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III. INSCRIPȚII ȘI MONUMENTE FIGURATE. IV. CONSIDERAŢII. ISTORICE. 
  

Făcând astăzi cunoscute inscripțiile şi monumentele figurate găsite 
la Ulmetum în ultimele două campanii, trebue să observ dela început 
că în afară de doi graffiti din al treilea turn de SE, de inscripția 
cu pedatura lanciarituu din al doilea turn de SE și de trei in- 
scripții pe obiecte uzuale, toate celelalte inscripții şi monumente des- 
crise mai jos, în număr de douăzeci și șase, sunt găsite nu în 
funcțiunea, lor primitivă, de obiecte de cult, de artă, ori de utilitate 

ia) publică, ci în aceea de material brut, prins ca orice altă piatră 
DR fără însemnătate, fie în placajul, fie în. betonul zidurilor cetăţii. 

_ 
4/
7/
 
SP
 

Ordinea în care voiu deşerie aceste mărturii istorice e aceea a des- 
crierii arhitectonice a cetăţii: voiu începe deci cu curtina I de NE. 

III. Inscripţii şi monumente figurate. 

1. Pe partea din lăuntru a curtinei I de NE, chiar lângă scara, 
ci, înspre E, între pietrele cari alcătuese betonul zidului, se vede 
un fragment din profilul ornamentat al chenarului unui monument 
o v. în Cetatea Ulmetum, IL, 1, pl. V, fig. 2). 

: Fragmentul, de. calcar alb, lung de c..0.38 şi lat de c. 0.20 m. 
e împodobit după cunoscutul. motiv al viței de vie (în: vreji.. cu 
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struguri alternând cu frunze), întrebuințat în deobște la stelele fu- 
nerare din părţile noastre și în special foarte des la Ulmetum. Pe 

  

Fig. 1. 

acest fragment se vede, la mijloc, un strugure, între două frunze, dintre cari cea din dreapta e numai fragmentar păstrată. In ce pri- vește monumentul funerar din care a făcut parte acest rest, nu-l găsim nicăiri prin apropiere. 

2. Cevă, mai departe spre N, dincolo de scara curtinei I de NE, s'a găsit în tranșeea de cercetare a frontului interior al curţinei un fragment dintr'o placă de marmoră cu un relief mithriac. Monu- mentul, deși de puţin folos din pricina micimii lui, a, fost totuș în- trebuinţat și el în construcția zidului, după cum se vede din urmele 

d
o
s
a
r
 

  

  

de mortar rămase până azi lipite pe toate fețele fragmentului; re-. lieful a, fost deci zidit nu ca întreg, ci ca frântură încă dela, început: la data, zidirii cetăţii el eră de altfel ea și fragmentul de mai sus, sub nr. 1, sfărâmat în mai multe bucăţi. Marmora în care e săpat, e albă, cu bobul mare, de aspect zahavoidal,.
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Dimensiunile fragmentului, care e de formă neregulată (v. planşa, 
I, nr. 1) sunt: înălțimea 0.073 m. (pe dreapta) r. 0.098 (pe stânga), 
lăţimea 0.072 (sus) r. 0:060 (jos), grosimea ce. 0.026 m. Ce ne-a, 
rămas, e colţul de jos din stânga al reliefului mithriac. Judecând 
după resturile păstrate din scena reprezentată pe placă, dimensiu- 
nile totale ale micului monument au fost de cel mult 0.20 x 0.20 m. 

Avem obicinuitul sacrificiu mithriaciun, împlinit cu asistarea 
celor doi dadofori. Se mai vede: 10 din corpul lui Mithras, piciorul 
drept întins peste coapsa taurului și ținându-i lipit de pământ pi-. 
ciorul drept de dinapoi, apoi o parte din piciorul stâng îndoit cu ge- 
nunchiul pe spatele taurului; 20 din ţaur humai partea, dinapoi a 
corpului lui; 3% subt taur, șarpele; 4* în stânga grupei Cautopates, până la piept; mâna lui dreaptă cu facla plecată în jos spre piciorul lui Mithras și al taurului, se vede în întregime. Din inscripţia vo- 
tivă pusă pe marginea de jos a reliefului se mai ceesc destul de: 
clar literele : N 

DEO sc) 

Avem prin urmare a ceti şi completă: 
Deo b/ono Mithrae, sau, mai de grabă, Invicto] (1). 
Numele pe care-l poartă aici Mithras e cu totul rar. Cumont (2) nu cunoaște nici un caz. 'Totuș nu e nimic paradoxal în acest atribut față cu natura zeului. Așă precum Aesculapius şi Huygia (3) ori Puer Posphorus (deus bonus per excellentiam) (4), ori alţii (5), poartă acest atribut, tot, așă puteă și Mithras să fie numit deus bonus, precum d. p. tot printr'o excepţie dela calificativele sale obicinuite, el este numit deus sanchus (6). Cu atât mai mult puteă el însă primi acest epitet, cu cât îl găsim qe mai multe ori, ca, Sol, numit deus optimaas Matimus, întocmai ca Iupiten (7). Dacă după cele trei cuvinte de pe marginea de jos a relietu-, „lui nostru: Deo b/ono Invicto], a mai urmat cevă (afară doară cel. 

(Ii Ca în CAL. III, 12374: Deo Sancto Invicto Tucaius ex votu po(siuii), din Kutlovica, tot în Moesia Inferior. - ” 
(2) Testes ei monunenis figures velatifs uua msteres de Mitra 1, Bruxelles 1896. = (3) OIL. III, 1560 (Ad-Mediam-Dacia), ! : aa (4) CE. GIL, III, p. 2509. * . : (5 CIL.XII, 2990 aaa. (Nemausus!; X 2, ind, p. 1132, ete. . | (6) Cf. d. p. inscripţia din nota 1 cu Cumont, o. e, II, îndices, p. 533 sq. Pentru alle. numiri rare, ca satutaris, dignus, praestantissimus, etc., v. tot Cumont, le. (7) Cf. CIL. III, p. 2517 sq, cu Cumont, £. c, - i 
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mult de v(otum) s(oluil) prescurtat), e problematic, căci spaţiu nu 
mai eră. In ce priveşte numeie dedicantului care a pus acest ex voto, 
el a putut fi scris pe marginea de sus a reliefului, ca la Cumont 
0. c., IL, p. 198, 235, 239,250, ete. 

După stilul figurilor şi literelor această lucrare pare a fi din vre- 
mea decadenţei Ulmetului roman, în sec. III. | 

3. Pe prima curtină de NV, ca a doua piatră de placaj dela tur- 
nul rotund de N spre poarta de NV, în rândul cel mai de sus păs- 
trat, se află așezat cu fața la zid. un fragment de stelă funerară, 
de calcar alb, puţin rezistent, înalt de 0.96, lat de 0.87 și gros de 
c. 0.31. Făcând pe deasupra o scobitură în betonul zidului în dreptul 
acestei pietre, am putut s'o descriu complet, fără a o mișcă din 
locul ei. 

Avem înaintea noastră aproape jumătate dintro stelă veche fu- 
nerară, împodobită pe chenarul ei profilat cu motivul cunoscut al 
viței de vie cu struguri. E jumătatea de sus a monumentului. Din 
chenar nu avem însă decât resturi aproape informe. Piatra a fost 
rău stricată curând după prima ei întrebuințare. Considerând teh- 
nica îngrijită a reliefului de pe chenar (mai bine vizibil în partea 
stângă a fragmentului: v. desemnul din fig. 3), cred că întâia așe- 
zare a stelei ca memorial funebru nu poate fi mai târzie ca sec. Il. 

Tot ca stelă întreagă, acest monument, după o trecere de vreme, 
a fost martelat și întrebuințat pentru a doua oară de altă ge- 
nerație — de sigur —în acelaș scop ca întâia dată. Peste relieful 
stricat de vreme al chenarului, vedem în dreapta urmele unor litere 
martelate E, T, A, A, capete de rânduri ale unei inscripții, care nu 
a putut fi nici cea dintâi, căci literele acestea sunt aproape numai 
sgâriate și sunt de caracter târziu, pe când ornamentarea primitivă 
a stelei e foarte îngrijită şi dintr'un timp de înflorire,—și de altă 
parte, nici cea de pe urmă, căci aceste litere nu au legătură cu ins- 
cripția actuală. 

Într'o stare încă mai tristă, stela a fost pentru a treia oară pre- 
lucrată, probabil tot ca o bucată întreagă, întrucât pe fragmentul 
păstrat, care e cel puţin jumătate din ea, nu se sfârșește inscripția, 
ci ultimul rând e rupt pe la jumătatea înălțimii literelor. Pe partea 
de sus a chenarului, unde relieful cu strugurii se sfărâmase cu 
totul, o rozetă cu totul barbară, compusă din câtevă linii sgâriate 
cu un vârf ascuţit, luă locul ornamentului primitiv. Inscripţia, pre- 
cedentă (a doua) fu marlelată și în locul ei fu scrisă, adică sgâriată,
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inscripția actuală. Această inscripţie e, întrucât e păstrată însăş 

piatra, destul de bine conservată. Rândurile sunt strâmb scrise și 
neegale, literele de asemenea de mărimi diferite, variind ca înălțime 
în general între 0.04 şi 0.05. 

Dimensiunile chenarului profilat, cât e păstrat sunt: sus, singur, lat; 
de c. 0.16, cu profilul interior, c. 0.22 m,, pe laturi, singur c. 0.15, 
cu profilul interior, c. 0.21 m. 

Inscripţia e. aceasta; 
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Fig, 3. 

Valeates vos qui superissetis ek coe[..Jetes manes tres qui 
d vos ad nos venituri setis. Aurelius) Sisinus Pogunius vixit 
annis super LXĂ et superis de s/uo et] coniug[i...]. 

Ce literă a fost la, începutul rândului 4 e greu de hotărit: pare 
a fi fost un 1. Dar coe/l/etes manes tres, nu are nici un înţeles 
potrivit. Sar putea să fi fost un R și atunci coe/r/etes, deşi tot 
cu mare greutate, sar puteă legă cu restul precum arăt mai jos. 

Atât ca limbă cât și din punctul de vedere al conţinutului, această 
inscripție merită o deosebită atenţie. In r. 1 avem forma valeates, 
de două ori interesantă: întâiu ca, acclammatio neobicinuită în loc de
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valele şi al doilea, ca fonetică: e în loc de ş în silaba ultimă (fe- nomen de altfel foarte frecvent în latina vulgară). — In r. 2—3: su- 
Derissetis în loc de superestis, r. în loc de supersitis, luat ca formă generală de prezent atât la indicativ cât și la subjunctiv; întrodu- 
cerea, unui î între super și sitis, și prefacerea, lui sifis în setis (1), cu deduplarea lui s, sunt din belșug documentate și prin alte ins- cripții din Illyricum (cf. partea, gramaticală din sndices la CIL. ID).— In r, 3—4 sau coe/l/eles în loc de coejljites, sau coe/r/etes în loc de coheredes : ], căzut inainte de e și d prefăcut în f, sunt fenomene comune(2). In r. 4 manes e întrebuințat într'un chip cu totul neobicinuit și anume: 10 sau are a fi înțeles ca, „zei“, cu cae- liles: «cei trei zei cerești» (dar această acclamatio e absolut illogică, 
e chiar absurdă în continuarea ei, qui a vos ad, nos venituri. setis); 20 sau are a fi înțeles cu lecțiunea coerefes manes ca parentes, în sensul de rude de primul grad, cu nuanța specială de suflete 
înrudite, și atunci ar fi să se traducă: «și voi cei trei urmași cari 
ne moșteniţi», dar atunci rămâne cu totul neclară rațiunea pentru 
care aici manes ar fi întrebuințat: așă de ciudat pentru persoane încă în vieață; 30 sau tot cu coeretes ortografia, 1nanes cu e în loc de 4 ascunde un dativ anomal manis ca în CIL. III, 13809 = 14217! 
(din Viminacium): vivite felices nostrisque profundite Manis et me- mores sitis nobiscum vos esse futuros (cu imitația vergiliană la, în- 
cepul: vivite felices, iar apoi voind a spune profundite Manibus lacrimas, cf. Buecheler, Anthol. lat. 1 1, p. 396, n. 859) sau 7584 
(din Tomi): îpsi vivite parentes et nestris pr/ofun/d/ite Mani/s, estote memores îterum /ElJysiis coj fu]huri (restaurată astfel de v. Domas- 
zewski, la Buecheler, 7. c.; altfel în Corpus)—A treia ipoteză e mai acceptabilă, deși coheredes Manibus tres e tot o construcție ano- mală, căci ei sunt coheredes între ei, cei vii, şi sunt, cu Manes, heredes Manium ; sensul e deci şi cu această propunere greu de scos: «și voi cei trei cari sunteţi Manilor urmași, moștenitori». — Un sens sigur nu pot da. Non liquei. —-In r. 5 a vos în loc de a vobis, obicinuit (3). —In r. 6—7 venitumi selis, aceeaș observaţie ca la r. 2—3.—1In r. 9—11 vizit anis super LĂXX: cf. la Pe- tronius, Saf., 43: ef quot putas îllum annos secui, tulisse ? septua- ginta et supra. — In r. 12 superis e probabil întrebuințat în loc de 
PI N IE 

(1) Of. H.. Schuchhardt, Vokalismus des Vulygărlateins, 1, p. 30, (2) Cf. CIL. III, p. 2571. 
(3)- CIL, III, ind. ciţ, -: 7
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superstitibus, sau, cum avem într'o inscripţie a altui paganus 
din teritoriul Capidavei, superstantibus (1). 

Pentru cuprinsul inscripţiei avem de observat următoarele. Formu- 
larul întrebuințat în acelamalio nu redă idea originară exact și 
complet; el cuprinde. numai reminiscenţele dintr'o acclamatio proto- 
tipică, întrebuințată pe monumentele funerare dela Dunărea de jos, 
și care ar sună, reconstituită după inscripţiile din Viminacium şi Tomi 
mai sus citate, în completare cu a noastră, cam astfel: vivste feli- 
ces (valete) vos qui superestis el wos, coheredes, nostris profimt- 
dite Manibus lacrimas et memores estote nobiscum vos esse (Ely- 
siis) futuros. Din această acclamatio, destul de clar redată în in- 
scripțiile din Viminacium și Tomi, n'a rămas limpede în inseripţia 
din Ulmetum decât partea dela inceput și cea dela sfârșit, pe când 
mijlocul a fost aproape neinteligibil prefăcut, din cauza întroducerii 
unei idei străine — numărul urmașilor lăsaţi de răposat — chiar 
în corpul aclamaţiei. Această idee e și ea cu predilecție exprimată 
în memorialele funerare, dar în altă legătură. Astfel constatăm că 
formula respectivă a fost întrebuințată chiar la colonii din ternitorium 
Capidavense și anume tot de un paganus ca Aurelius Sisinus al 
nostru, lucru care nu poate fi indiferent, întrucât diferiții pagani 
de pe acest teritoriu locuind în mediată vecinătate unii cu alţii se 
influențau reciproc împrumutând unii dela alţii și atari elemente 
spirituale ca cel în discuţie acum. Aurelius Hermes dela Capidava, 
zice despre sine și soţia sa (2): qui reliquerunt heredes bonos filios 
supersiantis VII sex quidem filhios et unam  filiam. Pentru îm- 
prejurările neorânduite din sec. III, când mai ales ţăranii de priu 
villae trebuiau să se retragă prin castele atunci când veniau bar- 
barii și deci își părăsiau pământurile, unde poate nu se mai întor- 
ceau ani întregi, iar ei ca pagani nu-şi aveau adesea, nici în ici 
putinţa unei iurisdicţii regulate, cu arhive orânduite pentru păstrarea, 
actelor de proprietate ale fiecăruia, va, fi fost probabil necesar ca 
pe monumentele funerare puse de obiceiu chiar lângă ici, spre a 

(1) CIL. III, 12478 din Calachioi, găsit în ruinele cetăţii Capidava. Dau toată inscripţia 
fiindcă voiu aveă a mă referi la ea și mai jos: D. M. Aur. Hermes poganus vizit annis 
LXĂ dies XI et Aur. Meliti (în loc de Melite) coniuzx eiusdem vixit annis LX menses 
duobus dies VII qui religuerunt heredes Lonos filios guperstantis VII sex quidem filios 
et unam filia. Bene merentibus pientissimi nati memoria posuerunț. Ave vale 
viator. 

(2) Vezi noţa precedentă,
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(i mai la adăpost de profânări (1), să nu aibă numai grija lor, ci și a 
urmașilor — respectiv acești urmaşi să arăte ei înșiși calitatea de 
moștenitori îndrituiţi ai celui răposat și numărul precis de coheredes. 

Numele Sisinus pe care-l poartă acest paganus dela Ulmetum este 
absolut nou. Nicăiri în tot Illyricul și Orientul latin nu mai găsim 
un atare cognomen (2). Dar nu numai aici, ci nici în Apus nu-l 
întâlnim. Doar în Pompeii de găsim un Sisininus (3). Dar acesta e 
un diminutiv de alintare (4) derivat de sigur din obicinuitul Sisenna (5). 
Firește, un cognomen Sisinus ar putea fi la rigoare pus în legă- 
tură, şi cu Sisenna, resp. Sisinnas, ori cu Sisius (6). 'Lotuş aceste 
derivări pe lângă că nu sunt probabile ca formă, dar nici nu 
sunt verosimile câtă vreme inscripțiile din Illyricum nu ne dau 
în această direcţie vreun: punct de plecare mai precis.— Dimpotrivă 
găsim aici, ca nume enchorice, un Sises Mucasenis (7) un Ss (8), 
destul de des Sisia (9), de două ori Sisiata (10), femei cu numele 
Sisiu (dat. Sisiuni) (11), Sisiuna (1:2),. Sissa și Sissia (13). 

Precum -a observat şi Tomaschek (14) și Dumont (15), numele 
Sisus, Sises, Sese, Sisi, Sisola, Sisiata sunt thrace; de altă parte 
și sufixul-nus poate fi ihrac (16), iar nu numai roman. Astfel în- 

(1) Caracteristice sunt în această privinţă pietrele funerare dela Capidava puse în 
vicus ori lângă castel de unii cari nu trăiseră acolo, ci la moșie, la ţară, unde și mu- 
riseră: obitiad villa suam. (CIL, IN, 13737 și 142142, cu ale mele Descop. nouă în Scylhia, 
Minor, An. Ac. Rom., XXXV, Mem. Secţ. Ist., p. 469), 

(2) CIL. III, Cagnat IGR, I și III, Arch.-epigr. Mutt. 
(3) CIL. IV, 2264. o. 
(4) Precum arată chiar locul unde a fost găsit în Pompeii. 
(5) Of. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Higennamen, Berlin 1904, p. 91. 
(6) Ibid., cf. însă nota, 2, unde e vorba de numele târziu Sisinnius, care după 

Schulze ar puteă aveă o altă origine. 
(7) CIL. III, 6137 din Ciumacovici la SV de Oescus, localitate bine cunoscută ea 

thraco-romană: cf. și nr, 12395 cu Kalinka, At. Denbmm. în Bulg., nr. 408. 
; (8)-0IL. III, 11273: un 1, Vibius Sisi în Carnuntum, Mommsen trimete în Ephem. 

epigr. IV, n. 535 pentru numele Sisi la Sises Mucasenis. | 
(9) CIl,. III, 3285 (Mursa), 4983 a (Virunum, printre nume enchorice), 4993 (Virunum) 

5630 (Ovilava), 6292 (lononia-Moes. sup.), 10576 (Ulcisia Castra-Pann. infer.). 
(10) 1525 (Sarmizegethusa), 4181 (Savaria). 
(11) 10603, de două ori (Crumerum-Pann. inf. cu alte nume enchoricei. 
(12) 10544 (Aquineum, cu alte nume enchorice!, 
(13) CIL,. LII, p. 2412 și 2636. 
(14) Sileb. der Wiener Akad. d. Wiss.; phil.-hist. el, CXXXI, 1894, p. 43 (Die alien Thraker, Il 2). 

(18) Melanges d'arch. et d'epigr., p. 556 sq. 
(16) Cf. Pauli, la Dumont, 2. c, p. 559: ÎN
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tregul nume Sisinus, atât ca rădăcină cât și ca terminaţie are a 
fi considerat ca thrac. : 

Dar noi în teritoriul capidavens avem 'Thraci destui: în afară de 
Dacii indigeni avem pe Bessii colonişti în Ulmetum, și încă întrun 
vicus, necunoscut până la campania de săpături de anul trecut, 
Ultinsium, curat bessie. Prin urmare Aurelius Sisinus e încă un 
Thrac romanizat, care își păstrează măcar drept cognomen numele 
lui părintesc. Că inscripția lui.e alcătuită într'o latină foarta nein- 
grijită, nu mai e acum de mirare. Că ele PAganus, pare oarecum 
indicat, dacă știm că el e colon thrac. 

Totuș rămâne de explicat în privinţa acestui apelativ. de PAga- 
us, pe care și-l dă numai el și cu Aurelius Hermes dela, Capi- 
dava, cei-a făcut pe ei singuri, printre atâţia alţi 'Thraco-Romani 
de aici, cunoscuţi prin inscripţii fără nici un fel de determinare de 
aces gen să-și adaoge această caracterizare. Căci ei sunt singurii 
cari apar în tot CIL. III în acest chip, pe când altfel, termenul 
de paganus e întrebuințat pentru comunitatea dint”un pagus (1) în 
intregimea ei: pagani, întocmai ca vicani, mumicipes, etc. 

Pentru ca să avem la Capidava și la, Ulmeţum, unde știm că 
erau vîci constituiți (în primul loc, e drept, un vicus canabarun, alăturea de vechiul pagus al Dacilor din Capidava și încunjurimi), 
pomeniţi, în chip special și individual Pagani, trebue să admitem 
că în ferritorium Capidavense diferitele willae izolate (2) nu sunt 
atribuite vici-lor din apropierea lor, ci alcătuesc pagi deosebiți, 
respectiv sunt atribuite toate la marele pagus daco-roman Capi- 
dava. In adevăr se știe că spre deosebire de vicus, care — deși tot sat ca drepturi și constituție — e un mic oraş cu casele strânse una lângă alta, un pagus e un sat mare compus din gospodării singuratice împrăștiale pe o mare întindere de pământ (3). Contrastul 
acesta, relevat și de antici, creă acolo unde nu erau orașe, spre a aveă la „pagani“, opoziţia „oppidani“, deosebirea pregnantă între 
Pagani și vicani: aceştia, din urmă erau un fel de orășeni în aceste 
territoria quasi-municipale, cari tocmai erau compuse numai din so- cietatea a mai mulți ici, resp. Pagi și villae. Aurelius Hermes din Capidava şi Aurelius Sisinus din Ulmetum sunt deci săteni străini 

  

(1) Ca de pildă (CIL, III, 13'750,41,: vel cum iniuria aut contumelia Paganor um (dinte'un decret imperial din Chersonesus Taurica!, sau 14969:: pagani Promonenses (din Promona, în Dalmația, într'o Te paganica, pe bronz, tratând despre mori și apele utilizate pentru morii, (2) Sigur documentate prin inscripţii: v. mai sus, p. 336, n. 1. : 13) Cf. asupra acestei chestiuni, Marquardt, Râwmische Staaisverwaltung, LE, p. 1 syq.
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de aceste două localități cu caracter vican. Faptul că ei se numesc 
simplu pugani, fără a adăogă precis numele acelui pagus la care 
aparțin, presupune încorporarea tuturor villae-lor din ferriforium 
Capidavense la un singur pagus, care se va fi numit cu numele. 
lui vechiu Capidava (1). 

4. Pe frontul interior al primei curtine de NV, nu departe de 
intrarea turnului rotund de N, a fost găsit un fragment de monu- 
ment epigrafic de forma unei plăci, înalte de 0.44 m., late de 0.42 
și groase de 0.23, de piatră de nisip, fărâmicioasă. Inspre stânga 
placa e ruptă, sus și jos e stricată tare, la dreapta e cevă mai 
bine conservată. 

Placa a, fost ornamentată cu un chenar în formă de tabula ansata. 
Pe partea dreaptă acest chenar s'a conservat destul de bine. Ele 
însă lucrat foarte primitiv, în linii abiă adâncite, ca și cum ar fi 
numai sgâriate. Inscripţia a fost probabil martelată (v. fig. 4). Nu 

  

  

  

        

  

  

Fig. 4. 

se mai recunosc decât urmele unui E, şi acela problematic. Se vede 
însă clar că piatra a fost scrisă şi anume, după forma ei şi carac- 
terul chenarului, e mai probabil să fi servit ca monument come- 

(1) Fireşte că acest pagus își va fi avut şi el o unitate teritorială, nu va, fi fost format 
numai din frânturi de regiuni izolate, câte o moșie cu conacul ei ici și colo, căci ca 
pagus el își aveă granițele şi constituţia sa quasi-municipală specială, întoemai ca un 
vicus. E deci de presupus că pagus Capidava va fi fost cu diferitele sale villae mai tot 
strâns înspre Apusul teritoriului Capidavens către Capidava propriu zisă, romană, cu 
castellum și vicus, - 
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morativ (cevă în genul inscripției cu pedatura, lanciavim), decât 
ca monument votiv ori funerar. In orice caz ea e târzie: chenarul 
numai sgâriat (fot ca la „pedatura“, indică sigur acest lucru). 

5. Cevă mai departe spre stânga, pe aceeaş curtină, s'a găsit un fragment de piatră de nisip sculptată, de formă neregulată, înalt 
de 0.46 m. pe stânga şi de 0.36 m. pe dreapta, lat de 0.19 jos şi 
de 0.11 sus, și gros de c. 0.16 m. In partea de jos a lui se vede 
o scobitură rotundă care pare a indică nu atât o gaură de manelă 
de ușă, cât mai de grabă o rosătură făcută de țâțâna, unei uși. 
laptul că relieful de pe fața fragmentului e ros până la, desfigurare 
concordă din acest punct de vedere ca idea utilizării ca prag de 
ușă a pietrei respective, 

  

  

Din relief mai recunoaştem: 10 pe marginea din dreapta urmele 
unui chenar de frunză de iederă; 20 sus un fel de scaun cu re- 
zemătoare, de sigur fragment dintro xhivr, pe care a odihnit o fi- 
gură; din aceasta însă nu s'a mai păstrat nimic, piatra fiind aici sau 
roasă sau ruptă; 30 subt iv în miniatură, un personaj mascu- lin. Avem deci o parte din reprezentarea, cînei funebre, aşă de obicinuite pe monumentele funerare din părțile noastre. Partea, care 
lipseşte ne-o putem completă. Pe z)îy, au stat pe jumătate culcate 
una, sau mai multe persoane; în fața patului-scaun, a fost reprezentată 
o masă, la care serviă sclavul, redat ca de obiceiu în miniatură



12 VASILE PÂRVAN 340 

și în relieful “nostru, —iar de partea stângă a grupei din mijloc a 
mai fost poate și o figură bărbătească ori femeiască în picioare, 
ori cumvă șezând pe un scăunel mai scund decât patul pe care 
ședeă figura ori figurile principale (vezi și mai jos monumentul 
descris la nr. 9). 

6. In contrafortul drept al porţii de NV, pe fața lui dinspre in- 
trarea turnului de N, în rândul cel mai de sus a! placajului, la în- 
cheierea, contrafortului cu laturea interioară a turnului, am constatat 
că e prins cu faţa la perete un altar de calcar compact, foarte rezis- 
tent, Curăţind betonul de pe faţa monumentului fără a mută piatra 
din loc, am putut să-l măsor, să-l fotografiez și să ieau și o estampă 
după el. Pentru a fi așezat în zid altarul a fost destul de rău stri- 
cat: din profilul superior isa rupt partea din stânga, rămânând 
numai cea din față și din dreapta, iar josi s'a rupt tot profilul afară 
de laturea din faţă. Cu acest prilej a fost deteriorată pe dreapta 
chiar o parte din faţa cu inscripție. In spate altarul n'a fost profilat, 
fiind probabil așezat direct lângă vreo construcţie. 

Această ara e înaltă de 1.35 m. (numai faţa scrisă, de 0.75 m.), 
lată de 0.49 (sus) — 0.50 (jos) la mijloc, și de 0.60 (la nivelul pro- 
filelor: restaurate) și gros (adânc) de 0.48 la mijloc şi 0.545 la ni- 
velul profilelor. Acestea sunt lucrate cu o dibăcie într'adevăr ar- 
tistică, fiind stilizate în chip foarte bogat atât la coronament (înalt 
de 0.34) cât și la soclu (înalt de 0.26) şi anume, sus la colţuri 
având motivul acroteriilor dela sarcofagele greco-romane (vezi de- 
semnul din fig. 6, cu toate cotele respective). Profilele sunt, cu toată 
varietatea lor, proeminente numai cu 0.05 faţă de trunchiul altarului. 

Literele sunt—în primele patru rânduri—printre cele mai fru- 
moase cari se cunosc pe monumentele dela Dunărea de jos: în 
orice caz, printre inscripțiile de caracter privat, puse de o anume 
persoană, iar nu de o autoritate publică, ele constitue aproape un 
unicum de proporţie şi monumentalitate. Ele sunt cel mai târziu din 
primele decenii ale sec. II-lea, din vremea lui Traian sau Hadrian. 
Inălţimea, lor e în primul rând de 0.09, în al doilea de 0.06, iar în 
al treilea și al patrulea de 0.065. Spațiile dintre rânduri sunt de 
0.04 între primele trei, şi de 0.035 între al treilea şi al patrulea. 
Deia sfârșitul rândului al patrulea şi până jos piatra a fost martelată 
și apoi netezită pe un nivel inferior cu aproape un cm. faţă de cel din 
primele rânduri, iar pe această parte a fost săpat un sfârşit de 
inscripție, care, deşi se potriveşte ca sens cu partea de sus pe care 
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o continuă până chiar în numele propriu, e fără îndoeală, după ca- 
racterul literelor adăogate, mult mai târziu, către sfârșitul secolului 
al II-lea. Deși săpate cu dalta, literele din aceste trei rânduri sunt 
foarte urite față de cele de sus: disproporţionate între ele (în r.5 avem litere de 0.045 lângă altele de 0.060 m. înălţime ), uneori chiar 
strâmbe ca duct, și în general săpate fără grosimi. 
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Fig. 6. 

| Ifoui) O(ptimo) M(aximo) et Lunoni |heginae T(itus) Flavius | 
Severus pos/aJît de: suo I(ibens) m(erito). 

Deosebim două părţi în inscripţie: 10 cea veche, cu dedicaţia și 
numele Tiţus Plavius, și 20 cea nouă, cu Severus posuit de sto
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libens merito. Inscripţia nouă adoptând începutul celei vechi e deci 
completă: pe Severus cel ţârziu chemându-l tot Titus Flavius (e 
fără îndoeală aceeaș familie în generaţii deosebite), iar divinităţile 
adorate fiind deopotrivă de însemnate în ambele epoce, elnua 
martelat decât sfârșitul primei inscripții, punându-și partea, sa perso- 
nală cu mențiunea nu tocmai exactă de suo (căci altarul fusese al 
altuia și pus de altul). 

De altă parte prima inscripție n'a mai avut în plus decât un 
cognomen pentru vechiul 7. Flavius și modalitatea dedicaţiei (cevă 
ca în a doua inscripţie: posuit de suo libens merito). 

Asupra divinităţilor adorate prin acest altar votiv nu e nimic de 
observat: sunt zeii romani oarecum (1) oficiali, pe cari îi întimpi- 
năm pretutindeni în imperiu în această caracterizare a lor de pe- 
reche divină: zeul ca oplimus mazimus, iar. zeiţa ca regina, — și 
în special chiar la Ulmetum (2) de mai multe ori. — Ceeace dimpo- 
rivă e vrednic de atenţie, e numele Romanilor cari au pus monu- 
mentul: cel dintâiu 7. Flavius, orice 'cognomen va fi purtat, are 
evident ambele nume principale împrumutate dela împărații Flavii, 
cari vor fi dat familiei sale cetăţenia romană. El— sau predecesorii 
lui—a, venit; deci la Ulmetum ca cetăţean deplin. Pentru a pune feu- 
mosul altar ce ni s'a păstrat dela dânsul el a trebuit să fie cu dare 
de mână, deci prin el constatăm o stare economică înfloritoare la 
Ulmetum chiar din primele timpuri, In sfârșit, pentru ca mult mai 
târziu după el un urmaş să poată întrebuință inscripţia numai șter- 
gând respectivul cognomen al strămoșşului, trebuiă ca familia să se 
fi păstrat, în linie directă bărbătească până atunci (nu e numai 
nomen gentile acelaș, lucru care ar puteă fi mai uşor de întâlnit 
asemănător, dar și ca praenomen, cei doi Flavii sunt omonimi): 
prin urmare avem continuitate în tradiţia romană a colonizării 
Ulmetului, 

7. Lângă altarul lui Titus Flavius, pe stânga, placând fața contra- 
fortului înspre interiorul cetăţii, se află incastrat în zid, tot în rândul 
cel mai de sus de pietre de talie, lipit; de altarul citat, un frag- 
ment dintr'un alt aitar. de calcar alb compact, rupt cam pe la jumă- 
tatea, lui și păstrând încă vreo câtevă litere pe el. 

Fragmentul e așezat culcat, cu baza spre exterior și cu faţa scrisă 

  

(1; Căci oficială e triada capitolinică, Iupiter, Iuno, Minerva, 
(2) CE. Uimetum, 1, p. 585 şi comunicarea, de faţă, numerele următoare.



343 CETATEA ULMETUM. 15 
  

în sus. Inălțimea lui e de 0.70; întrucât însă din inscripţie nu e 
păstrat decât un rând complet — penultimul — aceasta, înseamnă că 
în întregime altarul trebue să fi fost cel puţin de două ori pe atât. 
[ lat la bază (înălțimea soclului, 0.23) de 0.44 şi adânc de 0.48. 
La mijloc e lat; de c. 0.33 (fiind prins în beton nu l-ana putut măsură 
precis). Profilul de jos (singurul păstrat) e foarte. primitiv lucrat. 
Literele, înalte de c. 0.07, par a fi mai mult gravate cu un vârf as- 
cuțit, decât săpate cu dalta. In orice caz inscripția e mutilată, fie 
prin martelare, fie prin completare târzie, căci ce ni sa păstrat 
din sfârșit e în parte neinteligibil. După caracterul literelor ea arată 
a fi de pe la sfârșitul sec. II. 

      

0
-
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          e pp 
Fig. 7, 

„NS pos(uit) [opefefania2) [34a.2...] ori e(arawvit?). 

Primele două litere sunt sfârșitul unui cognomen în —us: C'pes- cens, Valens, ete.; pos(uit) e sigur; rămâne litera singuratecă C': dacă piatra a fost martelată, ar fi cu putinţă (deși posmit aşezat înainte nu prea, ingădue această lectură) de completat cu /pe/- c(unia) [sua] ; cum însă martelarea ar fi trebuit să distrugă în chip
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firesc și acel C, rămâne că litera trebue să însemne altcevă. C(uravit) ar 
fi foarte potrivit, dacă nu sar opune pos(uit) din rândul precedent; 
căci dacă ar fi curavit ar trebui să avem înainte pon(endum,, iar 
nu pos(uit); pos(uil) c(uravit) ax fi cu totul excepţional. — Ceeace 
e sigur e că și acest monument a fost un altar votiv. Ce zei vor 
fi fost pomeniţi e greu de știut. Jupiter va fi fost însă, probabil, 
în fruntea, lor: căci nu e mai nici un altar votiv dela Ulmetum care 
să nu fie închinat și părintelui zeilor şi al oamenilor, —precum am 
văzut și în prima comunicare despre Ulnetum şi vom vedeă și acum 
imediat mai jos. 

8. In acelaș contrafort; drept al porţii de NV, tot pe faţa placată, 
dinspre cetate se observă în al doilea rând de placaj dela soclu în 
sus, un bloc lung, de dimensiuni excepţionale și cu o formă specială. 
Cercetându-l am constatat că eră tot unaltar, de calcar compact, 
aşezat în zid cu faţa în jos și alcăţuind cu un capăt al lui chiar 
colțul de V al contrafortului. Pentru a fi descrisă, piatra a fost ri- 
dicată, măsurată, estampată și fotografiată și apoi a fost așezată la 
loc pentru a nu se desfigură zidul. Aceasta ca un sacrificiu faţă de 
principiul ce mi-am impus de a nu strică zidurile pentru inserip- 
țiile ce le cuprind; căci în cazul de față importanța excepţională a 
monumentului, care în zid se poate strică de ploi și înghețuri și ast- 
fel se poate distruge, m'ar îi îndreptăţit să-l ridic cu totul și să-l 
pun la adăpost. Și anume, cu atât mai mult, cu cât altarul a fost 
încă din vechime rupt în două (vezi fotografia), probabil fiind trântit 
fără grijă la aşezarea lui în zid peste celelalte blocuri mari de placaj 
din rândul inferior. Profilele i-au fost firește, tot cu acel prilej, 
ca de obiceiu, retezate, atât în față cât și pe stânga, spre ase po- 
trivi piatra bine în zid. Se pare că altarul avusese profile chiar pe 
fața opusă celei scrise. Şi acestea sunt total martelate. 

Această ara e înaltă de 1.38 m., lată de 0.51 (la mijloc) şi groasă 
(adâncă) de 0.43 (la mijloc). Soclul e înalt de c. 0.20, profilul de cap 
de c. 0.26. Reconstituind profilele, cari erau proeminente față de 
trunchiul altarului cu c. 0.06 de ju» împrejur, căpătăm o lăţime a, 
monumentului la nivelul lo» de ce. 0.63. | 

Literele sunt neîngrijite şi mai mult sgâriate decât săpate. Ile sunt 
adesea strâmbe ca d. p. Il dela începutul rândului 2, F din rândul 
9, etc., din cauza durității pietrei, pe care lapicidul n'a putut-o birui 
cu instrumentele sale primitive. Inălţimea literelor e de c. 0.04—0.05, 
nefiind de o potrivă de mari în toate rândurile, ba chiar» nici în
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acelaş rând, Ductul lor e negligent: L, I și T se contundă adesea 
și nu reies decât din sensul cuvintelor. 

n zl 
ED nana NETEDE gnom ppt MARTE, 
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Fig. 8. 

| Jovi) O(ptimo) M(azimo) < s(acrum) > et Iunoni Reginae pro sa: Pr lulem Im/p(eratoris) / Aurel Antlonjini Marti(u)s P(h)ilo magister) 
vici Ultinsium posuit de suo et Besis VI n(o)nas Iulias Orfito et 

CE Sauzima co(n)s(ulibus): 

ŞI In rândul întâiu avem un pentimenţ;: s(acrum) a tost scris printr”o 
scăpare din vedere, produsă de puterea, obicinuinţei care cereă for- 
mula consacrată 1-0-.M - S,—apoi a fost însă mavtelat, totuş nu în | deajuns ca să nu se mai vadă.—In re. 4 altă negligență: sunt scă- 

Analele 4. R—Tom. XXX VI. — Memoriile Seoţ. Istorice. 2 
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pate trei litere din cuvântul Antonin, tot aşă procum-e uitată o 
literă din cuvântul nonas din r. 8.—T din cuvântul Ultinsium în 
r. 6 e făcut aproape ca un [.—F din r. 9 în cuvântul Orfilo are 
o formă aproape cursivă, 

Asupra cuprinsului avem de observat următoarele. E o inscripţie 
olicială pusă de un magister vici pentru sănătatea împăratului de pe 
iron: zeii adoraţi prin altarul votiv sunt ca de obiceiu în părţile 
acestea, în cazurile analoage, Iupiter Optimus Maximus şi Iuno 
hegina. Inscripţia e datată până la zi: VI n(o)as Iulhas Orfito 
ek Mazimo co(n)s(ulibus), deci 2 Iulie 172. 

Numele dedicantului magister e neclar. Dacă îl cetim cum e scris 
nu putem să-l luăm decât ca un singur cuvânt Martispilo, în care 
caz ar fi de ințeles ca o traducere în latina vulgară a unui nume 
indigen, thrac, cu sensul de «lancea lui Marte», — ceeace însă nu 
e probabil (v. cele de mai jos).— De o derivare pur thracă din even- 
tualul -uaproc (ef. la 'Tomaschek, Die alten Thraker, 1, 2, p.9: 
IGi-urmproc) și -xoc (din -750:6) (ibid., passim), cred că în orice caz nu 
poate fi vorba.— Dacă însă ţinem seama de omisiunile frecvente de 
litere în inscripția noastră, atunci sau îl desfacem în M. Arbi(u)s 
Pilo, sau, mai probabil, în Marius P(hjilo. Faţă de obiceiul ge- 
neral de a nu mai purtă în acest timp praenomen în inscripții, şi 
având în vedere faptul că atât numele gentil Marius cât și cog- 
numele Philo (scris Pilo) sunt foarte dese în inscripții (1), am admis 
mai sus, ca definitivă, ultima lectură: Mart(u)s P(h)ilo 

Un vicus Ultinsium eră necunoscut până acuma. Numele lui 
nu pare a fi roman. Dimpotrivă observăm în el două elemente cari se 
arată a fi thrace: Ul-tin. In adevăr, găsim primul element complet 
în următoarele două numiri (2): Ulu-citra, castel în Rhodope (la 
DBessi) (3) și Resc-ulum, localitate în ţinutul aurifer al Daciei (4). 

(1) Cf. CIL, III, p. 2361, 2404. Numele Martius în Dobrogea pe vremea lui Marcus Au- 
relius e oarecum indicat, In adevăr, precum se vede din CIL. III, 6169 (cf. toate ştirile 
asupra lui în Prosopographia imperii Romani, Il, 350, nr. 261), P. Martius Verus se află în 
Troesmis ca legatus leg. V Mac,, la începutul domniei lui M. Aurelius și L. Verus. Iar ca 
termen important iniţial,un Martius Macer, legatus Claudii pro praetoreprovinciae Moesiae 
et legionum quartae Scythicae ei quintae Macedonicae, e în părţile noastre încă din prima 
jumătate a sec. I (cf. Prosopographia, 1. c., nr. 258). 

(2) Urmărite după Tomaschek, Die alten Thraker, 1, 2, Siteb. d. Wiener Akndemie d, 
Wiss., phil-hist. Kl. 131, p. 57 sq. 

(3) Tomaschek, p. 57. 
(4) 1d., îbid,, p. 69: ef. p. 28, cu o explicare cevă deosebită de cea dată de mine aici. În ce privește Deultum, îbid., p. 71, aici se pare” avem o altă rădăcină; verbală, deul, în 

forma de part. perf. pas., deul-to, «înnoroit», «noroios», 
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Că în acest din urmă cuvânt nu âvem cumvă un diminitiv, se vede 
de acolo că prima parte e un component de nume de obiceiu bărbă- 
tesc putoxo (e drept câte odată și femeiesc: cf. Tomaschek, p. 28), la 
care sa adăogat cuvântul lu (poate însemnând «stâncă») (1). Am 
avea deci în prima parte a cuvântului Ulfinsium, format ca de 
obiceiu numele thrace de localităţi și oameni, din două elemente, 
cuvântul ul cu ultima vocală sincopată. A doua parte a numelui 
de vicus de lângă Ulmetum cred că a trebuit să fie cuvântul dina, 
pe care-l întâlnim în foarte multe localităţi thrace din Scythia Minor 
până spre Marcianopolis, deci în ţinutul locuit de Bessii coloniști şi 
de Geţii, Crobyzii și Terizii indigeni: Bassi-dina, Bele-dina, Bis- 
dina, Resi-dina (2), Amlai-dina, Asbolo-dina (3), ete. Numele pri- 
mitiv al satului de lângă U/melum a trebuit deci să fie Ulu-dina. 
Potrivit apoi transformărilor fonetice generale, constatate în limba, ins- 
cripțiilor dela Dunărea de jos (4) d din dina sa transformat în ţ, 
iar w dinainte a căzut, numele devenind Ul-tina. 

Forma Ultinsium din inscripţia noastră este evident adiectivală: din 
Ultina, Ultinenses, resp. mai pe scurt Ulfenses. Această, formă pare 
cu timpul a se fi statornicit fiind însăș supusă ioneticei latine vul- 
gare din a doua jumătate a, sec. II, și deci pronunțându-se Ultinses, 
de unde în genetiv plural cu vorba vicus, Ultinsium. — Faptul că 
ambele elemente thrace componente ale numelui, ulu şi dina au un câracter ne-dacic, iar ulu e chiar documentat ca fiind din ținu- 
tul bessic, ne arată că satul a fost întemeiat nu de Dacii indigeni, 
ci de Bessii coloni. Cu atât mai mult suntem însă întăriți în această 
convingere, când chiar inscripția ne vorbeşte apriat de Bess; şi — 
ceeace e încă mai important — numai de ei, ca locuitori constituiți 
colegial-civil în respectiva, așezare quasi-municipală, | 

In adevăr, în inscripţia noastră cetim: Marti(u)s P(h)ilo mag(ister) 
vici Ultinsium posuit de suo el Bes(s)is. Ce poate însemnă această, 
dedicație pusă numai de Bessi, iar nu de cives Romani et Bessi 
consistentes vico..., precum se spune în alte inscripții dela Ulmetum? 
(V. și mai jos). Căci e clar că cetățenii romani nu vor fi lăsat ne- 
locuit de ei nici unul din satele thrace de pe teritoriul capida- 

  

(1) Cf. Tomaschek, L. e., p. 57, 
(2) Citate din Procopius, De aedif., la Tomaschek, 2. c., p. 58 sqq. şi 69. 
(8) CIL. IL, 13743: vicus Amlaidina din teritoriul rural al orașului Tomi: sat thraco- roman la Urluchioi, spre SV de Techirghiol (inscripţia e a unor Thraci romanizați Aure- lius Daleni și Aurelia Uihis); 142145, Asbolodina, în ferrilorium Callatis. (4) Ci. indicele gramatical la CIL. III,
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vens și deci și în vicus Ultinsium vor fi fost destui Romani în 
afară de Marius Philo, care eră magister vici. 
Ca peregrini Bessii puteau să se organizeze în colegiu special, 

de caracter naţional-religios, și să facă orice act social-politic în 
limitele respectivei lex collegii date lor de autorităţile imperiale cu 
ocazia fundării asociaţiei (1). In acest caz însă organul lor reprezenta 
tiv eră președintele uniunii, magister collegii (2), iar nu șeful or- 
ganizaţiei comunale din vicus, municipium, etc.; acesta, puteă fi cel 
mult patronus, lucru care se specifică în totdeauna pe monumente. 
În inscripţia noastră noi vedem că nu e vorba de un atare colle- 
gium peregrinorum (alăturea de un altul — coordonat — de câves 
Romani), ci respectivul magister vici Ultinsium pune monumen- 
tul de suo et Bessis, în calitatea sa oficială și cu specificarea, Bessi- 
lor exact în acelaş mod ca și cum ar fi zis simplu în loc de Bes- 
sis, vicanis. 

Cum se face că în vicus Ultinsiumn, magister vici pune monu- 
mentele numai în numele Bessilor, pe când în vicus Uimebun, regu- 
lat ele se pun, firește tot de magister vici, în numele ambelor 
popuiațiuni deopotrivă: cives Romani et Bessi consistentes vico Ul- 
melo ? (3) — E de admis că astfel de inscripţii oficiale, dovedind 
loialitatea provincialilor de aici prin dedicaţii către Iupiter Opti- 
mus Maximus și Iuno Regina, pro salute imperatoris, puse de 
Ghiar magister vici, se puteau redactă particularist numai în numele 
unei părți din populaţie, ca şi cum cealaltă ar fi fost în ceartă cu 
ea? Aceasta ar fi fost o adevărată jignire pentru cel ce păziă cu 
autoritatea, lui divină Paz Augusta a întregului imperiu, în lăuntrul 
și în afara lui. Zoți locuitorii unei comune, veterani et pagani, 
încolae ac peregrini, cives Romani ek peregrini, egal de câte naţiuni 
și condiții de drept public erau, trebuiau împreună să manifeste 
această, credință față de Impărat. Eră de pus un monument? Con- 
tribuiau toţi și-l puneau toți. 

"Cred deci, după cele de mai sus, că vicus Ultinsium eră în între- 
gime bessic. Romanii de aici erau numai în minoritate infimă şi 
nu alcătuiau comuna quasi-municipală a acestui vicus. Firește, 

  

(1) Cf. astfel de collegia peregrinoruna. d. p. la Rin (Celţi rezidând în canabele castelelor 
de graniţă) în cartea mea Die Nationalităt der Kaufieute îm Râm. Kaiserreiche, p. 56 şi 
cf. generalităţile asupra acestui lucru la .B. 4 sqq. și în special p. 6, n.1, iar pentru 
Asiani și Galatae organizaţi în collegia în Dacia Traiană, p. 107 și 110. 

(2) Resp. quinquennalis, curator, etc. 
(3) CIL,. III, 1421426 şi mai jos, în comunicarea de faţă, nr. 16.
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Bessii erau romanizați și organizația lor eră curat romană, Așă 
precum aveau un vicus cu magister şi de sigur și decuriones, ci 
se vor fi numit ca Martius Philo cu nume greco-romane și vor fi 
jost, ca atâţia alți Thraco-Romani din aceste părţi, aproape întru toate 
Romani, afară de un singur lucru: conștiința că sunt natione Besst, 
peregrini, deosebiți de adevărații Romani compleţi, cives Romani. 
Când Caracalla făch cetăţeni pe toţi. locuitorii Imperiului, diferiţii 
peregrini erau de fapt. încă de mult Romani. 

Constatarea făcută acum de noi că în vicus Ultinsium avem un 
întreg sat de Bessi romanizați e de cea mai mare însemnătaţe pen- 
tru judecarea, procesului de romanizare a Thracilor dela Dunăre Și 
în special a Dacilor noștri. Ceeace s'a întâmplat în vicus Ultinsium 
numai până la a. 172 (data, inscripției noastre) începând tot cam 
de pe vremea lui 'Traian (1), ca şi în Dacia din stânga Dunării, s'a, 
întâmplat de sigur cel puţin în tot așă de mare măsură la Dadii 
din Carpaţi într'un timp de două ori mai îndelung, până la 270.— 
Precum dară Bessii din vicus Ultinsium devin Romani și capătă 
organizație vicană romană în sânul teritoriului autonom quasi-mu- 
nicipal, capidavens,—tot așă Dacii din stânga Dunării au trebuit să 
se romanizeze căpătând o organizație analoagă: exemplul din fer- 
ritorium, Sucidavense (în jud. Romanați și Dolj), analog cu ferri- 
torium Capidavense (din Dobrogea) ne eră în linii mari cunoscut 
mai dinainte (2): de o romanizare în massă nu aveam însă ştire 
până acum nici în Dobrogea, Inscripţia cu vicus Ultinsium ne dă 
în sfârșit și această prețioasă dovadă (3). 

Ar mai rămâneă acum de discutat de ce inscripția noastră a fost 
pusă la 2 Iulie (a. 172) și nu în alt timp al anului. Cum însă pen- 
tru clarificarea acestei chestiuni e bine să cercetăm întâiu și celelalte 
monumente dela Ulmetum, ne vom opri asupra acestui punct în 
cap. IV al comunicării, Consideraţii istorice, cercetându-l compa- 
rativ pe baza întregului material. 

9. In contrafortul stâng al porții de NV, pe fața dinspre intrare, 

  

(1) Cf. a mea Cetatea Tropaeum, passim, 
(2) Cf. comunicările mele din tom. XXXV și XXXVI ale An. 4e. Rom., Mom. Secţ, 

Ist., Descoperiri nouă în Seythia Minor şi Știri nouă din Dacia Malvensis. 
(3) Faptul că expresiile pro salutem ori posuii de suo et Bessis nu sunt de fel «cla- sice» n'are în cazul de faţă nici o importanţă. Latina vulgară, cu formele ei «barbare» înlocuiă eleganta latină ciceroniană chiar în ţinuturi mult mai aproape de Roma ca îndepărtața noastră Dobroge, |
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în rândul cel mai de sus al placajului (v. fot. depe pl. XXI,nr. lla 
partea I a acestei comunicări), a fost incastrat cu faţa la aer un mo- 
nument funerar, din care nu mai avem decât partea figurată, in- 
scripția fiind probabil martelată încă din vechime. 

E o stelă de calcar alb, lungă de 2.08, lată de 0.75 și groasă 
de c. 0.32. Partea superioară a stelei, înaltă de 0.58 e prelucrată 
ca de obiceiu în chip special ca o pseudo-aedicula, înrămată de doi 
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pilaștri și cuprinzând scena ospățului funebru. Partea principală a 
monumentului, pe o înălțime de 1.50 m.,e ocupată de chenarul 
reliefat, lat pe ambele părți, cu tot cu profilul, de câte 0.215 m., 
stilizat pe motivul viței de vie care creşte dintr'un vas dela bază, 
în sus, pe ambele Jaturi, cu alternarea câte unui strugure cu câte
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o frunză: e ca de multe ori în monumentele dela Ulmetum luată 
poama coarnă ca motiv ornamental. Un al doilea chenar interior 
profilat incunjură direct câmpul netezit pentru săparea inscripției, 
înalt de 0.895 m. și lat de 0.32. Tehnica acestei părţi a monu- 
mentului e destul de îngrijită, iar starea de conservare destul de 
bună. (Vezi fotogr. de pe pl. III, nr. 1). 

Ospăţul funebru reprezentat sus în cadrul arhitectonic pomenit, 
e, dimpotrivă, și rău lucrat și rău păstrat: unele amănunte sunt 
cu neputinţă de urmărit. Pe o xdiyy cu speteaza foarte înaltă o- 
dihnesc trei figuri bogat drapate: cea din stânga se vede clar a fi 
o femeie, privind drept înainte, cu un copil în brațe; în mijloc o 
figură neclară, orientată spre stânga şi ținând în mâna stângă un 
obiect mare oblong; la dreapta e o figură aproape total ștearsă, In 
fața patului, o masă cu trei picioare, stilizate în felul tradiţional pe 
motivul labelor de carnasiere, e plină cu tot felul de alimente; la 
stânga pe un scăunaș, o figură în miniatură, obicinuitul sclav care 
servește la ospăț. La dreapta patului pe o cathedra așezată pe un 
postament, o fizură—se pare feminină—cu capul aproape total dis- 
trus, întinde o mână în sus, spre personagiul care odihnește po 
xhiyr lângă ea. E probabil scena încoronării, cunoscută și de pe 
alte monumente dela. noi (1). 

Ospăţul funebru, așă cum e redat aici, se mai întimpină la Ul- 
metum încă odatţă. Il.,găsim anume în reprezentarea aproape iden- 
lică (e și aici atât chenarul de struguri jos, cât și scena banche- 
tului sus) pe stela funerară a lui G. Iulius Sergis și a familiei sale (2). 
De asemenea e frecventă reprezentarea, scenei banchetului lunebru 
cu 0 figură feminină alăturea, pe o cathedra înaltă, în Dacia, unde 
Miinsterberg și Oehler (3) o găsesc deadreptul «tipică». Tot astfel și 
în ținutul thrac din dreapta Dunării ne mai apare de pildă şi în 
monumentul lui Safurninus Biti, găsit în jud. Constanţa (4), păs- 
trat tot în Muzeul Naţional. De reţinut e însă deosebirea esențială 
între reliefele cari dau lângă x)iyn o femeie șezând pe un scaun 
mai scund și cari sunt fourte numeroase Și reprezentările în genul 

  

(1) Avem în colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi, un monument inedit de acest 
fel, de origine însă necunoscută, adus pe vremuri probabil din Oltenia, (poate din să- 
păturile lui Bolliac la Celei ori la Reșca). 

(2) GIL, SII, 12490, acum la Muzeul Naţional, Singura deosebire ar fi că pe monumen- 
tul lui Sergis femeia care stă pe cathedra nu încoronează, ci e în poziţie liniștită. 

(3) Jahreshefte des Oesterr. arch. Instit. V, 1902, Beibl., p. 103, 
(4) Locul de origine e necunoscut. Inscripţia e inediţă,
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celor descrise aici mai sus, cari sunt mai rare; şi acestea, la rân- 
dul lor, se împart apoi în două categorii: cele cu scena încoronării, 
și cele simple. 

10. Pe un capac de oală, de pământ roșu bine ars, cu un diam. 
de 0.08 m. și o grosime de 0.01, găsit în dărâmăturile din lăuntrul 
intrării dela poarta de NV, sa află această inscripţie în cerc:. 

  

Fig. 10. 

Kopte, 2079. 

E cunoscuta, invocaţie creştină, pe care o întâlnim foarte des pe 
monumentele şi obiectele de tot felul, puse ori făcute în Orient (și 
în general în imperiul byzantin) începând de prin secolul al V-lea 
înainte (1). In Corpus Inscriptionum Graecarum IV (od. de E. 
Curtius și A. Kirehhoff), Berlin 1877, găsim dela pag. 315 înainte 
o sumă de inscripții cu această invocaţie (8684 din Rhegium, sec. IX; 
8696, făcută în Constantinopole în sec. X; 8755 pe cărămizi din zi- 
durile Adrianopolei: K(ypr)e, foide câ [eb]oepleJordce mai qcypisro 
Rasiet muy co My] Rouynyg câ Ilohouto)ârw, deci de pe la a. 
1270; 8781, —etc.; apoi, 8902 din Selymbria, 8903 din Nicaea, 8904 
din Panticapaeum, și așă mai departe până la 8910, după care 
găsim variante ca, Xp(tor5, f51j9 (8913), din Delos, — Bleorâx]s, for 
(8919) din Aphrodisias în Caria, etc.). Toate aceste inscripţii sunt 
ai 

(1) Cf. Kaufinann, Handbuch der Christi. Archăologie, p. 215 cu 214. Acestei formule îi corespunde în Apus XE IVBA (Christe iuva!), XPEADIVVA (ibid, p. 215, n. 1). Kaufmann zice, p. 593, n. 2, că această acclamatio Roge fonăa (specifică perioadei ost-romane) e mai ales întrebuințată la, Copţi. Această afirmare e exactă numai pentru timputile. mai vechi creştine, pe când mai târziu in vocaţia respectivă e generală în tot imperiul byzantin, precum arăt, chiar aici mai jos, prin inscripţiile cițate din CIG,
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însă, târzii. Dimpotrivă, avem dela Tomi o inscripţie care nu poate 
fi mai târzie ca sec. VI: + Kbpte 5 Dee fofj9 zâhw dvuvecupev(-rjv). 
dpi (1). a 

Inscripţia noastră nu poate fi nici ea dinainte de Iustinian, întru- 
cât: 10 e găsită într'un strat: de cultură - târzie semibarbară; 20 Ul- 
metum are între anii 450 și 530 o întrerupere a vieţii sale civi- 
lizate, quasi-orășenești: 'el e aproape pustiu în vremea dinaintea 
lui lustinian, cum ne spune și Procopius și ne arată și descoperirile 
făcute la cetate, pe cari le vom coordonă în Considerațiile istorice 
cu cari încheiem azi aceste comunicări (2). 

Capacul de vas, de tip absolut rustic, nu e de sigur importat, ci a 
fost făcut aici pe loc, în vremea când Ulmetul, apărat de zidurile 
clădite de lustinian puteă înflori din nou și putea adăposti și diferiţi 
cetățeni de cultură și limbă greacă, așă cum fusese cazul și mai 
înainte (3), 

11. Tot din acelaș timp şi de aceeaș origine cu capacul cu in- 
scripția creștină este, după factură ca și după scris, un alt capac, 
exact de aceleași dimensiuni (diam. de 0.08, grosimea de 0.01) 
găsit în acelaş loc ca și primul, 

Inscripţia sună: 

  

Fig. 11 

mie, civos mahâs: bea, vinu-i bun! 

  

(1) Arch.-epigr. Milt., VL, 35,76 (Tocilescu), corectat, de mine în Ist. Creşt., p. 63: vezi tot 
acolo interpretarea mea. 

(2) lfireşte că această inscripţie ar puteă fi pusă în legătură şi cu inscripţia greacă 
creștină găsită la Ulmetum în prima campanie de săpături (v. Cetatea Ulmeturu, |, p. 535 
şi 594) și pe care am datat-o prin a doua jumătate a. sec. al V-lea, Totuş formularul creştin 
al inscripţiei pomenite nu araţă a fi contemporan en acea acclamatio specific mai târzie 
de pe obiectul descris aici de noi. 

(3) CE. nota prec. şi Cetatea Ubmatuin, 1, passim,
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Această exclamaţie e ca înțeles foarte obicinuită, pe când ca 
formă e rară. Astfel găsim pe un cyliz din Miinchen (CIG. 7398): 
Dave repre, îjdbs civoc, iar pe alte vase de acelas fel, îndemnuri 
bacehice, precum sunt următoarele: yoipe ui mist (CIG. 8096, 8097), 
G) Vaîpe vai mie ed ro (8101), zu mos mieave (8095), etc.(1). 

12. Pe un obiect de forma unui trunchiu de con, putând fi sau o 
greutate, sau un dop de hydria ori de amforă, lucrat în piatră moale (2), 
se află săpată (vezi desemnul) crucea în forma ei byzantină cu 
d și w de cele două părți. Pomenesc aici acest rest epigrafic 
pentrucă e de caracter adevărat istoric: tradiţia monogramului creștin 
în formă de X este şi în Răsărit foarte puternică până destul de 

- 
27
2.
 

  

  

  
  

  

târziu: chiar pe vremea lui Iustinian se mai întrebuinţează încă 
monogramul în chip. oficial (3), alăturea de cruce, care devine fi- 
rește simbolul generic, reprodus obicinuit pe monete Și monumente 
dela Anastasius (491—518) înainte (4). Lămpile creştine găsite la 

  

(1) Cf. Reinach, Epigr. grecque, p. 447, și mai ales observaţiile din CIG; IV, p. 179, 
la n. 8096. 

(2) Cf. descrierea în Cetatea Uhnelum, Il 1, p. 293 şi 310, n. 2 și fotogr. de pe pl. XXVIII, fig. 2, în dreapta, 
(3) Of. Kaufmann, Christi. Arehâiol,, p. 608 şi n. 2. 
(4 Izolat găsim crucea, chiar pe monetele romano-byzantine dela Theodosius [] inainte.
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Ulmetum (1) au când monogramul, când crucea: acest lucru e ca- 
racterislic pentru epoca de transiţie în care ne aflăm. Fireşte cele 
cu monogramul pot fi și mai vechi decât obiectul descris aici, căci 
avem d. p. dela Ulmetum și lămpi din vremea păgână. In orice 
caz însă crucea cu litere de pe dop e cel mai de vreme din timpul 
lui lustinian. In adevăr, literele apocalyptice « şi w, dacă sunt în- 
trebuințate curent și cu monogramul și cu cruz monogrammatica 
(cum e chiar la noi la Ulmetum cazul pentru inscripţia cu pedatura 
lanciarium) (2), ele aproape nu se întâlnesc cu crucea simplă (3), 
până la Iustinian (4) ceeace e încă un argument pentru caracterul 
târziu al obiectului ce ne interesează, 

13. In turnul cel mare patrulater de NV, lângă stâlpul de N, s'a 
găsit căzută pe dărâmături jumătatea superioară a unui altar de 
marmoră frumos profilat și scobit pe faţa de sus în chipul unui 
basin lustral, stilizat pe motivul unei valve de stridie (5). Inălţimea, 
fragmentului e de 0.61, lățimea la mijloc, 0.56, iar deasupra, pe 

0-63   

        

ATAOHTYXH 
THNCEBACTHNEA 
BE:NIANTPANKYA! lua 
HEINAN BOYAH 
AHMOCTHEMHTRO 

: EV 

9:56 

Fig. 13. 
  

profil 0.68, înălțimea profilului 0.21; adâncimea altarului e egală 
cu lățimea. Profilul e pe toate patru laturile bine păstrat (v. fotogr. 
monumentului pe pl. III, fig..2). - 

(1) Vezi descrierea celor cu cruce în comunicarea precedentă, Ubmetum, îl 1, p. 3it, 
nr. 8, iar în ce privește exemplarele cu monogram, notez aici că lampa ce se vede 
acolo pe pl. XXIX, fig. 2, nr. 6, are pe fundul ei monogramul creștin. 

(2) Cf. și Raufmann., o. c., p. 297. 
(3) Cel puţin eu nu cunosc exemple de acest fel dinunte de lustinian. 
(4) Ci. la Sabatier, Monnaies byzantines, pl: XVII, n. 36—38, monete de-ale lui lustinian 

cu acest tip: crucea între A şi 9, 
(5) Cf. Ceţ. Uimetum, Il 1, p. 279 şi pl. XIV, fig. 1 și2.
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Inălțimea literelor e de c. 0.043 în primul și al doilea rând, de 
6. 0.046 în al treilea, de c. 0.044 în al patrulea şi de c. 0.041 în al 
cincilea și al șaselea. Ele sunt cu îngrijire săpate și chiar prezentă 
o oarecare eleganță în duct, 

"Avavdii(0) rbpn(9: rhv Sefuariv Suferviuy Tpavoheivay, foi, 
Oijpoe Tije. pintpontlilsos Tâusws... 

Rândul al șaselea deși rupt pe jumătatea din stânga, în parte 
până dincolo de mijlocul literelor, e sigur tot ca lectură. După cu- 
vântul Tepews au mai urmat probabil (completez după o dedicație 
analoagă din Nicopolis ad Istrum) (1): OvEGT'IJ90Y emvyâe, Dnurebrytae 
Ilgosizv Teprohhuveă mpeofevrcă yrtorpuciițeb. In vremea Tranquil- 
linei e guvernator al Moesiei inferioare Tertullianus (2). Inscripţia 
noastră e, firește, de pus între începutul lui 241 (data, căsătoriei 
lui Gordianus) și Fevruarie-Martie 244 (data uciderii lui de către 
Philippus): dar. între aceste două termene e posibil de fixat unul 
încă mai precis. Anume știm că în a. 242 Gordian pleacă împo- 
triva Perșilor, trecând cu armata întâiu prin Moesia și 'Thracia, unde 
bate și alungă pe barbari (Goţi și Carpi) cari năvăliseră acum din 
nou în aceste provincii, după ce viteazul guvernator al Moesiei In- 
ferioare Tullius Menophilus, care în anii 238—241 reușise să-i țină 
în frâu dincolo de granițe, fusese rechemat de împărat și înlocuit 
cu Modestus și curând apoi cu 'Tertullianus (3). 

Cu prilejul acestei acțiuni militare a Impăratului în Moesia, pro- 
vincialii recunoscători ridicară atât lui cât și soției lui diferite monu- 
mente onorare (4). Metropola Pontului, Tomi, nu rămase mai pe jos decât celelalte: inscripția noastră ne arată cea dintâi acest lucru, 
care însă și altfel eră de bănuit. Cum se face totuș că dedicaţia, 
Tomitanilor a ajuns la Ulmetum ? Inainte de a răspunde la această 
întrebare trebue să reamintesc cele spuse și cu alt prilej (5), că în 
turnul cel mare al cetăţii dela Pantelimon s'a găsit și un al doilea 
altar de marmoră, la fel lucrat cu cel al Tranquillinei dar neseris, 
Că el trebuiă să cuprinză inscripţia onorară a lui Gordian, e evi- 

  

(1) Arch.-epigr. Mit. 11, 181, 28—Cagnat, IGR, 1, nr. 581. 
(2) Cf. Stout, Governors of Moesia, p. 74, nr. 121. 
(3) Cf. v. Rohden la P.-W. I, 2626 și 2625 cu Stout, o. €., p. 73, nr. 120, 
(4) Vezi Cagnat IGR.-I, p. 581 sq. și CIL IM, D. 243$ și 2643 [indices); citez din CIL,. MI în special 142115, inscripţie onorară a Tranquillinei singure, pusă de garnizoana din Castellum Montaneasium. 
(5) Cetatea Ulmi, 1 1,.p. 280, *
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dent. De ce a rămas însă nescris? Mai întâiu e din capul locului 
exclus că aceste două altare au fost aşezate chiar în Tomi: acest 
oraș puternic și cu numeroși meşteri în ale săpăturii marmorei, 
oricât ar [i fost de amenințat de barbari în anul 238 și cei următori, 
nu puteă lăsă nescris unul din cele două monumente gemene puse 
în cinstea împăratului şi a împărătesei, căci pentru un lucrător harnic 
care aveă toată partea sculpturală a altarului gata (cum e cazul 
aici) eră o ocupaţie de câtevă ceasuri să-i sape și inscripția. Dim- 
potrivă la țară, în teritoriul rural al metropolei Pontului, lucru eră 
mai greu. Trebuiă chemat lapicidul din capitală, şi cum erau vre- 
murile turburi el nu puteă veni și altarul rămânea nescris. Aceasta 
cred că e explicaţia faptului că unul din monumentele onorate gemene 
dela Ulmetum a: rămas neisprăvit: ele fusese aşezate de 'Tomitani 
nu în oraş, ci la ţară, în unul din diferiţii vic de pe teritoriul lor. 
In această ipoteză înțelegem și cum au putut ajunge cele două al- 
tare la Ulmelum. Dela 'Tomi eră greu (și “material și moral!) și 
chiar și fără rost, să, fie duse așă de departe. Dacă le trebuiă marmoră 
celor din Uimetum, găsiau de ajuns la Histria, care eră mult mai 
aproape. Căci evident cele două monumente au fost aduse la ce- 
tatea, noastră ca simplu material de construcţie şi așă au ajuns în 
respectiva qpsvpă a cetăţii. Dimpotrivă, din vreun sat greco-roman 
mai apropiat, ţinând de 'Tomi ca organizare comunală, eră foarte 
ușor și firesc să fie aduse altarele la Ulmetum în vremea târzie 
când sa clădit cetatea, şi când din cauza năvălirilor slave diferiţii 
vici vechi se pustiiseră cu totul și clădirile și monumentele lor 
doar ca material de construcţie pentru nouăle cetăţi byzantine de 
mai puteau servi. 

In această direcţie un alt monument, din chiar zidul cetăţii Ul- 
metum, ne ajută să răspundem deplin la întrebarea, de unde a 
ajuns aici altarul Tranquillinei. Ca prag la poarta mică de Sud e 
întrebuințat un altar votiv, pus în a. 195 pentru sănătatea lui Septimius 
Severus de un Aelius Aelianus, m/a/gistratus vici Clementianesces 
(vezi mai joș). Dar noi cunoaștem acest vicus. E centrul thraco-ro- 
man dela Caramurat, care ţineă de 'Tomi, dar eră mai apropiat 
de Ulmetum decât de capitala sa, (1). Acest vicus ne este totodată 
cunoscut şi ca un centru grecizant (2), O inscripție greacă pusă 

  

(1) Vezi tot materialul şi interpretarea lui in Cetatea, Ulmnetum, |, p. 581 sq și harta, 
anexată; cf. şi Weiss, Die Dobrudscha im Alertum, p. 59. Asupra numelui neexaet, dat de inscripţia din CIL,. III, 7565, revin mai jos. 

(2) Vezi Arch.-epigr. Milt., XI, 63 și XIV 29; pietre funerare greceşti ale unor per- soane cu nume romane,
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oficial de Tomitani nu poate fi deci decât cevă foarte firesc în acest loc, pe când aiurea, de jur împrejurul Ulmetului, ar fi fost mai greu de admis. Cum a fost acum adusă dela, Caramurat acea ara latină din poarta de S, tot așă au putut fi transportate și cele două al- tare de marmoră la Ulmetum, spre a servi la clădirea, cetăţii: materialul a fost cules de unde sa putut mai repede și câţ mai mult, Pentru vicus Ciementianum e firește de mare interes inscripţia, Tranquillinei și altarul nescris al lui Gordianus. El ne arată că după furtuna gotico-carpică din a, 238 și cei următori, abătută asupra, Moesiei Interioare, acest vicus a rămas în părăsire. Nu sa găsit nimeni nici să isprăvească, nici să utilizeze în alt chip pentru sine 

soldații byzantini să clădească, Ulmetum, pentru ca să le iea de unde fuseseră uitate și să le aducă în noua lor cetate. Că lucrurile stau astfel, și altarele n'au fost cumvă aduse la Ulmetum de locuitorii mai vechi ai lui, din see. IIL—V, ne arată tocmai imprejurarea că, ele au rămas neatinse, pe când alte pietre scrise, de aici de pe loc, au fost mereu prefăcute de nouăle generaţii pentru trebuinţele lor, mar- telându-se vechile inscripții și săpându-se altele, ca, de pildă în cazul lui Aurelius Sisinus (mai sus, nr. 3), care e al treilea dedicant „de seo“ (!) al respectivului «său» monument. 

14. Pe laturea interioară a turnului de V dela poarta de SV, la 1.50 m. de intrarea în turn, s'a, găsit în dărâmături un fragment 

  

ig. 14, 

de calcar conchyliar, lucrat ca monument, înalt de c, 0.26, lat de c. 0.20 și gros de c. 0.20 pe. profil și de c. 0.18 pe nivelul inte- 
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rior. După ce mai recunoaștem pe faţa sculptată (vezi desemnul din 
fig. 14 și fot. de pe pl. IV, nr. 1), avem înaintea noastră o parte foarte 
mică dintr'o stelă funerară împodobită cu un chenar stilizat pe cunos- 
cutul motiv al viței de vie cu struguri alternândcu frunze. Din paftea, 
scrisă ni sau păstrat numai ultimele litere din patru .rânduri: un 0, 
un Î,un V și alt V. Inălţimea literelor e dec. 0.04 m. afară de O, 
care potrivit manierei târzii e mai mic, de c. 0.03 m. Caracterul literelor 
e atât ca duct cât și ca tehnică decadent: ele sunt mai mult sgâ- 
riate decâi săpate. De asemenea și relieful de pe chenarul profilat 
e primitiv. Toate aceste constatări ne îndeamnă astfel să credem, 
că monumentul trebue să fie din secolul al treilea — în cel mai bun 
caz,— dacă nu cumvă avem și aici de-a facecuo inscripție încă 'mai 
târzie, pusă pe o stelă mai veche, deteriorată, și deci, ca în alţe 
cazuri, avem propriu zis două epoci, cel puţin, de deosebit, cea a 
chenarului şi cea a scrisului. 

15. La încheierea pilastrului de S al porţii de SV cu laturea in- 
terioară a turnului de poartă despre S, servind ca treaptă de soclu 
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Fig. 15. 

la zidul care se coboară aici odată cu nivelul terenului înspre 
Sud e incastrat cu faţa scrisă în sus, pe frontul interior al turnului,



32 VASILE PÂRVAN 360 

„un altar de. calcar gălbuiu, cu caracter nisipos, având dimensiunile 
următoare: înălțimea 0.92 (din cari 0.245 înălţimea bazei, 0.185 

“ înălțimea profilului de coronament şi 0.49 înălțimea trunchiului); 
lățimea „la mijloc de 0.40, iar la nivelul profilelor (prinse pe dreapta 
adânc în beton) de c. 0.46 suș şi c. 0.48 jos (adâncimea profilelor 
fiind de 0.03 sus și de 0.04 jos); grosimea, la mijloc 0.36, la, pro- 
file de c..0.42. Toate profilele sunt păstrate. Ele sunt foarte simplu 

“tăiate, având doară pe fața cu inscripţia, cel de sus un ornament 
simplu linear, de forma unui pseudo-acroteriu. 

„ Inscripţia e destul de negligent săpată; starea ei de conservare e 
însă lamentabilă. Două rânduri sunt aproape total distruse, aşă că 
“nu se mai înțelege aproape nimic din ele. Inălţimea literelor e de 
0.02—0.03, afară de ultimul rând care e scris cu litere de 0.04— 
0.05. Litera O e de obiceiu mai mică. 

Putem descifră acestea: Consacrani. Silvan/i] Sato/r[i/s] OVI- 
O/CAIIA//ACAEF /// N // II posureruut /ar/a Silvano nomine 3uo per 
Valerio_ Valeria/n/o quaejsjtor/e]m D/ohnel(ium) Consulem, ka: 
landis Iuni/s], Orftito) Ru(fo cos.). 

La textul dat avem de observat următoarele. In r. 1 lectura 
consacrani e sigură; în cuv. Silvani, N e împreună cu A, ca li- 
gatură,— 1 este rupt. In r. 2, S la începute aproape cu totul stricat, 
ATO sunt sigure, RIS e mai multreconstituit; litera care urmează după 
Satoris se vede a fi un O sau un Q; următoarele două litere VI sunt 
sigure, apoi pare a urmă un C, apoi, poate, un O mai mic, după care 
se vede clar un C și un A; ce urmează, e nelămurit: sunt două, bare 
verticale din cari prima ar puteă fi un P; după ele poate un A 
și o altă literă ruptă. In r. 3 se distinge, după un spaţiu pentru 
două litere, un A, apoi un C şi un A, după cari totul e neclar, 
până aproape de sfârșitul rândului, unde se poate ceti — deşi cu 
oarecare greutate — POSV, continuat în r. 4 cu ERVNT. Ce ur- 
mează în r. 4 e stricat, dar după urmele unui A, la început și ale 
altui A la sfârșit, cu o singură literă, între ele, putem reconstitui 
cuvântul ara. Deşi în parte ciocănit, stârșitul rândului e lămurit: S4l- vano. Restul inscripției, cu toate deteriorările lui e ușor și sigur 
de reconstituit și cetit. La sfârșitul rândului 7 e sigur un 0, iar 
în r. 9, după cât se poate vedeă, a patra literă dela început e un “A iar nu E (Palandis). | | _ 

Ce a fost în partea distrusă din r. 2 și 3 n'am putut până âcum
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restaură. Probabil a fost arătată ca de obiceiu în inscripţiile votive 
caăuza dedicaţei; din ce ni s'a-păstrat nu putem însă reconstitui nici 
una din formulele cunoscute. (Mai greu de admis în această lacună 
e o eventuală determinare a localităţii, sau localităţilor, unde domi- 
ciliau respectivii consacrani ; dar, firește, surprinderi sunt multe în 
epigrafie; de ce n'ar. fi și. aici una? Deocamdată nu fac însă nici o 
propunere de restaurare a textului stricat). 

Cuprinsul inscripției e cu totul nou. 
Mai întâiu un Silvanus Sator, deși posibil prin chiar caracterul origi- 

nar al zeului (1), nu eră până azi documentat prin nici o inscripţie. Epitetul cel mai obicinuit al zeului în Illyricum e cel de Domesticus, iar în al doilea rând cel de Silvester (2). Tot nouă e și denumirea adoranţilor organizați în colegiu, cu titlul de consăcrani. O singură, 
inscripţie în întreg Illyricul (3) constituiă până acum tot mâterialul 
de documentare a acestei denumiri pentru tovarășii de cult ai aceleiaş divinități, în ţinutul illyro-thrac, unde Wissowa o crede tot așă de caracteristică, precum e în Gallia şi Britannia la Celţi (4). Săpă- turile dela Ulmetum ne dau dintr'odată încă două: pe cea de 

față și încă una pe care o vom cercetă îndată mai jos, ambele privitoare la cultul lui Silvanus, adorat de un collegium, ai cărui membri se numiau, nu ca, de obiceiu, cultores (5), ci consacrani. Se știe azi că Illyricul a fost din tot imperiul ținutul cel mai credin- cios întru Silvanus: două treimi din inscripțiile cunoscute până 

  

(1) CE. Vergilius, Aen., VIII, 600 sq.: Silvann arvorum pecorisque deo, — Georg. 1 20: Silvanus invocat printre zeii și zeițele, sfudium quibus arva tueri, — quique novas alitis non ullo semine fruges, quigue satis largum caelo demitiitis imbrem ; Horatius, Epist.- Il 1, 139 sq.: agricolae prisci, fortes parvoque beati, condita post frumenta levantes lempore festo corpus et îpsum onimum spe finis dura ferentem, cum sociis operum, pueris et coniuge fida, Telturem porco, Silvanum lacte piobont, floribus et vino Genium memorem brevis aeui; Tibullus 1 5, 27 /Delia/ deo sciet agricolae <Silvano:> pro vitibus uvam, pro segete spicas, 
pro grege ferre dapem. 

(2) Vezi CIL, III, p. 2519sq și 2666. Cf. și art. lui J.A; Hild despre Silvanus, în Dicţio- narul lui Daremberg et Saglio, IV 2, 1341 şi urm. | 
(3) CIL. III, 2109, din Salonae: un Fulvius Hermes collega et consacranius în cultul unui zeu necunoscut (inscripţia e mutilată). 
(4) Art. consacrani din P.-W. IV, 889,— unde Wissowa, mai citează ca text literar in- teresant pentru părţile noastre, știrea din Zzist. Aug. Gord. 14, 1, după care Maximinus Thrax sar fi adresat soldaţilor săi cu vorbele: sacrati commilitones, immo mei consecramnei. 
(5) Cf. în CIL, II, p. 2554 şiurm.: culfores: Genii..., Herculis, Dianae, Iovis, Mercurii etc. şi în special CIL, III, nr. 633 din Philippi: cultores (sodales) collegii .Silvami, având în fruntea, lor un pater, un aedilis şi un sacerdos, Ie 

„Inalele A. R.—Toim. XXXVI. Memoriile Seeț. Istorice. 3
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acum cu privire la acest zeu în întreaga lume romană, sunt din 
părţile Dunărei și ale Balcanilor (1). Pentru Ulmetum e caracteristic 
faptul că cultul lui Silvanus e așă de mult răspândit aici, încât 
există un întreg collegium de consacrani, organizat complet (vezi 
mai jos), cari în calitatea lor cea mai importantă, de coloni, agricul- 
tori, îl adoră pe zeu ca Silvanus Sator, iar nu ca Domesticus ori 
Silvester. Care să fie cauza acestei respândiri neobicinuite și specifice 
a cultului lui Silvanus? Cred că prezenţa Bessilor la Ulmetum are 
a fi socotită ca unul dintre principalele motive. In adevăr nu poate 
fi indiferent faptul că în patria, Bessilor, la Philippi, Silvanus ne 
apare ca un zeu foarte răspândit și membrii unui colegiu de cultores 
(sodales) îi ridică templu, îi pun statui de bronz, îi împodobesc și 
măresc în tot chipul sanctuarul și îl leagă şi de credința lor în 
vieața viitoare și de pomenirea lor după moarte. Inscripţiile din 
Philippi, cari ne atestă acest lucru, pomenesc numai sodales cu 
nume romane ori greco-romane. Dar împreună cu Silvanus, la un 
loc cu el, e adorat și Liber (Pater) (2), pe care sub numele de Liber 
Pater Tasibastenus îl găsim tot aici în Philippi ca .fiind pentru 
Bessii romanizați și poporul de rând roman (sclavi) (3), zeul prin 
excelență ocrotitor al celor trecuţi din această vieață: un fH4asus 
(ori mai multe) (4) al acestui zeu are grija ca la Rosala (5) să se 
facă praznice la mormintele acelor collegae-cultores, cari au intrat 
în lumea vecinic liniştită, pentru odihna sufletelor lor. 

Nu cred deci că e o simplă întâmplare, dacă în Philippi și în 
Ulmetum, unde avem cives Romani şi Bessi, conlocuind în strânsă 
înrâurire reciprocă, ne apare Silvanus ca deopotrivă de precumpăni- 
tor printre ceilalți zei. Dacă şi collegium consacranorum dela Ulme- 
tum e funeraticium, ca acela al sodalilor din Philippi, e o între- 
bare, la care nu putem răspunde cu o precizare textuală, ca în 
cazul acestora din urmă (6), dar putem da o lămurire aproape tot 
așă de sigură. Scopul principal al oricărui collegium antic ocrotit 
de un zeu, e tocmai asigurarea după moarte a unei pioase amintiri 

  

(1) Cf art. cit. al lui Hild, p, 1344, col. IL. 
(2) CIL. III, 633, 1 17: stem sigilum marmurium Liberi, dăruit de Paccius Mercuriales 

(cultor Silvani), care at templum (Silvani) aedificandum cum filis et liberto donavil 3 L. (3) CIL. III, 703, 704 şi 707, ! 
(4) Inscripţiile 703 şi 704 zic: donauit thiasis Liberi patris Tasibasteni, . .. 
(5) CE. pentru Rosalia în: “Thracia, şi Moesia, cele: spuse de mine și materialul dat în Contrib. epigr. la Isi. Creșt. daco-rom., 'p. 112 şi urm. 
(6) Cf. CIL. II 633 1 2, 3: item vivus X 1 mortis causae sui remisit, 
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și a unui cult funebru statornic la mormântul răposatului. Consa- 
crani-i dela Ulmetum nu puteau face excepție dela acestă regulă . 
generală. De altă parte știm că și la Philippi, și la Tomi și la Histria. 
pomenirea morţilor se făceă la Rosaha, sărbătoarea italică a începutului 
verii (1), adoptată și de 'Thracii, în special de Bessii romanizați, în 
legătură, cu sărbătorirea lui Dionysos-Liber Pater și a celorlalți zei 
agresti, în această epocă a anului. 

Sărbătoarea lui Silvanus Safor la Ulmetum trebuiă deci să fie con- 
temporană și identică cu Rosalia. Această concluzie ne este confir- 
mată deplin de inscripţii. In adevăr cele două dedicaţii făcute de 
consacrami Silvani la Ulmetum cad, una, (cea de față) la 1 Iunie 
și cealaltă (vezi mai jos) la 5 Iunie (kalandis Iumnis și die nona.- 
rum Luniaro). 

De altă parte vedem că la Tomi Rosaliile se sărbătoriau la 9 Iunie 
(posuerunt .. . V idus Iunias ob [djie Rosaliorwm) (2), iar chiar 
lângă Ulmetum în vicus Cereris și în ceilalţi vic; din regio Hislriae, 
Hosaliile se celebrau între 30 Maiu și 13 Iunie (3), adică tocmai 
timpul inseripţiilor lui Silvanus la Ulmetum. 

Contemporaneitatea și chiar identitatea sărbătorilor lui Silvanus 
cu Rosaliile nu e însă cevă specific provincial, ci se întimpină și în 
Italia. O inscripţie găsită lângă Caposele pe valea Silarului de sus, 
în Lucania, ne arată clar acest lucru, Monumentul fiind de cel mai 
mare interes și pentru organizarea colegiilor lui Silvanus la ţară, 
citez în întregime cuprinsul lui (4): 

Silvamo sacrum voto suscepto pro salule Domitiani Augusti 
nostri. L. Domitius Phaon ad cult tutelamque et sacrificia în 
omne tempus posterum îis, qui în coliegio Silvani hodie essent 
quique postea subissent, fundum lunianum, el Lolhanum et Per- 
cenniamum et Statuleianum suwos cum suis villis finibusque at- 
tribuit, sanxitque uti ex redilu eorwm fundorum qui supra 

  

(1) Cf. mai sus p. 51, nota 4 și Tomaschek, Ueber Brumalia und Rosalia nebst Bemer- kungen tiber den bessischen Volksstamm în Sita. d. Wiener Akad. d. Wiss,, phil.-hist. CI, LX, 1868, p. 368 sq, de interpretările căruia, eu însă mă îndepărtez; v. și Isi. Creșt,, 1. c. 
(2) CIL. III, 7576, 
(3) CIL. III, 7626 a (transeriu fără semnele de restaurare și completare, care e sigură): 

«.ianes optime meae titulim posuimus nos viventes ; ipsi Rosalia confreguentavimus po- situm . .. idus Iunias ...; 11526 5... titulum confreguentetis Il kalendas Iunias per magistros qui tunc erunt. Eadem condicione do vico Cereris denarios LXXV ut faciant pridie kalendas Iunias hoc loco. Quod si gui ex eis vicis non fecerint, ab die iubeo at 
208 reverti, qui perseverent facere. 

: (4) CIL. X, 444.
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scripti sunt, fe. lanu., III îdus Pebr. Domiliae Augusti nostri 
natale, et V kk. Iulias dedicatione Silvani, et XII h. Iulias 
rosalibus, et LX k. Novembr. natale Domitiani Auguski nostri, 
sacrum în re praesenti fieret, convenirentque îi qui în collegio 
essent ad epulandatm, cirrantibus sui cuiusque anni magistris...(1). 
Praeterea locus, sive ea pars agri silvaegqiue est, în vivario, Quae 
cippis posilis circa Silvanum determinata est, Silvano cedet, et 
via aditus ad Silvanum per fundum Quaesicianum omnibus 
patebit. Lignis quoque el ex fundo Galliciano et aqua sacrifici 
causa et de vivario promiscue licebit uti. Haec sic dari fiert 
praestari sine dolo malo iussit permisilque IL. Domitius Phaon, 
cuius omnis locus fut. 

Colegiul lui Silvanus dela Ulmetum pune în plenul său zeului 
această ara, pe care v descriem acum: consacrani. . . . posuerunt 
ara (2) nomine suo,— dar ca de obiceiu un magistrat al colegiului 
executa, de fapt voința corporației: per Valerio Valeriano (3)quaesto- 
rem. Că aici avem citat un guaestor iar nu ca de obiceiu un magister, 
ca îndeplinitor al dedicaţiei, nu e cevă anomal: avem și alte inscripții 
unde guaestores iar nu magistri apar ca reprezentanți ai colegiului (4); 
totuş ele sunt foarte rare, astfel că în orice caz și acest amănunt 
al inscripţiei noastre e excepţional; în tot Iiyricul și Răsăritul latin 
nu mai avem decât un singur exemplu exact la fel în Dacia(5). 

Literele cari urmează in inscripție după cuvântul guaestorem, 
DOJMETCONSVLEM, n'am crezuţ că le pot altfel înțelege decât 
ca un nume de persoană: Domet(îum) Consulem. De luat cuvântul 
Consul ca nume comun: consul, în sensul obicinuit, mi s'a părut că 

„nici vorbă nu poate fi. Şi tot astfel n'am putut o clipă ceti DOMET 
ca Dom(îni) et, completând per Valerio Valeriano Qquaestorein Do- 
mini et consulem: o atare cetire, în împrejurările locale date, ar 

  

(1) Las afară asigurarea că darul e dat cu inima curată, întrucât dedicaţia se face 
chiar pentru împărat şi deci donatorul nu se poate gândi să-și iea vorba înapoi. 

(2) In loc de uram; fenomen comun. 
(3) Altă particularitate obicinuită de latină vulgară: per cu ablativul, 
(4) Of. CIL. III, 7807 un collegium din Apulum (Dacia!: Prosmoni (sodales) fecerunt per... (11) guoestores; ef. CIL. X, 825 (Pompeii): L. Statius Faustus pro signo guod e lege Portunae Augustae ministrorum ponere debebat referente Q. Pompeio Amelhysto quaestore basis duas marmorias decreverunt ro signo poniret (din a. 45 d. Hr), ete. (5) CIL. III, 7807 mai suscitat. .In toate celelalte cazuri unde găsim pomeniți şi Qquae- stores ei apar nu singuri, ci împreună cu alţi priucipales collegiorum: pater, 

“ « 
magister, comagister, praefecti, palres, ete. iCIL. II, p. 2956 cu 2254 şi urm.). .
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fi fost absurdă. Totuş nu-mi ascund că și lectura dată de mine ca 
definitivă Dometium Consulem prezentă oarecari dificultăţi. Numele 
gentil e, chiar în această ortografie, Dometius, comun (1). Dar cog- 
nurnele e — oarecum — noauzit. Din fericire avem doi cetățeni romani 
din Praeneste în Latium, deci chiar lângă Roma, cari se numesc 
Consularis: un L. Sariolenus  Naevius Fastus Consularis (2) şi un 
M. Barbius Fastus Consularis (3). Cum s'au chemat aceștia Con- 
sularis puteă, cred, fără supărare, să se cheme şi Domelius din 
Ulmetum, Consul. 

Ultimele două rânduri ale inscripţiei ne arată data închinării mo- 
numentului: 1 lunie 178. Data de lună nu e indiferentă. Dedicaţiile 
se făceau în totdeauna la ocazii solemne. Am arătat mai sus că ea 
stă în legătură cu sărbătoarea anuală a zeului Silvanus și a Rosa- 
liilor. Cu prilejul descrierii celuilalt monument dela Ulmetum, po- 
menind pe Silvanus, voiu reveni şi cu alte amănunte. 

16. In intrarea turnului de S al porţii de SV, pus ca placaj la uşorul 
din dreapta (cum priveşti din turn spre cetate), jos în rândul de pietre 
de deasupra soclului, chiar la colțul dinspre interiorul turnului, se 
află un altar votiv de piatră de nisip, așezat culcat cu faţa la aer. 
Profilul de sus al acestei ara e total rupt; profilul de jos e cio- - 
cănit, așă că nu se mai înțelege nimic din el. Inscripţia e însă, 
aproape complet salvată. 

Inălţimea fragmentului e de c. 0.89, lăţimea, de c. 0.47, adâncimea, 
de c. 0.47. Inălţimea literelor variază: în primul rând e de 0.025— 
0.030, în r. 2—10 e de 0.030—0.035, în r. 11 dec. 0.02, iar 
în r. 12 dec. 0.015. Piatra a fost foarte primitiv prelucrată înainte 
de a fi scrisă: jos pe stânga are o spărtură care a făcut imposibilă, 
continuarea, inscripţiei în acest loc: rândul 9 din dreptul acestei 
găuri e aproape numai pe jumătate cât rândul de deasupra şi cel 
dedesubt. Literele sunt și ele rău desemnate şi rău săpate. Caracteris- 
tice sunt în special: un fel de A pentru L, un fel de € pentru G. Ligaturi 
avem foarte puţine: în r. 4 V cu R și poate E cu R (piatra e în 
acest loc ciocănită așă că nu se observă bine literele), în r.5 V 
cu A, înr. 7 M cu E. Deteriorări mai grave ale textului avem în 
r. 4 și D, iar rândul ultim e aproape total distrus. 

  

(1) Cf. CIL. III, ind., p. 2349. 
(2) CIL, XIV, 2867. 
(3) CIL. XIV, 2921.



38 | VASILE PÂRVAN 366 

DL a 

  

   

  

   A 

ETTVNoNI REG 
PROSAIVT EM 
MAM VĂI ETA 
VERI AV EEISA 
CIVIS RETBESSIS 

CONS VICOVAE 
|k- CE AMNVS 

MAGVICO 
POSvVIT DESVO 

Vi KAXIVAAS PONT) 

— PALID _CE 9 Nasa Ea 
un “ W Z& DI 2 

4 

  

     
   
   

   

  

            
Fig. 16. 

I(ovi)  O(ptimo) M(azimo) et Iunoni Feg(înae) pro salutem M(arci) Aur(eli) V/e]ri et Iucii) Veri Aug(usti) et sua civis R(o- mamni) et Bessis cons(istentes) vico Ulme(to). Fl(avius) Germanus mag(ister) vici posuit de suo VII kal(endas) Iulias Pontijo] La- /e]ti/a]n/o] | Cje/sen]ni/o] /Sospite co(n)s(ulibus)]. 
Din punctul de vedere al limbii nu sunt decât tot lucruri co- mune: pro salutem... et sua, civis (-es) et Bessis (sic). De aseme- nea divinităţile adorate sunt cele obicinuite, oficiale, precum am arătat și mai sus, comune pe altarele votive din Dobrogea. Mai interesante sunt; numele împăraţilor: Marcus Aurelius e numit încă cu numele pe care-l purtă când eră numai Caesar, pe când fratele său e numit corect cu adevăratul său nume imperial, ce-i „dreptul foarte prescurtat. Inscripţia, fiind de abiă din anul 163 în- țelegem de ce s'a întâmplat aceasta. Provincialii erau totdeauna în urmă cu obiceiurile și informaţiile dela, centru. Pe Marcus Aurelius îl cunoșteau de o mulțime de vreme ca tovarăș de domnie al lui Pius, purtând un nume bine fixat pe care ei înțelegeau să-l păstreze mereu (1). Pe fratele său aproape nu-l știau; deabiă DI 

(1) Vezi inscripţiile puse de provinciali lui Marcus Caesar, culese de mine în M. 4u- relius Verus Caesar și DL. Aureliue Commodus, Bucureşti 1909, p. 44 sqq., cu notele.
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acum ca împărat îl cunosc; ei îi dau numele exact ce li se co- 
municase dela Roma (firește împreună și cu noul nume al lui 

Marcus Aurelius, pe care însă ei nu găsiau de cuviință a-l între- 
buință, şi practic, fiind prea deprinși cu celalalt). In adevăr atât la 
Uimetum cât și la Capidava, Marcus Aurelius apare în inscripţii ca 
Caesar împreună cu tatăl său Pius și în special la Ulmetu toc- 
mai într'o inscripţie pusă de acelaș collegium de cives Romani et 
Bessi, ca şi în cazul de faţă (1). Totuş o atare numire neexactă a 
împăratului Marcus în al treilea an al domniei sale e cevă ct totul 
excepțional în inscripții şi eu nu cunosc un al doilea caz. Explicarea 
acestei anomalii aş fi înclinat s'o caut în faptul că probabil aceasta 
eră prima inscripție pusă la Ulmetum noilor împărați şi ca atare 
i-au greșit textul neavând încă obicinuința, nouălor nume ale împă- 
railor. 

Pe cîves Romani et Bessi consistentes vico Ulmeto îi cunoa- 
ştem din inscripția mai veche, din a. 140, publicată în CIL. III, 
1421426, Interesant e că ei continuă și sub Marcus a formă un col- 
legium de două nationes egal indreptăţite, deși, firește, în aceeaş 
formă culturală, romană. Inscripţia lui Martius Philo, magister vici 
Ultinsium, cercetaţă mai sus. sub nr. 8, ne explică de ce avem 
mereu pe Bessi deosebiți și: independenți de Romani. Ei alcătuesc 
aici o massă compactă de coloniști—cu vîci numai de Bessi, ca, vicus 
Ultinsium — şi cu toate că primesc cultura romană, ei nu se pot iden- 
tifică cu Romanii atâta vreme cât mai există deosebirea între cives 
Romani, şi peregrini. Avem deci aceeaș situaţie ca în Gallia, unde 
alăturea de cives Romani, găsim tot ca populaţie trecută la Ro- 
manism (ca și Bessii noştri) cîves Treveri, cîves Mediomatrici, ci- 
ves Nervii, Viromandui, hemi, etc., cives Seguami (cari se mai 
numesc și natione Sequamni, atunci când întâmplător sunt cives în 
altă parte, de pildă: natione Segquanus, câvis Lugudunensis), ete. (2). 
Fireşte, în mai toate aceste cazuri cîvis e un sinonim pentru 
natio (3): nu rămâne însă mai puţin caracteristic fuptul că diferitele 
civitates gallice, ca și diferitele clanuri thrace, capătă față de Ro- 

(1) Vezi la mine în Descoperiri nouă în Scythia Minor, An. Ac. Rom. XXXV, Mem, 

Secţ. Ist., p. 471 sq. şi notele, inscripţiile respective, pentru întâia dață publicate, ori 

ca lectura corectată faţă de CIL. îl. 
(2) Vezi tot materialul în cartea mea Die Nationalităt der Kaufleute im Rom. Koiser- 

reiche, p. 53 sqg. 
(3) Ibid. p. 54 şi urm.: natione Seguanus=civis Sequanus; natione Bituria = civis 

Bituris = ex civitate Biturigum,
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manii adevăraţi un fel de poziție coordonată, ca cives de altă natio, deci pot alcătui collegia, ca la noi în Ulmetum cives Romani et Bessi, până destul de târziu în lăuntrul vremii de intensă roma. uitate, sub Marcus Aurelius și fără îndoeală, chiar până la Caracalla. Ca magister vici avem în inscripția noastră pe un Flavius Ger- manus. Familia Plavia e cunoscută în Ulmetum. Am cercetat mai sus un alt monument al aceleiaș familii cuprinzând în aceeaș de- dicație— refăcută — două generaţii ale familiei, destul de îndepărtate una de alta (v. mai sus sub nr. 6 mon, lui Flavius Severus). Cognumele Germanus e iarăș des întrebuințat la Dunărea de jos (1). In ce priveșie data monumentului, ea, cum am spus, e clară numai în primul rând: VII kul(endas) Iulias Ponti, 0/, pe când al doilea rând cu cognumele primului consul şi cele două nume ale celui de-al doilea e cu totul neclar. Totuș resturile de litere din rândul al doilea nu permit altă lectură decât Pontio Laeliano Cesennio Sospile consulibus. In adevăr, cine ar vrea, să cetească în primul rând în loc de PONTI, POMPE, spre a completă Pompeio Macrino, și deci pentru al doilea consul Iuventio Celso (a. 164) (2), nu gă- sește în literele ce se mai "păstrează în al doilea rând nici un punct de sprijin (v. fot. de pe pl. IV nr. 3). Data monumentului e deci 25 lunie 163, . 

țimea profilelor e de 0.12+0.09 la bază și de tot atât la corona- ment. Profilele proeminează față de trunchiul altarului cu 0.04. Astfel lățimea, altarului care la mijloc e de 0.45, e la nivelul profilelor de 0.53 m. Adâncimea altarului e de c. 0.42 la nivelul inscripţiei (piatra, e încă încheiată în mortar la partea de jos), iar la nivelul pro- filelor va fi fost de c. 0.50 (dacă a avut profil și pe postica,), 
(1) CIL. 111, 633 (mai mulţi, în Philippi), 865 și 870 (Napoca!, 916 (Potaissa), 6178 și 6179 (mai mulţi, în Troesmis!, 7441 (Novae', 7449 (Regio Montanensium', 7484 (un duumuvir aedilis în Tropaeum Traiani), ete. 
(2) Căci de consulii din a. 169 nu poate fi vorba (Pompeio Senecione, Coeljo Apol- binare), întrucât la 25 lunie când e pusă inscripţia noastră, care pomenește şi pe Lu- cius Verus, acesta, eră, trecut la cele eterne încă cu aproape cinci luni înainte (încep lui Fevruarie 169). 
(3) Vezi planul acestei porţi in Uimetum, Il 1, p. 261 „și cf. tot acolo fot. de pe planșa, V, nr. 1, unde se vede foarte bine poziţia ocupată de altar în poartă,
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sau de c. o. 46 (dacă a avut profil numai pe antica). Literele 
sunt foarte uriîte și negligent săpate. Inălţimea lor variază între 
0.025 şi 0.045 chiar în acelaş rând şi cuvânt (d. p. rândul 6: GIS. 
TRATVS: G e înalt de 0.045, iar al doilea T numai de 0.025. 
Ca particularităţi de ortografie întâlnim un | (în r. 6, la cuvântul 
magistratus) un fel de G în loc de S în r. 1, un A grec în loc de 
L (probabil din scăpare de vedere, lapicidul fiind Grec), în r. 2, şi 
un C special, în r. 8, întrebuințat singur faţă de C, care e pretutindeni 
folosit în inscripţie (deci probabil tot un grecism). Apoi avem aproape 
regulat; Y în loc de V, tot ca o influenţă greacă. Spațiile dintre litere 
sunt neegale; tot aşă și spaţiile dintre rânduri. Ultimele două rân- 
duri sunt scrise cu litere cevă mai mici şi mai dese decât în cele- 
lalte. Lungimea rândurilor este neegală. Litera A e când completă 
când ca un A. S e de obiceiu înclinat tare. O este suprimat în di- 
ferite cuvinte ca prescurtare epigrafică, chiar în mijlocul vorbei, 
ca de pildă în r. 9, PSVIT. 
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Lu(ci0) Septumnio Sever(o) Aelius Aelianus m/a]gistratus vici, Clementiamesces ara(m) de su(0) p(o)suit Tertull(0) et Ci(e)menti co(n)s(ulibus). 

Mai întâiu ca observaţie gramaticală avem de notat în r. 3 dativul în locul genetivului (1) și în r. 11 ablativul în 4 la cuvântul Cle- meuti. Ca, lexic, avem forma, Septumnius din Septumius (2), probabil născută prin analogia cu Volumnnius (3), ori alte nume de acelaș fel; magistratus în loc de magister, un greco-romanism cunoscut Și dintr'o altă; inscripţie dela Urluia, lângă Tropaeum Traiani: (un nume neclar) puyisrpuros dvearnsle] zăv Bel..jr... (4) — deci, foarte probabil, tot un magister vici ; în sfârșit Clementianesces în loc de Clementianensis. 
„In privinţa cuprinsului inscripției avem de observat următoarele. Vicus Clementiamensis ne eră, cunoscut și printr'o altă inscripție găsită la Caramurat, azi în Muzeul Naţional, și care sună astfel: /CJastus Mucap/o]ri a vico Clem/enjtin(o) vizit annis [...] VI Sedida Reti/...]tis ucssor una [cum  Longino et /M?/artia et Valerio /filiis... (5). Numele acestui vicus eră scris în inscripţia dela Caramurat astfel: CLEM...TIN. Inscripţia dela Ulmetum ne arată că, N dela urmă trebue cetit cu ligatura AN, așă precum avem de fapt această ligatură în inscripția, respectivă la cuvântul na (6). Vicus dela Caramurat sa numit desi Clementianus (7), Clementiana (8) ori — mai probabil ca toaţe — Clementianum (9). 

(1) Pentru astfel de confuzii de cazuri cf. alte exemple în CIL. III, p. 2575. (2) V. pentru forma Septumius CIL, III, 12014, 722 (Trigisamum-Noricum), 2723 (Delmi- nium), 2811 (Scardona!, 2984 (Aenona!' — toate trei din Dalmația —4080 (şi Septumia) Poetoviv, 3992 (Septumia) : Siscia, 14672 (Salonae). (3) CE. CIL, III, p. 2377 şi 2629, 
(4) Cagnat IGR, I nr. 596 comp. cu nr. 599. Cf. și a mea Cetatea Tropaeum, p. 54, iar pentru alte Sreco-romanisme, Cetatea Ulmetum, I, p. 53%,n.1. - (5) CIL. 1, 7565. 

: (6) Controlând pe piatră am văzut că locul unde a fost numele vicului e aşă de cio- cănit încât nu se mai poate distinge de fel, dacă N a avut ori nu ligatură cu un A. (7) In acord cu vorba, vicus. 
(8) Ca Gratiana ori Candidiana, tot din părţile noastre. (9) Ca de pilaă Cassianum, etc. (ef. Descop. nouă în Scylhia Minor, 1. e. p. 537|.— Toate aceste nume de văci, după nume de persoane, sunt propriu zis nume de Draedia sau de fund, moşii, ale cutărui proprietar, rămase apoi ca nume proprii invariabile ale în- săş aşezării de pe moșie (of. mai sus sub nr. 15, inscripţia din CIL. X, 444: o sumă de nume de fundi). După cum s'a gândit dară cinevă la praedium ori la, fundus, i-a zis şi respectivului vicus dela Caramurat Clementianuin ori Clementianus : mai probabil cred cu neutrul.
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Două inscripții grecești din acest vicus ne arată că el eră influențat 
de Grecii din Tomi în aşă măsură, încât chiar Romanii de aici în- 
trebuinţau limba greacă pentru nevoile lor. Una sună: I. Ilâyrws 
Acxwuvis T. Ioyrio Drftavă (sic) mai LI. Ilovrio Mapuavă (sic) mois 
adehpoie md uvnpiay Excimcev uviums apt (1), —iar cealaltă "ovia, 
E... Câoa Sav|rii mai... (2). Am arătat de altă parte mai sus, sub 
nr. 13, că inscripţia onorară pusă Tranquillinei de senatul și po- 
porul din Tomi prin a. 242 şi găsită în castellum civitatis dela, 
Ulmeţum n'a putut fi adusă aici decât tot din Clementianum, care 
țineă ca vicus de metropola Pontului, făcând parte din  terito- 
riul ei. 

Când dară în inscripţia noastră cu vicus Clementianensis, ve- 
dem că ortografia și chiar lexicul arată o puternică înrâurire gre- 
cească, înțelegem ușor de ce stau lucrurile astfel. Că în vicus e 
magister, sau cum zice el, magistratus, un Roman, Aelius Aelianus, 
e aproape fără importanţă, căci am văzut că ați concetăţeni ai lui 
scriu deadreptul pe grecește; dacă Aelianus n'a făcut tot așă, apoi 
el tot a arătat în .deajuns cât eră de influenţat de elenism. 

Ca, şi în ceilalţi ici din centrul Dobrogei, şi în Clementianum 
populaţia e alcătuită din Thraci romanizați și din Romani: ei vorbesc 
cu toții latina vulgară, așă precum o vedem măcar în parte redată 
de noua inscripție dela Ulmetum. Dar limba greacă e de asemenea 
cultivată, sub influenţa capitalei acestui district rural, 'Tomi, care 
chiar așează monumente oficiale, în numele ei propriu, ca oraş grec 
autonom, în acest vicus. 

Data inscripţiei e anul 195. E deci un document din vremea 
apogeului culturii romane la Dunărea de jos și în special în Seythia 
Minor. Cum a ajuns apoi acest monument la Ulmetum, am arătat 
mai sus, sub nr. 13. 

18. In apropierea porții mici de pe curtina I de SE s'au găsit 
printre dărâmăturile căzute din zid, pe tranşeea exterioară a curtinei, 
trei fragmente de inscripţii latine, din trei epoce deosebite. 

Cel mai vechiu, de calcar alb, cuprinzând numai două litere, are 
deabiă o înălţime de c. 0.18, pe o lăţime de e. 0.13 m. Dar literele cu 
un duct frumos şi o săpătură îngrijită, aparţinând fără îndoeală se- 
colului al II-lea, poate chiar primei jumătăţi, au o înălțime de 0.082 m. 

(1) Arch-epigr. Mitt. XI, 63, 196. 
(2) Ibid. XIV, 29, 58.
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Fragmentul pare a fi făcut parte chiar din primul rând al ins- cripției, căci deasupra literelor păstrate pe un spaţiu destul de mare, nu se mai observă nici o urmă, de litere, pe când dedesuptul lor, spaţiul ce mai există, deși nu are nici un semn. pe el, fiind 

RP 0.73 e 

  

Fig. 18. 

mai mic, au putut există și alte litere. Caracterul deosebit de ales al inscripţiei indică un monumenţ foarte respectabil. Dacă a fost votiv sau funerar, e greu de hotărit numai după cele două, liţere păstrate. Pentru înflorirea vieții romane la Ulmetum, chiar acest document mut își are însă valoarea sa, 

19. Al doilea, fragment dela poarta mică, de SE, de piatră de nisip, puţin profilată, la, partea superioară, se arată în chip sigur a 

  

Fig. 19. 

fi făcut parte dintr'un altar. Inălţimea, sa, e de 0.14, iar lăţimea, de 0.15 (în grosime el nu e decât o așchie de 0.12). Inălţimea, liţerelor e de c. 0.045—0.050 m,
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Avem deci din primul rând al inscripţiei numai un I și un N 
întregi; înainte de I e o mică bară orizontală care pare a fi făcut 
parte dini”'un C sau G; litera care a urmat lui N a putut fi sau 
un A sau un M: în adevăr fragmentul de bară păstrat nu e strict 
vertical, ci oblic. 

Din rândul al doilea nu ni s'a păstrat decât o linie foarte înclinată, 
care pare a fi mai mult o sgăriere întâmplătoare, decât o săpătură 
intenţionată. Având în vedere cele de mai sus, poate că n'ar fi 
temerar să restaurăm primul rând astfel: 

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Iunoni Reg/in/ae]. 

In acest, caz am aveă aici un rest dintr'o ara votivă, de tipul și 
formularul bine cunoscut la Ulmetum, atât în ce privește divinită- 
țile, cât și dedicanţii. Caracterul literelor indică mai de grabă sfâr- 
șitul secolului al II-lea decât începutul celui de al III-lea. Acest 
monument a fost deci mai recent ca acela dela nr. 18. 

20. Al treilea fragment dela portia de SE, tot de piatră de nisip, 
e înalt de c. 0.19, lat jos de c. 0.19, iar sus de c. 0.07, și gros de 
0. 0.25. Partea lui inferioară a fost martelată. Ni sau mai păstrat 
două rânduri de litere și fragmente dintr'un al treilea. Rândul înţâiu 
are litere înalte de 0.035 m., iar al doilea de 0.025-—0.030. Ca- 
racterul scrisului e mai târziu ca la celelalte fragmente: pare a fi 
din secolul al III-lea. 

o ma e 
« 

te Mg 

  

  

laptul că literele din ultimul rând sunt mai mici, arată că aici 
trebue să fie sfârșitul inscripției. Ca atare trebue să ne gândim. la
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una din formulele votive sau funebre respective, iar nu la vreun 
cuvânt ca libe/rlis] ori /c/o(n)libe/rtis]. De alttel pentru cel din urmă 
cuvânt semnele vizibile pe piatră, la începutul rândului, nu indică 
un C. Cred deci că sfârșitul acestui fragment trebue mai de grabă 
celit astfel: 

. . dcu/s] . . . [ex votjo libe[ns merito posuit] (1). 
In acest caz avem dea face cu un monument votiv, inchinat de 

vreun locuitor al Ulmetului unei divinități, pro salute sua suo- 
rumque omnium. 

21. Pe curtina întâia de SE, chiar lângă poartă, se află incastrat în zid cu fața, la aer, culcat pe o lature, un fragment de monument grec, înalt de c. 0.13 și lat de c. 0.18 m. El se vede și în foto- grafia de pe planșa VI, nr. 1, la stânga celuilalt monument, latin, întrebuințat aici ca material de construcție şi pe care-l vom descrie imediat sub numărul următor. Piatra ocupă în placaj acest loc: e în al treilea rând de blocuri deasupra soclului şi e a doua piatră, din rândul ei pe dreapta porții mici a cetăţii. Nu ni. s'au păstrat decât două rânduri de litere, înalte de c. 0.03 — 0.035, cari nu dau nici un sens clar. 

  

22. Tot în acelaș loc cu fragmentul de mai sus, și tot ca a doua piatră a placajului extern al curtinei, începând a numără dela, portiță, dar în rândul cel mai de jos de blocuri, imediat deasupra, soclului, se află încastrat în zid cu faţa în sus (cf. fot. de pe planşa VI, nr. 1), un altar votiv de calcar compact, cu toate profilele distruse, spre a „fi bine potrivit în zid. Am putut descrie acest monument numai graţie faptului că piatra din placaj, imediat deasupra lui lipsiă,; DI N 
(1) Ca în CIL. HI, 894 (din Potaissa).
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altlel ar fi trebuit să distrug tot placajul zidului, lucru ce n'aș fi 
făcut, firește, în nici un caz, și deci acest document istoric — cum se 
va, vedeă, foarte preţios—ar fi rămas pierdut pentru Ştiinţă. Norocul 
a fost ca şi piatra să rămână la locul ei și nici cuprinsul ei să nu 
rămână ascuns. Altarul e înalt de c. 1.14, laţ de c. 0.47 şi gros 
(adânc) de e. 0.40. Literele sunt bine săpate și au un duct frumos. 
Inălţimea lor e de 0.035 — 0.040. De notat e A, cu bara orizon- 
tală frântă în unghiu, care însă apare şi ca A simplu, şi 3 cevă 
cam îngust. Spațiile dintre rânduri sunt de c. 0.015. Pe alocurea 
piatra a fost ciocănită; astfel în r. 3, cuvântul pro e păstrat bine 

CETATEA ULMETUM, 

numai în ultima lui literă, 

  

71
4 

/ 

]     Tr 

(ovi) O(ptimo) M(azimo) el Sanclo Silvamo [pro salute Inpe- 
ratoris el salute consacranorum, Fla(vius) Augustales de suo 

de ASP SEE eronate 
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Fig. 22, 
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- 

posuit ara(m) et tabla(m) memoria sua. A 
co(n)s(ulibus), die nonarum Iuniaro(m). 

proniano et Bradu(a)
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* Ca ortografie şi ca limbă sunt de observat. In r. 4 Inperaloris ; 
în v. 7 Augustales, ca Vitales, legiones (în loc de -28), Fatales, 
Marliales, Natales, ete.(1); în r. 9 tabla(m), ca tillum, saecla, 
tumlum, etc. (2); în r. 12 Tuniaro(m), în loc de Juniarum, ca, 
Astor(um) în loc de Asturum, coniogi, morilor, tetoli, etc. (3). 

In privința cuprinsului sunt de relevat următoarele fapte. Tupiter 
Optimus Mazimus adorat împreună cu Silvanus se întimpină foarte 
rar în Illyricum: nu cunoaştem decât încă un singur caz (4). Aceasta 
nu e o întâmplare. Silvanus e un zeu de caracter rustic și domestic, 
adorat de locuitorii dela țară, pentru ocrotirea ce o acordă el turmelor 
Și ogoarelor. De altă parte el e și un zeu de caracter local: cu toată 
răspândirea, sa în întreg Imperiul „el nu poate fi considerat nicăiri așă 
de acasă la, el ca la Thraco-lilyrii dela Dunăre, unde se pare că s'a identificat cu anume divinități enchorice, ca Mercurius în Gallia (5). 
Adorarea lui Silvanus la Ulmetum împreună cu lupiter Optimus 
Maximus trebue deci să aibă o cauză cu totul specială. Am văzut 
mai sus că dintre divinităţile «oficiale» Iupiter O. M. şi Iuno Regina 
erau cele mai răspândite atât în general în Scythia Minor, cât și în special la Ulmetum. De altă parte dintre divinităţile secundare am constatat că Silvanus ocupă la Ulmetum un loc cu totul predomi- nant. EI aveă un collegium de consacrani, cari îl adorau în special ca ocrotitor al semănăturilor: Safor. Ca Sanctus Silvanus, așă cum îl găsim și în alte părți ale Iliyricului (6), el apare acum din nou, în inscripţia pe care o cercetăm, pusă tot de unul din membrii colegiului de: consacrani pomenit. Astfel dară cel mai mare dintre zeii imperiului roman și cel mai însemnaţ dintre zeii locali sunt celebraţi impreună pentru sănătatea, Impăratului și pentru aceea a consacranilor. Numele împăratului nu e pomenit (7), dar știm din dala inscripţiei cine este: e Commodus; de asemenea despre consacrani nu ni se dă nici o lămurire și la prima vedere sar 

    

(1) CIL, II, 18737: Cocceius Vitales din Capidava; 7554 (legiones, din Tomi) și cf. în general CIL, III, p. 2576. | 
(2) CIL. III, p. 2578. 
(3) CIL, 11, p. 2573, 
(4) CIL, III, 4410 din Carnuntum. Dimpotrivă în Africa această adorare comună e mai frecventă: cf. d. p. CIL. VIII, p. 1085. 
(5) Cf. şi cele spuse mai sus, sub nr. 15, la iascripţia cu consacrani Silvani Satoris (6) Cf. CIL. III, p. 2520, 

” (7) Ca în CIL, III, 7531 din 'Tomi: Heroi Invicto sacro pro salute Imp(eratoris), Valeri Zosimus el Callinicus et Phoebib posuerunt de suo X hal. lulias Cornelid et Catio cos, (deci din a. 216 pentru Caracallai:
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păreă că e vorba de un singur collegium de cultores a doi zei așă 
de diferiţi ca Iupiter și Silvanus — ceeace ar fi de altfel Și cu totul 
neobicinuit. Inscripţia de mai sus, sub nr. 15, ne arată însă că prin Consa- 
crani nu avem a înţelege decât pe cultores Silvani, cari întocmai 
ca sodales collegii Silvani, din Philippi adorau — chiar în sanctuarul 
lui Silvanus — și pe alţi zei (1). 

Familia Flavia din care face parte dedicantul nostru e cunoscută 
la Ulmetum și din alte inscripții: cea cu.Flaâvius Severus (mai sus, 
nr. 6), cea pusă de Flavius Germanus (mai sus, nr. 16), şi cea a, 
lui Aeljus, buleuta Histriae, care are ca soție o Flavia Victorina 
(Cetatea Ulmetum, 1, p. 530). 

Cu totul nou e obiectul dedicaţiei: ara et tabla. De obiceiu se 
consacră ara et signum (2), templum et arae (3), ara et colum- 
nae (4), etc. (5). Despre tabulae nu e vorba decât foarte rar şi 
anume: sâu în sensul de fabula picta, ca la Philippi, în templul 
lui Silvanus (6), la Regium Iulium în templul lui Apollo (7), la Turca întrun apodylerium (8), — sau în sensul de plăci de marmoră ca 
la Italica (9), sau ca, la Apulum (10), acestea însă fără caracter 
religios. Ce poate deci însemnă în inscripția noastră tabla, care 
împreună cu ard, a fost închinată lui lupiter şi lui Silvanus. De 
tabula picta nu poate fi vorba, căci acestea sunt în totdeauna aprial, arătate, ca atare. Ca simplă tabula de piatră ori de marmoră, cu vreo inscripție pe ea, iarăș nu poate fi vorba, întrucât inscripţia e pusă pe ara. Cred că explicaţia o găsim —indirect— în inscripţiile 
cari vorbesc de ara et signum: tabla dela Ulmetum trebue con- siderată ca un relief reprezentând pe cei doi zei (11). Unde vor fi 
fost expuse monumentele cred că nu e greu de hotărit. In adevăr, 
“(1) OIL. III, 633 (Philippi: Hercules, Mercurius, Liber, Olympus. 

(2) CIL. III, 14077 (anul 187, din Carnuntum); ara cum sigillo 1446 (Komarevo-Moesia, 
Inferior); ara cum signo Lunae consecrata Mifhraa 5121 (Atrans-Noricum); signum 
Iovis et ara 1061 (Apulum); signum et ara Geni 10305 (Intercisa-Pannonia Inferior), 

(3) CIL. III, 3075 (Issa-Dalmatia), 7597 (incerta Moesiae Inferioris). : 
(4) CIL. III, 11900 (Niederstotzingen-Raetia), 
(5) Citatele pot fi îmmulţite oricât. Mă mărginesc însă la inscripţiile din Ulyricum şi 

Orientul Jatin. 
(6) CIL. III, 633; 1 12. 
(7) CIL. X, 6: tabulas pictas XVIIII (Italia). 
(8) CIL. VIII, 828: cetera... tabulis pictis... ornata (Africa-Prov. Proconsularis). 
(9) CIL. 11, 1131: M. Caelius Alexander tabulam marmoream. d. d. stalioni serrariorum 

Augustorum; cf. şi 1132, fragmentele unei plăci cu inscripție, analoage (Baetica). 
(10) CIL. III, 1205: tabula marmorea (Dacia). 
(11) Pe o placă de marmoră găsită în Vocontiorum ager oceidentalis (Gallia Narbonen- 
Analele A. R—Tom. XXX VI.— Memoriile Secț. Istorice. 4
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întrucât în nici una din cele două inscripţii ale lui Silvanus nu 
e vorba de un templum, e probabil că el aveă la Ulmetum numai 
un sanctuar rustic, un sacellum în aer liber (1), lângă vreun 
copac bătrân ori la vreun izvor (2). 

Plavius Augustales spune că a pus —- de suo — ava(m) et 
tabla(m), memoria sua. Ce înţeles poate aveă această indicație 
specială: memoria sua? De obiceiu dedicaţiile se fac pro salute 
(3), iar nu în memoriam. De acestea din urmă nu găsim decât 
vreo câtevă (4) şi toate se raferă la cultul morților. Ele sunt — în 
mare parte —- chiar puse de alte persoane, înrudite, în me- 
moria unor răposați, iar nu așezate încă din vieață de aceștia. 
Avem totuș un exemplu deosebiţ de concludent pentru interpretarea 
inscripției noastre și din fericire foarte asemănător, în toate privințele 
cu aceasta. Un membru al colegiului lui Silvanus din Philippi — şi 
anume chiar sacerdos collegii, Alfenus Aspasius—dedică un sigmum 
dereum Silvani cum basi, stem. vivus S (singulos) mortis causae 
sui vemisit, adică ușurează colegiul de sarcina ca o aveă faţă de 
memoria lui după moarte (5). Flavius Augustales dela Ulmetum, 
punând de suo, pro salute consacranorum, ara et tabla memoria 
sua, înţelege dimpotrivă ca respectivul collegium să aibă, pentru 
această danie făcută de el în vieață, grijă de memoria lui după moarte, 
din fondurile comune ale colegiului. Faptul istoric-religios e acelaș: 
procedarea e numai deosebită în aceste două cazuri. 

Am arătat mai sus sub nr. 15 legătura dintre sărbătoarea lui Silvanus și Rosalia. Cultul morților în legătură cu rosaliile e deci 
oarecum conexai cu cultul zeului care ocrotește colegiul de con- 
sacrani. Faptul că în inscripţia noastră e vorba de acest cult al 
morţilor, ne arată că şi Ia, Ulmetum, întocmai ca la Philippi, cole- 
giul lui Silvanus eră funeraficium. Vrednică de luare aminte e și 
data de zi a dedicaţiei: die nonarum Juniaro(m). Ea confirmă con- 
topirea sărbătorii lui Silvanus cu a Rosaliilor. 

Inscripţia noastră a fost pusă în ziua de 5 Iunie 191. 

  

sis! se ceteşte această dedicație: aran cum sig/no] Silvano.....; placa însăș e deci al treilea 
element al dedicaţiei: ea, va fi fost adaptată la signum, pe când altarul va fi fost ornamen- 
tat numai în relief, fără legendă. CIL. XII, 1726. 

(1) CE, în CIL. VI, 31024 (aparva, ara marmorea»): Silvano Sancto M. Cuppius Antlus 
„arănt, aedem, maceriam d. d, : 

(2) Până azi e jos în vale lângă cetate un izvor destul de bogat, de apă foarte bună, 
(3) Vezi lista imensă din CIL. JI, p. 2590 şi urm, 
(4) Zid, p. 2591 col. 11 sus (nr. 3816 e greșit indicat, la acest număr e altcevă!, 
(5) CIL, 111, 633 1 2, 3.
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23. In turnul patrulater de lângă poarta mică de SE a fost gă- 
sită (1) pe dărâmături la o înălțime de 1.58 m. deasupra nivelului 
soclului interior al zidului, chiar lângă intrarea turnului, la 0.60 m. 
distanță de ușorul stâng al turnului o placă de piatră de nisip, albă 
și foarte fărâmicioasă, de forma unui trapez continuat pe baza cea 
mare cu un segment de cerc și având aceste dimensiuni: baza scurţă 
a trapezului 0.87, baza lungă 0.90, înălțimea, totală 0.64, înălţimea, 
segmentului 0.185, grosimea pietrii ce. 0.21. Ornamsntaţia pietrii 
e foarte primitivă: un simplu chenar linear de forma unui drep- 
tanghiu, încoronat pe o lature lungă cu un triunghiu (deci reminis- 
cența, fațadei de templu ori de basilică). In câmpul puţin adâncit 
și destul de bine netezit, inscripţia cu o mare cruz MONOgrAm- 
matica în câmpul triunghiului. 

Literele sunt târzii şi de forme căutat ornamentale. Crucea e înaltă 
de 0.30 și lată de 0.31. Literele sunt neegale: înălțimea lor variază între 
0.050 și0.075. Afară de câtevă ciocănituri în parţea stângă, piatra 
e destul de bine conservată. După locul unde a fost găsită, ea a fost 
fără îndoeală pusă în zid deasupra intrării în turnul respectiv. 

De notat în r. 3 al inscripţiei unpentiment: un uitat a fost să- 
pat deasupra rândului în dreptul spaţiului pe care trebuiă să-l ocupe. 

Lectura e sigură: 
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Fig. 23. 

  

(1) In ziua de 18 Septemvrie 1912,ora 11.30 dimineaţa. Mi-am notat precis în jurnalul 
de zi această descoperire a cărei importanță nu poate fi îndeajuns accentuată. 
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9.
 

«o Pedatura miltum lanciaritm, îmniorium. 

De notat forma lanciarium dela lanciaris în loc de lanciarius 
(obicinuită atât în inscripții (1) cât și pretutindeni în Notitia Digui- 
tatum). Cât priveşte sensul cuvântului pedatura, vom discută mai 
jos dacă el e acela din Nofitia Dignitatum : pedatura=pars (2), 
sau acela din inscripții. 

Se ştie că în organizăția romană-byzantină a armatei imperiului 
de Răsărit, în secolul al V-lea, milites lanciarii duniores formau 
două legiuni: o legio palatina (praesentalis), sub disposilione viri 
illustris magistri militum praesentalis, unul din cei doi coman- 
danți ai gardei imperiale din Constantinopole(3) şi o legio comita- 
tensis în Illyricum, sub dispositione viri illustris magistri mili- 
fum, per Illyricum (4), comandantul general al armatei din Illyricum. 
In dioceza 'Thraciei, din care făceă parte Scythia Minor, nu găsim 
dară pomeniţi lanciarii îuniores (5). 'Totuş având în vedere că 
trupele din Constantinopole erau la nevoie întrebuințate și în pro- 
vinciile dela Dunăre, în special în dioceza Thraciei, care eră direct 
legată cu capitala, și de siguranța căreia atârnă și siguranța Con- 
stantinopolei (6), nu e de fel paradoxal ca săgăsim un detaşament 
din legio palatina de lanciarii iuniores, ocupată la Ulmetum. 

Știm apoi că în epoca byzantină magistri militum capătă o putere 
și autoritate încă mai mare ca, înainte: toată conducerea armatei e în 
mâna lor şi operele de fortificație necesare sunt executaţe din ordinul 
şi sub conducerea, lor (7). Astfel vedem pe Solomon magister 1mi- 
lHtum al lui lustinian reclădind a fundamentis cetatea Theveste 

  

(1) CIL, III, 6194 (Troesmis); XII, 673 (Arelate); VI, 2787, ete. Cf. articolul lui R. Cagnat 
lanciarius, la Dar.-Saglio, III 2, p. 921. 

(2) Not. Dign, ed. Seeck, p. 332: Zegionis cohorțis quintae pars superior (Oc. XXXII, 
44, 45, XXXIII 51, 52, 54, ete.)—legionis cohortis quintae pedatura superior |Or. XXXIX, 
*30, 33, XL 31, 34, ete.). . 

(3) Not. Dign. Or. ed; cit., VI 7=47, 
(4) Did. IX 16—38. : 
(5) Găsim însă o Zegio comitafensis de lanciarii Stobenses (Or. VIII, 12=—44, sub dis- 

posilione viri illustris magistri militum per Thracias. 
(6) Cei doi magistri militum praesentales aveau chiar căderea de a controlă pe ceilalţi 

magistri militum din provincie. V. izvoarele la Cagnat, magister peditum, ete., în Dar.- 
Saglio, III 2, p. 1526. 

(7) Cf. Cagnat, 2. 7., care citează ca exemple. de marea importanţă ce au magistri mmi- Zitum în epoca, byzantină cazurile lui Belisarius și Solomon. Cf. pentru acesta din urmă inscripţiile din CIL. VIII. (Africa) în care e numit gloriosissimus Solomon excellentis- simus magister militum, p. 1080, col. I. : ”
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din provincia Numidia (1), Capsa din provincia Byzacena (2), etc. 
(ef. CIL. VIII. Ind.), iar alte exemple mai vechi ne arată că ma- 
gistri militum întrebuinţează pentru aceste lucrări soldaţii de sub 
comanda lor, întocmai ca în vremea propriu zis romană (3); astfel 
la Fafiana în Noricum, o inscripție din a. 370 zice: punc burgum 
a fundamentis ordinante viro clărissimo Equilio comite et utriw- 
sque mililiae magistro, însislente etiam Leontio praeposito, mi- 
lites auxilhares Louriacenses cure eius commissi... ad swummam 
mamnum perduxserunt perfectionis (4), iar o alta de lângă Salva 
în Pannonia Inferior din a. 371 sună:... dispositione etiam, 1llustris 
viri utriusque militiae magistri, Equitii comitis, Foscanus (2) 
praepositus legionis primae Martiorum una cum militibus sibi 
creditis hunc burgum, cui nomen Commercium, qua causa et 
factus est, a fundamentis et construit et ad sunmam manim 
operis... fecit pervenire (5); în sfârşit la noi în Scythia Minor vedem 
lângă Csus pe Mi ridicând un burgus, /labore] militum Su0- 
rum Primanorum (6), [ordinante FI.] Stercorio viro clarissimo 
duce (al provinciei) : 

Inscripţia noastră dela Ulmetum nu poate fi, după cele de mai 
sus, altfel înțeleasă decât ca o piatră comemorativă. a ridicării a 
fundamentis a, cetății Ulhmetum de un corp de milites din legio 
palatina denumită lanciarii îuniores, detașat din capitală și trimis 
aici după porunca respectivului magister militum, comandant suprem 
al trupelor din dioceza Thraciei, iar aici la fața locului lucrând sub 
autoritatea, ducelui provinciei Scythia Minor şi directa conducere a 
unui praepositus. 

De ce însă nu se pomenesc în inscripție decât soldaţii, pe când 
de comandanţi nu e de fel vorba? Răspunsul nu e greu de dat. 
Piatra în chestiune nu e un memorial oficial pus de autorităţi, ci, 

(1) CIL. VIII, 1863. 
(2) CIL, VIII, 10. şi 102. 
(3) CE. d. p. inscripţia lui Philippus Arabs dela Romula in Dacia: circuitum muri 

manu militari a solo fecerunt (GU. TIT 8031), 

(4) CIL. III, 5670 a. 
(5) CIL. III, 3653, Cf, aici şi 7494, castelul ridicat de Valens la, Hasarlâc, lângă Hârșova, 

precum şi celelalte două fundaţii contemporane din Dobrogea, Valenţiniana și Gratiana, 

restaurate apoi de Iustinian (Not. Digu. Or. XXXIX [>=XXĂVI] și Procopius De aedif., 

ed. Haury, IV 11, p. 149). 
(6) E probabil vorba de legio comițatensis Prinx Flavia gemina (Not. Digu. Or., VUL 

8 = 40). 
(7) CIL. UI 7494: cf. nota 8,
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ca atâtea altele (1), e numai un monument militărese, pus de soldații 
cari au lucrat la, cetate, pentru pomenirea lor proprie. In acest caz 
firește, cuvântul pedatuia nu poate să însemneze altcevă decât însăș 
corvada făcută: cum zic soldaţii cari au clădit zidul cel lung de 
lângă wicus Beda la Treveri în Belgica: pedatura feliciter finita (2). 
Prin extensiune pedatura înseamnă apoi și opera făcută. Astfel că 
în inscripția noastră pedatura militum lanciarium iuniorum are 
a se traduce: lucrarea soldaţilor din legiunea lanciarii iuniores. 

Care e această lucrare? Cetatea însăş? Poate. Dar inscripţia nu 
vrea să spuie acest lucru, ci numai că partea din cetate unde a fost 
pusă inscripția (turnul II de SE) e lucrarea soldaţilor pomeniţi, în- 
tocmai ca de pildă la Salonae în a. 170: cohors I (milhiaria) 
Del(matarum) sub cur(a) Grani Forbunati trib(uni)  coh(ortis) 
eiusd(em) muri p(edes) DOCC (fecit); în his turr(is) una (3). 

Au mai lucrat însă la Ulmetum și alţi soldaţi, afară de lanciarii 
dumiores? Cred că e exclus. Ulmetum e un castel mic de graniță 
și nu erau necesari prea mulţi oameni pentru ridicarea lui. Fi- 
rește, pentru răspunsul mai precis la această întrebare, «e nevoie 
să hotărim mai întâiu epoca, aproximativă când a putut fi pusă 
inscripția noastră. 

Nu avem pentru datare alte elemente decâţ forma crucii şi caracterul 
literelor. Existenţa crucii monogramatice e prea veche în epoca cre- 
ștină, oficială, pentru a daţă numai pe baza întrebuinţării ei generale (4). 
Dimpotrivă dacă ne mărginim la clădiri, inscripţii, ete., constatăm 

  

(1) Cf. d. p. CIT, XIII, 4139: pedatura, feliciter finita Primunorum D passus, şi 4140 
pedatura Primani feliciter qui fecerunt D passus,— tot din vremea târzie romană: v. Do- 
maszewski crede că e vorba de o legio palatina; totuș Not. Dign. Oce. ied. Seeck, înd.), ne araţă în părţile acestea (Gallia și Belgica) destui Primani, ca să nu ne gândim la o legio palatina; astfel avem dvuă legiones pseudo-comitatenses în Gallia: Prima Flavia Gallicana Constantia și Prima Flavia Metis, cari ambele pot fi luate în considerare pentru res- 
pectivii Primani. 

(2) CIL. XIII, 4139.— Se ştie că vorba pedatura vine dela măsurătoarea, porţiunilor lu- crate (zid, şoseă, etc.) de o trupă oarecare, cohors, vezillatio, legio, etc. : pedes (tot) fecerunt (vezillationes legionum duarum) CIL. 111, 1980, cf. p. 1030, la Salonae, în a. 170 Și vezi mai departe, nota următoare. 
(3) CIL. 11, 1979; cf. 1980: pusă de două vexillationes, din leg. ZI (talica) Pia şi III (Italica) Concordia; 1984: restaurarea zidurilor Salonei in sec. V; 6374: asemănă- toare cu 1979, dar sub cura altui tribun, şi pusă vice terlia, ceeace înseamnă că în acel an cohorta a făcuţ trei părți deosebite din zid de câte 800 de picioare (și pe fiecare cu " câte un turn). 

, 
(4) CE Kaufmann, Handd. d, christi, Archăol., p. 602,
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că mai ales în Orient monogramul în- formă de X e mereu între-. 
buințat până în epoca byzantină, pe când cel în formă de cruce 
deabiă pe vremea lui Iustinian capătă o răspândire mai largă (1). 
Dar ceeace e încă mai important, e că chiar pe inscripţiile oficiale 
ale Împăratului, puse pentru inaugurarea diferitelor cetăţi restaurate 

de el, găsim întrebuințat; monogramul în formă de cruce. Astfel avem 
pe inscripţia de fundaţie a burgului Gadiaufala din Numidia Pro- 
consularis (2) acest signum Christi în forma celui dela Ulmetum. De 
altă parte monetele romano-byzantine, cari întrebuinţează curent cru- 
cea chiar dela Theodosius al II-lea inainte, au paralel cu ea mono- 
gramul în formă de X, iar nu pe cel în cruce. Pe monetele lui lustinus 
I vedem dimpotrivă cruz monogrammatica cu m şi w ocupând 
întregul câmp al reversului. Dar chiar el întrebuințează alăturea 
de acest monogram și pe cel în formă de X. Ca o raritate vedem 
acest din urmă monogram şi pe monetele lui Mauricius Tiberius. 
Iustinian însă întrebuințează crucea monogramatică cu 4 şi o, crucea 
cu & și o, sau crucea simplă. Pe un singur tip din nenumăratele 
bătute de el, găsim monogramul în formă de X(3). | 

Adăogând la aceste consideraţii faptul, că și literele inscripţiei 
noastre, cu D în forma caracteristică de A, ori L în formă de], 
revin în monumentele dela Iustinian sau din timpul lui (4), cred 

că nu putem conchide decât în sensul că inscripţia cu peduetura 
lanciarium e din vremea lui Iustinian. 

In această ipoteză însă ni se clarifică desăvârşit, și numai așă 
înțelegem bine, de ce apar lanciarii suniores la Ulmetum. Iu- 
stinian ordonând restaurarea tuturor cetăților din Imperiu, ba chiar 
clădirea, din temelie a multora din ele, a trimis în provincii armata 
din capitală, ca să ajute la aceste opere de fortificaţie, cari asigurau 
liniștea, Imperiului. La, Ulmetum trebuiau întâiu bătuţi şi alungaţi 
Slavii, cari se făcuseră stăpâni pe aceste locuri, şi apoi clădită ce- 

  

(1) Ibid., p. 297: un şir de cruci monogramatice dela clădiri din Syria de pe vremea 
lui Iustinian, C£. pentru monumentele din Africa d. p. OIL. VIII, 10713, 10714, 10689, etc. 

(2) CUL. VUII, 4799, Pe alte inscripţii ale lui Iustinian, de acelaş fel, puse tot de Solomon 
magister militum, în Africa, avem semnul crucii simplu: 4677 (Madaura), 1259 (Bulla 

Regia), 8805 (Zabi: + Bdificata est a fundainentis huic civitas nova Iustiniana Zobi sub 

temporibus Domni nostri piissimi et învictissimi), îar în cetatea lui Iustinian Chusira 

'100) găsim întrebuințată pe vremea lui crucea monogramatică pe, clădiri particulare 

106), ori monumente funerare de ale particularilor (707). 
(3) Vezi planșele la Sabatier, Description generale des monnaies byzantines, passim. 

(4) Cf. d. p. CIL. VII, 1259 şi 706.
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tatea, (1). Pentru acest scop trebuiau trimise aici trupe alese şi 
inscripția noastră ne arată că sarcina de a restaură, Ulmetum o capătă legio palatina lanciarii iuniores. Nu numai că în afară, de 
ei nu mai puteau fi alţi soldați aici (căci toţi soldaţii din imperiu deabiă ajungeau pentru reclădirea nenumăratelor cetăţi ruinate în sec. V), dar e foarte probabil că lanciarii duniores au lucrat fie Simultan, fie succesiv şi la alte reclădiri din Seythia Minor. 

24. Soldaţii cari au zidit Ulmetum ne-au lăsat și alte două măr- turii despre ei aici. In al treilea turn patrulater de SE am găsit pe laţurea de SV a turnului, desemnate cu un vârf ascuţit în mortarul încă moale, cu care erau bine rostuite pietrele, pe frontul interior al zidului, aceste două inscripții, foarte clare și de un duct destul de îngrijit. Literele au o formă în parte asemănătoare cu cele ale inscripției cu pedatura lanciarium, dar sunt neegale între ele şi nu alcătuesc rânduri perfect drepte (vezi desemnul din fig. 24 și fot. de pe planșa VII, nr. 2 și 3). Prima inscripţie, lungă de 0.48 m., are literele înalte de c. 0.055 —c. 0.063, iar a doua lungă de 0.23 m. are literele înalte de c. 0.043. 

  

7 E A i : y e esa & e 

e j 0-23 a 

Fig. 24 

a). Domino fratri. b). Vivam. 

Sunt amândouă, simple exerciţii, fără vreun înțeles mai adâne 

    

(1) Cf. Procopius, De gedif., ed. Haury, IV 7, 17 sq.
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Exclamaţia vvam e prea obicinuită — ca, sens—pe obiectele uzuale 
antice, pentru a insistă mai mult asupra ei. Ceeace e important la 
acești graffiii e faptul că textul lor e latin, că ductul lor denotă o 
mare obicinuință a scrisului și că sunt cel mai autentic document 
despre romanitatea celor ce au zidit castelul de graniță de aici. 

25. Pe laturea de NE a aceluiaș turn care pe din lăuntru are cei 
doi graffiti descriși mai sus, ca placaj extern al zidului, în al doilea 
rând de blocuri deasupra soclului, găsim o stelă de piatră de nisip 
așezată cu fața în sus. Monumentul, puţin rupt jos şi sus, are — 
precât e păstrat—o înălțime de 1.90 m. pe o lăţime de 0.54 și o 
grosime de 0.17 m. Din stelă lipsește o bucată din partea de sus, 
care fusese stilizată ca fronton, și capătul ei de jos, care trebuiă să 
fie potrivit cu un vâri mai subţire, spre a fi fixat într'o piuă de 
piatră. Deosebim trei părți sculpturale: 10 frontonul de sus, cu o 
coroană în mijloc și două acroterii la colțuri, 20 subt el o scenă fi- 
gurată în relief excepţional de primitiv, deabiă schiţat ca forme, 
deși foarte adânc ca profil și 30 inscripţia, scrisă din margine în 
margine fără nici un chenar, destul de îngrijit, dar puţin adânc. Piatra 
e calcinată și a devenit din pricina intemperiilor așă de fărâmicioasă, 
încât chiar la ştersul pentru estampare ră în primejdie de a fi 
stricată. In partea de sus piatra fusese ruptă încă înainte de a, fi 
întrebuințată ca material de construcţie: în adevăr pe partea nere- 
gulată a ei a fost adaptată în zid o alta, mică spre a face conti- 
nuare cu blocul ecuarisat, care o urmă pe dreapta în placaj. 

Adâncimea, reliefului de pe partea, superioară a monumentului e 
de c. 0.025—0.065 m. Sub frontonul cu coroana în câmp, se vede în 
mijloc un călăreț orientat spre dreapta, cu lancea în mâna dreaptă 
și îrâul în mâna stângă; o figură bărbătească pare a-i întinde o 
coroană; jos în fața calului un fel de altar (sau mormânt) ca o mo- 
vilă (fumulus). In stânga o femeie pe un jeţ cu spetează înaltă, iar 
în fața ei un copil. Această scenă e săpată în relief foarte adâncit. 
(de e. 0.065 m.) (V. desemnul din fig. 25, iar pentru inscripţie cf. și 
fot. de pe planşa IX, nr. 1). 

Literele sunt înalte de c 0.03, dar destul de neregulate ca mărime, 
variind între 0.02 şi 0.035 chiar în acelaș rând. C e scris consecvent 
ca D, O adesea ca o, L ca L. In partea de jos pe stânga piatra 
fiind. defectuoasă, lapicidul a lăsat liber locul nepotrivit, făcând rân- 
durile cevă mai scurţe, |



58 | VASILE PÂRVAN 386 

2
7
7
 

=
 ? 

p 

  

  

    p-
za
 

  

V CTORINVS 
BAR CV GV IMI UITAVĂ 
INSALRCPA LĂTIOANN VĂ 

>] VI ANNXL O VIN PRoEâi 
CPOAMNORVAMLALLED 
NIACONT RAAVERS ARIOS | 
O ECESSIŢHONORISGKATI 
ANA DE O 
VORARIGVEHONE £ TAR, 
NORA PŞEPVP TVR / 
VEONSEL VIDEATN 
VILA RONALRIII 

Y| ENTISSAAVIN I 
iai METEEN EA 

- 2 ONPARISVO; 
tă MeoSvIT 

23
40
 

      

   

Ij 
2 S     

V.
65
:   Rm 2 e 

ÎL 
i 

  op     
  

Fig. 93. 

D(is) M(anibus). Val(erius) Victorinus biarcus 
sacro palatio ann(is) VII[...] vix(it) 
/Jomanorum Calced/o]nia contra 
ti/a/ sanzit ut perpetios honor 

qui mălitavi/t] în 
aun(is) XL, qui (in proejliJo 
aversarios decessit honoris gra- 

'arigue honesta r/e]liquiarujmj se-
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pultur[a] consecr/ata] videatu[r] HVHILC 6) M/atr]ona. coni/uz] 
pientissima viva s/e]met bene meren/ti] conpari suo me/mo]riam 
postit. 

Textul e aproape peste tot sigur. De observat e doară în r. 6 
|RJOAMNORVM și în r. 13 HVHIL. Cuvântul consecr/ata] în r. 12 
pare asiguraf prin resturile de litere rămase din finalul lui pe piatră. 

Asupra cuprinsului avem de notat aceste lucruri. Nuniele răpo- 
satului, Valerius Victorinus, e comun la Ulmetum. Avem chiar 
încă, un personagiu aici, cu acest nume, dar purtând şi praenomen: 
Lucius (1). Gradul pe care l-a ocupat în armată Victorinus, barcus, 
ne este cunoscut numai din inscripțiile târzii(2): cea mai veche men- 
țiune e din anul 327, într'o inscripție din Africa (CIL. VIII, 8491). 
Specificarea de pe stela noastră, biarcus qui militovit în sacro palatio 
ne arată că nici inscripția, aceasta nu e veche. De când anume este, 
cred că putem înțelege din explicarea ce urmează după titlu: gas 
în proelio Romanorum Calcedonia contra aversarios decessit..... 
La Calchedon au fost evenimente răsboinice mai de seamă cu 
următoarele ocaziuni. In anul 258 Goţii năvălind în Asia Mică 
orașul fu cucerit de dânșii, fâră însă ca armata romană să opuie 
vreo rezistență apreciabilă, întrucât apucată de panică ea se 
retrase de pretutindeni înaintea barbarilor (3). In anul 284 Dio- 
cleţian e proclamat împărat la Calchedon. Nu avem însă cu acest 
prilej știre de nici o rezistență din partea prietenilor lui Arrius 
Aper (ori ai lui Numerianus) (4). In anul 324 Licinius, după ce 
fusese bătut de Constantin la Adrianopol, iar flota lui fusese 
distrusă în urmă de Crispus la Callipolis, se retrase din By- 
zantium la Calchedon cu toată oastea și tezaurele sale. La 18 sau 
20 Septemvrie Licinius fu însă bătut și aici și atât Byzantium cât 
și Calchedon căzură, în mâinile lui Constantin. Lupta a fost groaz- 
nică: cei mai mulți soldaţi au căzut — puţini numai au scăpat ori 
s'au. predat biruitorului (5).— In sfârșit în anul 365 Calchedonul fiind 
câștigat de partea pretendentului Procopius, opune rezistenţă lui 

(1) Cetatea Ulmetum 1, p. 556. 
(2) Vezi materialul strâns de Seeok în P.-W. III, 382 şi de Ihm în Thesourus?, £., s.v, 
(3) Schiller, Rom. Kaiserzeit, 1 2. p. 817. 
(4) Did. p. 884. 
(51 Ibid., U, 201.
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Valens (1). Dar lupta hotăritoare între Procopius şi Valens nu se 
dă la Calchedon ci la Nacolea (366). Totuș e de observat că pentru 
pretendent luptă și Goţi veniți de peste Dunăre (2). Alte evenimente 
mai târzii nu ne pot privi, întrucât monumentul păgân al lui Va- 
lerius Victorinus exclude o epocă prea nouă, 

Care din cele trei date principale de mai sus: 258, 324 și 366, 
poate fi avută în vedere pentru inscripţia noastră ? Cred că pentru 
un biarcus (qui militavit în sacro palatio) data de 258 e prea 
veche. Din celelalte două date cea privitoare la lupta lui Constantin 
cu Licinius pare mai potrivită cu caracterul încă vechiu păgân (re- 
prezentarea eroului călăreț) al monumentului nostru. De altă parte 
și ca fond, am arătat că singura luptă mare dată la Calchedon 
e cea dintre Constantin și Licinius. 

Vorbele inscripţiei, gui în proelio homanorum Calcedonia contra 
aversarios decessil se potrivesc foarte bine cu data de 324. Ca, 
locuitor al Seythiei Minore Victorinus făceă parte din armata lui 
Licinius, reprezentantul păgânismului roman. Constantin și cu ai săi 
supt firește «aversarii», iar nu hostes. E drept că c«aversarii» ar 
îi un termen potrivit și pentru răsculații lui Procopius împotriva 
lui Valens, în care caz Victorinus ar trebui socotit ca făcând parte 
din armata, acestuia. Dar -Valens nu s'a bătut cu aceşti dușmani la 
Calchedon, ci la Nacolea. , 

Admiţând pentru inscripţia noastră data de 324, ea devine la 
rândul ei cel mai vechiu monument pomenind un bîarcus, căci in- 
scripția cea mai veche de până acum, din Africa, cu un biarcus, 
e deabiă din 327.. | 

Din frazele încurcate cari urmează în inscripţie, înțelegem că aici e 
vorba nu de un mormânt real ci de un cenotat(3). Stilul încâlcit al in- 
scripției nu e cumvă un semn de nepricepere provincială, ci e gene- 
ral în limba latină literară a acestui ţimp. Edictul lui Diocletian, De 
pretiis rerum venalium are o introducere cel puţin tot așă de 
încâlcită și de pedantă. 

(1) Cf. Cod. Phedos., VII 4, 14 (1 Dec, 365). 
(2) Schiller, o. c., WU p. 351. 

(3) Of. la Suet. Claudius 1, expresia tumulus honorarius în loc de cenotapliuu, 
care în inscripţia noastră își are corespondentul în konorarigue honesta reliquiarum 
sepultura consecrata videatur. Firește Victorinus—ca simplu biarcus ce eră—n'a putuţ 
fi adus dela Calchedon spre a fi îmmormânțaţ ţoemai în mijlocul Seythiei Minore.
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Numele Matrona se găsește și pe alte inscripții din Scythia Mi- 
nor (1). Tot aşă vorba compar pentru maritus (9). 

26. In zidul curtinei a III-a de SE chiar în primul rând de placaj 
deasupră soclului, ca a doua piatră numărând dela turnul cu monu- 
mentul descris sub nr. precedent, se vede un cip de calcar, înalt 

de 1.32 m., lat la mijloc de 0.36,iar jos de 0.40, și gros, probabil 
tot cam de atât (fiind prins în zid nu pot da măsura). E așezat culcat 
cu faţa scrisă la aer. Literele ce sau mai păstrat sunt înalte de 
0.04.—0.05 şi cu un caracter târziu. Mai putem încă recunoaşte de: 
sus în jos următoarele litere: r. 1, ACI...; r. 2, ISCV; r. 3, A..; 
r. 4,...1V8D; r. 5, VANII; r. 6..CONE; r. 7, MV..0...; r.8.. 
V...V...; r. 9, BL..IN...s er. 10, BE... ATV...; r. Ll TIVSCVPSE; r. 12, 
NTE... A. (Cf. fot. de pe planşa VIII, nr. 1). 

Singurul lucru care pare a reieşi din ultimele litere, e că ar fi 
vorba tot de M. Antennius Sabinus, pe care-l întâlnim pe un ali cip 
de pe această curtină (v. mai jos) și deci după analogia acestui 
din urmă monument, și după forma pe care o are cel în discuţie, 
am determină și pe acesta ca un cip terminal. 

Piatra a lost încă din vechime martelată cu un ciocan dinţat. 

21. Pe aceeaș curtină, cevă mai departe, se văd tot culcaţi în 
lungimea lor alți doi cippi terminali, dintre cari unul e total şters 
de inscripţie, iar celalalt—așezat cu faţa la aer—se poate în întregime 

desciiră, deși cu cea mai mare greutate, din cauză că piatra e 
calcinată, şi literele sau tocit până la fundul săpăturii. Norocul a 
fost că acest cip a fost tăiat într'un calcar foarte rezistent şi com- 
pact. Inălţimea sa e de 1.58 m.; lățimea, sus la primul rând de 
litere 0.31, la ultimul rând 0.36, iar jos 0.42; grosimea pare a fi 
aceeaş cu lăţimea (cipul fiind incastrat în zid, nu pot da măsura 
precisă). Forma literelor e caracteristică prin elementele de scriere 

cursivă ce cuprinde în M, A, N, etc. (v. desemnul din fig. 26 şi fot. de pe 
planșa VIII, nr. 2), iar litera O e totdeauna foarte mică. Inălţimea 
literelor e în medie de 0.04—0.06, dar trece în cazuri izolate şi peste 
aceste limite, 

(1) V. CIL, IML, 19501, 6209, ete. 
(2) Cf. CIL, îNi, 7521, 7563,'7584 (în toate trei par), 7549 conpar virginius, și v. în go- 

neral p. 2800.
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Fig. 26. 

Imperjanjte Domţino) nostro Severo [Aflez/andfr/o] co/s] I11 
[et] C/a/ssi/o] Dione II cos. Ni/pius?] Vitale/s] (centurio) Ie- 
g(ionis) ex precepto v(iri) c(larissimi) M. Antenni Sabin/î] co(n)- 
s(alaris) n(ostri) t/erm(înos)] ficzi/t]. 

Avem deci înaintea noastră o piatră de hotar pusă în anul 229 
de un centurio legionis după porunca guvernatorului provinciei, 
M. Antennius Sabinus. 

Numele gentil al centurionului e nesigur. Poate fi-şi Ni/gidius]



591 CETATEA ULMETUM. 63 
  

și Nî/pius/ (1) și Ni/nnius] (2), ete. Că el nu dă precis numele 
legiunii, nu e cevă neobicinuit. Mai avem dela Dunăre și alte 
exemple (3): e drept pe inscripții de caracter particular, dar și la 
monumentul nostru legiunea eră indiferentă, căci el în calitatea sa 
personală de centurio, aveă a lucră, direct sub ordinele guvernato- 
rului, iar nu ale comandantului legiunii. In special pentru fixarea, 
hotarelor între diferitele ferritoria (municipale ori rurale) e chiar 
regulă ca guvernatorul provinciei să delege pe unul sau mai mulţi 
centurioni cu această operaţiune (4). 

Ce territoria au despărţit acești termini puși în anul 229, cred 
că nu e greu de hotării. Am arătat în prima comunicare despre 
Ulmetum, atât în text cât și în harta, istorică anexată expunerii, că 
imediaţ la Răsărit de Ulmetum treceă hotarul între ferriforium Ca- 
pidavense şi regio (tervitoriuim) Histriae. De aici sunt fără îndo- 
eală şi cippi terminali găsiţi în zidul cetăţii Ulmetum. 

Cine este însă M. Anfennius Sabinus? El nu ne e de nicăiri 
cunoscut, nici în calitate de consul, nici ca legat al Moesiei Inferioare. 
Știm numai că în a. 230 eră aici alt guvernator, Anicius Paustus 
Paulinus (5) și că între 224 când e guvernator Aunius Italicus 
şi 234 când e Decius Valerianus, mai sunt afară de Sabinus al 
nostru încă doi legati Aug. pr. pr. de fixat mai precis(6). Numele 
gentil al lui Sabinus, Antennius, e cunoscut ca italic (cu un singur 
n, sau ca Anternius) (7), dar în Prosopographia nu găsim nici un 
Antennius. Al nostru ar fi primul. Găsim însă în Prosopogr. doi 
Sabinus, la cari ne-am puteă gândi pentru identificarea cu al nostru. 
Unul e un vîr consularis, proefecius urbis în a. 238; de acesta 
cred că nu poate fi vorba, nefiind cunoscut în alt chip în demnitatea 
de consul ori consularis (8); fireşte e posibil și contrariul, neavând 
nimic sigur la îndemână pentru identificare. Celalalt apare în a. 240 
în calitate de consul îterum,. deci a putut fi consul pentru întâia 

(1) C£. CIL, LII Ind. 
(2 Schulze, Zatein. Bigenn,, s. v. 

(3) CIL. III, 6265 (Dacia-Apulum), 2055 (Salonae!, 7692 (Potaissa), 12380 (Moesia Inferior), 

3539 (Aquincumi, 14490 (Sucidava-Dacia Malvensis), etc. 

(4) Vezi în CIL. III, p. 2549 o sumă de exemple: ca ter.nen tehnice pentru hotare se 
întrebuințează deopotrivă fines și termini. 

(5) CIL. II], 7473 la Stout, Governors of Moesia, p. 71. 
(6) Stout, £. cp. 70 sq. 
(1) De origine etruscă; v. la Schulze, Bigenn., s. v. 

48 Prosopogr. Imp. Rom. IL. p. 153, nr. 21.
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dată cu vreo' 12 ani înainte, pentru a ocupă în.a. 229 legaţiunea 
Moesiei Inferioare (1). Pe acest Sabinus Mommsen îl identifică cu 
Vettius Sabinus, care a fost -făcut praefectus urbi în anul 238 sub 
Maximus (>). Cred mai de grabă că Sabinus consul îterum în a. 
240 e de identificat cu M. Antennius Sabinus al nostru. Dovezi 
sigure nu pot da, dar ca titlu de ipoteză, cred că mă apropiu astfel 
mai - mult de adevăr, decât identificându-l cu alţi Sabinus. 

28. Pe aceeaș curtină, în dărâmături, sa găsit un fragment mi- 
nuscul de piatră de calcar—lung de 0.095 şi lat de 0.03 —înroşit 
de foc și având pe el litera E întreagă şi un fragment de bară 
verticală, dintr'o altă literă deasupra, lui d (vezi desemnul din fig. 27). 

  

E un fragment dintro inseripţie latină dela: sfârșitul secolului al II-lea 
sau începutul celui de-al III-lea. Inălţimea, literei e de e. 0.04 m. 

29. La colţul de N al clădirii apsidale din interiorul cetăţii, în 
alara zidului, sa găsit o ara de calcar alb compact, cu profilul 
superior rupt, înaltă de 0.35, lată: de 0.20 la mijloc şi de 0.28 Ia 
bază, și groasă tot 'de atât, având pe ea următoarea inscripţie: 

  

(1) 2did,, nr. 92. 
(2) did, p. 414, nr. 340,
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Fig. 28. 

[...] fonte Dei. 

Literele frumoase, din secolul al II-lea, au 0 înălțime de 
0.050—0.055. Tntrucât fons nu e în acelas caz cu deus, nu ne 
puteni gândi aici la însuș Deus ons (1), ci avem o dedicație la 
izvorul sacru al altui zeu. In privința aceasta avem și alte exemple 
în CIL. III. Astfel o inscripţie din Apulum, în Dacia, zice: ex dussu 
Dei Apollinis fonten, Aeterni Ulp(îus) Proculinus speculator leg. 
XIII g(eminae) Gordianae « solo restituit (2). Cărui zeu va fi 
fost închinată această fântână dela Ulmetum, e greu de hotărit::puteă, 

fi și lui Silvanus și lui Milhras si lui Aeternus (Iupiter), etc. 

30. In valea din SV cetăţii, lângă fântânile satului Pantelimonul 
de sus, sa găsit un fragment dinto placă de marmoră albă, fină, 
de formă triunghiulară, înalt pe stânga (la marginea plăcii) deo: 18, 
pe dreapta (mijlocul plăcii). de 0.02 şi având celelalte două: laturi 
ale triunghiului de 0.24 (sus) și de 0.22 (jos); grosimea fragmen- 
tului e de 0.12 m. Pe placă au fost scrise o sumă de nume în co- 
loane: avem o parte din coloana I și numai câtevă litere din două 
rânduri ale coloanei a II-a. Inălţimea, literelor e'de 0.01 m. Carac- 

  

(1) V. Roscher, Myth. Lez., s. v. 

(2) CI. III, 990, CE. p. 2580 şi 9511. cu 2547. 

Analele A. R.-- Tom. XXXVI.—Memoriile Seci. Istorice, zi
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terul lor indică vremea pre-romană, c. sec. | a. Chr. Se mai pot 
celi următoarele nume: 

„NIOEKOY PIAFITZ 
PTEMIA OPOZYTIS= 
EOACUPOSOEOADPĂ 
VTOAAJRINIOZ ATTA AY 
TOAYEPAT H2EPMO NO ME NERA HZ TTAZIEAEOY£ 
aIONYSIOZOPEO.,i 

NESUNApZE 

    

     

    

9.
18

. 

  

   

  

               
fig. 29. 

Coloana 1... 4... | [' A)ECulvăgee] ... | Măcgee [...] | Awcenovgtăne Arl...] 
| PAlpreuidopoc “Ypailyeveac] | [Ojesâwpce Becâbem | PAjno)ovtee 

"Arcdhlolo | Iloozodene" Bopioyoe | Mevexittje Ilaawăstovle | |Ahovoatac "Opyoluhecog] | ....Xtoy "Aprg[...]. 
Coloana II. M.... | Hy... 

Avem de sigur o listă de Sooizur dintr'un oraș grec dela mare. 
Care a putut fi acest oraș, când e vorba de aducerea la Ulmeţum 
a acestei bucăţi de marmoră? Cred că mai de grabă din Histria 
decât din Tomi a putut ajunge această inscripţie la cetatea noastră, 
Insemnătatea documentului e firește cu totul secundară pentru is- 
toria, ținutului în vremea romană. 'Toate numele sunt curaț. gre- 
cești, ceeace indică, întocmai ca și caracterul literelor, epoca pre- 
romană ca dată, a inscripţiei. 

31. In valea Ceatalorman, la câtevă sute de metri spre E de cetate sa, găsit un fragment de cippus, înalt de 0.41, gros de c. 
0.44. (grosimea, e completă) și lat, tot ca fragment, de 0.23 la faţa, 
scrisă, iar la mijloc de 0.45 m. Literele sunt neregulate şi de mă- 
rimi deosebite: în rândurile de sus mult mai mari (6. 0.05) decât
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în cele de jos (e. 0.03); ele indică după duet mai de grabă secolul 
al III-lea decât al II-lea. Ca ligaturi avem: A cu M (de două ori), 
Neu E, AcuV, VeuM (de două ori, Neu D (de două ori), 
E cu T. | 

Textul e cu totul mutilat. Nu avem decât — probabil — a șasea 
parte din inscripţie. Din rândul de sus se mai văd resturile urmă- 
toarelor litere C,I, L,I, V,1, L,C, I şi poate un A. In al doilea 
rând avem la început un A; în al treilea poate un D; în r. 6 la 
început pare a fi un N legat cu T. La sfârşitul ultimului rând pare 
fi fost un Q. La sfârșitul rândului 7 e o literă neclară. 

  

  

  

  

Putem ceti exempli gratia cam asttel: ...[... pl/acuerit m/uniend am; 
esse fi | [num displositione | [...] ducit a fin | [ibus.. nf ut a 
tumnaul(0) | [... di/stat tres [...] | [..... secunda petr | [emi.....] et 
viam pu | [blicam ....Sec[undus q(uin)/q(uennalis)2].... 

Se pare că e vorba de facerea unei șosele bune și piatra deli- 
mitează precis până unde se va întinde activitatea celor obligaţi la 
«clădirea» ei. Dacă lectura mea din ultimul rând cu Secundus guin- 
qateumalis se adeverește, atunci avem aici un exemplu analog cu 
cel din CIL, VIII, 10322; ex auctoritate Imp. Caesaris Traiani
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Hadriani Aug(usti) via nova a Cirta Rusicadem strata per pos- 
sessores territori Cirtensium (1), — și deci în inscripția noastră 
avem a ceti: guinguennalis  territorii Capidavensis. In acest caz 
piatra ar fi de cel mai mare interes pentru Ulmetum. Dar lectura 
propusă e prea nesigură, pentru a puteă deduce pe baza ei cevă 
mai precis. 

IV. Consideraţii istorice. 

Descoperirile din campania a doua și a treia de săpături au cla- 
rificat și completat mult icoana pe care ne-o făcusem despre vieața 
thraco-romană şi apoi byzantină la Ulmetum. In special, clădirile 
târzii descoperite în cetate au arătat în chip definitiv, că vieaţa, care 
s'a desfăşurat în interiorul cetății noastre, aparţine, aproape în în- 
tregime, epocei byzantine, pe când dimpotrivă vieaţa, thraco-romană a 
avut un câmp mult mai întins de d&svoltare și un caracter aproape 
excluziv agrest. : 

Putem apoi afirmă acum cu siguranță că năvălirile barbare din 
sec. al V-lea și VI-lea au pustiit -de fapt regiunea Capidavei, iar 
restaurarea vieţii romane în Ulmetum de către Iustinian înseamnă 
nu numai din punct; de vedere militar, ci și cultural o adevărată reclădire din ruine. Ea 

Vom deosebi în expunerea ce urmează, în chip pregnant, prima 
epocă, romană, de a doua, byzantină, examinând întâiu toate urmele 
de vieață pur thraco-romană până în sec. al IV-lea, şi numai după 
aceea oprindu-ne și asupra ştirilor nouă, pe cari ni le dau săpăturile, 
despre vieaţa, byzantino-barbară la Ulmetum. 

Pe două căi ni se adeverește vechimea vieţii romane la Ulme- 
tum, încă din vremea lui Traian: monumental Și numismatice. Am 
arătat cu alt prilej că lagărul dela Carsium a fost clădit de către 
Traian în anul 103 (9). Ocuparea, regiunii mijlocii dobrogene este dar definitivă la, această epocă. Capidava, centrul de care atârnă 
Ulmetum, fiind încă mai în interiorul Imperiului, trebuiă cu atâţ mai mult să fie în acest timp definitiv luată în stăpânire de Romani. 

(1) Cf. în această direcţie materialul bogat adunat.de W. Kubitsehek, Bine Râmische Strassenkarte în Jahreshefte d. Oesterr. Archiiol. Instilutes, vol. V, p. 20sqq. și în special p. 24 sq., notele, şi p 32. Pe baza acestui material am încercat și eu reconstituirile de mai sus ale fragmentului nostru, | 
(2) Descoperiri nouă în Soythia Minor, L. e, pag. 480sqq.
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Fapt e că la Ulmetum găsim monumente puse de colonii romani 
cel mai târziu sub Hadrian, dacă nu chiar. sub Traian (v. mai sus 
cap. III, nr. 6, altarul lui Flavius Severus), iar la cetate sau găsit mo- 
nete de bronz dela Traian. Aspectul pe care îl iea vieața romană aici 
se poate defini pe scurt în acest chip. Pe întregul teritoriu capi- 
davens se răspândesc cives Romani agricultori în villae izolate, 
sau în-vici cu caracter quasi-municipal, iar alăturea de ei tot ca 
agricultori trăesc, în parte chiar deplin izolați de Romani, în sate 
locuite excluziv de ei, coloni thraci din Sud, Bessii. Evident în pri- 
mele. timpuri Dacii străvechi dela Capidava împreună cu Bessii sunt 
mai numeroși decât Romanii. Curând însă numărul colonilor ro- 
mani crește așă de mult, încât ţinutul capătă cultural o înfăţişare 
romană. Intre vechii şi noii coloni e însă perfectă înțelegere. Col- 
legia de cives Romani et Dessi consistentes vegione Capidavae 
sunt o apariţie frecventă în inscripțiile veacului al II-lea. Ceeace e 
însă încă mai vrednic de luare aminte, e că organizaţia rurală ro- 
mană pe villae constituind pagi şi pe vici, e adoptată și de Thracii 
de aici, pe cari îi vedem de pildă în vicus Ultinsium trăind în 
forme romane exact la fel cu acelea pe cari le întâlnim la cetă- 
ţenii romani din vîcus Ulmetum, 

Romanizarea acestor Thraci n'a cerut mai mult de 60 de ani. 
Majoritatea inscripţiilor cari îi privesc sunt din vremea lui Marcus 
Aurelius. Știm însă, că chiar din anul 140. Bessii din Ulmetum erau 
romanizați. Totuș personalitatea, lor etnică ei nu şi-o părăsesc nici 
după anul 172, de când e inscripţia cu vicus Ultinsium. Găsim. 
încă în sec. Ill-lea, la Ulmetum, locuitori cu nume thrace, ca acel 
pagamnus pe care îl întâlnim în inscripţia aşă de caracteristică din 
punctul de vedere al latinei vulgare, începând cu valeafes vos qui 
superissetis, anume Aurelius Sisinus. 

Populaţia, Ulmetului în sec. II-IV e, precum vedem din inscripții, 
alcătuită astlel. Romanii vechi sau noi, din - Apus ori de origine 
mai apropiată, predomină. Întâlnim aceste familii cu nume destul 
de vechi: Flavia (nr. 6, nr. 16, nr. 22), Valeria (nr. 15, nr. 25), 
Martia, (nr. 8), Domitia (nr. 15), iar mai nouă Aurelia (nr. 3); din 
învecinatul vicus Clementianum găsim familia Aelia, (nr: 17). Bessii 
apar fie singuri, ca locuitori în vicus Ultinsium (nr. 8), fie în col- 
legium împreună cu cetăţenii Romani în Ulmetum (pr. 16), fie 
izolaţi ca Aurelius Sisinus (nr. 3). Elementul grecesc e în vremea 
aceasta, aproape disparent la Ulmetum..E foarte puternic însă în 
Clementianum, atât ca prezență reală (inscripţii grecești: nr. 13)
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cât şi ca influenţă culturală (vezi mai sus sub nr. 17, magistratus 
în loc de magister, etc). | 

Singura cultură efectiv reprezentată prin monumente la Ulmetum 
în sec. II-IV e cea romană, Elemente specific thrace de vieaţă socială 
ori religioasă, precum întâlnim în Moesia Inferioară și mai ales în 
Thracia (ef. Kalinka şi Dumont, 0. €.), nu ne întimpină la Liimetum. 
Totul e aici roman: zei, organizaţie socială, vieață comunală. 

E caracteristie totuș faptul că Romanii de aici fac în manifes- 
tările lor de vieaţă publică o deosebire pregnantă între elementele 
de oficialitate romană şi cele de vieaţă particularist-provincială. Să 
le cercetăm pe rând. | 

Monumentele votive dela Ubmetum sunt închinate următorilor zei: 
Jupiter Optimus Maximus, Iuno Regina, Sol Inwviclus Mithras, 
Sanctus Silvamnus Sator, Fons (Dei incerti). Pe când cei doi zei 
dintâi sunt de obiceiu adoraţi în inscripţii oficiale, Mithras apare 
întrun obiect de cult mai puţin decât modest (un relief votiv) oferit 
de vreun om din popor, iar Silvanus Sator își are un colegiu 
de consacrani (cu un gudestor) organizaţi pe modelul colegiilor 
fumeraticia, având serbări anuale la Rosalha, când onorau deopo- 
trivă pe Dîi Mamnes și pe Silvanus. 

Monumentele puse la Ulmetum în această epocă arată prin tehnica 
adesea, deosebit de îngrijită cu care sunt făcute (d. p. altarul lui Flavius 
Severus, nr. 6, altarul cu fonfe Dei, nr. 29, fragmentul nr. 18, 
altarul lui Flavius Augustales, nr. 22) un grad de cultură foarte 
respectabil pentru un colț așă de îndepărtat al romanităţii. Motivele 
artistice întrebuințate aici suni în deobşte cele locale: chenare de viţă, 
de vie, reliefe funebre cu scena ospăţului ori cu eroul Călăreţ, 
executate pe unele din ele, în special chenarele, foarte acurat, pe 
altele, firește, mai primitiv, ori chiar barbar (d. p. monumentul lui 
Valerius Victorinus, nr. 25). In privinţa aceasta poate că nu e în- 
tâmplător faptul că pe- vremea lui Marcus Aurelius mai toate mo- 
numentele puse la Ulmetum sunt foarte rudimentar lucrate. Astfel 
altarul pus oficial de magister. viei, Flavius Germanus la anul 163, 
ori altarul pus lui Silvanus Sator de collegium consacranorim, în 
anul 178, ori altarul pus olicial de magister vic Ultinsium în anul 
172, sunt niște blocuri abiă cioplite și cu literele mai mult sgâriate, 
decât săpate. E vremea răsboaelor marcomanice și a năvălirilor 
barbare în Dobrogea şi Peninsula balcanică. Românii n'au nici răgaz, 
nici mijloace de artă mai înaltă. 

Dimpotrivă, alţe monumente, dela inceputul (nr. 6, Flavius Severus),
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ori dela, sfârșitul (nr. 22, Flavius Augustales) veacului al Il-lea, araţă 
o preocupare de frumos, care corespunde politic și unei vremi 
mai linisţite. 

Secolul al III-lea e şi pentru Ulmetum o vreme de grea încercare. 
Monumentele din acest timp sunt iarăș făcute din sărăcie. Până și 
pietrele de hotar pe cari le pune în anul 229, din porunca îimpă- 
ratului Severus Alexander, guvernatorul provinciei Moesia, Inferior, 
M. Antennius Sabinus printwun centurio legionis, între territoritm 
Capidavense și territorium Ilistriae aici la, Ulmetum, sunt nişte 
biete blocuri abiă ecuarisate și negligent scrise. Totuș, vieaţa ro- 
mană la Ulmetum continuă chiar în sec. al IV-lea, de când avem aici 
un monument funerar pus, după cum am crezut că pot fixă, în anul 
324 unui Valerius  Victorinus subofițer în garda imperială a lui 
Licinius, mort în lupta, dela Calchedon. Victorinus, care își are fa- 
milia în Uhnetum, e împreună cu ai lui păgân. Inscripţia lui e îm- 
podobită cu un relief pe motivul vechiu thraco-roman al eroului 
călăreț. 

In afară de numeroasele âmănunte inedite, pe cari ni le fac cu- 
noscute monumentele găsite în ultimele campanii la Uimetum, cu 
privire la istoria generală, a Imperiului Roman Și asupra cărora am 
insistat mai sus în cap. III, trebue să notez aici lumina cu totul 
nouă pe care $le o aruncă asupra vieţii colonilor romani din a- 
ceste părţi. 

Nu e o întâmplare că Silvanus apare cu epitetul de Sator pentru 
întâia dată la Ulmetum. Opera de detrișare a ținutului păduros, 
prefăcut de coloni în regiune: agricolă, nu se puteă exprimă prin- 
ir'un simbol mai potrivit ca acela al prelacerii lui Silvanus Silvester 
din celelalte părţi ale Illyricului în Silvanus Sator la Capidava. 
Sărbătorile cele mari ale verii, când se aduceau şi mulțumiri zeilor 
pentru recolta dăruită şi închinare morților din belșugul roadelor, 
spre odihna lor și pacea celor vii, strângeau la praznice și petreceri 
sgomotoase pe toţi colonii din territorium.: veniau și Pagani .din 
villae și vicani din satele thraco-romane dimprejur şi la aceste adu- 
nări voioase puneau la cale și ridicarea de monumente nouă. Numai 
așă se explică de ce toate monumentele votive dela Ulmetum sunt 
puse în lunie ori Iulie (altarul lui Silvanus Sator la 1 Iunie 178, 
cel al lui Sanctus Silvanus la 5 Iunie 191, cel pus de cives Ro- 
mami et Bessi consistentes vico Uhneto prin Flavius Germanus la, 
25 lunie 163, iar cel pus de Bessii din vicus Ultinsium prin Mar- 
tius P(hjilo, magister, la 2 Iulie 172).
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Monetele găsite la Ulmetum în ultimele campanii ne arată pe de 
o parte continuitatea vieții romane aici din secolul II până în al V-lea 
(dela, 'Traian la Theodosius [1), iar de alta ne documentează încă odată 
legăturile, pe cari le cunoșteam şi din alte izvoare, între Ulmetum 
și orașele grecești dela mare, Tomi şi Histria. In adevăr dela Histria, 
am găsit o monetă autonomă din timpul lui Septimius Severus, iar 
dela Tomi, una tot astfel bătută pentru Gordianus și 'Lranquillina. 

Caracteristic e golul ce se formează atât numismatic cât Și monumen- 
tal, în tradiţia istorică asupra Ulmetului între prima jumătate a sec. 
al IV-lea și începutul sec. al VI-lea. Firește nu e nici o mirare dacă 
ne gândim că în acest timp cad şi marile migrații de popoare cari 
turbură vieața Răsăritului de acum înainte aproape neintrerupt până 
către mijlocul evului mediu. 'Totuş Ulmetum e chemat în vremea 
byzantină la o vieață nouă, care deși mai mult artificială și întâmplă- 
toare, lasă cu toate acestea urme adânci în istoria, Seythiei Minore. 

Toate clădirile existente astăzi la Ulmetum începând cu însuş 
zidul cetăţii sunt din_vremea byzantină.. Nicăieri în săpăturile de 
până acum nu am putut constată urme ale acelui Ex zduted Ey5- 
poua, de care vorbește Procopius în De aedificiis IV, 7,17, ci dim- 
potrivă avem numai la fiecare pas confirmarea Știrii aceluiaş autor, 
Ohoy rivov Ex Wepehy De:wripeves, precum zice el (7bîd., $ 18) despre 
restaurarea lui Iustinian la Ulmetum. | 

Ceeace înainte puteam numai presupune în această privinţă după 
planul general al cetăţii şi după tehnica ei, ne este acum confir- 
mat deplin de o inscripţie din vremea lui Iustinian, pusă de soldaţii 
cari au clădit cetatea. Acest monument ne arată că pentru construirea 
Ulmetului a fost întrebuințată legio pălatina, lanciarii. iuniores, 
detașată din Constantinopole. în Seythia Minor. Soldaţii aceștia se 
arată a fi fost Romani după doi graffiti sgâriați de ei în mortarul 
încă moale, care acoperiă rosturile pietrelor pe faţa din lăuntru a 
turnului al treilea patrulater de Sud-Est: sunt simple exerciţii fără 
vreun sens mai deosebit, dar sunt pe latinește şi în caractere destul 
de frumoase ca duct, 

Ceeace e acum foarte caracteristic, e modificarea în anumite puncte 
a planului primitiv al cetăţii la foarte scurt timp după ridicarea, ei. 
Cele două porţi mari sunt sau strâmtate, sau cu totul astupate, cele mici sunt toate strâmtate. Dacă acum strâmtarea, porţilor mici este făcută cu o tehnică mai rudimentară, care ar puteă 
să indice o epocă cevă mai târzie, lucrarea de prefacere a por-
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ților mari este în aceeaș manieră ca a cetăţii întregi. Mortarul 
cu care sunt lucrate, părțile adăugate la, cele. două porţi e opera 
unor meșteri byzantini, cari nu pot fi decât înșiși soldaţii de garni- 
zoană la Ulmetum, 

Aceste modificări ne arată că dela început castelul a fost atacat; 
cu violență de barbarii Slavi de prin prejur, împotriva cărora. tocmai 
fusese ridicat de lustinian, după cum ne spune lămurit Procopius (7. c.). 

Garnizoana, byzantină trebue. să fi fost foarte redusă dacă, chiar 
în proporţiile modeste ale acestui castel, ea nu puteă face față duş- 
manilor după planul ei dintâiu de construcţie și trebuiă să astupe 
cu totul poarta cea mare de Nord-Vest pe frontul dinspre duș- 
mani. E drept că dela început planul cetăţii eră destul de defectuos 
din punctul de vedere al apărării. Astfel laturea de Nord-Est eră 
pe o lungime de 130 metri apărată numai de un singur turn patrula- 
ter la mijlocul ei (afară de cele două turnuri de colțuri dela, cape- 
tele ei, cari firește aveau o întrebuințare specială și nu puteau 
completă aceea ce lipsiă acestei laturi pe însuș frontul ei). Dar 
ceeace e încă și mai ciudat e că această lature aşă de slabă mai 
eră străbătută și de două porţi mici fără nici o apărare specială. 

Principiul aplicat și aici din belşug pentru defensiva, cetăţii eră 
acela al utilizării curtinelor ca front continuu împotriva dușmanilor, 
soldații având a luptă de pe terasa cu creneluri de deasupra zi- 
durilor. Afară de două curtine scurte, toate celelalte au pe din 
lăuntru amenajate în grosimea zidului scări duple de piatră, condu- 
când sus pe zid. Cu cât curtina e mai lungă, cu atât scara e jos 
mai largă spre a face loc la cât mai mulți soldaţi, cari să urce 
dintr odată treptele. 

Turnurile cetăţii au fost ca de obiceiu întrebuințate pentru arti- 
lerie: s'au găsit în ele numeroase ghiulele de piatră de diferite mărimi. 

Fireşte, castelul zidit de lustimian nu puteă aveă în vedere decât 
pe soldaţi. De aceea nu găsim în interiorul cetăţii decât clădirile 
oficiale strict militărești, necesare oricărui castru (praetorium, quaes- 
torium, thermae ori horrea), rămânând ca, soldaţii ori civilii cari 
locuesc castelul să-și facă ei singuri locuinţele cum se vor pricepe. 

Săpăturile făcute până acum în cetate ne arată că, scurtă vreme 
după ridicarea ei, elementil militar din Ulmetum a trecut pe al 
doilea, plan, civilii invadând totul și făcând prin construcţiile lor, 
cari nu țineau seama de nici una din nevoile de apărare sistema- 
tică a, cetăţii, aproape imposibilă utilizarea diferitelor elemente de 
defensivă cu cari cetatea fusese înzestrată în planul primitiv. 

o Analele A. R-— Tom. XXXVI.— Memoriile Secţ. Istcrice.



74. VASILE PÂRVAN 402 
  

  

In adevăr, vedem construindu-se, lipite de curtine, tot felul de 
locuințe, cu ziduri cari merg până în zidul cetăţii, turnurile sunt 
ocupate pentru aceleași scopuri practice ale vieţii civile, ca locuințe 
ori depozite, iar clădirile milităreşti din interiorul cetăţii sunt chiar 
cu totul părăsite, și peste ele se ridică altele, cu totul după alt plan 
și altă orientare. - 

Descoperirile mărunte din cetate ne arată că vieața așezată de 
ocupaţii agricole nu încetează nici chiar în aceste timpuri aşă de 
grele la Ulmetum. Diferite instrumente şi unelte de fier, ca, seceri, 
coase, iopoare de diferite forme, cuțite, etc., găsite aici ne dove- 
desc deplin acest lucru. Faptul că ele se întimpină alăturea cu 
fragmente de arme (săgeți, lănci și coifuri de fier) ne arată numai 
că și aici, ca în toate părţile la Dunăre, locuitorii romani trebuiau 
să, fie în aceeaş vreme și coloni și soldați. 

Monetele byzantine găsite în cetate ne arată că vieața așezată la, 
Ulmetum nici nu începe, nici nu se sfârșește cu Iustinian. Avem 
documentat întregul șir al împăraților dela Iustin I până la Mau- 
ricius Tiberius. Majoritatea sunt firește dela Iustinian. Cele dela Tiberius II și Mauricius, câte sau găsit, sunt toate de aur,—afară 
de una, de bronz. 

De altă parte clădirile târzii din cetate ne arată că Ulmetum a fost 
locuit de o populaţie civilizată cel puțin până prin anii 600, când Avarii 
pun capăt şi aici ca și la, Tropaeum 'Traiani oricărei vieţi aşezate în 
forme 'romano-creştine. Constatăm în ruinele dela, Ulmetum cel puţin 
trei epoce în lăuntrul veacului al VI-lea, Prima, cea curat militărească, 
caracterizată prn construcţiile în beton solid cu mortar puternic, 
așă precum, în afară de zidurile castelului, mai avem și construcţia 
apsidală descoperită în partea de Est a cetății. A doua epocă, 
care a urmat de aproape pe prima, se distinge prin bogăţia ele- 
mentelor mărunte de vieaţă casnică, găsite în clădirile aciuate în 
toate părțile pe lângă zidurile cetăţii: doka, hydrii, amfore, căniţe 
mici, talgere de pământ bine lucrat și bine ars, ne întimpină în 
toate părţile. Că ele sunt din epoca aceasta târzie, byzantină, ne 
arată inscripţiile târzii, creştine, gravate pe unele din ele (cf. mai sus, cap. III, nr. 10—12). T6t din această vreme sunt a se socoti și numeroasele râșniţe de piatră găsite în toate părţile (în special foarte numeroase în marele turn patrulater. de Nord-Vest) precum și construcţii ca aceea a cuptorului mare de pâine pe care îl găsim lipit de frontul interior al.primei curtine de Sud-Vest. E drept că zidurile clădirilor din această epocă sunt forte rudimentare, de piatră
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prinsă cu pământ, dar ele sunt încă destul de solide, mai ales pen- 
tru scopul aşă, de modest de simple locuinţe, pe care îl aveau. Dim- 
potrivă, a treia epocă, de fixat poate tocmai pe vremea așă de ne- 
norocită a lui Mauricius, e caracterizată prin totala barbarie a eon- 
strucţiilor ei. Astfel pe când din a doua epocă găsim la clădirea 
apsidală la înălțimea, de c. 0.95 m. deasupra nivelului primei epoce, 
o construcție foarte îngrijită, pavată cu cărămizi, clădirile pe cari 
le fixăm în a treia epocă, găsite atât la poarta de Nord-Vest cât şi 
la cea de Sud-Vest, sunt așă de primitive încât, la vederea lor, 
primul gând mi-a fost că ele țrebue să fie din 'vremea Slavo-Bul- 
garilor. Obiectele mărunte găsite însă în aceste ruine şi cari au un 
caracter evident romano-byzantin (e vorba firește de vase de pă- 
mânt ars, găsite în sițu pe vetrele de foc, încă bine păstrate) m'au 
încredințat că, propriu zis aceste construcţii barbare nu sunt decât 
ultima formă a vieţii romane la Ulmetum. 

Ce sa întâmplat însă cu Ulmetum între vremea lui Theodosius al 
Il-lea și cea a lui Iustinian ? Atât descoperirile mărunte cât şi ins- 
cripțiile aproape ne părăsesc în acest timp. Doară un monument grec 
creștin de prin a doua jumătate a sec. al V-lea, ori o monetă dela 
împăratul Iulius Nepos, din acelaș timp, de ne mai amintesc că 
există aici o așezare civilizată. Faptul că găsim monete de bronz 
şi dela Iustinus I e o dovadă că această vieaţă antică, măcar latentă 
se mănține continuu la Ulmetum. Nu putem însă trece sub tăcere 
că între năvălirea Hunilor și restaurarea lui Iustinian nu mai poate 
fi vorba de o vieaţă liniștită quasi-orășenească la cetatea noastră. 
Dacă ocupaţia locuitorilor romani de aici fusese în totdeauna mai 
ales agricultura, apoi, în acest timp, ea eră oarecum obligatorie pentru 
salvarea, însăș a vieţii lor. Barbarii îi prădau, e drept, dar ca lu- 
crători ai câmpurilor îi preţuiau prea mult, având ei înșiși nevoie de 
rodul muncii lor, Astfel dar, nu poate fi vorba, nici în sec, al V-lea 
de o apunere a vieţii romane la Ulmetum, ci putem numai, cel 
mult, constată o mare decadenţă a ei, în folosul noilor conlocui- 
tori, Slavii, cari încet-încet se vor deprinde şi cu vieața așezată, 
luând locul Romanilor. 

Un singur lucru ne mai rămâne cu acest prilej de accentuat. Ele- 
mentul grecesc dela Mare, în special din Tomi, capătă cu ajutorul 
organizației bisericești creștine, grecizate în bună parte, o influenţă încă, 
și mai mare ca înainte în Scythia Minor. Inscripţiile grecești creștine 
de pe obiectele de pământ ars găsite la Ulmetum, aparţinând epocei 
byzantine, ne documentează în chip clar acest fapt istoric cultural.
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Interiorul cetăţii Ulmetum este încă în mare parte nesăpat. Cam- 
paniile viitoare de cercetări vor aduce de sigur încă multe elemente 
de preț pentru cunoașterea, vieții romano-byzantine de aici. Pentru 
vremea mai veche însă de sec. al IV-lea, e probabil ca rezultatele 
expuse în comunicarea de faţă să rămână definitive. In adevăr, monu- 
mentele mai vechi romane întrebuințate ca material de construcţie . 
la cetatea byzantină, au trebuit să fie toate puse în placajul zidurilor 
de încunjur ale castelului, pentru care scop ele erau așă de potrivite, 
în vreme ce la clădirile din interior ele nu puteau decât prea puţin 
servi. Cum zidul de apărare al cetăţii este acum complet libe- 
rat, tainele pe cari le ascundeă el asupra vieții romane la Ulme- 
tum în sec. II-IV, sunt, cred, mai toate aflate prin descrierea și explicarea respectivelor monumente. |



RESUME 

Le Camp d'Ulmetum II. 
Resultats de la deuxitme et troisieme campagnes de fouilles, des annces 1gr2 et 1913. 

Deuxieme partie. 

III. Inscriptions et monumenis figures. Exceptant les deux graffiti de la 
Ill-e tour du SE, Pinscription mentionnant la pedatura lanciarium dans la 
Il-e tour du SE et trois inseriptions sur des objets usuels, toutes les în- 
scriptions et les monuments dâcrits ci-dessus, en nombre de vingt six, ont 
6t6 trouves en fonction de materiel de construction pour le camp byzantin 
d'Ulmetum, 6tant utilises soit dans le parement, soit dans le massif intârieur 
des murs. | 

1. Pres de Pescalier de la premitre courtine du NE on voit encastră 
dans le mur un fragment long de 0.38 et large de 0.20 m., du profil orne- 
ment6 dWun monument (v. le Camp d Uhnetum, II, 1, pl. V, fig. 2, et ci-dessus, 
p. 330, fig. 1). D'aprăs le motit ornemental, vrilles de vigne avec feuilles et 
fruits, le fragment a dă faire partie dune stăle funsraire. Ce motit est dail 
leurs trăs commun ă Ulmetum. 

2. Un peu plus loin, pres de la mâme courtine, fut trouv6 un fragment 
de plaque en marbre avec un relief mithriaque (v. ci-dessus, p. 330, fig. 2 
et pl. I, fig. 1), haut de 0.073 —0.098, large de 0.072 —0.060 et &pais de 0.026. 
On voit encore: 1% la jambe droite de Mithras tendue le long de la cuisse 
du taureau [avec son pied le dieu tient immobile le pied de la bâte) et le 
genou gauche appuys sur le dos de la victime ; 2% la partie dâjă decrite du 
taureau ; 3” sous le taureau le serpent; 40 ă gauche du groupe, Cautopa- 
tes jusquă la poitrine. De Linscription votive qui 6tait gravâe en bas sur la 
marge rehaussâe du relief on peut encore lire DEO BO, que je crois pouvoir 
complâter: Deo bo/no Invicto]. (V. ci-dessus, p. 331), 

3. Dans le parement de la premiăre courtine du NO, il y a prâs de la tour 
dangle du N un fragment de: stăle funâraire, haut de 0.96, large de 0.87, 
&pais de 0.31, plac6 la face &crite contre le mur. Nous avons pu le decrire sans toucher â la pierre, en Giant seulement le bâton qui couvrait la partie travaillâe. Cest la moiti6 supârieure dun monument trăs mutilă. 
Son cadre profils a &t6 ornementă ă une bonne &poque — peut-âtre le Il-e 

Analele A. R.- Tom. XXXVI. — Memoriile Secţ. Istorice. 
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sieele—avec le motit de la vrille de vigne, mais plus tard — probablement 
au sidcle suivant— cet ornement dâjă deâtruit a 6t6 remplac6 par un autre 
simplement linsaire (v. p. 333, fig. 3). Il y a toutefois encore une troisitme 
&poque de ce monument. En effet, tandis que de la premiăre incription (Il-e 
sidele), complătement martelee, il ne nous reste plus rien (la derniere nous 
est â peu pres complâtement conservâe), nous avons dune deuxiăme in- 
scription—sensiblement:plus râcente que les ornements en vrilles de vigne—en- 
core quelques lettres sur la marge profile de droite, E,T,A,A (voir fig. 3 et 
cp. pl. I, fig. 2). 

Ltinscription actuelle a un caractăre de dâcadence 6vidente. Les lignes 
sont obliques, les lettres ă peine indiqudes et sans proportion entre elleş 
(0.04 — 0.05 m. de hauteur), le contenu-meme est en latin barbare. Jai ainsi pu 
lire et complâter Pinscription [v. p. 333 et suiv.): 

Valeates vos qui superisselis et coe[...]etes manes tres qui a vos ad nos 
venituri selis. Aur(elius) Sisinus paganus vizil annis super LĂX el superis 
de s/uo et] coniug[i...]. 

Pour les mots coe/.../eles manes tres je n'ai pu trouver aucune explica- 
tion qui me satisfit. Pour les autres remarques sur la langue et sur les 
acclamaliones analogues ă celles des inseriptions du Bas Danube je renvoie 
ci-dessus, p. 333 et suiv. Le nom que porte ce paganus, Sisinus, doit &tre 
dorigine thrace, de Sisus, Sises, Sişi, Sisia, etc. |v. toutes les pidcesă Pappui, 
ci-dessus, p. 336), ce qui ne serait pas exeptionnel pour Ulmetum, oi nous 
avons des Bessi consistenles vico, et pour le territorium Capidavense, ou 
nous avons des Besses et des Daces indigânes qui cultivent la terre ă cât6 
des nouveaux colons, venus de POccident d6jă romanis6. Quant au titre de 
paganus que se donne Aurelius Sisinus, il doit tre sans doute compris au 
sens que Sisinus n'6tait pas dUlmetum (vicanus), mais de quelque zilla des 
alentours, faisant; partie du pagus (Capidava). 

4. Fragment sans importance dune plaque avec inscription, portant encore 
les traces dune tabula ansala et une seule lettre, E; trouve prăs de la meme 
courtine du NO [voir fig. 4, p. 338). 

5. Autre fragment trouv& non loin du prâc6dent, haut de 0.36—0.46, large 
de 0.11-—0.19, &pais de 0.16. La pierre a ât6 utilise comme seuil de porte. 
Le relief qui la couvre est ă peu pres complâtement d&truit (voir le dessin 
ci-dessus, p. 339, fig. 5). On reconnaft encore: 10 sur la marge ă droite les 
traces d'un cadre en feuilles de lierre; 20 en haut des restes d'une xiivyy sur 
laquelle reposait une figure; 3 sous- la xX& un personnage masculin en mi- 
niature. Nous avons done la scâne du bangquet funebre. | 

6. Dans le contretort droit de la porte du NO sur sa face vers Pentrâe de la tour, il y a, encastr6 dans le parement, la face vers Pintârieur, un monument
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que jai reconnu et dâcrit sans Penlever de sa place, de la mâme manitre 
que le no. 3. C'est une ara en pierre calcaire trăs blanche et compacte, 
haute de 1.35 m., large (au fit) de 0.49-—0.50 lau niveau des profils 
restaures de 0.60) et âpaisse de 0.48 (au milieuj—0.545 (aux profils). Les pro- 
fils ainsi que les premiăres quatre lignes de Pinseription sont de la plus belle 
&poque romaine: le monument ne pourrait &tre que du temps de Trajan du, au 
plus tard, bHadrien. Les lettres ont une hauteur de 0.09 (l-e ligne), 0.06 (2-e) 
et 0.065 (3-e et 4-e). En commencant par la fin de la quatriome ligne jusqwau 
profil inf&rieur, Pautel a 6t6 martel& et on a grave en caracteres qui indi- 
quent Ja fin du II-e sitcle (voir le dessin, p. 341, fig. 6 et pl. II, fig. 2) des 
mots qui complâtent Pinscription sans nuire ă la continuits du sens, Nous dis- 
tinguons donc deux parties de Pinseription: la, premitre, ancienne: J(ovi) 
O(ptimo) M(azximo) et Iunoni Reginae T. Flavius, et la seconde, nouvelle: 
Severus pos/ujil de suo I(ibens) m(erito). La nouvelle, adoptant le commen- 
cement de lancienne est done complăte. Le dernier T. Flavius qui a le 
cognomen Severus est sans doute un descendant de Vancien, dont le cog- 
nomen a 6t6 martel6. Pour la colonisation dUlmetum ce monumenţ est 
donc tant par son âge que par son contenu d'une importance 6vidente. 

1. Dans le parement du mâ&me contrefort, tout pres du no. 6, on a encastrâ 
un autre autel en pierre calcaire. On Pavait par malheur dabord bris6 en 
deux et nous mavons plus que la moiti€ inferieure du monument, haute de 
0.70 m., avec la fin de Pinscription ...ns pos(uib), en caractăres du Il-e sidele 
(hauteur, 0.07 m). (V. le dessin, p. 343, fig. 7; cppl. II. fig. 2, ă gauche). 

8. Dans le mâme contrefort de la porte du NO jai reconnu, degag€ sans 
defigurer le mur eţ complâtement dâcrit, un autre autel en pierre calcaire, 
haut de 1.38 m., large de 051 et 6pais de 0.43 (au fât). Les profils ont 
&t6 martel6s de tous cât6s saut sur la face latârale de droite, Reconstituant 
les profils — proâminents de 0.06 m. de chaque cât6 — nous pouvons repre- 
senter le monument comme on le voit ci-dessus, p. 345, fig. 8. Les lettres, 
hautes de 0.04—0.05, sont n6gligemment gravâes ; leur forme est inr6- 
guliăre, partois jusquwă devenir coursive (voir le F de la 9-e ligne). Le con- 
tenu de Pinscription, tr&s important, est celui-ei (ep. p. 345 et pl. II, fig. 1): 
Hovi) O(ptimo) M(aaimo) <s(acrum)> et Iunoni Reginae pro salutem Im/p(e- 
ratoris)] Aureli An(lon)ini Marti(u)s P(h)ilo mag(ister) vici Ultinşium 
posuii de suo et Besis VI n(o)nas Iulias Orfito et Maximo co(n)s(ulibus). 
Cette dâdication a donc 6t6 faite le 2 juillet 172. — Le nom du magister 
vici eșt 6crit sur la pierre MARTISPILO. Je nai pas cru qu'il y ait lieu 
ă penser ă un nom thrace, mais qu'il y a simplement ă lire: Marti(u)s 
P(hilo. Quant au nom du nouveau vicus qui nous devient connu par cette 
inscription, je le considâre comme thrace, provenant dune racine composee,
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Ul-tin, elle-meme derivâe Wune autre plus ancienne, Ulu-dina, et puis romar 

nise en Ultinsium ([Ultinenses, Ultenses, Ultinses). En effet nous connais- 

sons par Procope et des inseriptions ces noms de localites dans la Scythie 

Mineure: Bassi-dina, Bele-dina, Bis-dina, Resi-dina, Amlai-dina, Asbolo- 

dina; il ne serait done pas impossible davoir eu pres VUlmetum une Ulu- 

dina, qui par exception aurait ensuite regu un nom de caractere romain. En 

tout cas le nom Ulfinsium n'est pas dace (nous sommes dans le territoire de 
Capidava), mais parait tre besse (ulu est une racine besse). Les Besses 
eux-memes habitaient effectivement Ullinsium, et notre autel a 6t6 d6di6 
seulement par eux et non comme de coutume dans les bourgades mixtes, 

composâes de cîves Romani consistentes vico et dindigenes, par les deux 

corporations r6unies (voir les inscriptions YUlmetum: cives Romani et Bessi 
consistentes vico Ulmelo); le fait que notre inscription est d6di6e par le 

magister vici lui-m6me, et non par un magister collegii quelconque, et que 

toutetois nous ne voyons prendre part ă la dâdication que le collegium pere- 
grinorum des Besses VUltinsium et non aussi un collegium civium Roma- 
norum (ce qui serait tout ă fait indispensable pour un voeu de loyaut6 envers | 
lempereur), me fait croire que ce vicus 6tait habit6 seulement par des Besses 
romanises. 

9. Dans le contrefort gauche de la porte du NO sur le cât6 de Pentree, 
nous voyons encastr6e dans le parement, la face au dehors, une grande stăle 
funsraire en pierre calcaire (voir le Camp d'Ulmelum, II, 1, pl. XĂLfig. 1), . 
haute de 2.08 m., large de 0.75, âpaisse de 0.32. La partie supsrieure de la 
stăle, haute de 0.58, encadrâe par deux pilastres, contient la scâne du banquet 
funbre. La partie principale du monument, haute de 1.50 m. est occupee 
par le cadre profile, large de 0.215 m., ornemente avec le motif bien connu 
des vrilles de vigne, qui âmărgent dun vase reprâsente ă la base du mo- 
nument. Le champ de Pinscription, haut de 0.895 m. et large de 0.32, pa- 
rait avoir 6t6 soigneusement martele en vue dune autre inseription [voir ci- 
dessus, no. 3), qui resta toutefois non 6crite. Quant ă la scene du banquet 
funebre elle est tr&s mutilăe (voir pl. III, fig. 1 et le dessin, p. 350, fig. 9); on 
reconnait ă peine trois figures amplement drapees reposant sur une xi e 
dont celle de gauche tient dans ses bras un enfant; en face de la xiiyn une 
table ă trois pieds et un esclave assis sur une petite chaise; ă droite du 
lit une figure peut-âtre fâminine sur une cathedra, 

10. Couverele de vase, en terre cuite, rond et plat, au diametre de 0.08 m. 
et 6pais de 0.01, trouve dans la chambre formee par Lentrâe de la porte du 
NO avec les murs semi-barbares dâcrits dans le Camp d Ulmetum, |, 1, p. 
293. Îl porte en cerele sur sa partie superieure cette inscription : Kwpte, 
Povjde (voir Ulmelum, 1,1, pl. XXIX, fig. 1 et le dessinci-dessus, p. 352, fig. 10).
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Une invocation analogue, ne pouvant &tre plus râcente que du VI-e sisele, 
nous- est connue de 'Tomi (inscription sur pierre calcaire): - Kopre 6 Sed forj0. 
mod âvaveovutvlmv). Celle dUlmetum est sans doute de la mâme &poque. 

11. Couverele de vase, de mâme forme et dimensions que le no. 10. 11 
porte cette inscription qui n'a besoin daucun commentaire : mie, olvos na&g 
(v. p. 353, fig. 11). 

12. Sur un objet en pierre molle, grise, en forme de trone de câne, haut 
de 0.10 m. et large de 0.11 (en diam&tre, ă la base) —0.05 m. (de mâ&me, en 
haut), qui a pu tre soit un bouchon d'hgydria, soit un poids, on voit graveo 
la eroix byzantine avec les lettres apocalyptiques a et w des deuxeât6s, v. 
p. 394, fig. 12). D'aprăs la forme de la croix,cet objet devrait; âtre—au plus 
tât—du temps de Justinien. 

13. Dans la grande tour carrâe du NO, prăs du pilier du N fut trouvee la 
moiti6 supârieure &une autel en marbre, finement profil et avec sa partie 
superieure creus6e en forme de bassin, ondul comme une conque. Le fragment 
est haut de 0.61, large et 6pais, au milieu de 0.56 e au niveau du profil de 0.68 m; la hauteur du profil .est de 0.21. Le profil est bien conserve de toutes parts (v. pl. III, fig. 2 et cp. le dessin, p. 355, fig. 13). La hauteur des 
lettres—assez 6l6gantes—varie suivant les lignes ou ellos se trouvent, entre 0.041 (V-e—Vr-e ligne) et 0.046 (Ill-e ligne). On peut ainsi lire la, partie 
conservee de Linscription : "Ayadgl) zxq(e): iv Xefaoriv Xafetviav 'Tpownvă- 
Aetvay, Bou Biues ijs ujtpozâlălews Tâpews. Aprăs Tâuewg nous avons â com- plâter (d'aprăs la dedication analogue de Nicopolis ad Istrum: Cagnat, IGR. I 581): âveornoav eds, brarebovrog Ilpootov 'TeprvăAtavod TpE0feuToă dvitoTpa- 
zijrov. On peut fixer la date de notre inscription entre le commencement de Pann6e 241 et fâvrier-mars 244. Mais entre ces deux dates nous pou- vons donner une autre encore plus precise. Lian 242 Gordien part contre 
les Perses en passant d'abord par la Mâsie et la Thrace, ou il bat les Coths 
et les Carpes qui avaient de nouveau invads les provinces. A cette occasion 
les provinciaux reconnaissants €levorent ă Gordien et â Tranquilline des 
monuments honoraires dans divers centres (voir p. 356), entre autrest comme 
nous le voyons par notre inscription, aussi ă 'Tomi, ou plutât dans le territoire 
rural de Tomi. En effet, des arguments que je ne puis pas 6numerer ici 

„(voir ci-dessus, p. 356 suiv.), mais dont je cite seulement lesuivant:la, prâsenceă 
Ulmetum dautres monuments du vicus thraco-romain Olementianum, qui faisait 
partie du territoire de Tomi et se montre dans les inscriptions de culture plutât 
grecque |voir pour ce vicus ci-dessous, no. 17), — me font croire que lautel de Tranquilline a ât6 aussi apport6 de Clementianum ă Ulmetum. 

14. Fragment sans importance dune stele funsraire (v. le dessin, p. 358, fig. 14 et pl. IV, fig. 1).
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15. A la jonction du contrefort S de la porte du SO avec le câte intârieur 
de la tour nous voyons encastr6 dans le socle «du mur un autel en.pierre 

calcaire, haut de 0.92 (0.245 la base, 0.185 le couronnement et 0.49 le fii), 

large de 0.40 au fât, de 0.46 en haut et de 0.48 en bas (aux profils), 6pais 
de 0.36, resp. 0.42. Linseription, tres peu soignse, est encore plus mal con- 

servăe. Les lettres sont hautes de 0.02 — 0.03, la dernitre ligne exceptee, 
oii elles ont une hauteur de 0.04—0.05. Pai pu lire (voir le dessin, p. 359, 

fig. 15 etpl. IV, fig. 2): Consacrani Siwam[î/ Sato/+]i[s] OVIC/C A NA//ACAR/// 
N// II posuerunt [ara Silvano nomine suo per Valerio Valeria [no 

quiae/s]tor[e]m Dlo]met(ium) Consulem, kalandis Tunis], Orlțilo) Ru(fo cos.). 

Un Silvanus Sator tait, jusquă present, inconnu. Le titre de consacrani 

que se donnent ses adorateurs organisâs en college n'6tait connu dans 
Plilyricum que par une seule inscription. Le monument a 6t6 dâdis le 1 
juin 178. Une autre inseription VUlmetum, ci-dessous, no. 22, parle des 

mâ&mes consacrani et porte ă peu pres la mâme date de mois: le 5 juin 

“(de Pannee 191). Le collegium des consacrani dkUlmetum 6tait — comme 
nous le voyons surtout dans la deuxieme inscription — funeraticium. La fâte 

de Silvanus avait 6t6 identifise par les Romains et les Besses WUlmetum 

avec celle des Rosalia, celâbrâe partout dans la Scythie Mineure entre le 

80 maiet le 13 juin [voir toutes les piăces ă Pappui ci-dessus, p. 362 suiv.). Cette 
identification n'a dailleurs rien de spâcial thraco-romain (comparer aussi les 

inseriptions respectives de Philippi, ci-dessus, p. 362), car nous la trouvons 

aussi en Italie (CIL, X, 444). Quant pour le nom que jai eru pouvoir lire vers 
la fin de Pinscription dans les lettres DOMETCONSVLEM Dometium Con- 

sulem, je dois rappeler le cognomen Consularis, que nous rencontrons â 

Praeneste dans le Latium, et qui ma fait admettre un cognomen si insolite 
que celui de Consul. 

16. Dans Pentrâe de la tour $, de la porte du S0, nous trouvons employâe 
comme pierre de parement au pilier S un autel votit place la face au dehors 

(voir pl. IV, fig. 3 et le dessin, p. 366, fig. 16). Le profil supsrieur de Para 

manque; celui den bas est totalement martel6, mais Pinscription est ă peu 

pres intacte. Le fragment est haut de 0.89, large et epais de 047. Les 

lettres ont une hauteur de 0.025—0.035 dans les premieres dix lignes et 
de 0.015—0.020 dans les deux dernidres. Elles sont trâs peu soignâes. La 

derniere ligne est en grande partie dâtruite. Pai lu et complst6: I(ovi) O(p- 
timo) M(aximo) et Iunoni Reg(inae) pro salutem M(arci) Aur(eli) V[e]ri el 

L(ucii) Veri: Aug(usti) el sua civis R(omani) el Bessis cons(istentes) vico 

Ulme(l0). Fl(avius) Germanus magister) vici posuit de suo VII kal(endas) 
Iulias Ponti/0/ La/ejli[a]nlo] [C]e/sen]ni/o0] .[Sospite co(n)s(ulibus)]. Le 
nom de Verus donn6a Marc-Aurtle encore en 163 (la date de notre inscrip-
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tion) est surprenant. Les deux dernitres lignes de Pinscription ne peuvent 
âtre complâtâes dVune autre manitre que la ci-dessus propos6e. En effet 
-pour une lecture Pomp/eio Macrino Iuventio Celso (a. 164)] on ne trouve 
aucun appui dans les restes de lettres de la derniăre ligne. Le monumeut 
avait donc 6t6 dedi6 le 25 juin 163. 

17. Nous avons trouvg, employă comme seuil ă la petite porte du S, un 
autel en pierre calcaire tr&s compacte, haut de 1.04 (0.12 et 0.09 la hauteur 
des profils), large de 0.45 au fât et de 0.53 aux prolils et pais de 0.42, 
resp. 0.50. (Voir pour la position de Pautel dans la porte Le Camp d'Ulme- 
tum. II, 1, p. 261: le plan de Pentree, et surtout pl. V, fig. 1; voir aussi 
ci-dessus, p. 369, fig. 17et pl. V, fig. 1]. Les lettres, tr&s irrâguliăres, ont une 
hauteur qui varie entre 0.025 et 0.045 m. quelquefois dans la mâme ligne 
et le mâme mot. Le lapicide a dă âtre un grec, puisquil emploit le A au 
lieu du L et le Y au lieu du V, I(ovi) O(ptimo) M(azimo) s(acrum) pr(o) 
s(alute) Imp(eralori) Lu(cio) Septumnio Sever(o0) Aelius Aelianus m[a]gis- 
pratus vici Clementianesces ara(m) de su(o) p(o)suit Tertull(o) et Ci(e)menti 
co(n)s(ulibus). A noter les tormes; Seplumnius de Septumius (assez fr6- 
quente) par analogie avec Volumnius, ete.,—magistratus au liou de magister 
(grâco-romanisme dejă connu dune autre inseription de la Seythie Mineure: 
voir ci-dessus, p. 370), — enfin Clementianesces au lieu de Clementianensis. 
Le nom du vicus a di done âtre Clementianus ou Clementianum. Liin- 
scription du CIL, III, 7565, qui est trăs mutilse (Poriginal dans le Mus6e 
National de Bucarest), doit par suite 6tre revue et le nom du vicus mentionnă 
par elle doit &tre lu Clem/en]ti(a]n(0). Ce vicus nous est connu comme un 
centre rural tr&s influenc6 par les Grecs de Tomi, dont il fait partie comme 
territoire civil (voir ci-dessus les inscriptions, p. 371). Les formes grecques 
de notre inscription sont ainsi explicables. La prâsence du monument ă 
Ulmetum nous montre que Clementianum aussi a contribus par ses dâpouilles 
ă la construction de notre camp byzantin (voir ci-dessus no. 13). L/inserip- 
tion a 6t6 dedise en 19%. 

18—21. Trois fragments latins et un grec, sans importance speciale, 
trouves dans les decombres des courtines SE du camp. Voir leur descrip- 
tion ci-dessus, p. 371—374 et fig. 18—21, Cp. aussi pl. V, fig. 20,5, c,et 
pl. VI, fig. 1. 

22. Dans le parement de la premitre courtine du SE, pres de la porte, on 
voit encastre, la face crite en haut [v. pl. VI, fig. 1), un autel en pierre cal- 
caire de tr&s bonne qualits avec tous ses profils dâtruits. La pierre imme- 
diatement au-dessus de Pautel 6tait par hasard tombse du parement; ce fait a 
rendu possible la description du monument sans toucher au mur mâme. Lara 
est haute de 1.14 m,, large de 0.17 et epaisse de 0.40. Les lettres sont fine-
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ment gravâes et ont une hauteur de 0.035 — 0.040. I(ovi) O(plino) M(aaimo) 

et Suncto Silvano [p]ro salute Inperatoris et saluie consacranorum, Fla(vius) 

Augustales de suo posuil ara(m) et tabla(m) memoria sua Aproniano el 

Bradu(a) co(n)s(ulibus), die nonarum luniaro(m). Le college des consa- 

crani Siwani nous est connu par le monument no. 15 ci-dessus dâcrit. L/in- 

scription a 6t6 dedie le 5 juin 191. Pour Pinterpretation de son contenu, qui 
est tr&s caracteristique, je renvoie ci-dessus, p. 376 suiv. et p. 410. 

23. Dans la tour quadrilatăre pr&s de la porte du SE, on a trouve surles 

dâcombres, ă une hauteur de 1.58 m. au-dessus du niveau du socle, tout 

pres de Leriir6e de la tour, une plaque enpierre blanche tr&s friable, ayant 
la forme dun trapăze continu6 sur sa, base la plus longue par un segment 
de cercle |voir p. 379, fig. 23 et pl. VII, fig. 1). Le monument est large 
(a la base) de 0.87, haut de 0.64 et 6pais de 021. I/ornementation de 
la face €crite est trăs primitive. Une grande cruz monogrammatica (de 

0.30 X 0.31 m.) remplit le camp triangulaire au-dessus de Pinseription. Les let- 
tres ont une hauteur qui varie entre 0.050 et 0.075. Dans la troisisme lione 

une lettre oublise a 6t6 gravee au-dessus de la place qwelle devait oecuper. 
On lit: «o. Pedatura militum lanciarium iuniorum. D'aprăs la forme de 

la pierre et le lieu ou elle fut trouvee, cette inscription avait dă tre placâe 

au-dessus de la porte de la tour. Les soldats de Pancienne legio palatina 
(de ce temps peut-âtre seulement le numerus), des lanciarii iuniores, ont 
bâti le camp et comme 6tait la coutume dans Parmee romaine et byzan- 
tine, ils ont marqu€ par des pierres commâmoratives leurs diverses pedaturae 
(ep. CIL, XIII, 4139, 4140; III, 1979, 1980, ete.et ci-dessus p. 382). L'6poque 
du monument semble &tre sutfisamment precis6e par le caractăre des lettres 
et la forme de la croix: ce doit âtre celle de Justinien. L/information de 
Procope (De aedif., ed. Haury, IV, 7, 17 suiv.) sur la reconstruction d'Ulmetum 
par Justinien aurait son commentaire complet dans notre inscription: telle 
legion de la garnison de Constantinople aurait 6t6 dâtachâe dans la Scythie 
Mineure pour disperser les bandes rapaces des Slaves, et puis bâtir Ulmetum: 

24. Les soldats qui ont construit notre camp, ont laiss6 dans. la troisiome 
tour du SE encore un vestige de leur passage. Sur le paroi SO de la tour, 
ils ont trac6 dans le mortier encore mou deux petites inscriptions (voir pl. 
VII, fig. 2 et 3): Domino fratri et vivam, en lettres dune forme tr&s sem- 
blable ă celle de Pinscription no. 23. Le premier graffito est long de 0.48 
m. les lettres ont une hauteur de 0.055 —0.063; le second est long de 0.23 
m. et les lettres ont une hauteur de c. 0.043 m. Si PFinseription officielle 
no. 23 pouvait encore laisser quelque doute sur la nationalit6 des construe- 
teurs &Ulmetum, ces deux graffiti nous montrent Vune maniere indubitable 
que ce sont deş Romains du Danube, qui ont bâti notr6 camp.
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25. Dans le parement de la mâme tour, sur le cât6 NE nous, avons 
trouv6, placee la face âcrite en haut, une stăle funsraire en pierre tr&s friable, 
haute de 1.99 m, large de 054 e 6paisse de 0.17. Le monument 6tait tel- 
lement menac6 par les intempsries, que nous avons dă tout de suite le 
mettre ă Pabri en P6tant du mur ou il tenait ă peine. L'extr6mit6 supârieure 
de la stele, en partie bris6e, est styliste en forme de fronton avec une cou- 
ronne au tympan et surmont6 de tr&s grands acrot&res; en dessous du fronton 
est represente en relief trăş protond (e. 0.065 m.) le groupe bien connu du Ca- 
valier thrace, qui, la lance dans la droite, le frein dans la gauche, se dirige 
vers la, droite. A sa rencontre vient ă pied un personnage masculin, qui parait 
lui offrir une couronne. En bas, au devant du cheval, une sorte dautel ou 
tombeau en forme de tumulus. A gauche du groupe une femme sur une 
chaise â dossier tr&s haut, vue de profil, a devant elle un enfant (voir le 
dessin, p. 386, fig. 25). Lpinscription, assez soign6e, mais sans aucun cadre, 
grav6e de marge en marge, a des lettres tres peu profondes, hautes de 0.02 — 0.035, dont quelques-unes ont une forme caractâristiqgue: C, O et L 
(voir le dessin cit6 et pl. IX, fig. 1). Pour le texte voir ci-dessus, p. 386 suiv. Le contenu de Pinscription est trăs intsressant. Le defunt a 6t6 un biarcus qui mililavit în sacro palalio et en cette qualită în proelio Romanorum Calcedonia contra aversarios decessit. Parmi les faits de guerre qui vien- draient en discussion pour dater Pinscription, je crois (voir ci-dessus, p. 387 suiv.) que nous ne pouvons penser ici quă la dâfaite de Licinius, Pan 324. Avec cette date concordent aussi tous les dâtails caracteristiques du monu- ment. Pour les biarci ce. serait alors le plus ancien document connu. 26—27. Dans le parement de lallf-e courtine du SE nous avonstrouv6 trois cippi, dont deux ă peu pres complâtement detruits et un troisisme assez mutil6, mais encore dschiffrable (voir ci-dessus, p. 389, le dessin, p. 390, fig. 26 et pl. VIII, fig. 1 et 2). Ce dernier cippus est haut de 1.58 m. et large de 0.31 [en haut) — 0.42 (en bas). Pour P6paisseur je ne puis donner aucune dimension prâcise, la pierre 6tant encastrăe “dans le mur. Les lettres tres caracisristiques ont une hauteur de 0.04 —0.06, Pour le texte voir ci-dessus, p. 399. Le monument a 6t6 place Yan 229 par un centurio legionis sur Pordre du gouverneur de la province M. Antennius Sabinus. Ce legalus 

6tait jusqu'ă prâsent inconnu. Peut-âtre est-il identique avec Sabinus, consul îterum en 240, dans la Prosopographia Imp. Rom., III, p. 153, no. 22. Les termini fix6s par notre l&gat pourraient tre ici â Ulmetum ceux entre les territoria de Capidava et de Histria [voir mon Camp bUlmetum, | et la carte historique annexee). 
28. Petit fragment sans importance, 
29. Autel en pierre calcaire, avec le profil supârieur dâtruit, haut de 0.35,
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large et €pais de 0.20 au fit et de 0.28 m.ă la base. ll a 6t6 trouveă 
Pangle du N de la construction absidale. Linseription est incomplete: /../ 

fonte Dei. |v. pl. LX, fig. 2 et ci-dessus le desssin, p. 393, fig. 28). 

30. Fragment de forme triangulaire, dune plaque en marbre blanc, trouv6 

pres du camp dUlmetum. Il a une hauteur de 0.18 m. ă droite et de 0.02 

ă gauche, les deux autres cât6s du triangle ayant 0.24 (en haut) et 0.22 [en 

bas); Pâpaisseur du fragment est de 0.12 m. La plaque a contenu une liste 

de daotra. de quelque ville grecque de la Mer 'Noire, peut-âtre de Histria, 
qui 6tait plus pres VUlmetum que les autres. (Voir ci-dessus, p. 394, le texte 
de Linseription). Le caractâre des lettres et des noms propres mentionnâs 
par le document indique Pâpoque pr6romaine de la Seythie Mineure (cp. 
le dessin, p. 394, fig. 29 et pl. X, fig. 1). 

31. Dans la vallse Ceatalorman, ă. quelques cent mâtres vers PE du camp, 
on a trouv6 un fragment de cippus, haut de 0.41, 6pais de 0.44 et large 
de 0.23 m. Les lettres sont irrâgulieres et de hauteur vari6e: plus grandes 
en haut (e. 0.05), qwen bas (e. 0.03 m.). Elles indiquent plutât le III-e que la 
fin du Il-e sisele apr. J-Chr. Le texte est tres mutile. Jai essaye une lecture 
qwon peut voir ci-dessus, p. 395 |v. le dessin, p. 345, fig. 30 etpl.X,fig. 2). 

IV. Considerations historiques. Les dâcouvertes faites dans la deuxieme 
et troisiome campagnes de fouilles ă Ulmetum nous ont donn6 une image 
beaucoup plus claire et plus complăte que celle que nous nous en faisions 
auparavant, de la vie thraco-romaine, plus tard byzantine, dans ce camp 
de trontidre. Les constructions de basse-6poque trouvâes dans la forteresse 
nous ont montr6 que la vie qui sy est dâveloppâe appartient presque en 
entier ă V6poque byzantine, tandis qwau contraire, la vie thraco-romaine 
Sest surtout 6panouie dans le vaste territoire rural dUlmetum. Nous pou- 
vons maintenant aussi affirmer que les invasions barbares du V-e et Vl-e 
siecle ont tellement ravag ces contrâes que la restauration de la vie romaine 
en ces lieux par Justinien signilie un vrai renouvellement, non seulemenţ 
de Pautorit6 de PEmpire, mais aussi de la vie policse de la province. 

Les plus anciens documents que nous poss6dions sur la vie romaine â 
Ulmetum datent de Trajan. Avec une autre occasion nous avons montr6 
que le camp de Carsium a 6t6 bâti par 'Trajan Pan 103. (Voir mes Nouvelles 
decouveries dans la Scythie Mineure, p. 480 suiv., dans les Annales de 
bAcademie Roumaine, 1913). I'occupation de la râgion centrale de la Do- 
brogea doit par suite âtre definitive a cette &poque. Capidava, le centre 
dont dâpendait Ulmetum, stant encore plus abrit& que Pâtait Carsium, devait 
dautant plus tre pris en possession par les colons romains encore avant 
Trajan. En tout cas c'est un fait, qwau plus tard sous Hadrien, sinon dejă
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sous 'Trajan (voir ci-dessus chap. III, no. 6, Pautel de Flavius Severus), les 

Romains 6levaient des monuments ă Ulmetum; de plus, on a trouve prâs 

du camp, des monnaies en bronze du temps de Trajan. L'aspect que prend 

dans cette r&gion la vie romaine peut âtre caractâris6 de la manisre suivante,. 

Sur tout le territoire de Capidava, des cives Romani s6tablissent comme 
agriculteurs, dans des villae isolâes, ou dans des vici de caractăre quasi- 

municipal et en m6me temps, ă cât6 deux, vivent, toujours comme agricul- 

teurs, en partie compl&tement separ6s des Romains, dans des villages habit6s 
exclusivement par eux, des colons thraces du Sud, les Besses. Il est &vi- 
dent que les premiers temps les Daces indig&nes de Capidava avec les 

Besses immigrâs 6tant beaucoup plus nombreux que les Romains, la râgion 

garde son caractere thrace. Mais bientât le nombre des nouveaux colons 

saceroit de telle maniere, que le pays acquiert un aspect romain. Entre 

indigenes et conqusrants existe pariait accord. Les collegia des cives 

Romani el Bessi consisientes regione Capidavae apparaissent trequem- 

ment dans les inscriptions du ll-e sisele. Mais ce qui est encore plus 

remarquable, “est que Porganisation romaine rurale, par villae constituant des 

pagi et par vici, est adopte par les Thraces, que nous voyons par exem- 
ple dans le vicus Uliinsium vivre dans des formes romaines en tout 

pareilles ă celles que nous rencontrons chez les citoyens romains du vicus 
Uimetuim. 

La romanisation de ces Thraces ma pas demands plus de 60 ans. La 

majorit6 des inscriptions qui les regardent sont du temps de Marc-Aurăle, 

Nous savons cependant que les Besses d'Ulmetum sont romanis6s dăs Pan- 

n6e 140. Toutefois ils ne changent de personnalite ethnique ni apres 172, 

la, date de Pinscription qui parle du vicus Ultinsium. Nous trouvons ă Ul 

metum encore au lll-e si&cle des habitants avec des noms thraces, comme 

ce paganus, Aurelius Sisinus, que nous rencontrons dans Pinscription si ca- 

racteristique au point de vue du latin vulgaire, commencant par valeates 
v0sS qui superissetis. 

La population dUlmetum au Il-e—IV-e siăcle est—nous le voyons par 

les inseriptions — compos6e de trois 6l&ments. Les Romains, anciens ou 

„nouveaux, VOccident ou origine moins lointaine, prâdominent. Nous ren- 

controns ces familles aux noms assez anciens: Flavia (no. 6, no. 16, no. 22), 

Valeria (no. 15 et 25), Martia (no. 8), Domitia (no. 15),—ou plus râcents, 

comme Aurelia (no. 3); du vicus voisin Clementianum, nous avons ici la fa- 
mille Aelia (no. 17). Les Besses apparaissent soit seuls, comme habitants du 
vicus Ultinsium (no. 8), soit en collegium avec les citoyens romains ă UL 
metum (no. 16), soit enfin isols, comme Aurelius Sisinus (no. 3). L:element 
grec est en ce temps presque insignifiant ă Ulmetum, pendant qwă Cle-
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mentianum il est tr&s puissant, autant par sa prâsence effective (inscriptions 
grecques: no. 13) que par son influence culturelle (voir ci-dessus, no. 17, 
magistratus, au lieu de magister, etc.). 

La culture romaine est au Il-e—IV-e siăcle la seule reprâsentee â Ulme- 
tum par des monuments. Ici nous ne rencontrons pas comme dans la Thrace 
et aussi dans la Mesie Interieure des 6l&ments thraces de vie sociale ou 
religieuse [voir Kalinka et Dumont, o. c.. Tout y est romain: dieux, orga- 
nisation sociale, vie communale. Il faut toutefois faire distinetion entre los 
€l&ments officiels romains et ceux de vie purement provinciale. 

Les monuments votifs VUlmetum sont dâdiâs ă ces dieux: Jupiler Op- 
timus Mazimus, Iuno Regina, Sol Inviclus Milhras, Sanctus Silvanus 
Salor, Fons (Dei incerti), Pendant que les deux premiers sont le plus sou- 
vent ador6s dans des inscriptions ofticielles, Mithras apparaît sur un relief 
tres modeste, offert par quelque homme du peuple, et Silvanus Sator a son 
collegium de consacrani, organis6 sur le modele des colleges funeraticia, 
avec ses fetes annuelles aux Rosalia, quand on honorait ensemble Silva- 
nus et les Di Manes. 

Les monuments 6riges ă cette &poque ă Ulmetum montrent par leur 
technique souvent trăs soignâe (par exemple Pautel de Flavius Severus, no. 6, 
lautel avec fonte dei, no. 29, le fragment no. 18, Pautel de Flavius Au- 
gustales, no. 22) un degr6 de culture assez avancs pour une province si 
€loignâe du centre de Pempire. Les motifs de dâcoration, en genâral de 
caractere local: vrilles de vigne, le hâros Cavalier, la scene du banquet fu- 

„_n&bre, sont, c'est vrai, parfois aussi n6gligemment travailles (p. e. le monu- 
ment de Valerius Victorinus no. 25), mais ce n'est pas sans cause. Nous vo- 
Yons en effet que sous Marc-Aurăle ă peu prăs tous les monuments UL 
metum sont d'une facture primitive. C'est ainsi que Pautel dedi6 en 163 
par le magister vici Flavius Germanus, ou celui consacră en 178 â Silva- 
nus Sator par le collegium consacranorum, ou enfin celui plac en 172, par 
le magisler vici Ultinsium, sont des blocs â peine 6quarris aux inscriptions 
plutât esquiss6es que gravâes. C'est le temps des guerres avec les Marco- 
mans et des invasions barbares dans la Dobrogea et la Psninsule Balca- 
nique. Les Romains n'ont ainsi ni la quigtude, ni les moyens que demande 
un art plus accompli. Par contre, d'autres monuments, du commencement 
(no. 6, Flavius Severus), ou de la fin (no. 22, Flavius Augustales) du II-e siecle, montrent une recherche du beau, qui correspond, au point de vue politique, ă des temps plus tranquilles. 

Le Ill-e siăcle est aussi pour Ulmetum une 6poque de rudes &preuves, Nous le reconnaissons dans les monuments ă la pauvret& des moyens. M6&- me les bornes que pose ici ă Ulmetum, en 229, le gouverneur de la pro-
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„vince Moesia, Inferior, M. Antennius Sabinus, par ordre de Pempereur S€6- 
vere Alexandre, entre le terrilorium Capidavense et le territorium Ilistriae, 
sont de simples blocs rudement €quarris et graves. Toutefois la vie ro- 
maine continue ă fleurir ă Ulmetum, mâme au I1V-e si&cle, comme nous le 
voyons par un monument fun6raire pose—d'aprăs ce que jai cru pouvoir 
fixer—Pan 324, ă un sous-officier de la garde imperiale de Licinius, Valetius 
Victorinus, mort dans la bataille de Calcedon. Vietorinus, qui a sa famille 
ă Ulmetum, est, avec tous les siens, paien. Son inscription est ornâe d'un 
reliet avec Pancien motif thraco-romain du hâros Cavalier. 

Outre les nombreux dâtails nouveaux, que nous font connaftre les mo- 
numents trouvâs ă Ulmetum dans les derni&res campagnes de fouilles, sur 
Vhistoire gânârale de Pempire romain, et dont jai parle ci-dessus, ch, III, 
je dois relever ici que ces monuments jettent une nouvelle lumiăre aussi 
sur la vie des colons romains dans ces contrâes. | 

Ce n'est pas par hasard que Silvanus apparait pour la premiere fois a UL 
metum avec Pâpithăte de Sator. L/ceuvre de dâfrichement du pays bois6, 
transform par les colons en region agricole, ne pouvait tre exprim6 par 
un symbole plus significatif que celui de la transformation du Silvanus Sil- 
vester des autres provinces de Illyricum en Silvanus Sator ă Capidava. 
Les grandes fetes d'et6, quand on remerciait les dieux pour la recolte en 
meme temps que Pon offrait aux morts les prâmices des fruits pour leur 
repos et la paix des vivants, rassemblaient ă des festins et r6jouissances 
bruyantes tous les colons du ferriforium : on Y trouvait râunis les pagani 
des zillae et les vicani des villages thraco-romains des alentours, qui ă ces 
fâtes joyeuses dâcidaient aussi de la dâdication de monuments nouveaux, 
Cest seulement ainsi que nous nous expliquons pourquoi tous les monu- 
ments votits d'Ulmetum sont datâs de juin ou de juillet: Pautel de Silvanus 
Sator du 1 juin 178, celui de Sanctus Silvanus du 5 juin 191, celui pos6 
au nom des cives Romani et Bessi consistentes vico Ulmelo par Flavius 
Germanus le 25 juin 163, enfin celui dâdis au nom des Besses du vicus 
Ultinsium par le magister Martius Philo, le 2 juillet 172. 

Les monnaies trouvâes pendant, les derniăres campagnes de fouilles nous 
dâmontrent dune part la continuită de la vie romaine ă Ulmetum du Il-e 
au V-e sicle (de Trajan ă Thâodose II), Vautre part les relations qwavait ce 
centre avec les villes greeques de la Mer Noire, Tomi et Histria. 

Pour Y&poque comprise entre la premi&re moitie du IV-e siecle et le 
commencement du VI-e des renseienements plus prâcis nous manquent sur 
Ulmetum. Cest en effet le temps des grandes invasions barbares. Toute- . 
fois dans les temps byzantins Ulmetum prend un nouvel essor de vie, qui, 
quoique plutât artificiel et &phâmere, se fait profond&ment sentir dans Pevo- 
lution de la Scythie Mineure. .



90 VASILE PÂRVAN 418 

Toutes les constructions enzore existentes ă Ulmetum, commengant par 

le mur mâme du camp, sont de P&poque byzantine. Nous mavons nulle part, 

jusqu'ă present, trouv6 dans les fouilles des traces de ce Ex zadatod âxbpua, 

dont parle Procope dans ses De cedificiis, IV, 7, 17; au contraire, nous 

n'avons ă chaque pas que la confirmation du renseignement donne par le mâme 

auteur, Soy rolvuv Ex Vepelov Berpdpuevos (ibid., $. 18), sur la restauration 

kUlmetum par Justinien. 
Ce que nous ne pouvions auparavant que supposer, dWapr&s la technique 

et le plan genral du camp, nous est pour son origine maintenant en tout 

confirm par une inscription du temps de Justinien, posâe par les soldats 

qui ont 6lev6 la, forteresse. Ce monument nous montre que pour la recon- 
struction VUlmetum on a employe Pancienne legio palatina, maintenant peut- 
&tre appel6e le numerus des lanciarii iuniores. Nous savons que ces sol- 
dats 6taient des Romains, par deux graffiti qu'ils nous ont laisses dans Pune 
des tours du camp. 

Maintenant, ce qui est tr&s caractâristique, est la modification du plan 
primitif du camp, en divers points, ă tr&s court dâlai apres son execution. 
Les deux grandes portes sont soit râtrâcies, soit; compl&tement obstruses, les 
petites portes sont toutes retrecies. C'est vrai qwă ces derniăres le râtrâcissement 
nous montre une facture postârieure, pendant qwaux premiăres les parties 
modifises sont travaillees de la m&me manitre que la partie ancienne du 
camp. Le mortier employ6 aux modifications des grandes portes doit avoir 6t6 
prâpar6 par des magons byzantins, qui ne peuvent &tre que les soldats de 
la garnison dUlmetum. Ces changements nous prouvent que dâs le com- 
mencement le camp a te attaqu€ avec violence par les barbares Slaves des 
alentours, justement contre lesquels il avait 6t6 6leve par Justinien (voir 
Procope, |. c.). La garnison byzantine dut avoir st tres faible, si elle ne 
put defendre une si petite forteresse, telle quelle lui avait 6t6 premierement 
confi6e et en dut obstruer ou râtrâcir les portes. C'est vrai qwau point de 
vue de la defense le plan du camp avait &t6 dăs origine defectueux. Ainsi 
le cât6 NE avait, sur une longueur de 130 m., une seule tour au milieu; 
les deux tours dangle de ses extrâmites devaient done supplâer aussi ă la 
defense de ce cât6, quoiqwelles eussent ă dsfendre encore deux autres 
courtines du NO et SE du camp. Mais ce qui est de plus tres curieux, 
c'est que ce cât6 si faible se trouvait encore plus aflaibli, &tant perge par 
deux petites portes sans aucune defense speciale. Le principe tr&s connu 
demployer les courtines comme front de dâtense est couram ment applique 
ă Ulmetum. Exceptâes deux courtines trăs courtes, toutes les autres ont, 
amânages dans Vepaisseur meme du mur, des escaliers doubles conduisant 
ă la terrasse crenelse. Plus les courtines sont longues, plus espace laiss6
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libre entre les montants des escaliers est large, afin qwun plus grand nombre 
de soldats puissent monter ă la fois. 
Comme dhabitude les tours du camp 6taient occupâes par Partillerie: 

dans ces tours nous avons frouv& de nombreux boulets en pierre, de di. 
verses grandeurs. 

Cest eclair que Justinien en 6levant Ulmetum ne pouvait avoir en vue 
que Pemploi purement militaire du camp. Cest ?pour cela qwon ne con- 
struisit que le stricte n6cessaire pour la defense de la place. Les soldats et 
les civils qui devaient habiter le camp avaient ă bâtir eux-m6mes leurs - 
demeures. Les fouilles faites jusquă present nous montrent que bientât 
apres avoir 6t6 achev, le camp fut invad6 par les civils qui prirent la 
prâpondrance et qui par leurs constructions desordonnâes rendirent ă peu 
pres impossible Pemploi des moyens de defense systâmatique qwoffrait le 
plan primitif de la place-forte. En effet nous voyons s'6lever, appuyes aux 
courtines, toute sorte dhabitations, dont Pun des parois est le mur mâme 
du camp; les tours sont oceupâes par les civils comme demeures ou ma- 
gazins; les bâtiments militaires de Pinterieur de la forteresse sont m&me 
complâtement d6laiss6s et ă leur place on en 6l&ve d'autres dont plan et 
destination sont diffârents. 

Les menues dcouvertes faites dans le camp nous prouvent que la vie agri- 
cole ne cesse ni en ces temps si difticiles pour Ulmetum: nous avons trouvă 
des pioches, des faux, des faucilles, des haches de toutes formes, eto., ă câte 

„des armes: lances, flăches, casques, ete. Les colons romains 6taient ă cette 
epoque aussi les seuls defenseurs de Pempire ă la frontiere. 

Par les monnaies byzantines trouvâes dans les fouilles nous voyons que la 
vie plus active commence dâs les temps de Justin et ne finit que sous 
Maurice Tibăre. Naturellement la majorits des monnaies sont de Justinien, mais 
nous avons aussi toute la sârie des empereurs de Justin ă Maurice Tibere. 

Les constructions postârieures du camp nous montrent dautre part que - 
Ulmetum a 6t6 habit6 pa une population civiliste au moins jusqwen 600, 
quand les Avares mirent, ici comme dailleurs aussi ă Tropaeum Traiani, 
une fin ă toute vie policee dans les formes romaines et chrâtiennes. Nous 
constatons dans les ruines dUlmetum trois 6poques de developpement au 
cours du Vl-e siăele. La premiăre, purement militaire, caractârisee par les 
constructions en bâton tr&s fort, comme nous le rencontrons en dehors des 
murs-m6mes du camp, aussi ă la construction absidale de PE de la place- 
forte. La deuxieme 6poque qui suivit de prăs la premitre se distingue par 
sa richesse en menus objets de vie domestique, trouvâs dans les demeures 
bâties prăs des murs du camp: des dolia, des hydriae, des amphores, de 
pelits pois, des plats, en terre cuite bien travaillâe. Les înseriptions mises
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sur quelques-uns de ces objets nous montrent que cette couche de civili- 
sation appartient â Y&poque byzantine (voir ci-dessus, chap. III, no. 10—19). 
De la mâme &poque nous viennent les moulins 4 bras trouves un peu par- 
tout et en plus grand nombre dans la tour quadrilatăre du NO, ainsi que 
le four ă pain adoss€ ă la premitre courtine du 830. Cest vrai que les 
murs des constructions de cette spoque sont trăs rudimentaires — en pierres 
li6es avec de la terre, — ils sont pourtant encore assez solides, surtout 
pour de simples habitations qwils formaient. Enfin la troisizme &poque by- 
zantine VUlmetum, qui est peut-âtre ă fixer au temps si malheureux de 
Mauricius, se caractârise par la totale primitivită de ses constructions. Ainsi 
pendant que de la deuxitme &poque nous trouvons ă la construction absidale, ă une hauteur de c. 0.95 m. au-dessus du niveau de la premi&re &poque, 
une construction assez soien6e, pavee de briques, les construetions que nous 
attribuons ă la troisieme &poque, decouvertes tant ă la porte du NO qu'ă celle 
du 50, sont si primitives, quă leur vue ma premiere pense ă 6t6 qwelles 
appartiennent au temps des Slavo-Bulgares. Cependant les menus objets 
trouves dans ces ruines, ayant âvidemment un caractere romano-byzan- 
tin [je parle bien entendu de la poterie trouvee în situ sur les toyers en- core bien conserves), m'ont persuad6 que ces constructions barbares ne peu- vent tre que la derniăre forme de la vie romaine â Ulmetum. 

Mais que devenait Ulmetum, de Thsodose ILă Justinien? Les menues d€- couvertes et les inscriptions nous manquent presque complătement pour ce temps. Seulement un monument grec chrâtien, probablement de la deuxiâme moiti6 du V-e siăele et une monnaie de Iulius Nepos, du m&me temps, nous rappellent qwune vie civilis6e existe encore ici. „Le fait que nous trouvons des monnaies en bronze aussi de Justin I est une preuve que la vie antique, ne fât-ce que latente, continue ă se maintenir ă Ul metum. Nous ne pouvons toutefois passer sous silence, qu'entre Pinvasion des Huns et la restaurațion de Justinien, on ne peut plus penser ici ă une vie tranquille, quasi-municipale. Si de tous temps, la principale occupation des colons romains de ces contrees avait 6!6 Vagriculture, maintenant elle - Simposait ă eux. Car ils taient contraints par les envahisseurs ă travailler les terres et puis â partager les recoltes avec eux. C'est ainsi que mâ&me au V-e si&cle nous ne pouvons parler dune disparition de la vie romaine ă Ulmetum, mais dune simple dâcadence au profit des Slaves, qui peu ă peu prirent goiit a la vie civilis6e, sassimilant ou chassant les Romains, 
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1. Fragment dinte'un relief mithriace de marmoră, 
Fragment d'un relief mithriaque en marbre. 

  

2. Inscripţia funerară a. lui Aurelius Sisinus, 
Inscription funraire d'Aurelius Sisinus. 

Analele A, R.—Tom. XXXVI, Memoriile 'Seeţ, Istorice, 
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1. Monument votiv pus de Martius Philo magister vici UI 

  

tinsiu, 
Monument votit €rige par Martius Philo magister viei Ultinsium. 

  

  

  

2. Monument votiv al unui T. Flavius Severus. 
Monument votif d'un T. Flavius Severus quelconque. 

Analele A. R.— Tom. XXXVI. — Memoriile Secț. Istostee. 
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1. Partea de sus a unci stele funerare cu reprezentaţia ospăţului funebru. 
Partie superieure d'une stâle funsraire representant le banquet funâbre. 

  

2. Monument onorar pus de oraşul “Pomi pentru împărăteasa Tranquillina. 
Monument 6rig€ par 1a ville de 'tomi en Phonneur de V'imperatrice Tranguillina. 

   
     

    

Analele A, R.— Tom. XXXVI.—Memoriile Sect. Istorice, 
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1. Fragment de monument funerar 2. Monument ridicat zeului Silvanus Sator 
roman. de un colegiu de consacrani. 

Fragment, d'un monument funsraire romain. Autel d6di€ par ses consacrani & Silvanus Sator. 
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3. Altar votiv ridicat de un Fl. Germanus magister vici în Ulmetum. 
Autel votif €rig€ par FI. Germanus magister vici A'Ulmetum. 

   
Analele A. R.—Tom. XXXVI.— Memoriile Secţ, Istorice, 
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1. Altar votiv ridicat de un Aelius Aelianus mmagistratus vici Clementianesces. 

Autel votif €rige par Aelius Aelianus, magistratus vici Clementianesces. 

  

9
 „4), 5), c) Fragmente mici de monumente romane. 

Petits fragments de monuments romains. 

Analele A. R.—Tom. XXĂVI.—Memoriile Secț. Istorice. 
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1. Parte din zidul cetăţii în care se văd incastrate a) un mic fragment de inscripţie 
grecească și b) monumentul votiv figurat sub nr. următor. 

Partie du mur du camp oi Von trouve: a) un petit fragment d'inscription grecque, b) autel votif, dont on 
voit Pinseription dans la figure suiv. 

  

2. Monument votiv închinat lui lupiter și lui Silvanus de către un Flavius Augustales 
membru întrun colegiu de consacrani. 

Autel votit dedic a Jupiter et ă Silvanus par un Flavius Augustales membre d'un collăge de conşacrani. 

Analele A. R.—Tom. XAXVI. Memoriile Sect. Istorice. 
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1. Inscripţie menţionând o pedatura de Lanciarii iuniores. 
Inscription mentionnant une pedatura des Laneiarii iuniores. 

pt 

  

2. 3. Graffiti din turnul al III-lea de SE. 
” Graffiti trouves dans 1a III-e tour du SE. 

Analele A. R.-—Tom, XXX VI.— Memoriile Secţ. Istorice, 

  

      

VII.



Vasile Pârvan, Cetaţea Ulmetum, II 2. 

  
1. Piatră terminală latină. 

Borne avec inscription en latin. 

Analele A. R.—Tom, XXXVI. Memoriile Sect. Istorice,     
      

VIII. 

  

2. Piatră terminală latină din timpul 
lui Severus Alexander. 

Borne du temps de Sevbre Alexandre. 

A 

CER DEILASIA 
2, CĂ



Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum, IL 2. 

1. Inscripţia funerară a unui biareus Val. Victorinus. 
Inscription funsraire d'un biareus Val. Victorinus. 

  

  
2. Inscripţia unui altăraș, 
Inscription d'un petit autel. 

Analele A. R.—Tom. XXXVI—Memoriile Secţ. Istorice, 

         
    

T 

stii ORIERSITARA 
A DR PAY 

    

LX.



  

Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum, ll 2. 

  

1. Fragment de inscripţie greacă cu lista membrilor unui, thiasus. 
Yragment â'une inscription grecque contenant Ia liste des membres & 

  
2. Fragment dintr'o inscripţie latină. 

Fragment d'une inscription latine, 

Analele A. R.—Tom. XĂX V1.— Memoriile Sec. Istorice, 

  A, 
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Analele Academiei Române. | 

Ştiri despre veacul-al XVIII-lea în ţerile noastre după corespon- 
denţe diplomatice străine. II, 1750—1812, de W. Zorga 

Conflictul dintre guvernul Moldovei şi mânăstirea Neamţului, 
JI. Inainte de 1 Iunie 1858, de Radu Rosetti, . . .. 

Marele spâătar Ilie 'Țitescu' şi omorirea lui Miron şi Velişco 
Costin, de 7. Zanoviceanu. . . , o. . 1... |... m... .. 

Luptele dela Ogretin şi Teișani din zilele ae 13 şi 14 Septem- 
vrie 1602 (7111), de Generali P. V. Năsturel . .. 

" Conflictul dintre guvernu Moldovei şi mânăstirea Neamţului. II. 
După 1 lunie 1859, de Radu Rosetti .. 

Din amintirea unui boier Moldovean din jumătatea întâi a vea- 
cului XIX, Dimitrie Ghiţescu, 1814—1878, de A. DP. Xenopol, 

«Doamna lui Ieremia Vodă», de W. Iorga. ........ .. 
Sociologia şi socialismul, de 4. D. Xenopol . cc... 
Despre metoda în ştiinţe și în istorie, de- 4. D. Xenopol. 
Țara Severinului sau Oltenia, de Dr. At. M. Marienescu. . ., . 

Tom. XXXIII.—Desbaterile Acadenisi în 1910—1911 cc... 
»  XXXIII.— Memoriile Secţiunii Istorice . . . . e. . . . ..... . 

Francise Râk6ezy al II-lea, învietorul conştiinţei naţionale ungu- 
rești şi Românii, de W, Iorga Ceea... 

Un câlător italian în Turcia şi Moldova în timpul răsboiului cu 
Polonia, de W. Iorga . . . .. . cc... cc... 

Două documente privitoare la revolta boierilor din ţara Făgăra- 
şului în iavoarea lui Mihnea Vodă numit cel Rău, 1508—1510, 
de Joan Puşcariu. . . . 1... 1... no... .. 

Carol al Xil-lea, Petru cel Mare şi ţerile noastre, de W. Iorga. 
Câtevă note despre cronicele şi tradiţia noastră istorică, de 

N. Z0rgQa e sc. cc ec... 
Alte lămuriri despre veacul al XVII lea "după izvoare apusene. 
Luarea Basarabiei şi Moruzeştii,de W. Jorga . ...... . 

Răscoala Seimenilor în potriva lui Mateiu Basarab, de N. Jorgă 
Cevă despre ocupaţiunea austriacă în anii 1789—1791, de W. Jorga. 
Insemnălatea Divanurilor ad-hoc din Iași şi Bucureşti în istoria 
„renașterii României, de D. A. Sturdza: 
—— == 1. 'Tratătul de Paris din 30 Martie 1856 ...... .. 
—— — IL Anul 1856. cc ee... 
—— —— HI. Anul 1857. cc... ne o mo. . | 
— —— IV. Imerările Divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti. 
— —— N. Anul 1858. Căimăcămia din Moldova a domnilor Şte- 

fan Catargiu, Vasile Sturdza, Anastasie Panu, ........ 
Partea Românilor din Ardeal și Ungaria în cultura românească 

(influenţe şi eoniliete), de W. Zorga. . . . .. 
Munţii Tâmaș și Tămăşel, de Ioan Pușcariu . . . 
Dinastia lui Radu Negru Vodă în Ungro-Vlahia (Valahia Mare) şi 

Dinastia Basarabilor în Oltenia (Valahia Mică) şi în Valahia Mare, 
de Dr. Atanasiu M. Marienescu . . . 1... . . d. 

>  XXXIV.—Desbaterile Academiei în 1911-1912. ., cc... . 
> XXXIV.— Memoriile Secţiunii Istorice. . ., . cc... 

Breasla Blănarilor din Botoşani, Catastihul şi actele ei, de W. orga. 
Pagini din istoria culturală : £. Privilegiul din 1815 'al Târgului- 
Frumos. — Il. Din vieaţa moșnenilo» vieri ai ținutului Săcuie- 
nilor, de N. Jorga .. cc. [ek .. 

Insemnătatea Divanurilor ad- hoe din Iaşi și Bucureşti în istoria 
renaşterii României, de Dimitrie A. Shirdza: 

-—— ——— NI, Anul 1858. Adunarea electivă din laşi. . . . . 
—— — VII. Anul 1858. Căimăcămia din Valahia a domnilor 

Emanoil Băleanu, loan Manu şi Ioan A. Filipescu şi influenţa 
precumpănitoare a Adunării Elective din Iaşi asupra Adună- 
rii Elective din Bucureşti ..- e... 

Turburări revoluţionare în Ţara- Românească între anii 1840—1843, 
de Ioan C. Piti. . e. a... 

Contribuţii la istoria bisericii noastre: I. Despre Mânăstirea 
Neamţului. — II. Bălineşti, de W. Iorga. .......- 

O scrisoare din 1679 a Mitropolitului Dosoiteiu, de 1. Bogdan. . 
Cetatea Ulmetum. Descoperirile primei campanii de săpături din 

„ Vara anului 1911], de Vasile Pârvan . . . . . cc... . 
Insemnătatea europeană. a realizârii definitive a dorințelor rostite 
„ de Divanurile ad-hoc în 7/19 și 9/21 Octomvrie 1857, de Dimi- 

trie A, Sturdaa, Deea. 
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Analele Academiei Române. B. 

Gheorghe Asachi ca tipograf | şi ediţor — după Catalogul Îu din. ” 

1847, —de N. Iorga . ce =. 

Politica Austriei faţă de Unire.— |. Inainte de Conferinţele din 

__ Paris, de W. Iorga e ag 80. 

Un ofițer român în oastea lui Carol al XII: jea. - Câteva note,= a 

de W. Iorga . . i 720. 

Autoritatea Septului îndeplinit executat în 1866 de, cei indrepta, i 

de D. A. Sturdza . . tt 8 

Notă despre un studiu al d- lui Millet, "de . Kalinderu. d —20- 

Insemnătatea ținuturilor de peste Prut pentru istoria Românilor ia 

și pentru folclorul românesc, de W. Jorga -. 1... i sa | 20. 

     
     

     

   
   

  

   

  

   

    

    

   

   

  

    

    

   

   
   

  

    
      

   
   

   
   
     

  

   

    

   

Norma ponderală dela -Perinthus, de M. 0. Sutzu:. . i sir, 

Un manifest românese tipărit cu litere. latine al Linpăatului 

Leopold I din anul 1701, de Î. Ursu ..î.- i 

Contribuţii privitoare Ja relaţiile Bisericii româneşti că “Rusia î în 

veacul XVII, de Dr. Silviu Dragomir : - -: 

Memoriu despre documentele cartograiice privitoare ia răsboul 

din 1787—1791, de N. Docan. . -: . . . » ae 

Tom. XXXV.— Desbaterile Academiei în 1912-1913... .. 

>" XXXV.—Memoriile Secțiunii Istorice. . . . < sh... fi ss 

Plângerea iui Ioan Sandu Sturza Vodă împotriva sudiţilor străini 
în Moldova, de W. Iorga . ... . se see mei ea d: 

Din ţinuturile pierdute. Boieri şi răzeși în Bucovina și. Basa 
rabia în cele dintâi decenii după anexare, de N..Zorga . . 

Câteva ştiri nouă privitoare la Istoria Românilor, de N.Iorga; 

Notele unui istoric cu privire la evenimenţele din Bakoani, d 

1070. e. zi 

Dd9I ingeri: ale episcopului de Râmnic Galaction, de N. orga, 
Versuri nouă ale lui. Ilenăchiţă Văcărescu, de N. orga . z 

Barbu Ştirbei ca educator, de W. Iorga. - si... La 
Insemnătatea lucrărilor Comisiunei europeane dela gurile Duhăre 

1858 la 1912, de Dimitrie A. Sturăza. ], 1856 la. 1866 „ 
—190 . 

—— —— TIT. 1894 —1912 i mai 
Patrahirul lui Alexandru cel Bun: Cel dintâiu chip de Doma, 

mân, de W. Zorga. ... e n = 
Ucraina moldovenească, de N. Iorga - AR ia 
Monete inedite din oraşele noastre pontice,: “de M. Q, “Sciza : 
Condiţiunile de politică generală în cari sau întemeiat, bisericile 

româneşti în veacurile XIV—XV, de W. Iorga sii 
Două tradiţii istorice în „Balcani: a Italiei şi a. Românilor de: 
N.Iorga. . . i e ie ra... . -. 

Bătăliile dela Gwozdziec și Obertyn (1531), de. 7 Ursii 
Descoperiri nouă în Seythia minor, de V. Pârvan : 
Ideile de legi şi de prevedere, de 4. D. Xenopol: 
Principele ardelean Acațiu Baresai Ş Mitropelitul Sava. Brancovi 

      

         

  

de Dr. Joan: Lupaş . . ic... . e ae... . 
> XXXVI. Desbaterile Academiei. în 1913— 114 =. (Sub presă). 
» XXXVI. Memoriile Secţiumnii Istorice. . es), 

Armenii și Românii: O paralelă istorică, de W. iotga. ce 
Ştiri nouă din Dacia Malvensis, de Vasile Pârvan : . 
Privilegiul lui Mohammed al II-lea pentru Pera (l-iu. lunie 1 ), 

de W. orga ......: 
Castrul del? Poiana şi drumul roman prin Moldova - “de jos de 

Vasile Pârvan 
Ostaşi dela Prut cu un nou act “dela: Alexandru cel Bun. „— Băzaşi : 

romașcani, de W., Zforga. ...... i a 
Ceva despre Episcopul maramurășan Tosit Stoica. Gâteva 

mente de vechi Cazanii româneşti, de N. orgă . 
istoria Evreilor în ţerile noastre, de W. Zorga . . .. 
Vasile Lupu ca următor al Impăraţilor de răsărit în tutelarea. > 

triarhiei de Constantinopole şi a Bisericii ortodoxe, de N. Iorga 
Clopotul dăruit de Caragheorghe, întemeietorul Serbiei, biserici 

-* satului Topola (1811), de N. Iorga .. .-. (Sub presă) 
Cetatea Uimetum, ÎI] 1. Descoperirile campaniei a doua şi a treia di 

săpături din anii 1912 şi 1913, de Vasile Pârvan i... 
= 

. .- 

= - - Pt 

înst. de Arte Grafice «CAROL GOBL» S-sor 1, St. Rasiues:w


