cari 3.75 m. pentru însăş intrarea, 

POARTA DE N-V. 
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Fig. 20, 

Deschiderea, porţii prezentă în chip clar întâiu o strâmtare — pe stânga — într'o epocă mai veche (strâmtare ce vom întimpină — tot pe stânga — și la poarta de SV) și apoi o totală, astupare, înti”o epocă târzie, sau, poate, cum se făceă (1), numai cu prilejul unui asediu, care în acest caz a fost chiar ultimul pentru cetate, întru cât poarta nu sa mai deschis. . ÎN 
Placajul frontului porții este păstrat până la, înălțimea, remarca- bilă de 2.27 m. (Cf. în iotogr. de pe pl. XI, fig. 2 vederea generală a porţii de NV cu legătura, celor două turnuri ce o flanchează si v. si secțiunea A'B', pe flancul stâng al intrării, fig. 21, p. 523), ÎN „Cat privește cele două, turnuri semirotunde de pe laturi, ele au diametrul obicinuit de c. 10 m. (2), şi anume, cel din stânga de 9.66 m., 

  

(1) Ce. Cohausen, D. 109. 
(2) Cf., de pildă, pentru Deutz lângă Colonia,. Cohausen, p. 120; tot așă la Adamelisi pe laturea de Vest avem următoarele diametre ale turnurilor oblonge-semiroţunde: ] poartă 10.75 m., celelalte, 11.70 m, 12.18 m. şi 9.56 m, 

“a
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iar cel din dreapta de 9.75 m.; dimpotrivă adâncimea turnurilor e 

mult mai mică: ele sunt foarte turtite, față de turnurile lunguieţe 
ale epocei lui Constantin cel Mare (1), prezentând o proeminenţă de 
numai 7.40 m. 

Ii
 

    

      

    

  

     
ij Ti 

“iuti UA 

Starea de conservare a acestor turnuri e destul de bună, și, în 
orice caz, foarte caracteristică pentru tehnica târzie a cetăţii. După 

+, cum se vede în fot. de pe pl. XI, fig. 2 şi XII, fig. 1, avem la turnul din 
stânga pe întregul front de apărare, păstrate cele două rânduri de 
pietre, de jos, pe o înălțime de c. 1.05 m., iar deasupra, în apropiere 
de încheierea cu uşorul porţii, încă un rând de blocuri mici de c. 
0.30— 0.40 m. înălțime, continuate spre stânga cu patru blocuri mari 
de 6, 0.95 m, înălţime, alcătuind în fig. 1, pe pl. XII și o notă carac- 
teristică pentru înfățișarea de total a placajului acestui turn. "Toate 

“cele patru blocuri sunt fragmente de vechi monumente, în special 
funerare, precum ne arată fotografia feţei laterale din stânga, a primei 
pietre din dreapta (în fig. 1, de pe pl. XII), luată, fără a se mişcă de fel 

(1) Astfel: la Deutz (Cohausen, p. 120; ef. p. 119) 13.50 m; la Adamelisi 12.20m,, la 

turnurile porţii de V, 12.06, 12.55 şi 10.44 la celelalte turnuri.
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piatra din zid—operaţie pe care principiar am respins-o încă dela, 
început din motive de pietate pentru ruinele antice— de d-l D.M. 
Teodorescu, asistentul Muzeului Naţional, din proprie iniţiativă, ca 
0... «piatră de încercare» a talentului d-sale de fotograf amator 
(planșa XII, fig. 2). 

Placajui prezentă, în afară de soclul propriu zis, bine vizibil în sec- 
ţiunea VV (fig. 22 și în fotografia mai sus pomenită, pl. XI, f. 1), unde 
înălțimea totală a zidului păstrat e de 1.27 m., un pseudo-soclu 
vizibil de jur împrejurul turnului (vezi pl. XI, fig. 1 şi XII, fig. 1)și 
care nu e decât un fel de suport mai sigur al rândurilor superioare 
ale placajului, — artificiu de zidărie ce întâlnim şi în alte părți 
ale cetăţii noastre (vezi secţ. XY, fig. 23). 
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Considerând acum turnul din dreapta porţii de NV, primul lucru care ne atrage atenţia, este sistemul iarăș. deosebit de placaj, cu blo- cur mari imediat deasupra soclului și cu pietre foarte inguste în rândul suprapus primului. Pentru oportunismul și lipsa, de preocu- păr i mai înalte artistice, ale timpului când s'a, ridicat cetatea, noastră, - în actul Sei peristică această totală, absenţă a simetriei chiar pe 
ţ e câțivă metri ai porţii de NV, cu turnurile ei (v.



525 CETATEA ULMETUM. 29 

planșa XIII, fig. 2). Inălţimea pe care e păstrat zidul turnului, va-. 
riază; chiar la încheierea cu uşorul porţii (v. pl. XIII, fig. 1) el e con- 
servat până la înălțimea de 2 m.: blocuri mari și grele (1) au dat 
aici placajului o rezistenţă neobicinuită. Mai departe avem numai 
două rânduri de pietre deasupra soclului, pe înălțimea totală de ce. 
1—1.30 m., sau chiar numai unul, cu soclul, c. 0.70 m. înălțime, iar 
pe ultimii 4.50 m., la încheierea cu curtina a Il-a de mijloc, a la- 
turei NV, zidul e aproape total distrus până la soclu, —spărtura con- 
tinuându-se şi în curtină pe c. 3m., ceeace indică iarăş o distru- 
gere a zidului tot cu prilejul unui ultim asalt asupra cetăţii. Cf. 
secțiunile CD” şi FF”, fig. 24—25 pag. 525. 
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Poarta de SV (vezi fațada, planul orizontal și secţiunile în fig. 26, 

p. 527 şi pl. NV, fig. 2) are cu tot cu ușori un front de 7.40 m., iar 

lărgimea, intrării ei e de 3.60 m. Adâncimea ei (v. pl. XVI, fig. l și 2)e 

(1) Compară d. p. blocul enorm din rândul de sus, lung de 1.50. şi lat de 0.65 m 

care de sigur a fost un monument votiv, după dimensiunile sale şi poate că inscripția 

va fi existând chiar acum, pe faţa inferioară de aderare la zid.
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de e. 4.20 m.; din acești 4.20 m., c. 1.60 m,, sunt luaţi de pragul 
porții iar restul de 2.60 m. formează pe o lărgime de 4.55 m. un 
spațiu liber posibil de închis la partea dinspre oraș cu porți cu ca- 
naturi (1). Dimpotrivă la intrarea din exterior funcţionă o poartă 
cu culisă (Fallgatter), o cataracta, al cărei sghiab, săpat cu îngri- 
jire în blocurile ușorilor porţii “a păstrat perfect până azi în partea, 
dreaptă a intrării, pe o înălţime de 1.15 m. (Vezi planul orizontal al 
porții, fig. 26, cu secţiunile AB şi CD, litera «, precum și fotografiile de 
pe pl. XVI, fig. 1 și 2). Dacă afară de cataracta mai funcţionă în interior 
și poarta cu canaturi, e o întrebare, la care aş răspunde după exa- 
minarea blocurilor dinspre interior, mai bucuros în chip negativ. In adevăr, atâţ la 'Lrier, cât și la alte cetăţi antice, nu eră întrebuințată 
decât cataracta dela ieșire, renunțându-se la porţile cu canaturi, dinspre interior (2). De notat e la poarta noastră îngustimea szhiabului ca- taractei, de numai 0.12 m,, față de 0.34 m. la Porta Caesarea, dela, Salonae, 0.26 m. la Aosta, — dar pe de altă parte, și numai 0.16 m. la Porta, aurea dela palatul lui Diocletian în Spalato. 

Intr'o epocă mai târzie poarta cetăţii noastre a fost strâmtată pe stânga cu e. 1.10 m. (ef. pl. XV, fig. 2), lăsându-se o intrare de numai 2.50 m. Cu acest prilej sghiabul stâng al cataractei a fost astupat şi în parte chiar stricat, iar în blocurile de obturare nu sa mai practicat alt sghiab, renunțându-se la închiderea prin cataractă, și întrebuințându-se poate, pentru cazul unui atac, sistemul mai simplu, dar și mai barbar, al totalei zidiri a porții, ca la intrarea de NV, mai sus descrisă, iar în timpurile obicinuite, de relativă liniște, fo- losindu-se sau de porţi cu canaturi, mai mulț ori mai puțin solide, sau de o simplă, planșă de scânduri, groasă, lixată în uşorii intrării cu o manelă. 
Un lucru însă merită să fie notat la poarta de SV: tehnica mult mai îngrijită ca la poarta de NV. Pietrele de placaj sunt bine ecuari- sate, pragul și pavimentul inţrării sunt alcătuite din mari blocuri de piatră foarte rezistentă, iar încheierea ușorilor porţii cu turnurile de flanc e făcută prin îmbucarea reciprocă chiar a placajului, ia» du prin simpla alipire și adaptare. 
a II 

4) A caracteriză ca, Propugnaculum acest mic spaţiu, ne opresc dimensiunile lui prea mo e „Pentru a puteă servi vreunui scop militar defensiv. a Deea join barație, asupra porţilor antice, precum și pentru funcţionarea ca- mater â i expli | i 
; ialul strâns şi explicat de Durm, o. c,, p. 437 sqq., și de Cohausen, o.
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Starea de conservare a porţii de SV e din punct de vedere ar- 
hitectonie destul de bună, diferitele ei elemente componente pu- 
tând fi clar deduse din resturile păstrate. Inălţimea zidului, resp. 
a blocurilor de învălire şi consolidare a ușorilor, variază între c. 

0.77—1.00—1.44 m. pe stânga, și c. 0.70—1.15—1.50 — 1.60 m. pe 
dreapta (vezi secţiunile și fotografiile mai sus citate). 

Cât priveşte acum turnurile de flanc ale porţii de SV, ele sunt 
cevă mai mari ca cele ale porţii de NV, dar aproape numai im- 
perceptibil mai mari. Astfel, ele au un diametru de 10.50 m. (cel 
din stânga), r. 10 m. (cel din dreapta) faţă de 9.66 şi 9.75 m,, alo 

N! O. 
Sulla ves 
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Fig, 27, Ă Fig. 28. 

turnurilor porții de NV. Tot astfel adâncimea lor e de 7.80 m., numai cu 0.40 m. mai mare ca la celelalte. Tehnica lor prezentă aceleasi semne de negligență ca în general toată cetatea, Caracteristică e în- irebuințarea de vechi monumente ca, placaj la punctele de încheiere ale turnurilor cu curtinele: am găsit în situ nu mai puţin de trei guorrumenie, două votive la încheieturile turnului din stânga, (anul o heieiraa il altul cu fața în sus), un al treilea, funerar, la, în- SV ia un i | în dreapta cu curtina de două ori frântă dela Bai. NI „patrulea, azi dispărut, și-a lăsat imaginea în cimentul & incheierea turnului din dreapta cu ușorul drept al porţii
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(vezi îoţ. de pe pl. XV, fig. 1, XVII, fig. 1 şi 2 și XX, fig. 2)(1).— In plus 
trebue să notăm tot ca găsite aici încă două monumente: unul funerar, 
grec, și altul votiv, latin, mai deaproape descrise în cele ce urmează. 

Starea de conservare a celor două turnuri e destul de bună (vezi 
pl. XVII, fig. 1 și 2); avem din placaj, la ambele, cel puţin două rân- 
duri de blocuri —la cel din stânga chiar trei complete și, frag- 
mentar, un al patrulea — variind ca aspect de ruine dela înălţimea 
minimă de 0.80 m. (la turnul din dreapta) până la cea maximă de 
2.11 m. (la cel din stânga; vezi și secțiunile N'O' și P'R, fig. 
27 — 28, pag. 528). 

Acestea, zise, trecem la descrierea monumentelor antice găsite în 
ruinele cetăţii. 

II. Monumente antice, găsite în ruine sau descoperite 
în ziduri (2). 

1. La colţul format de curtina de E a laturei NE cu turnul pa: 
trulater dela, mijlocul acestei laturi, se află în rândul de sus al pla- 
cajului turnului un bloc de c. 1.10 lungime și 0.60 m. înălţime care 
chiar prin aspectul său (vezi fotografia de pe pl. II, fig. 1, mai sus ci- 
tată) se arată a fi un vechiu monument. Intru cât fața dela, aier, 
deși frumos netezită, nu aveă inscripţie, am căutat celelalte două 
laturi: de sus și dela perete, dar acestea erau numai slab pre- 
lucrate. Rămâneă, dar numai ipoteza că înțocmai ca alte monumente, 
pe cari le vom examină mai la vale, tot suprafaţa dela aier avuse 
inscripția, dar fusese martelată. Intr'o zi însă, pe lumina slabă și 
oblică a soarelui de seară îmi păru că observ rânduri de litere pe 
faţa, pietrei; a doua zi pe o lumină asemănătoare de dimineaţă ob- 
servaţia mea, fu confirmată și de un d. asistent, care distinse câtevă 
linii: N, M, I, sau aşă cevă. Inscripţia nu fusese deci martelată, ci 
se tocise de intemperii şi, la focurile ce au ars pe rând cetatea, 
(vezi mai jos), fața săpată a pietrei calcinându-se, când apoi a plouat, 
sa pulverizat cu totul. Monumentul a fost, probabil, un cip funerar, 

  

(1) In fot. de pe pl. XV, fig. 1, piatra mai luminată, sus, cu faţa la zid; în pl. XVII, fig.1, 

piatra pe care șade domnul din mijloc, chiar pe partea scrisă; în pl. XVII, fig. 2, spaţiul 
mare dintre ușorul porţii şi piatra singurațică din rândul superior; în pl. XX, fig. 2, 

urmele foarte clare în ciment ale inscripţiei căzute la săpături, dar ridicate și conser- 
vate de noi ca, obiect independent, de Muzeu. 

(2) Insemn aici numai pe cele ce le-am putut descrie, nu şi pe cele pe cari le știu cu 

siguranţă, că există în zid, dar nu le-am liberat, spre a nu strică zidul, 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.-— Memoriile Secţ. Istorice.
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sau, cel mult, un monument votiv. Literele ce am putut observă, erau 

înguste, de forma sec. III d. Hr., și cu o înălțime de c. 0.04 m. 

2. La colţul estic al aceluiaș turn patrulater placajul în rândul 

păstrat de sus e format, pe laturea cea lungă a turnului, de un bloc 

—de calcar alb compact—lung de 1.44 m. și lat și gros de 0.52 m. 

Forma acestui bloc fiind neobicinuită pentru o simplă piatră de placaj, 

am pus de l-a curăţit întâiu pe faţa, superioară, unde am dat de un 

relief, și apoi pe faţa dinspre nucleul de beton al zidului, unde am 

dat și peste inscripţie (vezi fot. de pe pl. II, fig. 2 și III, fig. 1)(1). 
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| (1) Din punctul de vedere al simetriei monumentul trebue să aibă, fireşte, și fata d 

Jos, cu care zace pe zid, prelucrată. Credincios însă principiului ce mi-am îm asi , 
nu mișcă din loc pietrele zidului, am renunţat la examinarea acelei fete care. . ia 
caz şi așă, mare lucru în plus nu ne poate da, afară de un relief ca cel Pi . de pe faţ: A Mor a | a su= perioară acum liberată, cu care trebue să fie şi cea de jos analoagă; op |
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Monumentul, culcat pe stânga, a fost cioplit în chip barbar, 
pe colțurile și proeminenţele lui profilate, spre a fi potrivit ca 
piatră de placaj; astfel, ambele laturi ale inscripţiei și ale reliefului 
de deasupra, ei au fost stricate. De asemenea ultimul rând, sau poate 
chiar două, au fost distruse din aceleaşi cauze. | 

Iată diferitele cuote ale suprafeţelor prelucrate. Partea reliefată 
de pe fața superioară are înălțimea de ce. 1 m.; partea cu inscripția, 
existentă, pe fața laterală din. stânga, are înălțimea de 0.62 -m,, cu 
tot cu rândul distrus, c. 0.72 m.; relieful de deasupra, inscripţiei. e 
inalt de c. 0.40 m. Literele sunt înalte de c. 0.050—0.057 m. şi foarte 
cu îngrijire săpate în stilul monumental al secolului al II-lea, cu ten- 
dința ornamentală de a le înscrie întrun pătrat. Spre mijlocul' in- 
seripției literele sunt cevă mai mari. 

Relieful din susul inscripţiei reprezentă un călăreț galopând spre 
dreapta, de unde îi vine împotrivă, se pare, un mistreț; sub cal se 
vede un câine, iar în fund spre dreapta un arbore închide repre- 
zentarea; în stânga relieful e cu totul mutilat. Relieful de pe faţa 
dreaptă a monumentului reprezentă sus doi luptători în armură com- 
pletă, iar supt ei altă luptă, — poate răsboae cu barbarii (alăturea, 
de vânătoarea reprezentată pe fața cu inseripţie!). 

|..-] Aehus L[... .]s buleuf/ta] Histria[e se] vivo s/ibi pJosuit 
e/t Plajvi(a)e Vic/torjin(a)Je coniu[gi e]t Aelio Lu[... . filioj. 

La rândul 3 e de observat că forma. Histria, pentru numele ora- 
șului grec dela mare, e asigurată prin prima jumătate a lui A, clar 
vizibilă pe piatră. Această nouă mărturie arată, că și pe latinește 
forma, corectă eră tot Histria (ca în grecește IXTPIH) (1), precum 
ne confirmă și locul clasic din vita Mazimi et Balbini, 16,3, re- 
feritor la dărâmarea Histriei de Goţi în anul 238: sub his (M. şi B.) 
pugnatum est a Carpis contra Moesos. fuit et Soythici belli 
principium, fuit et IHistriae excidium eo tempore, ut autem 
Dexippus dicil, Histricae civitatis. 

In ce privește acum prezența acestui «senator» din Histria în ce- 
iatea noastră și îimmormântarea lui aici, e deajuns să pomenesc in- 
scripțiile din Kalakiâi, vechea Capidava, puse de rudele și urmaşii 
răposaţilor proprietari rurali «le. acolo, cu mențiunea, expresă: obiti 

(1) CE. legendele monetelor autonome ale orașului, în catalogul de Greek Coins, 
Thrace, etc., dela British Museum, de B. S. Poole, p. 25 sqq., și mai ales materialul, și 
discuţia chiar asupra numelui orașului, la B. Pick, Die antiken Miinzen von Dacien und 
Moesien, Berlin 1898, p. 139 sqq. 
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ad villam suam (1), ori obita ad vila sua (2), menţiune care poate 
fi subînţeleasă și pentru acest mare proprietar rural din Dobrogea 
antică, a cărui moșie eră la Pantelimon, —precum irebue să, înțelegem 
din ridicarea monumentului său funerar tocmai aici, în satul numit 
de o altă inscripţie, pe care am amintit-o la începutul acestei co- 
municări, vîcus Uimetum. | , 

Mai interesantă însă decât chestiunea personală a lui Aelius, 
Dbuleuta Histriae, este cea de ordin general a influenţei reciproce 
dintre ținutul rural dobrogean, de cultură romană, şi orașele gre- 
cești dela mare. Știm din alte inscripţii, găsite la Karaharman, Ka- 
ranasuf, Kasapkidi, Cogelac şi Kiiciuchkidi (3), că populaţia, thraco- 
romană, de limbă latină, locuind pe feritoriul rural al orașului 
Ilistria, (4), se întindeă în formele ei culturale romane chiar până la 
mare, înnăbușind astfel aproape cu totul elementul grecesc. Astlel 
găsim în Kasapkici, la malul mării, monumentul funerar al unui 
«senator» histrian, tot roman, ca şi Aelius dela Pantelimon : 7. 
Manius Bassianus vizit an(nos) LXII, bul(euta ) His(triae)(5); uu mai 
puțin caracteristică e inscripţia dela Karaharman, iarăş la malul 
mării, cu pomenirea în vicus Cereris și alţi vici, a cereinoniilor 
de origine italică și adopţiune thraco-romană, ale Rosaliilor, cu tot 
formularul și obiceiurile lor respective, latine (6). 

Dar acum și cazul invers, Histriani până în mijlocul Dobrogei, 
impietând chiar pe teritoriile altor centre comunale importante, se 
găsesc (ca, o completare a, inscripției noastre, aşă de interesante din 
acest punct de vedere) în Cogelac şi Kuciuckidi (7). Cea din Kiiciuekiăi 
e în special foarte caracteristică: Lucius Pompeius Valens natus 
Fabia Anquira consistit regione Hisi(ri) (8) muneraque fecit Histro în oppido archontium et aedilicium et sacerdotium at Liber um] el sepulcrum se vivo îpse sibi fecil... (9). Prin urmare avem exact cazul lui Aelius, buleuta Ilistriae, din cetatea noastră. A ocupat 

  

(1) CÎL. III 13787. 
(2) CIL. III 1491420, 
(3) Vezi în CIL. III inscripţiile: 1594—7528, 12488, 12489, 1421425 și 14449, (4) CE. și A. v, Domaszewski, în CUL, III p. 1357. (5) CIL. III 14449, 
(6) CIL. III 7526.-- Cf. scrierea mea, Contrib, epigr. la ist, creșt. daco-roman, p. 110 sd, (7) CiL. III 7528 şi 12489. 
(8) Aici nu se poate completă ca mai sus, His!(ria), în loe de Hist(rus), deoarece piatra ne dă insăș forma ZZistrus, care deși mai puţin corectă ca prima, se arată totuş a, fi fost deopotrivă cu cealaltă întrebuințată de locuitorii de limbă romană ai provinciei. (9) CI. III 12489,
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o demnitate în «capitala districtului», dar a stat la, țară. Ceeace însă 
trebue să observăm în special despre Aelius, este că locul unde 
el rezidează, nu ţine de regio sau ferritorium Histri, ci potrivit 
cu știrea inscripției lui C. Iulius Quadratus, loci princeps, quin- 
guennalis territorii Capidavensis (1), ţinutul dela Pantelimon făcea 
parte din celălalt mare organism comunal rural, grupat sub cârmuirea 
centrală din Capidava, la Dunăre. Intretăierea celor două teritorii 
la Pantelimon ne arată deci că aici, pe valea Casimcei, care curga 
cevă mai la Răsărit de sat, eră graniţa între ţinutul Histriei și ţi- 
nutul Capidavei. Prezenţa unui histrian chiar la Pantelimon ne ex- 
plică lămurit de ce găsim aici și inscripții grecești, încă din sec, 
II-III. Precum 'Thraco-Romanii se întind până la mare, așă Grecii 
ajung până departe în interior cu influența lor culturală, afirmân- 
du-se ca element eterogen chiar în ținuturi prin excelență  ro- 
mane, cum eră territorium Capidavense. 

3. La unghiul format de curtina de N a laturei NE cu turnul 
patrulater de care ne ocupăm acum, se află, așă precum se vede 
în fotografia, de pe planșa III, fig. 2, în rândul de sus al placajului 
păstrat, servind ca element de încheiere a turnului cu curtina, un bloc 
dreptunghiular lung de 1.85 m., resp. 2.25 m. (cu tot cu partea intrată 
în zidul curtinei), lat de c. 0.50 m. (la un capăt) — 0.52 m. (la celalalţ) 
și gros de c. 0.22 m. Se vedeă dela început fără nici o greutate, că, 
și aici avem un monument antic întrebuințat ca piatră de placaj și 
pus cu fața la zid. Ceeace eră însă îngrijitor pentru conservarea 
lui, eră starea cu adevărat lamentabilă în care se află. La o lovi- 
tură de târnăcop mai energică, așchiile în cari se desfăcuse piatra 
prin calcinare și apoi prin umezeală şi îngheț, încă din timpurile: 
vechi, s'ar fi risipit în toate părţile. O salvare a monumentului, po- 
sibilă numai cu sacrificiul desfacerii lui din zid, se impuneă. Cum 
insă fața cu inscripție eră aşă de crăpată încât numai la simpla, 
atingere cădeau fragmente întregi din partea, săpată, am oprit pe 
lucrători de a, mai atinge piatra şi m'am hotărit s'o desfac eu însuini 
cu ajutorul d-lui asistent al Muzeului, restaurând imediat după scoa- 
terea din moloz, bucată cu bucată, prețiosul monument. Fotografia, 
de pe planșa IV arată, cred, clar, că munca noastră nu a fost za- 
darnică, - 

Avem înaintea noastră o stelă funerară, prelucrată sus şi jos în 

  

(1) CIL. III 12491.
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relief, iar la mijloc purtând, încadrată de un duplu chenar, inscripția, 

Colţul de sus, din dreapta, cu o parte din relief, eră, distrus încă 

de când piatra se află în silu. Ornamentaţia e cu totul primitivă: 

sus întrun îndoit chenar patrulater de c. 0.34 m. lărgime, doi colaci 

concentrici (diam. 0.18 m.)—ca o vagă imitare a motivului coroanei cu 

o. rozetă în mijloc, aşă de obicinuit la ornamentarea monumentelor 

funerare mai vechi, tocmai în poziţia aceasta: sus, în nișa boltită a 
stelei (1), — iar jos, întrun chenar analog, un fel de cruce byzantină 
destul de barbar săpată (0.41X 0.42 m.). In contrast cu această or- 
namentaţie dintro epocă de mare decadență artistică—-c. sec. VI— 
stă partea scrisă a pietrei: litere destul de frumoase și bine aşezate 
şi săpate, cari nu pot fi decât opera unui experient lapicida. Ex- 
plicația deosebirii așă de mari între scriere și relief, cred că trebue 
căutată în următoarea împrejurare, pe care o putem controlă chiar 

la, monumentele următoare: pietrele funerare se cumpărau sculptate 

gata, cu reliefele obicinuite (cina funebră, călăreţul vânător, etc.) 
dela diferiţii negotiatores lapidarii, cari aveau fabrici întregi cu 
lucrători speciali și furnizau până departe ţinuturile rurale cu pro- 
dusele lor, ei rezidând în centrele orăşeneşti mai mari, în cazul 
nostru în oraşele grecești dela mare, sau în vreun centru de pe 
lângă vreo carieră de piatră mai bună. Pe spațiul netezit, destinat 
inscripției, se săpă apoi de un meşter deosebit legenda funebră. In 
epoca târzie, când a, fost pusă stela noastră, Histria, centrul cultural 
al Dobrogei mijlocii, eră aproape pustie, meşteri săpători se aflau 
mai greu, așă încât respectivul lucrător care învățase numai meste- 
șugul scrisului pe piatră, mai rentabil ca fiind absolut indispensabil 
pentru toată lumea, a trebuit de nevoie să sape şi reliefele: cât de 

„artistice au ieșit, am arăta, mai sus. „. 
Inălţimea, spaţiului scris pe stelă e de 0.90 m., lăţimea, de 0.38 m. 

Lineatura, lapicidului e - încă vizibilă (2),—eca, de altfel la majoritatea, 
inseripțiilor mai târzii: liniile însă au fost trase în piatră numai pentru 
baza, literelor, pe când la, altele (vezi mai jos inscripția lui Ithazis 
Dada) ele sunt trase şi sus și jos spre a, închide perfect la acecas Ș 

înălțime toate literele. Inălţimea literelor e de 0.027—0.030 m.: spa- 
țiile, de 0.002—0.007 m. 

  

(1) Cf. ca exemple tot din Moesia inferior, reproducerile dela Kalinka, Antihke Denk- măler în Bulgarien, p. 295 sqq., 327, ete., și, în general, W, Alimann, Die Romischen Grab- 
alidre der Kaiserzeit, Berlin 1905 și H. Hofmann, Rămische Mslilcirgrabsteine der Dg- 
naulânder, Wien 1905, passim. 

(2) Se poate observă chiar în fotografie.
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ENOAKATAKINTE AI NTAMOLIIIC TUmAE SANAPOC Y.LO/ANITIAAOG > KAIAOMNHCZH 
CANTA ETH4///, KALANEC2ANAPIA ETCONHAYTOYZH 
CAC/ETH-IZOYIA 10 ITHPACKAHITIAAOY KATAMILAAO CKATA AI IIAEAPMAETON OYTOICYNHCIPH 
CANENTHEIBACI OIPANIAENETA 2 AN THNCTHAAFNOI 
CONICAYTUIN TOICOEOTIUH 
TOICTERNOIC 
RN MHCXAPIN 

1 în
 

2 o
 

Eyda urme [Do rupa morali: "Ajhecavegoe viile] "Amnâne 
zai Ape, Cliguva En |...], mai "Aefuvăgtr, eprâvn adr, Cijoasle] 
Er 4, Vordrnp "Acronime mei "Ayuidoc, urari dă UpHU ETV. 
oDeat GDVISTEnGay Ev r Eva dpq pă. Evâzatav iv ori (1) 
ci Vevie adry 1nic Veocrijeue rEryte BYT BNS Yip. 

Asupra textului inscripţiei sunt de făcut următoarele observații. 
Rândurile 2, 3 și 4, unde lipsesc câtevă litere, se pot cu siguranţă 

completă așă cum am făcut-o mai sus. In rândul 6 nu se poate în- 
țelege nimic din urmele numărului anilor lui Alexandros. 

Ca, particularităţi linguistice, istorice şi epigrafice sunt de notat 
cele ce urmează. | 

In r. Î, xorăxwyre în loc de warinetwrat redă, ca, și mai jos, r. 
11 sq., ura, în loe de vara)eirer, r. 14, eypdat, în loc de Exârce, 
r. 17, Yovie, în loc de veste, pronunția medio-greacă în ortografia 
fonetică. 

(1) Forma cu doi A se întâlneşte şi în alte inscripţii, Cf. Arch.-epigr. Mitt., Register, 
p. 165.
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7 pi , . , . az _ 
Caracteristice sunt în r. 2 atributele &yapet și zori. Primul, pri 

3 

_vitor la, situaţia de necăsătoriți a răposaţilor, deşi nu e obicinuit în 

inscripţii, n'are nevoie de altă explicare. Al doilea însă, care e_co- 

respunzătorul latinului-creștin fidelis, merită o menţiune specială. 

In Noul “Testament ntorâs e întrebuințat ca termen tehnic alăturea 

de 3căhee 75 Yecd pentru mărturisitorii credinţei creştine (1). In in- 

scripții însă, pre cât de des e fidelis în Apusul latin, pe. atâta de 

rar e more în Răsăritul grec. Aici se întrebuințează ca determinativ 

sacru pentru adormiţii £y opt Xprorâ, mai ales atributul 50hoe 755 
dec, sau și veopriatec, Yprjsttuvâc (al. YptoTtavis), Apugrmhte, qt- 
)iyptoroc, puwdpiec, ete., iar pentru cler Gotbrares, Gyibruroc, Ver- 
quesrurec (2), VercePeorurre, ete. (3). Inscripţia noastră prezentă deci 
o terminologie rară și caracteristică pentru creștinismul din Seythia 
minor. Totodată şi în vederea datării ei aproximative, termenul 
vechiu creştin morse, alăturea de forma târzie romană, r. primitivă 
byzantină, a crucii din relieful de bază, precum şi anume împreju- 
rări istorice, ce vor fi mai jos discutate, ne opresc a fixă această 
inscripție mai târziu ca în anii 500. 

In r. 3 "AMEzavâpoc e un nume care se întâlneşte foarte des în 

inscripţiile grecești din părţile noastre (4); dimpotrivă numele feminin 

"A)efavăpia (e. 7) apare la noi întâiu în inscripţia noastră, pretutindeni 
întrebuințându-se altfel forma "Ahefyăpa (5). 

(1) Cf. Acta Apost. XVI, 1, 15, 17, ete. 

(2) Dar şi pentru mireni, cf. de Rossi, IVR.I p. OXVI, la C. M. Kaufmann, Handbuch 
der christi. Archăologie, p. 233. 

(3) CE. Kaufmann, 7. e. p. 207 sqq., iar pentru inscripţiile creştine greceşti din Moesia 
inferioară, Kalinka, o. e. p. 284 (Mâprehhas 0 mis paapias vite), p. 285 (6 boruraree 
vai rantvâs: clerici), p. 286 (“ 3o5hm r05 %z05), ete.: vezi tot materialul sistematizat în 
indicele făcut de Frankfurter la cei 20 de ani din Arch.-epigr. Mitt., Wien 1902, p. 163; 
pentru Dobrogea cf. cartea mea citaţă: Oreșt. daco-roman p. 62 sqq.: aproape regulat 
avem ca atribut cuvântul pzxtptos, 

(4) Cf. Frankfurter, Register zu den Arch-epigr. Mili. aus Oesterr.= Ungarn, p. 127 și 
Kalinka, o. e, p. 416, 

- (6) V. Frankfurter și Kalinka, 2. e. In legătură însă cu numele oraşului celebra din 
Egipt, întâlnim forma Alexandria în două inscripţii greceşti: una în Roma, o preo- 
teasă a unui cult alexandrin (Cagnat, Inser. Gr. ad res Rom. pert. |, 187) şi o alta chiar în Egipt (ibid. n. 1359); apoi în Asia (Pisidia), la Adada, o. e., IN, 376.—In inscripţiile latine 
întâlnim — lucru caracteristio — numele Alexandria şi Alezandrius (!) în două insori ţii creştine: prima (CIL, III n. 9823) din Salonae, iar a doua (CIL. III 8236), de lângă se, (Ueskiib); tot creştină pare a fi și o altă inscripţie din Salonae (CIL. III 8862) od 
nind o Alexandria. Cât privește celelalte patru inscripţii din CIL. JI 617 (Preganie Ale. 
xandrea, în Dyrrachium), 4035 (Aurelia Alexandria, in Poetovio), 10553 (Macrinia Ale
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Tot neîntâlnită până acum pe la noi e forma de nume masculin 
"Amnuc (r. 4). Numele e, evident, oriental, precum putem de altfel 
vedeă și din două inscripţii din Asia, unde găsim pentru masculin 
forma, "Anu (1), iar pentru feminin forma, "Aznn (2). — Reţinem 
deci pentru caracterizarea familiilor creștine din inscripția noastră 
cele două nume specific orientale 'A)e Ecrvăptu (al. * Ahefuvâperu) şi 
"Annuc. 

In r. 5, numele frumos latin Afuyr==Domna e comun în părţile 
noastre, încă din timpurile păgâne, atât ca nume divin, cât şi ca 
nume uman (3). 

In r. 5—6 Cijguyra, în loc de (fjouc, nu e o greșeală propriu 
zisă, ci e o neatenţie ușor explicabilă din forma consacrată în inscrip- 
țiile greceşti funerare, de tip dedicatoriu, în cari acuzativul e cerut 
de înțelesul sintactic, întocmai cum e cerut totdeauna dativul în in- 
scripţiile latinești. Puterea obicinuinţei face pe lapicid—fie el grec, 
fie latin — foarte adesea, să pună cazurile consacrate chiar dacă ră- 
posaţii sunt citați la început în nominativ. 

In r. 9, CiGuGu pare a îi fost scris complet, între a treia şi a 
cincea literă fiind un spaţiu ros, suficient pentru A. 

R. 10. Numele 'Acz)zedâre este foarte obicinuit în inscripţiile 
grecești dela Dunărea de jos (4).— Cât priveşte numele feminin "A pypude 
(r. 11), el este, deşi mai rar, un nume bun grecesc, pe care-l în- 
tâlnim și în alte inscripții, fie chiar sub forma aceasta, fie sub forma 
echivalentă ca sens (doică) "Aupuia (5). 

Cu acestea am ajuns la explicaţiile funebre ale inscripției, făcute 
într'o formă destul de necorectă şi neclară.—R. Îl sq., xuruheire 
d dppa Er, intervine ca o parenteză foarte ciudată în iaijlocul 
expunerii privitoare la ambii repausaţi, deopotrivă, — raportându-se, 
lucrul e evident, numai la Alexandria, care singură, a murit în floarea, 
vârstei şi deci «părăseşte sarcina, anilor». Rândurile cari urmează 
imediat, 13—15, sunt încă şi mai neclare: svyiorprjsuy nu dă nici 

  

xandria, în Aguincum, Buda) şi 143473 (Aelia Alexandria, îbid.), ultimele două sunt din 

Aguincum, unde există probabil chiar o colonie de Alexandrini, din Egipt (1) (ef. CIL, III 
10551), iar celelalte două vin iarăș din niște mari centre comerciale în legătură cu 
Răsăritul, 

(1) Cagnat, o. e, III 125 jComana, în Cappadocia): "lov(hioo) 'Av[rwyipu]? Mirpa “Anna... 

(2) A. v. Domaszewski, în Arch.-epigr. Mit. VII 181, 42 (Sivrilhissar, în Asia mică). 

(3) Cf. Creșt. daco-rom., ind. p. 206. 

(4) Cf. Frankfurter, o. c., p. 129; Cagnat, o. e, 1 p. 521; Kalinka, o. e, p. 417. 

(5) Cagnat, III, p. 546; Frankfurter, p. 127, și cf. Pape, Wârterb. d. Griech. Eigenna- 

Men, S. v.
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un înțeles deplin ' satisfăcător din punct de vedere obicinuit, logic 
și gramatical (1). Momentap, renunţ la darea unei soluțiuni a acestei 
dificultăţi. 

Cuvântul Vecripiros în r. 18 (roic Veompijrote reuvote), «cinstit de 
zei», apare aici în sens creștin, ca echivalent cu termenul specific 
creştin, Vecquorurec, «prea iubit de Dumnezeu», pre cât am putut 
urmări, iarăș pentru întâia, dată în inscripţiile grecești din părţile 
noastre. 

4. In marele turn rotund de colţ, la N cetăţii, și în curtina adia- 
centă, de N, a laturei NV, a fost pe vremuri incastrată în zid o 
întreagă colecţie epigrafică. Dintr'insa ne-au mai rămas acum în turn 
numai trei monumente, iar în curtină, vizibile, două (2). Să le exa- 
minăm pe fiecare, începând cu cel mai aproape de cele până acum 
studiate. 

A treia piatră a turnului, începând a numără dela curtina de NV, 
în rândul păstrat de sus, este un monument funerar, a cărui inscripţie 
a fost distrusă, rămânându-i numai ornamentaţia în relief, la partea, 
superioară și, fragmentar, și la chenarul din dreapta. Piatra—un 
calcar alb destul de compact—are aceste dimensiuni: lungimea (adică, 
înălțimea) 1.23 m.,—lăţimea 0.87 m.,—grosimea, c. 0.25-—0.30 m. La 
partea de jos (din punctul de vedere monumental,—căci acum piatra 
e așezată în zid culeată pe dreapta) monumentul e rupt; cât anume 
lipsește din el, nu se poate hotărî, deoarece chiar ornamentele che- 
narului sunt distruse pe jumătatea inferioară a pietrei. 

Din înălţimea actuală a, monumentului, de 1.23 m., deosebim: .. primii 28 em. de sus sunt ocupați de un relief complet păstrat, imi- tând înfățișarea laturei înguste a unui capac de sarcofag și fiind încă destul de clar şi în amănuntele lui; următorii 42 cm., pe mar- ginea dreaptă a pietrei, prezentă un chenar stilizat ca pilastru; pe 

  

(1) Dacă admitem cu Ciehorius (com. personală) în avvijszp-nsav o formă de aorist dela cbv-]aarpitw, cu un iotacism în silaba a treia, atunci sensul de «wiirfeln, spielen» nu se poate îmbină în chip firese cu face, eare urmează, Dacă de altă parte ne gândim la un eventual neologism latin, cum e înclinat a crede colegul Murnu, dintrun ncexislenţ *sinistror, -ări, atunci ne lovim de altă greutate: derivarea unui verb grecesc dintr'unui latin, absolut nedocumentat până acum, e aproape illogic de admis. € ce-i dreptul, neologisme ca ăgrriptoy (dela *abitorium, special fabricat de păţtsrpănn, (dela, magistratus, funcțiunea): Arch.-epigr. Matt. XI 69-—tot de prin părţile cetăţii noastre, la Karanasib, antica Histria, întrun vicus, xn, de lân gă orașul grec,— dar acestea, se referă fie la lueruri concrete, fie la concepte specific romane ” (2) CI. fotografiile de pe pl, VII, fig. 1 şi IX, fig. 2. 

abstract 

ăci avem, 
provinciali) sau
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ultimii 53 cm. de jos piatra e cu totul stricată și nu se mai distinge 
nimic din ornamentația ce a acoperit-o. 4 

  

  

  

      

  

    
  

Relieful de pe partea, superioară a monumentului se prezentă ca 
o friză de 0.28 m. înălţime şi 0.87 m. lungime, pe care avem re- 
prezentate în proporţii reciproce cu totul nenaturale, dar consecvente, 

cu tradiţia ornamentală a pietrelor funerare, un fronton flancat de 
două acroterii şi fără acroteriul de mijloc (1). Deasupra celor două 
unghiuri dintre fronton şi acroterii, câte o rozetă.— In câmpul fron- 
tonului e reprezentat un geniu înaripat, sprijinit cu subţioara stângă 
într'o făclie lungă, așezată cu capătul de aprins în jos (2). Capul îi 
e aplecat —cu o expresie de reflexiune tristă—spre umărul stâng 

(1) CE. ca analogie—afară de piatra lui Ithazis Dada, tot din cetatea noastră (ef. mai 

jos) și de numeroasele pietre dela Tomi (Constanţa), Troesmis (Igliţa) și alte centre ale 

Dobrogei romane, aflătoare la Muzeul Naţional,— stela, funerară dela Marcianopolis, re- 

produsă la Kalinka, o. ce, p. 273,—sau monumentul centurionului 1. Blattius—chiar și 

pentru pilaştrii servind ca chenare laterale ale pietrei — găsit la Fregose în Venetia, 

Hofmann, Militărgrabsteine, p. 26, sau încă monumentul lui C. Rufius din Poetovio (4bid,, 

p. 44), ete. (Cf. la Alimann, Grabaltăre,. fig. 127, 129, 134, 138, etc.) 

(2) Propriu zis el trebue să fie reprezentat ca, stingând de pământ facla plecată în jos.
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(a dreapta privitorului), iar mâna dreaptă și-o ţine pe umărul stâng, 

oarecum ca spre a-și sprijini faţa; mâna stângă—ţinând o coroană— 
îi atârnă în jos dealungul faclei în care se sprijină. Figura toată 
—înaltă de 19 em.— odihneşte pe piciorul drept, pe când cel stâng, 
încrucișat peste dreptul, e în stare de repaos.— Avem dar înaintea 

noastră pe "Thanatos, zeul morţii (1), cunoscut în arta provinciei 
Seythia minor și din alte exemplare, de figuri independente sculp- 
turale, aflătoare la Muzeul Naţional de Antichităţi (2). 

In câmpul celor două acroterii în loc să avem obicinuitele pal- 
mete, vedem două figuri de lei, simetric așezate, cu corpul în profil, 
iar capul pe trei pătrimi, îndreptate cu partea anterioară a corpului 

—săltată dela pământ—spre marginile monumentului. Amândoi leii 
țin laba stângă, r. dreaptă, de dinainte, pe câte un cap de taur, pe 
când cu picioarele de dinapoi odihnesc pe pământ (3). Inălţimea, 
leilor în poziţia arătată e tot de c. 0.185—0.190 m., ca a îngerului. 
Nici aceste două motive simbolice, cu leul şi capul de taur, nu suni 
nouă (4); gruparea lor însă, împreună cu Thanatos, e originală la mo- 
numenţul nostru și îi dă o valoare istoric-artistică și religioasă deosebită, 

5. Alături de monumentul cu Thanatos, la dreapta, se află in- 
castrat în zid un alt fragment de monument funerar de calcar or- 
dinar, foarte fărâmicios (cf. fotografiile de pe pl. VII, fig. 1 și 2). Lipsesc 
ambele capete ale monumentului, ba chiar din fragmentul existent 
colțul drept de sus, în situ, e rupt de tot. Dimensiunile fra*men- 
tului sunt: lungimea (r. înălțimea) 0.95m., — lăţimea, 0.89m., — grosimea 

„6. 0.30 m. (e în zid!). Monumentul e aşezat răsturnat, aşă, că, literele 
sunt pe dos. Suprafața, scrisă e, mai ales pe la mijlocul pietrei, foarte 
  

(1) Pentru discuţia asupra naturei și reprezentării acestei divinităţi, și pentru biblio- grafia chestiunii, ef. Baumeister, Denkm., IN, 1728 sgq. ! 
(2) Cf. în special monumentul funerar dela Constanţa,—cu inscripţie greacă pe laturea îngustă din stânga, a pietrei, având reprezentat în aceeaș poziţie și cu aceleaşi motive pe zeul morţii,—așezat la intrarea Senatului, pe stânga. Apoi, trebue să notez, că şi din ruinele castrului dela Turnu Severin (Drobetae) avem în colecţiile Muzeului dou zentări sculpturale (mici statuete) ale geniului morţii, prelucrate aproape exact în motive ca și monumentele citate din Dobrogea, 
(3) Vezi întocmai acelaş motiv în câmpul adânc sculptat a] aripelor rampantului unui capac de sarcofag, găsit la Constanţa și expus azi în grădina Muzeului. (O reprod ae fotografică după acest monument, în Buletinul comis. mon. ist. III p. 84, la MS; il Sur cofagii de piatră). 

Isi Sar (4) Cf. asupra acestui punct Altmann, Grabaltăre, 
0. cu, fig. 121, monumenţul din Steklen, Novae, 

ă repre- 

aceleași 

p. 13 sq. și 28 sqq., şi v. la Kalinka,
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stricată, aşă, că numai cu mare greutate am mai putut ceti literele ale 
căror urme s'au mai păstrat. Dar mai mult: întreaga inscripţie pare 
a li scrisă pe o razură a unei inscripții anterioare. In adevăr, pe 
partea stângă a pietrei, chenarul interior, cu profilul corespunzălor 
nivelului suprafeţei scrise, e distrus și totuş literele, clare aici, se 
continuă fără întrerupere până acolo unde ar începe marginea, pri- 
mului profil. Dar și pe partea stângă se poate observă o martelare 
a profilului interior al chenarului (vezi fotografia mărită a acestei 
inscripţii pe pl. VII, fig. 2). — Chenarul monumentului este alcătuit 
din motivul viței de vie, cu alternarea la infinit a unui strugure şi 
a unei frunze, iar lăstarii închipuiți că cresc dintr'un ghiveciu, repre- 
zentat pe baza monumentului, — motiv aşă de răspândit în întreaga 
artă antică, și în special pe monumentele funerare dela Dunărea de 
jos, încât e de prisos a mai da vreo paralelă. Lăţimea chenarului 
de struguri și frunze e de 0.145 m.; lăţimea totală a chenarului până 
la litere, c. 0.22 m.—Inălţimea literelor e de 0.04—0.05: la mijloc 
măi mici, iar sus și jos cevă mai mari. l'orma literelor este târzie, 

„atât ca duct, cât și ca săpare. Avem 6. finele sec. III d. [lr. 

VALERIVSVALES 

(sic) ESATVRNINASATVR 

NINIDECIOVALENTI 

OVIVIXITANNISXIIII 

(sic) 5 ESATVRNINOVALEN 

TISQVI VIXITANN 

(sic) OSVIIILEVAIIRONIIII 

NIVALENTISQOVIYIIIIIT 

AININOSVNANIII SCAN N 
10  MISESIBIMEMIIRII! M 

MII OSVERVrQVI 

DEF IIILTISVENATII 

SSINTRAMESESVII 

AVE No A TIIIII 

n. Valerius Vale(n)s e(t) Saturnina Saturnini, Decio Valenii, 
qui vizit annis XIII, e(t) Saturnino Valentis, qui vizit annos 
VIII, e(t) Va/r]ronni Valentis, qui vi/ai]t a/njnos V, na /ti/s 
car[issi mis e(t) sibi mem [o]r i/a]m [cum eis (?) pJosuer: unt; qui
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def/ume]ti sunt na[ti] s(upra)s(cripti) întra me(n)ses VII. /1l/ave 

fei/at/or]. 
Precum se vede din fotografia acestei inscripţii, textul e pe alo- 

curea total distrus, aşă încât lectura de mai sus e adesea mai mult 

o restaurare decât o copiare a legendei epigrafice. 'Totuș, alară 

de r. ll, unde o completare sigură a textului e imposibilă, din 

pricina, multelor variante ce ne oferă formularul respectiv al mo- 

numentelor funerare, cred că lectura dată mai sus e exactă. 

Cuprinsul inseripţiei ne arată, că dela sfârșitul ei nu lipsește nimic, 

întrucât ni sa păstrat şi obicinuita acclamatio, have viator, — iar 

dela, început, se pare, nu lipseşte decât formula sacră a pomenirii 

zeilor subpământeni: Dis Manibus. | 
In ce priveşte r. ll, am admis în partea distrusă vorbele cum 

eis, conducându-mă după inscripţia, găsită pe teritoriul rural al ora- 
șului 'Tomi, între Palaz și Anadolkiâi, — deci întrun ţinut thraco- 
roman direct învecinat cu cel al Capidavei, pe al cărei territorium 
se află cetatea noastră dela Pantelimon :... viz(ât) ann(îs) VIII et 
Quirilus fil(ius) viz(it) ann(îs) VI Villatia Matrona coniuz marito . 
suo b(ene) mer(enti) et natis suis mem(or iam) p(osuil), qu(a)e 
et îpsa vivo sibi cum eis fec(ît) (1). 

Asupra formei eleno-barbare de numire a unora dintre persoa- 

nele pomenite în inscripție, cu punerea la genitiv a numelui părin- 

ților, Saturnina Saturnini, Saturninus Valentis, Varro Valentis, 

e de ajuns să pomenim faptul, că prin îndoita înrâurire a Grecilor 

și a indigenilor, Daci, Bessi, etc., Romanii din Moesia inferioară — 
în special cei de origine romană mai nouă, foşti nu de mult simpli 
ahborigeni — sunt ispitiți a se numi tot în felul neroman, pomenit. 
Pentru noii adepţi 'a romanism, cari întâmplător au mai păstrat 
vreun nume dela părinții neromani, compunerea barbaro-greacă a 
numelui lor e chiar oarecum regula, iar compunerea romană numai 
o excepţie (2). In special însă, în centrul roman dela Pantelimon 
influenţa indigenilor eră, deosebită, întrucât aici erau colonizați din 
Sud Ressi, cari locuiau în pacinică îngăduire și activitate, împreună cu 
cetăţenii romani veritabili — precum zice inscripția încă mai de demult 
găsită aici, cives Romani et Bessi consistentes vico Ulmeto (3), — 

(1) CIL. III 7569, 
Ș (2) Cf. pentru exemple, CIT,. III p. 2378 sqq. și 2630 sqg.: cognomina virorum et mu 
ieruam. 

(3) CIT, III 1491426,
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și, firește, înrâurirea dela unii la alţii trebuiă să fie nu numai în câștigul, 
ci măcar cât de puţin, și în paguba strictului romanism. 

Incă un lucru ce mai trebue pomenit cu prilejul acestei inscripţii, 
e și marele număr de Valerii, cari apar în cetatea noastră, Afară 
de inscripția lui Valerius Valens și a familiei sale, mai avem în 
turnul de V al porţii de SV monumentul unui L. Valerius Vieto- 
rinus, iarăș cu o numeroasă familie, apoi, din mai sus pomenita 
inscripție cu Bessii, un L. Valerius Maxellius, la a. 140, și în sfârșit, 
dintr'un alt monument, tot din turnul de V al porţii de SV, un Va- 
lerius Felicx,. de asemenea cu familia. —Cum acest nomen gentile nu 
e vreun. derivat obicinuit din vreun nume imperial, ca, lulius, Fla- 
vius, Aelius, Aurelius, ci e un nume vechiu roman, și cum pe de 
altă parte întâlnim aici încă din a. 140 ca civis Romanus consis- 
tens vico  Ulmeto pe L. Valerius Maxellius, închinând din propriile 
sale mijloace, desigur destul de respectabile, ca, să poată [ace aceasta, 
un altar lui Iupiter și lunonei, în numele întregii comunităţi thraco- 
romane din Ulmetum, cred că nu e o ipoteză prea îndrăzneață, de a 
admite între mulții Valerii din cetatea noastră legătura, firească de 
înrudire dela cel mai vechiu dintre ei, Maxellius, la a. 140, şi până 
la cei mai recenți cunoscuţi, urmașii lui Valerius Valens, de peste un 
veac și jumătate, timp în care această familie de Romani se păs- 
trează, și se îmmulțește continuu, spre înaintarea, statornică și a ro- 
manismului din ținutul Capidavei și al Histriei. 

6. Lângă piatra lui Valerius Valens, alcătuind chiar încheierea 
iurnului cu curtţina, stă tot cu fața la aier o altă piatră funerară, 
tot mutilată, cu jumătatea, superioară lipsă, dar, cât e păstrată, în- 
făţişând un frumos monument provincial-roman. 
Fragmentul — aşezat în zid culcat pe dreapta (1)-— are o lungime 

(r. înălțime) de 1.32 m., fiind lat de 0.93 m. şi gros dec. 0.30. 
Suprafața scrisă — înaltă de 0.75 m. și lată de 0.45 m.—e încadrată 
de un chenar bogat, —frumos și adânc profilat pe partea interioară, 
pe o lăţime de 7? cm.,—iar pe banda lată de pe margini lucrat ca 
relief, pe motivul cunoscut al viței de vie care creşte dintr'un ghiveciu, 
la baza stelei funerare, pe cele două margini ale ei, cu ciorchini de 
struguri și frunze — alternativ: deosebit de reuşită este aici repre- 
zentarea, poamei coarne, cu bobul mare lunguieţ, cărnos şi plin. Lă- 

  

(1) Vezi fotografia de pe .planşa VII, fig. 1, iar pentru amănuntele monumentului, fo- 
togralia, mărită, pe planșa VIII, fig. 1, | -
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țimea, reliefului e, jos, de 0.50 m., iar pe laturi de 0.17 m.; cu tot 

cu profilele cadrului, avem jos o lăţime de 0.57 m., iar pe laturi de 

câte 0.24 m. a chenarului stelei.— Un lucru foarte regretabil la acest 

monument e materialul slab, în care a fost săpat—un calcar poros, 

prea puţin rezistent la umezeală și îngheţ. 
Literele inscripţiei — înalte de c. 0.05 m. —prezentă ductul sec. III 

d. Hr. Ligaturile sunt frecvente şi, unele, neaşteptate: astfel BR cu 

1, cu P și cu V,—V cu L șicu X,ori M socotit eo îpso ca VM.— 

Cât priveşte litera A în forma târzie romană (sec. IV și urm.) de A, 

aici în Ulmetum, cred că ea e de socotit mai mult.ca o imitație 
prematură a literei greceşti respective (1), decât ca un semn că însăș 
inscripţia noastră ar fi mai târzie ca sec. III. In adevăr, înfățișarea 
generală bună a monumentului nu cadrează cu epoca de neli- 

niște și decadenţă culturală a Dobrogei în veacul al IV-lea și cele 
următoare. 

AENePO STAN 
NVIX= ALX 
FE ODO E: Cox 
MREB E NEAAE REN 
ÎSE-BARBARV S=T 
PEN SENLIA 
a ARIBENE 
N? 

[D(s) M(anibus)]. Aem(ilio) Postumini, vix(ii) an(nos) XXXX. 
Thecdote co(njiux marito bene merenti et Barbarus et The/odo/rus 
et lulia...... patri bene m(erenti) p(osueruni). 

Dela începutul inscripţiei e foarte probabil că nu lipsește decât 
formula consacrată Dis Manibus. In r. 6 lectura Theodorus e ab- 
solut sigură. In r. 7 însă nu sa mai poate descifră de fel, ce nume 
de persoană ori cuvânt comun a fost. 

De reţinut din această inscripție sunt numele caracteristice ale 
soţiei și copiilor lui Postuminus. Numele Theodote = ec6r, curat 
  

(1) Cf. în această ordine de idei expunerea lui Hibner din Exempla scriplurae epi. 
graphicae Tatinae, Berlin +885, p. LIV.
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grecesc, se întâlnește rar în inscripţii (1); din părţile noastre, în 
toată Moesia inferior, nu cunoaștem prin inscripţiile până acum pu- 
blicate (2) nici o Theodote. Aceasta dela Pantelimon e prima. — Dim- 
potrivă numele Theodorus= 0s6âwpc, atât ca nume grecesc, cât și 
ca cognomen roman, e foarte răspândit (3) atât la noi cât şi în alte 
provincii, 

Cât privește numele Barbarus, pe grecește Baăpfupes, el n'are nimic 
de a face cu influența barbarilor asupra provincialilor romani—cum 
am fi înclinați a crede—ci e un nume vechiu şi bun roman (4). In 
diferitele variante masculine și feminine, Barbarus, Barbario, Bar- 
baro, Barbarianus (in forma greacă BupBugtavtc), Barbara, el se în- 
tâlnește prea, des în inscripţii, pentru a insistă mai mult aici asupra 
lui (5). Pentru provintialii Moesiei inferioare însă exemplul numelui 
Barbarus puteă fi mai de grabă dat de înalții funcţionari romani de 
prin aceste părţi, cari eventual îl purtau, ca d. p. Statilius Barbarus — 
guvernatorul provinciei Thracia pe vremea lui Septimius Severus (6),— 
pe care întâmplător îl putem cită, și alţii, dacă nu documentați, în 
orice caz absolut plauzibili. 

7. Mai departe spre dreapta, pe curtina de N a laturei NV, în- 
tâlnim iarăș alte monumente ca pietre de placaj. Două din ele sunt 
cu fața la aier și le putem descrie; altele sunt cu faţa la zid şi 
deci, deocamdată cel puţin,—până la o cercetare viitoare, pe cât de 
prevăzătoare, pe atât de migăloasă, a feţei lucrate incastrate în beton, 
dar posibile de liberat fără a mișcă ori a strică monumentul sau 
zidul, —sunt pentru noi neaccesibile, 

A treia piatră, numărând dela colțul turnului, în rândul de-sus, 
e jumătatea, inferioară a-unei mari stele funerare; fragmentul, acum 

(1) Astfel avem în Arch-epigr. Mii. XIII 178,3 o Qzcâ5rn într'o inseripție din Naxos,— 
iar în tot CIL. III numai de trei ori se întâlnește: C. XXV (şi p. 2215), sub forma Theu- 
dote, într'o tablă cerată din Dacia, cu data de 4:0ct, 160, dar special indicată ca, natione 
Cretica, cumpărată ca sclavă, — apoi n. 8131, o Aurelia Theodote în Viminacium, — şi 
n. 9360, o Theodote Galene, în Salonae: o familie de Greci romanizați, 

(2) La Kalinka, o. e, Cagnat, o. c., vol.I și Arch-epigr. Mitt., — passim. 
(3) Cf. indicii la CIL. III, Arch.-epigr. Mitt., Cagnat și Kalinka. 

(4) Cf. inser. din CIL III 6588, din a.:R. 741/2, relativă la, prefectul Egiptului P. Rubrius 
Barbarus; inscr. dela Cagnat I n. 453 privitoare la consulul C. Atilius Barbarus (a. 71 
p. Chr.). Cf. și mai jos nota 6 și v. indicii diferitelor volume din CIL, 

(5) V. indicele la CI, III, p. 2382 şi Cagnat, vol.I, p. 522. 
(6) Cagnat, ], n. 746, 747 și 787,— cu Arch.-epigr. Mitt. XVIII, p. 119. Asupra lui Statilius 

Barbarus vezi toate știrile istorice în Prosopographia imp. Rom. III, p. 258 sq., n. 591. 

  

Analele A. R. — Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice, 4
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foarte deteriorat (vezi fotogr. de pe pl. X, fig. 1),areo înălțime de 

0.95 m. și o lăţime de 0.91 m,, iar grosimea aproximativă—piatra 

e în zid—de ec. 0.30 m. | 
Motivul de ornamentare e cel întâlnit și la pietrele studiate sub 

n. 5 și 6: viță de vie cu struguri și frunze, crescând în sus, dintr un 
ghiveciu de bază, pe ambele laturi ale stelei. Relietul, lat jos de 
6. 0.43 m,, iar pe laturi c. 0.15 m., mai e conservat numai la baza 
monumentului și, până la o înălțime de c. 0.60 m., pe laturea lui 
dreaptă. Incolo e cu totul distrus. Din chenarul profilat, care în- 
conjură partea scrisă din mijlocul stelei, nu mai avem decât un rest 

inform, jos. Insăș suprafața scrisă, nu mai e cea primitivă, ci peste 
textul vechiu, martelat, s'a scris într'o epocă târzie, sgâriindu-se, nu 
„săpându-se, legenda actuală, care şi ea e aproape indescitrabilă. 

Pentru continuitatea, culturii romane în centrul dela Pantelimon 
e în orice caz preţios monumentul acesta cu două epoce istorice 
imprimate pe dânsul: chenarul vechiu de struguri de prin sec. II—III 
și inscripția, târzie de prin sec. IV—V. 

Se mai disting pe piatră următoarele litere: 

N NIII 
RVM 

NIIOANNOIIIv 
MV 

5 ENTEMMORIIIMOR TIls 
ESTINDOMVMSVIIM 

OMNIBVSVIRY-II 

Insoripţia, sgâriată fără, nici o considerație pentru simetrie, are rândurile strâmbe și, pe dreapta, se urcă cu literele și pe suprafaţa fostului chenar, pe vr&mea când a fost pusă, de mult stricat. Ca, sens, am aveă cam atât: 
2 [amana annojrum[...... 2? Satur]ni [n Jo (sau poate: /£/i/lilo annojrjum V [......22 par/entem mor[t...] mort[uu]s est în ile) su/a/m omnibus ofi]rftutibus??....]-- - 

După forma, literelor, care 
formă, caracteristic «creștină,» 
rilor—acuzativul în locul ablati 

„este evident târzie—în special N de (1),—după confuzia, romanică a cazu- 
vului,—după Îînșirarea, circumstanțelor   

  

(1) Vezi fotografia inscripției şi ef. Hubner, o. Cp. LXIIL.:
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răposării, în termeni cari se arată a fi mai mult creștini (1), — cred 
că avem în fața noastră o inscripţie funerară creștină de prin anii 

400 d. Hr. 
In legătură cu această concluzie aș propune pentru restaurarea r. 5 

„încă și următoarea lecţiune: /....non tim/entem mor/tem] ; mort/uu/]s 
est, etc.,. după inscripţia lrenei, sora Papei Damasus, găsită în ca- 
tacomba, sfintei Domitilla,—.... non timui mortem coelos quod libera 
adiret... (2). 

8. Lângă monumentul creștin se află în zid, la dreapta, un alt 
fragment de stelă funerară. Cea mai mare parte a stelei lipsește; 
nu ni sa păstrat decât baza ei, pe o înălţime de 0.9% m.,cuo 
lățime de 0.90 m. și o grosime de c. 0.30 m. Partea lucrată are la 
bază, o lărgime (înălțime) de 0.65 m,, iar pe laturile stelei, de 0.15 m. 
Din profilul chenarului interior, înconjurând suprafaţa scrisă, nu s'a 
păstrat decât un colţ de jos, în dreapta. Din inscripție nu sa păs- 
trat nimic. 

Ornamentaţia acestui monument — tot cu motivul viței de vie, mai 
sus descris — a fost încă şi mai bogată ca a stelelor până acum studiate 
(vezi fot. de pe pl. IX, fig. 2). Deși făcut de o mână nedibace, vasul 
din care răsare butucul viței de vie, arată o preocupare de efecte 
artistice mai variate decât la celelalte monumente pe cari le-am 
întâlnit până acum. In afară de forma originală a vasului, mai de 
aproape imitând o amforă, observăm o prelucrare în lobi verticali, 
reliefaţi și profilați, a pântecelui vasului și o striare tot verticală a 
gâtului şi piciorului amforei, cu o dublă profilare, spre accentuarea 
mai puternică a echilibrului stabil, la baza piciorului vasului. Stru- 
gurii, ca și frunzele de viță, sunt de asemenea lucraţi cu mult simţ 
pentru realitate. —'Totuş epoca târzie se străvede tocmai prin această 
prea mare accentuare a realului și prin lipsa de măsură în între- 
buințarea elementelor ornamentale. Lucrarea în total e disgrațioasă 
și stângace. 

__ Ca vreme aproximativă a, ridicării monumentului aș propune prima 

jumătate a secolului al III-lea. 

9. In turnul din stânga porţii de NV, pe faţa dinspre poartă, sunt 

(1) CE. la de Rossi, IVR., exemple mai multe, sau, pe scurt, la Kaufmann, Christi. Ar 

chăologie, p. 191 sqq. pentru Roma, şi la mine, Creşt. daco-rom., passim, pentru provin- 

ciile Illyricului, diferite exemple de inscripţii creștine. 
(2) La Kaufmann, o. €., p. 241.
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în rândul superior al placajului patru pietre mari, despre cari am 

spus mai sus(1), că sunt vechi monumente, martelate și cioplite, 

în vederea scopului practic la care au servit în zid. Una din aceste 

pietre nu a fost total distrusă ca monument artistic, ci ni s'a păstrat, 

mulţămită faptului că a fost așezată cu faţa prelucrată în interiorul 

zidului și incasirată în beton. 

Monumentul are — aproximativ — forma unui trunchiu de pira- 

midă, cu bazele aproape egale: prezentă deci tipul unui altar fune- 

rar (2). La partea superioară e mutilat, lipsindu-i tot chenarul cu 

profilul înconjurător al feţei reliefate. Adâncimea bazei e de 0.84m. 

Inălţimea pe frontul prelucrat 0.95 m. Faţa posterioară a monu- 

  

      maneta Open ae aere 

mentului este concavă pe jumătatea inferioară, formând la baza lui 
un profil foarte accentuat de 0.13 m. înălţime şi cam tot atâta adân- 

cime. Monumentul e așezat culcat, cu baza spre exterior și cu fata 
sculptată către stânga. 

Faţa monumentului e vizibilă numai în jumătatea ei superioară 
unde avem reprezentată scena cunoscută a ospățului funebru (3) pe | 
când în cea inferioară, care cade tocmai în suprafața de încheiere 
a pietrei noastre cu cea imediat următoare, nu se poate distinge 

(1) Pag. 523 și planşa. XII, fig. 1. 
(2) Cf. pentru analogii cartea citată a lui W. Altmann, Râm. Gr j i . , .„Grabaltăre der Kai i 
(3) V. planșa XII, fig. 2 și secţiunea monumentului, dată sus în text. miserzeil,
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decât sus, deci d. p. d. v. al monumentului jos în dreapta, o figură, 

umană în miniatură: e obicinuitul sclav, care servește pe triștii com- 

meseni.— Deasupra sau dedesuptul scenei sculptate eră obiceiul să se 

sape la monumentele analoage inscripţia (vezi reproducerile fotogra- 

fice ale unor monumente funerare aproape identice, la Kalinka, o. c., 

p. 205 şi urm.). La: monumentul nostru, se pare că n'a fost jos 

loc pentru inscripție; ea a trebuit deci să fi fost sus, pe epistylul, 

acum distrus, al altarului nostru funerar. 

Pe un pat de masă antic, o ziwyn, a cărei rezemătoare laterală, 

indoită sus spre exterior, se vede pe fotografie în dreapta, șeade pe 

jumătate culcat, sprijinit cu cotul stâng pe o perină, un bărbat, purtând 

după obiceiul grec o respectabilă barbă și îmbrăcat complet, în chiton 

și himation, El priveşte drept înaintea lui, spre stânga. In mâna stângă, 

care odihneşte pe perină, el ţine, pe podul palmei, sprijinit de toate 

părţile cu degetele, un vas conic, în telul unui pahar de apă mo- 

dern. In dreapta nu se mai distinge ce a ţinut, dar fără iodoeală, 

potrivit tradiţiei monumentelor analoage, a avut o cunună. Picioa- 

rele sunt cevă cam silit aşezate, strânse spre corp, ca și cum patul 

ar fi fost prea scurt, și anume piciorul stâng fiind supus, iar cel 

drept odihnind deasupra lui, îndoit cam din loc și deci cu genun- 

chiul mult proeminent spre partea superioară a reliefului. x 

Spre stânga se vede, la un nivel inferior celui ocupat de capul 

bărbatului, un cap de femeie cu un oval plăcut și cu părul frumos 

așezat în bucle vălurite, despărțite din mijlocul frunţii drept în două 

şi căzând în felul modern de pieptănătură, bine cunoscut, astfel ca 

să acopere și urechile. Cu mâna stângă ea ţine în dreptul gâtului 

haina care o acopere peste chiton, potrivit obiceiului funerar, trasă 

şi pe cap, întocmai ca un văl. Peste păr și sub «văl» se vede şi o 

legătură de cap, poate un fel de apevă5yq, care serviă la ţinerea, în 

bună rândueală a părului, — dacă nu cumvă e numai aducerea părului, 

impletit în două coade, peste creștet și înnodarea lor la spate, precum 

se vede mai clar din monumentul funerar al lui Ks)horee Miz, din 

'Tomi, expus în sala de sculpturi a Muzeului Naţional (ef. Tocilescu, 

Pouilles et recherches, p. 222, fig. 105). 

Partea care lipseşte (1) din figura aceasta feminină ne-o putem 

uşor completă după monumentele analoage: femeia ședeă la picioa- 

(1) «Lipsește» din fotografie, căci în original s'a păstrat mai mult, dar e prins în 

strașnicul beton antic, a cărui massă compactă n'a mai fost slărâmată din zid, spre a 

liberă total monumentul, lucrul fiind de prisos pentru caracterizarea monumentului și 

“primejdios pentru buna stare a zidului.
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rele bărbatului pe un scaun mai scund ca patul pe care odihniă 
soțul; ea eră îmbrăcată ca și acesta cu chiton și himation; cu stânga 
țineă, cum se vede încă, haina de deasupra, iar în dreapta aveă vreun 
obiect de mâncare de pe masa funebră, 

Potrivit celor mai sus spuse putem deci conchide că monumentul 
a aparținut unei familii de Greci, stabiliți la Ulmetum, ca acel senator 
din Histria, pe care l-am întâlnit mai sus, cu deosebirea că cei 
dintâi, după cum se vede din monument, și-au păstrat neschimbate 
tradiţiile lor grecești, și de sigur mai înainte de toate limba, precum 
vom aveă prilejul să cunoaștem mai jos, şi după nume, o altă fa- 
milie de Greci — resp. de aderenţi ai culturei grecești —— lot în epoca 
bună a centrului roman dela Pantelimon. Zic «tot din epoca bună»,— 
deci c. sec. II d. Hr. — întrucât lucrarea reliefului nostru e —-— 
cu toată, lipsa de şcoală, mai înalță a meșterului care a făcut-o —— 
un monument vădit influențat de arta bună — provincială — care 
se cultivă, în oraşele grecești dela Marea, Neagră. 

In adevăr, față de schematismul lipsit de simț pentru firesc şi 
armonios, al monumentelor similare din Moesia, inferioară, figurile per- 
soanelor de pe altarul nostru funerar —cu trăsăţuri evident indivi- 
dualiste : încercări de portrete — se înfățișează ca nişte lucrări bine 
gândite, vrednice de alăturat frumoaselor monumente funerare din Tomi, metropola provinciei Scylhia minor, expuse astăzi în Muzeul Naţional. 

10. Peste drum de monumentul grec studiat, în placajul turnului din dreapta al porţii de NV, se află o piatră care trebue pomenită tot aici, întrucât prezintă, pe suprafaţa ei, în relief foarte slab, dar totuş în relief, iar nu ca, simplă sgâriare, o reprezentare interesantă a instrumentelor caracteristice ale meșterului pietrar : compasul echerul, dalta și ciocanul (vezi pl. XIII, fig. 1 și 2). Acest monument interesant al vieţii de meseriaș antic, se află jos, chiar la, încheierea, turnului din dreapta cu ușorul porţii, în primul rând de placaj, drept deasupra soclului: e un bloc foarte respectabil de 1.02 m, lungime (aparentă, afară de partea intrată ca, legătură în ușorul porţii) si 0.63 m. lățime; asupra, grosimii e greu de hotărit, piatra, fiind in- castrată tocmai jos în zid. 

Il. La, încheierea, turnului de V al porţii de SV cu curtina de v a laturei SV (vezi fotografia mai sus citată, pe pl. XV, fig. 1), piatra, de încheiere a ultimului rând de sus al placajului din turn cu Placajul  
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curtinei e iarăş un monument antic, așezat cu fața la zid. Acest 

monument este de sigur, din punctul de vedere al istoriei cetăţii 

noastre, cel mai interesant — numai ca simplu material — din cele 

până acum găsite. Piatra, un calcar compact destul de rezistent, 

este roasă şi pe dinafară și pe dinăuntru, unde anume inscripția în loc 

să fie frumos păstrată, căci a stat în ciment absolut apărată, este 

tot aşă de roasă ca o piatră funerară creștină de pe pavimentul 

vreunei catedrale moderne. Dar mai mult: piatra este foarte cal- 

cinată, înroșită şi pătată de foc, nu numai pe dinafară, ci și pe 

dinăuntru, pe faţa care a fost în zid. Concluzia e clară: înainte de 

a servi la ultima restaurare a cetăţii noastre, piatra a fost roasă, 

fireşte nu în calitatea, ei de monument votiv, așezat în curtea vreunui 

templu sau a vreunei clădiri publice, ci tot ca material expus lo- 

viturilor şi frecării, deci tot în vreun scop practic, străin de menirea, 

ei. lar ca o încoronare a soartei ei triste, înainte de a fi fost pusă în 

zidul existent acum — unde iarăş de mai multe ori a fost expusă 

incendiilor, cari pe rând au pustiit cetatea noastră — ea a suferit 

de un cumplit foc încă de pe când se află şi cu fața scrisă la aier. 

Avem astfel în vicisitudinile unei singure pietre oglindită întreaga 

istorie așă de furtunoasă şi tristă, a cetăţii noastre dela, Pante- 

limon, şi — de ce n'am generaliză? — chiar a provinciei Scythia 

minor, în totalitatea, centrelor ei de străveche cultură. 

Monumentul e un altar votiv înalt de 1.45 m., lat de 0.57 m.la 

mijloc, iar la nivelul profilelor de sus și de jos, de 0.73 m., și adânc 

de 0.40 m. la mijloc, r. de 0.48 m. la profile. 
Pentru a fi potrivit în zid, profilele laterale de sus și de jos au 

fost stricate, rămânând întregi numai cele din față, unde ele sunt 

proeminente, faţă de câmpul scris, cu 0.105 m. și au o înălțime 

totală de 0.24 m., din cari 0.14 m. front vertical, iar 0.13 m. oblic (1), 

spre faţa cu inscripţia. 
Inălţimea literelor e de 0.055—0.065 m. Forma lor, caracte- 

ristică (vezi reproducerea, inscripției în desemnul dela pag. 552): P mic 

sus, — R mic sus, —0 perfect rotund, —h=l, — T, F, E, cu bare 

orizontale foarte scurte (pe alocurea poate și pentrucă ele erau 

mai puţin adânc săpate şi sau ros, totuș în orice caz literele fiind 

foarte înguste, căci spaţiile dintre barele verticale ale diferitelor 

litere, deosebite ca formă și natură, sunt egale), — apoi A în forma A, 

(1) Pe înălţimea (verticală) de 0.10 m. și adâncimea (orizontală) de 0.105 m.
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ele. Toate aceste note specifice definesc scrierea monumentală a 
sec. II și mai ales III d. Hr. (1). 

Infăţişarea, încă bună a monumentului nostru și prelucrarea lui 
îngrijită ca ara votivă, alături de împrejurările de ordin istoric, 
mai sus expuse,. speciale acestei pietre, ne îndeamnă să nu punem 
mai târziu ca vremea lui Caracalla inscripţia ce împodobește altarul. 

90:08 pomenite 0-5 Penes meanaortanaanaa ae A 0-08 
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Iovi) O(ptimo) M(azximo) Val(erius) Felica pro salutem suorum et suam ara(m) posu(il). Cocc(eius) Elius scripsit. 
Asupra lui pro salutem... et suam, r. 2—5, ar fi oţios să insist: y DV e un fenomen linguistic general provincial, încă odată documentaţ si prin inscripția noastră. 
Mai însemnate sunt rândurile 7 

Din inscripţia adesea citată până 
PI 

și 8: Cocceius Elius scripsit. — 
acum a lui C. Iulius Quaderaţus 

2 

(1) Vezi la Hibner, £, c., tot materialul respectiv,
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loci princeps, quinquennalis territorii Capidavensis, comparată cu 
inscripţia iarăș cunoscută a cetățenilor romani locuind împreună cu 
Bessii în vîcus Ulmetum, știm că centrul thraco-roman dela Pan- 
telimon, Ulmetum, ţineă de teritoriul Capidavei. De altă parte însă, 
din două inscripţii găsite tocmai, în ruinele Capidavei, la Kalakidi 
cunoaştem, din aceeaș vreme cu altarul nostru dela Ulmetum — 
judecând după caracterele epigrafice ale pietrelor — pe un Cocceius 
(H)elius împreună cu toată familia sa: Cocceius Vitales și Cocceia, 
lulia, părinţii lui,— Cocceius Clemens, fratele lui (1) și Titia Matrina, 
soţia lui(2). Cu toţii sunt proprietari rurali și ni se spune apriat că, 
au răposat; (părinţii și soţia) ad villam suam, la moșia lor. Dacă deci 
Capidava și Ulmetum sunt împreună o comună — ceeace e neîndoios— 

iar Cocceius (H)elius din Ulmetum, după toate semnele, e identțic cu 
Cocceius (H)elius din Capidava—ceeace e mai mult ca probabil — 
atunci avem în chipul cel mai clar posibil demonstrate legăturile 
de ordin cultural şi economic dintre cele două centre. Locuitorii /- 
din Ulmetum au moșii și gospodărie la Capidava și cei din Ca- 
pidava, la fel în Ulmetum. Dar mai departe. Am văzut cu prilejul 
inscripției lui Aelius, buleuta Histriae, că la Ulmetum și prin îm- 
prejurimile lui se concentrau și elementele rurale de cultură mai 
ales latină și mai rar greacă, din teritoriul, roman până la mare,. al 
greceștei Histria. Avem dară atunci în Dobrogea de mijloc, unde 
Dunărea, se apropie cel mai mult de mare, documentată în chipul cel 
mai mulțămitor nu numai o vieaţă romană intensă, pe baze rurale, 

dar o întrețesere în forme prin excelență romane a tuturor ele- 
mentelor eterogene din acest ţinut, în aşă chip, că prin secolul al 
III-lea, când încep năvălirile Goţilor, toată această regiune a trebuit 
să fie fundamental romanizată. 

Prin aceste concluziuni și considerații — sprijinite pe înseși monu- 
mentele antice — însemnătatea Ulmetului ca centru roman crește 
într'o măsură foarte respectabilă și implicit se justifică și alegerea, 
pe care mai târziu Iustinian o face între diferitele cetăţi de restaurat 
împotriva barbarilor Slavi şi pentru regenerarea elementului ori- 
ginar-provincial, prin reclădirea din temelii tcemai a Ulmetului, aici 

(1) CIL, IN 13737: Dis Manibus. Cocceius Vitales, vixsit annis L, et Coc(ceia) Iulia, 

coniunas eius, vixsit annis XI; obili ad villam suam. Cocceius Clemens et Coc(ceius) 

Helius, fili, patri ct matri bene merentibus titulum posuerunt. 

(2) CIL. JI 142142; Dis Manibus. Coc(ceius) (H)elius pos(uil) vivo suo sibi et Tili(a)e 

Matrin(a)e co(n)iuci su(a)e bene merenti, qu(a)e vizit ann(os) XXĂ, cbita ad vila, sua, 

ti [ifulum posuit,
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în mijlocul Dobrogei. Poziţia centrală a Ulmetului, valorată în vremile - 
de pace pe terenul economic și cultural, este accentuaţă de Iustinian 
şi ca un element capital strategic; deosebirea între cele două epoce 
e numai aceea a direcţiei curentului de vieață spre Ulmetum. In tim- 
purile bune romane iradiaţia energiei acestui centru e orientată pe 
linia Dunăre-Mare, — Apus-Răsărit şi invers; în vremile de apoi, cu 

turburările năvălirilor și răsboaielor, Ulmetum e cetate de seamă 
pe drumul imperial Mareianopolis—Abrittus—Tropaeum—Noviodu- 
num, adică Sud-Nord și înapoi. 

Menţiunea din r. 8 al inscripţiei noastre, (Cocceius Elius) scripsit, 
își are și ea importanța ei.—Se ştie, şi a fost vorba şi mai sus, că 
monumentele funerare și votive antice se fabricau — după câtevă 
modele devenite tradiționale în ţinutul respectiv — de către nego- 
tiatores. arlis lapidariae sau negotiatores marmorarii (pe grecește 
Adepropu) (1) în diferitele centre însemnate, cari aveau cariere bune 
de piatră prin apropiere și pietrele astfel sculptate, se desfăceau 
apoi prin provincie, unde, după ce-şi găsiau o așezare (2), căpătau 
pe ele și micul amănunt, care eră inscripția însăș, — din punct de 
„vedere tehnic foarte ușor de adăogat. 

Această deosebire între stadiile prin cari trece un monument 
antic până la completa lui «punere în circulație», își găsește ecoul 
și în formularul inscripţiilor. Astfel: o inscripţie din Savaria (Pan- 
monia superior) distinge între răposaţii, (qui) hunc titulum scrip- 
serunt şi moștenitorii, (qui) posuerunt acel monument (3), pe când 
invers, într'o inscripţie din Virunum (în Noricum) vedem că pe un 
monument, «factum» a vivo, «scribendum curaverunt» heredes (4.), 
lucru pe care într'o formă asemănăţoare îl întâlnini Și în următoarea, 
inscripție din Castra, Regina (Regensburg — în Raetia): /D(is) M(ani- 
bus)]. lul(îo0) Cattano im(muni) leg(ions) 111 Ital(icae), quond(am) 
marito, Cl(audia) Paterna uxor et sibi v[iv]a  fecit. Jul(îus) 
Saturninus opl(î0), maritus Paternae (obitae), perscribendum, 
c[ur(avit)] (5). Și acelaș lucru pentru monumentele votive: D(e0) 
I(nvicto) M(ithrae) M. Titius Mazimus (duum)viralis col(o- 

  

(1) Cf. cartea mea Die Nationalităt der Kaufleute îm vom. Kuiserr., Pb. 60 și 89 
(2) Căci multe pietre funerare cumpărate încă din vieaţă de respeetivii cari voiau să- i eternizeze memoria, căpătau abiă după moartea lor o așezare și inscripţia. ; (3) CIL,. XII 4185. | 
(4) CIL. III 4836. 
(5) CIL. II 11969,
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niae) [0esci] voto libens posuil. Ser(ipsit) Aelian(us) (1),— sau, 
pentru a mai luă din multele exemple (2) numai unul singur, din 

părţile noastre, poate chiar tot din ferritorium Capidavense : Ve- 
neria Castoris votu(m) ponet Dom(n)ae Regina(e). P. Iulius 
scri/p(sit)] (3). 

Ultima, inscripție, care, după forma literelor, e din acesaș vreme 
cu monumentul lui Valerius Felicx și al lui Cocceius Elius din ce- 
tatea noastră, ne dă un caz absolut identic de tovărășie la ridicarea 
de monumente votive: unul pune piatra, celălalt o scrie: zeul îi va 
aveă în vedere de o potrivă pe amândoi (4). 

Prin monumentul nostru se documentează deci legătura strânsă 
între familia Cocceilor din Capidava și familia — cum am văzut și 
vom vedeă din nou numai decât — foarte numeroasă a Valeriilor 
din Ulmetum: un Cocceius, Elius al nostru, care are moșie tot lângă 
Capidava, ca şi părinţii săi, apare în Ulmetum, ca ctitor al unei 
frumoase ara, închinate lui Jupiter Optimus Masimus, împreună 
cu un nou Valerius— pe lângă cei ce erau până acum cunoscuţi — 
Peliex. 

12. In acelaş turn de V, al porţii de SV, dar pe partea opusă, 
la, încheierea placajului turnului cu uşorul porţii, tot în rândul cel 
mai de sus păstrat, se află un alt monument votiv, așezat în zid cu 

fața, scrisă spre cer (vezi fot. de pe pl. XVII, fig. 1 și XVIII, fig. 1). 
E o ara de calcar compact, cu profilele de sus şi de jos cio- 

plite, spre a puteă fi potrivită în zid. Capătul de sus, intrat în zidul 
porţii, e incastrat solid în beton, aşă că nu i-am putut luă dimen- 
siunile. Lungimea (adică înălțimea) vizibilă acum, a monumentului 
e de 1.35 m., lăţimea de 0.48—0.50 m. iar adâncimea de 0.54 m. 
Literele sunt înalte de 0.055—0.060 m., cu o formă mai mult lun- 
guiaţă, unele chiar înclinate și, spre sfârșit, crescând în dimensiuni 

(1) CIL. III 7426 (Gigen, în Bulgaria). 

(2) Cf. CIL, III, înd., p. 2594: nomina inscripsi!, nomina scripsii et sculpsit, etc., ete; 

şi p. 2602, precum și p. 2681: caracteristică, inscripţia 14651 din Zenovnica în Dalmația: 

scripsit Nevius Cassius fratri misero ; câ. şi 141622: . . . &ppu=v raporiându-se, sigur, nu 

la, sexyirms, ci la respectivul cetăţean care a plătit pentru scris,—ete, Cf. de altfel și Hiib- 

ner, o. c., p. XXV sq. 
(3) CIL. îl 12476: din cetatea antică dela Seimenii mari. 

(4) Of. în această ordine de idei, ca sens deși nu ca împrejurări, și invocaţia creștină 

cu care se încheie o inscripție greacă din Cairo: Xârnp, ăyânavcov wat xy Tpâvovra: «serii- 

torul» nu e nici aici cumvă meșterul săpător, ci fiul răposatului, căruia cu pietate i-a 

ridicat urmaşul său monumentul: Kaufmann, Christi. Archăologie, p. 216 sq.
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și rărindu-se puţin. Forma literelor e târzie: c. sec. III: S e înclinat, 
O e de obiceiu mai mie, N când drept, când înclinat, B în forma 
cursivă: b; ligaturile. sunt evitate: găsim una singură în r. 3: V 
cu L și cu P, la un loc. — Primele rânduri ale inscripției — cel puţin 
unul și jumătate, pre cât am putut urmări pe lângă betonul ce aco- 
pere capătul superior al altarului — sunt martelate: probabil în epoca 
creștină, și pe când monumentul eră încă în picioare, iar nu la pu- 
nerea în zid,„—căci celelalte «cz voto» păgâne, rămase nemartelate 
în timpul existenței lor independente, au fest lăsate tot așă și în 
zid și ne-au păstrat până azi numele divinităţilor adorate de cei ce 
le-au dedicat, 

a. Z-ILL-VA-VICTo 

RINIET-P-NICAN 
"DRAS-ET-FILIORVM 

5 EORVM:.L-V-VICTO 
RINIET-L.:V:A- TVRbo 
NIS-ET.:L.-VA:-SOTERI 
VALERIVS NILVS 
ACTOR-EX: VOTv 

10 N PO SV IT 

In rândul 2, la sfârșitul razurei, se pare că a fost un E, 
[Deo, Deae —?— pro salute] L. Va(leri) Victorii. et Ulp(iae) Nicandras et filiorum eorum: L. V(aleri) Victorini et L. Valeri) Turbonis et L. Va(leri) Soteri, — Valerius Nilus actor ez volun posuit. 

De observat sunt numele grecești ale soției, Nicandra, fiului, Soter, și administratorului — libert al familiei — Nilus. Numele Nicandra — cu pronunția dorică: în loc de Nixdyâpq — e chiar declinat grecește, nu latinește. Acest cognomen feminin e cu totul rar în inscripţiile atât latinești cât și greceşti dela Dunăre şi din Răsărit: în tot CIL. UI Cagnat, IGR., I şi ÎI, Archepigr. Mit, CIA. LII, nu se în: timpină nici măcar o singură dată. Masculinul însă, Nicander sau Nicandrus, — Nimuvăgoc, e destul de frecvent, în special în ţinutu- rile curat grecești. 
De asemenea, nici Soter — Xori,p — nu e un cognomen întrebuintaţ în Illyricum și la Dunărea, de jos,'ci găsim numai forma Soterichus,
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Sotericus, — Sorijpeyoe (1). — In sfârșit nici Nilus — Nihoe (2)— nu se 

mai întâlneşte decât o singură dată, într'o inscripție din Tomi, un 

decret de proxenie pentru un anume Nih6c din Tyras, care este 

făcut de Tomitani cetățean de onoare, pentru activitatea sa rodnică 

în vederea cultivării şi strângerii legăturilor comerciale dintre cele 

două oraşe greceşti dela Marea Neagră (3). 

Valerius Nilus, libertul (4) lui L. Valerius Victorinus, se intitulează, 

actor. Aceasta înseamnă că patronul său Victorinus aveă o gospo- 

dărie foarte respectabilă, dacă își permite luxul unui administrator 

sau intendent special, și încă de condiţie liberă, iar nu servilă,. Ce fel 

de bogății va fi avut el, înțelegem din reliefele oarecum simbolice ale 

monumentului lui C. lulius Quadratus, loci princeps în Ulmetum 

și guinquennalis al întregului terrilorium Capidavense : pe laturea 

din dreapta se vede o scenă de arat, iar pe cea din stânga un păstor 

sprijinit în- toiag: ogoare întinse, lucrate cu țărani Daci şi Bessi — 

treptat-treptat; romanizați — ai satelor Dobrogei antice, și turme nu- 

meroase, purtate ca şi azi, din lung în latul întregei provincii. 

Caracteristic e pentru romanismul acestui înstărit locuitor al Ulme- 

tului, faptul că-şi numește toți copiii cu acelaș praenomen ca al 

său: toţi se chiamă Lucius, ceeace înseamnă, că mai mult ca o 

respectare a tradiţiei nobile de a da trei nume, își numește Victo- 

rinus copiii și cu praenomen; valoare practică, acum în sec. III, 

când trăesc ei, nu mai au decât celelalte două nume, și în special 

cognomen-ul. 
Cam aceeaş pretenţie de romanism veritabil, nedibaciu exprimată, 

e de constatat şi în caracterizarea monumentului sacru ridicat de 

intendent pentru sporul şi sănătatea familiei patronului său: ex votun 

posuit, serie Nilus, cu un fel de ortografie academică, lață de ex 

votum posuit, care i se pare fonetic, neetimologic, acuzativul fiind 

doară pentru el, ca Grec, terminat în n nu în m. lar cât privește pe ex, 

care și-ar fi avut rostul cu voto, dar întrebuinţându-se votum (posuil), 

nu mai are ce căută, și acest ex trebue înțeles tot ca o incercare 

(1) Cf. aceleași colecţii ca mai sus, în text, la ind. numelor. 

(2) Despre care Pape în al său Wârterbuch d. Griech. Eigenn., după Etym. Magnum, 

observă că e un nume barbar. - 

(3) Arch.epigr. Mit. XI 4155 cu XII 129 | 

(4) De obiceiu diferiții actores sunt sclavi: ef. CIL. III, ind. p. 2556 și 2674; V, ind. 

p. 1199; VIII, ind. p. 1102, ete. Nilus însă, purtând gentiliciul şefului familiei, nu poate 

i decât libert. In inscripţie el apare — prin numele lui — pur și simplu ca un membru 

al familiei.
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de a scrie ca cei culți și adevărat Latini, încercare iarăş puţin reușită 
și încă și mai puţin onorabilă pentru Nilus, Valerius Nilus, Romanul, 
căci numai unul-doi de sau mai găsit aici la Dunăre—cât e ea de 
mare —ca să-i adopte regulele sale speciale de gramatică latină: 
v. ind. la CIL. III, p. 2565 sq., 2590, 2675 și 2680. 

13. Chiar înaintea, pragului porţii de SV, căzut fireşte tot din 
zid, s'a găsit în moloz un alt monument votiv, tot latin, dar de di- 
mensiuni mai modeste ca cel precedent (1). 

Şi acestei ara—de calcar bun —i sa întâmplat acelaş accident 
ca și celorlalte două mai sus descrise: profilele de sus și de jos 
i-au fost cioplite — și astfel chiar inscripția în ambele părţi desfi- 
gurată — numai spre a, se potrivi cât mai exact în placajul zidului 
cetăţii. — Dimensiunile monumentului în starea actuală sunţ: înălţimea 
totală 0.70 m. (faţă de c. 0.90 m., când eră întreg); înălțimea so- 
clului — profilul de jos — 0.18 m.; lățimea 0.36 m. la mijloc și 
6. 0.46 m. la nivelul profilelor; adâncimea 0.325 m. la mijloc și 6. 0.41 m. la nivelul profilelor. 

  

anna OB 

  
-90 

    
             macara 

Literele, înalte de c. 0.050—0.055, deși nu săpate cu dalta, ci gravate cu un vâri ascuţit, sunt din epoca cea mai bună a cetății noastre: probabil chiar prima jumătate a secolului al II-lea, DN 

(1) Vezi desemnul de mai jos și cf. fot. acestei ara pe pl. XIX, fig. 1.
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In r. 1 se cunosc bine urmele literelor O şi M, astlel că putem restaură 

sigur tot rândul ca I-0:M. Rândul al 8-lea însă, scris pe soclul 

altarului îmi e foarte obscur: literele au fost aproape total distruse, 

așă încât, afară de restul unui P la capătul rândului pentru p(osuit), 

nu pot înţelege mai nimic din celelalte semne; literele indicate de 

aceste urme pe piatră, nu corespund cu nici una din formulele 

prescurtate obicinuite, așă încât cred, că mai degrabă aici e de căutat, 

un nume propriu, cu caracter provincial (poate chiar neroman), deci 

în orice caz foarte greu de restaurat, — completarea numelui Calven- 

tius din rândul precedent. 

[Itovi)] O(ptimo) M(aximo) et Herculi, pro salute sua et S40- 
rum, Calventius [Cons/tans (?) p(osurt). 

Cercetând inscripţiile latine din cuprinsul imperiului roman asupra 

numelui Calwentius, am constatat că el este de origine din Noricum. 

In Alpii nord-estici, pe valea Enns-ului și a Dravei, în ţinuturile 

Salzburg-ului, Stiriei și Carintiei de astăzi, locuiă gintea numeroasă 

a Calventiilor (1), de neam, probabil, celtic (2). Din părțile acestea, ca 

soldaţi, ca negustori, ca agricultori coloniști, ori chiar ca sclavi—apoi 

liberaţi și deveniți înşişi cetățeni romani — ajung Calveniiii întâiu în 

Italia: la Comum (3), la Cortona (4) și — firește —la Roma (5), — iar 

mai apoi până în Africa, unde-i întâlnim la Lambaesis (6) — marele 

lagăr și oraş militar al Numidiei, sau la Arsacal (7), în aceeaș pro- 

vincie. In majoritatea lor (8) acești fii ai Noricului nu poartă alt 

nume — cum poartă de obiceiu Romanii — pe lângă cel de Calven- 

tius. Doar la Roma, dacă îi găsim că-și iau și alte cognomina (9), 

iar pe Calventius din Cortona (în Etruria) îl vedem luându-și chiar 

(1) CIL. IU 5641 (Lietzen), 4845 (Virunum), 14368 (Flavia Solva), 5522, 549, 5519 

(ef. p. 2328:3), 1436826, 143682. 

(2) Cf. înser. CIL. III 5522: Calventius lutumari ftilius) o(biit) .a(nnorum) LV; lan- 

tumara c(oniuz) e(ius) ; Severinus f(ilius) e(ius) ; Ursa filia). * i 

(3) CIL. V 5273: peregrin, pomenit numai printr'o fiică a sa, căsătorită aici, dar nu 

locuind şi el în Comum. 

(4) CIL. 1 1539-a: dela sfârșitul Republicei. 

(5) CIL, VI:, 14266 și 14267: doi Calventii, după numele lor întreg, evident peregrini,— 

şi 14268, o Calbentia, probabil, tot așă. 

(6) CIL. VIII 2668: «ob sacerdotium», şi totuș nepurtând decât numai cognomen-ul 

de Calventius. 
: 

(7) CIL. VIII 6061: numit tot numai Calventius. 

(8) Toate inscripţiile mai sus citate, afară de cele din Cortona și oma. 

(9) Aselepiacus (CL. VI:, 14266) şi Nardus (14267).
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un prdenomen, pe cel al stăpânitorului lumii de pe vremea lui, 
Caius (1). 

Inscripţia noastră ne arată astiel, că după cucerirea definitivă a 
Dobrogei antice prin împărații din dinastia, Flaviilor, provincialii ro- mani, cîves Romani, de prin provinciile apusene ale Imperiului, ca, acest Calventius al nostru, din Noricum, îmbărbătați de măsurile excelente luate de Traian și Hadrian pentru paza şi organizarea mi- litară, și economică a, ținutului, vin să-și încerce norocul Și în regiunea, thraco-elenă dela, gurile Dunării, și apoi, an de an, ca simpli con- sistentes (vico...), ori dacă centrul lor crește, ca cetăţeni ai unui municipium, ei rămân statornic aici și promovează în spiritul ade- vărat roman cultura, patriei lor adoptive. 

14. In dărâmăturile dela, poarta de SV s'a mai găsit și o stelă de piatră de nisip cu inscripţie grecească, și anume desfăcută în două bucăţi aproape egale, zăcând la mare distanță una de alta: partea de sus, înaintea, porții, pe stânga, în colţul format cu turnul de V, iar partea de jos, la rândul ei crăpată prin cădere în trei frag- mente, înăuntrul porţii, pe un morman de ruine din zid. Poziţia ini- țială în placaj a acestei stele trebue dară să fi fost cât mai Sus, în zidul care alcătuiă ușorul stâng .al porţii de SV. In cădere ea s'a frânt întâiu in-două mari fragmente, dintre cari unul a, alunecat înă- untrul iar celălalt în afara porții. In total stela a fost lungă (adică înaltă) de 2.20 m,, lată la bază de 0.73 m., iar la, nivelul reliefului din nișa superioară, deasupra, inscripţiei, de.0.69 m. şi groasă de 0.32 m, Monumentul (vezi reproducerea lui grăfică mai jos și cea fotogra- fică — inscripţia — pe planşa XVIII, fig. 2) e împărțit în două câmpuri puternic adâncite în piatră: sus unul mic în formă, aproxi- mativ semicirculară, lat (jos) de 0.54 m. şi înalt de 0.56 m.; la mijlo- cul pietrei, câmpul mare, de formă ușor trapezoidală, înalt de 1.05 m. lat sus de 0.51 m. și jos de 0.54 m., conţinând inscripţia, ! Literele sunt înalte de 0.05 m., au un ducţ foarte frumos și, înu- preună cu relieful din câmpul de sus, indică pentru stelă ca "dată a așezării ei, cel mai târziu a doua jumătate a secolului al II-lea Relieful reprezintă cunoscutul motiv al călăreţului vână i 
a 

ţ ânător: o fi- gură bărboasă galopează spre dreapta; mantia, îi flutură în vânţ;: cu stânga ţine frâul iar cu dreapta asvârle ca o lance, cu toată, puterea, un fel de furcă, scurtă cu două ramuri, un ferran bidens PI II 
(1) CIL. 1 1539-a,
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în genul tridentului lui Neptun, sau al gladiatorilor retiarii, deci o 
fuscina numai cu două ramuri; supt cal se văd. lirei câini; la 
dreapta un copac închide peisagiul. 
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7 A a NA 7 7 -) z . - >, hetău, Ex Try tiv wyfjpis ăpiy avesrrsev' pulpe TrApodita. 

La r. 1—2, Il6ooe (genitiv !), putem dă şi nominativul numelui după 

o inscripţie din Thracia, găsită lângă Iambol în Bulgaria sud-estică 

Analele A. R.—Tom. XXXIV.—Memoriile Secţ. Islorice, 5
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(pe râul Tundza |anticul 'Tonzus|, la cotul ce-l face spre Sud): un 
lissone Beily]vsc ridică un monument votiv lui Apollo (1). Numele 
thrac Ilssoms apare apoi și în formele [lâscerz și llsare, tem. Ilosstz, 
în alte inscripţii tot din Moesia inferior (2). 

Interesantă e însă reflectarea împrejurărilor culturale din Thracia 
şi Moesia în numele persoanelor pomenite de inscripţia ce o studiem: 
bunicul a purtat un nume thrac, llssse; tatăl a căpătat un nume 
grec, "Arzug ; nepotul fu apoi numit cu un cognomen roman, 'l553t6e— 
Iustus. Inscripţia, pusă de "Arras, Thracul-Grec, fu redactată în gre- 
cește, dându-ne astfel o dovadă mai mult despre lucrul știut şi din 
alte părţi, dar nu în deajuns accentuat: 'Thracii sudici au fost câști- 
gați peste tot pentru cultura, grecească; când au fost apoi colonizați 
de Romani alături cu elemente de cultură romană, sau în mijlocul 
unor atari elemente, ei nu au reprezentat o rezistenţă, etnic-naţională, 
thracă, ci una cultural-naţională, greacă, mult mai puternică faţă 
de romanism și mult mai statornică Astfel dară, acei Bessi con- 
sistentes vico Ulmeto impreună cu cives Romani, în centrul ihraco- 
roman dela Pantelimon, au fost, cel puţin în primele timpuri, precum 
ne arată și piatra lui Iustus, fiul lui "Acrag Ileose, reprezentanţii 
culturii grecești dela mare, puternică și altfel în Dobrogea antică, 
dar prin această împrejurare cu atât mai rezistentă încă, 

R. 4, fipw, ne arată împreună cu relieful din nișa superioară a 
stelei funerare, cultul greco-thrac pentru cei răposaţi, socotiți în- 
dată după moarte ca eroi, divinităţi secundare, subpământene, a căror 
natură fantomatică, mai mult rău, decât binevoitoare pentru cei în 
vieață, trebuiă îmblânzită prin acele numeroase ceremonii, pe cari 
Thracii sub înrâurirea, Romanilor le fixaseră la Rosalii și alte sărbători 
funerare italice de peste an, cu rugăciuni și sacrificii speciale — înţâl- 
nite tocmai și în Seythia minor, atât în ţinutul tomitan, dela, Sud-Est, 
cât și în ţinutul Histriei, dela Răsăritul Ulmetului. In special Bessii, 
cari — cum știm —- locuiau și în Ulmetum, aduceau chiar din patria, 
lor, de pe lângă Philippi în Macedonia, alăturea de cultul lor stră- vechiu pentru cei răposaţi, formele italo-romane de onorare a me- 
moriei «eroilor» la Rosalii (3). 

  

(1) II. și K. Skorpil, Antike Inschriften aus Bulgarien, în Arch-epigr. Mitt. XV, p. 107 (2) Cf. W. Tomaschek, Die alten Thraker, Il, în Sitaungsber. d, k. Akademie d Wi zu Wien, phil-hist. CI. 131, p. 20. o , (3) Cf. Zat. creșt. daco-roman, p. 113 sqq. Peutru diferitele inscripţii greco-thrace ce “pws, găsile în părţile Thraciei şi Moesiei inferioare, ef. Kalinka, n. e. P. 435, și Fr furter, Register (Arch-epigr. Mitt), p. 164, 
Sa
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R. 6—7: forma srrhăsie, în loc de sr, e rară, și se întâlneste i > > »5 li 3 
„ numai în alte două inscripţii tot din Dobrogea, anume în Tomi: dyS9qua 
=1y Gerhsida și avesensey srnistda (1). 

15. La încheierea turnului de S al porţii de SV cu curtina de 
S a laturei SV, în rândul superior al placajului curtinei, se află o 
altă stelă funerară așezată cu faţa la zid și cu baza prinsă în pla- 
cajul turnului (vezi planșa XX, fig. 2). Când am liberat acea por- 
țiune a zidului, o bucată din partea de sus a monumentului eră 
căzută, în moloz; restul monumentului eră încă în zid, destul de solid 
prins, dar crăpat în patru locuri, din pricina focurilor de pe vremuri, 
cari au pustiit cetatea. Pentru a salvă monumentul de completa tă- 
râmare prin umiditate și îngheţ în timpul iernii, trebuiă să-l scot, 
ca și pe cel creștin dela turnul patrulațer de NV, cu totul din zid, 
punându-l la adăpost.-Cu părere de rău că trebuiă să mă abat dela, 
principiul ce urmasem cu toate celelalte monumente din zidul ce- 
tăţii, pe cari le lăsasem la locul lor, am liberat din zid întreaga, 
stelă. Valoarea ei artistică și epigrafic-istorică, constatată deplin abiă 
după ce i-am văzut toată fața, mi-a risipit toate scrupulele exage- 
rate ce avusem la, desprinderea, ei din placaj. 

Monumentul (2), un bloc de piatră de nisip, cu respectabila înăl- 
țime de 2.81 m., din cari 2.61 stela propriu zisă și 0.20 pivotul de 
fixat întrun soclu special tot de piatră, — lăţimea, jos, de 0.85 m., 
și sus de 0.83, — iar grosimea, de 0.33 m. la pivot, 0.30 m. în josul 
inscripției, 0.29 m. la, relieful cu scena ospăţului funebru şi 0.27 m. 
la, fronton. 

Stela — ruptă în patru bucăţi, cari însă aderează perfect — e foarte 
frumos ornamentată pe marginile ei cu motivul cunoscut al vrejilor 
cari cresc dintr'un ghiveciu dela, baza stelei, în sus, pe cele două 
laturi ale chenarului reliefat. Planta stilizată nu mai e însă viţa, ci 
iedera. Sus stela e terminată întrun frumos fronton, flancat de semi- 
palmete pe cele două unghiuri externe, ca pseudo-acroterii. 

Sub fronton, în două registre de adâncime deosebită, sunt repre- 
zentate ambele scene, cari formează elementul obicinuit de împodo- 

  

(1) Tocilescu, Taschriften aus der Dobrudscha, în Arch.-epigr. Mitt., VI, 22, 43 şi 28,57, 

(2) Stela trebuind aşezată în picioare, spre a putea fi fotografiată și atât locul de ex- 
punere cât și instrumentele necesare pentru ridicarea în acest chip a enormului mo- 

nument lipsindu-mi momentan, am amânat pentru anul acesta facerea unei fotografii, 
a lui. In comunicarea viitoare asupra descoperirilor nouă dela Ulmetum voiu reveni deci 

“și cu o descriere mai amănunţită a acestui monument,
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bire a monumentelor funerare provinciale: jos ospăţul funebru, intrun 
relief mai din adânc scos, iar sus călăreţul vânător, înt”un reliel mai 
slab. — Lăţimea, părţii figurate și scrise e de 0.45 m., iar înălţimea de 
1.46 m. —In amănunte: «călăreţul» cu cadru și reprezentarea, 0.32 m. 
înălțime și 0.46 m. lăţime; cospăţul», cu cadru și reprezentarea, 0.38 m. 
înălţime și 0.46 m. lăţime. — Inscripţia, începe imediat sub relieful 
cu scena ospăţului funebru. 

Literele (vezi fot. inscripţiei pe planșa XX, fig. 1), cu îngrijire 
săpate, trădează prin forma lor oblongă, în parte înclinată, S, N, sau 
prin micșorările ne la locul lor a literelor, O, C,—ori prin ligaturile 
rare, lX, o epccă mai târzie, e. a doua jumătate a secolului al II-lea. 

Pe suprafața perfect conservată a pietrei se cunoaşte încă foarte 
bine lineatura, uşor sgâriată de lapicid, pe fața bine netezită a ste- 
lei, spre a da înălţimi și spaţii egale tuturor rândurilor: pentru 

“litere înălțimea e de 0.055 m., iar pentru spații 0.010— 0.013 m. 
Ultimul rând, din motive ornamentale, are o înălțime mai mică, de 
numai 0.045 m. 

Cu însuș textul inscripției lapicidul a fost; foarte negligent: litere 
uitate, altele puse de două ori, interpunctare greșită, — sunt lipsuri 
cari contrastează în chip cu totul neplăcut cu lucrarea sculptural- 
ornamentală bogată și îngrijită a monumentului. Firește, avem și 
aici cele două etape, deosebite ca origine și timp, ale nașterii stelei: 
pregătirea ei ca piatră funerară în vreun atelier al unui negotians 
artis lapidariae dela Dunăre ori dela Mare, — și apoi săparea in- 
scripţiei, pe loc, de un lapicid oarecare, așezat prin Ulmetum sau 
prin împrejurimi. 

9D Me ! 

I THAZI SDA 

DAS»TI TV WM (sic) 
SIBIS + Es VIVIVO» (sic) 

5 ETeZIFTIAEo»+IXO 

RI+»SVAE+DEFVNe 

TAE+POSVITe 

D(s) M(anibus). Ithazis Dada titu[l/um sibi se vioui>>vo et Ziftiae uxori suae defunctae posuit. 

De reţinut sunt din această inscripţie numele proprii: ele ne do- cumentează încă odată în provinciile romane dela Dunăr . A Ed . A 
e o stare 

de lucruri foarte îmbucurătoare — din ce în ce mai bine cunoscută
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acum din inscripţii. — Rassa viguroasă indigenă nu e nici distrusă, 
nici alungată, ci, pe cale pacinică, e adusă la romanism. 

Numele Ifhazis apare pentru întâia dată în inscripţia noastră: 
inscripțiile găsite până acum pe tot teritoriul thrac din stânga şi 
din dreapta Dunării — și sunt destul de numeroase (l)—nu docu- 
mentează nicăeri acest nume. 

Dimpotrivă numele Dada ne e bine cunoscut și anume, mai înainte 
de toate, tocmai din Dobrogea: un Apollonius Dadae pune mamei: 
sale, Mama Dadae, «sacerdoti To/mit/ano/rum]», o piatră funerară, 
la 'Tomi (2); un Adus “Ecrtaieb și un Xepurzicy Adu, iepowljp, apar 
ca membri ai unui thiasos, într'o inscripție din Hazidulule, lângă 
Constanţa (3); un Adus Awwosip, legebs, într'o altă inscripţie, tot a 
vreunui thiasos, chiar în Tomi (4), — și tot astfel, un Ad într'o in- 
scripție analoagă (5); apoi mai găsim un Atrybztos An56, membru al 
unei asociaţii de efebi din Odessus (Varna) (6); în Olbia, --— care steteă, 
în strânse legături nu numai cu orașele dobrogene dela mare (7), dar 
chiar cu cele din interior, ca Tropaeum Traiani (8),—un KaiioYeyne 
Adâov (9); în Phanagoria (Bosporus), un A%5a (10); în Philippi (Mace- 
donia — ţinutul thracic!), un Gaius Dada (11); în Apulum (Dacia), un 
Dades, actor (deci de condiţie servilă) (12); în Sivrilhissar (Asia 
mică) o Agâu,—ca nume feminin (13). 

Numele, evident thracic, nu grecesc (14), e răspândit deci pe în- 
tregul teritoriu thrac din Vestul, Sudul și Nordul Mării Negre. 

  

(1) Publicate în CIL. III, Cagnat, o. c.,I, Kalinka, o. c., și Arch.-epigr. Mit. cu Jahres- 

hefie d. Osterr. arch. Inst. Cf, și Tomaschek, Die alten Zhraker, î. c. 

(2) CIL. II 7559. 

(3) Arch.-epigr. Mutt. XIX 229, 89. 

(4) Arch.-epigr. Mitt. VII 12, 26. 

(5) Arch.-epigr. Mill. VI 25, 50. 

(6) Kalinka, p. 112. 

(7) CE. în Arch.-epigr. Mitt. VUL 18, 50 (Tomi) și mai ales XI 41, 55: zâv ete '0hBiay 
a5w menogsoutivovy, din Tomi. . 

(8) Cf. în CIL. III 19464, inscripţia dedicată ovi Olbiopolitano de Nevius Palmas 

Theotimianus. 

(9) Cagnat, o. c., I, n. 854. 

(10) Cagnat, o. c., Î, n. 910. 

(11) CIL. III 676. 

(12) GIL. III 1181 şi 1182. 
(13) Arch.-epigr. Matt. VII 182,46. Poate tot ca nume feminin va fi și mai sus, CII.. III 

7559, Mama Dada. | 
(14) Pape, o. e. s, v. Acân, Adâag şi Addas, unde toate sunt problematie date ca gre- 

cești, 

   



70 VASILE PÂRVAN 566 

Cât priveşte acum numele feminin Ziflia, r. 5, al inscripției. 
noastre, pre cât l-am putut urmări prin monumente, nu l-am mai 
găsit nicăeri și e, ca și Ithazis, pentru întâia oară documentat de 
piatra noastră dela Pantelimon. 

Ca și în inscripția precedentă cu “Arruc Ilfsoe, Thracii pome- 
niţi de inscripţia cu Ithazis Dada și Ziftia, vor fi fost—mai mult ca 
probabil — Bessi; căci afară de Daci, cari poartă altfel de nume, sin- 
gurii Thraci existenţi în ţinutul Capidavei sunt Bessii. Iar cum în 
Ulmetum ni se spune apriat că erau Bessi consistentes împreună 
cu cîves Romani, putem admite ca un fapt câștigat, că din colonia 
de Bessi așezată în Ulmetum au făcut parte și familiile thrace po- 
menițe în ultimele două monumente studiate aici. 

III. Descoperiri mărunte. 

A. Monete. Săpăturile privind deocamdată numai conturul cetăţii, nu 
va [i de mirare-că nu sau găsit aproape de fel monete în spațiul liberaţ 
de dărâmături de jur împrejurul zidurilor. Cele câtevă monete găsite 
totuș la cetate —la suprafaţa, pământului, spălate de ape — sunt — afară 
de două—cu totul șterse. Cevă mai departe de cetate, dincolo de valul 
de apărare pe linia NV—SV, acolo unde în vechime au trebuit să 
fie așezările civile, cari înfloriau sub ocrotirea, garnizoanei din cetate, 
iar azi e satul Pantelimonul de sus, sau mai găsit încă două monete 
în armanul locuitorului Ion Lipan. 

In ordinea cronologică putem înşiră aici următoarele trei monete 
sigur descifrațe și una destul de precis fixată întrun interva] de 
c. 50 de ani. 

No. Cohen: Revers Turnătoria 

Constantinus Magnus 
l, 253 GLORIA EXERCITVS — 

Honorius 
2, 56 | Legenda e roasă — 

Flavius Iulius Nepos 
3, 14 Legenda e ștearsă — 

Sabatier Anastasius (?) 
+ 

4, 17 * Ma 2



567 CETATEA ULMETUM. 71| 

Nr. 4 poate fi şi dela lustinus, sau, cel mai târziu, dela lusti- 

nianus. Atât aversul cât şi reversul sunt foarte roase; de pe av. se 

distinge ....VSPPAVG şi un profil de împărat spre dreapta; de pe 

rev. numai indicele M, cu stelele din dr. și st. și cu crucea de sus,— 

partea, de jos a monetei fiind așă de roasă, că nu se mai distinge nici 

exerga, nici semnul care eventual a mai fost sub M. 

B. Cărămizi și olane. De jur împrejurul zidului cetăţii sau găsit 

numeroase cărămizi, fie goale, fie cu mortarul de var și nisip încă, 

pe ele, fie chiar ca fragment mare de zid, într'un strat întreg de 

cărămizi alternând cu mortar (pătura de mortar e în acest caz — pe 

alocurea— Ghiar mai groasă decât; cărămida: c. 6 cm.). Aceste resturi 

de zid ne arată clar, că dela, o înălţime anumită în sus (probabil dela, 

c. 3 m., căci avem zidul de piatră păstrat ca atare până la înăl- 

țimea de e. 2.20 m.), nu mai eră piatra singură, care alcătuiă zi- 

dul, ci, fără îndoeală, ca în toate clădirile. analoage ale aceleiaș 

epoce (1), straturi de cărămidă, alternând cu un rând (sau şi mai 

multe) de piatră măruntă, dar bine ecuarisată, sau, în cazul că avem 

beton, alternând cu un strat gros de beton, pe care de sus şi de 

jos îl încadrează şi îl strâng solid stratele de cărămidă cu mortar. 

Cărămizile găsite sunt ca material și dimensiuni de patru feluri: 19 

roşii-gălbui, de pământ bine ars, având sau 0.35-—0.38 X0.35—0.38 m., 

sau 0.28X0.28 fața, —iar grosimea de 0.045 (2): acestea sunt şi cele 

mai numeroase; ele au alcătuit principalul element component al 

zidului cetăţii în partea lui superioară; 2" curat galbene, cam de 

aceleași dimensiuni : pământul e bine frământat și presat, iar apoi 

ars: ele sunt foarte rezistente; în compoziţia lor intră de sigur foarte 

mult lut galben din straturile adânci, pe cari se ridică. chiar teme- 

liile cetăţii și care lut le va fi dat coloarea galbenă ce o au; 3 tot 

(1) Vezi zidul de înconjur al cetăţuii dela Celeiu (vechea Sucidava), restaurată tot de 

Iustinian, ca şi Ulmetum (Procopius, de aedif. IV 6, ed. Bonn p. 291 —duiifrâa), în fot. de 

pe pl. XXI, fig. 1, — și zidurile cetăţii dela Hissar-Bania, la Nora de Philippopolis, în 

Bulgaria, în studiul lui B. liilow, Cetatea dela Hissar-Bamio și basilica ei lin limba 

bulgară), Buletinul socielăţii arheologice bulgare (Mosberna na BvarapeRoro apxeooruecko 

apyaseerBo). tom. II 1911 p. 99 sqq,, fig. 4 și următoarele, — și cf. pentru timpurile mai 

vechi, Durm, o. c., p. 208 și fig. 212. 

(2) Grosimea (ca de altfel adesea și celelalte dimensiuni) nu e constantă : avem și că- 

rămizi de 3 em. grosime, cu aceeaș lăţime şi înălţime de 28 em. (prin umnare de tipul 

Mainz și Hiifingen), precum şi de alte grosimi. Cărămizi de 0.36)X0.36, cu grosimea de 

0.04 1., avem la Augst și Mannheim, etc, (Cf. pentru toate acestea, tabloul dela Durm, o. c., 

pag. 184). |
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galbene, dar mai subțiri și mai mici (1), având însă aceeaș consi- 
stență, ca și celelalte, sunt o sumă de cărămizi, găsite mai ales în 
dărâmăturile laturei de SV a cetăţii; 4 o clasă aparte de cărămizi 
e formată de puţinele exemplare de o coloare roşie intensă, cari 
trădează în compoziţia, lor o întrebuințare mai mare de pământ negru, 
argilos, și cari se întimpină cevă mai la Vest și la Nord de cetate, 
nu chiar în apropierea ei. 

Cărămizile sunt toate «ornamentate»: avem urmele trase cu do- 
getele pe pământul moale, pentru a formă mici adâncituri, în cari 
mortarul să aibă o priză mai puternică; forma acestor «ornamente» 
e general răspândită în toate provinciile: avem sau un «8», sau 
un «X», sau un fel de reliefare în profil a marginilor cărămizii, sau 
alte motive (2). 

pooh 
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Numeroase sunt şi olanele de coperiș, găsite atât, împrejurul zi- dului cât şi în interiorul cetăţii, chiar la lața pământului. Ca si că- rămizile, ele sunt după material de două feluri: roșii şi galbene , cele roșii sunt mai din uşor lucrate, pământul rămânând adesea înfoiat, iar marginile fiind lăsate fără relieful necesar pentru îmbu- carea, perfectă (3), —pe când cele galbene sunt bine presate și zim- 

  

  

(1) 0.28X0.28X0.025 —0.030. 
(2) Cf: desemnele de sus, în text, și vezi şi Durm, p. 186 sqq,., fig. 193 suc (3) Cf. la Durm, o. ce. p. 80 și fig 88. S E
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țuite pe margini, pentru alipirea nemijlocită a olanului plan la cel 
convex, imediat suprapus lui (1). 

C. Ceramica (2). Vase de lui. Nu s'a găsit până acum în săpături 
nici un vas întreg. Fragmente însă, din cari să putem reconstitui 

forma vasului, avem destule. 
După materialul constiţutiv și prelucrarea lui distingem trei (e. 

patru) feluri de vase de pământ printre resturile dela Ulmetum: 19 
vase fabricate pe loc în vremea romană, 2” vase importate (Gu tot 
cu conţinutul lor) din Sud (în special din orașele grecesti dela Marea 
Neagră şi Egee şi de prin insule), 3” vase primitive, de pământ rău 
ars sau chiar nears, din epoca barbară (sau și contemporane cu 

celelalte, dar fabricate de locuitori, nu de meșteri olari). Ca o a patra 
specie, ar fi de notat fragmentele de terra sigillata, găsite în destul 
de mare număr chiar la faţa pământului, pe teritoriul cetăţii, dar 
prea mici, ca să se poată conchide din ele fie forma vaselor, (ie, 
prin ornamentaţie, originea lor. Un singur fragment avem, care. pre- 
zentă ornamente pe motivul frunzelor de brad (pl. XXIII, fig. 2, nr. 19). 

Categoria vaselor fabricate pe loc cuprinde diferite chiupuri (de 
tipul amforei) şi ulcioare (de tipul hydriei, sau mai mici, de tipul 
oenochoei), lucrate destul de rudimentar, dar arse bine și cu pereţii 
foarte rezistenți, până la 0.01 m. grosime (vezi pl. XXI, fig. 2, şi XXII, 
fig. 1, nr. 5,6, 8 şi 11). 

Vasele importate, a căror ornamentaţie (vezi pl. XXII, fig. 2, și XXIII, 
fig. 1) revine de altfel, aproape identică, pe vasele din 'Tomi și alte 
oraşe dela mare, sunt aduse cu producte alimentare pe calea co- 

merţului și dau apoi ele însele provincialilor din interior modele, 
după cari să-și împodobească și ei propriile fabricate. Așă, se explică 
apariţia unor elemente ornamentale absolut asemănătoare la distanțe 
foarte mari între locurile unde s'au găsit. Printre vasele acestea im- 

portate găsim şi exemplare de terra nigra, cu ornamente în ve- 

chiul stil grec, produse prin apăsarea cu un vâri ascuţit pe supra- 

fața smălțuită a, vasului (3). T'ără îndoeală, tot ca import grec avem a 

(1) Vezi desemnul de pe pag. 568. 

(2) Vezi și mai jos, sub litera t. 

(3) Vezi pl. XXIII, fig. 2, nr. 4 şi cf. de o parte, pentru motivul grec, $. Birch, History of 

ancient Potiery, LL, p. 4—5 cu fig. 29, iar de alta, pentru întrebuinţarea acestui motiv — 

cevă schimbat— tot pe terra nigra, de provenienţă romană provincială, Scheller-Drexei, 

Kastell  Paimingen, fasc. XXXV, din Der Obergermamisch-Raetische Limes des "Roemer- 

reiches, Heidelberg 1911, p. 76, Ersatz zu Abb, 6.
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socoti şi nr. 18 de pe pl. NNIII, fig. 2, cum şinr. 13 de pe aceeaș 
planșă, primul, cu pictură roșie pe fond galben, al doilea, cu incepu- 
tul unei litere, trase cu roşu pe fondul galben, el însuș vopsit, iar 
nu originar, al pastei. | | 

Pe două dintre vasele de import ni sau păstrat și urme de litere. 
Pe un fragment din pântecele unei hgdria, literele M= Ma (pl. NNII, 
fig. 1, nr. 1), — iar pe o amtoră de formă foarte scundă și umflată, un III 
(pl. AXII, fig. 1, nr. 7), poateo indicație de număr pe grecește (sar 
raportă atunci la cantitatea de lichid conținută: «18....»). 

Cu caracter specific local sunt fragmentele de vase strânse pe 
pl. XXIII, fig. 2, nr. 1, 2, 6 —12, 14, 15—17 și 20. 'Toate, afară de 
nr. 20, sunt un fel de terra nigra, nesmălţuită și așă de primitiv 
arsă, încât se observă clar în pereţii groși până la 0.01 m., stratul 
de pământ numai uscat, față de cel cu adevărat ars. Pasta este foarte 
rău frământată și însuș materialul din care e făcută lasă mult de 
dorit: se găsesc chiar pietricele, fragmente de calcar şi silex până 
la 0.003 m. în diametru, amestecate cu lutul negru, din care e făcută 
pasta. La unele fragmente se observă clar o vopsire mată a suprale- 
ței vasului, tot cu negru: astfel sunt frg. pl. XXIII, fig. 2, nr. 7 și 10. La vasele acestea negre se observă, că acolo unde arderea a fost 
periectă, coloarea vasului a devenit roșie, deşi pasta, are aceeaş com- poziție ca şi la, cele rămase negre. Motivele ornamentale sunt: grupe de linii paralele vălurite, cuprinse între grupe de linii paralele drepte; direcția ornamentării e constant orizontală, 

De observat e, în general, pentru toata trele felurile de vase, mai sus enumerate, faptul că ornamentaţia, cuprinde adesea şi mănușile vaselor, nu numai. trupul. Torţile, urechile sau mănuşile “strânse pe pl. XXIV, fig. 1, sunt mai toate striate, fie cu linii regulate, para- lele, fie imitând motivul curpenilor de cucurbitacee. 
Atât deocamdată asupra vaselor dela cetaţea, noastră. Un studiu comparativ asupra ceramicei dela, Ulmetum, în legătură cu diferitele centre mai însemnate, grecești și romane, din toată Moesia, interioară, și cu excursii în vederea căutării de analogii, pre cât se va, puteă, urmări lucrul, și în ţinuturile provinciale romane din Apus, va în- treprinde pentru monografia de total asupra, Ulmetului, pe care o prelucrez — pas de pas — odată cu săpăturile, d-l asistent a] Muzeului D. M. "Teodorescu. A ” Lampi (vezi pl. NNIV, fig. 2, nr. 1—4) Sau găsit până acum nu- mai patru: și și acestea sunt numai niște fragmente. Pe unul dintre ele nr. 4, se recunoaște, cu oarecare greutate, capul și aripa, unui amoret 

.
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D. Arme (şi alte obiecte de fier). Cauza care a făcut să nu avem 
azi nici un exemplar bine păstrat de pilum și chiar de hasta, puţina 
rezistență, a fierului la oxidare, adică prefacerea, lui în rugină și pul- 
verizarea, totală, a împiedecat și la cetatea noastră păstrarea în stare 
cevă mai bună a armelor. Precum se vede din pl. XXV, fig. 1, nr.1—8, 
13 şi 17 (ef. fig. 29, dela pag. 572), nu avem decât fragmente informe 
din vârfurile armelor de atac romane, 

Singurul exemplar, în chip aproape neexplicabil, bine păstrat, -e 
un vâri de săgeată în trei muchi, ascuţite ca trei tăișuri (ar. 6). 
Celelalte resturi mai mult pentru forma lor rotundă, sau poate și 
poligonală (e greu de hotărit, aşă cum sunt acum mâncate de ru- 
gină), trebuesc socotite drept vârfuri de lănci scurte, veruta (cari 
erau pila mai mici) (1), arme pe cari soldaţii romani le aruncau 
asupra dușmanilor şi cari, întocmai ca hasta velitaris, având vârtul 
foarte delicat, dacă nu nimeriau țelul viu, şi se loviau de cevă 

“tare, se frângeau devenind inutilizabile pentru dușman. Ca verută 
sau 'vastae velitarres avem dar de socotit toate celelalte fragmente 
de arme, reproduse în pl. XXV, fig. 1, sub nr. 1—5, 7,8, 13 şi 17. 

Ca obiecte de fier cu întrebuințare pacinică, găsite la cetatea 
noastră şi înfățișate tot pe pl. SNXV, fig. 1, mai însemnăm aici urmă- 
toarele: o buceă dela butucul (s. căpăţâna) roții unui car (nr. 24), — 

mai multe cuie (nr. 9—12 și 18),—un cârlig (nr. 27),— un nit (cuiu 
cu floare mare, lată: 20), — un belciug (nr. 33), — un fragment de 
bară cu o verigă, poate dela un frâu (n. 19),—şi un alt fragment 
neidentificabil (21). (Cf. și fig. 29 de pe pag. 572). 

E. Bronzuri. De citat în fruntea obiectelor de bronz, găsite la ce- - 
tate, sunt două fibule (agrafe) în formă de arbalet, dintre cari una 
complet păstrată, cu acul prins înăuntru, acoperită de o frumoasă pa- 
țină verde (pl. XXV, fig. 1, nr. 26, și fig. 29), iar cealaltă având lipsă numai 
capătul lung al mânerului (extremitatea patului de arbalet) și acul, lu- 
crată, încă şi mai cu îngrijire ca cealaltă, cu incrustaţii de smalţ (dispă- 
rut azi) pe partea rotundă a patului arbaletului (pl. NXV, fig. 1, nr. 31). 
Forma aceasta de fibule, caracteristică pentru sec. III d. Hr. (2), 

(1) Cf. Vegetius, r. mil., Il 15 (a cărui descriere făcută la sfârşitul sec. IV-lea e cu atât 

mai prețioasă pentru împrejurările târzii, acum în discuţie, dela cetatea noastră) și ilus- 

traţiile dela Rich, Dot. ant. rom. pag. 313, s. v. hasta velitaris şi p. 103 s.v. veru, 
(2) CE. pentru alte descoperiri, Hans Lehner, Die Binzelfunde von Novaesium, în opera 

Novuesium, Bonn 1904, p. 395 sq. şi pl. XXIV, fig. 51,52 și 53,— Drexel, Kastell Foimingen, 

OGRL, XXXV, p. 40 și pl. VI, fig. 1 şi 3 (forme mai vechi, sec. II-III), — ete. (RIO 

și OGRL, passim).
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ne este cunoscută tot în Dobrogea și din tezaurul de curând des- 

coperit la Suluc, lângă Măcin, datat sigur, întocmai ca la hegens- 
burg în Bavaria (1), prin monetele dela, Gallienus (253—268), găsite 
împreună cu celelalte obiecte de aur—fibule (una completă cu in- 
crustaţii de smalţ, cealaltă numai ca fragment din curbura patului 
de arbalet), o statuetă votivă (fragmentară), etc. 

Dimensiunile fibulelor dela Pantelimon sunt: pentru nr. 26, 
0.080 m. lungimea patului, 0.053 m. lungimea vergii arcului, 0.032 m. 
diametrul curburii; pentru nr. 31, 0.050 m. lungimea vergii ar- 
cului și 0.035 m. diametrul curburii dela patul arbaletului. 

Ambele fibule sau găsit la poarta de SV: cea completă, la piciorul 

turnului din stânga, iar cea fragmentară, la piciorul turnului din 

dreapta. 

Alte obiecte de brouz sau găsit în interiorul turnului patrulater 

de S, și anume: un clopot de vite, în formă conică, cu un ochiu 

(ansa) sus, de petrecut prin el un lanţ sau o coardă, cu care să fie legat 

imprejurul grumazului animalului (pl. NXV,£. 1, nr. 15 și f. 29); un cârlig, 

poate de atârnat carne (pl. cit., nr. 28 şi 1.29), căci turnul în care s'a 

găsit, a servit ca magazie de provizii, după cum araţă cantitatea, 

extraordinar de mare de oase (necalcinate) de bou, de oaie, de capră, 

etc.; două alte fragmente de plăci subțiri de bronz, poate tot din 

tălăngi de vite (nr. 14 şi 16); un fragment dintr'un tub de bronz, 

găsit la poarta de SV (nr. 22), unde sau cules și cele mai. multe 

din obiectele de fier; o verigă de bronz (nr. 30), găsită la turnul 

circular de colţ, dela. N, şi alte vreo două fragmente, fără impor- 

tanţă, deosebită (nr. 25: ţintă de bronz cu floare convexă; 23: frag- 

ment ornamental; 29: bobiță de joc). 

F. Obiecte de sticlă, os, piatră și lemm. Nici vase de sticlă 

nu ni Sau păstrat întregi la Ulmetum, ci avem numai vreo câtevă 

fragmente, dintre cari cinci de sticlă verde — foarte comună în 

provincii (2) — sunt picioare de pahare (pl. XXIV, fig. 2, nr. 8,.14, 

17, 19 şi 22) cu diametrul cercului de bază, de 40—46 mm., 

iar un fragment de sticlă albicioasă, transparentă, foarte frumos 

irizată (pl. cit., nr. 16) alcătuește peretele cu buza unui pahar. Nr. 

9 şi 13 — de sticlă verzuie — sunt două tortițe de ceşti mici; nr. 

15 — tot de sticlă galben-verde — baza unui vas cu fundul foarte 

(1) CE. Novaesium, p. 396. _ | i 

(2) CE. L. Jacobi, Das Romerkasteli Sanlburg, Homburg vor der Hâhe 1897, p. 457.
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lat; nr. 18, 20 și 24 sunt buze de Găni, prima de sticlă verde 
ordinară, a doua de sticlă galbenă frumos reliolată, și acoporilă de un î7îs argintiu, iar a treia, de sticlă galbenă-fumurie, transparentă. Nr. 25 reprezintă, marginea unei patere, interesantă prin amănunţul 
de tehnică antică; ce ni-l arată în secțiune: marginea e formată prin îndoirea, adică, supunerea, extremității sticlei, intocmai ca la o pânză, sau la un carton, așă încât avem o margine dublă, mult mai groasă decât corpul vasului. Sticla e incoloră și transpaventă. Nr. 21 e un fragment tot de sticlă. incoloră, dela o mică cupă sau dela vreun pahar cu picior. In sfârşit în nr. 23 avem un fragment din acea sticlă, verzuie translucidă, care eră, întrebuințată de cei antici pentru geamuri; nr. 7 pare a, fi marginea neregulată a unui astfel de geam. Aceste din urmă două fragmente sunt foarte preţioase prin valoarea lor documentară directă, cu privire la amănuntul istoric cultural și altfel de presupus, dar acum demonstrat prin însuș restul antic, că locuinţele cetăţenilor din Ulmetum, cel puțin acele ale celor mai avuţi dintre dânșii, erau prevăzute cu geamuri de sticlă, — ceeace constituiă un element de civilizație înaintată în acest colţ înde- părtat al Imperiului. Pentru fusaiola de sticlă, găsită tot aici, vezi mai jos, 
Ca obiecte de 0s, avem mai întâiu două ace cu grosimea respec- tabilă de 2 mm. în diametru (pl. XXIV, 2, n. 10 și 12): la unul din ele (12) s'a păstrat și urechea. Apoi, un obiect de atârnat; la, gât, ca ornament, un fel de amuletă în formă, de piramidă cu patru laturi, înaltă de 0.064 m. Și având baza pătrată de 0.014 m., pe o lature. Motivul ornamental e format de o serie verticală, de cercuri, liecare cerc având altele mai mici, concentrice, în interior. Acest motiv ne e cunoscut atât de pe obiecte cari au servit chiar ca amulete (1), ca simbol sacru, cât și de pe obiecte de uz zilnic (2), ca, simplă orna- mentare. Cât priveşte cele două oase, prelucrate ca un fel de un- drele (pl. cit., nr.5 și 6), ele par a fi mai mulţ niște surogaţe bar- bare pentru âcele din epoca bună, 

Pe pl. XXV, fig. 2, am strâns, după cuprins, nu după materia] toate «fusaiolele » găsite la Ulmetum. Trei dintre ele (nr. 4 13 si 15) sunt de piatră; nr. 15 e chiar de marmoră, albă, zaharoidală Nr. 9 e de sticlă, verde, ordinară, — iar toate celelalte sunt de pă- mânt ars, și anume: nr. 7, 12, 16, 18, 19, 17 și 21 de terra nigra; 

  

(1) Cf, Baumeister, Denkm. I, p. 76, fig. 16 (la p, 15). (2) CE. RLAO, XI, p. 55 sq, fig. 30, nr, 12,
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nr. 8, o simplă cărămidă, prelucrată ca roată găurită, probabil pentru 

vreun joc de copii; nr. 11, 14 și 22 sunt de lut ars, roșu. 
Ca, obiecte excepționale de pământ ars, avem la nr. ] un fragment 

de pastă, cu o inimă săpată cu un vârf ascuţit, ca obiect de dar 
glumeţ; nr. 5, un rest de pământ, din pasta vaselor ordinare in- 

digene, cu un desen în formă de cruce, rămas impregnat dela obiectul 
original, poate tot un vas; nr. 3 şi 6 sunt capace de hydriae (ul- 
cioare), iar nr. 20 e un fel de mistrie, a cărei întrebuințare îmi 
e neclară. 

Resturi de lemne arse sau găsit în mare cantitate de jur îm- 
prejurul cetăţii: după cât se poate recunoaște din cărbunii destul 
de bine păstraţi, esenţele întrebuințate de preferință în cetatea 
noastră au fost stejarul, specia «tufan», şi bradul: ambele feluri de 
lemne sunt până astăzi întrebuințate aproape exclusiv în Dobrogea, 
care, în ce privește tufanul, are atât în judeţul 'Tulcea cât și în ju- 
deţul Constanţa încă până acum, chiar ea însăș, întinse păduri de 
astfel de stejari de stepă, numiţi după înfăţişarea, lor modestă tutani. 

IV. Consideraţii istorice. 

Paza Dobrogei îu bine întemeiată deabia dela Traian —între anii 

100 și 110 —când se aşează în Nord, la Troesmis (lglița), legiunea V 

Macedonica, iar în Sud, la Durostorum (Silistra), legiunea XI Claudia (1). 

Avântul luat imediat după ocupaţia militară de această provincie 

«seylhică» fu aşă de puternic și cuceritor, încât numai în timp de 

două generaţii, până pe la 160—1'70, găsim întregul ţinut inundat cu 

populaţie romană, şi până în imediata apropiere a oraşelor grecești 

dela mare întimpinăm coloni romani așezați alăturea cu Thracii în- 

digeni și cultivând în bună înţelegere cu ei pământul Dobrogei. Am 

arăţat; în alt loc (2), cum dela graniţa actuală spre Bulgaria și până 

la 'Tulcea şi Isaccea, diferiţii vici, cu respectivele villae ale marilor 

proprietari, se ţin lanţ, atestând o vieaţă rurală thraco-romană, orgă- 

nizată chiar—până la un anume punct— municipal-roman, în terri- 

toria cu quinguennales, a căror capitală e în vreuna din vechile 

așezări dacice, precum erau diferitele -dave ale Dobrogei, Capi- 

(1) Cf, B. Filow, Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletian, 

Leipzig 1906 (VI. Beiheft la Klio. Beitrâge zur alten Geschichte), p. 64 și 66. 

(2) Cetatea Tropaeum, Consideraţii istorice, în Buletinul comisiunii monumentelor 

istorice IV, p. 1 sqq. şi 163 sqq. și aparte, Bucureşti 1912.
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  dava, Sucidava, etc., ori civitas Ausdec.... și altele, sau in 7e- 
giones, cu capitala în orașele grecești — pe latineşte oppida (1) — 
dela, mare. Diferiţii vici sunt direct administrați de magistri, aleşi 
de locuitori, sau, mult mai rar, trimeși, resp. aleşi dela centru (în 
ultimul caz respectivul «primar» pare a se fi numit cu un termen 

special, princeps loci (2), ca la Ulmetum), sau, ca în cazul «cetăţii» 
Ausdec..., de actores, ca în unele canabe de pe lângă lagărele mi- 
litare din Germania, — în canabele dela 'Troesmis fiind însă tot 
magistri, ca în toţi vici-i dobrogeni (3). 

Printre aceste sate —comune rurale — întemeiate pe baze thraco- 
romane, găsim și așezarea dela Pantelimonul de sus, încă de prin 
anii 140 d. Ilr. Prezența acestui vicus, numit Ulmetum, aici în 
mijlocul Dobrogei, ca centru important, unde sunt activi în calitate 
de coloniști agricoli cives Romani alăturea, de Bessi, aduși tocmai 
din Thracia, are nevoie şi de o explicare pur economică, în afară 
de împrejurările de ordin general, expuse mai sus. 

Sistemul drumurilor dobrogene în vremea romană este plănuit 
dela, început după anume principii statornice: avem drumuri mari 
imperiale, viae, în direcţia Nord-Sud, pentru circulaţia, trupelor, func- 
ţionarilor şi călătorilor cu afaceri însemnate, spre centrul Imperiului, — 
și avem drumuri vicinale, semitae, în direcția Vest-Est, pentru le- 
găturile economice şi sociale ale localnicilor: în special pentru cir- 
culația, dela orașele grecești, comerciale, spre centrele rurale Și mi- litare din mijlocul Dobrogei și dela Dunăre, şi invers. 

E acum lucru firesc, că acolo unde se întretăiau, pe axa, longi- tudinală a, provinciei, diferitele viae și semilae, să se fi desvoltat 
mai repede şi mai înfloritor centrele economice și culturale, cari cădeau la punctele de intersecţie. 

Trei drumuri imperiale taie Dobrogea dela Sud la Nord: unul pe lângă Dunăre, altul pe lângă Mare, şi al treilea prin interiorul pro- 
vinciei. Cele două dintâi alcătuesc propriu zis un sigur drum, care, pornind dela Marcianopolis, merge direcţ la, Durostorum, iar de acolo o iea pe Dunăre la vale până la vărsarea fluviului în Mare, de unde calea, o apucă spre Sud, prin oraşele greceşti de pe litoral, spre a, se sfârşi prin Odessus (Varna) iarăș la, Marcianopolis, de unde a plecat. Acest mare drum circular, care ne apare în pietrele miliare 
(1) Cf. CIL, III 12489: Histrus oppidum. | - (2) Asupra acestui termen voiu reveni mai jos în amănunte, cu documentele necesar (3) Dâna odată tot materialul respectiv în citatul meu studiu asu . Are, pra cetăţii Zropae : i aasnnă zu x y 3 cred oţios a mai încărcă notele cercetării de faţă cu o documentare acum cunbae i : scută,
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până acum descoperite ca, deplin întemeiat încă dela Hadrian, a fost 
fără îndoeală tot de Traian isprăvit (1), ca drum imperial roman cu 
caracter oficial, având mutationes și mansiones hotărite, în dife- 
ritele -castre şi castele de pe malul Dunării, și în diferiţii vies de 
pe lângă orașele greceşti dela malul Mării. Ca 

Drumul prin interiorul provinciei «seythice» porniă tot dela Mar- 
cianopolis, direct spre Nord. EI trecea întâiu prin Abrittus și apoi 
prin Tropaeum (2). Pe unde mergeă însă dela Tropaeum înainte, 
spre Nord, nu e tocmai sigur. Harta din CIL. III, făcută numai cu 
aproximaţie, după descoperirile izolate de pietre miliare, dă acestui 
drum o direcţie cu totul schematică şi ipotetică, trecându-l pe la 
Apus de Enigea, Cocargea, Dorobanţul (Bilarlar) (3), apoi direct prin 
Caildere. şi Kizilassar la Isaccea (Noviodunum). Acest traseu cred 
că trebue modificat; precum urmează. 

Lângă staţia Mircea-Vodă, pe linia Cernavoda-Constanţa, s'au păs- 
tra urmele unei cetăţi insemnate, singura de acest fel din întregul 
sistem al valurilor de piatră şi de pământ dintre Axiopolis și Tomi. 
Tocilescu credeă chiar că ar fi cunoscuta Zaldapa sau Zeldepa (4), 
ceeace nu e de fel probabil (5). In orice caz primul punct dela Tro- 
paeum spre Nord, de admis ca, principală etapă a drumului imperial, - 
trebue să fie cetatea dela Mircea-Vodă, Al doilea punct (6) e admis 
și de editorii «Corpului»: e vicus Hi... dela Dorobanţul (Bilarlar) (7). 
Dela Bilarlar spre Nord nu găsim altă aşezare antică mai însemnată 
ca cea dela, Pantelimonul de sus: vîcus Ulmetum. lar această lo- 
calitate e chiar în direcţia drumului imperial, încât suntem oarecum 
siliți s'o admitem ca principală stațiune a acestui drum. La Nord 

„_(]) Căci de sigur, încă din timpul Flaviilor, drumul Dunării a trebuit să fie întemeiat, 

pentru circulaţia soldaţilor și funcționarilor, cari staţionau ori aveau afaceri pe limes, 

iar în ce privește drumul pe litoralul Mării, acesta, eră tot așă de vechiu ca şi înseși 
orașele grecești de aici. 

- (2) CE. şi studiul meu Cetatea Propaeum, în Bul. com. mon. îst., IV. 
(3) In CIL. Danikidi este greșit identificat cu Dorobanţul. Acesta din urmă e numele 

satului Bilarlar, așezat la NV de Danikiăi. 

(4) Fouilles et vecherches, p. 151, unde «Notitia Dignitatum» e de sigur o' scăpare din 
vedere, în loc de Theophylactus. | 

(5) Din știrile 'lui Theophylactus reiese clar, că trebue să fie mai la Sud. Asupra che- 
stiunii voi reveni cu alt prilej. o 

(6). Inainte de acesta mai avem fixat încă un punct la Celebikidi, printr'o descoperire 
anticarică: aici s'a găsit «întrun șanț un vas cu monete antice, astupat la gură cu o 

piatră». Dosar MNdA pe 1897, p. 98; - 

(7) CIL,. III 12494. 

Analele A. R.—Tom. XXXIV.—Memoriile Secţ. Istorice. 6
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de Ulmetum avem o altă aşezare romană la Kiiciuk-Kidi, documen- 
taţă prin inscripția lui L. Pompeius Valens, mare proprietar rural 
în regio Histri (1). Apoi, avem la Caildere un vicus(2), iar și mai 
la Nord, lângă Slava Rusească, avem o cetate excepţional de mare — 
cea mai însemnată din toate cele cunoscute în interiorul Debro- 
gei (3) — şi care, firește, a fost — precum reiese și dinti”o piatră 
miliară din anul 237, găsită aici (4)—şi punctul de interseclic al 
tuturor drumurilor din Nordul provinciei. Dela Slava Rusească spre 
Isaccea- Noviodunum, unde avem dela Dioclețian, ca garnizoană o 
întreagă legiune (5), o serie de alte așezări romane cunoscute, indică 

lămurit direcţia drumului imperial prin interior: Daucea, Meidankisi 
şi Niculiţel sunt etapele mai însemnate, documentate prin inscripţii 
și ruine, ca așezări romane (6), pe drumul la Noviodunum. 

După ce am fixat astfel drumul principal prin interiorul Dobrogei, 
să examinăm, cari suri diferitele căi secundare, cu direcţie mai ales 
vest-ostică, prin cari se făceă legătura repede și ușoară între cen- 

(1) CIL. III 12489: v. mai sus, p. 532 sq. 
(2) CIL,. III 12487, din anul 187 d. Chr.: citat un magister vici. 
(3) Are o suprafaţă de c. 24 ha. Această cetate însemnată cred că ar puteă fi Ibida, 

pomenită de Procopius în De aedif. IV 1, ed. Bonn, p. 293, cu aceste cuvinte: Jo 34 
mov peră <nâno (adică după Ulmetum, mai la Nord) "If nshre, "1 &h mod meprfshov zonă 
înendvYer, încep ăvavewofrevos obăeptă pehhihoet dxoporărny dtenpătano sivor. In adevăr, Pro- 
copius trecând la orașele reianoite de Iustinian în Seythia minor, înșiră dela Sud spre 
Nord castelul $. Cyriilus (lângă Axiopolis), Ulmetum, Ibida. şi Aegyssus. Dintre acestea 
trei sunt localizate; a patra, Ibida, având în vedere enumerarea sistematică dela Sud 
spre Nord, ar trebui să fie cetatea dela Slava Rusească. Aceasta, cu atât mai mult, cu 
cât noi, pe de altă parte putem constată, că de fapt această cetate prezintă toaţe ca- racterele specifice fortificațiilor târzii romane (cu zidurile și turnurile acelui timp). 

(4) Maximinus și Maximus pun miliaria nova și repară vias et pontes disru/ptas]. 
Piatra miliară, pe care şi în CIEL, II, harta IV, şi la Weiss, D'orudscha, harta şi pag. 53 (unde găsim chiar vorbele: «une zin zweiter ohne Zneifel diese Route (dela Noviodunum spre Sud) festlegender Meilenstein kam in Tsehamurli de sus, siidlich von Pabadas, zum Vorschein), o vedem fixată ca semn de drum antie prin Ceamurl: ae sus, a în realitate adusă din cetatea, dela Slava, cum spune clar Tocilescu, Arch.-epigr. Mitt. XI p. 38, n. 42 unde însă în loc de Camăna, e a se ceti Kamena, și tot așă și în CIL,. III îa ar. 7612, unde chiar e citată aserţia lui Tocilescu şi totuș piatra e neexact localizată 

(5) După Filow, o. c., p. 84, în Noviodunum a fost așezată chiar d 
lovia. Părerea mea în această privință am expus-o în studiul despr 
n. Î, pe baza unei nouă inscripţii, care pomenește un cent 
babil /Zovia], la Salsovia. Am dară aceeaș convin 
mente cevă deosebite. 

(6) CII. Il 7522 (Daucea); 14445 (Meidankii); 7520, 7521 și 7611 (Niculiţel): piatră miliară pusă în cinstea împăratului Iulian. ia 

ela, început legio 7 
j e Salsowa, p. 26 și 

urion din legio 1, foarte pro- gere ca Filow, pe baza unor argu- 

ultima, o
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trele romane dela Dunăre şi cele din interior, ori i centrele „grecești 
dela Mare, și invers: e Ă 

Prima cale secundară, dela Dunăre la Mare, incepând din Sudul 
Dobrogei, trebuiă să lege diferitele centre însemnate din interior— 
Abrittus, Tropaeum și “cetatea dela Cavaclar (1), — cu cele două 
mari artere de circulaţie. Avem deci ca dat, mai înainte de toaie 
triunghiul de drumuri: Abrittus-Tropaeum-Cavaclar, trecând prin Sa- 
ragea (vicus....) (2), Azarlâc (Civitas Ausdec...) (3), Kerimkuius (4), 
Kioseler (monumente și ruine) (5) și Beşoul (6). Dela Cavaclar avem 
asigurat, printr'o piatră miliară cu m.p. VI (probabil începând dela, 
Cavaclar) (7), găsită la Edilkidi, drumul spre 'Tomi, prin centrul de cul- 
tură greacă, Sofular(8), nu departe la NE de Cavaclar şi de sigur 
în relaţii strânse cu acesta, şi prin însemnatul centru rural roman 
dela Hassiduluk (9), vicus— de veterani şi cives Romani — apar- 
ținând teritoriului orașului grec dela Mare. Pe de altă parte tot prin 
Cavaclar treceă şi drumul, care legă direct Callatis cu Tropaeum, 

, prin Tropaeum, cu castrele şi castelele dela Dunăre. In adevăr, 

  

(1) Ruine însemnale ale unei așezări întărite din epoca bizantină, i încă nedate în vileag 

prin vreo publicaţie. 
(2) CIL. IE 14210, 14211; cf, şi Kalinka p. 232, n. 289 (fragment de piatră funerară, 

numai cu relieful). 

(3) CIL. III 14437 (găsită, după știri orale, la Azarlâc). Cf. și inscripţia funerară greacă 
din Arch.epigr. Mit. XVII, p. 98, găsită tot la Azarlăc. 

(4) Cărămizi și un conduet de apă (mergând la Tropaeum și de aceeaș factură cu 
unul din conductele aflăţoare aici), chiar pe uliţa principală a satului. Vezi și inscripţia 
greacă din Areh.-epigr. Mili. XVII p. 113. 

(5) In special e de citat drumul antic, tăiat în piatră, vizibil și astăzi. O statue găsită 

acolo se află ia Muzeu în sala de sculpturi (e încă nepublicată). 
(6) Centru thraco-roman: ef. CIL. III '7530, influenţat și de cultura greacă dela mare: 

CIL, II 7540; inscripţie onorară pentru Septimius Severus și familia lui (din a, 201) în 
latineşte și grecește, 

(7) E drept, că în CIL. III, la nr. 12518 şi nr. 13756, se emite părerea că piatra a fost 
adusă toemai dela mare și că în r. 10 ar fi de completat /a Cal/l/atide] m. p. VI. Această 

ipoteză e însă cu totul neverosimilă, Edilkidi find la 25 de km. de locul unde ar fi 

trebuit să stea piatra pe drumul dela Callaţis la Tomi şi deci monumentul n'ar avea 
cum și de ce să fi fost transportat la așă distanţă. Dacă Weiss, Dobrudscha, p. 66, admite 

acelaș lucru ca editorii Corpului, aceasta provine de acolo, că nici el nu ştie de existenţa 

însemnatei cetăţi dela Cavaclar. Timpul când a fost pusă piatra, sub Valentinian, Valens 
şi Gratizii; Goncordă perfect cu caracterul ţârziu roman al cetăţii dela, Cavaclar. Distanţa, 

între Cavaclar și Edilkidi e cevă mai mare ca 9 km. (6. p.), dar numai cu vreo 2 km,, 

așă că piatra a trebuit să fie de sigur cevă mutată din locul ei. 
(8) Cf. înser. din Arch.-epigr. Mit. VIII, p. 8. 

(9) Cf. CIL. III 7582, 7543, 7544, 12495—12501,
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avem până la jumătatea drumului Callatis-Cavaclar — începând dela, 
Callatis —- încă două staţiuni asigurate, la Sarighiol și Keragi, unde 
s'au găsit însemnate resturi antice, —în special morminte romane, 

foarte solid clădite (1). | 
Dela, Tropaeum spre VNV, pentru legătura cu castrul legionar 

dela Durostorum și cu însemnatul centru militar și economic dela 
Axiopolis (2), siațiune principală a flotei dunărene (3), porniau două 

drumuri scurte, cari, îndirect, duceau la cele două centre: spre 

Durostorum trecând prin castelele dela Cuzgun şi Oltina (vechiul 
Altinum), de unde se mergeă la Apus pe drumul cel mare al Du- 
nării, — iar spre Axiopolis prin castelul dela, Rasova (poate vechea 
Flaviana) (4). 

Al doilea drum secundar dela Dunăre la Mare e cel direct Axio- 
polis-Tomi, pe linia valurilor, trecând prin cetatea, dela Mircea-Vodă, 
prin centrul rural — foarte înfloritor — romano-greco-thrac, dela, Ala- 
kapu (ţinând de 'Tomi) (5) și prin satul, iarăș de cultură mixtă greco- 
romană, ca toate cele din teritoriul cetăţii Tomi, dela Hasancea (6). 
O dovadă sigură — dacă mai e nevoie —că, la, Axiopolis se desfăceă, 
cel puţin acest drum spre interior, o avem într'o inscripţie a unui 
beneficiarius legati legionis XI Claudiae (7), care ne arată că în 
Axiopolis eră o stalio de beneficiarii, ceeace însemnă, prin însăș 
existenţa ei, o răscruce de drumuri (8). 

A treia, cale secundară dela Dunăre spre Mare a plecat sigur din 
Capidava, unde iar avem documentată, o statio de beneficiarii (9). — 
Nu departe de Dunăre, la, Băltăgeşti (v. mai jos) această cale însă 
se bifurcă: un drum o apucă spre SE către Dorobanţul (vicus 

  

(1) Inedite. 

(2) Cf. pentru documentare daţele dela Weiss, o. c., p. 45, și Tomaschek, la Pauly- Wissowa, II, p. 2628. Vezi şi mai jos. 
(3) CIL. II 7485: inscripție închinată împărătesei Iulia Domna de pautae umiversi Danuvii. 

(4) Până în ziua de astăzi drumul dela Cernavoda la Adamelisi trece tot prin Rasova, calea, directă fiind cu totul grea din pricina accidentelor de teren. ! (5) CIL. III 7637 din a. 116/7,—14214,27 (pilinguă) şi Arch.-epigr. Mitt. VU 29 și XIX 93 (6) Arch.-epigr. Mitt. XI 62 și XVII 97: două inscripţii funerare grecești. 
(7) CIL. III 14439. 
(8) Cf. studiul lui A. v. Domaszewski, Die Beneficiarierposten und die Rom Strassennetze, în Westdeutsche Zeitschrift, XXI, 2 (1902), p. 158 sgqg (9) CIL. II] 14214%: fratele răposatului beneficiarius consularis, domiciliat în Qa- pidava, e optio leg. I Ilalicae: semn că poate o zezillatio steteă, în sec. II] chiar în castru] de aici (cf. și Patsch, la Pauly-Wissowa, s. V,). Ă 4 

îschen
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Hi...) (|), iar de aici, prin Caramurat (vicus Clementinus) (2) și 
Canara (3), la Tomi. Un argument de ordin istoric (4) — destul 
de puternice — pentru admiterea acestui drum, cred că poate fi si 
faptul că elementul grec se poate urmări în direcţia aceasta NV 
căl puţin până în apropiere de Dorobanţul (vicus Hi...) (5), la 
Caramurat (vicus Clementinus), — unde el eră importat direct din 
Tomi, creându-se astfel aici un centru de cultură mixtă, greco-ro- 
mană, şi care apare în chip învederat ca făcând parte din orga- 

nismul tomitan (6). Weiss, admițând și el în parte acest drum, crede 
că porniă numai din Dorobanţul, unde va fi fost acea enigmatică statso, 
numită T'res protomae («Trei chipuri cioplite »), dela care se numărau 

XĂ VII m. p. până la Tomi, unde sa găsit piatra miliară cu această, 
indicație, din a. 134 d. Hr. (7): din întâmplare nu se prea potrivește 
distanţa, care e, în realitate, simţitor mai mică,— pe când dela Tomi 
la cetatea, de lângă Mircea-Vodă, cele 27 mile sunt tocmai distanța 
exactă. Dar nici pentru Mircea-Vodă nu se pare că e de admis 
numele modest de res protomae. Așă încât deocamdată stațiunea, 
Tres protomae va trebui să rămână, tot neidentificată. 

Direcţia celuilalt drum e bine fixată prin centrele antice aflătoare 
direct spre Răsărit, în calea lui către Histria: Bălţăgești (8), Pante- 

(1) CIL. III 12494. 

(2) Iarăș un centru thraco-roman. CIL, III 7565 și Arch.-epigr. Mitt. XI 63 și XIV 29: 

două pietre funerare grecești ale unor persoane cu nume romane, 

(3) Intre Canară și Anadolkidi au existat în vechime mai mulți zici greco-romani, 

ținând ca territorium de Tomi: la Anadolkidi un vicus Purris Muco...: CIL. II 7533: 

finele sec. III; cf. şi 767, 7536, 17542, 7556 și '7569, precum şi Arch.epigr. Mitt. VIII $, 

XI 65, XIX 222; iar lângă Palazu un vicus Seuia: CIL. III 7536: cf. și 7569 și Arch.- 

epigr. Mitt. VIII 9, XI 63 şi XVII 93.—Apoi chiar lângă Canară se află ruine vechi.— 

Dimpotrivă la Cogeali nu s'a găsit nimic, aşă încât locul acesta, trebue șters și din harta 

și din expunerea lui Weiss, întru cât inscripţia din CIL. III 7528—Arch.-epigr. Miti. XI 

p. 36,-e tot din Cogelac, ca, și piatra miliară CIL. III 14462, iar nu din Cogeali, care e 

mult mai Ja Sud. 
(4) Pe lângă cel economic, așă de simplu, că centrele amintite trebuiau să fie legate 

între ele pe o direcţie oarecare, direcţie aici precis indicată ca fiind cea de VE, prin 
însăș situaţia, respectivă a așezărilor. 

(5) Care făceă parte din territorium Capidavense, precum ne arată apariţia Cocceilor 

din Capidava: M. Cocceius Hilus, în Dorobanţul (CIL. III 12494). Este deci de corectat 
în CIL. 2. c,, atribuirea la Tomi a acestui vicus, în sensul mutării lui la rubrica cen- 

trului Capidava. 

(6) V. mai sus, în text, și n. 2, și ef, Weiss, o. c., p. 59. 
(7) CIL. IN 7613 și Weiss, p. 69. 

(8) CIL. III 12477,
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limonul de sus-Ulmetum (1), Cogelac (2), Caranasuf-Histria (3). 
O semita dela Băltăgești spre Seimenii mari (4) scurtă drumul celor 
ce veniau sau se duceau pe calea prin Ulmetum în susul Dunării. 

O a patra cale, aceasta în diagonală prin mijlocul Dobrogei, uniă 
Tomi și Histria cu Carsium, trecând tot prin Ulmetum. Acest 
drum este iarăș destul de bine cunoscut prin o sumă de etape. 
Astfel, cam de pe la Canară, din drumul cel mare al litoralului 
se desfăceau spre NV două semitae: una spre vicus Clementinus, 
pe care am studiat-o mai sus, și o a doua, mai spre N, către Ci- 
cracci (5) și Cavargic (6). In localitatea din urmă drumul dela Tomi 
se întâlniă cu cel sudic al Histriei, care treceă prin teritoriul rural 
al orașului grec, și în special prin însemnalul vîcus Cereris (Cara 
harman). Dela Cavargic direcţia drumului a fost prin Chirişlic (7) și 
Ulmelum, spre Șiriu (8). Staţiunea finală, Carsium-Hârșova, îm- 
preună cu localităţile antice. învecinate: Eski-Sarai-Crus, Groapa Cio- 
banului și Dulgheru, sunt toate inundate de elementul grec, venit pe 
drumul dinspre SV, atât direct din Histria, şi Tomi, cât și din lumea 
greacă sudică. Astfel avem la Carsium o inscripţie greacă pomenind 
senatul și poporul metropolei «Pontului stâng», ca și cum ar fi 
pusă chiar de Tomitani (9), —apoi un alt fragment grec (10), iar pe mai 
multe mănuși de vase găsim stampile grecești, pomenind magistrați 

(i) Pentru drumul direct Uimetum-Hisiria, cf, şi inscripția noastră de mai sus, cu 
Aelius, buleula Histriae, găsită la Pantelimon, 

(2) Afară de piatra miliară dela, Maximinus, cu distanţa, (dela Durostorum?) de o sută 
de mile (m. p. C), s'au găsit aici și o sumă de monete antice (dosarul Muz. Nat, de 
Ant. pe 1882, p. 97) precum și inser. funerară CIL. III 7528 (ef. și dosarul M.N.d.A 
pe 1884, p. 65). 

(3) Cf. OIL. III p. 2699 și Arch.-epigr. Mill. XI p. 69. 
(4) CIL. III 7487 (dela Diocletian) și 12476 (tot sec. III). 

(5) Cf. Arch.-epigr. Mitt. VIII 20: inscripţie onorară, în dialectul doric, 
Heracleia pentru guvernatorul Moesiei inferioare, T. Flavius Longinus Q. 
prin a. 155 d. Hr. 

(6) V. dosarul MNdA pe 1911, nr. înreg. 111, din 28 Aprilie: 
dită, aflătoare la locuitorul Petre Gherghiţan din Cavargie. 

(7) Aici s'a găsit în vara trecută o monetă a orașului Histria, 
(8) Dintr'un mormânt antic dela Satișchioi, la SE de Siriu, Muzeul Naţional posedă o brățară de aur. S'au găsit în total două brățări de aur, patru cercei, două mânere de cuţit, două fibule și patru mărgele, împreună cu nişte oseminte (Dosarul M. N. q, 4 pe 1906, p. 39 şi 145, și 1907, p. 191 sq). Mi 
(9) Arch.-epigr. Mitt. VIII 4: e numai sfârșiţul inscripţiei. 

(10) Arch.-epigr. Mitt. XI 38, | 

pusă de brașul 
Marcius Turbo, 

inscripție greacă ine-
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(archonţi) din insulele Rhodos și Knidos (1):. la Eski-Sarai-Cius, o 
inscripție grecească funerară 9); la Groapa Ciobanului o inscripţie 
onorară, pusă cu aprobarea probabil tot a metropolei Seythiei, 'Tomi, 
cdfpar Boohije, dijuab» (3), de un anume Abp. Beddogec Geodopob 
—fără îndoeală negustor grec —în cinstea lui Flavius Pannonius, 0 
apăztorac (4), un ofițer ori funcţionar superior roman dela Jimnes; 
la Dulgheru (5) o inscripție votivă, închinată Qe& 'Ioyvp6 (probabil 
Mithras) (6). 

Drumul secundar, SE—NV, Tomi-Carsium, ni se prezintă astfel 
ca principală arteră de comunicaţie între metropola greacă a pro- 
vinciei Seythia, şi centrele romane dela Dunăre şi din interior: valea 
Casimeei, pe care în chip natural o urmă acest drum spre NV, îl 
conduceă tocmai prin cetatea noastră dela Pantelimon. 

Mai la Miazănoapte de linia Capidava-Ulmetum-Histria, înţim- 
pinăm o altă serie de așezări antice, cari în chip firesc trebue să 
fi fost legate între ele printr” o semila dela V la E: dela Corsium 
spre Răsărit, avem la Hazarlâc vicus Verobrittianus (7), cu cas- 
telul ridicat acolo de Valens (8); mai la Răsărit e Dulgheru (9), 
apoi, tot înainte, Casimcea (10), Caildere (uicus...) (11) și Sarighiol (12), 
si în fine Ceamurli de jos (13), pe drumul imperial de pe litoral. 

In sfârşit, în coiţul nord-vestic al provinciei «scythice» găsim un 
întreg complex de semitae, cari leagă cele două castre legionare 
ale secolului al IV-lea, din 'Troesmis şi Noviodunum, atât direct între 
ele, cât şi cu diferiţii vici din vecinătatea lor. Din Troesmis — re- 
şedinţa, primului preot al provinciei Moesia inferior (14) — unde gă- 

(1) Tocilescu în Arch.-epigr. Mitt. XI 64 şi Rev. p. ist. arch, și fil. IX 1903, p. 3 sqd. 

(2) Arch.-epigr. Mutt. XI p. 28. 

(3) Arch.-epigr. Mili. XIV p. 20 și Cagnat IGR. |, n. 597. 

(4) Vâr egregius, Necunoscut din alte izvoare: v. Prosopogr. imp. Rom, s. v. 

(5) Cunoscut ca centru antic şi printr'o inscripţie votivă latină: CIL. III 7486. 

(6) Arch.-epigr. Mit. XI p. 64. 

(7) CIL. AI 12479 (cf. studiul meu Cetatea Tropaeum, I. c., p. 5 sq.) şi 12480, 
-(8) CIL. Il 7494, din a. 369 d. Chr. Cf. și inser. 7495 și 1496. 

(9) Cf. mai sus în îext şi n. 5 şi 6. 
(10) S'a găsit aici o piatră eu inscripţie, apoi pierdută (Dosar M. N. d. A. pe 1884, 

p. 64 sq). 

(11) CIL. III 12487, din a 187, 
(12) Centru rural ţ;aând de teritoriul Histriei. V. în Arch. -epigr. Mitt. XVII 88: insor. 

votivă greacă, pomeniad o phyle ionică Abjrxopsis, din Histria. 

(13) Cetate antică păsurată până azi. 

(14) CIL. III 7506: sacerdos provinciae (poaţe un fost beneficiarius : cețirea, acestui cu- 

vânt nu e sigură).
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sim — precum se și cuvine pentru o capitală —cel mai mare număr 
de beneficiarii din întreaga Moesie inferioară (1), pleacă două semitae: 
una, spre SE, prin Acpunar (2) și Ortakiăi (3), spre a se uni la Daucea, 
cu drumul cel mare central, Tropaeum-Ulmetum-Ibida-Noviodunum,-— 
iar a doua spre I, la Taiţa (4), unde eră o mare răspântie de dru- 
muri vicinale și se constată la a. 218 şi o statio de beneficiarii (5). 
Dela 'Taiţa, care eră așezată drept la mijloc între 'Troesmis și Novio- 
dunum și între Ortakidi şi Rakel (6), plecau drumuri în toate cele 
patru direcţiuni. Acea statio constatată aici va fi avut; dară ca divi- 
nități protectoare pe Quadriviae (7); aceasta cu atât mai mult, cu 
cât la Taiţa eră de sigur și graniţa, între cele două ferritoria ale 
orașelor-lagăre dela Troesmis și Noviodunum: în adevăr imediat la 
Răsărit de Taiţa, începe valui antic, care înconjură cetatea dela Nico- 
lițel, dinspre S şi E, caracterizând astfel ținutul de dincolo de val, 
înspre N și NV, ca, ţinând de teritoriul Noviodunului; de altă parte 
știm sigur, că centrul roman rural dela Greci, la NV de Taiţa, apar- 
țineă teritoriului stăpânit de Troesmis(8). Cât privește însăș Taiţa, 
e probabil, că ea făceă parte tot din teritoriul Troesmis-ului, întru 
cât stațiunea, militară-poştală de aici eră administrată de beneficiarii, 
cari trebue să fi fost trimiși de stațiunea, centrală din T'roesmis. 

O semila importantă, mai mult o via, nu trebue însă uitată aici, 
înainte de a trece la drumurile din NE Dobrogei. Dela, castrul antic, aflător azi la Bisericuța, în fața Galaţilor, duceă un drum, ea, și azi la Azaclău, de unde treceă peste Dunăre, la Gertina, lângă Galaţi, 

  

(1) Cf. CIL, UI 6118 -— 6180, 7505 și 7506, . 
(2) Aici s'a descoperit un Mithraeum ; un frumos relief cu Mithras taurochtonul, com= plet, și mai multe fragmente din alte două imagini de cult (aceeaș scenă, însă și cu bogatul chenar simbolic al istoriei zeului) se află la Muzeul Naţional (inedite), (3) Există aici până azi ruinele vechiului castru. 
(4) Cetate antică: cf. CIL. II p. 1000. 
(5) CIL. III 6161: un beneficiarius consularis legionis XIII7 geminae Antoninianae, de- tașat prin urmare din Dacia: pe calea Oituz-Poiana (confiuenţa Trotușului cu Siretul) — Gertina (castru antic lângă Galaţi) — Bisericuța (Dinogetia,, iar de aici Ja Troesmis ori la Noviodunum. , 

” (6) Pe drumul dela Dinogetia la Noviodunum avem încă un castel la Văcăreni, (7) CE A. v. Domaszewski, Die Beneficiarierposten, ]. 0. passim, şi altarul dela Oescus (Gigen), CIL. III 12349: Quadriuiae. Un frumos altar de marmoră posedă și Muzeul Na- țional, din colecţia Cogălniceanu, cu dedicaţia: Triviis Quadriviis (poate din Const Arch.-epigr. Mit. 1 p. 45. 
Ă (8) După dosarul MNaA pe. 1888, p. 63, s'a găsit aici o inscripţie votivă pusă în nume] municipiului 'Troesmis, 
„ele 

anţa):
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unde eră un castru însemnat (1), cap de pod al căii, care legă prin 
Moldova, pe valea Siretului şi a Trotușului, pe la Poiana și prin 
ivecătoarea Breţcului, Dacia centrală cu Moesia inferioară. 

Din drumul imperial 'Tropaeum — Ulmetum — Noviodunum, se desfă- 
ceau la cetatea antică dela, Slava rusească, identificată ipotetic de noi 
cu Ibida, două semitae importante spre NE şi SE. Cea de NE treceă 
prin vicus Nov..., constatat la Babadag (2), spre Aegyssus (Tulcea), 
iar cea de SE duceă pe valea Slava rusească direct la castrul dela 

Ciamurli de jos, pe drumul imperial al litoralului, unde se întâlniă, 
și cu cealaltă semita, care veniă tocmai dela Carsium (Hârşova), 
prin Dulgheru și Casimcea (vezi mai sus). : ” 

In: trei locuri dară se incrucișau din mai multe părți deodată cu 
marea arteră centrală dela S la N drumurile vicinale dela V la E, 

cari legau centrele romane dela Dunăre cu cele grecesti dela Mare, 
şi în toate aceste trei locuri, unde se formă ca un fel de mâre răs- 
pântie a unui întreg ţinut, găsim așezări și cetăţi însemnate, active 

încă dela începutul secolului al doilea și până târziu în secolul al 
VI-lea. Pentru Dobrogea sud-vestică avem cenţrul dela Adamclisi, 

(= Tropaeum), pentru cea, nord-estică pe cel dela Slava (= Ibida), 
iar pentru regiunea, de mijloc pe cel dela Pantelimon (= Ulmetum). 
O lume aparte, sub directa înrâurire a oraşelor-castre dela Iglița, 

(= Troesmis) și Isaccea (= Noviodunum) alcătuește ţinutul nord- 
vestic al provinciei noastre. | 

Din cele :spuse mai sus sa putut vedeă că centrul rural dela 
Pantelimon s'a întemeiat pe drumul direct între vechile și însem- 
natele aşezări dela Dunăre şi Mare, Capidava, thraco-romană, și His- 
tria greco-romană. Când anume, putem înțelege destul de precis din 
monumentele găsite chiar în cetatea noastră. 

In anul 140 cetăţenii Romani și Bessii, consistentes vico Uimeto, 
ridică un altar 1ovi Optimo Mazimo et Iunoni Reginae, prin «pri- 
marul» satului: per magistruwm, în sănătatea, împăratului Antoninus 
Pius (3). Magister e Lucius Valerius Maxellius și el pune monumentul 
votiv pe cheltueala sa: de suo. 

(1) CIL. II 777 şi p. 1009, 778 = 17514, 7515, 1516, 1517, 1719, 180 = 1519, 6219, 6220— 

1518, 7618, 7620 (=—=785,2), 7623, 1; 12486; Arch.-epigr. Milt VI 45: insor. funerară greacă. 

(9) CIL. III 13739, 142142: (listă de circitores, castrenses şi eguiles, din sec. 1V) și 14448 

(din an. 178 d. Hr.), 

(3) CIL. III 1421456,
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Constatarea unui organism comunal-rural la Pantelimonul de sus 
încă din a. 140, presupune pentru localitatea noastră o anume des- 
voltare, neorganizată, anterioară cu cel puţin câţivă ani, datei de 
140. Cu aceasta însă ajungem la, domnia lui Hadrian, urmașul reor- 
ganizatorului militar al Dobrogei, Traian, și el însuşș întemeietorul 
vieții culturale şi economice din provincia seythică, unde în cursul 
domniei sale vine chiar în persoană, de două ori (1), spre a inspectă 

și a luă, măsurile trebuitoare pentru bunul mers al țerii. 
Cum avem însă ane închipui întemeierea centrului dela Ulmetum ?— 

Din cele mai sus expuse asupra drumurilor antice ale Dobrogei s'a 
“putut vedeă: 10 că pe valea Casimcei, în sus spre Carsium, circulau 
negustorii greci din 'Tomi încă de mai înainte vreme; 2" că în Ca- 
pidava se crease o statio de beneficiarii în vederea, drumului trans- 
versal V-E la Histria; 3% că drumul imperial prin mijlocul Dobrogei, 
lăcut cel puţin până la Axiopolis (2), chiar de Traian și, în orice caz, 
măcar început tot de el și pe toată întinderea lui până la Novio- 
dunum, treceă tot prin ţinutul Pantelimonului, care e tocmai la mij- 
locul distanței între Dunăre și Mare. 

Dar dacă în părţile cetăţii noastre se întâlniau și se încrucişau 
trei drumuri așă de însemnate, atunci în chip fivesc, încă din vre- 
mea așezării unei garnizoan> permanente în Capidava, poate sub 
Traian, e natural ca, la locul de răspântie să se fi înființat o sta- 
țiune mai importantă de poștă, cu o mansio mai respectarilă, ca, 
pentru atâţia călători, câți aduceau șase drumuri dintr'odată. Dat 
fiind acum, că locurile acestea erau populate de coloniști din Thracia 
sudică, Pessi [pe cari inscripţia din a, 140 îi arată aici consistentes 
vico Ulmelo, dar cari sunt menţionaţi ca locuitori ai Dobrogei, ală- 
turea de Dacii noștri (= «Geţi») încă de Ovidius în Zristia IV l, 
67 și III 10,5]|(3),—eră tot aşă de firesc, ca respectiva mansio dela 
Pantelimon să fie — pentru orice împrejurare de neliniște a, indige- 
nilor — prevăzută şi cu o oarecare garnizoană de trupe auxiliare, în- 
tr'un castellum special. 

Sigur e, că aici—la răspântia atâtor drumuri — se așează nu ve- terani ci coloniști câvili: cetăţeni Romani veniţi de prin alte pro- 

(1) Vezi studiul meu, Cetatea Tropaeum, Bucureşti, 1912, p. 16 sgd. și nota 21. 
(2) Ibidem, p. 17 sq. 
(3) Vivere guam mniserum est înter Bessosque Getasgue ilimm, Qui populi semper în ore fuit!, și Sauromatae cingumt, fera gens, Bessique, Getueque...; cf. versul precedent: me sciat în media vivere barbaria. e .
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vincii în căutarea de pământuri mai bune (1) și Bessi localnici; satul 

alcătuit de dânșii fu numit după ulmiâșul ce va fi existat; — de sigur — 
atunci prin partea locului, Uimetum, cu un nume nou și frumos 

roman, în felul celui dat centrului, nu departe aşezat la NE de ce- 
tatea, noastră — precis nu știm unde (2) —pe drumul imperial al lito- 
ralului: Ad Salices (3), sau, cum îl numeşte Ammianus Masrcellinus, 
oppidum Salices (4); așezarea noastră capătă în aceeaş vreme dela 
autoritatea centrală voia de a se organiză comunal, având magistri 
și un fel de ordo mai restrâns, cari să o reprezinte față de adu- 
narea, generală a tuturor vici-lor din teritoriul rural (orânduit mu- 
nicipal, cu gQuinquennales și curiales), — căruia aparținea şi satul 
nostru. 

In adevăr, o inscripţie fot cam din prima jumătate a secolului 
al Il-lea, ne dă completarea celei mai sus explicate. O piatră fu- 
nerară dela, cetatea noastră pomenește pe un locî princeps, quin- 
guennalis territorii Capidavensis (5): e un Roman adevărat C. Iulius 
C. f. Quadratus, căsătorit tot cu o Romană, Iulia Terentiă, deci 
unul din acei cîves Romani consistentes vico Ulmeto, veniţi din 
provinciile apusene ale Imperiului. 

Primul lucru pe care ni-l lămureşte această inscripție, e situaţia 
specială a satului Ubmetum, ca organism civil-roman. În jurul Ca- 
pidavei se întindeau până departe în interior, încă dinainte de ve- 

nirea Romanilor, așezări rurale ale Dacilor și Bessilor. Venind Ro- 
manii, ei se stabilesc ca agricultori şi proprietari de cirezi și turme, 
în şi lângă vechile sate indigene, întocmai ca, de pildă în Oltenia. 
Acești cives Romani nu puteau fi însă lipsiţi de drepturile lor ce- 
tățenești, -- iar pentru a şi le exercită, aveau nevoie de o recu- 

noaştere publică, prin acordarea unei constituţii municipale, aşeză- 
rilor lor, fie ca elemente independente-—ca, ici, cu organizaţie 
quasi-municipală (6), — fie ca o confederație rurală, territorium — 
cu magistrați gquînquennales și cu un senat de curiales. O inscripţie 
din Celeiu, în Romanați, ne face cunoscută o faţă a acestei organi- 

(1) Vezi mai sus, p. 559, inscripţia lui Calventius din Noricum. 

(2) Weiss, o. c., p. 57, încearcă o localizare la Karamankiti, spre NE de castrul dela 

Ciamurli de jos, pe malul lacului Razelm. 

(3) Itiner. Amtonini, p. 226 sq.: la XXV m.p. (e. 37 km.) spre Nord de. Histria, 

(4) XXXI 7, 5: deserie lupta dată aici, prope oppidum Salices, între Romani şi Goţi 

pe vremea irnpăratului Valens. 

(5) Inscripţie adesea citată aici de noi, din CIL. II 12491. 

(6) Cf. Cetatea Tropaeum, p. 12 și nota 12.
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zaţii municipale rurale, în vechea Sucidava din Dacia Malvensis : 
Deae Nemesi, pro salute Aug(ustorum) curial(es) territ(orii) Su- 
c(idavensis), templum a solo restituerunt (1). Avem deci senatul 
de curiales (în orașe numiţi decuriones). De altă parte în inscripţia 
noastră dela Ulmeţum ni se dă numele magistraţilor superiori ai 
territoriului : sunt numiţi guinquennales, întoemai ca duoviri-i, 
guatiuorviri:i: sau praefecti-i municipiilor, coloniilor şi diferitelor 
civitates ori pagi, greceşti sau indigene (2). 

Spre deosebire dară de acele territoria, cari țineau de o colonia, 
resp. municipium roman, sau de o civitas greacă, și cari, propriu 
zis, erau administrate dela, centru, diferiţii viei ori pagi fiind con- 
duși de magistri ori principes impuşi, — teritoriile rurale, ca cel 
dela Sucidava și Capidava, erau ele însele « municipiul» respectiv (3), 
în totalitatea, vsci-lor, cari le alcătuiau: magistraţii supremi puteau 
fi aleși din oricare vicus fără deosebire, 

Cea mai bună dovadă despre această stare de lucruri ne-o dă 
tocmai inscripţia noastră din Ulmelum: C. Iulius Quadratus, care 
e quinquennalis (4), magistrat suprem al întregului Territoriuun 
Capidavense, este în aceeaș vreme princeps loci, adică, precum 
voiu lămuri îndată, magister vici, numai în satul Ulmetum. Din cen- trul nostru rural este dară ales un cîvis Romanus mai distins, care să conducă afacerile întregului territorium. Că prin această, alegere oarecum și centrul teritoriului: devine nesigur față de importanţa mai mare a diferiților vicî, e clar. Odată ce în Capidava avem tot un vicus, resp. canabae, pe lângă castrul de acolo, nu mai e nici un motiv puternic, ca adunarea curialilor să se strângă numai decât acolo și quinquennalii să prezideze ședințele «senatului» lor «mu- nicipal» în... imediata apropiere a ofițerilor trupei din castel. Cât priveşte acum denumirea de loc; princeps, pe care o poartă funcțiunea lui Quadratus chiar în satul său, ea este echivalentă cu cea de magister vici, pe care de fapt am întâlnit-o la Ulmetum în 

  

(1) Tocilescu, Mon. epigr. şi sculpi., p. 636. 
(2) Vezi listele din CIL, III, p. 2551 sq. şi 2678. , (3) Centrele după cari se numiau aceie ferritoria fiind însele niște viei (ori canubae) sau pagi indigene, : : 
(4) Ce titlu special de magistrat e de subinţeles pe lângă apelativul genera] de guin- duennalis (care se întrebuinţează regulat şi singur, ca numire caraoterisțică pentru ma- gistraţii supremi municipali) e greu de hotărit: toţ așă de bine putem admite titlul de praefectus. ca şi cel de Princeps, precum și cel de magister ; în orice caz însă nu pe 2 cele de duovir ori guattuoruir, speciale organizaţiei orășenești, complet-municipale
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inscripția din a. 140. In adevăr, pentru demnitatea de conducător 
al unui vicusăîntâlnim aceeaș denumire de loci princeps în satul 
greco-roman de lângă 'Tekirghiol, pe teritoriul orașului Tomis (1); 
princeps (subînţeles, tot Iocâ) în satul roman de lângă Bakicuiusu, 
la NV de Tropaeum și ţinând probabil (2). de teritoriul acestui mu- 
nicipiu (3); tot princeps (i. e. loci) în satul daco-roman (4) dela Sa- 
ragea, între Abrittus şi Tropaeum (5), poate făcând parte din teri- 
toriul acelei civitas Ausdec..., pe care o găsim pomenită într'o in- 
scripție de pe vremea lui Marcus Aurelius, pe lângă Azarlâc, și 
deci, nu departe de Saragea: termini posili territorii civilatis 
Ausdec... adversus Dacos secundum actorem civitatis (6), Vexarus 
T(...) (7).—De altă parte, în cei mai mulţi vicâ din Dobrogea, întâlnim 
magistri, iar nu principes (8).— Explicaţia pentru ce Quadratus se 
numeşte princeps loci, și nu magister vici, ca Mazellius, concetă- 
țeanul său din inscripţia dela a. 140, cred că trebue căutată nu într'o 
eventuală situaţie iuridică deosebită a Ulmetului (9), ci în faptul” mai 
simplu, că Quadratus a ţinut să-și iea un titlu mai frumos, care se 
întrebuință nu numai pentru şeful unui vicus, dar adesea chiar pentru 
conducătorul unei colonii, a unui municipiu, sau a unei civitas(10). 

In: situaţia de vicus avem a ne gândi Ulmetul tot secolul al II-lea, 
şi al IIl-lea.—Din inscripţiile descoperite până acum în ruinele și zi- 

(1) CIL, III 772. Cf. p. 997, 
(2) Nu sigur. Căci n'ar fi imposibil să fi ţinut chiar de teritoriul rural al Sucidavei 

moesico-seythice, care pare a fi fost pe locul castrului antic de lângă Mârleanu, nu de- 

parte la NV de Bakicuiusu. ! 

(3) CIL. II 7481. | 

(4) CE. numele magistratului: Antonius Zinenis, şi mai jos, în text și în note, explică- 

rile cu privire la civitas Ausdec... “ 

(5) CIL, IL 14210 (ef. şi 14211). : 

(6) Cred că aici actor civitatis este — ca, funcţiune „efectivă — echivalentul unui gQuin- 

guennalis territorii,—aşă încât la Capidava, Quadratus face cam acelaș lucru ca Vexarus 

la Ausdec... | 

(7) CIL. III 144372, Vezi și interpretarea, istorică a acestei 

despre Tropaeum Traiani, p. 25 şi urm. | 

(8) Vezi în citatul meu studiu despre Zropaeum o listă a acestor vici, cu magistri, 

p. 19 și urm.; cf. şi p. 54. 

(9) In sensul ca inseripția lui Quadratus să fie mai veche decât acordarea constituţiei 

vicane așezării dela Ulmetum, In adevăr, monumentul lui Quadratus pomenind în aceeaș 

vreme quinquennalitatea, territoriului Capidavei, la Ulmetumn, eo ipso indică şi consti- 

taţia vicană a satului. De altă parte nici o situaţie superioară celeia de vicus nu poate 

fi admisă pentru Ulmetum în acest timp. : 

(10) Vezi inscripţiile cu principes în CIL. III, p. 2552. 

inscripţii în studiul meu
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durile cetăţii reies pentru desvoltarea acestui centru thraco-roman 
următoarele fapte sigure. 

Mai întâiu de toate, identitatea locului celăţii cu așezarea numită 
Ulmetum, atât de inscripţia cu cîves Romani et Bessi consistentes 
vico Ulmeto, cât şi de Procopius. In adevăr, înainte de a sc începe 
săpăturile mai puteă fi îndoecală că cetatea dela Pantelimon ar fi 
Ulmetul reconstruit de Iustinian, căci piatra mai sus pomenită, care 
da numele localităţii, putea fi adusă şi din altă parte, spre a fi în- 
trebuințată ca simplu material de construcţie. — Inscripţiile desco- 
perite însă apoi cu prilejul săpăturilor ne-au confirmat aici de fapt 
existența Bessilor (1), —iar pe de altă parte Ulmetul e localizat la 
Pantelimonul de sus şi prin legăturile dintre Capidava și Ilistria, cu 
centrul dela Pantelimon (vezi și mai jos): acesta, prin inscripţia 
cealaltă, descoperită, înainte de săpături, cu princeps loci, Qquinquei- 
nalis territorii Capidavensis, se arătă a fi tocmai acel vicus Ul- metum, pe care l-am cunoscut din inscripţia cu această indicație și care trebuiă oarecum aprioric — după cum am arătat mai sus cu prilejul drumurilor Dobrogei—să cadă tocmai pe locul unde se află cetatea noastră, 

In al doilea, rând avem relaţiile Ulmetului cu Capidava confirmate prin inscripția, lui Cocceius Elius, originar din Capidava, şi rezidând în Ulmetum (2). Familia sa, apare ca mare proprietară de pământuri în teritoriul Capidavei, având în special moșii și vile rustice lângă castrul dela Capidava. Fiul, Cocceius Elius, apare în Ulmetum în evidente legături de prietenie (3), și poate și de înrudire, cu numeroasa, familie romană, a, Valeriilor, documentată în celatea noastră, prin patru inscripții (4). 
In al treilea, rând ne sunt confirmate legăturile Ulmetului cu Histria: un buleuta Hiştriae,[...] Aelius L...., apare, fără îndoeală, tot ca proprietar de moșie, la Ulmeturm (5). | In sfârşit într'o altă inscripție ni se dă precis — deși indirect — și originea unuia dintre acei cives Romani consistentes vico Ulmeto, pe cari apriorice aveam a-i consideră ca, veniţi din provinciile roma- nizate ale Apusului: un Roman din Noricum, Calventius, apare ca DN 

(1) Vezi mai sus, cap. |], nr. 15 şi 14, inscripţiile cu It (2) Vezi mai sus, cap. II, nr. 11, explicările cu privire ] (3) Mai sus, cap. ÎI, nr. 11, p. 555. 
(4) Mai sus, cap. ÎI, nr. 5, 11 și 18, şi CIL. III 1491426 wici la a, 140). 
(6) Mai sus, cap. Îl, nr. 2, p. 530 sqq. 

hazis Dada și cu Attas Possei, a această inscripţie: p. 652 sqq. 

(L. Valerius Maxellius, magister
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adorant al lui lupiter Optimus Maximus și al lui Hercules, pe un 
altar votiv din cetatea noastră (1). 

Apoi: în privința elementelor constitutive ale populaţiei Ulme- 
tului, — avem de constatat următoarele. 

In cele patrusprezece inscripții până acum cunoscute « Romanii» (2) 
alcătuese elementul absolut predominant; avem constatate urmă- 
toarele familii: Aelia (3), Valeria (cu patru ramuri, ori poate chiar 
generaţii, ale unei familii primitive unige: familia lui Valerius Ma- 
xellius, cea mai veche, constatată la a. 140 (4), apoi a lui Valerius 
Feliex (5), a lui Valerius Victorinus (6) şi a lui Valerius Valens (7), 
probabil cea mai târzie), Aemilia (8), Cocceia (9), Calventia (10), Lon- 
ginia (11) și Iulia (12). — Toate gentiliciile acestea — afară de Aelius 
în legătură cu Hadrian — sunt vechi și arată că Romanii din Ulmetum 
nu sunt de origine recentă, încetăţeniți de împărații secolului al 
Il-lea ori al III-lea (în care caz ar trebui să se numească Ulpii, 

Aelii, Aurelii, Helvii, Septimii, etc.), ci sunt veniţi aici ca Romani 
compleţi, cives Romani, de prin alte provincii mai de demult roma- 
nizate.— Ca, alianţe cu alte familii, mai găsim, în linie femeiască, re- 
prezentate în Ulmetum şi aceste două gentilicii: Ulpia (13) şi Flavia (14). 

Elementul thrac, documentat în bloc prin inscripția cu Bessi con- 
sistentes vico Ulmeto (15), ne apare şi individual în două inscripții : 
una grecească, pusă de Attas Possei, fiului său Iustus (16), și alta, 
Jatinească, a lui Ithazis Dada și a soţiei sale Ziftia (17). 

Elementul grecesc, respective oriental, e reprezentat în sec. Îl și 

(1) Mai sus, cap. |, nr. 13, p. 558 sqq. 
(2) Vom. înţelege prin «Romani» pe provinoialii din ţinuturile —- mai ales apusene — 

complet romanizate şi cari colonizează și Ulmetul nostru. 

(3) Aelius, buleuta Histriae, Il 2, p. 530 sqq. 

(4) CIL, III 142146, 
(6) II 11, p. 552 sqq. 
(6) 11 12, p. 556. 
(7) II 5, p. 541 sqq. 

(8) IL 6, p. 544 sq. 
(9) II 11, p. 552 sqq. 

(10) II 13, p. 558 sqq. 
(11) CIL,. III 12492. 
(12) CIL. IUL 12490 și 12491. 
(13) LI 12, p. 556. 
(14) IL 2, p. 530. 

" (15) CIL. IL 14214, 
(16) II 14. Cf. şi explicările, p. 561 sq. 

(17) II 15. Cf. şi explicările, p. 564 sqq.
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III mai ales prin femei: Theagenia, soţia lui G. Iulius Sergis (1), — 
Ulpia Nicandra, soţia lui L. Valerius Victorinus (2), — Theodote, soția 
lui Aemilius Postumini (3), — sau prin liberţi: Valerius Nilus, ad- 
ministratorul (4) moşiei lui L. Valerius Victorinus (5). In vremea creş- 
tină, prin sec. V-—VI, întimpinăm apoi în Ulmetum două familii do 
Greci creștini (poate din Orient) (6), cari reprezintă aici cultura elenă 
chiar în înfățișarea ei primordială, adică și prin limbă, (7): avem fa- 
milia lui Appas, cu soţia sa Domne și fiul său Alexandros, și familia 
lui Asclepiades, cu soţia sa Ammias și fiica sa Alexandria. — În sfârșit 
tot unei familii de Greci se pare că a, aparţinut și altarul funerar 
din turnul de stânga al porţii de NV (8). — Cât privește stela fune- 
rară cu reprezentarea geniului morţii (9), ea poate să fi fost pusă, și 
de o familie romană, influenţată numai, de cultura, greacă, precum 
e cazul cu atâtea, familii de aici, și în special cu aceea a 'Thracului 
Attas Possei, care chiar vorbește și scrie grecește. 

Asupra, acestei înrâuriri elene la Ulmetum, afară de numele mai sus citate, avem de reţinut următoarele fapte..— In primele timpuri ale " constiţuirii centrului rural de aici, unii dintre coloniștii Thraci vin chiar cu limba grecească, din Sud, şi numai în generaţiile următoare se romanizează (10). Apoi, chiar «Romanii» de aici iau anume obi- ceiuri grecești, ca de pildă acel al formulelor onomastice: un singur nume, de obiceiu cognomen individual + filiaţia, în genitiv, — în locul gentiliciului la nominativ, sau al prenumelui părintesc la, genitiv: d. p.. Aemilius Postumini (11), întocmai ca "Azoovioy Asu», ori AhsGavâpos " Acx)nmrttdov, — Saturnina, Saturnini, Saturninus Valentis Varro “Valentis (12), ete. 
” Mai însemnată e înrâurirea artei grecești asupra Romanilor din Ulmetum. Anume, dacă nu găsim aici, ca în oraşele grecești dela 

  

  

(1) CIL,. III 12490, 
(2) IL 12, p. 556. 
(3) IL 6, p. 544. Pentru cognumele în genitiv, 
(4) Actor. 

(5) Il 12. CE. explicările, p. 557. 
(6) Vezi explicările la II 3, p. 535 sqq. 
(7) II 3, p. 535, 
(8) II 9, cu explicările de acolo, p. 547 sqq. 
(9) Mai sus, [1 4, p. 538 sqq. 

(10) Vezi mai sus, II 14, 
(11) Mai sus, 1 6, p. 544, 
(12) 1 5, p. 54. 

al lui Aemilius, vezi mai jos. 

p. 561 sq. comentariul la inscripţia lui Attas Possei
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Mare, însăș limba greacă vorbită de Romani (1), influența puter- 
nică a artei grecești la Ulmetum compensează în mare măsură pe 
aceea directă a limbii. In adevăr, nu numai partea tehnică a dife-. 
ritelor monumente, găsite la Ulmetum și evident lucrate de sculptori 
greci, ca altarul funerar cu scena ospăţului, ori monumentele lui 
Attas și Ithazis(2), e de considerat aici ca element cultural grecesc, 
dar însuș cuprinsul suiletesc al unor monumente, precum e stela,, 
cu reprezentarea lui Thanatos și a leilor cu labele pe un cap de 
taur (3), — care aduce motive specific greceşti, explicate în amănunte 
mai sus. 

Printre inscripţiile dela Ulmetum avem și două creștine: una, cea 
mai veche — c. a. 400 — latină, cealaltă, mai târzie, sec. V—vVI, 
greacă. Știm dintr'o sumă de alte “mărturii, cât de răspândit a fost 
creștinismul în Scythia minor încă dela sfârșitul secolului al III-lea (4), 
pentru ca monumentele dela cetatea noastră să nu mai fie nimic 
excepţional. De observat e numai faptul, că familiile creștine, pome- 
nite în inscripția greacă, apar ca venind din părţile grecești, iar nu - 
ca localnice. Dimpotrivă cealaltă inscripţie, latină, e un preţios do- 
cument despre puternicele rădăcini ce a prins romanismul la Ulme- 
tum, dacă până în timpurile așă de nesigure de după Valens, ale 
cărui lupte cu -Goţii prin aceste părți se sfârșesc în -chip nenorocit 
chiar pentru dânsul, încă tot mai dăinuește-vieaţa romană, în vechiul 
vicus Ulmetum. - 

Pentru continuitatea culturii romane în sec. II—V, afară de -in- 
scripții, cari ne lasă deocamdată în nedumerire pentru secolul - al 
IV-lea, de când n'avem nici una, vorbesc însă și diteritele desco- 
periri mărunte, precum și puţinele monete găsite până acum aici. In 
adevăr fibulele de bronz în formă de arbalet, mai sus descrise, 
sunt caracteristice -secolului al III-lea, iar monetele dela Constantin 
cel Mare și Honorius, găsite la cetatea noastră, ne documentează 
alăturea, de inscripția. creştină, latină, existenţa, unei așezări romane 
aici și în sec. III—IV. Firește, vieața romană în Ulmetum, a suferit, 
ca în toate centrele dela Dunăre, dela Dioclețian înainte, o mare scă- 

  

(1) Cf. de pildă inscripţia dela Constanţa, azi în Muzeul Naţional: [Ilojănile Kop= 
[laice Kahnopyrs etdip ădehe Iovrhetwy Kopynlile Matipo Belapavă: completez astfel, 
după Arch.-epigr.. Mitt. IX 131, 101], în Arch.-epigr. Mitt. VU 17, 49, — și-altele, din alte 
părți, îbidem, possim. ! 

(2) Mai sus, II 9, 14 și 15, pag. 548, 560, 563 şi următoarele: 

(3) II 4, p. 539. 

(4) Cf. Contrib. epigr. la ist. creşt. daco-roman, p. 62 sqq, 

Analele A. R.— Tom. XXXIV. — Memoriile Secţ. Istorice, 1
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dere și decadență. Dar activitatea binefăcătoare pentru această pro: 
vincie, a împăraţilor secolului al IV-lea, începând cu Constantin și 
sfârșind cu Valens şi colegii lui (1), a ținut încă mult în loc destinul 
vrăjmaș al provinciei scythice. In secolul al V-lea numai cu mare 
greutate se mai mănţin pe ici pe colo vechile pozițiuni. In Ulnetum 
o monetă dela împăratul Iulius Nepos (474—480) documentează, ală- 
turea, de inscripţia, creștină, greacă, de aici, cam de prin aceeaș 
vreme, continuitatea, vieţii civilizate antice în așezarea, dela Pante- limon. Dar cu această ulţimă scânteiere se pare totuș că se stinge și aici lumina lumii vechi. Când, peste două generaţii, Iustinian încearcă minunea învierii romanismului în provincia dela gurile Dunării, și hotăreşte să reclădească — printre nenumăratele lagăre vechi romane — din temelie și cetatea Ulmetum, el o găsește total pustiită și servind drept cuib de hoţi Slavilor, ari se aşezaseră pe aici și devastau ţinutul. 

Istoria cetăţii noastre ca fortificaţie, cu ziduri, valuri și şanţuri, se poate scrie mai amănunțit numai pentru epoca târzie a, «restau- răzii» ei. Infăţişarea, pe care a avut-o înainte, a dispărut complet în urma întrebuințării întregului material vechiu la noua, construcţie. „Din însăş descrierea lui Procopius înţelegem însă, că şi înainte de Iustinian a, existat, aici o cetate întărită; scriitorul bizantin zice (2): «iar dincolo de acest castel lal S. Cyrillus, lângă Axiopolis] eră o cetate veche (= îi p&v Zu mahupă âXDpopa), numită Ulmiton ; aici așezându-se încă mai de demulţ barbarii Slavi, cari prădau întreaga regiune, cetatea se pusliise cu totul, de nu-i mai rămăsese decâţ numele. Reclădind-o dară acum Impăratul din temelii, tot ţinutul fu scăpat de năvălirile și prădăciunile Slavilor», Când a fost oare ridicată această îx5pwopu dela Ulmetunm? Inainte de secolul al III-lea în nici un caz nu. Nu eră încă obiceiul, întru cât chiar castrele și castelele de grâniţă erau adesea numai de pă- . Te a i a 

(1) In inscripţiile dobrogene publicate în CIL, 11, Săsim ca restauratori de orașe, cas- 
tele de graniţă, drumuri şi poduri, ete., pe Constantin cel Mare, pe fiii săi e Lilian 
şi pe Valens. Ca fundator al castelului Gratiana, (Not. dign. Or. XXXIX [=XXXVI) ] 
gura Sf. Gheorghe, avem fireşte a, socoţi pe împăratul cu acest nume i 
lui. De altă parte Procopius în De aedif. IV 11, ed. Bonn, p. 307 sq, porn puţin de cinci nouă fundaţii din see, IV —VI în Seythia*minor; Constantiana (cunoscută 
şi din alte izvoare: ef. Weiss, o. e. p. 68), Valentiniana, Gratiana, (mai sus citată), Pul 
chra Theodora și Noveiustiniana; ultimele două sunt, nici vorbă nouă denumiri nt 
așezări mai vechi, restaurale ori reclădite de Iustinian, ” n pentru 

(2) De aeaif. IV 7, ed. Bonn, p. 293. 

sau pe colegii 
enește nu mai
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mânt și rezistau destul de bine; cu atât mai puţin deci va fi fost 

cetate de piatră un post din interior, cu caracter specific civil și 
rural. Dar în veacul al III-lea, știm că pretutindeni în imperiu încep a 
se ridică cetăţi întărite: primejdia din ce în ce mai mare a barba- 
rilor năvălitori, cari rup cordoanele de graniţă, și pătrund până de- 
parte în imperiu, silește pe împărați să autorizeze pe cetăţeni de 
a-și întări oraşele cu ziduri. Şi pentrucă adesea, chiar vremea tre- 
buitoare lipsiă pentru o edificare în tihnă a cetăţii cu materiale 
prelucrate din nou și deci încet şi cu greu, împărații secolului al 
Ill-lea dau voie să se întrebuințeze ca pietre brute, toate -vechile 
monumente votive şi funerare, resturile de temple, de clădiri profane 
publice și particulare, etc., numai ca să se poată pune grabnic în 
stare de apărare diferitele orașe, ori așezări rurale. cu constituţie 

vicană, împotriva barbarilor neștiutori încă în arta asediilor (1). 
In Dobrogea Diocletian, Constantin cu fiii săi, Licinius, precum şi 

Valens (2), ridică cetăţi de piatră cu ziduri şi turnuri formidabile, 

așă precum putem încă examină și în amănuntele ei tehnice, în 
special opera lui Constantin cel Mare la Tropaeum-Adamclisi. 

In acest timp de neliniște şi nesiguranță — sec. al III-lea, cel mai 
tâvziu al IV-lea—e probabil că și Romanii din Ulmetum şi-au ridi- 
cat cu mijloacele [or mai modeste, dar totuș, faţă de bogăţia ținutului 
capidavens, desigur destul de respectabile, o cetate de piatră. —Fi- 
rește invazia barbară și aşezarea tuturor neamurilor străine în imperiu 
n'a scutit nici Dobrogea, și în special cetatea noastră, de împărţirea 
averilor și pământului localnicilor cu năvalnicii oaspeţi: pe rând fură, 
colonizați, mai de voie, mai de nevoie, în Dobrogea, Bastarni și 

(1) Vezi mai sus p. 500, n. 2. 

(2) Vezi în CII,, III; p. 997, pentru Diocletian, fortificațiile dela Pransmarisca-Turtu- 
caia (pentru Dobrogea, întâmplător, n'avem încă descoperiţi dela el decât stâlpi miliari, 

cari atestă restaurarea drumurilor: CIL. III, nr. 7603 și 7609 la Hârşova, 7610 la Măcin, 

3614 la Gargalâc: restaurat de Iulian, ca și la Niculiţel, 7611, etc.), -- apoi pentru 

Constantin și Licinius, inser. 13734, dela Adamelisi: ad confirmandam limitis tutelam 

eliam. 'Tropeensium civilas auspicalo a fundamentis feliciter opere constructa est (a, 316),— 

pentru fiii lui Constantin, inser. 12483, dela Carealiu (lângă Igliţa-Proesmis): Iocum în 

parie limitis positum gentibum Gothorum. temeritati semper aptissimum ad confirman- 

dam provincialium suorum aeternam securitatem erecta istius fabricae munitione clau- 

șerunt latrunculorumgue impetusn perennis muniminis dispositione leumerunt (a..339),— 

pentru Valens, inscr. 7494, dela Hasarlâc (la sud de Eslii-Sarai-Cius): |... în fidem recepto 

rege Athamlarico victis superatisque Gothis... [haine burgum] ob defensionem vei publicae 

extruxit.... ţa. 369). -
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Carpi, Sarmaţi și Vizigoţi, Alani și Huni, Slavi și Bulgari (1). Dar 
inscripția latină târzie, creștină, din Ulmetum ne arată, că totuș ro- 
manismul n'a fost total izgonit de barbari din cetatea dela Pante- 
limon; — iar cea creștină greacă ne documentează existenţa legătu- 
rilor strânse dintre Ulmetum și centrele grecești dela Mare, chiar 
în timpul acesta de decadență, 

Cu venirea Hunilor lui Attila și așezarea Slavilor în Dobrogea 
se pare însă că locuitorii Ulmetului au fost cu totul alungaţi diri cetatea lor. Starea lamentabilă, în care găsește Iustinian Ulmetul în 
prima jumătate a secolului al VI-lea, este, cred, cea mai sigură 
dovadă, 

Am arătat în partea I a acestei comunicări, cum a fost reclădită cetatea în secolul al VI-lea. Am dat acolo forma, și dimensiunile elementelor componente ale fortificaţiei. Rămâne aici să mă opresc asupra a două chestiuni: 1%de ce Iustinian a ținut să restaureze Ulmetul, și 2 ce ştiri mai avem din înseși săpăturile făcute, asu- pra soartei cetăţii după reînnoirea, ei. 
Procopius pomenind cu amănunte principalele reclădiri ale lui lustinian în Seythia minor, adoptă, ea de obiceiu în expunerile sale— spre deosebire de simplele liste de cetăți, pe cari le alcătuoște mai fără sistemă —o ordine consecvent geografică: el amintește întâiu castelul S. Cyrillus de lângă, Aziopols, apoi Ulmetum, apoi Ibida și la urmă Aegyssus. Ca un suplement numai la povestirea, sa, el citează, după Aegyssus și Halmyris. 

| Dacă, examinăm acum pe hartă situaţia cetăților acestora, întru câţ sau putut până acum identifică, observăm, nu numai că, ele sunt înșirate consecvent dela Sud la Nord şi că se află în linie dreaptă, pe un drum direct dela, Axiopolis la gura Sf. Gheorghe, dar chiar distanţele dintre ele, admițând că Ibida ar fi, precum am propus eu :mai sus, la Slava rusească, sunt &proape egale: c. 40 km. (cevă 
PI 

(1) Vezi asupra acestor colonizări expunerea pe scurt, dar cu documentarea, necesară a lui Weiss, o.c, p. 36 sqq.— Asupra împroprietăririi «gentililor» în ţinuturile dlimitanee» 
vezi constituţia lui Honorius și Theodosius II, din 29 Aprilie 409, în Code Theodosianus. VII 15,-1: terrarum spafia, quae gentilibus propier curam mumitionemque limitis atque fossati antiguorum humana fueranit Provisione Concessa, guoniam, conperi 1 retinere, si eorum, cupiditate vel desiderio retinentur, circa curam foss limitis studio vel labore hoverini serviendum ut. sili, quos huic operi antiquitas a 
tarut...; cf. şi constituția următoare a aceloraşi împărați, din 7 Martie 42310 ” “Aur la castellorum territoria. Cf, și la Odobescu, Le Tresor de Petrossa, | Lei pzi "1889..-1900, | 
p. 315 sq. şi n. 1, pasagiul din -Zosimus, -Comzu, Hist., IV, 39 sq. privitor la, e : , Goţilor prin părţile Constanţei, pe vremea împăratului Theodosiu I (a. 385) ii 

ati tuitionemgue



597 CETATEA ULMETUM. 101 
  

mai mult dela Rasova, unde pare a fi fost castelul S. Cyrillus (1), 
până la Ulmetum, şi cevă mai puţin dela Ulmetum la Ibida) (2), 
„Această potrivire de împrejurări ne îndeamnă să tragem urmă- 
toarele concluzii: linia S. Cyrillus-Ulmetum-Ibida-Aegyssus (cu le- 
găturile Ibida-Noviodunum (3), Ibida- Halmyris şi Aegyssus-Halmyris: 
vezi harta Dobrogei antice) este, propriu zis, drumul cel mai scurt 
spre delta Dunării, pe unde năvăliau. mai adesea barbarii nordici; 
în aceeaș vreme, el încă din vechime a fost— deși nu direct prin 
aceleași centre —tot drum mare, imperial, întemeiat în acelaș scop: 
am văzut mai sus, că atât în Axiopolis cât și în Capidava existau 
stațiuni de beneficiarii, deci drumuri oficiale spre marea cale cen- 
trală, Marcianopolis, Tropaeum, Ulmetum, linia delţei Dunării, 

lustinian nu restaurează "Tropaeum; poate și fiindcă va fi fost încă, 
în destul de bună stare; în orice caz, măcar de oarecari reparaţii 
tot va fi avut nevoie, și totuș Procopius nu pomenește nimic de ele, 
Aceasta nu poate fi o întâmplare. Dimpotrivă: cred că în locul dru- 
mului imperial prin Tropaeum, Lustinian preferă pe celălalt pe la Du- 
rostorum și Axiopolis, Și atunci avem ca stațiuni principale tocmai 
pe cele citate de Procopius: S. Cyrillus, Ulmetum, Ibida, Aegyssus, —- 
cu ramificaţia, veche romană (vezi harta) Ibida-Noviodunum. 

Restaurarea Ulmetului de către Iustinian își capătă astfel o ex- 
plicare pe cât de firească, pe atât de potrivită şi cu situația mai 
din vechime a cetăţii: tot pentru aşezarea ei favorabilă pe un mare 
drum roman și la răspântia cu alte drumuri, locale, a înflorit cen- 
trul roman de aici încă dela început. 

Din săpături am putut pe de altă parte constată, şi care a fost 
soarta cetăţii după reclădirea ei: în secţiunea A“B” (vezi-o pe p. urm.) 
se văd la nivelul soclului zidului nu mai puţin de lirei straturi de 
cărbuni, cu cenuşă şi dărâmături, la intervale mici unul de altul. 

  

(1) Cf. Weiss, o. e, p. 44. 

(2) In ce privește cetatea Halmyris, ea trebue căutată la punctul cel mai apropiat 
dintre lacul Razelm și anticul braţ dunărean al Dunavăţului de azi (ef. izvoarele la Weiss, 

-p. 55 sq.). Dacă acum ea este identică cu cetatea dela satul Dunavăţul de sus (cum 

crede Weiss, p. 56), e o întrebare la care nu se poate deocamdată răspunde. Căci tot 
în apropierea Dunavăţului de sus mai sunt cetăţi la Morughiol, iar cevă mai departe, 

spre Sud-Vest, pe malul estic al lacului, e cetatea Zaporojeni. Atât Halmyris cât și Gra-. 

tiana, trebue, fireşte, căutate pe aici, — unde însă anume au fost, deocamdată e cu nepu- 

tinţă de fixat, până ce prin săpături nu se găsesc alte puncte de sprijin. . 

(3) Cf. pentru restaurarea Noviodunului de Iustinian, lista lui Procopius, De aedif. IV 

11, ed. Bonn, p. 307.
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. . . . .. . 
du ă Aceste urme a trei mari incendii, cari destul de repede um e pă 

altul au pustiit cetatea lui Iustinian, se pot observă de jur | pre 
jurul cetăţii. In special la poarta de SV și în turnul | pa mulate 

> RY . - ETA Dă sv 
A C de S, cantitatea de cărbuni și cenușă, găsită la acelaş nivel a ine 

cu prilejul săpăturilor, a fost extraordinar de mare. Lucrul e e : 
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> și Avarii și-au început opera, lor distrugătoare. Povestirile lui Theo- phylactus asupra pustiirilor făcute de Avari tocmai în Dobrogea noastră (printre altele citează scriitorul bizantin în special distru- gerea, cetăţii Tropaeum), ne arată, lămurit, care a trebuiţ să fie și sfârșitul vieţii civilizate, antice, în Ulmetum. 
Totuș rezistenţa străjerilor imperiului în punctul Pantelimon a fosţ admirabilă. De trei ori a ars cetaţ a fi părăsită de apărătorii ei. Iar în luptele continue neîncercate nici unul din mijloacele de apărare posibi fost întâiu strâmtate, pentru a oferi mai Puțin spaţiu de front şi a da rândurilor apărătorilor o mai mar 

deabiă a apucat Iustinian să reclădească vechile cetăţi ale Dobrogei 

înaintat dela, 
ea înainte de 
nu s'au lăsaţ 
le! Porţile au 
năvălitorilor 

e adâncime, apoi,
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una dintre porţi a fost chiar cu totul astupată.— Firește, la urma, 
urmei, totul a, fost zadarnic. Ca și în cetăţile cele mari, ca la Ibida- 
Slava, ori Tropaeum-Adamelisi, «Homanii» au cedat. Unii au căzut 
în lupte, ori au fost ucişi ca prizonieri, alţii au fugit; puţini dintre 
ei au rămas, şi pentrucă erau prea puţini, sau topit în massa, 

barbară, 
Cu începutul secolului al VII-lea, în Ulmetum, ca și în toată 

Dobrogea, stăpânirea romană încetează cu totul. Viitoarele cercetări 
ne vor da poate mai multe amănunte asupra acestor timpuri târzii. 

Faptele generale vor rămâneă însă aceleaşi. 

Incheind cu acestea prima mea comunicare asupra săpăturilor 
dela Pantelimonul de sus, îmi fac o plăcută datorie, de a exprimă 
și din acest loc mulțumirile mele călduroase colaboratorilor mei pri- 
cepuţi şi devotați, în opera pe care am pornit-o: domnilor Spiridon 
Cegăneanu, arhitect, D. M. 'Teodorescu, asistent la Muzeul Naţional,— 
H. Metaxa şi M. Doraş, membri ai Seminariului meu de Istoria 
antică şi Epigrafie, — precum şi în general personalului Muzeului, în 
frunţe cu d-l desemnator D. Pecurariu, și nu mai puţin d-lui învă- 

țător din Pantelimonul de sus, V. Lepădatu. Cu toții deopotrivă, 

după talentele și cunoştinţele d-lor, au contribuit, urmând cu per- 

fectă, înţelegere direcţiunea indicată, metodic-știinţific, sau admi- 

nistrativ, la valorificarea cât; mai avară a modestelor fonduri, ce ne 

erau puse de Stat la dispoziţie. Nutresc speranța, că năzuirile și 

entuziasmul nostru vor fi susținute pe viitor şi de o contribuție ma- 

terială mai apreciabilă.



RESUME 

Le camp d'Ulmetum. 
Resultats de la premiere canipagne de fouilles faite en &te IgII. 

On connaissăit, depuis une vingiaine d'annces dejă le nom d'un emplace- ment romain, que on prâsumait &tre situ6 dans la proximită du village Pan- telimonul-de-sus, au milieu de la Dobrogea, — ou, ă une &poque plus r6cente, avait 6t6 bâti avec des matsriaux anciens, un château-fort, dont les ruines subsistent encore jusquă une hauteur de 1—:2 m.: G'âtait le vicus Uimetum, ou apparaissent en 140 aprâs J.-Chr. des cives Romani et Bessi comme consistentes vico, ayant des chefs nommâs principes loci ou ma- gistri (vici), qui, ă: leur tour, d'apres une autre inscription trouves dans les ruines du m&me château-fort, pouvaient &tre 6lus comme quinguennales de l'entier ferritorium Capidavense, dont Ulmetum âtait un des 6l&ments con- stitutifs. Procope mentionne d'autre part, parmi les restaurations de Justi- nien dans la Scythia minor, Văxbewua appelă par lui Odăpir&v. — Si le châ- teau-fort, de Pantelimonul-de-sus (oă fut trouvâe linscription avec le nom de vicus Ulmetum) et la forteresse de Procope, Ooipurâvy, sont la m6me place-forte, on sagne pour lhistoire de la Seythie Mineure un important 

point un grand embranchement de chemins (voir la carte) venant du Sud au Nord, ainsi que de Est a I'Ouest, pour la circulation sur les voies im- periales vers le Nord et sur les routes locales de la Mer grecque au Da- 
sommes dscids ă entreprendre des fouilles ă Ulmetum. Le château-fort de Pantelimonul-de-sus est situ6 a lextrâmits SR d'un grand plateau, 150 m. au-dessus du niveau de la Mer. Sa position — assez 
bien couverte par des hauteurs lointaines — est tr&ş heureusemenţ choisie 
pour dominer les hauteurs environnantes, ainsi que pour tre ă Pabri des vents froids du NE. Au SE et au NE le camp est defendu par 
un grand ravin tres escarpe, au fond duquel serpente un ruisseau. Au
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NO et au SO, ă vingt m&tres du mur, s'6lăve, comme defense accessoire, 

un: vallum qui tourne, toujours ă, 6gale distance du NE au S0, le mur du 

“camp et donne ă la forteresse une appreciable- force de râsistance. contre 
'une attaque de ce câte. 

Le plan du camp affecte: la forme d'un trapăze irrâgulier, de presque 140 

mâtres de largeur (maximale) sur presque 160 mătres de. longueur. 
Le mur d'enceinte de 2 m. 60 -d'6paisseur est . construit en bâton. bien 

piloni et revâtu de grands blocs 6quarris (entre eux beaucoup de monu- 
ments votifs ou funeraires, encastres souvent avec leur surface sculptâe en 
dehors) seulement ă Vext6rieur, tandis que la face intrieure est travaill6e 

en opus încertum. Li€tat de conservation du mur d'enceinte est assez mauvais, 

Parfois il est rase jusquau socle, grâce aux chercheurs de trâsors ou aux 

carehâologues» locaux, qui ont fait des «fouilles» avant notre Muse National. 
Le trace du mur est quand meme, sur. tout le pourtour du camp, non seu- 

lement absolument certain, mais encore, apres les d&blayements que :nous 

avons făits, bien visible (voir les planches ci-jointes). 
Le mur du camp est flanque de nombreux bastions, 'saillants vers L'exte- 

rieur, suivant les donnâes de lart de construire du Bas-Empire. Pendant 

notre premiăre campagne de fouilles nous avons dâblay6 les trois câtâs: du 
camp, vers le NE, le NO et le 30, avec trois tours rectangulaires, sur cha- 

'cune de ces trois faces, deux tours circulaires dangle au Nord'et & 

IOuest, et quatre tours demi-circulaires, flanguant les deux portes du camp, 

du NO et du S0 (voir le plan de la forteresse, p. 506, fig. 3). Il nous reste 

encore ă fouiller la face du SE, pour pouvoir prâciser le-nombre total des 

portes et des tours du camp. 
Sur la face du NE, longue de 135 m. 50, on ne tuouve aucune porte; 

(c'est de ce cât6 que le ravin d6fendant la forteresse, est le plus escarpâ), 

mais on constate exactement au milieu du front un bastion rectangulaire de 

7.20X 10.50X6.70 m., sur les trois faces exterieures; les courtine ainsi for- 

mees par cette tour et les deux tours dangle presentent chacune une ligne 

de defense de 62 m., c'est-ă-dire beaucoup plus considerable que ne le sont 

de coutume les courtines des camps du Bas-Empire, lesquelles n'ont habituel- 

lement que 15 ă 40m. de longueur. Certes le profond ravin qui protege de 

ce câte la forteresse supplâait amplement ă la defense de cette face. 

Les deux autres faces deblayees jusquwici ont. chacune „une porte.perc6e 

dune seule ouverture et flanquce de deux tours demi-circulaires de 

10 m. de diamâtre et de 7 m. 50 de profondeur. Les portes (ă peu pres 

Sgales : le front de la porte du 30: 7-m. 40 [pour 6m. 70 de la porte du 

NO]; les ouvertures sont &gales pour les deux: c.. 3 m. 70) 6taient fer- 

mâes par des coulisses (cataractae), ă en juger. d'apres les vestiges, tres
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pratiquse ă cet effet dans la muraille, que nous 
50. La porte du NO avait st6, dejă depuis la 

derniere attaque des barbares contre la cite, complâtement obturâe par - de grands blocs dans le bas et de plus petits dans.le haut, amass6s en opus incertum dans son ouverture sur toute la profondeur de lentrâe. Mais les deux portes avaient subi anterieurement, probablement en mâme temps — peul- 6tre ă l'occasion de invasion des Avares — une operation assez intâressante pour n'6tre pas omise dans ce râsumă. On reduisit, sur la gauche, d'un tiers la largeur de Lentrâe — en lui laissant seulement 2 m. 50 d'ouverture — et ă cette oceasion on obtura aussi la fente gauche de la cataracta, sans en pratiquer une autre. dans le nouveau. pilier, ce qui montre qu'en ce temps-lă on renonga ă employer la, coulisse pour fermer les portes. | Sur la face: NO, outre les tours de la porte et les tours dangle, nous remarquons une grande tour rectangulaire, de 13X20X13 m. sur les trois faces exterieures, qui occupe le point le plus 6leve de la forteresse, et qui, de meme qu'ă Troesmis (restauree aussi par Justinien), paraît jouer le râle d'une epovpă (v. Procope) ou castellum civilatis. 
Sur la face du SO, nous trouvons 6galement une tour quadrilatârale affoc- tant la forme d'un trapeze irrâgulier dont l'emploi, ă en juger par les dâcou- vertes faites ici (une grande quantite d'os non-calcines, de fragments de vases avec, sur les parois, des restes dessâch&s du liquide contenu, une meule ă main, des semences de lia, une elochette en bronze, peut-âtre une beli&re, etc.), nous semble tre celui d'une chambre ă Provisions. Les deux tours circulaires dangle, jusquă present fouillses, sont de di- mensions in€gales: la tour du Na 15 m. 60 de diametre, tandis que celle du Sud n'en a que 12. 

Les courtines de la face du NO ont 27, 21, r. 41 mstres, celles de la, face du SO, 17.50 et 22.65 mâtres de longueur. 
Le plan gensral du camp, la technique — assez nsgligee — de ses vemparts, ainsi que les monuments d'une &poque assez basse (v. ce qui suit) qui ont servi de revetement ă la face extârieure du mur, nous indiquent avec la plus grande probabilite le temps de Justinien comme &poque de la con- struction de notre château-fort, 

bien eonserves, de la fente 
avons constates ă la porte du 

L'6tude des monuments “decouverts pendant la premiăre campagne de fouilles (voir leur transcription plus haut, p. 529 e s.) nous donne en pre- 
mier lieu la conviction que le vicus Ulmetum de Linscription mentionnant les cives Romani et Bessi consistentes vw. U., trouvâe dans les ruines de la forteresse a dă âtre situ6, sinon sur l'emplacemenţ meme du camp, au 
moins dans son immâdiate proximite. En efteţ Nous voyons par Vonomas-
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tigue de nos inscriptions que la population locale se composait en grande 

partie de Romains et de Thraces. L'6l6ment romain, qui est le plus nom- 

breux, est represente par les familles suivantes: Aelia, Aemilia, Calventia, 

Cocceia, Flavia, lulia, Longinia, Ulpia, Valeria: toutes, surtout. la famille 

Valeria, ont de nombreux descendants. Pour la plupart ces familles nous 

paraissent, d'apres leurs gentilices, plus anciennes —- en ce qui concerne: 

leur romanisme — que les innombrables Aelii, Aurelii, etc., des provinces 

romaines au Il-e jusqwau IV-e sigcle apr&s J.-Chr. Dautre part, nous ne 

trouvons ici aucun vâtâran; tous les colons sont civils. Pour lun d'eux, 

Calventius, nous pouvons mâme 6tablir sa patrie: il est venu chez nous 

du Norique. Pour les autres Romains d'Ulmetum nous ne pouvons que 

prâsumer leur origine occidentale. L'6l6ment thrace nous apparait indi- 

viduellement dans deux monuments: nous connaissons la famille d'Attas, 

fils de Posses (son păre portait done un nom thrace, mais son fils sap- 

pelle lustus) et la famille d'lthazis Dada (sa femme se nomme Ziftia). — 

Compar6 ă ces deux; 6l6ments constitutifs de la population d'Ulmetum, 

element grec ou oriental y est ă peu prăs insignifiant; il est reprâsente 

par des femmes mariâes ă des Romains, ou par des affranchis faisant oflice 

Wactores auprăs des grands propristaires ruraux d'Ulmetum. C'est ă peine 

si ă P&poque chrâtienne de PEmpire (V—VI siecle) nous connaissons ici deux 

familles grecques, qui d'apr&s les noms de leurs membres semblent ctre 

venues de Y'Orient (peut-âtre de PEgypte, qui a toujours €t6, depuis le 

l-er siăcle ap. J.-Chr., en relations directes avec 'Tomi, la mstropole de la 

Seythie Mineure). — Il faut menționner aussi concernant la localisation d'Ul- 

metum ă Pantelimonul-de-sus, les relations, que-nous constatons dans les 

inscriptions, entre les diverses familles d'Ulmetum et leurs descendanis, 

dun eât6 avec Capidava sur le Danube, de lautre avec Histria, le grand 

port grec sur la Mer Noire: un princeps loci d'Ulmetum est en mâme 

temps quinquennalis territorii Capidavensis; Cocceius Elius d'Ulmetum 

est originaire de Capidava, ou il'a de nombreux parents, apparemment 

grands propriâtaires ruraux dans le tevritoire de Capidava; un Aelius L..., 

s6nateur Histria, fut enseveli â Ulmetum, ou il possedait, ă ce qu'il parait, 

des terres. — Si nous tenons compte du passage de Procope, oul est parle 

des restaurations faites par Justinien dans la Dobrogea, en. les &numsrant 

du Sud au Nord: S$. Oyrille (prăs d'Axiopolis), Ulmetum, Ibida et Aegyssus, 

cette position d'Ulmetum dans la contree de Pantelimonul-de-sus acquiert 

encore une note intâressante au point de vue de son importance stratâgi- 

que et €conomique, comme centre d'embranchement de toutes les voies 

de la Seythie centrale. 

Les inscriptions, les monuments figures, les petits objets d'emploi usuel
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trouv6s dans les. fouilles de notre château-fort nous donnent une ide assez claire de aspect vraiment caracteristique que prend la lutte entre le Ro- manisme et 'Hellânisme dans la Msie inferieure, territoire de fronti&re des deux mondes antiques: c'est la concurrence ininterrompue, Pendosmose et l'exosmose ethnique et spirituelle, qui, plus 6nergique et plus opiniâtro que partout ailleurs, modifie continuellement ă travers les siecles, los bornes entre Orient et l'Occident. L'6l&ment grec apparaît ă Ulmetum sans aucune organisation speciale et independante, ethnique ou sociale; les fom- mes grecques maries aux Romains, de meme que les affranchis d'origine grecque, parlent le latin; mais la fagon de dâsigner leurs fils devient grecquo: soit ă l'âgard des noms m6mes, soit en ce qui concerne la formation des noms civils. La famille de Valerius Valens (v. p. 541) adopte pour tous ses descendants la filiation de forme grecque (et aussi de forme barbare), avec le nom du păre au gânitif. Ainsi Aemilius Postumini (p. 544) et sa femme Theodote nomment un de leurs fils Theodorus, L. Valerius Victorinus (p. 556) et sa femme Ulpia Nicandra, nomment leur fils L. Valerius Soter, et leur affranchi L. Valerius Nilus. — En ce qui concerne les Thraces et specialement les Bessi d'Ulmetum, ils sont, pour ainsi dire, les reprâsentants les plus fideles. de la civilisation Srecque. Avant mâme Varrivee des Ro- mains. dans ces contrees, ils eurent, surtout dans le Sud (d'o les Besses venus en Scythie Mineure) pour maţtres les Hellsnes, Attas, fils de Possos (p. 561), parle encore, au Il-e siăecle, le grec ă Ulmetum, quoiqu'il eât donnâ ă son. fils le nom de Iustus. Son monument fungraire est apparemmenţt l'oeuvre d'un artisan grec de Tomi ou de Histria, —d'ailleurs comme la plupart des monuments votifs et funsraires dW'Ulmetum. En effeţ les relations com- 
merciales entre les camps romains du Danube Scythique et leş villes 

vers Carsium, Cius, Beroe, Troesmis, etc., en passant par Pantelimonul-de- 
sus (Ulmetum). Ce voisinage du monde grec se râvăle a Ulmetum par une 
influence tres-caracterisâe d'ordre spirituel : sur lart, sur les croyances 
et les coutumes des Romains et des 'Thraces locaux. Ce fait est d'au- 
tant plus remarquable, que l'6lsmenţ romain d'Ulmetum constitue d'autre 
part dans le territoire rural de Capidava, conjointement aveg les autr une force vraiment imposante comme cohesion eţ puret6 du romanisme 
Si nous examinons les reliefs des monuments funsraires trouves dans 
le camp, Nous reconnaissons partout, soit les mod&leş grecs, soit mâme la 
main habile de lartisan Srec. Cest ainsi que le monument d'Ithazis D d 
avec son bel encadremenţ filets de lierre, ou le mMonumenţ, “de 
representant Thanatos (p. 539 eţ Planche VII), ou lautel funsrai 

es colons, 

martel6 de 
re encastrg
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dans la tour gauche de la porte du NO, avec la scâne du repas-fun&bre 

(p. 548 et pl. XII, fig. 2), nous apparaissent, par leur technique ainsi que 
par leur style, comme des oeuvres directement influeneees par Part grec 

des villes de la Mer Noire. 
Nous devons tirer la mâme conclusion de l'examen des restes de c6ra- 

mique et de verrerie trouvâs ă Ulmetum. Nous n'avons pas encore rencontre 

de vases entiers, mais seulement des fragments de poterie: les uns pâtris 
d'une pâte rudimenţtaire, mal cuits et primitivement ornementâs, d'autres; 

egalement produits de Lindustrie locale, mais mieux travaills et cuits, — 
enfin -un grand nombre de restes, d'une pâte compacte et parfaitement” 

cuite, d'origine strangăre; la vari6t6 d'ornements de ces vases, indigenes 

ou'importâs, est d'autant plus grande que les m6mes motifs ont 6t€ au cours 

des temps emprunts râciproguement et multipli6s ă L'infini par les fabri- 

cants greco-romains du Bas Danube, comme nous l'avons constate sur: les 

ruines mâmes d'un grand nombre de camps romains et de villes greeques 

pendant nos voyages. Par voie d'importation des villes grecques du Nord 

ou du Sud (documentâe par les cachets imprim6s sur les anses de ces 

vases), sont venus en Seythie, et particuliorement ă Ulmetum, en dehors 

des poteries en terre cuite, aussi de nombreux vases en verre, de diverses 

formes et dimensions, tiouvâs seulement en minces fragments, qui ne per- 

mettent dans beaucoup de cas, pas mâme la reconstruction la plus approxi- 

mative de leur: forme primitive. 

De P&poque chrâtienne nous n'avons ă Ulmetum que deux monumenis. Lun 

latin, ă peu prăs totalement mutil6 (p. 546), Vautre grec (p. 535), qui nous fait 

connaître deux familles grecques apparentâes, d'origine probablement orientale. 

Le fait, bien tabli, que le camp et lemplacement civil d'Ulmetum se 

prâsentent dâs le commencement de leur histoire (le premier document est 

de Van 140 ap. J. Chr.) comme un centre d'une assez. grande importance 

militaire et civile, trouve son explication dans les faits d'ordre geographique 

qui ont dâtermins prâcisement sur ce point Yembranchement d'une voie 

impâriale (Marcianopolis, Tropaeum, Noviodunum) et de plusieurs routes.pro- 

vineiales (de Tomi ă Carsium, de -Histria ă Capidava, etc.). Comme on peut 

le voir par. la carte ci-jointe, bas6e non seulement sur les mat6riaux 

publies, mais aussi sur les donn6es inâdites qui depuis pres de trente 

ann6es se sont amassâes dans les archives du Mus6e National, sans avoir 

st jusqu'ici exploitâes ă ce point de vue, la grande route militaire qui 

longe. le Danube jusquă son embouchure pour se diriger ensuite vers le 

Sud sur les bords de la Mer, est reli6e ă lautre grande voie, qui tra- 

“verse du Sud au Nord lintârieur de lă Dobrogea, par une quantit6. de
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routes locales sembranchant aux principales stations de la voie de Linte- rieur, c'est-ă-dire ă Abrittus, Tropaeum, le camp prăs la gare Mircea- Vodă, Ulmetum et le camp de Kizilassar, le plus grand de la Seythie Mincure, dont nous avons essay6 Lidentification avec IIbida de Procope. (Dans le C.I.L. III, - suppl. II, tab. IV, cette route a un tracă assez different de la ntre). Parmi ces carrefours, celui d'Ulmetum nous apparait comme un des 

et encore la jonction des camps du Danube, Axiopolis, Capidava, Carsium, Cius, Beroe, Troesmis, avec la region de I'Est par les routes qui conduisaient: 1* du camp romain de Seimenii-mari, par lantique emplacement rural de Băltăgești, ou le chemin s'embranchait avec la route de Capidava â Ulmetuim; 2* de Carsium par Terzikioi a Ulmetum; 3% d'Ulmetum par Cogeuluc et Tariverdi ă Histria; 4* d'Ulmetum par Chirișlic, Cavargie, Cieracei, Canara et Palazu-mare ă Tomi; les tracâs de toutes ces voies sont assez aimplement documents par les restes &pigraphiques, arehâologiques et numismatiques qu'on a decouverts sur leur parcours. 
Outre /'importance extrins&que de notre camp d'Ulmetum, les fouilles de la premi&re campagne nous r&velent encore assez de dâtails historiques pour pouvoir essayer des â present une reconstitution de son developpement a iavers les siteles.—La fondation d'Ulmetum dans la position centrale que nous avons dâjă diseutee, dut avoir lieu avant Pannce 140, &poque î laquelle nous trouvons ici les cives Romani ei Bessi consistentes vico Ulmeto, qui 

consacrent une ara ă Jupiter et a Junon; per magistrum L. Valeriu Mazel- 
lium,—et îl n'est pas impossible que dâs Trajan, qui le premier installa doux 
l&gions dans ces contrâes (la. V-ăme Macedoniea ă Troesmis et la Xl-eme 
Claudia â Durostorum), „Von et orgânis6 une mansio avec un castellum â 
Ulmetum, o deja du temps d'Ovide les Besses formaient peut-âtre avec 
les Daces du territoire de Capidava, la plupart de la population locale. 
Autour de ce castellum seraient venus ensuite de /'Occidenţ les colons romains 
que nous y constatons en Pan 140, et qui auraienţ donn6 ă lemplacement le nom 
romain d: Ulmetum, d'apres lormaie qu'ils avaient trouvee dans la râgion Bientât 
aprăs leur arrivee, leur âtablissement obtint la constituţion de «vicus» 
le droit d'avoir des magistri ou principes loci, ei,. en cette qualite, 
aux autres vici -thraco-romains du territorium Capidavense, p parmi eux des Quinquennales du territoriumm entier, -, An Il-&me vu au IV-me si&ele, Ulmetuni aurait Gt6 transforme, selon la -
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nouvelle coutume r&pandue partout dans lempire romain, en un château-fort 

avec de puissants remparts et bastions en pierre. Mais ce camp fut dâtruit, 

peut-6tre par les Huns, aprâs lesquels les Slaves occupărent tout le pays, et 

la cits fut tellement devastee, que, d'apres Procope, elle ne garda plus, 

des temps pass6s, que son nom. Justinien la restaura enticrement. Mais 

les Avares firent de toute la Scythie Mineure, ainsi que le raconte Theo- 

phylacte, un desert. 'Toutefois, parmi ces cruelles vicissitudes, la vie an- 

tiqgue ne put âtre complâtement dâtruite dans cette contrâe: les deux in- 

scriptions chrâtiennes d'Ulmetum (Pune, c. 400, lautre, c. 500 ap. d. Chr.) 

nous le t&moignent.—Dans ce dernier combat de la civilisation contre la bar- 

barie, le camp fut trois fois brâlâ: trois couches de charbon et de cendres 

se succâdant ă courts intervalles tout autour du château-fort (v. la section 

“A” BY, p. BO8)attestent ces faits. Les Romains râsisterent avec acharnement, en 

utilisant tous les moyens de defense possibles: en premier lieu ils râtrâcirent les 

„entrâes du camp, puis ils bouchărent complătement la porte du NO. Mais 

leur valeur et leur adresse restârent sans effet. Au VIl-ame siecle la 

domination romaine cesse d'exister ă Ulmetum, ainsi que dans toute la 

Scythie Mineure.



CUPRINSUL 

Introducere .. cc... ea 497 

I. Zidul de înconjur al cetății . cc ce BO 
II. Monumente antice, găsite în ruine sau descoperite în ziduri. . 529 

III. Descoperiri mărunte . coc 566 
IV. Consideraţii istorice. . . cc... o. . 575 

Rezumat în limba franceză ...... Pe ea 600 
Legenda planurilor şi secţiunilor. 

 



LEGENDA PLANURILOR ȘI SECȚIUNILOR 

  

  

    

  

  

| AI INNOIRI ALE ZIDYLVI, ŢI 
ij | 
TDI SI PARŢEA VECHE 

si///Alli o zo. 

                      

  
e a rit 
Zi AE e zi Oa 

Iaz oa PESTI  



Vasile Pârțan, Cetatea Ulnehum. Planșa I. 

  

  

  

  

  

  
Fig. 2.—laturea, de NE. Curtina dintre turnul de colţ la E și turnul patrulater din mijloc, 

Analele A. R.— Tom, XĂXXIV.—Memoriile Sec. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum. Plansa II 

  
Fig. 2. — Laturea de NE. Monument funerar al unui senator din orașul Ilistria 

(intreb. ca material de construcţie la colţul de E al turnului patrulater). 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.—Memoriile Sec. Islorice. 
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Vasile Pârvan, Cetatea, Ubnetun:. Planșa III. 

  

  

  
big. 2. — Laturea de NEG, Incheierea turnului patrulater cu a, doua curtină, 

Monumentul funerar creștin de pe pl. următoare, «in situ». 

Analele A. K.— Lon XAĂAXIV.—Memoriile Secţ. Istorice. 

 



  

Vasile Pârvan, Planşa IV. 

Cetatea Ulmetuim. 

      

      
Laturea de NE. Monumentul funerar creștin întreb. ca piatră de placaj pe laturea 

de N a turnului patrulater, la încheierea cu curtina a doua. 

Analele A. R.—'Tom. XXXIV.—Memoriile Secţ. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Ulietum. Planșa V. 

  
Lig. 1..—iLaturea de NE, A doua, curtină: între turnul patrulater și turnul rotund 

din colţul de N. 

  
  
  

  

  

Fig. 2. — Laturea, de NB. Monumentul funerar al magistratului 'rural C. Iulius Quadratus şi 

groapa, făcută de locuitori cu ocazia scoaterii lui. (Vedere din exterior). 

Analele A. R.—Tom. XXXIV.—Memoriile Secţ. Istorice. 
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Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum,. Planșa VI. 

  

  

Fig. 1. — Laturea de NE: Groapa din care a fost scos monumentul lui C. lulius Quadratus. 
(Vedere din interior). 

  

  
£ Fig. 2, — Turnul rotund de N; Arcul dinspre V; în placaj mon. funerar cu Thanatos, 

AnaleleA. R.— Tom. XXXIV.—Memoriile Sec. Istorice, 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Inetum. Planșa VII. 

  

      
Fig. 1. — Turnul rotund de N. Monumente funerare întrebuințate ca material 

de construcţie, cu Îaţa la aier. 

  

  

  
    

fig. 2. — Turnul rotund de N. Monument funerar pus de un Valerius Valens și soţia si, 

celor trei copii ai lor, morti unul după altul în interval de şapte luni. 

analele A. D.—Tom. XXXIV.— Memoriile Secț. Istorice, 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Uimetum. 
a su 

  

      
  

  
lig. 2.— Laturea de NV. Prima curtină, dela turnul rotund de N până la turnul din 

stânga al porţii de NV. 

  

    

  

Analele A. R.— Tom. XXXIV.—Memoriile Secţ. Istorice. 
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Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum. 
Planșa IX. 

  

  
Fig. 1. — Laturea de NV. Incheierea primei curtine cu turnul rotund de N. 

  
Fig. 2. — Laturea, de NV. Fragmente de monumente funerare întrebuințate ca placaj 

pe întâia porţiune a primei curtine. 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Llinetum. Planșa X. 

  
Fig. 1 — Laturea de NY. Monument funerar întrebuințat, ca piatră de placaj 

(ef. precedentele trei figuri). 

  

 



Vasile Pârvan, Cetatea Lhnetum. Planșa XI, 

  

ig. 1. — Laturea de NV. Incheierea primei curtine cu turnul stâng al porţii NV, 

  

  

itig. 2. — Laturea de NV: poarta (astupată din vechime). 

„Analele A. R.— Tom. AXXIV.— Memoriile Secț. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Llmetuni. Plauşu NUL, 

  = 

  
Fig. 2, — Laturea de NV, Monument funerar intreb. ca placaj în turnul stâng al porţii NV. 

(CE. fig. precedentă, prima piatră mare dela dreapta, din rândul al treilea). 

Anulvle „1. B. - Ton. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetun. Planșa, XIII. 

    
lig, 1. — Laturea NV. Incheierea, ușorului drept al Porții NV cu turnul din dreapta. 

  
lig. 2. — Laturea NV. Piatră cu seinne de zidari, monumente şi urme de monumente 

(funerare) în placajul turnului drept al porţii NV. (Cf. și fig. precedentă). 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.—Memuriile Sect. Istorice, 

 



_ Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetuin. Planşa XIV. 

  
Fig. 1.—- Laturea de NV. A treia curtină, dela turnul patrulater de NV până la, 

turnul rotund de Y (văzută de lângă turnul patrulater). 

  

    
big. 2, — Laturea de NV. Aceeaș curtină (văzută de lângă turnul rotund), 

dnulele A, R.—'Tom, XAXĂIV.— Memoriile Secţ. Islorice.



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetaum. Planșa XV. 

  
Fig. 1.— Laturea de SV. Prima curtină, între turnul rotund de V, și turnul stâng 

al porţii de SV. 

  

  Fig. 2. — Laturea de SV. Poarta. 

Analele A. R.—'Tom. XXXĂIV.— Memoriile Secț, Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmnetum, Planșa XVI, 

  

  

  
Fig. 2. — Laturea de SV. Uşorul drept al porţii de SV. 

<Inalele A. B.— Tom. XXĂIV.— Memoriile Secţ. Istorice.



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetuym. Planșa XVII 

  

    

  

  

  

  

Tig. 2. — Laturea de SV. Turnul drept al porţii de SV. 

Analele A. R—Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Uhnetum. Planşa XVUI. 

  

        
Fig. 1.--— Laturea de SV. Monument votiv întrebuințat ca material de construcţie 

la turnul stâng al porţii de SV. 

   
Fig. 2. — Laturea de SV. Monument funerar găsit în dărâmăturile porţii de SV. 

Analele A. R.— Tom. XĂXXIV.— Memoriile Secț. Istorice. 
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Vasile Pârvan, Cetatea UVlmetum. Planșa XIX. 

      

  
Fig. 2. — Laturea de SV. A doua curtină, între turnul drept al porţii de SV 

și turnul pătrat de $, 

Analele A. R.—Von, AXXIV.- Memoriile Secţ. Istorice. 
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Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetuint, . Planșa XX. 

  

  
Fig. 1; — Laturea de SV. Inscripţia unui monument funerar intrebuinţat ca piatră de placaj 

pe curtina a doua a laturei de SV. 

  
Pig. 2. — Laturea de SV. Urmele lăsate în beton de monumentul precedent. 

Analele A. B.— Tom, XXXIV.— Memoriile Sec. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea, Ulmetum. Planșa XXI. 

  

Fig. 1. — Cetatea dela Celeiu (jud. Romanați). Zid făcut din rânduri alternative 

de piatră și cărămidă, 

  

        
Fig. 2. — Cetatea Ulmetum. Y'ragmente de vase de lut. 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.—Menioriile Seci. Istorice.



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum. Planşa XXII 

  

        

Fig. 1. — Cetatea Ulmetum. Fragmente de vase de lut, 

  

        
Fig. 2. — Cetatea Ulmetum. Fragmente de vase de lut ornamentate. 

Analele A. R.—Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice. 
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Vasile Pârvan, Cefatea Ulmetam. Planşa XXIII 

  

    
  

  

        

Fig. 2. — Cetatea Ulmetum. Fragmente de vase de lut ornamentate. 

Analele A. R.— Tom. XXXIV.— Memoriile Sect. Istorice. 

 



Vasile Pârvan, Cetatea Uimehim. 

Yi 

  

Planşa XXIV. 

  
  

        

Fig. 2. — Cetatea, Ulmetum. Obiecte de lut, os şi sticlă. 

Analele A. D.—Tom. XXXI1V.— Memoriile Secț. Istorice, 

 



Vasile Pârvan, Cetafea Ulmetum. Planșa XXV. 

  

    
  

  

        
a 
Fig. 2, — Cetatea Ulmetum. Obiecte miei de lut, piatră, marmoră şi sticlă, 

Analele A. l.—Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice. 
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