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„SL. Proveninta: Monument -adus din Bulgaria (Moesia 
inferi6ră), împreună cu mai multe din cele ce urmeză, de 
cătră r&posatul General Nicolae Mavros, cu ocasiunea răs- 

boiului ruso-turcesc din 1827. Acesta în parte provine de 
la oppidul antic Novae (astădi Steklen, lângă Şiştov). 

"Până la depunerea tutulor acestor monumente în Mu- 
seul național din Bucuresci, la anul 1867, ele s'aii păstrat 

la M6ra-Domnescă, proprietate a Generalului Mavros, în . 

judeţul Ilfov, plasa Dâmboviţa. 
$. IL. Natura: Mare altar de marmură cu patru feţe ine- 

gale, scris numai pe două din ele: 
Fafa anteridră (A) Laturea din drepia (B) 

Nălţimea totală : 1»,61 ; Nălţimea totală : 1,61; 
« feţei scrise : 0“,69 ; « feţei scrise : 0",s1; 

Lăţimea : „0,67; Lăţimea: 0,67; 
Grosimea : 0,79 ; Grosimea : 0,79.
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Acest monument a servit ca altar de cult în lagărul 

legiune I Italice. -EI este consacrat : Deilor militari, Ge- 
niului, Virtuţii,. Acuilei sfinţite: şi stegurilor legiunei prime 
Italice prin Annius Italicus, guvernatorul Moesiei Inferidre, 
dăruit fiind, în-a. 224 d. Chr., de cătră Marcus Aurelius 

“Justus, primus pilus al ucelef legiuni ?). 
Rindurile 14 pânt la 16 din laturea B sunt săpate cu li- 

„tere mai mici. o 
Şi IL. “Textul : 

Faţa A. 

DIS: MILITARIBvS 
GENIO: VIRTVTI: A 
OVILAE. SANC: SIGNIS 

| OVE * LEG : 1: ITAL: SEVE 
5  RIANAEL:M'.AVREL: 

î „ “IVSTVS : DOMOHOJE 
REI MARGENSIS: M 
MOESIAE  SVPERIO 

„RIS - EX -:CCC e p-p. 
10 .- D..... DD 

  

  

Laturea B. 

DEDIC : XII: KAL 
OCT - IVLIANO p. C. 224 “IL: ET CRISPINO . cos 

„15 "II R-""ANNIVM '* ITALACvN : „LEG AVG-PR-PR 

1) „Primus Pilus, primipilus s6u primopilus centurionis occupă primul r între capii centuriilor, Sub imperiă, după împlinirea anilor de servicii, el se liberâ ca primipilaris, cu anume privilegii, şi adecă: cu “demnitatea cavalere i. cu o dotaţiune de 400,000 sesterţie: şi. cu scutâla “de tutelă. Deosebirea tate primipilaris ŞI primus pilus Vis consista întru” aceia, că primul nu mai P i în „aclivitate, pe când: al doilea continuă. serviciul în armată, ste în 

ang 
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„IV. Literatura: S'a publicat: înat. atât de Ern. Desiar- 
dins în Annali dell Instituto di Corrispondenza Archeolo- 
gica, t. XI, 1868, pag. 32, No. 25, şi de pe densul de d. | 
Theodor Mommsen în Corpus Inscriptionari Latinaruin, . 
v. III, No. 6224. Pentru unele îndreptări se pote. vede Otto 
Hirschfeld, Epigraphische Nachlese, 1874, pag. 60 (=E. . 
phemeris epigraphica II n. 363) şi Supplementum al Volumu-, . 
lui III din: Corpus nr. 7591. it 

Din variantele ce se presint i în aceşti: autori notăm pe 

cele mai însemnate : | N 

rindul 5: AVRELivs — Desjardins. Este! un impiupune 
| triunghiular. i 

«6: DOMO" HOR— Desjardins. ă După O nu este. 
punct ; din litera final& se vede: 
numai un crac, restul, de sigur, | 

| al unui R. a 
rindul I4: COS: 11 — Desjar dis. Pe petră n nu a fost, 

nici este COS. II, ci forte clar 
numai 'COS. La locul literei finale 
S pe&tra este cam lovită sai sgă- 
riată ; de aceea -d. Hirschfeld” 

- “propune a se citi COSS, că pote 

va fi fost acolo şi unal doilea S. . | 

rindul 1ș : FELICEM — Desfardins. Lectură. greşită în. - 
| loc de: ITALICvM, cum „deja ă. - 

observăt d: -Hirschfeld. 

„V. Lectura:. Dis militaribus, Genio, Virtuti, Aguilae 
sanc(iae) signisgue legţionis) I Ital(icae) Severianae, M. Au- : 
relțius) Iustus domo Holr]rei Margensis m(unicipio 2) Moe-.. . 

side Superioris, ex w(trecenario) trimis) p(ilus), : d(ono) 
d(edit). Dedicţatum). XII hal. Oct. Iuliano II et Crispino 

co(si)s(ulibus), [pe]r Anniuni Italicum legtatum) Aug(usti) | 

pr(0) pr(aetore). î SE 

I vaducere : Deilor milităresci, Geniulut, Virtuţii; Acui- 

lei sfințite şi insemnelor (stâgurilor) legiunei I-a Italice Se- 

veriane, Marcus Aurelius Justus, originar din Horreum Mar:
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sense, municipii al Moesiei superiore, primus pilus ex tre- 
> 

Insemnătatea 
monumentului 
pentru reliziu- 
nea armatei ro- 
mane, 

- Di militares. 

_bellorur «lei. 

Templul în- 
semnelor lin 
castru. 

cenario, a dat (altarul) în dar. S'a consacrat în calen- 

dele 12 ale lui Octobre (adică ro Septembre), consuli 

(find) Julian pentru a doua ră, şi Crispin, prin Annius 

Italicus, legatul propretore al augustului împărat. 
“8. VI. IEpoca: Altarul s'a consacrat în diua de 20 Sep- 

tembre anul 224 după Chr., când erai consult Apprus 

Claudius Julianus (consul pentru a doua-oră), şi Caius 
Brutlius Crispinus (pentru prima Gră, iar nu a doua, pre- 

cum din erdre pretinde Desjardins, loc citat, pag. 33). 

Ş. VII. Observaţii: Aceast monument este documentul cel 
mai însemnat pentru religiunea armatei romane. Despre 

acestă religiune tradiţiunea ne-a lăsat forte puţine urme, 

Yar inscripţiunile, operile plastice, monedele şi resultatele 

obţinute prin săpăturile lagărelor romane, nu ati fust incă 
îndestul utilisate 1). 

"Inscripţiunea n6stră, ca şi alte monumente epigrafice ?) 
menţioneză pe dii militares, deii protectori at armatei. 
Acestă denumire probabil s'a născut în cursul secolului al 
II-lea, şi s'a întrebuințat în oposiţiune cu alți dei, cari pt- 
trunseseră treptat în lagăre. Tacit vorbesce de bellorum di 3), 
de figurile adică mici şi transportabile ale deilor r&sberelur 4), 
ce se păstraii împreună cu siena, acuila şi statua împăratului 
în templul lagărului. Acest templu sati'casă a insemnelor, în 
care se alai și altarele pentru sacrificii (altaria deum), se găsea 
la spatele praetoriului, în mijlocul unui spaţii liber ŞI în- 

1). O încercare fericită se face pe acost domeniit al cercetărilor prin Alle, v. Domaszewski, Die Heligion des rămischen  IIeeres, Trier 1895, scriere, de care ne folosim aci. 
2) 0.1. [. II 3472, 3473. 

35, Tacit, Zfistor. 3, 10, deseriind revolta isbucnită in lagărul din Verona : Îlox contersus ud signa ct bellorum deos, hostium polius exercitibus ilum furo- rem, illam discordiam înicerent orâbat. 
| a ) Tacit, Annal. 15, 29, povestind supunerea lui 'Tiridates : dein paueis dicbus interiectis magna atrimque specie inde eques compositus per turmas et insignibus palriis, hine agmina legiomuu stelere filyentibus aquilis signisque cet simulucris deum în modum templi : medio tribunal sedem curulem ct sedes cffigien XNeronis sustinebat. Cf. Tacit Ann, 19, 17: apud effigiem Caesaris procubuit,
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căpător, pentru că la acest templu se celebra diua aniver; . 
sară a nascerii împăratului, a urcării sale pe tron, a creării 
legiunei,, dies natalis aguilae ; inaintea "templului armata 

reinoia jurămentul de credinţă către împărat, la fie-care L-iii 
ianuarie ; şi tot aci se petreceii ori- care alte ceremonii în 

faţa întregei armate ! | 

Monumentul nostru a fost dar un altar, pe care Se p(gărațerul e: 
aducea sacrificii în templul lagărului legiune I Italice ; un Mi de cale, 
altar de cult, adică oficial, iar nu :0 simplă. petră. votivă. 
De aceia persâna care”] înalţă este un primus - pilus, cel mai 
mare din centurioni, adică tocmai. ofiţerul, care păzesce 
aquila. sancta, înzestreză templul cu cele necesare cultului 
şi pârtă grija pentru locul auspicielor 2). Acest.primus pi- 
lus își indică patria sa originară, .aşa cum se urmeză - în 

listele. oficiale ale soldaţilor, şi. în ori-ce act oficial ; în fine 
pentru acelaş motiv consacraţiunea altarului se face de că- 

“tre' guvernatorul provinciei, în pers6pă 3) şi în diua de 20 

Septembre: | | 
„Acestă di de 20 Septembre, nefiind « O sărbătore a Ca- peCousacrațiu- 

lendarului roman, şi pentru-că nu ne mat întâmpină. pe alte 25 când, cra 
monumente, este de admis că era dies natalis aguilae, diua 2*** ” 

adică când ;s'a înființat legiunea I “Italică. -In fie-care an 
acâstă legiune își sărbătorea în lagărul stii -diua aniversară 

a creaţiunei sale, diua de 20 Septembre a; 67. Cu ocasi- 
unea acei aniversări s'a consacrat în numele întregei legiuni 
şi altarul. de. cult, de care ne ocupăm. . Cât: pentru templul 

stegurilor însuşi, unde altarul fusese expus, o întîmplare 

fericită face, -ca să posedăm un' fragment din architrava 
„acelui templu cu parte. din inscripţiunea de fundaţie a edi- 

D. La: Colonne rajune, cd. - ?răhnei, pl. 102 representi scena supu- 
” nerii regelui Decebal. Un relief de li arcul lui: Constantin cel ' Mare (Rossini, 
-archi triomfali t. LAND), ligurâză primirea în clientelă a unui principe barbar de 
„către Marcu Aureliă. Pentru supunerea lui Tiridates, vedi Tacit, anu. 15.29. 

2) Marcuardt, Rom. Steats- Verualtung, | p. 354. ' 
5) Consacraţiunea în persnă a guvernatorului se face, probabil, fina: că 

NWorae cra principalul cuarlier militirese al Moesiei Inferidre ; de -altmintrelea 
consacraţiunea putea fi făcută, din ordinul guvernatorului, şi de: către. coman- 
dantui legiune. Vegi C.I. L. III 11082 ; VII 103,
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ficiului (vedi no. 17), găsit tot la Şiştov, împreună cu alte 
două altare de cult închinate : unul, divinității Bonus Eventus, 
cel-alt lui Lzber Pater, fie-care din ele de cătră un primus 
pilus al aceleiaşi legiuni (vedi no. 2 şi 3). a 

Venim acum la divinităţile enumerate în inscripțiunea ce 
teii miliă- comentăm, În capul lor stati gest milităresci, cari deși nu 

“viata Cap: sunt înşirați, dar după cum resultă din alte isvore 1) aceştia 
om erati următorii, în ordinea lor hierarhică: 1) Jupiter optimus 

maximus, dumnedeul apărător al statului roman șI al arma- 
tei, însoţit de cele două qeiţe: Juno şi Minerva, cu care 

Mareuitor el alcătuesce triada Capitolină ; 2) Mars ultor, al doilea deii 
„_ milităresc ŞI deul protector al pretorianilor, caruia August 

Vieteria îi acordă privilegiile lui Jupiter Capitolinus 25, 3) Victoria, 
nârterseni forţa isbândei împăratului 3) ; apoi 4) alte perscnificaţiuni Im 

periale : Fortuna 1), Honos 5), Pietas 6) Bonus eventus î), etc. 
Numina cas- După deii militari, adică după deii cet nemuritori, altarul 

orei -de la Novae înşiră în ordine hierarhică descendentă pe : Ge- 
Geniua  nius, Vitus şi Aguila sancta legionis, adică pe acele fiinţe 

divine, (numina castrorum), de cari se legă existenţa legi- unei, şi cari se adoraii în templul insemnelor. Genius le- gionis lăcuesce în tot coprinsul lagărului, învioreză prin sufletul s&ii pe toţi soldaţii trupei 8) şi-i însoţeşte pe câmpul Virtua de luptă; Virtus stă în rang după Genius 9); iar Aquila Aauilasaneta sancta este simbolul luy. Jupiter optimus maximus, şi nu 
DCI. L. VL, 2611, 92465 şi 17953.— Henzen, Annali dell'Instituto, 1885 p. 325 sq.—C. LL. Suppl. 13443; C.I.L.I 3327 ; III 1078. 6166. 6167. 7474, 
2) Sueton Augustus 29.— Monumentul triumfal de la Adamiklissi este încli- nat lui Mars Ultor. Cf. Gr. a. Tocilescu, Jlonumnentul triuufal de la Adamlilissi, Wien 1896 pag, 127 seq. despre însemnătatea deului Mars.—Mars e cipal al armatei: C.I. L. VIII 2530, 2634; III. 10256. 5) C. L.L. II 1158. 5565. 11082; XIV 2237, 2258; VII 217. 396. sia. 4% C. 1. L. III 1008. 3315; VII 617, 1063. 5)-C. 1. L. III 10285 şi inscripţ. ap. Domaszewski op. cit., pag. 40—43. 6) Domaszewski op. cit, p. 41. 

, 1) Vedi mai departe no. 2; 
: 5 C.I. LL. VII 510; 2597, 2528; VI 226; 1 10306. 9) Pe altarul nostru Virtus se raportă asupra trupei ; pe alte monumente, asupra împeratului. C. 1. L. VII 45, VIII 7094—7099. Eph. epigr. II p. 134 n. 100, monument provenit dintru templu al insemnelor, 

a dei prin-
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trebue confundată cu insemnul (signum). Ea este o dea 
militaris proprie, şi paza ei este încredinţată lui primus 
pilus. După Aquila sancta în fine, inscripţiurea indică: 
signa legionis, imaginele proprii ale templului insemnelor. 
'Ele sunt asimilate deilor; lor se aduce sacrificii cu oca- 
siunea ceremoniei purificaţiunei (lustratio) ce se face îna- 
intea pornirei 6stei la r&sboiii, sati inainte de a incepe bătălia 
decisivă ; perderea lor trage după sine mortea legiunei. Ele 
ati şi o sărbătăre proprie în calendar : dies natalis aguilae 1), 
diua nascerii legiunei. 

Legiunea | Italică, creată la 20 Sept. 66 de către 
Neron din cetăţeni romani având talia de 6 pictore 2), a ocu- 
pat probabil de la Vespasian pevă la Hadrian sai Antonin 
Piul lagărul de la Durostorum 3) (Silistria); câpd apoi fiind 
aci înlocuită de legiunea XI Claudia +), ea a trecut la o= 

Suyna legto- 
nis. 

Novne, cas: 
trul legiunei 1 
Italice şi cuar. 
tierul principal 
al Moesiei Inte. | 
ri6re. 

pidul Novae (adi Steklen lângă Şiştov) 5). Epitetul de Seve- 
riana îi vine de la împeratul Alexandru Sever. Se ..scie că 
legiunile ai început de la Caracalla încâce să pârte nu- 

mele împăratului, cât timp împăratul era în viaţă, Acâsta în- 
semna că armata nu mai este a Statului, ci a împăratului. Tot 
de atunci a fost o singură armată (exercitus Romanus), pe 
când mai 'nainte existaii atâtea armate, câte erati şi coman- 
damentele militare independente. | 

Judecând după împrejurarea că altarul de cult, de care 
ne ocupăm, a fost consacrat de guvernatorul provinciei în 

pers6nă, suntem inclinaţi a conchide, că Novae era residența 
oficială a legatului împărătesc, cuartierul principal al Moe- 

1) C. 1. L.I]l 6183: (oi) o(plimo) m(azimo) vexillatio legionis VII g(e- 
minac) f(elicis) sub cura Iuni- Victoris (centurionis) leg(ionis) ciusd(em) ob na- 

talem aquilae. 
2) Sueton Nero 19: conscripta ex Italicis. senum pedun tironibus nova le- 

gione. Despre istoricul legiunei vedi Plfitzner, Geschichte der rămischen Kaiser- 
legionen, Leipzig 1881, p. 220. 

5) Ptolemacus 3, 10, 10: Aovp6stopoy dei apr "roz. 
4j-C. 1. L. III 7474: în canabis Aelis leg(ionis) XI ou) 
5) /finerariul Antonin, 221, 4: «Novas Leg. IL. Ital... m. p. m. XVI»; 

Geograful Ravennat p. 187. 189 ; Nolitia dignitatum in part or, p. 102 şi 
inscripţiunile C.I. L, Il Suppl. nr. 74838. 7441, -
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siei Inferidre, precum Troesmis (Igliţa) era scaunul Sacer- 

dotelui provincie! (Sacerdos provinciae) şi punctul central 

al cultului imperial. | | 
- Primus pilus. -: Marcus Aurelius Justus institue altarul în calitatea sa 

de primus pilus al legiunei, căci numa! guvernatorul, le- 

gatus legionis, tribunus laticlavius şi primul dintre centu- 

rioni, primus pilus, avâă dreptul să ridice altare în inte- 

““riorul cercului sacru; un .tribunus militum, scit un centurio 

în parte nu pute, ci totalitatea tribunilor sai a centurio- 
ez trecenario. nilor. Primus pilus al nostru se mat numesce ca trecenario. 

“Trecenarius este titlu obicinuit al celui mat înalt in grad dintre 

* centurionii. praetoriului. Denumirea acesta nu pote desigena, 
cum a observat d. Mommsen 1), un grad de salariii anual 
de 300.000 sesterţii, precum ar fi de exemplu: procurator 

centenarius, ducenarius sâii trecenarius (cu 100, 200 şi 300 
mii sesterţii Iefă pe an); ci 'ea se raportă la numărul de 300 
soldaţi, cât se compune centuria pretoriană comandată de tre- 
cenarius. Aa Rea | 

Primus pilus ex trecenario, se numia deci fostul tre-. 
cenar,. care, spre a fi promovat de la trecenariatul pretorian 

„la primipilatul. legionar, renunțase la recompensele militare 
obicinuite'a se acorda trecenărului, tot aşa “precum centurio 
ex equite Roman era acela, care restituise Statului calul, 

| ca să devină centurion 1), . e E 
| pereeanalar | M. Aurelius lustus era originar din H orreum dlargense 

de Ia Giuprija seu Horreum Margi, municipiii(?) al Moesiei superidre (astă-dr 
„Ciuprija în Serbia),. care figureză la: Ptolemeii (VIII, $) 
sub numele: de "0pfea; în Jtinerariul lui Antonin sub acela 
de Horrea Margi (134, 3, pag. 63 în ediţ. lui Parthey şi 
Pinder); şi tot aşa în Tabla Peutingeriană (ediţ. lui Mannert, 
“Segmentul VI, C; cf. «d, Desjardins), şi în Notitia dignitatuni 
Or. XI 39. Distanţa arătată de Itinerarii este de 16—17 mii 

i de paşi intre. mansiunea: Idimam - (adi Resava) ŞI Forreum 

1) Ephemeris Epigraphica IV 944, 
2) Mommsen, |. €. |
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Margi. Horreum însemnâză în genere mageasie de provisiuni. . 
Se pare că Romanii ţinâi aci nu numai grinele, dar şi ar- 
mele şi maşinele de r&sboiii, Horreum Margi find o. însem- 
nată piaţă de arsenal şi tot într'un timp capul unui pod ce 
petră pe Ravaniţa, un afluent al Moravei, din care pod s' 
păstrat 'preţi6se r&măşiţe.!) - | 

Cât despre guvernatorul Moesiei Interidre Annius Ita- „Gariera lui 1: 
licus, el este fară de nici-o îndoială cunoscutul L: Annius 1199 
Italicus Honoratus, a căruia întregi carieră de. funcțiuni: 
se află indicată în monumentul cpigrafic e găsit la Constanţa 
şi păstrător in Museul naţional din Bucureşti 2). 

După acestă inscripţiune el a făcut mai. ântâii servi-. 
ciul militar ca şet al unui escadron de călăreţi: sevir tur- 
mar(um) eg(uitum), a ocupat apoi una din funcțiunile vi- 
gintiviratului, fiind ihsărcinat cu îngrijirea pentru curăţenia 

stradelor în interiorul zidurilor cetăţii (7777: cir viarum cu- 
randarum) după aceia succesiv a fost: quaestor în pro- 
vincia Achaia, tribun al plebei (tribunus plebis), -praetor şi . 
tot-de-odată curator a două căi în Italia: cur(ator). viae .: 
Lavic(anae) et Laiţinae) veter(is); judecător în Flaminia şi 
Umbria : zuyidicus per Fl(amintam) et Umbriam ; comandant . 
al legiunei XIII gemină: Jeg(atus) leg(ionis) AI]1 gemin(ac),. 
prefect al tesaurului. militar in Roma, între anii 211-222: 
(Braefectus aerarii militaris în Roma), curator Neap(olis) et 
Atellţae) ; curator oper(um) publțicorum) în Roma; consul 
sujjectus (nu se scie în ce an) şi în fine leg(atus) augțasti) 
Br(o) pr(aetore) Moesiae inf(erioris), făcend „parte şi din cole- .. 
legiul sacerdotal instituit în a. 138 pentru cultul împăratu- 
lui Hadrian (Sodales Hadrianales). 

- Guvernământul Moesiei Inferiore el Pa exercitat, după 
cum resultă din inscripţiunea ce comentăm, în anul 224 d. 
Chr., sub împeratul Alexandru Sever. Durata unei legaţiuni 

1) Despre ruinele acestei localităţi vedi F. Kanitz, Rămische Studien in 
Serbien, Wien 1892, p. 6S seg. 

:) C. 1. L. II. 6154; compară tot acolo No. 1071. Și 1072 ; . acesta din 
urmă se pote dată între a. 211—992,
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provinciale fiind în de regulă de trei ani, nu putem precisa 
când a început şi când s'a finit legaţiunea lui Annius Ita- 
licus, mai ales că nu scim nici anul când el fusese consul. 

Lectura FELICEM (rindul al 15-lea) a lur Desjardins fiind 
greşită, urmeză a se şterge din rîndul guvernatorilor Moe- 
siei inferidre. numele unui presupus Annius Felix 1). 

In fine, să nu uităm că înălţarea altarului de cult la 
Novae se face curând după mârtea luy Elagabal. Este toc- 
mai epoca de reacțiune contra încercărilor nebunesci ale 
acestui împărat, de a desfiinţa vechra religiune în statul ro- 
man şi în armată şi dea o înlocui cu Deus învictus Sol J?la- 
gabalus şi alte deităţi orientale. Regenta Mamaea, muma 
lui Alexandru Sever, alungă (în a. 222) pe toţi dei lui Ela- 
gabal în templurile lor, şi restatorniceşte în armată religiu- 
nea străvechiă. 

Ca un echoi depărtat al acestei m&suri, r&spunde al- tarul cel.de piatră din Museul. nostru naţional. 

i 

3) Vedi acestă listă în C, IL. II, Index, pag.. 1129
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Ş. 1. Proveninua: Despre locul de unde s'a adus, vedi cele 
dise la Ş 1 al monumentului de sub No. 1. Şi acesta pro- 
vine de a oppidul Novac. | 

„IL Nara: Monumentul este un mic altar heptagon de 
marmură, înălţat ca altar de cult, ca şi precedentul, în la- 

gărul.de la Novae al legiunei I Italice, de către primus 
pilus M. Maesius Geminus, divinității Bonus Eventus, în 

anul 182 d. Chr. | | 
Nălţimea totală : 0”,75. Nălţimea feţei scrise: 0%,34. 

Lăţimea împrejur: 1,45. 
Rindul cel din urmă este cu litere mai mici şi mai dese. . 

Locul şters (între DD şi RVFO) este coprindător de 

şese sat şepte litere, din care se văd încă urmele literilor 

MA la început şi 'E la captt.
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Inscripţiunea este săpată pe două din laturele hepta- 
gonului și despărțită prin muchea dintre ele ; este scrisă 
cu litere frumâse, curat săpate, cari se învedertză a fi din 

"al 2i* secol după Chr. 

Ş. IL. Textul: . | 

BONO: = 
EVENTVI 
LEG 9 Is ITALO 
M-MAESIVS 

5 : GEMINVvSî% 
BONONIA P-P.- 
DD MA IN 'ER* TD p. C. 152. 

Ş, IV. Literatura: Sa publicat pentru prima oră de Ernest Desjardins în Anal; deli'Instiluto di Corrispondenza 4Ar- eheologica, t. XL, 1868, pag. 38, No. 32; şi deaci apoi, de d. Theodor Mommsen în Corpus Înscriptionum latina- ru, v. III, No. 6223. Cf. Hirsehfeld op. cit. p. Go şi | 
a 

EPhemeris epigraphica, II nr. 362. „La aceştia se văd variantele următâre : 

randul 3:G.1. ITAL) In inscripţiune, în loc de 4: M. ) puncturi se vede câte o frunqă, e G:A. După A nu este punct. 

Lectura nu presentă greutăţi de cât la rîndul din urmă : (vedi $. VII.) | | SV. Lecura: Bono eventui leg(ionis) 1 Ital(icae), AM. Îlacsius Geminus, Bononia, P(rimus) P(elus), d(ono) d(edi:) Malmert](ind) et Rufo. | Traducere; Bunului noroc al legiunei I-a Italice, Marcus Maesius Geminus, originar din Bononia, primus pilus, dete (acest altar) în dar,. sub (consulii) Mamertinus Şi Rufus „Se VI. E poca: Data inscripțiunet, judecând de.pre "numele consulilor Mareus Petronius Sura 34 amertinus şi Ouintus Ti 
> 
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NGiUS Rufus, este anul 182 după Christ., XCXXXYV a. u. ce. 
(Vedi şi inscripţiunea No. 7s2 din Corp. Inscript. latin. vol. 
III: MAMERT. ET RVFO). 

Ş. VII. Ovservaţiuni: Divinitatea Bonus Eventus, considerată, Etentuae 
la. inceput: ca un deii al ogorelor şi al secerişurilor, ave o . 
însemnătate curat agrară, “fevenire, eventus), pe când mai 

tărdiui ea îşi lărgesce cercul de activitate în tâte împreju- 
rările vieţei ; devine deul ori-cărei isbindi fericite, de 
unde şi formula: Quod bene eveniat. El e representat 
pe medalii sub forma unui om tin&r imberb, având 
une-ori ca atribut: spice de griii şi mac, o cupă şi cornul 

de abundanţă 1). Bonus Eventus forma şi obiectul de cultecaracterul of. 
al armatei romane, de aceia el își ave altarul s&ii propriii 
în templul insemnelor din lagăre.2) Monumentul nostru a fi- . 
gurat de sigur ca atare în castrul de la Novae. 

Marcus. Meesius Geminus, care Pa înălţat în calitatea sa pati? primi 
de primus pilus, arată, cum era regula într'un act sati mo- 

nument oficial, ca patriă a sa, Bononia, de sigur cea din 
Italia (Bolonia actuală), căci până la Septimiii Sever ofiţe- 
rii legiunilor erai Italieni. Deci nu e de gindit la Bo- 

.nonia din Pannonia inferi6ră ?) sai la castelul cu acelaş nume 
din Moesia superioră 4), care, după distanța indicată în iti- 
nerar, găsindu-se la-17 sei 18 mii de paşi de la Ratiaria 
(adi Arcer-Palanca), cade.tocmai la Vidinul de astădi în 

Bulgaria. | Ei 
Literile de la MA până la "E din numele consulului „Numele Ma- 

meriinus stri- 

Mamertinus sunt negreşit rase şi stricate cu ciocanul, âncă facem 

1) Darenberg et Suglio, - Dictionnaire des Antiguites grecqucs e. romuines, 
8. v. — W. IL. Roscher, Ausfihrliches Lexikon: der Griechischen AU. Romischen 
Aythologie, s. v. — Preller-lordan, Râmische Mythologie?, IL, 257. i 

' 2) Brambach, Corpus îinscriptionum Rhenarum, 983..1034. — GC. 1. IL. 
[IL 3244 (Niş) : Domulue) reg inac)let Domno et Bono crento pro s(ulute). 

augtusti) Ulplius) Martinus stingularis) c(onsularis) hcgionis) VII C(laudiae) 

S(erer ianac) Alex(andrianac). | 
*) Citată în. Aotitia dig pnitatau in partibus Oricntis, cap. XXĂI, 

4, inerariul Antonin p. 219 ; Ilierocles p. 655; Prokopius de acăif,. 4, 

6 p._290,. 'Theophilaclus 1, S, Ammianus Mareellinus . 31, 11, 6.
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din vechime, ca şi ceva din literile MA, eea-ce nu ob 

servase Desjardins. Este probabil că acestă ra aațiune sa 

făcut în a. 19o din ordinea împeratului Commnocus, sum 
natul s&ii, carele il şi ucise pe el şi pe fiul stii n onin s, 

ce-l ave cu Cornificia, sora lui Commodus ). Totusi pre 

alte monumente, numele lui Mamertinus s'a lăsat neras ?), 

1) Vedi viaţa lui Commodus de Aelius Lampridius în Scriptores histor= August. .cap. IX: His oceisis, interemit Servilium et Dulium Silanos cum suis: mox Anitium Lupum, et Petronios Mamertinum et Suram, filiumque Mamertini Antoninum ex sorore sua 'genitum. Cf, Borghesi, Oeuvres complites 5 p. 433. 2) Vedi de exemplu C. |. L. III 759. 5567. C.I. L. VI 1488, 21756, 23991; XV 2159. Faptul că memoria cuiv 
lipsa înmormântării cu onoruri, interdicerea 
Slatuelor şi monumentelor înălțate în ondrea lui, stricarea cu ciocanul a numelui Scu pe monumentele publice, şi nemenţionarea lui în viitor chiar şi în eponymia anului magistratural. Despre damnatio memoriae ct, Mommsen Staatsreuht, | 1078, 

a fusese condemnată avâ de urmare : 
doliului pentru „densul, derimarea
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$. 1. Proveniaia:: Mic altar adus de generalul Mavros, din 

oraşul Şiştov, de: preste Dunăre. 
- $. 1L.. Natura: Este un monolit de marmură, un altar de 

cult înălțat în lagărul de la Novae, deului Liber. Pater, de 
cătră Iulius Carianus, primus pilus al legiunei' prime Italice. 

Nălţimea totală : :1%,25; nălţimea feţei scrise : 0x52. 
Lăţimea: 02,42.—Grosimea : 0,45. 
Unul din colţurile superidre ale monumentului este surpat. 
Inscripţiunea este întregă, fără numai de ultima literă 

a rândului I-iii, care neapărat cată să fi fostun A. Sgărie- 
rea. întâmplătore a petrei dă lut P. final din.al 3-lea. rând, 

2 

C 
90
23
3 

   
Q 

CERTRAL ĂY 

RI 2 T/R4 
      

       Tr 
usa? 
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Gre-care asemănare cu un 'B ; totuși, examinând de aprope, 
se constată că a fost P şi nu B. - 

$. III, - Text: LIBERO - Pa 

TRI-C-IVL:CA: 
RIANVS.PP 

LEG-1ITAL':EX 
5 EQ : ROMNO 

8. IV. LL uoratura : S'a publicat mat întâi de Ern. Desjardins 
(loc. citat, pag. 18, No. 6) şi apot de d. Theodor Mommsen 
(C. 1. L. III, 750) de pre o copie trimisă de fostul consul 
austriac. Mihanovitz. 

Din variantele acestor transcrie notăm pe cele ur- 
mătore : e N Ii 

rendul 1; PA — Mommsen şi Desjardius. Din A, 
a „cel de la finele rândului, nu se 

i „vede pe pâtră de cât un crac. „ YEndul 4: 1 LEG ITAL EX — Mommsen, Erore învederată 
i a celui care a trimis copia. rendul 5: ROMANO — Mommsen 3 ROMANO — Desfar- Sa dins. Legătura între M şi A este 

forte clară; O de la finele ren- | „—dului este întreg. | „$.V, Lectura: Libero: Patri C(aius) Iulius) Carianus -B(rimus) P(ilus) leg(ionis) I Ital(icae) ea. equite.: Romano. Traducere: Lui Liber Părintele, Caius Iulius Carianus, "Brimus. pilus al legiune prime -Italice, fost călăreț roman (a daț-altarul în dar), DO Ă 
„3. S4.VI. „Evoca: Este probabil de la finele secolului al douilea scui “inceputul celui de al treilea după. Christos ; primipilul apare cu ale sale trei. nume, fria nomina 1, iar hterile sunt deștul. de. caracteristice pentru: epoca. presupusă. - 

3 

DC NICI MICII i 
3) Incă din timpurile vechi, fie-care celățen roman (facem osebire. pentru Jto- 
mulus şi 'Remis, cari sunt denumiri mythice) avea două nume : niumele individua] ip 
„Prebomen, şi : numele gintei: (gens) căreia individul aparținea, 0cn, 2i0me5 en-
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Su $ VII. Observaţiani: Acesta este al. treilea - altar. de cult, „Lies și 2 > bera în cultul 

câre a figurat în templul :insemnelor legiune! I Italice - din tii iale 
Novae, şi "| vedem înălțat tot-de un primus: pilus, ca, şi cele 

tile, gentilicium. Numerul numelor individuale, pranomina, era prea mic, - căci, 
în genere, nu se urcă peste trei-deci, iar în usul ginţilor se. aflaii numai urmă- 
torele cinci-spre-dece, enumerate aci în. ordine alfabetică şi cu abreviaţiunile lor 
obicinuite; -.. a " 

1. A Aulus, Os, '9os, Olipor ;' mai 8: M AMlarcus; | 
rar Aul(us); 9. P Publius, Il6zhos, Pup(lius), Po- 

2. C Gaius; .. . -.. De Vlio ; e 
3. CN Gnacus, Gnaivos, Naevus, Naeus, 10. 0 Quintus; 

Naios, Cneus, Gnaeus ; 11. SER Servius, Sergius ; 
„4. KHaeso; : . 19. SEX-SX-S: Sextus; ! 

5. D Decimus, Decumus, Atropos, Atu- 13. S. SP. Spurius, Sz6ptos ; | 
[os ; a ă 14. TI (mai târdiă TIB) Ziberius, Teţs- 

6. L Lucius, Loucios, Asbmos; . . ptos, Tiffptos ; 
7. M' Ilanius ; 15. T Tihs. 

Cu timpul crescând şi în societatea romană simţimântul de individua” 
litate, atât de puternic la Eleni, se făcu absolut necesară adăogirea unui al treilea 
nume, .cognomen, carele să individualiseze pe fie-care cetăţen în parte. Aşa de 
la Sylla înc6ce,. în inscripțiunile oficiale, iar în cele private chiar şi înainte de 
el (spre exemplu : inscripţiunea mormântală a lui Scipio Barbatus, în Corp. Tnscript. 
latin. |. part. II, No. 29) şi până la domnirea lui Tiberiii, iar de la Tiberiii în 
urmă, în tite fără osebire, întmpinăm de regulă aceste trei nume, fria nomina : 
praenomen, gentilicium s6i nomen gentile şi cognomen. , 

Cetăţenii: romani, adică. cei «născuţi liberi», puneati pe lângă aceste trei 
nume încă şi: Î) filiafiunea, adică prenumele tatălui, al moşuluă, în genere al as- 
cendenților. pus: după gentilicium şi urmat de abreviaţiunile /(ilius),. n(epos), pro 
n(epos), ab n(epos)' sai ad n(epos); 2) numele. tribului (numărul acestora s'a 
“înălțat în. timpurile din urmă, la trei-deci şi cinci in tot imperiul roman şi sunt 
următorele cu abreviaţiunile lor: AEMila, ANlensis, ARNiensis, CAMIlia, CLAudia, 
CLYstumina, COLlina, CORnelia, ESQuilina, FABia, FALerna, GALeria, HORatia, 
"LEMonia, MAEcia, MENeiia,. OVFentina, PALatina, PAPiria, POPlilia s6ă POBiilia, 
POLIia, POMptina, PVPinia, QVIRina, ROMilia, SABvatina,. SCAptia, SERgia, 
STELlatina, SVCusana, TERetina, TROmentina,- VELina, VOLtinia, VOTuria 
să VEȚuria), care intră în us:mai nainte de cognomen, dar. începu a deveni 
rar în prima jumâ&tate a secolului al III-lea, și încetă de tot în a doua. jumătate, 
“prin acordarea dreptului de cetățenie romană tutulor peregrinilor, sub Caracalla ; 
3) indicaţiunea patriei sai a locului natal, patrie indicatio, domus,: pe care o 
“găsim. mai ales în inscripțiunile militarilor, când aceştia se aflai în ţări străine, 
„punându-se chiar une-ori numele unei. cetăţi, în loc de al tribului, (ex.: L. Iulius, 

La ilius) Jul(ia) Oplatus” Emona, adică din oraşul “Iulia Emona), ceia ce s'a 
“credut greşit că. ar. fi aşa: disul - «trib- militar», pe. când în realitate:; Augusta, 
Aurelia, Claudia, Flavia, Septimia, Sulpicia, Ulpia,-sunt: numai: epitete: de oraşe; 
4) supranumele șaii porecla, sigiium, cu care se denumia. mai cu s6mă persâna 
în cercul intim al vieţuirei sale, şi care se punea sâu înainte de cele tria nomina,
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două precedente. Ceea-ce pare la prima dată isbitor, este 

faptul de a găsi pe deul Liber Pater adorat în lagărul de 

la Novae, pe când se scie că prin natura lu! acest deti era 

sai după densele, precedându-l însă de cuvintele qui et seii size, sc qui ci 
vocitatus- est, qui diclus est, gr. 0 70 sii wboz! 6z. , , , 

Prin urmare, numele unui cetălen roman consistă din aceste şese cle- 
-mente, citate uci, de pe locul usitat ce ele 'ocupa într'o inscripţiune : Preno- 
men, Nomen gentile, filiatio, T'ribus, Coynomen, Siguum şi Patrice îndicatio. 

Dar, încă de timpurii se introduse moda de a avea mal, multe cogno- 
mina, fie prin ereditate, fie prin anume particularităţi, ca «Niger, Naso, Barbatus, 
Velox», fie prin fapte răshoinice (cognomen ex zirlule), cum «AMricanus, Asiati- 
cus, Macedonicus, Numidicus», fie prin adopţiune şi filiaţiune. Sub imperii inul- 
țimea numelor ajunse a fi un semn de nobilitate, ast-[el că într'o inseripţiune 
aflăm pe un Quintus Pompeius purtând până la trel-deci şi şese de nume. ( cdi: 
Orelli, Inscript. latin. select. No. 2761; Borghesi, Bulletino del Instit. di Cor- 
risp. archcolog., 1853, pag. 185, şi Mommsen, J/ermes, II, pag. 75). 

Femeile romane la origină purtati praenominu, cum ne spuneVarro (în fragmeu- 
tul de praenomine c. 7), citând cinci pracnomina derivate din colrea perulul scii a 
ochilor: Putila, Caesclliu, Rodacilla, Alurrula, Burra, iar palru deduse din nume 
bărbătesci: Gaia, Lacia, Publia, Numeria. La acestea se mal adaugă : Afajor, 
Ainor, Pola, Prima, Secunda, 'Tertia, Quartu, Quinta, etc. 

Numele fetelor consistă la inceput din nomen gentile al tatălui lor şi un prac- 
nomen facultativ; al femeilor mmăritate, din numele gentil al tatălui ; Tar în epoca 
imperială : din nomen şi cognomen al tatălui, sat din ambele nume gentile ale 
tatălui şi mamei. Numai prin escepție găsim la femeile nobile trei nume; de ex.: 
Furia Sabina Tranguillina. — Liberţii unci femei priimiaii nomen și praenomen 
al tatălui patronului lor: de ex. J[. Ziizius, Augustue libertus, Ismarus, 

Ac6sta este generatțiunea numelui la cetățenii romani, care avea o mare 
însemnătate polilică. 

Sclavii, la început, purtaă numai numele stăpânului : JMarcipor (Alarpor), Quintipor, Olipor, Gaipor, Zacipor, Nacpor, Publipor, adică, Alarci puer, Quinti puer, etc., saă purtati numele ethnie, cum de exemplu : Zhrar, Phryx, etc., s6ă câte un nume al lor proprii, ca: Jason, Castor, Poluz. Mat apoi se adăogi la acesta cognumele stăpânului lor anterior cu sufixul anus, cum de exemplu: Polur Alezandrianus, ceia ce însemnă că un Gre-eare Alexandru vânduse pe Polux sati îl lăsase moştenire altei pers6ne. “Tot asemenea: Secundus Cuesaris nostri ser- tus „Crescentianus ; duna Liviae Vuecenatiana. Servii publici aveaii de ordinar două nume, Şi acesta ca un privilegii exclusiv, spre a “i deosebi de cer-Palti | sclavi, Ei. în genere porlă, în imseripțiuni, : numele de Publicus, carele devine Pullicius la Liberti. Libertul, adică certatul din sclavie», lua prenumele şi nu- mele gentil al patronului, Jar drept cognume el purta fostul nume al si de sclav : Cn. „Azius, Cn, I(ibertus) <gathocles. Cognomenele patronului nu *] putea lua nici o-dată. De exemplu: «/Ziberius Iulius Castor „Agrippianus», un fost sclav al lui Agrippa, anume Castor, liberat de imperatorul Tiberiii (Tiberius Iulius Cesar Augustus). Asemenea denumiri ale liberţilor 
1 € ait o mare însemnătate pentru de- - terminarea epocei, la: monumentele epigrafi 

; j n ce in cari ele se văd figurând, si adesea chiar ele ne completează cunoseința denumirilor ce purtaii unele per- Sonagii însemnate, patroni ai liberţilor,
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străin de: armata romană. Liber, în forma mat vechie Loe- 
besus s€ii Loibesos (de la rădăcina lib, loeb, de unde ver- 
bul libare) se socotea ca deul liberator 1) de griji şi ne- 
cazuri, deul veseliei şi al petrecerilor, pentru care ît era 
consacrată s&rbătorea culesului viilor, când se pute bea fără 
măsură și se pute vorbi cu limba deslegată.2) De aceia el 
era protectorul viilor, al cramelor şi pimniţelor cu vin (cel- 
lae), ca şi al neguţătorilor de vin.3) 

Liber şi Libera sunt şi divinităţile ori-cărei producțiuni 
abundente, nu numai a ogârelor, dar şia &menilor şi a ani- 
malelor. Ca deii al fecundității, al procreaţiunei copiilor, 
Liber avea drept simbol un phallos numit şi fascinzim, care 
în timpul culesului viilor era purtat într'un car şi dus cu 

"mare pompă religi6să din loc în loc până la Roma.t) Pâte 
că şi calificaţiunea specială de părinte, Liber pater stă în 
legătură cu ideia procreaţiunei. | 

Dar fârte de timpuriii fiind asimilat cu Dionysos sai Zizeridentin- 
cat cu Diony- 

-Sabasios, Bacchus al Grecilor, Liber şi-a perdut caracterul s&ă pro- e 
priă şi originar, a luat tâte mythurile şi epitetele deului gre- 
cesc, şi nu şi-a păstrat din ființa sa de odiniâră de cât dâră 
numele. | 

| 1) Paul Diac. p. 121: Loebesum et lochertatem antiqui dicebant Liberiu 
et libertatem. Ila Gracci do'țiv ct Îsigew. Laebesus, Labasius. Lăber,-Leiber sunt 
forme vechi latine, ca şi însăşi divinităţile Liver şi Libera. Nu e de admispă- . 
rerea lui Hehn (Kulturpflanzen, 70, 71) că Liber ar fi traducerea grecescului 
A5stos îhzodfptos, numele latin dat lut Dionysos, al cărui cult a venit în Italia 
într'o epocă, relativ vorbind, târdie, o dată cu cultura viței. Vedi Preller-Jordan, 
Romische Îlythologie 5, 48. - 

2) Paul. p. 115: Ziber repertor vini ideo sie apoellatur, quod vino nimio 
usi omnia libere loguantur. 

„5 C.1.L.V, 5543 (Lago maggiore): 1(oci) o(ptimo) m(azimo) C(apitolino?) 
ct Libero pati viniarum conservatori. — C. 1. L. VI,.4G7 (Roma) : deo sancto 
Numini, deo magno Libero patri et adstatori et conservatori h(atius) l(oci) coll(egii) 
Velabrensium. 

4) Despre phallos ca obieet de cult şi ca bun contra fermecelor,. vedi O, 
lahn : Uber den Aberglauben des bisen Blicks bei den Alten (în Berichten der 
K. Sichs. Ges. d. Wis. zu Leipzig 1855 p. 68 seq) şi Preller-Jordan, op. cit. 1, 
230; II 49, |
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Poporele de origină thraco-frygiană adoraii pe Diony- 
sos. sub 'numele de Sabazios, sati mat corect Savazios 1), 
în inscripţiunile: latine : Sabadius 2) şi Sabasius 3). Savazios 
se consideră ca: şi Dionysos, divinitatea care stăpânesce în- 
trega viaţă a naturei, «Suveranul Universului» ( zapzoipavos) ; 
de aci părerea că el iarna dorme şi vara se deşteptă, cum 

„şi serbările orgiastice identice cu cele bachice, ce se ce- 
lebrai în on6rea lui. Dar pe când Sabazius la Frygieni se 
identifică mai adesea cu Zeus de cât cu Dionysos 1), n&mu- 
rile trace îl confundă cu Liber pater 5), Liber este numele 
roman pentru eul lor principal. Ast-fel ne putem da scmă 
de ce în nici o provincie romana cultul lut Liber şi al so- 
ției sale Libera nu a fost atât de răspândit ca în Dacia, 
de ce numai aci Libera se numesce mater 6 după cum 
deului i se dice Liber pater. 

Numerâse altare li se ridică în diferite părţi ale pro- 
vinciei, de veterani, de soldaţi în activitate, cum şi de par- 
ticulari. Nu mai puţin de 20 altare sunt penă adi cunoscute?), 
Din acestea, e de observat că 6 provin din Apulum 8) 

„_1) Paul Kretschmer, Einteitung în die Geschichte der Gricchischen Sprache, Găitingen, 1896, pag. 195 seq. Despre cultul lui Dionysos-Sabazios la Geţi şi Daei, vedi opera nâstră Dacia înainte de Romani, p. 302—354. ” | 3) Deo Savadio (Dessau, Juscriptiones latinae sclectue I, 2189: dedicatiu- nea unui decurione al primului escadron de Dardani (ala prima Dardanorum prov(inciae) Moesiae). 
” 5) Dessau, op. cit., Nr. 9994. 

| %) Vedi în operu nâstră Dacia înainte de Romani, p. 303 inscripțiunea grâcă din Coloe în Frygia. Ai XaBatiw e formula obicinuită în inscripţitnile 'volive de acolo. Comp. Ramsay, Cities aud Bishoprics of Phrygia (Oxford 1895). 5) Macrobius I, 18 citând pe Alexandru Polyhistor, un seriitor din primul secol înaintea erei n6stre, dice: «Item in 'Thracia cundem haberi Solem atque Liberum accipimus, quem illi Sebadium (Sabazium) nuncupantes magnilica re- ligione celebrant, ut Alexander seribit, eique deo in colle Zilmisso aedes di- cata est specie rotunde, cuius medium interpatet tectum». Cf. Fragmenta Ilis- toricoru Graccorum. II p. 214 cd. Didot. C.I. L, III, 703, 704 privitâre la Liber Pater Tasibastenus, Cf. opera nâsiră, Dacia înainte de Tomany, 308 ) Arch, Lpigr. Mit. XIU, 193 (Germisara) : Libero patri ct 7 iV(er mare “odines. u(otum (s)o(leit) I(ibens) m(erito). “ a) 4 1. L. HI 792, 896, 930, 1065, 1091, 1092, 1093, 1094 10 1303, 1355, 1411, 1548, 7682, 7683, 7684, 7765, 7916, 19170 18731201 ) GIL. WI 1065, 1091, 1099, 1093, 1094, 776 o” d
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(Alba-Julia),. şi 5-din Potaissa 1) (Turda), adică din cele 
dou& lagăre legionare ale Daciei; altele s'âi aflat în' cas- 
telele auxiliarilor 2 ), precum şi în regiunea Abrudului 3), -la 
Sarmizegetusa *) (Grădiştea), Tibiscum 5) (lângă Caransebeş), 
Aquae £) (ISiskalan), etc. 

La Alba-Julia s'a găsit chiar altarul de cult al lui Liber 
” Pater, destinat templului insemnelor lagărului legionar ; el 

s'a înălțat de către primus pilus al legiunei XIII. Gemine, 
sub guvernatorul consular al celor trei. Dacii, consacrându-l 
guvernatorul Daciei Apulense, care era tot întrun timp: şi 

comandant al acelei legiuni. Consacraţiunea. se face după 
regulă de către legatul provincial în persână la reşedinţa 
sa oficială, în a. 183/;, pentru săn&tatea împăratului. Com- 
modus 7). Caracterul “oficial al acestui altar, şi înălțarea 
lui în numele întregei legiuni, resultă neîndoios din participarea 
primipilului ş şi din numirea guvernatorelui, care este şi legatus 

legionar ; căci se scie efectul actului dedicaţiunei (dedicatio): 
prin dedicaţiune. un lucru profan (res profana) ca şi un loc 
public (locus publicus) se transformă în lucru sacru (res sacra), 
şi în loc sacru (locus sacer): Sacra loca ea sunt, guae publice. 
sunt dedicata, sive in civitate sint sive în agro. Sciendumm : : 
est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps! 

eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem. (Digeste . 

89). 
Nu mai puţin interesant pentru cultul lui Liber pater 

DC. L. UI s96, 930, 7682, 7683, 7684.. 
2) C. 1. L. II 799, 1355. 
5 C.I. L. II 1261, 1803..(Ampelum) : Livero p[ajtri a Lijujer, Her- 

clialnlis et cervabu[s] Romanus Aug[usti] n(ostri) et Aur(elia) Creste voltlum)] 
posucrun|t]. Hercliani şi cervae sunt două „colegii, unul de bărbaţi, cel-lalt 
de femei. 

1) C. 1, L. III 7916,:7917. 
5;-C. 1. L. III 1548. 
5 C.I. LII 1411. . ! 
7) C.I. L.IIl 1099: Lidero patri sacrum pro saluie imp(eratoris) Costa is) 

AL, Anur(eli) Commodi Antonini Aug(usti). pii p(atris) p(alriae) L. Calvisius L. 
f. Velinu Secundus Falerione p(rimus) p(ilus) leg(ionis) XIII g(eminae) d(ono) 
d(edit) sub Vespronio [LCan]dido co(n)s(ulare] „dedic(ante) C]acrellio Sabin Jo 
I[leg(ato)].
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în Dacia este un. alt monument, descoperit tot lângă Alba 
Julia 1) şi servind ca altar de cult al Canabensilor, al vete- 
ranilor adică liberaţi din armată şi stabiliţi cu lăcuinţa înain- 
tea: valurilor castrului. | 

Canabae. Se scie că micele construcţiuni reclamate de nevoile 

vieţei de 'garnisonă şi destinate a servi de adăpost femei- 
lor, marchitanilor,  cârciumarilor şi altor negotiatores şi 
Gmeni de :afaceri ce însoţeait legiunile, se numiaii : cana: 
bae; ele erati de lemn şi construite uşor, pentru ca în ca- 
sul unui asedii al castrului să pâtă fi repede desfiinţate, să 
fie arse. Din aceste canabe, când ele se aflai în interiorul 
imperiului, iar nu. la graniţă 2), s'a desvoltat municipiile şi 
coloniile romane. 

In canabae clasa mai cu vadă alcătuindu-se din vete- 
rani, aceştia. determina forma cultului. De aceia decurio- 
nele. Canabelor de la Alba-Julia înalță un altar de cult lut 
Liber pater, precum în interiorul lagărului primus pilus, 
straja statornică a anticeY religiuni romane, ridică aceluiaşi 
dei un altar aseminea. 

Elementuleth= Dar cum se face ca Liber să devină deul principal in nic dac în ar- 
mata legionară castrele şi castelele Daciei, ca şi în canabe şi municipil ? a si auxiliură 
aciei şi: a Me- sieiinfiriore Causa trebue căutată în însăşi istoria armater romane. In primul secul al erei nostre, legiunea se compunea din Oş- teni recrutaţi în diferitepărțiale imperiului.) Hadrian schimba sistemul de până atunci al conscripţiunei ; el introduce sis- temul teritorial, conscriptiunea locală. 

De şi în Dacia acest principii pare 
mai tErdiii din causa lipsei de încredere în 
genă, căci găsim mulţi recruți Daci trimişi 

a se fi aplicat ceva" 
populaţiunea indi- 

ca să serve în legiu- 

1) C. 1. L. II 1093: Libere palvi ct Live veteranus leg(ionis) XIII gemLin Jae(?) d[eJc(ario) I(îbens) stolvit). L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). - | *)  Ast-fel se esplică de ce, bunidră, din canabele lagărelor de la Apulum şi Lambaese se formâză oraşe, nu însă şi la Bonna, Moguntiacum, Isca, Deva, Novae, Durostorum, cari tâte se găscă la granița imperiului, 3) Mommsen, Hermes, XIX, 

(rac) -Ci(audius) Atteius Celer 
Canabensiuun cum sti[s] etotim)
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nea III Augusta din. Africa 1) saă în Capadocia (ala 1 Ulpia 
Dacorum), în Britannia(CohorsI Aelia Dacorum), în Germania 
(Cohors II Augusta Dacorum equitata) şi în Orienţ (Cohors III 
Dacorum) — totuşi nu se pâte tăgădui, că cel puţin de la 
Marcu Aureliii încâce, cele dout legiuni staționate în Dacia 
(a XIII gemină şi a V Macedonică) erati recrutate în mare 
parte, dacă nu esclusiv, din triburile Dace. Aceste triburi conti.- 

nuaii să ocupe şi după cucerirea romană vechile lor țeritorii 2)— 
întru cât acestea nu li se răşluiseră în total s€ii în parte, spre 
a se da colonielor şi municipielor; ele formaă miliții lo- 
cale î) şi umpleii cadrele armatei legionare şi auxiliare a 

1) Intr'o listă a legionarilor africani posteridră lui Hadrian, ne întâmpină 
19 Napoceni; într'alta 5 ; într'o a treia (din a. 169 q. Chr.) un singur Napoceau, 
între toţi cei-l'alţi Africani. Cf. Hermes XIX 9 ; Cagnat, Parmee Romaine d Afrique, p. 
360 seg. 

2) Ptolemeiă (III, 8) carele scrie cătră a. 140 d. Chr., înşiră 15 triburi dace 
lăcuind unele lângă altele, în cinci serii, şi anume de la apus către răsărit: 
Seria cea mai de la Nord, 1) Anarţii, Teuriscii, Cistobocii; 2) mai la Sud: 
Prendavensii, Ratakensii şi Kaukoensii; 3) sub aceştia: -Biefii,  Buridensii şi 
Kotensii; apoi 4) Albokensii, Potulatensii şi Sensii; în fine 5) Saldensii, Keia- 
geisii şi Piefigii.— Un stilp miliar găsit în nordul Transilvaniei la Nagy-Almâs, 
pârtă următârea inseripțiune (C. ]. L. II], 8060) din a. 236 d. Chr. 

InfpJeratori [eJaesari Caius Iu[i(ius). Verus MaxJi[mi]nus p(ius) f(elix) 
aug(ustus) pontif[ex maximus) trib(unicia) potestai[is] II imp(erator) III co(n)s(ul), 
pater patria(e], et Gaius [Iul(ius) V[eru]s Maximus] nobi<li>>ssim[us] cxs(ar) 
fil(ius) Augu(sti] m(ilia) XVI a R..ul vico An[artarum]. 

Avem aci dovada, că aprâpe până în a doua jumătate a secolului al treilea 
„Dacia îşi păstrase divisiunea ci pe triburi; că acestea nu erai înglobate în cer- 
cul municipal, ci trăiait separat în zici de pe teritoriile lor, formând .regiuni a 
parte şi că în fine Anarţii îşi menţinuseră vechile lor lăcuinţe potate de Ptole- 
meii (3, 8, 3): Kazsovaw 35 vw Aaziav ăpembzozo. uâv ăpyoptvors did âva- 
pây "Avapro!. R..ul e de sigur numele unuia din vici Anarţilor.— Un alt monument 
găsit tot în Transilvania (C. 1. L. III 7633), în regiunea Someşului de adi, ne-a 
păstrat numele altui vicus: Samam (conservat în numirea actuală a riului Someş), 
în regiunea Ans..., adică a unui district, al căruia nume venea de la tribul da- 
cic ce începe cu Ans... Vedi textul acestei inscripțiuni în nota următâre. 

5) C. L. L. III 7633: Deae [Ne]mesi reg(inae) M. Val(erius) V(a)lentinus 
b(enc)fțiciarius) co(n)s ularis) [imi]i[es] le[g(ionis) XIII s'eminae) Gordi(anae,) 
aed[ilţis) col(oniae) Nap(ocae), agens sub siglnis) Samum cum reg(ione) Ans... 
v(otum) I(ibens) .m(erito) [p)(osuit), imp(eratore) dtomino) n(ostro) M(arco) 
Ant(onio) Gordi[ano] Aug(usto) et Aviola co(n)sțulibus) X...—(A. 239 d. Chr.). 
Avem aci un beneficiarius consularis care comandă. miliția indigenă chemată 

sub steg pentru vre-un cas de pericol, în vicul numit Samus din regiunea tri- 
bului dacic Ans... Despre miliția provincială a se vedea Tacit Annale XII, 29; 
ist. 1, 68; II, 58; II, 5.— Cf, Mommsen, Roem. Staatsrecht II? p. 820,
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Daciei, precum adesea-ori şi 'ale cohortelor pretoriane. ) 
Atunci nu trebue să ne mirăm, dacă pe timpul imperatului 

Commodus, deul principal al Dacilor, Dionysos-Sabazios, 
şi-a reluat locul s&ii de căpetenie în pantheonul dacic, ŞI 

sub numele de Liber Pater se adoră în chip oficial în la- 
gărele legionare de la Apulum şi Potaissa, după ce multă 
vreme mai 'nainte el formase vubiectul de cult al escadro- 

nelor şi. cohortelor auxiliare ; căci trupele compuse din pe- 
regrini ai avut tot-d'a-una dreptul de a adora în altarul 
insemnelor pe deii lor naţionali. Tot asemenea trebue es- 
plicată şi adorarea lui Liber Pater în capitala MoesicY infe- 
rire, în templul lagărului din Novac, de către soldaţii 
legiurei 1 Italice: aceştia erat recrutaţi tot din Daci, de 
ore-ce Ţara-Romănescă, la răsărit de Olt până la Dnistru, 
făcea parte, sub raportul administrativ, de Massia inferigră ; 
ea era pusă sub ordinele directe ale guvernatorului aceste! 
provincii, 
„Monumentele plastice afate în Dacia pot incă servi de 

mărturii pentru. contopirea deului naţional al Dacilor cu 
Dionysos-Liber. Anume museele transilvane posedă vre-o 
8 'reliefuri, iar unul se găsesce în mâna unul particular din 
Turda şi 'l.reproducem în figura alăturată.) Pe aceste reliefuri 
Liber Pater se presintă cu tipul lui Dionysos tincr, însoţit 
de Pan, de Silenus cu naiul, incă de un acolit Şi de pan- theră, dar cu mâna ridicată. Vasupra capului stringe un şerpe care e încoliicit pe braţu-i şi se întorce cu capul spre dânsul. "Tot aşa în ceremoniile associaţiunilor religiose ale 
lui Sabazios, conductorul colegiului strângea în mânt şi 
mişca d'asupra capului şerpi cu buce mari, pe când cer- lalţă membrii, încoronați cu plop alb şi cu molotru, jucati la sunetul tobelor şi al syringelor Îrygiene cu şepte țeve. 

1 7 383 = € ” 
Practonar 269, 2385, 2425. IX 1609. CE, Bolm, Die Zieimat der i e D . sed, Şi Julius Jung, Fusten der Prorinz Dacien, p. 100 seq. 
Diana tepi SZONSki, op. cit, tab. III, după o fotogralie, — Liber şi Libera, 
Di na Neg na ă DI vanus figurâză ŞI pe un baso-relief al arcului de triumf al 
5) aia d a senevent, reprodus de Meomarlini, Z monumenii e'le opere «tarie 
ceia cita di : Benevento 1889. tav. XXVII şi de Domaszewski, op. cit. tab. V lg. 3
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Astfel 'şerpele,: străin .cu --totul de Dionysos: grecesc, 'câ- 
racteriseză aci îndestul pe-deul dacic Sabazios. Şerpele 
mystic, băgat ca un simbol' şi ca o imagini a deului chiar; 
când în cista mystică, când în cutele hainelor inițiaților, juca 
un rol capital în misterele lui. Sabazius, şi dacă cineva vede - 
în lăcuință sa un şerpe cu bucele mari, se grăbea, fiind 
superstițios, să invâce pe Sabazius 1). 5 

  

      

  

LIBER PATER PE UN RELIEF DIN TURDA 
(în posesiunea fotografului Botar). 

d ti 
Afară de Liber Pater, ne apar ca dei traco-illyrici în Al 

ata romană. 

armata romană : Silvanus, Apollon şi Diana regina, epitet” 

pe care deița nu | pârtă de cât în inscripţiile aflate pe te- 

1) Vedi opera nâstră Dacia înainte de Romani, 311, i
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ritoriul etnic al Tracilor, Mosilor şi Dacilor.!) Este pro- 
babil, că sub numele romane ale acestor deităţi şi sub for- 
mele representative ce le-a dat arta grecâscă, se ascund 
nisce vechi divinităţi epichorice. 

„Prima pt Primus pilus, care a înălţat altarul de cult al luY Liber 
romane. Pater în lagărul de la Novae era originar din Caria ; 

„cel puţin cognumele săi de Carianus ar vorbi pentru acesta. 
El înainte de a se face primus pilus al legiunci, fusese că- 
lăreţ roman, şi spre a fi inaintat la primipilat restituise statului 
calul; de. aci titulatura sa: frimus pilus ex eguile romanv, 
cum avem. în alte inscripţiuni: centurio ex eguite romano. 

DC. 1. L. 1 7447, 19370, 19571, Moesia: C. 1. L. 111 1003; 6160, 8023 „19378.— Diana regina în Dacia și Ş
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$1. Provenina: Despre locul de unde s'a adus, vedi cele 
dise la s 1 al monumentului de sub No. 1. | 

Ş 11. - Natura Monumentul este un mic altar votiv de 
marmoră, înălțat în ondrea deului Joue cel pre-bun, prâ- 
mare şi părintesc, de cătră un lulius' Menopilus. 

Nălţimea totală: 0",70.—Nălţimea feţei scrise : 0,30. 

Lărgimea : 0",30.— Grosimea: 0,32. 
Pe- partea de. d'asupra:' se vede sculptată o fateră saii 

strachină de sacrificiii.
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$ II. Texul: 

| OM 

PATERNO 
SA CR.V M 

I vL 1 VS 

5 MENOPILVS 
POSVIT 

$ IV. Literatura : Su publicat pentru prima oră de Ern. 
Desjardins, (Joc. citat. p. 38,:No. 30); şi de aci apoi, de 
d-l Th. Mommsen,. (C. 1. L. III, No. 622ş). Cf. Hirschfeld 
op. cit. p. 61 şi Ephemeris epigraphica II nr. 364. 

Variantele mai însemnate sunt cele următore: 

rândul 1: 1-0:  — Puncturile nu există pe petră. 
» 2: PALERNO — Desjardins. Pe pctră este forte 

„+ lămurit PATERNO, precum a şi 

propus deja Mommsen, încât 
presupunerea lui Desjardins că 
Palerno ar fi un supranume lo- 
cal dat lui Jupiter, cade de sine. 

» 3: |V S. — Dos7ardius. Semnul ce se vede 
pe pctră, ca punct, provine nu- 
mai din corosiunea materiel. 

$ V.. Lectura: I(ooi) O(ptimo). M(aaimo) Paterno sacrum, 
Iulius Menopilus posuil.. E a, 

.„. „Traducere : Consacrat lui Joue celui pre-bun, pre-mare, 
părintesc, - Julius Menopilus. (acest altar) puse. | 

Ş. VI. Epoca: Inscripţiunea se. vede postcridră . secolului 
al. 3-lea după Chr.,. judecând de. pre forma. neîngrijită a li- 
terilor, mai cu „Semă „a SI 
Jo și. a lui P, ali;căru 

La denumirea lut I 

a. lui: S, carele .ește. tare -âplecat în 
i cerc este pe deplin închis... 
ulius Menopilus;.. închinătorul.acestui
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altar, observăm şi lipsa celor trei nume, îria. nomina, lă- 
„sarea adică la o parte a prenumelui, ceea-ce se “întâmplă 
adesea în epoca mai târdie, de la secolul al douilea înece. 
Cognumele :grecesc de Menopilus (Mzvsgos, adică camicul - 
forţei») care ne întâmpină pe alte monumente epigrafice 
sub formele Menophilus 1) şi: Menofilus?), pare a indica ori- 
gina libertină a lui Iulius Menopilus. Se scie că prin sclavi 

şi prin clienţi forte multe numi greceşti, cari la început 
erai numi individuale, aii pătruns în nomenclatura romană 
întrebuințându-se drept cognume. Mai cu semă clasa mijlocie 
și cea de jos obicinuesc a purta asemenea cognomina gre- 
cești, în Italia ca şi în provincii. 

$. VII. Owservaţiuni: Epitetul de Pafernus, dat lut Joue, NU ggpdaPiter Pa- 

1 mai întâmpinăm, de pre sciința nâstră, de cât într'o in-.-. 

scripţiune aflată în Transilvania şi în alte două din Serbia.3) 
El pote avea un întreit inţeles : sait că'se.referă la însuşirea de 
Părinte al Deilor, atribuită lui Joue (Țufiter-lovis, pater 
deum, «divum pater atque hominum rex», precum dice poetul 
Ennius 4); sai este :pus în loc de pater, epitetul obicinuit 
pentru mai mulți dei, ca: /zipiter, Marspiter, Liver pater, 
Janus pater, Diespiter, Dis pater, Quirinus pater, Satur- 
nus pater, Neptunus pater, etc.5), sai că acestă calificare 
Paternus, amintesce aci metaforic despreDeul patriei, deul 
locului nalal, precum se găsesce în două inscripţiuni din 
Roma: Laribus Paternis€) si deo paterno.") . 

Jupiter Sta- Ca dei militari în epoca republicană .se adorau Jupiter, torlubiise Sta 
„. Feretrius, 

1) Wilmanns, Fzempla Inscriptionan. latinarum, No. 365, Pa 
2) .]dem No.' 321; C.-1. L: II 8199.. . 
CL. L. II 804. 6303, .8148. ” : 
1) Annal. VI, 19. De altmintrelea numele însuşi de Jupiter | sai Tuppiter 

conţine deja în sine pe pater, fiind compus din Jov sa Ji-paler,  lăvi-piter, 
Iou-pitor. 

5) Preller-Jordan, Romische: Al pthologic?, I 36. : 
, 5) Orelli, Zuscriptionum latinărum selectarum conplissinuta Collectio, No. 1067. 
In Roscher, Ausfiihrliches Lexikon der 'Griechischen und Rămischen. Mythologie, 

colâna 750—754 nu figurâză Paternus printre cpiteiele,, lui i Jupiter: ne 
7). GC... L. VI 2801, re 
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Stator!) şi Jupiter Feretrius,?) adică forţa de resistență şi forţa 

de atac 3), defensiva și ofensiva. După legendă ei dataii încă 

din timpul lui Romulus, care le înălţă câte un templu : lui Sta- 

tor în locul unde Via sacra sai calea Victoriei urcă pe mun- 

tele sacru al lui Jupiter, adică pe Palatin, far lui Feretrius pe 

Capitolii sub un stejar sacru, unde se depuneii:spolia opima, 

adică armele luate de şeful armatei romane de la un rege 

"sai general inamic, pe care la învins în luptă dreptă. Mai 

terdiii generalul care a dobândit spolia opima, aducea lui 

Feretrius o corână de laur. In timpul imperiului atât Jupi- 

ter Stator, cât şi Jupiter Feretrius nu. mai sunt adoraţi ca 

dei ai armatei ; ei incetaseră deja sub Marius, care, cum: 

se scie, a introdus reforme radicale in. armată.) 

dubiter Opt După legenda romană Jupiter optimus maximus este o 

creaţiune a Tarquinilor ; aceştia înlătură pe Feretrius şi Stator, 

deit lui Romulus, ca şi pe vulturul -acestuia, şi fac din deul 

protector al dinastie! lor «deul cel mai bun şi mat mare» Jupiter 

optimus maximus al armatei, ca și al statului. roman, repre- 

sentantul cereșc al puterei romane, şi" dă. ca symbol aquila. 

Ast-fel se nasce pe Capitolii cultul lui Jupiter Optimus 

Maximus ca al căpeteniei supreme a Statului sai al celui 

mai înalt magistrat ; lui se atribue putere lumescă şi ono- 
ruri, triumf şi majestate, majestatea supremă a. poporului 

roman. De aci îl vin epitetul de Optimus, adică de cel mai 
bun în putere şi. ondre, de cel mai mare printre toţi deii 

ŞI epitetul de Maximus, adică cu puterea şi majestatea cea 
mai înaltă 5). 

i) Cicero de divinatione |, 35, 77. 
1) Dio 55, 5 (Augustus) zi Găzvry îs 705 Ales zo5 GEpeTpiob apă ră 

voubâuzuov Zsijvsţs. CE Monumentum Ancyranum 1, 99—24: -Quos pro victo]ris 
triumphos mihi selnatus decrevit, iis su|persedi. J[ori autem lau 
Capiltolio «olis' gquac) quoque bello nunculpareram - sol 
pasagiii Domaszewski, op. cit. 117 seq. 

5) Feretrius stă în legătură cu ferire şi însemn6ză « 
duce Infringeri saii loviri. Preller (op. cit.1 199) derivă cu 
«dlică piedestalul făcut din trunchiă de arbore, 
pune spolia opima luate de la inimic. 

<) Plinius naturalis historia 10, 
2) Preller.Jordan, op. cit. 96. 

"Jus deposui ; în 
dtis. Comp. asupra acestui 

(eul lovitor» care pro- 
vântul de la feretrum, | 

pe care se obicinuia a se ex- 

16. Cf. Domaszewski op. cit 118.
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INo- 5: 

  

$.1. Proveninţa: Locul precis unde s'a găsit acesti mo- 
nument nu este cunoscut; conţinutul săi însă face a crede 

că el provine din ruinele coloniei Ulpia Oescus (astă-qi 
Ghighiu, pe malul drept al rîului Isker, spre răsărit de Ni- 
copole, în Bulgaria, şi în faţa satului Celeiu din jud. Ro- 

manaţi). m 

__S.11. Natura: Este un mic altarvotiv de petră calcariă, înălțat 

lut Joue, de cătră un 6re-care Marcus Disius G(eminus?). 

Nălţimea totală, : om.70.—Nălţimea feţei scrise: 0",35, 

Lăţimea: 0",42.—Grosimea: 0",36;
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$, II. Textul: 

1 0 M 

M-DISIVS G 
AVG: COL: 

VL POICI 
5 BOTVN PP 

$. IV. Lieratura: S'a publicat mai întâi de d. Th. Momm- 
sen (Corpus Inscript. latinar. II, no. 1624") de pre copia 
trimisă de Justus Friedlaender; aport de Ern. Desjardins 
(loc. citat. pag. 22, no. 13). Copia lui Desjardins s'a emen- 
dat în additamenta la volumul III din Corpus (pag. 1018), 
iar a lui Friedlaender in Supplementum al aceluiaşi volum 
No. 8043. | . 

Varianta mai însemnată este cea următore: 
rândul 4 : C /// VLPOICI — Desjardins. Nu se vede nic! 

” o urmă de literă înainte de VL ; 
sunt numai nisce scavaturi na= 
turale ale petrer. 

In copia lu! Friedlaender fi- 
&ureză din erdre un al şeselea 
Trend cu semnele : /], pe când 
nimic din acestea nu există pe 

-- petră, 
8. V. Lectura: (004) O(ptimo) IM(aaimo), M(arcus) Di- siusG(erninus?), A ug(ustalis) col(onicz) U. Ipție) Oici( =Oesei), botun(=ooturn) P(osuit). | | 
Traducere : Lui Joue cel pre-bun, pre-mare, Marcus Disius Geminus (2), augustal al coloniei Ulpia Oescus, din pietos jurământ. puse (acest altar). . $.VI. Epoca: Atât forma lătăr€ţă şi neîngrijită a literilor, cum de exemplu a lui S, „ex care este f6rte culcat, cât ŞI ne- regularităţile de ortografie, iar mai cu scmă înlocuirea luy
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V latin prin B grecesc şi terminaţiunea zu în loc de an 
în cuvântul BOTVN, ne fac a crede, că acest monument este 
dintr'o epocă fârte terdie, posteridră pâte secolului al III-lea după Christos, când se obicinuia a se scrie, preposiţiunea 
cun în loc de cum 1) şi când inscripţiunile latine se gre- “cisai, a 

* $ VII. Ovservaţiuni: In partea dreptă monumentul pare a A Grezita inter... întreg, ast-fel că săpătorul petrei n'a gravat din cognumele Pesiardins. personagiului de cât prima literă G. Acest quadratar, pe 
cât se vede, nu cunoscea limba latină, şi a facut mai multe 
greşeli ortografice : Oici în loc de Oesci, botan în loc de 
“Volum. | e 
„* Adevărat este, că pentru acest din urmă cuvânt, Des. 

- Jardins ?) a propus a se citi Botun(ia) sai Botunu(i0), sub- - 
" înţelegându-se natione, şi că prin urmare s'ar însemna prin 
acesta, ca patrie a lui Marcus Disius, actualul Vidin, care 
în evul-mediii se numia Bodunum. 
„In contra unef asemenea conjecturi: vorbesce însă, mai 

întiii împrejurarea, că nici un monument chartografic, pre- 
cum şi nici-un scriitor din vechime saii din evul-medii nu 
menţioneză la Dunăre sai aiurea vre-o cetate Borunia ci 
se găsesce -în Moesia superidră una cu numele lămurit de' 
Bononia 3). e 

„.. A admite împreună cu Desjardins, că în Itinerariul An- 
tonin, în Hierocles, în Notitia, în Procopiu etc. figureză 
din greșelă de copist Bononia în loc de Botunia, nu este 
cu putință €), | a 

Apoi iar indicarea patriei nu ar fi pusă nici-decum la 
locul stă, după arătarea calităţii de. augustal a lui M. Di- 
sius, ci ar fi trebuit să fie înşirată nemijlocit înaintea cog=- 

1) d în loc de o: bectigal CL. L. Il 1647); Quadrivis (ib. 1440). CE, Fphem. cpigr. VIII, index p. 582. | i pi . 2) Loc citat, pag. 24. ” a 
- 5%) Iinerariul Antonin, ed. Parthey şi Pinder, 219, 2, pag. 103. — Hiero- cles XV, p. 655 ; Theophylact VI; 4, Notitia Dignitatum, câit. Bocking |, pag. 107, Procopios, :.De..acdif. IV, G. — Cf. mai sus inscripțiunea No. 2. mi *: 4) Desjardins, loc citat, -pag. 25. ae
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numelui sai imediat după densul. Prin urmare nu încape 

îndoială, că botan este pentru volum, precum deja Henzen 

spusese cu punct de întrebare 1). Nu mat mult fericită este 

cealaltă coniectură a învățatului regretat epigrafist, ca la 

începutul rândului al 4-a să vedem un C urmat d'un punct, 

pe care să-l explicim prin Copia, şi să citim rindurile 3—4 

ast-fel : aug(ustalis) Col(oniac) C(opiae) Ulpiac) Oici. In- 

dependent de faptul, că ptnă acum nu s'a constatat ca Ul: 

pia Oescus să mai fi purtat un al doilea cognumc: Cofia, 

rămâne cuvântul simplu, după cum am observat deja mal 

sus, că nu există pe pâtră acei C, sau ort-care altii literă. 

Intre oraşele de pe malul drept al Dunări! de jos, co: 

loniile Oescus şi Ratiaria (Arcer-palanca), Novac şi munici- 

piul Troesmis (Igliţa), aii jucat rolui cel mal insemnat, mal 

ales în cursul secolilor al [I-e şi al IIl-l*. 

„elenta Ra- Ratiaria a fost între cele d'ântâiii lagăre legionare sta- 

pilite la Dunăre 2) de la a 12—14 d. Christ,, când tot atunci 

se fundeză limesul danubian?), se mută legiunea IV Scythica 

din interiorul țării, de la Naissus (Niş), la Ratiaria, şi se 

ridică castele la punctele strategice, pe unde Dacil obict- 

nuiati să trecă fluviul şi să pustiască teritoriul roman. 

„Colonia 0e- “Printre aceste castele se găsea şi Oescus. Garnizona 

unor atari praesidia danubierie, compusă din trupe uuxiliare, 

pe ici şi colo din vexilla legionare şi chiar în cas de nevoe 

din miliţie provincială, asculta de ordinile unul praefeclus 

cuvitatium Moesioe et Troballiae, înfiinţat de imperatul Ti- 

berius?). Prin civitas Moesiae se înţelegea Ratiaria, iar prin 

La Desjardins loc citat, 25: «N'est-ce pas plutot Votum=tolum posuil 7» 
, ) Florus (II, 28) vorbind despre expediţiunea generalului roman Cn. Cor 

nelius Lentulus (după a 9 p. Chr.), întreprinsă contra Dacilor pe malul stâng 
al Dunării, dice : misso igitur Lenlulo ultra ulteriorem reppulit ripam; cilra 

pracesidia constituta. Sictum Dacia non vicla, sed summola alque dilata est, 

| 5) Rufius Festus Wreziarium S: limes inter oma var 
gusta Vindelicaun per Noricum, Pannonias ct ALocsiam e a de 
| ) C. IL L.V 1838 : C(aio) Baebio P(ubli) [(ilio) Cla(udia) Attico ÎI vir(0) 
iure) [dticundo)], primo pil(o) leg(ionis) V Macedonic(ac), praeffecto) c[i]ritat(ium) 
Moesiae et'Treballia[e, pra[ef(ecto) c[i]vit(atium) în Alpib(us) maritumis, t[r(ibuno)] 
mil(iturm) coh(ortis) VIL pr(aetoriae), primo pilțo) iter(um), procurator(i) 'Ti(beri) 
Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici in Norico civitas Saevatium et Laiancorum
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civitas Treballiae: Oescus, cum resultă destul de lămurit: 
"din Ptolemeu 1).. | 

Cam pe timpul lui Vespasian, în ori-ce cas nu înainte de 
Traian, Oescus devine lagăr legionar ; monumentele epigra- 
fice constată aflarea aci a legiunilor Litalică şi a V Macedo- 
nică?); numai după ce Domițian crează comandamentul Dună- 
rii de jos, prin divisiunea Moesiei în dou& provincii osebite : : 
Moesia superior şi inferior ?), -şi după ce Traian desăvirşeşte - 
cucerirea Daciei, Oescus înceteză de a mai fi castru legionar, : 
căci îşi perduse însemnătatea lui strategică de a mai închide 
valea Oltului, întru cât acesta se găsea acum în mâna Ro- 
manilor, iar câmpiile 'Țării-Românesci trebuia să fie apărate. 
de armata Moesiei inferidre. Așa se face, că unde în epoca 
Havică apărarea Dunării de jos se reduce şi era concentrată - 
în triunghiul format în apus şi răsărit de riurile Margus: 
(Morava) şi Utus (Vid), acum noul comandament creat de. 
Domițian, are sarcina să apere din marele castre perma- 
nente :: Novae, Durostorum şi Troesniis România la răsărit 

„UI 9, 3: Pamapia Moâvy, zodovia.— Il 10, 5: Oioros TpiBadav. 
Ptolemeu aşză pe Moesi în Moesia superi6ră de răsărit, la apus de rîul Ciabrus 
adi Cibriţa, deci: în regiunea Raţiariei ; pe Tribali din contra, în Moesia de jos - 
apusană, la Qescus. 

?) Două inseripţiuni găsite la Beşlii, (13 kilom. departe de Ghighiu): 
1) Caius Vibius Cai filius Fabia Fronto domo Brizia vel(e)ranus legionis 

V Ilacedoniae ; " . . 
2) [Quintus] Talonius, Quinti filius Aniensi Costa Arimini veteranus legionis 

I Ialicae vizit annos L, heres faciendum curavit. 
Originea italică a ambilor legionari, cum şi locul unde inscripțiunile s'a 

aflat, dovedesc că acestea datează din secolul I, fiind-că precum se scie, Ha- 
drian întrodusese recrutarea teritorială s6ii locală, iar aci vedem servind în le- 
giune soldaţi originari din Italia.—C. 1. L. XI 1835 un leg(atus) Tiberi Claudi 
Caeslaris Aug(usti) pr(o)]pr(actore provinc(iac) Doesiae leg(îonis) IV Scytlhic(ae) 
et leg(ionis)] V Iaced(onicae). 

5) Acesta se face cam în a. 83 d. Chr.; cel puţin diploma XIV (Corpus 
Inser. Latin. Il) din 19 Sept. 82 prin cuvintele: quae sust în Moesia sub.... 
ar6tă cu probabilitate, că atunci provincia Moesia încă nu fusese divisată. Pe 

de altă parte: guvernatorul Lucius Funisulanus Vetonianus, care guverna Pan- 

nonia in Septembre 84 (diploma XVI) şi continua tot ast-fel în Septembre 85 
(diploma XVII), fusese mai 'nainte (C. 1. L. III 4013) leg(atus) pro pr(aetore) 
Moesiae Superioris, deci la 83 sc la începutul anului 84. Prin urmare în acest 
interval, între 83 şi 84, trebue să punem crearea unui comandament militar se- 
parat pentru Moesia de jos.
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de Olt. De aceia legiunile din Ratiaria şi Oescus st duc 

x mat ântâiti la Durostorum, apor la 
aiurea : legiunea I Italic? ste ] 

Novae ; legiunea V Macedonică, deja sub Domițian, la [roes- 

mis ; legiunea XI Claudia la Durostorum, după plecarea de 

aci a legiunei I Italice. Imperatul “Traian acordă canabelor 

din Oescus şi Ratiaria dreptul de colonie, de aceia ambele 

se numesc: Ulpiae. 
| 

- Augustalitatea. In fine inscripţiunea, ce comentăm, ne arată că inchină- 

torul altarului a fost Augustalis al coloniei Oescus. 

Augustalitatea era o instituţiune, creată în epoca lul Au- 

gust şi pentru cultul acestui împerat, de la care a impru- 

mutat şi numele. Ea ave un îndoit scop: pe de o parte de 

a aduce sacrificii şi a da jocuri pentru cultul Romei şi al 

Augustului, pentru cultul adică imperial instituit de August ; 

pe de alta de a veni în ajutorul financelor comune! prin 

contribuţiuni şi cheltueli ce cădeii asupra magistraţilor ŞI 

preoților în funcţiune. Ea consista dintr'un colegiii de 6 

bărbaţi, sex viri Augustales!), numiţi pe fie-care an de ciitre 

decurioni cu obligaţiunea de a plăti la casa oraşului o taxă 
de intrare în funcţiune, (Summa honoraria) de a da po- 

porului jocuri (ludi) cu cheltuiala lor proprie, precum şi 
alte contribuţiuni substituite acestora (pro ludis, pro munere). 

In schimb ei 'se bucuraii de Gre-cari privilegii, aveti locuri 
reservate la spectacole şi o posiţiune intermediară între Se-. 

natul municipal (ordo decurionum) şi restul cetăţenilor (plebs 

urbana). Ei formati clasa cavalerescă a municipiilor ; şi cum 

în majoritatea casurilor sexviri erai numiţi dintre libertini, 

se nţelege de ce candidaţii la sexvirat erai aşa de numeroşi: 

liberţii, precum se scie, neputând să ocupe magistraturi şi 

| :) In unele provincii, ca în Dacia, Moesia, Lusitania şi vr'o câte-va părţi 
din Italia (Lucania, Apulia, Campania, Brutium) găsim pe inseripțiuni numai 
Augustales ; într'altele : când sez viri, când. Augustales, sâii şi pe unil şi pe alţi 

_ In Africa sexviri sai Augustales ne'ntimpină mai rar, pe când în provin. 
ciile greceşti nu-i găsim nici de cum. Negreşit, că Augustalitatea deşi a îmbrăcat 
în ltalia şi în provincii o formă comună, acâstă formă însă presenta multiple 
variaţiuni, fiind lăsate la libera disposiţiune a fie-căruia oraş introducerea şi or- 
ganisarea acestei instituțiuni. .
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sacerdoţii, se mulțămâi cu 'on6rea une! quasi-magistratură, 
s6ii mai bine a unei magistraturi fictive, care nave în sine 
nimica real, de cât cheltuelile -şi pompa. Pe de altă parte 
însă financele oraşului se vedâi uşurate, prin contribuţiu- 
nile augustalilor, ast-fel că raţiunea ființării acestui collegiti 
erati tocmai interesele economice ale comunităţii. !) 

Seviri augustales, după eşirea lor din funcţiune, păstraii 
încă prerogativele lor :onorifice ; ei devenii membrii ai or- 
dinului Augustalilor, 'ordo Augustalium ?), sâii simplu Au- 
gustales. Aceştia nu formaii o corporaţiune în sensul juri- 
dic şi nu putâii avea un patrimonius de cât numai prin ex- 
cepție. In acest cas colegiul augustalilor ai o casă finan- 
ciară (arcam habere), magistraţii lor : guinguennales, cura- 
tores, quaestores, precum şi patronii lor. Un asemenea patron 
al augustalilor din Oescus a fost Iulius Capito, arendașul 
vămilor Illyricului şi al ripei Thrace î), despre care se va 
vorbi la locul s&i mai la vale. 

1) Th. Mommsen, Romischea Staatsrecht, II 459 seq., care nu admite con- 
clusiunile lui J. Schmidt, (de seziris Augustalibus; Halle 1878 şi Marquardt, 

(Jiâmische Staatsiericaltung |, 312 seq.). Mai vedi Mourlot, Zssai sur Phistoire de 
PAugustalite dans PEmpire vomain, Paris, 1895. | 

2) Un ordo real a devenit Augustalii în cursul timpului numai, şi nu 
pretutindeni, cum bunidră în Gallia Narbonensis. Vedi Otto Hirschfeld, zur Ges- 
chichte des romischen Itaisercultus (Berlin 1888) p. 7 şi obiecţiunile contra 
părerii. lui Mommsen, care contestă Augustalităţii ori-ce caracter religios, şi o 
consideră numai ca o imitație a ordinului ecuestru. roman. 

5) C. 1. L. III, 753, inscripţiune aflătre în Museul naţional din Bucuresci.
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$. IL. Proveniaţa: Monument din fosta: colecţiune a gencra- lului Mavros. Nu se scie locul unde a fos găsit. 
SIL. Natura: Mic altar de pâtră calcarie cu literile inscrip- țiunei fârte strînse, cu liniuţile literilor E, F, L de tot mict, Cele două d'ăntâiii litere din primul rînd sunt lovite cu cio- canul. 
Nălţimea monumentului : 0",60.— 

0,29. 
Lăţimea : 0%,24.— Grosimea : 0.22. 
Ş. II. Textul: 

i 

Nălţimea feţei scrise 

IIYNIVS ERMES 

LIV LIOBI:BVoŢ. 

VN-: LEBuH S : 

lOLBI:7: 

$. IW. Literatura: S'a 

jardins, în Annals |. 
d. Th. Mommsen în 

publicat pentru prima 6ră de Ern. Des- Cc. p. 40 N“ 35; şi de aci apoi de Corpus ÎInscriptionum Latinarum UI
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No: 6228 ; în Suplementam al vol. III N“ 7595, se repro- 

duce după o copie mai. esactă. 

Dim mai ântâii textul „publicat de cătră Desjardins: 

E 

IV NIVS: FR ME S 

BIVIEDEB: VOTA 

[ NIL BE S-| 

LOLBI-LȚI 

Pe temeiul acestui text numitul epigrafist admite, că 

monumentul votiv a fost înălţat de libertul Iunius Hermes 

către Bivia ;. în rîndul al 3** şi al 4: cugetă la poporul 

Bessi şi la oraşul Olbia, fără a ne artta în ce legătură stai 

cele două rînduri din urmă cu rindurile precedente. 

Copia din Supplementum presintă următorele variante : 

rîndul al 2!*: 11V 1IOBL: BVOT.: 

» al: VNIEBHS i 

> qi : OIBET RCA 

Tinem textul. nostru ca pe deplin sigur şi nu inclinăm a 

citi la începutul rindului al 212 [7 u(î7),;cum se propune în 

Supplementum. Totuşi trebue, să recun6scem, că săpătorul, 

forte probabil un grec, care nu scia de' loc laţinesce; a în- 

curcat r&ii de tot întrega inscripțiune. -. 

$. V. Lectura: [ Titus] Iunius (I)ormes aeierbua) Io) 

[o ]ot[am] I[ilo[en]s [slol[ulr. Ia 

Traducere : Titus lunius Hermes libertul bucuros împlini 

lui Joie pietosul jurământ. | 

$. VI, Epoca: Judecând după forma literilor, intrebuințarea 

lui B pentru V şi a formei Botan pentru votur, pare a fi 

secolul al IV!“ după Chr. 

Ş. VII, Ovservaţiuni: Libertul aparținuse ca sclav unui ce 

tăţen roman Titus lunius, şi înainte de a fi ertat de robie 

se, numise Hermes. _s:
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Ş. L. Provenina: Din fosta colecţiune a generalului Mavros. 
-S.1L. Natura: Altar votiv fragmentat, căruia lipsesce 

partea superidră şi laturea dreptă, cu o parte din inscrip- 
țiune. - Rîndurile inscripțiunei, scrise cu litere de diferite 
mărimi, se întind în mod inegal pe modelaturile postamentului. 

 Nălțimea : 0m,3s5.. 

Lăţimea : 0*,27. 
$. III. "Lextul: 

 ILLINVS 

PRAEPOSIT g 

" TIONWMEXVOToP g 

EL PATER 
„Su IV. Literatura: S'a- publicat de Ern. Desjardins (loc citat 

„_P. 41 N" 37) şi de aci apot de d. Th. Mommsen (C.I. L. III 
Ne: 6227). Otto Hirschfeld, (Epigraplhusche Nachlese pag. 61), 
o emendsză, iar Domaszewski. in Supplementum volumului 

„III“ Ne. 7594 o reproduce din noi. | 
Variantele sunt cele următore : | 

“rîndul 1: ALLINVS — Desjardius ; Furschfeld; A de la 
| început nu se observă pe piatră, 

find fractură ; probabil, că tot 
aşa era şi în anul1868, când Des- 
Jardins a copiat monumentul, ca ŞI 
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în: 1873, când d. Hirschfeld Ta 
emendat,. de Gre-ce spărtura pe- 

„trei parea fi încă din vechime. 

p alea PRAEPOSITII - — Desjardins ;: PRAEPOSITV$ 

| „Hirschfeld. 
„Pe pâtră după PRAEPOSITY vine 

. a "o “frunză, iar nu. urme de litere. 

„n 3%'TONVM — Domaszerwshi. Pe p&tră se vede 

E | sigur TIONVM, aşa că lectura 
[coh(ortis) britt] onum a lui Do- 

" maszewski trebue înlăturată, ! 

EX VoTO POS—Mommsen şi Hirschfeld. După 

| pP vine o frunză. 

» pat EL PATET — Desjardins. Pe petră e de sigur 

EL PATER, de aceia lectura pro- 

pusă de d. Mommsen: Apr]il. 

Pat(erno)et [Arcesilao cos?], este 
inadmisibilă. 

$.V. Lectura: . „ Geme]llinus (?) praeposit(ut5) vexilla]tio- 

num: ex voto.: p(osui?). [? Jupiter) Olptimiis) Maximus) 

colel(estis) pater. 
Traducere: Gemellinus (?) şeful vexillaţiunilor, după pieto-: 

sul jurăment a pus (altarul), Joe cel mai “bun şi cel mai 

mare ceresc părinte ! i 
Ş. VI. Epoca: Monumentul, după forma literilor, pare a î 

din a doua jumătate a secolului al II saii începutul celui 
următor. Anul 267 atribuit inscripţiunei în Corpus cade de 
la sine o dată: cu lectura propusă: Apr]il: Paiterno) et 

[Avcesilao cos]: e ă 
$. VII. Observaţiuni = Monumentul fiind întreg în partea despre _Gomplectarea 

drepta, ca şi în partea'superidră şi inferi6ră, nu lipsesce alinseripțiunei 

* din inscripţiune de cât partea stingă. La începutul primului 

rînd era prenumele și numele gentil al celui ce a ?nchinat . 

altarul ; în al doilea pâte domus sati patriae indicatio a lui ; 

rîndul al treilea începea de sigur cu: vexil/a]tionum; r&- . 

mâne rîndul al patrulea săpat cu litere mai mari, care lasă.
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mai multă indoială. După chipul de „redacţiune al inseripr 

țiunilor votive, în urma lui ez vozo posuit nu sar mal aş- 

tepta de cât numele celor doui consuli pentru datarea mo- 

numentului. Nominativul Pater însă esclude atare posibilitate, 

Conjectura [Jupiter Optimus maximus colel(est:s) pater, 

deşi îşi păsesce până la un punct analogie în lovi O[primo 

Mazimo celesti patrono, (C. I. L. III 1948), dar este puţin 

probabilă. .. 
Vezilatio și. Inchinătorul altarului se. intituleză pracposilus [oexilla]- pr'aepositua ve- 

tionum. Ori-ce detaşament al unei legiuni sat al une! trupe 

auxiliare, care fie: în cuartir de farnă, fie în bătară, fic al- 

cătuită cu scopul de a face drumuri scii a lucra la fortă- 

reţe, fie spre a pădi graniţele şi căile militare, — formă o 
comandă aparte, trebuia să aibă şi un veai//uru al stii pro- 

priti. Acest vexillum scii steg, spre deosebire de sigaum 
(stindard), consista dintr'o bucată de pândă pătrată, divers 
colorată și pe la margini cu ciucuri, care se fixa pe un 

lemn pus d'acurmedişul în vârful unei sulițe sai unul lemn, 
ca'.stegurile -de biserici şi de corporaţiuni din dilele nostre. 
D'asupra lemnului transversal, se afla o mână strângând 
vârful lăncii, iar vexillum purta ca legendă numele corpu- 
lui -de armată, din care se alcătuise detaşamentul, precum 
şi numele împăratului 1). Un asemenea detaşament se nu- 
mea vexillum sai cexillatio, şi soldaţii ce'l compuntii se 
numiaii vexillarii. De ordinar vexillaţiunile erati formate în 
vederea unei expediţiuni r&sboinice ; contingentul lor varia 
după împrejurări, şi comandanții lor de asemenea puteu fi: 
un dux, un legatus s€ii .un tribunus legionis. Comanda vexil- 
lațiunilor mai mici se încredința la persone de ordinul 

1) Domaszewski, Die Falhnen înv Romischen IIeere, 
seg. dă representaţiunile . diferitelor vexill 
monumentele epigrafice. Vedi şi Gr. G. 
Klissi, Viena 1895, pag. 99. 

Wien 1885, pag. 76 
a de pe Columna Traiană şi de pe 
Tocilescu. Alonumentul de la Adam 
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ecuestru numite praepositi 1), şi cari de ordinar erai cen- 

turioni 2). Inscripţiunea n6stră nu arâtă cu ocasiunea căreia 

expediţiuni r&sboinice se formase Vexillaţiunile comandate vezitzatiotn 

de închinătorul altarului. P6te că aci nu e vorba de vexil- NI 

lationes formate provisorii în vederea unui r&sboiii, ci de 

vexillationes în înţelesul de mai târdiii. Anume de la Ha- 

drian încâce vexillatio este termenul technic spre a designa 

un corp permanent de armată auxiliară. Asemenea corpuri 

erai întrebuințate tot-Wa-una la fruntariile provincielor. 

Ast-fel: în Spania pe litoralul mării 5), în Moesia Inferidră 

la graniţa Traciei şi Moesiei î), în Panonia Superidră la 

graniţa Dalmației 5) în Germania de Sus la graniţele Re- 

ției €), iar în Numidia în diferite puncte 7). Comandanții lor 

sunt numiţi de guvernatorul provinciei, -din 'centurionii ar- 

matei provinciale, din centurionit statului săi major, şi cară 

în -calitate de praepositi alcătuesc de acum înainte, adică 

de la Hadrian, un grad ofițeresc statornic. 

Atari numeri si vemillationes închină adesea altare 

deilor milităresci, în special lui Jupiter Optimus Maximus, 

Altarul de care ne ocuparăm ar putea să aibă aceiași des- 

tinaţiune ; numai în acest Cas completarea rîndului al q-lea 

din inscripţiune ar dobândi şi ea Gre-care temeinicie. 

2) Marquardt, Rom. Staatsveracaltung, Il 449 seq.— Mommsen, FEphomeris 

epigraphica |, 134 seq.—lIn collecţiunea Museului nostru naţional se află o in- 

scripțiune grecâscă privitâre la P. Aelius Ammonius, care fusese praepositus 

vexillationibus formăte din trupele Capadociei şi împărțite trupelor de operaţiune 

în Armenia (fppmoăpsvov orpartwrxo îy zapazăte: "A puewzră) orparuorâv Errap- 
eiac Kazzabtzov), în vederea răsboiului partie al lui Gordian. Exemple ana- 

loge : pracpositus vezillationum „Daciscarum (0. |. L. VIII, 5349.7978), praepo- 

situs vezillationibus Ponticis aput Scythia(m) et Tauricam. (C. 1. L. VIII, 619). 

Vedi Tocilescu, Aeuc Înschriften aus der Dobrudscha, Wienna, 1884, pag. 93. 

3) Despre pracpositi vedi Henzen în ann. deltinstii. - 1850 pag. 40 seq. 

4) C.I. L. Il 6183. | | 

5) C. 1. L. Il 7449: vexillaţiunea numră 7G soldaţi, cât o centurie le- 

gionară, n 

6) Inscripţiuni găsite în Topusko, din care una reprodusă de Domas- 

zewski, op. cit., 22. 
7) Brambach op. cit., 1564. | ” 

-S) C. 1. L. VIIl 2465 şi 17953; VIII 18025 ; 2482 ete. Cf. 'Cagnat. 

Tarmee Romaine dAfrique. *
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Ş. 1. Proveninţa: Din fosta collecţiune a generalului Mavros. 

$. IL. Natura: Altar votiv fragmentat, căruia îl lipsesc par- 
“tea inferidră şi cea 'din drepta. Laturea spre stânga este 
întregă ; pe. ea se representă un vas cu târtă pentru sa: 
crificită. 

ş. III. Textul: | | 

| "SARAPIDI 
C-NORB | 

În CU Id 

  

| Ş IV. Literatura: Sa publicat de Ern. Desjardins (op citat 
p- 33) şi apoi de aci de d. Th. Mommsen (C.I. L. III 
6226); din noi s'a reprodus în Supplementum aceluiaş vo- 
lum No. 7593. 

Singura variantă este cea următâre : 
“ rndul al alea; CINOBP.-Desjardins, care citeşte : Ca- 

nod. p(osuil) şi cugetă la oraşul egyptean Canopus, unde 
se afla un vestit templu al qeului Serapis. 
„Pe p&tră însă este ceea-ce am dat ma! sus. 

„ Desjardins mai presupune, că inainte de SARAPID era I(ovi) O(ptimo) M(aximo), ceea-ce nu e posibil, de âre „ce pe plinta. altarului nu se vede nici o urmă, 
tea :stângă. monumentul este întreg. Da 

$. V. Lectura : Sarapid[i et Isidu] C(aius) Nort[anus... Traducerea, Lui Sarapis şi Isider, Caius Norbanus. , 

jar în par- 
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„6. Vl. Epoca: După forma literilor altarul pote fi pus în 
prima jumătate a secolului III, când cultele orientale erai 
fârte r&spândite în ţările dunărene, şi în apus. 

$. VII. Observaţiuni: Cultul deului egipten Sarapis,1). şi al de- seaa ei 
iţei Isis şi-a făcut drum la Roma deja pe la finele republicei. 

Se spune că atunci când Senatul a ordonat derimarea tem- 
plului acestor deităţi, nu s'a găsit în totă Roma un singur 

lucrător, care să îndrăznescă a comite sacrilegiul, şi:că a 
trebuit ca însuşi consulul, L. Amilius Paulus, spre a da exem- 
plul, să apuce toporul și să spargă porta edificiului. Atari m&- 
suri însă tură numai trecătâre, căci deii egxypteni pătrund chiar 
până în templul lui Juppiter de pe Capitol ; ba triumvirii, după 
mortea lui Cesar, le înalţă un templu, pe care apoi Octavian, 

când ajunge împărat, îl dărămă împreună cu cele-lalte tem- 
pluri ce mai avâi deii Egypteni în cuprinsul Romei. Dar 
sub dinastiele Flaviană şi Antonină ei se bucură iarăşi de 

favâre ; pEnă ce în fine sub dinastia Severilor ajung la 
triumf desăviîrşit. Caracalla le înalță noui templuri în 
diferite cuartiere. Din Roma cultul se răspândesce în 

Spania, Galia, Elveţia şi Germania, ca şi în provinciile 

dunărene. Juppiter cel pre bun şi pre mare este a- 
cum confundat cu Sarapis ; Sarapis sati Serapis, :) devine 
epitetul obicinuit al lui Jupiter optimus maximus şi dispută 

preponderanţa şi pe drept-credinctoşii lui Ilios şi lui Ascle- 
pios ?); cultul mântuitorului de bsle ŞI tilcuitorului de vise 

» Nu e locul aci a ne ocupa de originea, cultul şi natura deului barbaro- 

hellenistic Sarapis; de asemenea nu vom stărui nici asupra istoriei cum sa 
răspândit acest cult în Grecia şi. în lumea romană, trimițând pe cititor'la: 
Preller-lordan, Romische 2lythologie * II, pagina 375 seg. — G. Boissier, la 
religion romaine, Paris 1874, p. 380 seq., şi în specialla G. Lafaye, IZistoire du . 
culte des divinites d Alexandrie, Serapis, Isis, Harpocrate et Anubis hors de PI 

“gupte, Paris 1884, şi E. Plew De Sarapide Kănigsb. Diss. 1868. Despre Isis, vedi 
W. H. Roscher, op. cit., sub v., colâna 360 seg. 

:) Ortografia corectă în latinesce este Serapis (aşa deja în a 649 dela 
- fundarea Romei C. L..L. L 577,1). Forma Sarapis este mal rară şi corespunde 
„celei greceşti obicinuite : Xăpuzic, de şi ne întimpină şi VEpazts. 

5) In epoca hellenistică Serapis se confundă şi cu Helios şi se adoră mal 
ales în Asia-Mică, Syria şi Egypt cu numele de Ze5s “Hhos uEţas Sepang. — = 
La Pergam, la Hermione in Argolida, la Orchomene in Beoţia Şi mai ales! la 

Smyrna puterea lui Asklepios- era disputată de' Serapis.



48 GR. G. TOCILESCU - 

. a . . A_v . 
. . 1 

Sarapis îşi găsesce loc penă şi în lagărele legiunilor ). La 

acesta contribue în mare parte centurionii, cari în cursul 

carierei lor cutreeră tâte părţile imperiului; din Occident 

ei 'se duc în Orient, de aci'vin iarăşi înapol, aducând cu 

dânşii credinţele, superstiţiile şi deil societăţi! în mijlocul 

căreia trăiseră, şi îndeplinind în, Occident voturile piose ce 

făcuseră în Orient, deilor de acolo Apot prin acordarea 

dreptului cetăţenesc tutulor naţiunilor imperiului, se înce- 

tăţeniră şi cultele orientale, în armată ca şi în Stat, ast-fel 
că în diua când credinţa romană şi statul roman nu may 

fură de cât un cadavru, Jupiter Optimus Maximus părăsise de 
mult tronul, răsturnat fiind de un Sarapis, de un Elagabalus, 

de un Dolichenus şi Heliopolitanus. 

„_4) Aşa templul Isidei şi al lui Serapis exista deja în last - 
baesis, odată cu lagărul însuşi, căci în 1155 d. Cur, e se fii (6.1 L. VIII 9630). Tot aşa vechime are acolo şi cultul lui Dolichenus, (C. L Le VIII 18221).— Despre respindirea cultului lui Serapis în (tările dunărene pot servi inscripţiunile : C.I. L. II, 881 (altarul unui centurion al leg. V Mate. onice, înălțat la Turda (Potaissa) ; 973 (altar înălţat la Apulum de un UI vir al co- loniel armizegethusa) ; 7770 (idem la Apulum, de un tribunus laticlavius, mile eg. XIII gen., fost legatus în Dalmația în a, 134 aq. Chr.); 7771 (idem de ru vematorul. „celor trei Dacii L, Aemilius Carus: Sarapidi lovi Soli Isiai Lutac aaa Gica e 1360 și 40 di i (Kutloviţa în Bulgaria : Numini Sa- ai) ; Igtiţa) ; Şi iena). La Tomis cultul deilor ev 
pis, Isis, Anubis s'a întrodus ŞI a prosperat mai ale în în Pe Sera un templu al lui Serapis ridicat de Camera (6 ci) cat coana eiee, Aci exista alezandrină stabiliți în Tomis, si cari ti andrină st | » ŞI cari data actele |] ă ca , edi inscripțiunea din anul 160 d. Chr.) : O peria Saare marul eesplean, decis, ele. elen pe oii , ai Dulgavie Orientale, Paris 1863 p 2533 t 5, sora şi Jaş timp soția lui Serapis, erati instituite ţ “sărbă lorile pala mosie, ga ea a Egypteni. Vedi 'Tocilescu Tsclnifse sri | d , Wien 2, p. 23 Nr. 46 iDisti i a Inschriften aus Roumenien, Wien, 1896, (in ecret ap eranistilor) ; idem, Neue 
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$.1. Proveninţa: Cip cu inscripţiune aflat la Reșca, (muni- 

cipium, mai târdiii colonia Romula) în judeţul Romanați, 

aprope de Caracal, la podul pe Teslui lângă o fântână. 

ȘI. Natura: Este de marmură, cu literile nu prea adinc 

săpate şi în mare parte șterse, conţinând o dedicaţiune vo- 

tivă a lut Iulius Caninus, ofiţer rechemat în serviciul mili- 

tar (evocatus), către deiţa Nemesis învingătore. 

Nâlţimea totală : 0%,90. Nălţimea feţei scrise : 0",39. 

Lăţimea actuală: 0,30. Grosimea : 0",42. 

Litera N, ce de sigur a stat la începutul primului rînd, 

e de tot ştersă.
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Ş. 111. Textul: 

EMESI * VI 

IVL * CANI 

E VOCAT 

EX VP 

Ş.1IV. Literatura: S'a publicat mat ânt&iii de A. Treb. Laurian 
în Magazinul istoric pentru Dacia, | p. 97; de unde apor 
a reprodus-o Neigebauer, în Dacien uus den Ueberresten 
des Alterthums p. 114; Ern. Desjardins (Joc citat pag, 21, 
No 11) şi Friedlaender în Mommsen, Corp. script. Latin 
II, N“ 1592. O nouă copie în Supplementum aceluiaşi vo- 
lum N“: 8028. 

Variantele fârte diverginţi ale acestor diverşi editori 
“sunt următorele : 

rîndul 1: IMISIVI — Laurian; IMISIV: L — Fricdlacn- 
der; IMISIVL — Desjardins. Copia 
nOstră este sigură şi confirmă lec- 
tura NeMeSI-VI dată deja de aq. 
Mommsen. | 

» 2: IVL:CAND— Laurian ŞI Mommsen; IVICINI— 
Friedlaender. Din litera finală se 
vede numai un 1, ru este nici-o 
urmă ca ea să fi fostun D. 

» 3: IVOC — Friedlaender ; IIIIVOCA///; EvVO- 
CAT — Laurian şi Mommsen, 
Din T Anal abia se mar vede .tră- 
sura superidră. 

printi Apa retea vu | ŞI Mommsen. Pre monument însă EX V sunt forte clare ; litera următâre P este puţin ştersă,. Suplinirea propusă de Laurian ca probabilă : imp(era- 
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tori) Seoero, Iul(ius) Cundidus evocatus v(otum) I(ibens) 
s(olui(), cade de la sine. 

$.V. Leciura: [Nemesi Victriei] Țulius) Canilnus] evo - 
caras] cz o(oto) p(osuit). 

Traducere : Nemesidei invingătore, Julius Caninus of 
ţer rechemat în servicii, din pietos jurament puse (acest 

altar). 

$. VI. Evoca: Monumentul, după forma literilor, pare a fi 
de pe Ja finele secolului al II- lea sai prima jum&tate a celui 
următor. 

Ş. VII. Ovservapuni: Nemesis (Nzpes:c) sai sita r&splătitâre Nemesis. 

ori pedepsitâre, nu a fost la inceput o deiţă proprie, ciun - 
sentiment moral, cărui. îi displace ori-ce turbură drepta 
mEsură a lucrurilor, fie acestă turburare căşunată printr'un 
noroc extraordinar, fie printr'o presumţi6să nesocotinţă. 
Ori-ce exces, ori-ce disproporţiune şi neregularitate deş- 
tepta gelozia şi mânia în sufletul deilor. Persoriticaţiunea 

acestui sentiment moral, nernesis, este deiţa cu acelaş nume, 
care este cunoscută şi ca o puternică deiţă a naturei, fiică 
a lui Okeanos şi a Nopţii or! a Dikeii, asociată cu Adras- 
tea «inevitabila» şi representate amândou& cu mâna aprope . 

de gură; acest gest arată cumpttarea ce trebue să aibă 
omul, în fericire, ca şi în nefericire, în vorbă şi în faptă, 

spre a nu-și atrage asupră-şi mânia Nemesidei 1). In inscrip- 
țiunile latine, afară de epitetul de Victriz, deiţa Nemesis pârtă 
şi pe acelea de: Augusta, Regina, Regina Augusta, Dea 

Sancta 2), Sancta Campestris 3). 
Inchinătorul altarului nostru se întituleză cvocatus. Prin 

evocalio în genere se înțelegea rechemarea în serviciii a 

militarilor deja eliberaţi, în schimbul unor fol6se sub ra- 
portul atât al soldei, cât şi al inaintării. Asemenea reche- 

1) 'Tournier, Nemesis et la palousia des dicuz (Paris 1863),—P. Decharme, 

Dlythologie de la Grice antique, Paris 1879. — Preller, Gricchische Bythologie 1) 

535 seq. 
2) C. 1 L. III, index.— Supplenentun volum. III, 7633.8108. 

3 Wilimanns, Ezempla înscript. ?atinarum, 1579, 

Evocatio.



Eoocali Aus 
gusti. 

52 GR. G. TOCILESCU 

mări se întâmplă adesea în epoca republicană. August însă 

a instituit un corp deosebit de evocati, ce se mar numesc 

şi evocati Augusti, şi cari se recrutati numal din princi ales 
(cei în rang superior soldatului de rând şi inferior centurionilor) 

- cari îndepliniseră serviciul militar în cohortele pretoriane stii 
urbane. Ei ave rangul de centurioni, ca şi insemniul cen- 
turional, ce consista dintr'un toiag de viţă (vitis) ; stetcii 

sub ordinele şi la disposiţiunea prefectului pretoriului, şi 

de aci se trimiteii cu diverse comissiuni scii erai înaintați 

la rangul de centurioni. Se pare că evocati formati tocma! 

pepiniera, din care se alegea clasa centurionilor. EI avcii 
vexillum al lor propriă şi făcci parte din statul major al 
împăratului, pe lângi praefectus praetorio, duces, praefecti 
legionis, comites şi primipilares. Fie-care legiune ave câte 
un evocatus, adică câte un ofițer luat din practoriul împt- 
ratului, şi însărcinat a introduce în armamentele (arma- 
turae) legiunei, inovaţiunile militare, practicate deja în 
garda imperială 1). Alţi evocati erai întrebuinţaţi ca exer- 
citatores în legiuni 2). Autorul acestor disposiţiunt pare a 
fi fost Hadrian, pe care Dione Cassius cu drept cuvânt îl 
numesce reformatorul armatei romane 3). 

Despre municipiul şi Colonia Romula vom vorbi la lo- 
cul s&ii -mai departe). 

1) C. 1. L. VI 3736: evocalus Augusti exereit 
ÎL. VIII 2636: Marti et dlinereae Aug(atstis) 
scolae sud >. s. l. a. 

2) C. |. L. II 3470: Aurii Aug(usto) sac(rum) 0. Cusp(ius)  Secundus exercitator leg ionis) II adi(utricis) pro salute militat) ct sua quod cerocutus zovil centurio solrit libens) mlerito).—ldem C. 1. [L. II 10378. 5%) Despre crocati a se ved: Joh. Schmidt, în Zfermes XIV p. Mommsen, Ephemeris cbigraphica, V, 148 seq.— Domaszewski Marquardt, Rom. Staatsvericaltung? | 387 seq., 4534 seg. 4) Vedi no. 18. 

ator armaturarun, — C. ], 
sacrum „Aurelius Gaius ctol(utus) 

321 seg. 
op. cit. pass, — 

 



MONUMENTE RRLIGIGSE 53 

  
Ş. L. Proveninia: Altar găsit în ruinele unei băi romane 

împreună cu un fârte mic altar anepigraf, în apropiere de 
satul Biela, lângă Belgragic, în Bulgaria, de către gene- 
ralul Cerhez, cu ocasiunea r&sboiului romăno-ruso-ture din 

a. 1677—78. A intrat în colecţiunea museului în a. 1878. 

Ş$. II. Natura: Monumentul este un altar votiv de petră 
calcarie, înălțat! deului- Hercule de către Aurelius Erodes,
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| i: 2 a ea Pi > 

pentru sănttatea împeratului s&ii, ca şi pentru sănctatea sa 

şi a lor săi. | , 

> 
i 3 . , 

Nălţimea totală : 07,97. Nălţimea feţer scrise: 0".45. 
| i i 3 e mo 

Laţimea la bază 0%,39. Lăţimea feţei scrise: 0”,30 

$. II. Testul: 

HERCVLI: 

NVICTO:-P 

RO S:D:N-AV 
G-:AVR- EROD 

Es-Pnos:swl 

E SsvoRvVvU 

EX VISO.-pP 

Ş. IV, Literatura: S'a publicat mai ântâiii de no! în Raport 
asupra unei missiuni epigrafice în Bulgaria, Bucuresci 
1878, p. 19 n. 22; apoi tot de nor în A rchiiologisch— Epi.- 
graphische Mittheilungen III p. 42 No 3.—S'a reprodus şi 
în Supplementum volumului III din Corpus Inscr. Lat, 
N" 8082. | | 

La finele rindului al si se cunâsce linia de -sus de la 
litera E, cele-lalte dou& linii fiind cu totul stricate. Pro 
salute suae (în loc de sua) negreşit însă că nu pote fi 
corect. 

$. V. Lectura: Flerculi învicto pro s 
tri) Aug(usti), Aur(elius) Erodes 
suorum ex viso p(osuit). 

Traducerea: Lui Hercule cel neînvins, 
stăpânului nostru August; pentru săn&tat 
Aurelius Erodes a pus (altarul) după vis 

(alute) d(omini) n(os- 
pro sțalute) suac (sic) et 

pentru săn&tateu 
ea sa și a lor să, 
ul (ce a avut). 
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Ş. VI. Epoca: După forma literilor, după gentiliciul Au- 
relius şi formula dominus noster Augustus, monumentul 

pote fi datat de pe la începutul secolului al III-lea. 
$. VII. Observaţii: Aurelius rodes (pentru Herodes), 

probabil un libert imperial, a înălţat altarul pentru să- 
n&tatea împăratului. Antoninus Caracalla (a 212 — 217 p. 
Chr.) saii a lui Elagabalus (a. 218 — 222 p. Chr). For- 
mula Dominus noster Augustus nu-şi face aparițiunea în 
documentele oficiale scrise latinesce, de cât pe la incepu- 
tul secolului al III-lea; pe monumentele insă onorare înăl- 

ţate de orașe şi de corporaţiuni ea începe deja sub Sep- 
timius Sever. Împăratul Aurelian ia. în mod oficial titlu de 

dominus şi de deus, şi acest titlu rămâne apoi statornic la 
împărații din secolul al IV-lea. De -altmintrelea dominus 
noster la origină se întrebuința numai de sclavul sai de 

Formula do: 
minus noster. 

Jibertul faţă de actualul saii fostul s&ii stăpân; cu încetul. 
apoi cuvântul se introduce în vorbirea familiară a. Gmeni- 
lor liberi, când: cuvântul domine se adresâză nu numai de 

inferiori către superiori, de egali către egali, dar chiar și 

de cătră superiori cătră inferiori lor 1). 
Aurelius Erodes ne spune, că a înălţat lui Hercule al- 

tarul după îndemnul ce a avut în vis: ex visu. La Romani 

visele aveii mare însemnătate, de aceia ne întimpină adesea- 
oră în inscripţii că s'a făcut ori s'a dăruit ceva: ex vis, 

praescripto, iussu, împerio, monitu dei, visu monitus ?), 

somno (somnio) monitus 3); ex iussu etc. 4). 

%) Mommsen, Romisches Staaisrecht, II, 737 seq. 
2) C.I. L. 1 1094; 
3 C.I. L. III 1032, 8268. 
4) Willmanns, op. cit, pag. 677: Marquardt, op. cit. 9$. 

Ex visu,
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"8. 1. Provenina: Un cip din fosta colecţiune a generalului 

Mavros, şi care fără îndoială provine din ruinele munici- 
piului Troesmis (astă-qi Igliţa în Dobrogea, pe malul Du- 
nării), | 

$. IL. Natura: Monumentul este un mic altar de marmură cu glafuri orizontale, scobite la base şi la c oronament pe trei lature numai. 
Nălţimea totală : 0”,78 ; nălţimea feţei scrise: 0,39. 
Lăţimea: o",32.— Grosimea : 0”,16. | 
Este inchinat. geului Honor, în favorea lui Caius Vale- rius Longinianus, de cătră ginerele s&ti, Iulius Herculanus, edilul municipiului Troesmis,. 
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$. II. “Textul: 

HONORIa» 

“Co VALERIo 

LONGINIA 

NO-FLA MINI 

5 Ş- AB ILVIRo 

Mo RelVL-:HE 

RCVLANVS. 

AED: OP: SOCRO 

8. IV. Literatura: Ern. Desjardins a publicatcel d'ântfiii acestă 

inscripţiune (loc citat, p. 34, No. 28), de unde apoi a repro- 

"dus'o d. Mommsen în C. 1. L. III nr. 6235. A fost emendată 

de “not în Dacia înainte de Romani, Bucuresci 1880 p. 

go şi în Revista pentru istorie, archeologie şi Jilologie, vol. | 

(1883), pag. 109 seq. De aci s'a reprodus în Supplenientum 

volum. III din C.I. L. No. 7599. 
Variantele sunt cele următâre: 

r&ndul rii HONORE 

» 22 VALERIA 

> qe FLAMIN 

> & MR 

Aceste deosebiri, mai ales din r. I, 2 şi 6, nu sunt fără 

de nici-o însemn&tate. 

Daca la rendul rii citim HONORI, monumentul este 

închinat divinității Honor: sait Honos, şi deci trebue soco- 

țit în rândul altarelor; dacă însă citim cu dd. Desjardinşș 
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şi Mommsen HONORE, atunci am avea o inscripţiune în 

onbrea lui C. Valerius Longinianus !). Litera | însă de 
la finea cuvântului este destul de clară pe petră. — Ase- 

menea la rândul al 210: VALERIA în loc de VALERIC 
nu pâte fi de cât o erdre de lectură, căicI lasă ct pe mo- 
nument se vede desluşit litera O din urmă 3), dari ar fi 
chiar imposibil ca să avem în numele acestui personagiii 
un fraenomen (Caius) şi două cognomina (Valeriano Lon- 
giniano) şi nici un nume gentil (nomen), nict-un gentili- 
cium. Lectura corectă este dar: C(aio) VALERIO I.ON- 
GINIANO. - 

Interesul discusiunei însă stă la rândul al şeselea. Ce 
însemneză monograma ce lui Desjardins f-a părut c'ar fi- 
gura pe pâtră ? Dânsul deosibesce în acestă moncgramă 
cinci litere M, V, T, R, I şi crede că AMfu/ri nu pote fi 
de cât Mutrium, (adică staţiunea din Tabla Pcutingeriană 
Amutria 5), între Drubelis (Turnu-Severin) şi Pelendova, 
(XXXV mil. pas. de la Drubetis), 'Apossov din Ptolemeti %, 
pe lângă gura Motrului în Ji. «Ar fi posibil, adaoge în- 
văţatul epigrafist, ca să fi esistat în siglu de care e vorba 
„0 linie horizontală, care unia cei doui d'ântâiă craci af luY 
M. Am ave atunci acelaşi nume ca cel din Tabli» 5), 

Adoptând modul de vedere al luf Desjardins am ave 
un monument forte interesant pentru istoria provinciei ro- 
mane Dacia, care ar proba esistenţa unui municipii pe lângă gura Motrului cu flaminii, aedilii ŞI duumvirit s&, muni- cipiă, despre care până acum nici-o fontână epigrafică sait istorică nu vorbesce. 

Din nefericire însă :proveninţa acestei petre, ca aprâpe 

1) «Zlonore (id est opinor honoris causa)» Mommsen, C. 1. L. II 6235. 2 i i Val 2) De aceia nu mai încape semnul de întrebare ce q. Mommsen pune după: alerio. 
3) Vedi fac-similele segmentului VI din tabla P nostră Dacia înainte de Romani, şi tot aci pag. 90. 4) II, 8. Vedi reproducţiunea fac-similată a chărții opera Dacia înainte de Roniany. ” 5) Annalli del? Instit. 1868 p- 34. 

eutingeriană, în opera 

lui Plolemeiă, în 
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a tutulor monumentelor din fosta 'colecţiune a generalului 

Mavros, nu se scia şi nici se scie cu siguranță până as- 
tăzi. Astfel Desjardins s'a luat numai după monograma ap- 

Purenlă, şi a conchis că petra trebue să provină şi să se 
refere la stațiunea romană Amulrium din Dacia. Acâstă 
-monogramă însă a deşteptat deja în d. Mommsen o îndo- 
ială ; d-sea, fără chiar să fi vădut monumentul, şi fără să 
fi avut altă copie sâii vre-un estampagii, reproducend in- 

'scripţiunea după copia din Annali, citesce în loc de Amu- 
trium : munerario, Pe petră însă se vede destul de clar litera 

M cu un V mic d'asupra, apoi un punct si literile TşiR 

legate într'o singură literă, ast-fel: 

Me. hR 

Deră M V nu pâte fi de cât abreviaţiunea cuvântului mmparnici- 
Bium, cum TR, este a cuvântului Troesmis. Pe altă pâtră gă- 

sită la Igliţa (C. I. L. III Supplementum, 7504) figureză 

aceleşi litere MVTR numai într'o monogramă WR şi nimeni 

nu stă la ?ndoială că ea s'ar putea descifra alt-fel de cât 
Mumnicibium Troesmis. | 

Cu aceiaşi siguranţă şi cele două monograme din in- 

scripţiunea lui L.onginianus semnâză Municipium Troesmis, 

şi deci monumentul provine din ruinele de la Igliţa. 
Ar fi interesant să scim data când monumentul acesta: 

a intrat în colecţiunea generalului Mavros, căci se pote ca 
el să fi figurat aci cu cel puţin 30 ani înainte de desco- 
perirea Troesmisului, de 6re-ce se scie, că numitul gene- 
ral a început să adune petrele cu inscripţiuni din colecţiu- 

nea sea la 1827 cu ocasiunea ră&sboiului ruso-turc. 
Lectura inscripţiunei -prin urmare este următorea : 

$. V. Lectura: Honori C(aio) Valerio Longiniano  fla- 

mini, guae(stori), aed(ili), IIviro mu(nicipii). Tr(oesmen- 

sium) Iulţius) Herculanus aed(ilis) op(timo) socro,
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Traducerea: Ondrei, pentru Caius Valerius Longinianus, 

faminul, cuestorul, edilul, duumvirul municipiului Troesmis, 

Iulius Herculanus edilul, pr€ bunului (săii) socru. 

$. VI. Epoca: Epoca aproximativă a monumentului este, 
judecând după forma literelor, jumttatea a doua a secolu- 
lui II-lea. Troesmis nu mai este canabae ca în timpul luY 
Hadrian şi Antonin, ci municipium, adică o comunitate 

orăşenescă cu dreptul deplin de cetăţenie romană, şi cu o 
constituţiune deplină municipală 1), după mustra vechie ita- 
lică. Cum vom arăta mai jos, Troesmis a căpătat dreptul 
de municipii în epoca lui Marcu Aureliiă. 

Honos şi Vin. -  $. VII. Observaţiuni: Altarul este consacrat deitiţii Ionos 
tus, . 

sci Honor de către Iulius Herculanus acdil pentru socrul 
s&ui, C. Valerius Longinianus, probabil cu ocasiunea duum- 
“viratului sai a funcțiune! sacerdotale a acestuia. De ordi- 
nar Honos, personificațiunea onârei, este însoţit de Virtus, 

personificaţiunea curagiului r&sboinic, onoarea fiind recom- 
pensa virtuţii 2). Honos şi Virtus sunt calităţile, cari pentru 

Romani constituesc concepţiunea virtuţii, virtutea este ex- 
presiunea ultimă a caracterului poporului roman şi talna 
intimă a mărirei lut politice şi r&sboinice. De aceta din 
adâncă vechime ambele deităţi, şi tot întrun timp, virtuţi 
milităreşti, s'a bucurat de un cult deosebit în armata ro- 
mană, înălţându-li-se templuri. Cel mai vechii pare a fi 
tost cel dinaintea porţii Collina, unde s'a aflat o tăbliță meta- 
lică cu inscripţiunea «Honoris» 3) şi o vechi inscripţiune latină 
dedicată tot lui Honos 4). Un alt templu se afla înaintea porţii 
Capena închinat (în u. 233 a. Chr.) de Q. Fabius Maximus 
Verrucosus în r&sboiul contra Ligurilor.. Un al treilea în fine, 

1) Marquarăt, Râmische Staaisverwaltung 1, 339, 409, 463, 
2) G..1. L.lInr. 33—34; III nr..3307; VIII nr. 6950. 6951.— Will manns, Exempla Inscriptionum latinarum, nr. 632. 1715. — Preller 7 Auythologic? Il 248—250. — W. H. Roscher, op. cit., 2707. 

aia? „Gicerone,, de dgilus 2.93; Plutareh, de Fort. Ro. 5. Inscripţiunea ar- ă găsită lângă porta ina ! - icolci | oc 
Chaică găsit pansă p ollina : C. 1. L, 6, 3692 Bicoleio(s) V. 1. Ilonore 

4) GC. 1. L. VI 3692.. 

20 ische
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ridicat de Marius cu prădile de r&sboiii luate de la Cimbrii 

şi Teutoni, cum şi o capellă în teatrul lui Pompeius. 
În inscripţiuni ne întâmpină adesea Honos la o laltă! 

cu Virtus, der sunt exemple destule şi de Honos separat, 
cum găsim bunidră, şi pe altarul nostru.!) Se află şi Ho- 
nos legionis, respectiv Honos-aquilae legionis ?). Honos şi 
Virtus se represintă forte adesea pe monedele republicei 

romane, Honos în. chipul unui tin&r cu plete şi încoronat 
de lauri, Virtus, în chipul unei tinere fete cu 'coif frumos 
ornat pe cap.*) Pe monedele imperiale ale lui Galba, Vi- 
tellius, M. Aurel şi ale altor impăraţi posteriori, Honos fi- 
gureză cu lance şi cu cornul abundanţei alăturea de Virtus - 
armată, sai singur €, Ambele divinităţi se sărbătorei în diua 
de 29 Mai.5) 

C. Valerius Longinianus, care nu pote fi acelaşi per- „iarig a eu ipală alui C. 
.y . .. .. e ue. Varias Lon: 

sonagiii cu Valerius Longinianus din inscripţiunea găsită la ginianus, 

Lazen £), vedem că a îndeplinit câte-și trele trepte ale ma- 
gistraturelor municipale de câte un an, pe cari inscripţiu- 

nea le indică în ordine directă, adică începând cu cea mai 
de Jos şi urcându-se până la cea mai de sus. Aşa, mai în- 

tâui el a fost guaestor, adică administrator al casei comu- 
nale. Dintre quaestorii acestui municipiii se cunosc până acum 
încă patru: unul, al cărui nume nu mai figure€ză în inscripţiu- 

1) C. 1. L. II index; Willmanns op. cit., pag. 476. 
2) Brambach 1033.— Keller, Die râmischen Inschviften und Steinsculpturen 

des Jluscums der Stadt Dlainz, 2. Nachtrag (Mainz 1887), nr. 25 b; 134 a; 
134 b; 22 d şi 106 b. — Domaszewski, op. cit. 41—42, ” 

5) Vedi monedele gintelor Aquillia, Lollia şi Fufia Mucia, la IH. Cohen, 
Medailles consulaires, şi aiurea. Honos singur pe monedele gintelor Lollia şi 
Durmia (Cohen, op. cit.). Despre chipurile lui Honos şi Virtus pe relieful ar- 
cului de triumf al lui Titus, vedi Purgold, Archăol, Bemerh;. zu Claudiau, u. 

Sidon 30 seq. şi în Miscellanea Capitolina Roma 1879, p. 22 seq. 
4) H. Cohen, Description historique des Donnaies f[rappces sous Pem- 

pire romaiu, Vol. 1. Galba nr. 131—133; Vitellius nr. 69; Vespasian, nr. 
297—998, Se represintă. şi Honos singur, în togă, cu ramură saii sceptru şi 

cornul abondanţii (Cohen, vol. II, Antonin Piul, 613—614; Mare Aurel nr. 86, 
S7, 502 seq.). 

5) Dio, LIV, 18. ! 
5 C.I. L. II, 6150, lsşs inscripțiune din anul 227 după Christ.
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nea din C. 1. L. III nr. 6163, petra fiind spartă; se mar! 

vede încă: STORE care ar pute fi restul cuvântului Quac: 
store; alţi doui: un necunoscut, citit greşit Lucilius Flac- 
cus(?) şi Julius Saturninus din inscripţiunea C. 1. [.. III 
nr. 6199 (=Arch. Epigraph. Mitth. XIV p. 19 nr. 43) care 
este identic cu C. Iul. Saturninus din C. [. L. IL Suzi. 
7508 ; şi în fine al patrulea Antistius Domitius din inscrip- 
țiunea C. I. L. III Suppl. nr. 7504. 

După quaestură Longinianus devine aedil (aedilis). In 
municipii aedilii erai în număr de douy, corespundend ae- 
dililor curuli din Roma. Er îngrijeaii de intreţinerea edifi- 
ciilor, a căilor publice şi a băilor; aveati cura anmnonac 
adică aprovisionarea tucatelor, şi anume poliţia pieţer, con- 
trolul asupra măsurelor şi greutăților întrebuințate în co- 
merciti. Lor le era dat şi dreptul de a aplica pedepse cor- 
porale şi amende 1). Din aedilit municipiului Troesmis nu 
mai cun6scem de câtpe C. Iul. Saturninus și pe Antistius Do- 
mitius de mai sus. 

Ca simple Canabenses sai Canabac Troesmis avea nu- 
mai un singur acdil, pentru cuvântul că, după cum observă 
d. Mommsen ?), Canabae nu formeză incă un municipii, ci 
numai, un oicus $). Tuccius Aelianus şi L. Valerius Crispus 
sunt singurii aedili cunoscuţi în Canabenses Troesmis *). 

După aedilitate Longinianus devine duovir iure dicundo al municipiului. Sar ascepta să găsim aci guatuorviri în loc de duoviri, cari sunt proprii colonielor, pe când gua- 

5 Marquardt, op. cit. |, 491. 
5) Revue archâologique n. s. XII, p. 188. 3) De aceea în inscripțiunea C. |. L. 111 6166 trebue citit rîndul S: 

TVCo EL ZDo 
ast-fel : 'Tuc(cio) Ael(iano) aedile), cum propune d. iar nu 'Tuccio (et) Aelio aedilibus, cum Academie 1865 p. 284). Pentru acelaşi igurâză numai un aedil. 

DCL. 6106, 6169. 

Mommsen (Rev. arch. 1, c.), propune d. Renier (Comptes rendus de cuvânt în inseripțiunea C. 1. L. JI 6162 
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tuorviri ne întâmpină numai în municipii 1). Escepţiun la 
acesta sunt puţine ?) ; în Moesia interioară, ca şi în Numi-. 
dia, se pare însă a fi fost regulă, ca primii magistrați ai 

municipielor să aibă titlu de [7 viri iar nu de 111 oiri, 
cum era în cea mai mare parte din provinciele imperiului 3). 

Cei doui duoviri sâii guatuorviri iure dicundo. sunt 

magistraţii anuali cei mai înnalţi, .cei cari pârtă esclusiv nu- 
mele de magistratus, şi cari, ca şi consulii în Roma, sunt 
eponymi pentru anul magistraturei lor 4). Ererai numiţi de 
curie stii adunarea poporului printre consiliul decurionilor. 
Intre atribuţiunile lor principale trebue să notăm: 1-iă Ju-. 

„risdicțiunea, 2-lea presidenţa în adunarea poporului, şi drep- 
tul de a numi (facere crearegue) şi proclamă (renuntiare) 
pe magistraţii aleşi; 3-lea numirea unui suplininte (prae- 
fectus) în casul când duovirul, în lipsa colegului săi, vo- 
esce a se absenta din municipiii mai mult de cât o di; acest 
prefect, a căruia putere ține până la întârcerea unuia din. 

11, 1V viri, cată să fie ales printre decuriont; şi 4 lea pre- 
şedinţa Senatului 5). Din duumvirii Troesmisulut se cunosc:. 
1) Marcus Ulpius Antipater sacerdos provinciae et bis duum- 
ciralis 6), care fusese deci de două ori duovir; 2) Marcus 

Ulpius Mareianus, pontifex, Îl vir guinguennalis 1) ; 3).Ca- 
ius Julius Saturninus 5); şi 4) Caius Arrius Quintianus, 
bis duumciralis et augur manţici pi) Troesmenstiuni) 9), 

1) Marguarăt, op. cit. 1, 479.— Mommsen Tuscript. Regni Neapol., index. * 
XAV. XAVI s. v. duoviri. — Henzen Annali del? Instituto - 1857 p- 111; — 
1859 p. 206. 

3) Vedi la Marquardt op. cit. |. p. 479 nota 6 mai multe exemple de-1lll 
viri in colonii, şi din contra, de II viri în municipii, cum şi de III viri şi II viri in 

municipii. 
5) L. Renicr, Comples rendus de PAcad. 1865 p. 974. 
4) Marquardt, op. cit. 1. 481.—Zumpt Comment. cpigr. |, 168. 
5 Marquardt, op. cit. |. 482.—Zumpt Comment. epigr. |. 167: 

6) C..1. L. III 6170. In loc de titlu duumbiralis se, găsesce: şi duumvi- 

- ralicius ; exemple la Henzen Index p. 155. ! 
DC... Ul S. 7504. 
5) ldem 7508. 
9 C.I. L. III S. 7560 (Tomi).
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Până a nu deveni municipii, şi era simplu Canavac, “Troes- 

mis în loc de duoziri ave doui magistri 1). 
Pe lângă colegiul II virilor şi aedililor, era în municipil 

şi senatus si ordo, ordo decurionum, decuriones, compus 
dintr'un număr hotărit de membrii pe viaţă, în de regulă o sută, 

La 'Troesmis inscripţiunile menţioneză de ma! multe or! 
ordo 2), decurio Municipii 5), şi duumvirales scii duumvira- 

licii cari figuraii în album decurionum în al 3-lea rang 
(după patroni şi quinquennalicii) 4). 

In fine C. Valerius Longinianus, independent de ma- 
Flamen.  gistraturile municipale ce a ocupat, a fost și /lamen, adică 

preotul cultului lui August în municipiul Troesmis. Se scie 
că în fie-care provincie erai două culte pentru Roma şi 
împerat ; un cult municipal şi un altul provincial. Person 

saten Săi însărcinată cu cel d'ântâii se numia : Namen, şi acesta era 
vineiae, ajutat de Augustales 5). Şeful ceiui de al doilea cult se nu- 

“mia în Spania, Gallia Narbonensis și provinciile Alpine, /lu- 
men provinciae, pe când aiurea: ca în Lugudunum, în Da- 
cia, 'Massia, Pannonia superior şi inferior, în Africa, şi prin 
secolul al IV-lea în Numidia, el se numita sacerdos provinciac. 

Inscripţiunile descoperite la Troesmis ne-a făcut cu- 
noscut până acum doui sacerdotes provinciae : unul arătat 
mai sus': M. Ulpius Antipater $), cel-alt Tib(erius) Vitales 1). 

| 4) C. 1. L. II 6162: P. Val. Clemes et 1. Cominius Valens veterani legionis V. Macedonicae magistri. 
7 C. |. L. III 6172. 6173. 6177. 6182. 6182. 6195. 
_) Idem III 6188.— Tocilescu, Arch. Epigr. Aitih. XIV, 1 pag. 19 (=C. LL. Ul 6199). Pe Ata A page 19 nr, 43 %) Marquardt op. cit. 1. 507. 

5) G. 1. L. III 6200: L. Publicius Viator, aug(ustalis] mun(icipii.—C. 1. L. III S. 7509: Festus augur man(icipii) Traes(anensium) ; 7360 (Tomi): C, Ar- ius Quintianus bis duumviralis ct augur mun(icipii) Tr i ipii) Tresmens(hun). - 5) C. L. L. Il 6170 âin a. 218—990 (on) ?) 6. 1. L. UI Supp. 7506. Publicână acâstă insezioli | L . 6. ând acestă inseripţiune (Arch. Tibigr. Mittn., VI a 45 n. 92 şi Revista pentru istorie ete. Il (1883) p. 253) am pe. pus lectura : ex[b(ene)fțiciario] ; pote că se polrivesce mai bine demnitatea pon- tificală a Sacerdotelui provincial, cu un grad militar mai mare, aşa că îneli- năm a citi: ex['1](centurione), în loc de exfb.(.]. — i € star pută referi C. Î. L. II Go17, It]: — La un al treilea Sacerdos
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Nu încape deci îndoială, că flamen Longinianus este flamen 
municipal, şi că la Troesmis se află residenţa oficială a Sa-: “Proesmisre- 

y . . . . A . . sidenţa oficială 

cerdotelui provincial ; aci trebuia să existe un templu al 4 Sacerdotelui 
Moesiei infe. 

Romei şi al lui August; aci se ţine şi dieta provinciei, con- "ese si loculde 
centus, unde pe fie-ce an în luna August, deputaţi ai co- iei prooinsiae, 
lonielor şi municipielor se întrunit ca sa hotărască aface- 
rile de interes comun ale provinciei, să voteze budgetele, 
etc., dar înainte de tâte să asiste la sacrificiile ce sacer- 
dotele provincial era dator să aducă deiţei Roma şi împă- 
ratului de pe tron. Căci precum resultă din dovedi sigure, 

obiectul cultului provincial era tocmai împăratul în viață 
împreuna cu dea Romi; pe când adoraţiunea  Divilor sati 

împăraţilor morţi şi apotheosaţi se făcea numai prin escep- 
ție, fiind reservată orașelor în parte, acolo unde găsim in- 
scripţiuni cu flamen Romae divorum et Augustorum, sa 

flamen Homae et Dioorum Augustorum 1). | 
„Este de observat că în provinciile apusene, contrariii , Gonaiţiuniie 

de admisibili- 

de ce se întimplă în Asia, Sacerdotele provincial trebuia iîte,ln sacer- 

să fie cetățen roman, căci după regulamentul Narbonei, 

ori-ce flamen provincial ave scaunul şi dreptul de vot în 
curia oraşului s&i, pe timpul cât era în: funcţiune, ca şi 

după eşirea din funcțiune.?) La Troesmis trebue să presu- 
punem acelaş lucru, câci deşi, dacă.ar fi să judecăm după 
cognumele unuia din sacerdoţi : M. Ulpius Antipater, acesta 

_pare a fi fost de origină grecescă, dar cetăţenia romană 

nu-i putea lipsi, întru cât îl vedem că fusese de două ori 
duumvir (bis duumviralis) ?). 

Spre a ajunge la sacerdoţiul 'provincial trebuia ca 
cine-va să fi făcut parte din ordinul decurionilor, să f 
ocupat în mod ierarhic magistraturile municipale, şi să fi 
fost deja flamin municipal, De exemplu C.I. L. III, 1209. 

1) Otto Hirschfeld, Zur Geschichte des romischen Kaisercultus 1888, pag. 17. 
2) C. 1. L. XII, 6038. Cf. Hâron! de Villefosse, Bulletin critique 1888, 

110—115; Otto Hirschfeld, Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgesch., 
i, 403 seg. 

3) G.1, LI, 6170,.
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Numai prin escepţie vedem pe un libert ocupând sacerdoţiul 

municipal (Henzen, Annali delb' Instituto 1557 p. 91). Ast- 

fel, e de presupus că sacerduţii provinciali trebuta să fic 

Gmeni mai în virstă, trecuţi peste 30—40 ani, | 

Modul dea. Funcțiunea lor era anuală şi se putea reinnoi,. După cum 
nilogiinsen presupune d. Hirschfeld,1) fie-căruia din orașele indrituite a 
lui provincial. 4 imite deputaţi la dietă îi venea rîndul, ca să alegi direct sai 

prin decurioni, cine are st fie sacerdote provincial; şi acesti 

alegere apoi se ratifică prin majoritate sati unanimitate de 
către conciliul (conventus) al provincici (ca conscusu pro- 

oinciae). In provinciile asiatice adunarea intocmea lista 
candidaţilor în ordinea preferinţe, şi din acestă listă gu- 
vernatorul alegea pe marele preot. O inscripţiune găsită la 
Alba-lulia arată că în Dacia Sacerdotele provincial se insti- 
tuia de către guvernator?). Nimeni nu putea să reluse sarcina 
sacerdotală ; motive de scutelă existaii de la Septimiu Sever 
înc6ce numai pentru acela, care ar fi avut cinci copil 3). Sacer- 
doții avei să facă sacrificiile obicinuite, presidati dieta provin- 
cială şi jocurile publice. Haina lor oficială la sacrificit şi 
la jocuri este fraetezta, spre deosebire de flaminul muni- 
cipal care pote purta haina de purpură. Practexta o portă 
şi sacerdotales, adică foştii sacerdoți 4), in diua când se 
dai jocurile şi se fac sacrificii. 

Nu scim, decă Sacerdotele provincial de la Troesmis 
purta şi o corână de aur, ca cei din Africa şi Dacia ?), în 

1) Op. cit. 21. 
2 C. 1. L. III Suppl. 7751 (Apulum) : /Zr]erculi Aug(usto)... Reginus sa- cerdos înstitulus ab Helio Pertinace consulari. Aci avem un exemplu de un sacer- dote provincial, instituit de către guvernatorul provinciei. 
5) Papiniann digg. 50, 5, 8 pr. 
4) Sacerdoţii, după eşirea lor din funcţiune se numiaii sacerdotales Şi for- mai în provincie o clasă forte stimată şi căutată, cum ne spune Censorinus 15: Tu tamen oficiis municipalibus functus honore sacerdoti în principibus tuae civitatis conspicimus. Exemple pentru Dacia: C. 1.L. II S. nr. 7688.— Pentru Pannonia Superior: C.1. L. ÎII, 4183. Pentru Sardinia C. 1. L. X, 7518. 5) Tertullian vorbesce de: coronae aurcae sacerdotau tru Dacia C. 1. L. III 1433: Sacerdos arae Aug(usti) 

c(iarum). In inscripțiunea, dacică însă Ephem cpigr. 
loc de coronatus. 

a provinciali. Pen- 
2(ostri) coronatus Da- 

4 p. 65 se dice creatus în 
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genere ca preoții orientali, ori decă purta apexul şi pan- 
glica pe cap, ca sacerdoții provinciali din Occident şi ca 
Aaminii municipali. 

Soţia Sacerdotelui provincial ca şi a Aaminului muni- 
cipal nu eraii lipsite de caracterul sacerdotal, de unele drep- 
turi şi datorii ; ele aveti locuri reservate la jocuri şi la săr- 
bători, şi purtati haine albe şi de purpură. 

Longinianus înalţă altarul deului Honos, tocmai cu oca . 
siunea ridicării socrului s&i la demnitatea flaminatului. Pro- 
babil că altarul fusese expus în cercul templului de cult al 
Romei şi al lui August, care trebuia să existe la Troesmis, 
din momentul ce acolo se află, cum v&durăm, residenţa ofi- 
cială a Sacerdotelui provincial. | | | 

Să nu uităm însă a observa, că dâcă Sacerdotele pro- 
xwinciet şi dieta provincială sunt la Troesmis, acâsta nu do- 
vedesce, cum ai conchis unii 1), că Pentapolea, şi de la pri- 
mul secol al erei nâstre Fezapolea Pontică (20 ris “Etans- 
)ews cod edwybuov Ilâyzov), confederațiunea adică a celor cinci, 
respectiv şese oraşe greceşti de pe litoralul vestic al Mă- 
ril-Negre, cu capitala Tomi (Constanţa de astă-di), nu fă- 

„cea parte din Moesia Inferidră. Inscripţiunile vorbesc în 
potriva unei atari păreri 2), şi ne arată, că în acestă pro- 
vincie avem două organisațiuni separate, cortspundătâre 
celor două elemente ethnice, să mai bine dis, celor dout cul- 
tură existente : romanismul şi hellenismul. Coloniile şi mu- 

Pentapolea 
şi Iexapolea 
pontică. 

nicipiile romane din provincie işt ai dieta lor separată, pre- .. 
cum și Sacerdotele lor imperial, la Troesmis ; Pentapolca 

(adică oraşele Tomi, Istrus, Odessus, Mesembria şi Callatis, 
acesta înlocuind pe Apollonia eşită din confederaţiune), sei 
Hexapolea (adică pe lângă cele cinci oraşe federate s'a mai 

adăogit un al șâselea, mai probabil Dionysopolis de cât Mar- 
cianopolis), î îşi are dieta ei proprie precum şi sacerdotele ei 

1) D. Kalopothakes, De Thracia provincia Romana, Berlin 1893. 
2) GC. 1. L. III 762. 6154. 7529. 7537. 7539. 7540). 1549. 7586; Ar- 

chiol. Epigr. Mitth. XVII pag. 89 nr. 15. Aceste inseripțiuni : arâtă rolul ofi- 
cial al guvernatorilor Moesiei Inferidre. faţă de oraşele greceşti în cestiune.
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propriii la Tomis. Președintele dietet şi pontificele suprem al 

cultului imperial se numesce la Trosmis : Sacerdos provin- 
ciae, la Tomi se numesce Iloysâpyms ; adunarea la Troesmis 
pârtă denumirea de Conventus, la Tomis pe accea de: 

ză wowây ris Etaz6hsos zob ebwybpov Il6yzov ; una nu exclude pe cea- 

"Paltă, ci ambele sunt organisaţiuni separate ale uncra şi 

* aceleiaşi provincie romană. 
ae EPisConatul Este interesant a constată că biserica creştină a îm- 

cin). prumutat pentru conciliile şi pentru preoţii e! formele ex- 
terne, ceremoniile religi6se, numele şi insemniele cultuluY 
imperial din provincii, şi că. precum Tomis devine în secu- 
lul: al IV-lea capitala unui episcopat!), tot aşa la câţi-va 
chilometri mai departe de Treesmis, la Arrubium (astă-Qr 
Măcinul), vestit deja în vechime prin cultul special al lut 
"Jubiter Arubianus 2) înfloresce episcopatul de Vecina. 

Acesta este o nouă confirmare a legii evolutive in ome- 
nire, care nu cunâşte soluţie de continuitate, chiar atunci! 
când sunt în joc contrastele cele ma! declarate. 

Acum ne rămăne, spre a încheia aceste observaţiuni, 
să spunem câte-va cuvinte despre municipiul însuşi 'Lroesmis 
şi însemnatele sale ruine, 

eu Nu se află în amândouă Massiile, pe tâtă linia Dunărit 
sale, de jos până la gurele sale, o staţiune antică care să fi dat 

la iv6lă un număr mai mare de monumente cu inscripţiuni 
„latine; ca ruinele a dout& fortărețe romane dintr'o localitate, 
departe o oră numai de Măcin, între satele Grecii şi Tur- 
câia. Ea e cunoscută sub numele de Iglița. 

Situaţiunea, Situaţiunea locului, ca şi natura ruinelor, ne spun de 
la prima dată că avem în față-ne unul din acele puncturi 

| , :) Lequien ne dă lista celor 12 episcopi de 
crestin ploi până la jumătatea secolului al VI. 
SI » ÎL. D. III, 5575 (Stâtiham lângă Traunstein): (ori J - zimo) Avubiano L. Camius Celer, sacerdos urbis Ta cate, OCblime) ja III, 5580 (Pidenhart lângă Seeon (Salzburg) : Z(ooi) Optimo) A[(azimo) 1 A biano ct Bedaio Sancto ete.; C. 1. L. 1115185: (din a. 215 p. Chr.); 5589 5443 (Arubinus) De asemenea o inscripţiune citată de Furlanetto (ap. Forccllini): Zi a norem) d(omus) d(îvinae) I(ovi) O(ptimo) Al(azimo) Arub(iano) et Sancta etate, 

Tomis de la introducerea 
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strategice însemnate ce numai poporul roman scia aşa de 
- bine să "] alegă, pentru stabilimente militare, pentru obser- 
vaţiune, şi care o-dată apucat şi bine întărit în inima duş- 
manilor, servea apoi ca basă de operaţiune pentru coprinderea 
şi apărarea regiunei întregi. , 

Fortăreţele se înalță pe un promontoriii, tocmai acolo 
unde Dunărea îşi încov6e întrun mod simţitor trufaşul săi 
curs; şi de pe malul stâncos al fluviului, care le apăra de la 
spate, ochiul mă&s6ră spaţiuri întinse în zarea lucie a rîului, 
care se desface aci în nenumărate braţe, în bălți şi lacuri. 
Trecerea riului în punctul acesta era dâr tot atât de uşoră 
în vechime, ca -şi astă-di; şi mai cu s&mă iarna, când stra- 
tul gros de ghiață acoperă totul de la un mal la altul, nimic 
nu împedică nemurile barbare din nordul Dunării, pe Sciţi, 
Geţi, Daci, Bastarni, Costoboci şi Goţi, de a arde şi pustii 
cetățile de pe malul drept şi din interiorul ţării. 

De aci însemnătatea strategică a staţiunei de la Igliţa, 
care a avut'o tot-d'a-una în epoca romană şi care esplică 

de ce până asta-di cele două castra stativa de o întindere 
mare, transformate în adevărate cetăţui, ca să încapă în- 
trânsele cât mai multe forțe militare, —ai ajuns până la 
noi cu turnurile lor de apărare, cu câte-va ziduri interidre, 
cu şanţurile şi cu trei şiruri de circumvalaţiuni. La nord, 
la sud şi la est de fortărețe se întindea municipiul, al cărui 
nume petrele 1) ca şi intinerariile 2) şi scriitorii vechimei 5), 
ne spun că era Troesmss. 

5) Corpus Inscriplionum latinarum, II nr. 114— 776, 6172, 6177, 6182, 
6183, 6195. 

2) 'Pabla Peutingeriană, segm. VII, unde la -numele Zrocsmis figurâză şi. 
două turnuri, indicele unei staţiuni însemnate. Vedi reproducerea facsimilată a 
acestui segment în opera mea Dacia înainte de Doinank, Bucuresci 1880. — 
Itinerariul lui Antonin (Itinerarium Antonini Augusti. et Hierosolymitanum), ed. 
G. Parthey et M. Pinder Berlin 1858, p. 105: “Troesmis leg. I. Iovia.— Notitia 
dignitatum et administrationum în partibus Orientis, ed. E. Băcking, p. 99: Jfilitis 
Secundi Constantini Trosmis.— Praefectura Legionis Secundae Herculianae Trosmis. 
Praefectura Legionis Herculiae Cohortis Quintae Pedaturae Inferioris Trosmis. 

%) Ovidiu, Pont. 4, 9, 719.— Ptolemaeu 3, 10, 11; Tpotspis sâii Tproţiic.— 
Vedi şi charta lui Ptolemaeu facsimilată în Dacia înainte de Romani. Procopiu 
de acdificiis, 4, 11: Tpoouijs.
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Troesmis în Prima menţiune despre Troesmis o găsim la Ovidiu, 

işi cartogra. Intr'o epistolă a sa scrisă din 'Tomi, unde trăia exilat, ȘI 

adresată lui C. Pomponius Graecinus, care fusese designat 
consul, după ce îl felicită pentru numirea sca la o dregă- 
torie aşa de înaltă !), şi pentru fericirea că, după eşirea 
sea din consulat la finele lut Decembre, va urma în locu-k 
fratele săi Flaccus ?), deplânge sorta tristă care la osindit 
să trăiască sub clima Scythiet, în mijlocul barbarilor Gieţi, 
cari îmmoie vtrful săgeţilor lor uşore în flere de şerpe, şi 
jertfesc pe altare victime omenesci. El în dice să trebe 
pe fratele sti Flaccus despre tot ce Ovidiii îndură, despre 
greul traii al dilelor scle de nenorociri in nişte locuri, unde 
silnicia brutal a armelor are ma! multă putere de cât le- 
gile; căci Flaccus a guvernat o dată în acele locuri, şi 
sub stăpânirea sa malurile selbatice ale Istruluy erai liniş- 
tite. EI a ştiut tot-MVauna să țină sub ascultare şi sub li- 
nişte tote nemurile Mysiei, şi sabia sa făcuse pe Gcţii cel 
prea mult încredători în puterea arcurilor lor, să tremure. 
Prin virtoşia sea învăpătată el a luat înapol Trosmis, care 
căduse în mâna inamicului, şi a roşit Istru cu sângele bar- 
barilor 3). 

1) Ep. ex :Ponto 4, 9, 1-4: 
«Unde licet, non unde juvat, Graecine, salutem 

“Mittit ab Euxinis hanc „bi Naso vadis. 
Missaque Di faciant auroram occurrat ad illa, 

Bis senos fasces quae tibi prima dabit.» :) ldem: 
«Altera laetitiac, nec cedens causa priori, 

Successor tanti frater honoris _crit, 
Nam tibi finitum summo, Graecine, decembri 

Imperium, Jani suscipit illo die.» -3) E Ponto, IV, 9, 75 seg: 
<Praeluit his, Graecine, locis modo Flaccus ; ot illo "Ripa ferox Isiri sub duce tuta fuit. „Hie tenuit Mysas gentes in pace fideli ; 

"Fie arcu fisos- terruit ense Gotas. 
Ilic captam 'Trosmin celeri virtute recepit, 

" Infecitque fero sanguine Danubium. Quaere loci faciem,; Seythicique incommoda cocli ; Et quam vicino terrear hoste 'Toga,
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Acest eveniment. a avut loc în a. 15 după Chr., când 

L. Pomponius Flaccus (consul în a. 17 d. Chr), în cali- 

tatea sa de legat pretorian al Moesiei, a exercitat juris- 

dicţiunea şi comanda militară pe malul Dunării. 

Tot în acestă calitate de guvernator el reluase vechea 

fortăreţă tracă 'Troesmis din mânile Geţilor, şi intrase în 

legături amicale cu Rhescuporis regele Thracilor ?). 

Imp&ratul Domițian divisând Moesia în două provincii 

şi creând comandamentul militar al Moesiei inferidre, a 

stabilit la Troesmis lagărul legiunei a V Macedonica, şi la 

Durostorum al legiunei I Italice. ” | 

De la Ovidiă şi până la Ptolemaei nu mai găsim nici 

o menţiune despre Troesmis. Probabil la castrul de la Troes- 

mis se referă însă Statius?), când în a. 95 d. Chr. adre- 

sându-se unui tînăr tribun legionar, Vettius Crispinus, şi 

înşirându-i ţările unde ar putea fi trimis ca tribun militar, 

îi dice: | 
an te septenus habebit 

Ister et undoso cirecumflua conjuge Peuce? %) 

Ptolemaeti, "Tabla Peutingeriană, itnerariul Antonin,NNo- 

Sintne litae tenues serpentis felle sagittac, 
Fiat an humanum victima dira caput. 

Mentiar, an cocat duratus frigore Pontus, 

Et teneat glacies jugera multa freti. 
Hace ubi narrarit, quae sit mea fama require'; 

Quoque modo peragam tempora dura, roga. 

Sic ego sum longe; sie hic, ubi barbarus hostis 
Ut fera plus valeant legibus arma facit.> 

1) Corp, Inser. Lat. |. p. 475: Fasti de la Antium sub anul 770: 

C. CAELIVS. L. POMPONIVS. FLACCVS 

Tacit, Annal, II, 66: <Pomponium Flaccum veterem stipenâiis, et arcta 

cum rege amicitia coque accommodatiorem ad fallendum, ob id maxime Moc- 

siae pracfecit». CE. L. Renier, Inscriplions de. Troesmis dans la Dlcsie Infcricure în 

Bevue archeologique nouv. strie vol. X, (1864) p. 391.— Borghesi Ocitores cont- 

plites V, 85, S6, 88, 90. — Marquardt, Romische Staatsverucaltung, |, 148 notă 

Berlin 1873. ” 

?) Silvae, V, 2, 136 seq. 
5) CE. Martial, VII, 84, 3 din a. '92 şi XI, 3, 3 seg, din a. 96. A se 

vede Gsell Fsşai sur le regne de Tempereur Domitien, Paris 1894, p. 215,
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titia dignitatuim, Procopii, indică municipiul acesta, insă pent 
în 1861 nimeni nu pute presupune nici însemnttatea sa in an- 

ticitate, nici decă a mat rămas urme, şi unde anume, din ve- 

chiulTroesmis. Cu tâte acestea de antnenumtraţi licuitorit de 
“prin satele vecine cu Igliţa scottii din ruinele celor dout cas- 
„tre tot felul de materiale pentru construcţiuni: cărtimidr legio- 
nare, petre lucrate, colâne, fragmente architectonice, chiar 
petre scrise, pe cari le transportat şi vindcii în tâte părţile, 

„fără ca autorităţile turceşti să ia vre o măsură a opri nişte 
ast-fe] de devastaţiuni. 

Istoricul des. In 1861 un inginer frances d. Desire More, atras mat £roparii ruine- : . , A . lor. mult de perspectiva unei afaceri bănesci, de cât de inte- 
resul. sciințific, dobăndi de la guvernul turcesc permissiunea 
să exploateze aceste ruine şi să deschidă o carieră de gra- 
nit în apropiere. Prin asemini continue săpături însă ŞI dă- 
„rîmări întreprinse fără nici o regulă, după nici o sistemă, 
„remăşiţele celor două castre perdeii din di în di fisionomia 
lor antică ; parte din zidurile din afară, turnurile, zidurile 
interi6re, căsuţele legionarilor 1), dispărci împreună cu mo- 
numentele epigrafice ce intraii în alte construcțiuni. D-l En- 

“gelhardt, comissarul frances al navigaţiunet Dunăre! cu re- 
sidenţa atunci la Galaţi, înţelegănd însemnttatea ruinelor 
de la Igliţa, a petrelor cu inscripţiuni, din cari unele, pur- 
tând cuvintele: ORDO. TROESMENS!IVM. ORDO MUNICIPII. 
TROESM, dedâii numele antic al localităţii,— întreprinse cu spesele s€le săpături regulate, şi nu întârdiâ a atrage aten- țiunea guvernului frances şi a Academiei din Paris asupra resultatelor cercetărilor sele. Patru copil de inscripţiunY comunicate de d-sea ministrului afacerilor streine, fură esplicate cu sciinţa  tot-d'auna sigură şi luminosă a ilus- trului epigrafist şi al nostru regretat magistru, d. Lon „Renier, în şedinţa de la I9 August 1864 a Academiei des 
ai ) Vezi Gustave Boissitre, Rapport sur une mission archeologique ct dpi. ap vique en Aoldatie et en Valachie în Archives des "missions scientifiques eţ itteraivos, deuxitine scrie tome IV, Paris 1867, pag. 186.
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Inscriptions et Belles-lettres 1). De altă parte d. Th." 
Mommsen primea :la Berlin copii după alte patru mo-. 
numente, trimise de d. -Bliicher vice-consul al Prusiei 
în Galaţi, pe care le publică şi comentă în Bulletino 

„del! Instituto, numărul pe Decembre. 1864, p. 260 şi 
urm.; alte 16 copil nouă trimise de d. Engelhardt formară 
obiectul unui raport interesant presentat Academiei de către 
L. Renier în şedinţele de la 4 şi 18 August 1863 2). Şepte - 
din aceste inscripţiuni s'aă publicat de regretatul profesor 
A. Treb.. Laurian în Tesauru de monumente istorice pentru 
România t. III (1865) p. 196—202, după comunicaţiunea 
d-lui Friedlinder, cancelarul consulatului prusian. 

In ăcelaş an dd. Gustave Boissidre şi Ambroise Baudry, 
însărcinaţi de împăratul Napoleon III cu o misiune archeo- 
logică în România şi pe malul drept al Dunărei, întreprin- 
seră săpături regulate şi costisitâre la Iglița. Se. începu cu 
lagărul despre ost; zidurile încongiurătâre ale cetăţuii şi 
basele turnurilor fură scose la: lumină împreună cu trei ba- 
silice, cu urmele mai multor căscidre legionare, şi a ulițelor 
din. interiorul castrului, cu cinci monumente cu inscripţiuni, 
alte câte-va fragmente de pâtră şi lut, cum şi mai multe 

hydrii mari pentru conservarea apei saii a grânelor. Lu- 
crările fură însă oprite cu forţa din ordinul paşei de la 
Tulcea 3).'D. Baudry a ridicat planul fortăreței ostice în 
starea ei actuală, însoţindu-l de o încercare de restituţiune 
așa cum putea fi o fortăreță byzantină în secolul VI. 

Dăm şi noi aceste planuri după Revue Arelitologique 
n. s. v. VII (1868) pl. IX şi X. 

1) Vedi studiul lui Renier asupra celor 4 inscripţiuni în Bulletino del? 
Institulo 1864 p. 193-201 şi Revue Archeologique n. s. 1, X, (1864) p. 890-398. 

2) Vedi acest raportin Comples rendus des Seances de PAcademie des Iu- 
scriptions et DBelles-Lettres, n. s. t. | (1865) p. 263—306.—ldem' în „Revue ar- 
chcologique, n. s. XIL. (1865) p. 401—430. Cf. Observations sur les înscrip- 
tions de Troesmis, lettre de AM. Th. Mommsen ă-M. L. Renier, în Jezue acheo- 
logiques. n. s. XIII (1866) p. 186—189. | 

5 Vedi Rapport sur une mission archeologique et cpigr, |. c., unde sunt 
„publicate tote inseripţiunile de la Troesmis până atunci cunoscute. Despre val6rea. 

acestei publicaţiuni vedi Desjardins în Annali del? Instituto, 1868 p. Gl notă
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In 1867 Ernest Desjardins, explorând Dobrogea din 

* punctul de vedere geografic şi archeologic, sa oprit cât-va 
timp la Igliţa, unde a aflat încă 27 inscripţiuni inedite. De 

pe cele-alte monumente deja cunoscute, dinsul a luat cs- 
tampagie, cari W-ai permis să rectifice şi să completeze 

inscripţiunile publicate de L. Renier, după nisce copil din 
nefericire mai tte neexacte. Resultatele cercetărilor scle 
sunt expuse într'o scrisore adresati d-lui Henzen şi tipărită 
în Annali del! Instituto di corispondenza archeologica, Roma 
1868 p. 58—85s 1). 

„ In-fine d. Th. Mommsen în 1873 a editat tote inscrip- 
ţiunile descoperite succesiv la Troesmis de dd. More, Iin- 
gelhardt, Boissitre şi Desjardins, şi car! se urcă la numtrul 
de 55, în Corpus Inscriptionaum Latinarum, vol. III, par- 

„tea Il-a nr. 6162—6217. 
„ Trei-deci şi două din aceste monumente *) s'a adus 

la Paris, şi aqi se pot vedea în galeria de jos a Bibliote- 
cei naţionale. Două 3) s'a întrebuințat ca material de con- 
strucțiune în biserica grecescă a sf. Dumitru din Brăila, 
una î) a nemerit tocmat în Normandia, 16 s'a perdut ort 
împrăștiat fără a le pute da de urmă, for restul de 4 până 
la suma de şş—am reuşit să le asigur o conservaţiune ma! 
bună, în Museul de antichități din Bucuresci, unde sunt 
acum expuse impreună cu vr'o alte 1ş petre cu  inscrip- 
țiuni de la Troesmis, aflate în escursiunile şi săpăturile ce 
făcurăm în mai multe rânduri la Igliţa. 

Cu un imaterial epigrafic aşa de bogat, scos la lumină 
din zidurile celor dou& castre romane, — cart ascund pote „bogății și mai mart, istorice — municipiul 'Troesmis ŞI a 

) Cr. şi Revue Archcologigue n. s. XVII (1868) p. 254—978: Voyage archâologique cet gâographique dans la râgion du Bus Danube.—Idem Comptes rondus de P Academie 1868, p. 40 seg. 
2) C.L.L.Il nr. 6164. 6166—6170. 6175. 6177—61S0 61$3 5 . . — . —6157, 6189. 6191. 6193—6194. 6196—6198. 6200. 6205. 6207—6219 cai 3) CL. L. Il nr. 6172. 6173. | % C.I. L. II] nr. 6195,
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câştigat o pagină însemnată în istoria Romanismului la Du- | 
năre. Acâstă istorie rămâne încă de scris. 

| Pentru Troesmis câte-va cuvinte nu ar fi fără locaci!). 

Cetatea, de şi exista, precum vEdurăm, în timpul lui „lite rect 

Ovidiui, forma constituțiunei însă romane nu o căpătă de” 
cât mai în urmă: nici o inscripţiune din câte avem de la 

Troesmis nu este anteridră lui Hadrian. 
„Originea acestui municipii, ca a tutulor cetăților ro- 

mane din Dacia, Moesia şi alte provincii mărginaşe ale 

imperiului, este militară. Impregiurul castrelor stativa, când 

acestea se afla în interiorul provinciei, se stabilâii, cum am 

spus mai înainte, neguțători lăcuind în canabae, şi cu timpul, 

când acest sat de canabae dobândia destulă însemnătate ca să 

aibă 'o administraţiune. particulară, o respublica, i se da 

titlu de. vicus, de Canabae saii Canabenses, cu doui ma- 

gistri şi un. acdil. Din vicus devenea apoi municipium ?). 

Aşa vedem că Troesmis sub Hadrian şi Antonin era ca- 

nabae a legiunei a cincea macedonică, cu doui magistri şi 
un aedil 2), şi lăcuitorii se numiaii: veterani et cives Ro- 

mani consistentes ad Canabas legionis quintae Macedoni- 

cae 1). La finea secolului âl III-lea el nu mai este vicus, ci o. 

cetate însemnată, un manicipium 5) cu senatul săi (ordo) €), 
cu duoviri 7), quaestores 8), pontitices ?) şi Augustales,19) 

Probabil, că după r&sboiul marcomanic, Marcu Aurelius 

mutând legiunea V macedonică la Potaissa (Turda) în Dacia 

1) Vedi Mommsen C. 1. L. II p. 999. — Renier 1. e. Desjardins in 
Revue arhcol. 1868 p. 258. | 

2) Vedi studiul d-lui Mommsen «die Romischen Lagerstidte» în Hermes 

VII (1873) p. 299—326.—J. Renier, Comples rendus des Scances de P Acad- 

mie de Pannde 1865 p. 984—986. — lung, Romer und Domanen, Înnsbruck, 

1877 p. 74—S81. 
5) C. 1. L. Il nr. 6162. | 

3) Idem nr. 6166: VuT.: ET. €. R. CONS. AD. CANAB. LEG. V. M. 
5 C.I. L. nr. 6171. 6172. 6176. 6188. 6198. 6199. 

6) Idem. nr. 6171. 6172. 6173. 6177. 6182. 6183. 6195. 

1) Idem. nr. 6170. 
5 Idem. nr. 6163. 6199. 
2) Idem. nr. 6170. 6217, 
10) [dem. nr. 6200.
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canabele legiunei de la Troesmis aii căpătat dreptul de 

municipii, şi a devenit scaunul oficial al sacerdotelui pro- 

vinciei Moesia inferioră cu escepţiunea Hexapolei. 

| Municipiul 'se întindea pe un spaţiii de mal multe ki- 

lometre pătrate la nord, la sud şi la est de castre, şi li- 

niile a două apeducte cari alimentaii oraşul cu apă adusă 

din depărtare, sunt încă destul de visibile. :   
Disposițiunea Castrele ridicate, precum vtdurăm, la posiţiune nu se 

unui castru ro- , au . . | 

man. pote mai tare prin natură, le întăria şi mal mult lucrările E 

| | strategice ale acelor soldaţi, pentru cari «lagărul representă 

patria absentă, şanțul şi cortul sunt casa şi penaţit st» », 

Romanii ai rămas pentru tot-Vauna maestri în modul con- | 

ceperei şi esecutărei lagărelor ?); nici un lagăr roman, saii E 

aprâpe -nici unul n'a putut fi vre-o dată luat de inimici ; re- 

gularitatea cea mai perfectă înlătura ori-ce confusie ; fie- 
care soldat cunoscea mai dinainte disposiţiile castrului, uli- 
țile, locul unde are să se odihnescă, unde arc să se strângă 
în: cas de atac, pe ce pârtă are să Yasă la luptă. 

„De formă rectangulară ?) — de preferinţă pătrată — 1) 

castrul roman era întărit la porţi şi la colțurile zidurilor cu 
apărători şi turnuri ; pe fie-care lature a drept-unghiului se 

află câte o pârtă ; două căi largi ce se încrucişaii la mij- 
loc ducâii de la o pârtă la alta: în mijloc se afla cortul 
căpeteniei armatei incongiurat de altare, de instrumente ale 
cultului, de imaginele deilor şi de tribunalul militar unde 
ținea cuvântările şi da comandele. Venci apor legaţii, 
quaestorul, tribunii şi primit centurioni, cu trupele alese, cu 
cavaleria, și apoi diferitele corpuri de pedestri 5). 

La Trosmis găsim aceiaşi disposiţiune : forma mat mult 

  

1) Tit. Liv. XLIV, 39. | „2 Polyb. VI, 96. 
5) losepl gi | ce Il A oseph. FI. Bel. Jud. HI. 5. — Ilygin, De man, cast. 21. — Vege- 

- Polyb. VI, 26 seg. : 
) Vedi despre castramentațiunea romană Diclionnaire des Antiquites (ec qucs cl romaines cd. Ch. Daremberg ct Edm. Saglio, art. Castra, si bibli grafia acolo indicată pe pag. 959. ÎN
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saii mai puţin rectangulară a castrelor, turnurile separate prin „Descrierea 

intervale egale, cele patru porţi, câte una pe fie-care lature a !&i!*- 
zidului încongiurător. In interior: divisiunea castrelor în uliţe, 
în mijlocul cărora se aflati corturile căpetenielor; ceva la o 
parte, nu de tot la centru 1), practorium cu ara, şi mai 

departe forum. Dout căi mari, plecând de la câte o portă, 
se taiă la mijloc şi duc la cea-Paltă pârtă: căsuțele legio- 
narilor eraii înşirate dW'alungul acestor căi 2). |. 

Castrul despre Ost măsoră pe laturile de N. ŞI S. 120” 
pe cele de O. şi W. 145"; el este îuconjurat cu un şanţ 
de 3—10" adâncime şi 20—30" lăţime, şi cu un val înalt 
de 1—2”: şi lat până la 20". Pe val se află construit zidul 
înconjurător, gros de 4”. La colțuri se văd urme de tur- 
nuri exteridre, răiunjite, Castrul .este aşedat pe un platoit 
de 30”: înalt şi se rezimă cu latura de Sud pe malul abrupt 
şi stincos al Dunării. 

“Castrul despre West este construit pe un colţ de del 
lângă Dunăre (36”: dV'asupra nivelului mării); latura despre 

O. are lungimea de 100”, cele despre N..şi S. câte 150”, 
pe când laturea: despre W. m&sâră numai 80”, aşa că în 

întregime castrul arată forma triunghiulară, ce i s'a fost 

indicat de teren. In partea despre răsărit lagărul este apă- 
rat printrun şanţ de 20” adânc şi so”: lat; cele-P'alte la- 
ture sunt rezemate pe malurile inalte ale Dunării şi ale unei 
văi adânci. 

La 50”: spre apus de castrul ostic începe dintr'o rîpă. Valurite. 
de lângă Dunăre un val cu şanţul spre răsărit şi traverseză 

tot platoul până la o rîpă adâncă ce se află spre N. El 
avea menirea împreună cu un al douilea val aflător 100” 
mai spre apus şi care merge paralel cu dânsul, ca să apere 
castrul vestic. Imprejurarea că aceste valuri .sunt făcute 
chiar în interiorul şi pe ruinele vechiului. municipiă, arată 

1 Impăratul Leon Filosoful Instit. XX observă ca lăcuinţa generalului să 
nu fic în mijlocul lagărului, ci întrun loc unde să nu împedice. trecerea, şi nică 
el să nu fie incomodat. 

2) Vedi mai sus planurile castrului ostie de la Troesmis.
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că a lor construire este posteridră dărămării oraşului şi că lagărul despre Apus a fost ocupat până în timpil din urmă 
ai dominaţiunei romane la Dunăre. | 

Canalul şi a- Spre apus, aprâpe de valul al douilea, găsim un cu- 
peductele, nal, ce are direcţiunea mat mult către vest de cât paralel 

cu valurile. El e construit din pctră cu ciment şi boltit cu 
"cărămidă, având înălţimea pe din lăuntru de 0,90”, iar lăr- 
gimea de */, metru. Este canalul de scurgere al munici- 
piului antic, 

Apeductele sunt împărţite în dout.: 
Unul vine pe malul stâng al pâriului Valea Isvorelor, 

merge pe sub pâlele de nord ale Delului Riiosa şi ali- 
menta cu apă partea nordică a oraşului. Lăcuitori! spun că 
este lucrat ca un canal boltit din piatră cu var şi că ur- 
mele lui se regăsesc pe câmp până la satul Grecii, Direc- 
țiunea şi posiţiunea lut insă nu pot să fie fixate, fâră cer- 
cetări mai amănunțite. 

Apeductul al douilea este notat în charta statului major 
român ca val, şi se află la soom: spre NO de lagărul ostic. 
El se represintă ca o ridicătură de păment ce merge de la apus spre răsărit, în cât Ja prima vedere at putea să ?] ter drept un şanţ de apărare, dar mergând pe dânsul vedem 
cu surprindere că la dâlul Riiosa se preface într'o s 
Acesta indică un sistem de nivelar 
val, ci un apeduct. Şi într'adever, 
sub acestă rădicătură, la adâncim 
canal boltit şi cimentat. Afară de 
are înaintea s 

ăpătură,. 
e; şi deci nu pote fi un 
lăcuitorii ne asigură că 

e de 1.50», se află un 
aceea, apeductul acesta 

a spre N. un zid. separat, care trebue să fi ser- vit când-va de apărare; este înalt de an. pe 20" lăţime, şi se cunosce pe o întindere de 2 kilm., fiind păstrat din drep- tul castrului ostic pen& sub costa de nord a delului Riiosa, unde apoi se perde în polele delului, prefăcându-se într'o tăetură, 
„___ Resumatul 

„istoriei castre- nt In resumat, asupra epocei când s'a stabilit aceste castra 

 



. . A 

MONUMENTE RELIGIGSE S1 

stativa !) şi a prefacerilor ce ati îndurat cu timpul este de 

presupus : o | | 
19 Că la început, în timpullui Ovidiă, esista numai la- 

gărul apusan, pe care pâte însuşi L.. Pomponius Flaccus ca 
legat legionar îl va fi ridicat după reluarea cetății din mâna 
Geţilor, spre a-l lâsa în mâna Odrysilor, cari trăiaii în le- 
gătură de clientelă cu Romanii ?). 

2. In timpul lui Domițian se formă un al doilea .cas- 
tru (cel ostic) la sud de cel d'intâiii pentru legiunea a V JMace- 
donică 5), care stete aci până lu r&sboiul marcomanic al lui 
Marcu Aurel 4), când, după tâtă probabilitatea,ea a fost trimisă 

în Dacia. 
3. În secolul al IV-lea, după ce (intre a. 337 şi 340 d. Ch.) 

Trosmis se întăresce prin construcţia unei lucrări de apă- 
rare 5), este apoi distrus de către Goţi, cari “i dederă foc 

1) Se numesc castra stativa saii numai statia ori stativae, castrele de po- 
sițiune ce se stabileaii la fruntarii, pe punctele strategice cele mai însemnate 
şi pe liniile de comunicaţiune (în care cas se numiaii mansiones), şi erait ocu- 
pate în mod permanent, sai cel puțin timp îndelungat. Castra acestia sati nu- . 
mai acestia eraii castrele de vară construite provisorii în timpul unei campanii, 
în oposiţiune cu casira hiberna sati hiberna ori hiemalia, lagăreie unde petrec 
trupele în timp de iarnă. Vedi Dictionn. des antig. grecq. et vom. de Darem- 
berg et Saglio, p. 957. 

2) L. Renier în Pevuc archeologique n.s. X p. 393.— Boissiere, Archives 

des mmissions dtme sârie p. 191. E. Desjardins “Rezue arch. n, s XII, p. 957, 
pune, şi cu drept cuvânt, stabilirea unei legiuni la Trosmis în secolul II d. 

Chr, de Gre-ce nici o inscripțiune de aci nu se urcă mai sus de Iadrian. 
5) Desjardins, Revue archcologigue XVII p. 258, Annali del? Instituto, 

1S68 p. 58 notă, susține că legiunea | Mtalică şi a V Macedonică a ocupat si- 
multaneă cele două castra stativa. 

1) Mommsen, Bullet. del! Institulo 1864 p. 2692.—L. Renier, Rezue ar- 
ehcol. XII p. 405—406 şi Desjardins, Rev. arch. XVII, p. 257 notă, credeiă că 
legiunea V Macedonică a fost dusă în Dacia tocmai sub Septimiă Sever, pe 
când este forte probabil că ea se găsea deja la Potaisa în timpul domniei lui 

Marcu Aurel. 
5) “Tocilescu, Neue Inschriften aus Rumdăniea, V, Wien 1894 p. 84 nr. 

7: <locum în parte limitis positum gentilium Gothorum temeritati semper ap- 
tissimum, ad confirmandam provincialium suorum aeternam securitatem cerrecta 
istius fabricae munitione clauserunt, latrunculorumque impelum perennis mu- 
niminis dispositione tenuerunt» sub împărații Constantin, Constanţiii şi Con- 
lant, fiind Sappo, dux limitis Scythiac.



Soero în loc 
de socero. 
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de tâte părţile. Ast-fel se esplică stratele grose de cenuşe 

şi alte urme visibile acolo ale unui incendiii îngrozitor !). 

4. Impăratul Justinian reconstrui cetatea, reinălţă cele 

două castre, transformându-le în fortărețe gigantice, cu tur- 

nuri şi cu câte trei șiruri de întărituri, întrebuinţând ca 

materiale de construcţiuni monumentele romane, luate în 

grabă după întâmplare şi sub ameninţarea unui mare pe- 

ricol: morminte, monumente honorarii, altare, fragmente 

architectonice, baso-reliefuri și altele, carl sai scos şi se 

scot la lumină numai dărămând zidurile: probă învede- 

rată că lagărele, în forma lor actuală, nu dateză de cât 

din epoca lui Justinian, şi că ele s'aii înălțat pe rui- 
nele şi din ruinele vechelor lagăre legionare şi ale mu- 

nicipiului. 

5. In fine, după dărâmarea castrului ostic şi a cetăţir 
Justiniane, rămâne un singur post militar la castrul apusan, 
care este apărat de dout valuri paralele, visibile până în 
diua de astă-di.: 

___ Mai notări în inscripţiunea lut C. Valerius Longinianus 
şi forma barbară, şi pote chiar de dialect local, a cuvintulur 
socra (românesce socru), în loc de socero, precum într'o altă 
inscripțiune aflată lângă Lom-palanca?) se dice: socra ua 
în loc de'socrus tua. - | 

:) Desjardins, Re, arch. AVII, p. 250 cata . 
: . 259. — Boissitre >. «Quant ă lo fin de la ville romaine, et op. cit. p. 199: Juan 

ă la catastrophe dernit I Gri 
SQ | de | I phe dernitre oii elle a peri, Ihistoire en est gerite partout dans ses ruines ; chaque coup de pioche' fais age de cendre; presque partout i 

, 3 nous retrouvions d Gri 

voler ode 
, de vâritabl 

terrible „e Draise dans toutes les tranchâes, la ligne de feu, les ravaes d'un le Ctuient visibles,.. Dans quelques jarres, il v avait encore du 

ail 

bis brâl6 par lincendie», 
d CLL.III S 7458.— Willmanns, „LU 8178; mepotia C. 1. Li 11 9599, 000, aip50S;--Pentru nepota C. 1. 690, 2756, 2798, 6153. 
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INO- 12 

  

  

. 1. Proveninţa: Monument din fosta colecţiune a generalului 
Mavros. Locul de proveninţă necunoscut. 

$. II. Natura: Mic relief de marmoră representând pe Mi- 
ihras taurocton sai sacrificiul inithriac (sacrificium Mi- 

thriacum). . 
Nălţimea: 09,22 ; Lăţimea: 0“,19. 

Groşimea; 0",o2. 
Este spart la colţul de jos din drepta.
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Ş. III. “Textul: 

/ 
AVR : VICT- EEXPEXV] 

Ş. IV. Literatura: S'a publicat de d. Otto Iirschfeld, dupa 
copia d-lui Otto Benndort, în Epigraphische Nachlese, p. 
42; n0. 54. Apo! în Efhemeris epigraphica IL, no. 369 şi 
de d. Domaszewski în Supplementum vol. IIL din C. |. L. 

n0. 7506. 
$. V. Lectura: Aur(elius) Victor) vcețicranus) ex p(raclo- 

riano ?) ex vloto pos](uit). 
Traducerea : Aurelius Victor veteran fost pretorian, după 

pietosul jurământ puse (monumentul). 
$. VI. Epoca: Judecând după forma literilor şi felul de lucru 

al reliefului, monumentul aparţine secoiului al III-lea, timpul 
când cultul lui Mithras era fârte răspândit în imperiul roman, 
şi mai ales în țările dunărene. | 

Altă lectură a $. VII. Ovservaţiuni: In loc de ve(teranus) ca p(ractoriano ?) 
cum citesce d. Domaszewski, d. O. Hirschfeld propune : 
(ir) e(gregius) ex p(rocuratore). După atare lectură, acest 
ex-voto ar fi pus de un fost procurator. V(ir) E(oregius) «băr- 
bat distins» este titlul onorific al membrilor ordinului ecuestru 
sei clasei cavaleresci, precum C(arissimus) V(ir) este al 
membrilor ordinului senatorial. V(ir) e(gregius) nu ne întâm- 
pină pe monumente anteridre lui Marcu Aurel. D. Hirschfeld 
amintesce de un Aurelius Victor v(ir) e(gregius) menţionat „în inscripţiunea arcului lui Gallienus din Roma, dar pentru că numele de Aurelius Victor este fârte obicin 
cuvânt d-sa nu admite o identificaţiune între 
sone. 

* Descrierea representăţiunei reliefului este urm 
In interiorul unei peşteri (antrum, 
tr'o boltă, pe care se v&d proeminen 
deul Mifhras omoră taurul, 
tal în portul s&ii obicinuit : 

uit,—cu drept 
ambele per- 

ătorea : 
spelaeum) indicată prin- 
ţe închipuitore de stîncy, 

Un tânăr îmbrăcat ca un orien- 
chiton încins la briuă, chlamydaă 
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înflată de vânt, anaxyridi, căciulă frigiană (ţurcă) pe cap, lă- 
sând să se vedă părul în plete lungi. Cu genuchiul stîng apasă 
spinarea taurului, culcându-l ast-fel la pământ, pe când cu 
piciorul drept ţine strins gamba inferidră a animalului. Apu- 

când cu mâna stângă nările taurului şi trăgând capul lui 
spre dânsul, îi înplântă cu mâna dreptă cuțitul sait sabia 
adânc în umărul drept. Un şerpe vine de la stânga spre 
drepta şi 'şi înalță capul ca să sugă sângele picat din rana 
taurului. Un câne, din care se: mai văd capul şi piciorul 
stâng (restul fiind rupt), sare din spre drepta şi linge sân- 
gele animalului jertfit. Pe alte reliefuri se represintă şi scor- 
pionul care apucă testiculele taurului. De amândou& părţile 
acestui grup stă liniştit, cu pici6rele încrucişate şi imbrăcat 
tot în costum oriental ca şi Mithras, câte un băiat, ținând 
fie-care. o făclie. De aceia ei se: şi numesc dadophori sei 

făcheri mithriaci. Cel din stânga este Cautes trist cu capul 
rezemat pe braţul stâng, ce 7] ţine întors; în mâna dreptă 
are făclia cu lumina lăsată în jos; cel din drepta este Cau- 
topates, din a căruia făclie ţinută cu lumina în sus, se vede 

prea puţin 1). - 
„Sus la marginile bolţii figureză : în drepta bustul Lu- 

nei (Lena) în semilună ; spre stânga bustul S6relui (So); 
şi ceva mai jos la capătul chlamydei deului, un corb : ace- 

sta este curierul trimis la Mithras.de deul S6re. 
„ Relieful aparţine, precum se vede, categoriei celei mai 
simple din acestă clasă de monumente şi nu se depărteză 

prin nimica de tipul tradiţional al lui Mithras tauroctonul. 

1) Cautes, ca şi Cautopales par a nu fi de cât repetițiunile aceluiaşi deii 
Mithras. Cum despre acesta se credea că e născut din stâncă—de unde dedi- 
caţiunile Qz 27 merpas, deo genitori rupe nato (C. IL. L. II S.7729), petrac 
genetrici (C. ]. L. IN 4424; p(etrae) g(enetrici) diomini) (C. |. L. III 4543).— 
Cauto se pune cu drept cuvânt în legătură cu latinul cautes =— vârf de co- 
lumnă. ]lfga jocă rol în cultul lui Mithras; în Mithreul descoperit sub Basi- 
lica S. Clemente în Roma, s'a dat peste un altar cu inscripțiunea pe dânsul 
Caute Sacrum (GC. 1. L. VI, 748) şi lângă el: un vârf de columnă, din care 

ese o flacără, simbolul lui Mithras. Cauto Pati sai Cautopati (C. L. L. V 1765. 

1809, 4935, 5465; VIII, 2298), este altă denumire a aceluiaşi Mithras, pati 

fiind egal cu zend. paiti = stăpân, pati sanskrit. Cf. W. Roscher.op. cit. 857.
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. . SERA . | 
Lucrarea este schematică şi de execuţiune ordinară !). 

Plutarch ?) ne spune că deul persan Mithrus a fost 

temari” **! pentru prima 6ră cunoscut de Roman! în Cilicia, pe la îi- 

Cultul lui Mi- 
thras în provin: 
ciile dunărene 
şi causele r&s- 
pândirei lui. 

nele republicei, în r&sboiul lui Pompeii contra piraţilor. 

Cultul său începe a se răspândi în Italia cu încetul printre 

clasele populare ; mai întâiii la Ostia %), la Roma deja sub 

Tiberiă 1), în tot imperiul roman deja sub Antunini, ar in 

secolii III şi IV el întrece prin însemnătate pe toate cele- 

Palte culte, menţinendu-se până către a. 400 d. Chr. 5). 
Monumentele miihriace abundă in provinciile fruntaril 

ale Occidentului, şi mat cu scmă în Pannonia, Mocsia, cu 

deosebire in Dacia 6). In Dalmația ele sunt mal! rare, şi încă 

şi mai puţin sunt representate în Sicilia, Tracia, Macedo- 
nia ; ba în Sardinia şi Corsica, ele lipsesc cu totul. 

Motivul principal al acestui fapt trebue căutat în rela- 
iunile militare ale ţărilor menţionate. Acolo unde n'a fost 
garnizonă legionară, şi trupele auxiliare aparţincii ţerit chiar, 

1) Alte tipuri mithriace sunt: a) JMithras născend din stâncă : un copil 
gol, cu țurcă pe cap, partea inferidră a corpului băgată într'o stâncă, înaltă 
cele dou€ brate, în mâna drâptă ţinend un cuţit ; în cea stângă o făclie; b) Mi- 
ihrus pe taur, apucând saă târând taurul. 

*) Pompeii, 24. 
5) Aci s'a descoperit 4 mithreuri set temple subterune. Vedi Visconti, 

del milvco annesso alle terme Ostiensi di Antonino Pio, în Aunali delir Instituto 1864, p. 147. Franz Cumont, Notes sur un temple Aithriaque « Ostic(Gand. 1891). 
1) Mommsen Zuscriptiones Regni Neapolitani G364.— In a. 1891 se nu- merau în loma 37 mari representaţiuni ale lui Mithras tauroctonul (F. Cumont op. cit., 21), iar unul peste altul şi cu ecle duse în streinăt 

(Idem, Ziezue archeol. 1892, p. S seq.). 
2) Marquardt, op. cit., II 53; F. Cumont, Zeztes et 'monuments figures velatifs auz mysteres de Mithra, Bruxelles 1894—96. 

, 6) Ca să vorbim numai de Dacia, numărul altarelor si reliefurilor mi- Diriace cu mscripțiuni pe cele până adi publicate se urcă aproape la 100. Pe lângă cele coprinse în Indexul vo'umului al II-lea, notăm pe cele din Sup Dă mentum, căci indexul Supplementului n'a apărut încă: 7662, 7685, 7686 75 S 1129, 7730, 7171, 7776, 7777, 77178, 7752; 7922_—7950: 'S03s sos]. 
Archiăol.-epigr. Iittheil : XII p. 193 nr. 5; p. 197 nr. 29 si 23 ete Cr re : Cumont, Catalogue sommaire des monumenis figures relali/s au culte. de x, ina (Revue archâologique, 1892). Jdem, 'Teztes et monuments figures relatifi aura mystâres de Dilhra publics avce une introduction critique. Bruxelles 1894 1896 

me ate set perdute 73 

(3 fasciculi). 
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fiind recrutate din populaţiunea indigenă, cum de ex. în 
Dalmația, deităţile orientale, ca şi cultul lui Mithras, îşi gă- 

siră puţini adoratori ; lăcuitorii r&ămaseră credincioşi deilor 

naționali. | | 

In deităţile Diana, Pan, Silvan şi Liber fură confun- 

date deităţile locale. Latra, Sentona, Ica, Jutossica, Me- 

daurus, Aufanae etc., se păstrară în Dalmația, pe când 

divinităţile orientale ne întâmpină acolo numai sporadic. 

In Panonia, Moesia şi Dacia, din contra, relațiunile milită- 

resci fiind cu. totul altele, a existat o legătură continuă în- 

tre Occident şi Orient, care a înlesnit răspândirea cultului . 

mithriac printre soldaţi, ca şi printre particulari. - Religiu- 

nea mithriacă era mai mult o religiune de soldaţi, as- 

pră decă nu crudă, în care se făcea apel înainte de tote 

la curagiii, şi iniţiatul trebuia să trecă printrun. şir de în- 

cercări, care de cari mai grele : prin foc şi apă, f6me şi 

sete, bătaia la spete şi pusnicie, mai înainte de a fi primit 

treptat în cele 7 grade: al corbilor (a5pazzs) al tainicilor 

(pâspto:), al luptătorilor (milites), al leilor saiă leoaicelor (leones, 

JEmwvas, hsovaâ), al Persulri scii Perseului (Persei, .Persica, 

'gradus Persicus),al cursierilor Sârelui (îhoăpâuc) şi al pă- 

pinților (patres) numiţi şi aguile şi şoimi (ăerot uzi isparsc 1). - 

Atare religiune formă o adevărată şcolă de răsboiti.. Cu 

tâte acestea Mithras nici o dată n'a devenit un deii milităresc. 

Causa trebue căutată în faptul că Mithras era un deti persan ; 

el nu figura între dei peregrini, între deii adică naționali, pe Peiperegrini 

cară corpurile de trupe peregrine aveii dreptul să le adâre în! 

templul insemnelor. De aceea el nu s'a bucurat de un cult 

1) Suidas s.v. M:0pov. Porphyrius, de abstinentia IV, 16.—Ct. Orelli n. 2343,. 

2343, 9346; Henzen ap. C. |. L. VI, 754. Alte texturi sunt adunate şi citate 

de Windischmann, Jfithră, Leipzig 1859 p. 69. Din vechia literatură: Zoega 

Ahandlungen p. 1%6 seq., 394 seq.—F. Lajară, introduction d, Vetude du culte 

public ct des nystâres de 2lythra Paris 1847 pl. LNXXIV sqq.—dos. de Hammer, 

Aânoire. sur le culte de JLithru, publi par I. Spencer Smith, Paris 1833; Creu- 

zer Uber das Dlithrewn von Nevenheim. bei Ieidelberg 1838. — Stark în Fest- 

schrift zur 24. Vevsanmlung d.. Philologen und Schulnănner, Heidelberg 1865 ; 

- Visconti, în Bull. archeol. municipale 1872—73; 1874,
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public,— vorbim de cultul 6menilor liberi, Yar nu de al i- 
berților,—ci a r&mas în cercul strict al vieţel private. Tem- 
plul s&ii se .consideră ca o parte a case! private. Mal târ- 
di, atunci când s'a perdut ideia de stat roman, şi când 
împărații se declarară nu numa! ferbinţi adoratori ar divi- 
nităţii persane, dar chiar divinitatea însăși 1), —a putut şi Mi- 
thras, ca să capete altare oficiale, ca în Carnuntum 2), Acesta 
era contrarii principiului legal, care oprea, că dei externi, 
deităţile adică ce nu eraii adorate de poperele imperiului, 
de peregrini, să fie recunoscute şi admise drept culte ale 
statului roman 8). 

Asupra nature! şi formelor diferite ce imbracă cultul 
lui Mithras în Europa, asupra principalelor tipuri la cari pot 
fi reduse figurile mithriace, ca şi asupra curidselor mistere 
şi înfricoşătâre sacrificii ce însoțesc acest cult, vom vorbi 
în partea a doua (monumentele sculpturali) a lucrărir de faţă, 
Tot acolo vom trece în revistă principalele monumente mi- 
thriace descoperite în Dacia, mitreele scu templurile sub. terane ale lui Mithras de la Grădiștea (Sarmizegrethusa), de la Decse spre N. O. de Aiud (Transilvania), Slăveni (jud. Romanați) şi altele, cum şi reliefurile mithriace din museul nostru naţional şi din museele locale ale Transilvaniet, 

) 1Vestdeulsche Zeilschrift NI p. 315 (Mainz) : Deo) intilcto Soll] îm- P(eratori) „Cacls(ari) ÎI. Auve]lio Anto[nino]pio fiţi Augus]to, cte. în altă inseripțiune (Iorrespondenzblat d. JVestd. Zeitschr. imp(eratori) C. Pauliniuş Justus V(en 
calla este invocat ca Sol invictus. N ptrătâsa Iulia se adora sub numele 

Aci, ca și 
1894) Sol; încicto c)f(îciarius) co(n)s(ularis), împ&ratul Cara. Ri de mirare pentru acel timp, când îm- r : e Juno Caelestis a. Cartaginei, d adică Sultanină, de Mater Augusti, adică muma Sultanului, de Îate- Cesemn Senatus cet Patrie, şi Genius al ci eră expus şi adorat în templul insemnclor din castre, ca şi în Senat și în tote altarele şi templurile cultului imperial. Orien- talisarea începută de mamă, trebuia a se desăvirşi de fiul său Caracalla, și de impostorul fiti al acestuia Elagabal. 

” 
-a , a , _ C.I. L. JI 4413 : Deo) S(oli) i(nvicto) ÎI(ithrac) [autori împerii sui Jovii et Herculii rcligiosissimi Augusti ct Cacsares Sacrarium restitucrunt 5) Domaszewski, op, cit. 66,
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s. 1. Provenina: Fragment din fosta colecţiune a Genera- 

lului Mavros; locul unde s'a aflat, este necunoscut. | 

ȘI. Natwra: Inscripţiunea fragmentată este pe un singur 

rend în josul unei bucăţi de baso-relief de marmură, pe care 

'se mai găsesc copita de la piciorul din'apoi al unui cal şi 

“capul şi pici6rele dinainte ale unui câine. Lipsesce aprâpe 

jumătate din monument. : 

Nălţimea la mijloc a fragmentului: o",18. 

Lăţimea fragmentului: 0,29. 
Nălţimea literilor: 0,"04. | 

$. Ul. Literatura: S'a publicat pentru prima 6ră de d. Otto 

Hirschfeld, (op. cit., p. 41, no. 53), apoi în Ephemeris epi- 

“graphica II no. 368 şi în Supplementum al vol. III din Corp. 

Inscript. Latin. no, 7592, a NE
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$. IV. Tesut: 

1 
. 

HERON : NVICTO : : 

Ş. V. Lucetura: Fleroni învicto. T|ilus... cz colo posi(uil. 
Traducere : Heroului neînvins, T... din pietos jurăment 

puse. , 
$. VI. Epoca: Aproximativ secolul al III-lea. 

ţia REPrESCR 3 Ş. VII. Observaiuni: Trebue să recunoscem că fragmentul 
trac, de față este fără indoială restul unuta din monumentele ce 

se închinati ca ex voto, vadis, deităţit denumită /recroul 
îhrac. De ordinar heroul se represintă în chipul unu! că- 
lăreţ în fuga calului, alergând spre drepta, cu chlamyda în- 
flată de vânt, ţinând cu mâna stângă frânele calului, Iar 
braţul drept îl are ridicat. El se indrepteză spre un altar 
de formă rectangulară 1) stă spre un arbure 2) încolăcit de 
un şerpe 3). Alte monumente ni-l arată urmat de un câne t) 
atacând cu lancea 5) un animal stlbatec, un mistreţ €) scii 
un balaur 7). Une-ori calul stă în loc cu unul din piclorele 
de dinainte pus pe un mic postament sti altar. Alte-ort 
figureză la un loc cu ospeţele funebre de pe monumente 8). 
Inscripţiunea ce le însoţesce, mat de regulă scrisă in limba 
elenă, conţine cuvintele : KYPOI IIPOT, (Ip:os îpos = domnul 
heroii), apoi urmeză la genitiv numele celui ce a inălțat 
monumentul votiv, şi la fine de tot cuvântul cdi. 

___ Fragmentul nostru a făcut deci parte dintr'un aseme- 
nea ex-voto, închinat heroului thrac, cum dovedesce in- 

3) Dumont, Inscriptions ct monumenis figures de la Ihrace, Paris 1877 no. d, 6, 7, 18, 94, 97, 32, 33 p., 33, 
2) Idem no. 17. 
3): dem no. 22, 39. 
4) Idem no. 33 a., 40, 37, 
5) Idem no. 8. IE 

6) Idem no. 27. Gla. 102 ; Ilcuzey, Mission -archeologique de AMacedoine pl. UI fig, 3; Abb6 Duchesne ct Bayet, Jission au mont Athos, no. 187 p. 397. *) Dumont, op. cit., no. 33 a. ” 3) Idem şi no. 20, 61,
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scripţiunea Feroni învicto, ca şi resturile picidrelor de di- 
nainte ale cânelui, şi copita dinapoi a calului. De sigur 

“relieful represinta un om pe cal în fugă, sub cal un câne 

gata ca să apuce un mistreț. | 

Epitetul de znvictus se potrivesce unei divinități răs- 

boinice a vinătârei. In 1874, când d. Hirschfeld a publicat 

acestă inscripţiune, era cel Wântâiii monument epigrafic la- 

tin cunoscut, care menţionă pe Heroul thrac. De atunci co- 

Jecţiunea Museului din Bucuresci s'a înavuţit cu alte patru 

latinesci descoperite în Dobrogea 3), pe lângă 30 monumente 

găsite tot acolo, parte cu inscripţiuni grecesci, parte fără 

inscripţiuni, dar tâte cu reprasentaţiunea heroului trac. Pe 

vro şese din ele Heroul este asociat la scena ospățului 

funebru.. 
Asemeni representaţiuni se găsesc forte des şi în Bul- 

garia 2) şi în Thracia. «Am vădut mai mult de 30 repre- 

sentaţiuni, dice r&posatul archeolog frances, Dumont, fără 

ca aceste mici ex-voto să-mi fi revelat numele personagiu- 

lui pe care pietatea populară îl figură sub trăsurile cele 

mai constante. Inscripţiunile sună invariabil KYPIQI YPOI, apoi 

numele aceluia care a dedicat ofranda. Sunt nisce mici mar- 

mure de 3 decimetri cel mult pe 2 cent.» î). 

Numai la Batkum, întrun heroon sai capelă, d. Du- Cultul herou. 
lui thracla ve. 

mont a aflat mai mult de ro reliefuri, fără inscripțiune. chii Thraci. 

Cum se vede, Heroul thruc se bucura de un cult deosebit 

DC. 1. L. III S 7483 (Adam-Klissi): Deo invicto; 7530 (Besiul) Ile- 

roni domno ; 7531 (Constanţa) : Jferoi invicto Sacro (a. 216); 7532 (Hassiduluk): 

Ero(i)e(l) D(omno?! ; 'Tocilescu, Neue Inschriften aus Pumenien (Arch. epigr. 

Mitih. XIX, 1 nr. 36): Zleroi sacrum. Un al cincilea monument, găsit la Con- 

stanța: C. |. L. III S. 7534: Tori) O(ptimo) m(azimo), heroi.—C. I. I. 1 S. 

7749 şi 7833: Domno et Domnae.—La Adam.-Klissi (Tocilescu, Archăol. epigr. 

Mitiheil. XIV, p. 18 nr.40): Eroni inu(îăto) ; cf. ibidem nr. 32 o miănuşă de 

vas cu stampila “Ilgpwvos. 
2) Din numerosele monumente cunoscute vom cita: cele 77 exemplare 

descrise şi publicate de fraţii Şkorpil în Stornicul Alinisterului de Instrucţiune 

publică din Bulgaria, vol. VII, p. 67—S1 (Sofia 1892) şi de d. Dobruski în 

aceiaşi. revistă vol. XI, p. 685— 102 (Sofia 1894), vol. XII (1895 p. 318—392) 

şi vol XIII (1896) p. 423—427, precum şi cele apărute în publicatiunea . vie- 

neză : Archăol.-epigraphische Aitiheilungen. 

3) Comples-rendus de PAcqdemie des inscriptions et Velles-leitres 1868 p. 417.
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la Thraci, cart ca soldați îl duceti cu denşii, orf unde 

servcu. 

Ast-fel la Roma, între ruinele thermelor lul Diocletian şi 

ale castrelor pretoriane s'a aflat în 1872 un relief cu heroul 

thrac şi cu inscripţiunea 1): Deo eroi Sancto [p]r[o] salubri- 

tate; Long[i]cius cum suis volum sțolvit); Thraciacius J(ecil). 

Numele T/raciacius ne duce d'a dreptul în Thracia. Tot 
acolo ne duc şi alte ş fragmente de plăci cu relief și cn inscrip- 
ţiuni de ale pretorianilor descoperite la Roma şi inchinate 
lui Deo Saneto Heron: 2), Deo Sanclo Eroni Briganilio 3), 
de către soldaţi originari din Thracia, între cari 4 chiar se 

intituleză : czves Usdicensis (adică din ospazragia 03ărari, a 
provinciei Thracia, Ptolemei 3, 11, 8) vico Acatlapara *). 

D. Dumont 5) crede cu drept cuvânt că acest călăreț 

thrac nu este o divinitate unică și tot-Vauna acelaşi ; că în 
unele casuri avem un muritor heroisat devenit z5p:0s şi fus; 
alte-ori o divinitate de un caracter mai general, admisă în 
Pantheonul thrac, alăturea de deit cet mart, şi primind drept 
ex-voto acele mici plăci sculptate. 

Din împrejurarea că denumirea “]lpoş ne întâmpină mat 
târdiii, se pare că la origină heroul thrac nu era un deii al 
infernului, Numele săi propriii la Thract nu-l cunâscem ; 
pote ca ființa geului să fi fost identică cu a luf Ares, di- 
vinitatea de căpetenie a Thracilor, după tradiţiunea grecă. 
Acesta ar explica de ce deul-călăreţ se bucură de un cult 
aşa de răspândit care n'a încetat nict în epoca creştină, de 

2 C. 1. L. VI 3691, 
zime A Il. L VI aa a506- Pe no. 9803—2805 se observă în între- i au în parte figurile călărețului, cânelui si mist i ce ee ărețului, cânelui şi mistreţului. 

4 : N | ) Idem, idem.—No. 2801 (găsit tot la Roma): Deo paterno Biuba Au- velius Cerdius ete. pare a fi tot divinitatea thracă IIeros. 
) Archives des missions scientifiques cet litteraires, t. 1 p. 183. cf. Egoer Note sur une stăle de marbre, (Annali del Instit. 1868, p. 133 seq.) cu ob. servările d-lui „Benndorf, în Găttinger gelehri. Anzcigen 1869, p. 2063 seq asupra acelei inscripțiuni metrice din a. 149 şi cu proveninţă sigură din Thra- 

cia.— Dumont, Revue archcologique 1869, i. 2, p. 179—185. Despre heroi și veneraţiunea lor, vedi K. Lehrs, Populăre Aufsătze aus dem Alerthim Leipzig 
p. 326 seq.—YWV, Roescher, op. cit. art. ZZeros, ca 5
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Gre-ce până astădi reliefurile deului-călăreţ sunt luate drept 
3 

[Yi 
icânele Sfântului George 1). E de admis iarăşi că înţelesul 

heroic şi divin primeză pe cel funerar în întrega categorie a 
acestor reliefuri. Unele din ele pot fi închinate la r&posaţi 

heroisaţi, dar multe aii în vedere heroi locali şi ai nemu-. 

lui (heroi gentili), şi chiar împeraţi. În ori-ce cas ele sunt 

reliefuri votive, precum o dovedesce şi formula spy din 

inscripţiunile de pe dânsele. 
Heroul thrac ne întâmpină 'şi pe: monedele şi reliefu- 

rile găsite la Tomis 2). Pe monede geul-călăreț ţine în mâna 

dreptă cornul abundanţei, ceea-ce lipsesce pe reliefuri. 

Atributul acesta indică că heroul e închipuit ca deii, iar nu 

1ieroul thrac 
pe monedele şi 
relielurile ara. 
selor Tomis şi 
istros, 

ca mort heroisat. Pe reliefuri, cart mai tote dateză din epoca. 

imperială, pe lângă călăreț apare. regulat un arbore şi un 

şerpe, ceea-ce ne raporteză la o figură din cercul deită- 

ţilor infernale. Ba într'o inscripţiune se dice chiar “Ipos 

uaza(y06n05)2). Este indoios decă figura de pe monede este una ŞI 

aceiaşi cu cea de pe reliefuri, decă adică Heros al inscripțiu- 

nilor înălțate de particulari, ca şi de membrii unui thiasos saii 

colegiii religios ce exista la Tomis pentru cultul unui FZerosf), 

a fost cel puţin timporar priinit între deii cultului public, precum 

şi dâcă în calitate de geti al oraşului grecesc el purta nu- 

1) Dumont, |. e. . 

2) Pe lângă inseripţiunile indicate la nota î de la pag. 91, m-i vedi Toci- 

lescu, Inschriften aus der Dobrudscha Wien 1882, p. 18 nr. 38, inseripţiune probabil 

anterisră epocei imperiale: IPOL MA NIMAZOI “Ip: Mopte, un epitet, ce 

pare a fi local şi identic cu cel constatat pe o monedă a oraşului Odessos (Neue 

 Jahrbiicher f. el. Philol. Suppl. 19 (1853), 372, 6): un călăreț în galopp cu mantie 

având dedicaţiunea “Ilpot Mompzze ; ibidem p. 19 nr. 39 (Ileos). 

5) Gr. G. Tocilescu, Neue Inschriflen aus Rumenien, Wien 1896, p. 17 

- nr. 36, inseripțiune bilingue : Feroi Sacrum... “Ilpwt mara (40oviwp). 

4) Inscripţiunea din Constanţa (Dr. Gr. G. Tocilescu, Inschriften aus der! 

Dobrudscha, Wien 1882, p. 19 nr. 39) se referă de sigur la “Hpos ; proba- 

bil şi cea aflată tot acclo,idem, Weue Inschriflen aus Rumiinien. (Archiologisch- 

epigraphischen Mittheilungen XIX, p. 2992 nr. 89). La cele-Valte nu se scie, de 

ce anume cult este vorba. Pe unele monede din epoca imperială figureză ca- 

pul heroului eponym al oraşului 'Tomis cu legenda: TOMOV HPOOC sei 

singur 'TOMOC ; mai adesea TOMOC KTICTHC. Despre colegiile din 'Tomis 

vedi Kleinsorge, De cizit. Gyaccarum în Ponti Euzini ora occ. sitarum rebus, 

Halle 1888 p. 31; Ziebarih, Das Griechische Vereinswesen p. 58 şi 207.



Meroul thrac 
în Thracia şi a- 
iurea,. 
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mele de Heros, cu sii fără epitet. Pe monedele bătute în 
timpul lui Antonin Pius şi Commodus de către orașul Is- 

tros, colonia milesiană la sud de gurile Dunării, deul-că- 

lăreţ pârtă cornul abundanţii ; pe cele din timpul de la Sep- 
timiusz Sever incoce el pârtă calathos pe cap, ma! jos un 
sceptru cu pasăre d'asupra. D. B. Pick 1) observă cu drept 
cuvânt, că aci nu putem avea pe Sarapis-călăreţ, cum s'a 
credut până acum, ci pe heroul thrac deja helenisat, şi mal 
în urmă contopit'cu Sarapis Alexandrinic. Pe un monument 
funerar, aflat în cetatea (Kaleh) de lângă IKassapkioi, dec! 
pe teritoriul vechiului Istros 2), heroul are forma obicinuită a 
călărețului thrac, și nu e însoţit de cornul abundanţer scii 
de vre-un alt atribut. 

1) B. Pick, 'Zratische ÎLiinzbilder în ] XII, 165 seq. 

Deul-călăreţ ne intâmpină săpat şi pe stânci în 'Thra- 
cia 5); aceleşi tipuri din Thracia se regăsesc în Macedonia %), 
Thasos, Lemnos şi Lesbos, Thessallia şi Beoţia. 

Un studiii al reliefurilor heroului thrac r&mâne încă de 
întreprins. Acest studiii ar trebui să ţie scmă şi de diferi- 
tele figuri de călăreţi de pe monedele Thraciei, Asiel-mict, 
(Baris, Isinda etc.) şi Tarentului, căci până acum numismatica 
n'a fost din punctul acesta utilisată 5). EI trebue inci firesce a 
se face în comparaţiune şi cu reliefurile sacrale şi sepulcrale 
aflate în întrega Elladă, căci Heroul thrac nu este de cât unul 
din tipurile acelor representaţiuni: heroul răsbo!nic scit vâ- 
n&tor pe cal; pe când monumentele ne may arată pe hce- 
roul răsboinic lângă cal, sai stiind pe tron, 
şi luând parte la ospăț (osp&țul funebru). 

sai la masă 

ahrbuch des arehiiologischen Înstituls moi. 7 . . - me cileseu, Acate Inschriften aus Rumenien, p. 1G nr. 93. p euzey, Îission archeologique de Alacddoine, 85 seq.; tab. 3, 3 si 4 ) Frâhner, înser. du Jouvre 194, 216. ” bă 5 Un bun început se face de q, Pick, loc citat, p. 155 seq. 
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ş, 1. Proveninţa: Monument, despre a căruia proveninţă nu 

avem nici o scire positivă; trebue însă să fi fost găsit la 
Reşca, Celeiii, T.-Severin saii Slăveni, într'una din locali- 
tăţile. cu ruine romane din Oltenia, de pe unde- adică obi- 

cinuia marele Vornic Mihalache Ghica să "şi procure obiecte 

antice pentru colecțiunile sale. 
Puținele petre cu inscripţiuni și cu sculpturi din aceste 

colecţiuni ati fost dăruite Museului naţional. Intre aceste . 

"petre figureză şi inscripțiunea de care ne ocupăm, şi a căreia 

proveninţă acum, după aflarea la Grădiştea în Transilvania 

a inscripţiunei C. 1. L. III no. 7901, nu mai pâte fi pusă, 

cum face d. Hirschfeld (Epigr. Nachlese, p. 11 notă) în 

„Mcesia inferi6ră, ci în Dacia, căci Herennius" Gemellinus, 

menţionat în ambele monumente epigrafice, a fost procu- 

-rator imperial în Dacia, iar nu în Moesia. | 

| „1, Natura: Este un trunchiii fragmentat de columă de. 

maratoră, ce a fost înălțată ca monument votiv pentru Her-
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renius Gemellinus, procurator imperial, de către soţia acestuia. 
Atât numele femeii, cât şi al deităţii căreia monumentul fu- 
sese închinat, figurai la începutul inscripţiunel, în partea 
de sus care lipsesce. Numele femei! însă il putem sci din 
cel-alt monument epigrafic, și despre care vedI mal jos. (ş. vil). 

Nălţimea actuală : 0",48. 

Diametrul columnei: o»,2o. 
Litere trumâse, bine săpate, cu forme denotând epoca 

de înflorire a Antoninilor și a lui Septimii Sever. 
Ca semn distinctiv, litera A nu portă trăsura transver- 

sală de la mijloc şi literile în genere sunt mar strinse şi mar 
mult lungăreţe de cât late. 

$. 111. Textul: 

TECH E LREN a 

GEMELLINO 
VE PROC 
AVGG NN 
AGENTE vp 
MARITO sSvo 
LIBENS SOLVIT 

$. IV, Literatura: S'a publicat de d. 77, Mommsen în Corp. Inscr. Latin. III no. 1625 de pre copiile trimise de r&po- satul A. Tr. Laurian şi Justus Fridlaender. Tot întrun timp şi de Ern. Desfardius (Zoc. citat. pag. 21), după care a emendat de Mommsen în Corpus vol. III, p. 1080; de Ori. Hirschfeld (Epigr. Nachlese, p. II notă), Ephemeris cpi- graphica II, 321 no. 451 Şi Supplementum volum III di Corp. Înscr. Latin., pag. 1424. | î „3. V. Lectura: Cu ajutorul inscripțiunei j 7 găsită la Grădiştea (vechia colonie Sarmizegal 9 Se completa şi citi inscripţiunea n6stră ast-fel: em 
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.... 1) Aelia (î) Saturnina pro Heren(nio) Gemel- 
lino v(iro) e(gregio) proc(uratore) Augţustorum) n(ostrorum 
duoruin) agentie v(ices) pțraesidis) marito suo libens solvit. 

Traducerea : (Divinităţii cutare), Aelia (?) Saturnina, pen- 
tru Herennius Gemellinus, bărbat distins, procurator al Au- 
gustilor noştri (împărați în număr de doui), îndeplinind func- 

țiunea de Preside (adică ţinând locul Biver eterul provineia 

soțului ei bucurâsă împlini pietosul jurământ. 
$ VI. Epoca: Forma literilor, titlul de c(îr) e(oregius), a- 

breviaţiunea AVGG-NN, ca şi cea din inscripţiunea de la Gră- 

diştea : AVGGG:NNN, fac fârte probabilă părerea, că He-. 
rennius Gemellinus a exercitat procuratura imperială sub 

împeratul Septimiii Sever. Ast-fel cei doi împărați (AVGG-:NN) 
din inscripţiunea n6stră fiind: Septimiu Sever şi Caracalla, 
data inscripţiunei cade între a. 198 (când Caracalla a pri- 

mit titlu de Augustus) şi a. 208, (când Geta încă nu că- 
pătase acest titlu) ; iar cei trei împărați (AVGGG:NNN) din 

monumentul de la Grădiştea fiind: Septimiii Sever, Cara- 
calla şi Geta, acest monument a fost înălțat între a. 209, 
când Geta obţine titlu de Augustus, şi a. 211, când Sep- 
timiii Sever more. Prin urmare procuratura lui Herennius 
Gemellinus începuse deja, când Septimiii Sever își asociase 

la domnie pe Caracalla, şi a continuat după ce-și asociase 
ŞI pe Geta. 

. VII. Oservaţiani: Inscripţiunea descoperită la Grădiştea „tnscripiu nea 
„5 de ia Grădiştea. 

are tul următor : 

DEO AETERNO 

HERENNIVS:GEMELLINVs 

VE : PRO AVGGG -NNN. PRO A el? 

SATVRNINA : COIVGE: ET he 

RENNIIS VRSO:ETGEMEL lo 

ET: SVPRo: SATYRNINo VOT LIB SOL 

1) Numele unci divinităţi în câsul dativ.
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Deo Aeterno, Herennius Gemellinu[s] v(ir) cteregius), 
procurator) aus(ustorum) n(ostrorum lrium), pro zl [ela ?) 
Saturnina, co(n)iuge et [IeJrenniis Urso et Gemel[lino] ct 
Supro Saturnino volum lib(ens) sol(vit). 

Comparând acest text cu inscripţiunea din Museul nos- 
tru observăm, că redacţiunea lor este aprope același, şi 
pare a se datori aceluiaşi concipient. Deosebirea între ele 
este de dată, de persâna care le-a inchinat şi de locul unde 
ai fost găsite. Colâna votivă este cel puţin cu un an an- 

_teriGră monumentului de la Grădiştea. Aelia (2) Saiurnina, 
aflându-se într'un oraş al Olteniei, închină monumentul spre 
împlinirea unui votum făcut une! divinităţi, pote lur Deus 
Aeternus, pentru mântuirea şi fericirea bărbatulur cf Ile- 
rennius Gemellinus. Acesta, la rândul stii, ceva mat târ- 
Qiti, şi în Sarmizegethusa, se achită faţă de aceTaşi deitate 
a tot puternică: Deus aeternus, de Jurământul pietos ce fâ- 
cuse pentru sănătatea soţiei sale și a celor tref băcţi ar lor: 
Herennius Ursus, Herennius Gemellinus şi Suprus Satur- 
ninus. Sunt nisce voturi pi6se a dou! soţi ce şi le îndepli- 
nesc reciproc. Se 

„_ Înscripţiunea din Museul nostru numesce pe Ilerennius 
Gemellinus ; procurator augustorum nostrorum duorum agenie vices praesidis ; cea de la Grădiştea simplu numai: Brocurator Augustorum nostrovum lrium. 

El a exercitat deci funcțiunea de procurator imperial în Dacia, și a ţinut cât-va timp locul guvernatorelui pro- vinciei. | 

" neapolitică,ti. e y . .1. N vu nanciarăsi îmi. Clară şi militară a Daciei. ltară a Daciei, ? ” - 

Orzanisaţiu. - Să ne. ocupăm puţin de organisațiunea politică, finan- 

La împărţirea provinciilor făcută în a. 27 înainte de Christ, între August şi Senat, deşi n'a servit de norma prin- cipiul, cum susţine Dione Cassius '), ca Senatul să ţa nu- mai provinciile pacatae, pacificate, far împ&ratul numai pe 
1 . , . 

. .. E . - 

aj h Dio Cassius, LII 19,4. Contra părerii lui Dion vedi Mommsen, Stauts- 
vecht 1.9 - > Nisce provincii ca Illyricum set Macedonia nu cra. posibil a 
se apăra atunci fără armată, şi: totuşi ele fuseseră date Senatului !
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cele încă nu pe deplin liniştite, sai susceptibile de întin- 
dere; dar s'a stabilit regula, care s'a observat în chip sta- 

tornic, ca provinciile ce vor fi cucerite în viitor să aparţină 

împăratului. Ast-fel Dacia, prefăcută în provincie romană, 
după terminarea r&sboiului lui Traian cu Dacii (a. 107 d. 
Chr.), devine provincie imperială şi se guverneză ca atare. 

n2a provincie- 
Administraţiunea provincielor imperiale pârtă în 'sine Adminiirațiu- 

caracterul specific milităresc, 
Împăratul le guverneză in virtutea imperiului (impe- 

rium) sii puterei proconsulare, şi ajutârele sale sunt abso- 
lut numai ofiţeri. Aceşti ofiţeri se împart în trei clase: 
1) legati Augusti, aghiotanţi-imperiali de ordin senatorial 
şi cu calitate magistraturală (pro praetore), adică legati pro 

praetore, mpsodebrai 40 OVTGrpâTIțo0L guvernatorii provincielor ; 

2) legati legionis, aghiotanţi fără calitate “magistraturală,: 
dar de ordin senatorial, şefii de corp sei comandanțiitle- 
“giunilor ; şi 3) Zribuni şi praefecti, ofiţeri de rangul cava- 

leresc, având comandă în legiune si asupra unei trupe 
mai mici. 

Legali pro praelore, în virtutea imperiului împrumu- 
tat de la împărat, ati deplină competință în tot ce privesce 
comanda militară, darea justiţiei şi administraţiunea. Ca 
nişte mandatari ai împeratului ei sunt numiţi şi revocaţi de 
acesta, după cum găsesce el de cuviință; imperium al lor: 
ține pe atât cât ţine şi mandatul. De ordinar durata unei 

legațiuni provinciale era de 3 sâă ş ani. 
Provinciile mai însemnate, ca Germania, Syria, “Panno- 

nia, Britannia, unde staţionai până la 4 legiuni, erai guver-" 

nate esclusiv numai de consulari, pe când provinciile mai 
mici, acolo unde se afla numai o legiune, ca Numidia, Ţu- 

daea (inainte de Hadrian), Arabia, Retia şi Noricum (după 

Marcu Aurelii), Dacia (înainte de Marcu Aureliti) etc., se 

guverna numai de foşti pretori. 

Legati legionis, ofițeri fără competență magistratural, od 

în de regulă foşti pretori, erati şefi de corp ai.armătei ro- 

mane. În termen mediii o legiune număra 10.000 de 6meni, 

loc impariale, 

Legati pro 
praetore. 

Legale legi-



x 

Proceurator 
August. 
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din cari 'ş.000 cetățeni romani ŞI 5.000 peregrini (auxiliares). 

Un asemenea corp ave de comandant un general, numit 

lepatus legionis. Ofiţeri! de rang cavaleresc, cel 6 tribun! 

al legiunei şi tribunii sci prefecţir auxilielor, comandai 

şo0o—1000 6meni. Legiunile craii distribuite mal ales în pro- 

viinciile de graniţă. Când într'o provincie staţiona o singură 

legiune, comandantul legiune! era tot-de-o-dati şi guvernatorul 

provincie, ave prin urmare jurisdicţiunea şi administraţiunca 

provincială ; dar dacă într'una şi aceiaşi provincie se aflati 

stabilite mai multe legiuni, comandanții lor crai subordo- 

naţi guvernatorelui pro practore al intregel provincii, însă pe 

lângă sarcina lor de căpetenie; care era comanda militară, 

dânşii ingrijea şi de cele-alte afaceri administrative !) 

[n cercul competinţei lor militărescr e! exercitaii admini- 

straţiunea şi judicaţiunea, erati deci guvernatori, nu numa! şeÎY 

de corp ; pe monumentele publice şi actele oficiale, cum buni- 

Gră, în inscripţiunile de fundaţiune a castrelor, castelelor, tem- 

plurilor şi edificiilor publice, în privilegiile, de cetăţenie ale 
veteranilor (diplome militare) liberaţi din armată, etc.?), nu- 

mele lor figura alăturea cu al guvernatorelui intregci pro- 

vincii ; în lipsa acestuia, pute unul din legati legionis să-i 

țină locul, decă nu se dispunea alt-fel. 

După guvernatorul provinciei, vin imediat în primul 
rang gerantul sâii agentul de afoceri al împăratului, pro- 

curator Augusti. Acesta era perceptorul stii directorul ge- 
neral al contribuţiunilor provinciei. 

Se scie că averea împăratului (Caesar, fiscus) eră cu 
totul deosebită de a Statului (fopulzus, aerarium Salurni). 

Cum impăratul ave mari cheltueli pentru întreţinerea 
armatei, pentru îndestularea Capitalei şi altele, trebuia si 
aibă și însemnate venituri, a cărora strângere se făcea prin 
îngrijirea procuratorilor. Aceștia, deşi nu erai ofiţeri, nu 

1) Momnisen Abriss des râmischen Staatsrechis, Leipzis 1 j Ă i , pzig 1893 p. 206 seq. 
DC. 1. L. US. 6741, 6742; 11 9477.11 905; Archacol. cpigr. Aita 

XVI, p. 206; VIlp. 188. C.1. L; INI S..8110.—Diploma militară LANI. Tphen 
epigr. IV p. 502 n. 0. o | ”
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comanda trupe proprii de cât numat escepţional, cum vom 
vede în “Dacia, totuşi avâii rang de ofițeri, se serve de 
sub-ofigeri, «beneficiarii», şi de: trupe armate, în :exerciţiul 
funcţiune! lor ; far la cas de vacanţă a legatului imperial, 
ei -conducâi afacerile provinciei prin interim, agente vices 
praesidis. 
„ „ Pe lângă grija stringerii impositelor, procuratorii avei 
şi pe aceea a plăţii soldei trupelor!); mai erati datori 'să 
privigheze de aprâpe pasurile guvernatorelui şi să rapor- 
teze împăratului, conform instrucţiunilor secrete ce primei 
de la acesta. Căci procuratorii făcei parte din clasa cava- 

„lerescă, şi principiul care a servit ca normă de guvernă-. 
ment politicei împ&rătesci, era de a nu lăsa posturile înalte 
şi de incredere ocupate de un senator, fără de a nu fi de 
aprâpe controlate prin 6meni luaţi din ordinul ecuestru. 
Ast-fel, pe lângă fie-care ofişer superior de rang; senato- 
rial, împăratul ave un om de încredere de rang cavaleresc, 

care de şi subordonat în aparenţă celui dintâi, der în rea-. 
litate il controlă şi-l raporta şefului suprem al Statului?). 
Acesta era relațiunea de fapt între /egatus pro praetore şi 
procurator August. 

După aceste generalități, putera să ne ocupăm de ad- 

ministraţiunea Daciei. | 
Divisiunea şi administraţiunea provinciei n6stre a în- 

cercat multe şi felurite schimbări. 

In timpul domniei lui Traian (de la a. 107—I1 7), pro- 
vincia a avut întinderea teritoriului întreg ocupat de către 
Daci la nordul Dunării, în limitele indicate de geograful 

Ptolemeiiî): la apus riul Tibiscus (Temeș) care o despărţea 
de Iazygii Metanaşti, la miadă-n6pte muntele Carpat şi cursul 

superior al Dnistrului, la r&sărit rîul Hierasus (Siret) până 

„Administra- 
țiunea  Dacici 
sub Traian. 

la vărsarea luiîn Dunărea, far la miadă-di Dunărea, care o des- - 

D Strabo 3 p. 166.—Cf. Archacol. epigr. Mitih. XVI, 21; Ephem. epigr. 
V pag. 117. 

:) Mommsen Staatsrecht IN, -5:54 seq.—ldem Hermes XIX p. 045. 
3) Ptolemeii, ed. Nobbe III 8, 1—4.:Mommsen, C, 1. [. III p. 247,
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părţia de Moesia. Ast-fel Dacia luY Traian, după poeme 
cuprindea Banatul Temeşanet, la răsărit de 1 emeş, 2 pante 
a Ungariei, întregul Ardel, Bucovina, o mică parte in Ga- 

liţia, Moldova la apus de Siret ŞI Para-Românescă, iar re- 
giunea dintre. Siret şi Dnistru aparţinea Masiei in!eriore. 

O întindere de teritorii aşa de mare, cu multa &reu- 
tate trebuia să fie apărată, şi numa! un genii militar ca Traian, 
a căreia domnie glori6să design punctul culminant al pu- 
terii imperiului roman în afară, cra în stare a face ca fruntariile 
provinciei să fie respectate. | 

Armata Daciet în epoca lui Traian se compunt din dou 
legiuni: 1) Jegiunca a XII] gemină, care de la crearea pro- 
vinciei şi până la părăsirea et sub Gallienus (a. 107—2$6 
d. Chr.) a rămas în Dacia având lagărul stii în timpul luy 
„Hadrian la Heviz,!) de la Antoninus Pius apoY la Apulum 
(Alba-Julia) ; 2) Jegiunea 1 Adiutrix, cure după ce a stat 
cât-va timp în Dacia?) a trecut (probabil la inceputul dom- 
niei lui Hadrian) în Pannonia superioră. 

Dacă şi provincia era atunci divisată în dout, cum con- 
statăm în timpul lui Hadrian, nu se pote susţine cu siguranţă. 
Este cert că cel puţin în a. rro d. Chr. o atare divisiune 
nu exista, pentru că în diploma militară a lui Traian?) din 

„acest an, care menţionsză dou escadrâne de cavalerie şi 

1) C.I. [IL No. 953. 
2) Câlva timp ea a avut aceleaşi caslre cu legiune dovedesc cărămidile aflate la 'T.-Severin (auli în cole cu stampila : 

a NIL gemina, ct 
cțiunea Muscului nostru), 

LEG XIII GETI AqI 

De aseinenca C. 1. [,. III, No. 1001 (Apulum) dedicat intre Dominue ci d(is) [ucl d(cac)] pro salut(e) imp. Ne Ger.manici) Daci(ci) L. Antonius Apollin[aris] pe) f(idelis). 
De asemenea C.1.L. II 1008 (Apulum) : Fortunae Aa ct genio Canabensium L. Siliuş Mazinus s[ctţeramu fidelis), magistra(n)s primus în Cantabis), d(onum) d(at) ct Silia Iunuariu cl Silius Pirminus.— Comp. C.I. LINUS. 7754, altar închinat de veteranii leg. XIII „gcmnina, cari fuseseră recrutaţi în armată în a. 102 şi 103, GC LL. II D. no. XXV, 

anii 107—117: 
rtu(e) Traiani Cues(aris] Augu(sti) 
vel(eranus) Ieg(ionis) 1 acd îutricis) 

i'uslac) sacri 20) 
s)] leg( îonis) I ad(iulricis P(iue) 

p
e
e
r



  

MONUMENTE. RELIGIGSE 103 

dece cohorte de pedeştri stăționând în Dacia sub D. Te- 

rentius. Scaurianus, se dice pur 'şi simplu: în Dacia: 

“ET SVNT IN DACIA SVB : D. TE 
RENTIO SCAVRIANO: --- e: 

deci nu se constati existența unei Dacii superidre sai in- 
feridre, cum acesta o găsim 19 ani mai târdiă sub Hadrian, 
la a. 129. 

Mai probabilă este opiniunea celor cari atribue lui Hadrian 

o atare divisiune a Daciei,?) pentru că, precum resultă din 

săpăturile. ce am întreprins. la Bivolărie, Racoviţa-Copăceni 
şi Rădăcineşti (jud. Argeş, pe malul stângal Oltului), Hadrian 
este creatorul limesului alutan. El a făcut din riul Olt.o 

Organisarea 
Daciei sub Ila» 
drian. 

linie fortificată, cu o reţea întregă de castele, ce începe de 
la gura Oltului şi continuati pe malul riulut până în Tran- 
silvania, fiind apărate de corpuri auxiliare puse sub comanda 
procuratorelui imperial. 3) In chipul acesta s'a mai ușurat po-. 
vara, militară şi financiară, ce Traian aruncase.. prin cuceri- 

rea Daciei asupra statului roman. 
Se scie 'că preocuparea de căpetenie a lui Hadrian a 

fost înainte de tote ca să păstreze. pacea imperiului ŞI Că. 
şi-a inaugurat domnia prin părăsirea de bună-voie a provin- 

ciilor dincolo de Eufrat (Assyria, Mesopotania, Armenia) ce 

fusese de curând cucerite de Traian.. 

La acesta nu invidia îl conduce, cum a fost acusat, ci re- 

cunâscerea dreptă a unei "necesități, că dejă imperiul roman 

DC. 1. LIU D. No. XNXIII: ct sent în Dacia oaie sub Plaulio Cuc- 

siuno.— Mai vedi "Tocilescu Arch. cpigr. ALitih. AVII, „294 (a. 133 d.Clu.): 

Numerus Burgariorum et Vercdariorum Duciac înferi ioris — Pentru Dacia supr- 

“viore GL Lu II. 753 (a. 161—169): (coloniae) Traianae Sarmizegethusensium 

ec Dacia superiore ; C.I. L. II 4501 :. Valeria Dionysia domo Su[r(nizegetusa)] 

Daţeiac) s(uperioris).— C.I. L.V 8660: pr oc(urator) Aug(usti) prot(inciac) Daciuc 

superiorțis), pe la a. 160 d.Chr. 
2) Ilenzen —Orelli III, no. 6919.. Marquardt, op. cit:, I, 153.— d. Juhg, 

op. cit., p. 27.—llirschfeld Epigr. Nachi. 

„5 Archăol.-epigraph. Mittheilungen, XIV p. 13 şi 14 „no. 21,92 (an. 138); IE 

XVII p. 82, 294, 295 e 138 şi 140).
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nu mai este în stare să ţină mult timp aceste provincir. Ba 

el a stat un moment în cumptnă ca să renunţe chiar la 

Dacia, saii cel puţin împrejurările îl silear să cugete la un 
asemenea lucru; căci încă nu închisese Traian bine ochir, 
(11 Augusta. 117) şi lazygil metanaști, carl încă in a. 108 
d. Chr..fuseseră bătuţi de Hadrian, guvernatorul de atunct al 
Pannoniei inferidre, se sculară din noi în unire cu Roxolanil 
sarmatici din părțile despre răsărit, intrară în Dacia pe două 
părți de o-dată şi o pustiiră. Impăratul Hadrian, care se 
afla atunci în Orient ocupat cu pacificarea proviinciilor re- 
voltate, este silit să lase totul şi să vină pe teatrul de luptă ; 
trimite îndată o armată înainte!); curând după accia so- 
sesce şi dânsul, cam pe la finele lur Octombre stii primele 
dile ale lui Noembre 117 în Moesia ; şi după un scurt popas 
făcut aci, spre a 'şi aduna forţele şi termina pregătirile pentru 
expediţiune, trecu Dunărea, de sigur pe podul de la Turnu- 
Severin, şi sferşi repede şi cu noroc r&sboiul cu barbarii. 
Pe Roxolani îi împiică, îndatorindu-se a le plăti în fie-care 
an o sumă de bani,?) dar le dete un alt rege, căci pe Ras- 
paraganus îl luă împreună cu familia lut şi 7] internă ca pe un regesc prisonier sai exilat la Pola, acordându.y cetăţe- 
nia romană.3) Contra lazygilor trimise pe Quintus darcius 
Turbo, guvernatorul Daciet şi al Pannoniei, cara cu legiu- nile din amârdou& provinciile bătu pe barbari şi "1 sili să intre în hotarele lor. 

Cu ocasiunea acestui r&sboiii împăratul vegu cu propriii s&i ochi starea provinciilor dunărene, nevoile supușilor, visită „mai multe localităţi ale Daciei, între acestea şi Sarmizegre- thusa, care îi înalță un monument spre amintirea împărătescet 

2 gata, ge Hadriani G,G: Praemissis exercitibus JAlocsiam petit puuan V, S: cum rege Zoxolanorum qui de imminulis sti is vebalu cognito negotio pacen Composuit. 4 pe Sbendiis ii 9C.ILL.V. 32: p Aclio Raspar gi 
5 be Ve 99: PA sparagano regi Roxolanorun a îvus) e(iu fiecit) şi 33 : P, Aclius Peregrinus regis Sarmatorunm Rasparagani pi aa) 
f(ecil) sibi et Atiiae Q. f. Procitae lib(oxtac) I[iber]tavusque Posterisque corum  
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sale visite 1); reconstruesce în parte vechiul municipiii Dro- 
bela (T.-Severin) care exista ca municipii roman încă din 

epoca Flavică, ceea-ce explică de ce în inscripţiunile sale, 
oraşul pârtă numele de: Manicipium Fl(avium) Hadrianum 

Drobela?); ia pretutindeni măsuri de apărare ale graniţelor : 
un şanţ sati vallum cu întărituri şi castele, ale căror rămă- 

şiţe se văd până astă-di, se ridică de la Dunăre preste 
Tisa până la munţii Daciei, ca să serve de bulevard contra 

Jazygilor Metanaşti ; o altă linie de castele se înşiră d'a lungu 

Oltului de la gura rîului până în Transilvania, adică /imes 
alutanus, de care mat sus vorbiriim. Hadrian, de şi se în- 
credinţă la faţa locului, că numai cu mari greutăţi şi silințe 
costisitâre se pâte apăra Dacia, nu voi:s'o lase în prada 

barbarilor : nu atât pentru minele de “aur ale Transilvaniei, 

1) C.I. L. IL, 1445: Imp. Caelsari] divi Tra[iani Par[thici f(ilio) [div[i] 

Nervae nepoti Traiano ([IlJadriano Augusto) pontifici maximo _trib(unicia) po- 

testate II co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) colonţia) Ulpia Traiana (Aus(usta) Dacic(a) 

Sarmizeg(ethusa). Ac6sti inseripțiune  onorară s'a pus între 10 Decembre 117 

și 1 ianuarie 118, cum dovedesce titulatura împăratului. Presenţa împăratului 

în Moesia și Dacia este atestată şi de monede cu legendele : ADVENTVI: AVG - 

MOESIAE şi EXERCITVS MOESIACVS — EXERCITUS DACICVS (Eckhel, Doc- 

tina nummorum veterum 6, 499, 494). 

2) CL. L. II 1581 (=—=6309); S. 8017 (găsită la T.-Severin) : Imp(eratori) 

Caes(ari) div(i) Hadriani fil(io) divi Traia(ni) Part(hico) nepot(i) divi Nerv(s) prone- 

p(oti) T. Aelio Hadriano Antonino aug(usto) pio ponttifici) maxim(0) trib(uniciac) 

pot(estatis) VIII, imp(eratori) iterum, co(n,stuli) III, p(atri) patrie) res publica 

mun(icipii) Flfavii» Iladriani Drobet(ensium) dec(reto) dec(urionum. — Acâstă in- 

scripțiune din a. 145 p. Chr., dovedesce că Drobeta a devenit municipii în epoca 

favică, şi de aceia se numesce Municipium Flacium. Al douilea epitet de Ha- 

drianum se esplică prin noua constituire a oraşului de către Hadrian, din care 

causă municipiul are tribul Sergia, tribul adică în care era înscris acest împărat. 

Dacă municipiul ar fi o fundaţiune originară a lui Hadrian, sar fi intitulat, după 

regulă : Municipium Aclium Drobeta, iar nu Flasium Hadrianum, care nu se 

pote într'alt chip explica. Facerea unui pod stătător pe Dunăre anume la Dro- 

beta și întrun timp când Traian încă nu cucerise Dacia, a fost provocată tocmai 

prin existența unui aşedimânt roman pe malul nordic, şi dovedesce că Romanii 

stăpână atunci deja o bună parte, decă nu totă Țara-Românâscă. Ast-fel opera 

de cucerire a lui Traian s'ar reduce mai mult la supunerea Transilvaniei şi la 

sfărămarea puterii centrale a regatului” dacie. "Tocmai ocuparea unei părți din 

teritoriul dacic de către Romani pare a fi fost causa răsbelor lui Decebal cu 

Domițian şi cu Traian ; şi când în tratativele de pace de la finele primului r&sboiii 

cu Traian, regele dac cerea a i se restitui pământul până la Dunăre ce-i se 

|uase (Dio Cassius 68, 12) este: de sigur vorba tocmai de acel teritorii.



Dacia infe. 
rior-si supe. 
vior, 
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cât pentru convingerea că provincia cra trebuinciosă la 
apărarea frontierei dunărene a imperiului, şi mar ales pentru 
numărul cel mare de cetăţeni, oraşele numerâsc cari în- 
floriati şi civilisaţiunea ce se întemciase in Dacia ). 

* Dar pentru menţinerea acestei ţtri, trebuia introdus un 
alt sistem de apărare, de cât cel de până acum. Nu scim 
decă autorul acestui sistem a fost insuşi Iadrian, sau decă, 
ceea-ce este mai sigur, planul fusese dat deja de genialul 
Traian, iar Hadrian e numai executorul lui. 

Mal ântâiă teritoriul Daciei, din punctul de vedere ad- 
ministrativ, se restringe : el se compune acum numal: a) din 
cele cinci judeţe de pest Olt, car! alcătuesc Dacia inferidră, 
(partea adică orientală, numită inferior find-că era mai 
departe de Italia?) Ea avea drept. fruntarie: răsăritenă 
cursul riului Olt; şi b) dintro porțiune a Banatului şi a 
“Transilvaniei, anume teritoriul la răsărit de o linie, care 
ar pleca de la Orșova (Tsierna), ar tăia câmpiile Tisset în 
direcţia de la Sud spre Nord, trecând prin Mehadia (ad Mediam), pe lângi Pous Augusti, Grădiştea (Sarmizege- ihusă), Veczel (Micia) şi Zalatna (Ampelum). 'Acest terito- rii formeză Dacia superidră (partea adică occidentală, numiti superidră, căci era. mai aprope de Italiaj, 

„ Divisiunea Daciei în Superior şi “inferior exista numai „sub raportul milităresc al sistemului de apărare ; politicesce 

„Dunării. Un împărat care organiscză în mod definitiv Dacia, cr 

“Şi servă mai mult de dovadă cât de f 

“materială şi morală a Poporului şi a întreprins e 

„hu încape îndoială că Dacia inferior 'era Oltenia, 

ambele” părți alcătuiau una ŞI aceiaşi provincie, o unitate 

1) Este cu totul neintemeiată afirmarea lui Dione Cassius (GS, 13), că Ia drian din invidie pentru gloria lui Traian, ar fi dârimat podul de la Severin, pretextând că acesta oferea. barbarilor de la Nord v trecere mai usoră in Sudul 
ciuză limesul alutan, 
mă podul de petră, 

pare a fi ceva cu totul anormal, . r alşă 'este istoria tradiţională. Iladrian a introdus mari reforme în întregul domenii a] administrațiunei publice, el i reformat armata, a organisat apărarea fruntarielor imperiului, a ridicat starea 
ălătorii lungi în întreg orbis „Se potrivesc cu caracterul și în- 

reconsliluesce municipiul Drobeta, şi tot în acel timp deri 0 construcțiune gigantică şi o minune a vâcurilor, 

Romanus. Anecdotele lui Dione Cassius nu 'semnătatea. unui bărbat aşa de superior. . 2) Sarmizegethusa, capitala Daciei, fiind în Dacia superior (C. 1, [, III 753), 

P
P
 
a
 

 



MONUMENTE RELIGIGSE 107 

administrativă. Dacia inferior se guverna de un procurator 

Augusti de caracter presidial «cum iure gladii», având sub 
comanda lut o armată (exercitus) compusă nu din legionari, 
ci din trupe auxiliare 1); dar procuratorul asculta de ordi- 

nile guvernatorelui imperial de rang pretorian, legafaus Au- 
usli pro praetore, al întregei Dacii, care toț într'o vreme 

era şi comandant (legatus) al iegiunei XIII gemina. Resi- 

denţa procuratorelui Daciei inferidre era probabil la Malva?), 
“(adi Celeiii, jud. Romanați), iar a legatului pro praetore la 
Apulum (Alba-]Julia), unde se afla lagărul - principal al sin- 

aurei legiuni ce mai rămăsese în Dacia după mutarea le- 

giunei: prima adjuclrix în Pannoniă superi6ră. Acesta este 

şi causa pentru care legatus pro praetore funcţioneză şi ca 

legatus legionis, cum era regula în provinciile cu o sin- 

gură legiune ca Numidia, Retia, Noricum 3). In Dacia su- 

1) Săpăturile ce am intreprins la Bivolărie şi Racoviţa-Copăceni ai con- 

statat doui asemenea procuratores ai Mossici inferiore : T. FI. Constans (a. 138) 

şi Aquila Fidus (a. 140). (Vedi Arch. cpigr. Mitth. XIV zi XVII). Un al treilea 

procurator jure gludii a fost probabil Plaulius Caesianus menționat în diploma 

militară a lut Iladrian (a. 129): sunt în Dacia in/eriore sub. Pluutio Caesiano. 

>) Despre Malva vedi mai departe. - 

5% O singură inseripţiune GC. Î. L. VI 1523, aşa cum ni s'a fost trans- 

mis în copie de Smetius şi Metellus, pare a dovedi că în Dacia, pe lingă le- 

galus Augusti pro praetore al provinciei, funcţiona. deosebit, cel puţin .câle o 

dată, și un legatus legionis XIII geminae. Anume acestă imseripţiune, enume- 

rând cariera lui Stalius Priscus, arată că el a fost: mai înteiit leg(ulus) le(gionis) 

XIII g(eminuc) pliac) [ţidelis) ; şi apot ley alus) Aug(usti) prou(inciac) Daciac ; 

D. Domaszewski (Rhein. Muscum 1893 p. 243) bănuesce că aci ar li o lec- 

tură falşă în loc de leg. AI claudia p. f. sc X gemina p. f., mai ales că le- 

giunca XIII gemina n'a purtat în Dacia epitetul de pia fidelis. Deşi alirmarea 

din urnă pote fi contestată cu ajutorul monumentelor (vedi Schulize, de leyione 

XIII gen. p. 14; Cumont în Archăol. epiyr. Mitth. XIV p. 109 nr. 5) iar 

exactitatea copici lui Smetius şi Metellus se ia în apărare de Jung (Fasten der 

Drorinz Dacien, 12) — totuşi nu rămâne mai puţin de explicat de ce inseripliu- 

nea din C. 1. L. III 1078 (Apulum) care sună: Jovi) o(ptimo) m(azimo), Ju- 

noni rey(inae , Minercae teteruni legionis XIII geminac m'issi) (onesta) m(is- 

sione) per Iulium DBassum legatun Aug(usti) pr(o)pr(actore) idibus Decemb(ribus) 

DPontiano ct Atiliano coln)s(ulibus) milites facti, arată numai numele guvernato- 

relui provincici sub care veteranii s'a liberat din armată, pe când dacă ar fi 

existat un legatus deosebit ul legiunei XIIL gemină, trebuia să'l amintâscă şi pe 

densul, precum acâsta bunidră se face într'o ocasiune analogă la Viminacium : 

C. 1. L. UI S. 8110: [a(issi) h(onesta) m(issione) pelr Cutia îus]tum Lleg(u- 

tun) aug(usti)] pr(o)pr(actore) [et. por le)(atum) leg(ionis) [qui sun)t ețe. Cine
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peridră se mai găsea şi un procurator <lugusti pentru strin- 
'gerea contribuţiunilor,!) .pe când în cea inferioară. acestă 
sarcină se indeplin€ de către procuratorul presidial «cum 
iure gladii». i 

Ast-fel divisiunea Dacie! în superior şi inferior presu- 
pune şi divisiunea armatei (exercitus) în dou& ; exercitus a 
Daciei inferidre era deosebită de a Daciei superidre, am- 
bele formând districte milităresc! diferite 2). Pe când gu- 
vernatorul imperial, ce residă la Apulum, av€ sarcina să 

„apere graniţele platoului Transilvaniei prin ma! multe şiruri 
de castele aşedate la gura văilor în mod concentric jur îm- 
prejurul pieţei principale de arme a Daciei, care era Apu- 
lum, — procuratorul Dacie! inferire cu trupele auxiliare în- 
şirate da lungul Jiului, Oltului, şi la puncte strategice bine 
alese, -apăra Oltenia. | 

Cât pentru partea apusană a platoului transilvan şi totă 
câmpia de la Tisa şi Temeş, ele erai separate de Dacia şi puse sub administraţiunea'guvernatorelui Moesiei superidre, 
Tot asemenea, câmpiile Ţerii-Românescit, la rtsărit de Olt cu întrega regiune la nord de gurele Dunării făccu parte din cercul administrativ al guvernatorelui Moesiei inferisre. In acest mod se explică, de ce în teritoriile menţionate nu găsim staționând trupe de ale Daciei, cum ar fi urmat să fe, în casul când acele teritorii ar fi făcut parte din Dacia ; ci: în partea apusană aflăm corpuri din armata Moesiel su- 

cra legatus legionis omite într'adins lapicidul a spune, fiind-că acel legat fusese condamnat prin judecată publică, “şi deci numele lui nu mai pute figura pe monumente, In Mesia superi6ră funcțiunea de legatus legionis nefiind cumu- lată cu aceea de Jegatus propraetore, se înțelege de ce ambii legati sunt men- tonaţi. 
" | 1) C.I, L.:Y S060 rr. Desticius 'T. fi Cla(udia) Severus... Augfusti) prov(inciae) Daciae superior(is), cam pe la a. 160 aq. 2 Ac6sta resultă din acte oficiale, cum sunt diplomele milităresei : di- ploma din 22 Martie 199: sant în Dacia înferiove sub Plautio Cacsiano ; idem din 13 Decembre 157 şi 8 Iulie 158: şy Dacia Superliore) cet sunt sub Sta- tio Prisco leg(ato). 'Tot asemenea împărțirea Britannici de către Septimius Se. verus în. Superior şi inferior, privesce exercitus, ca şi procuraturele (C. 1. 1978. CE Hiibner în Ephemer. epigr. UI p. 314). | ( «VIII, 

proc(urator) 
Chr.
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peri6re !) iar în cea r&săritenă : corpuri din armata Moesiei 
Inferidre 3). - ai 

Atare combinaţiune este lesne de înţeles şi se. justifică, 
dacă ne gândim că din''punctul de vedere: geografic, ca şi 
din punctul de vedere milităresc: Transilvania şi Banatul 
forma un front' de apărare împreună cu Moesia superidră, 

tot aşa precum Oltenia şi restul Ţării-Românesci forma al 
douilea front împreună cu Moesia inferidră. Fortăreţele cele 
mari dunărene ale Moesiei superidre, Singidunum (Belgrad) 
şi Viminacium (Costolaci), găsâii in Banat şi Transilvania 
un bulevard firesc, cum nu mai puţin cele trei mari castre 
dunărene ale Moesiei inferidre : Novae (Şiştov), Durostorur 
(Silistra) şi Troesmis (Iglitza), aşedate la punctele strate- 
gice cele mai însemnate, pe: acolo unde obicinuit se făcea 
trecerea fluviului pe malul. drept, servâii ca să apere Ro- 

mânia la r&sărit de Olt, şi' opunci un zid puternic popo- 

1) C.I. L. Ip. 248 şi p. 1019.— Până şi la Sarmizegethusa ne întâmpină că- 

rămidi cu stampila legiunei II F(avia) f(elix). (C.I. L. III $070) şi inscripțiunea C.I. 

L. II 7904: Tiponab(us) et campestribus sacr(aum/ AL. Calventius Viator 7 leg. IIII 

T(latiac) f(elicis) ezerelitator) ea(uitum) sing(ularium). C. Avidi Nigrini leg(ali) 

Aug(usti) pr(o)priaetore). După părerea d-lui Domaszewski (Arch, epigr. Mitth. 

XIII p. 143) C. Avidius Nigrinus a fost guvernator al Moesiei superivre, de 6re 

ce maestrul de exerciţii în armatele provinciale nu putâă fi luaţi din legiunile 

altor provincii. Objecţiunile lui Dessau, Tuscr. lat. selec. 2417, adoptate cu grabă 

de Jung, Fusten der provinz Dacien, p. 16, nu sunt întemeiate, de re-ce în 

inseripțiunea amintită e vorba de un centurion al legiunei III Flavia care func- 

țion6ză ca exereitator al corpului de gardă (equites singulares) al guvernatore- 

lui provinciei. Acest exercitator nu pute fi luat de cât din armata provinciei, şi 

cum leg. IV Flavia îşi avea cuartierul principal în Moesia superidră, guverna- 

torul amintit era al acestei provincii, iar nu al Daciei. De aci negreșit nu s'ar 

pute deduce, cum face d. Jung interpretând greşit părerea d-lui Domaszewski, 

că Sarmizegethusa ar fi aparţinut milităresce Moesiei superire. — Un alt guver- 

nator al Moesiei superidre, Calpurnius Iulianus, închină un altar în Mehadia (C.I. 

L.. III 1566), far un servus vilicus în Veezel: deităţii Zerra Dacia, adică tocmai 

la graniţa provineiei Dacia, 

=) La castrul de la Drajua de sus (în sus de Vălenii de Munte, jud. Pra- 

hova) am găsit cărămidi cu stampilele : leg(io) I Ital(ica), leg(io) V Mac(edo- 

nica) şi leg(io) XI Ci(audia), adică câte-și trele legiunile Moosiei inferidre. La 

Reca lângă Petroşani, jud. Vlaşca, cărămidi cu stampila leg. ZI Italica. Vedi TTo-: 

cilescu, Arch. Epigr. Aitth. XIV, p. 14—15. La Dinogeteia (Gherlina). lângă 

Galaţi, cărămidi cu leg. V Jac., inseripţiuni referitore la leg. 1. Ital. de ase: 

menea. Vedi GC. 1. L. II 777, 778 (=—7514), 7517.
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relor neastâmpărate de la gurile Dunărit. Alt-fel ar remâne 
cu totul neinţeles, cum până la Marcu Aureliii o singură 

legiune, care staţiona la Alba-lulia, adică 10,000 Gmeni, iar 
după Marcu Aureliii şi o a doua legiune, cure staţiona la 

Turda, încă 10,000 6meni, peste tot 20,000 soldaţi, ar fi 

putut apăra Banatul, Transilvania și întrega "Țara-Românesciă 
cu vastele câmpii ale Prutului şi Dnistrului. De sigur că o 

asemenea sarcină ar fi trecut peste puterile omenesci, şi 
numai graţie marilor cuartiere militare. din sudul Dunărir, 
sa putut menţine un secol şi jumătate cucerirea împtratului 
Traian. 

Mai observăm că atunci când împrejurările reclama reu- 
nirea 'tutulor forțelor militare în.mâna unei singure persone, 
:guvernatorul Daciei era tot de o-dată şi guvernator al Moesiei 
superidre, cum a fost buni-6ră M. Claudius Fronto, în tim- 

„pul. răsboiului Marcomanic ; sai al Mossiet inferidre, cum a 
fost Marcius (Claudius) Agrippa; sei al Pannonict, cum vedem 
pe fostul prefect al Egyptului Marcius Turbo, exercitând în 
timpul lui Hadrian o comandă extraordinară în Dacia şi Pan- 
nonia, cu rangul şi insemnele prefectului Egyptului, ca să! 
potă ast-fel o persână din ordinul ecuestru să aibă ma! 
mare autoritate.!) Divisiunea Daciei în Superior şi înferior 
ține pEnă la începutul domniei lui Marcu Aureliă şi L. Verus. 

Intro diplomă militară 2) din 8 Iulie 158, se citesce: 
„în Dacia super(iore) et sunt sub Slalio Prisco leg(ato). Cel 
din urmă legatus de rang pretorian a fost P. Furius Satur- 
ninus care guverneză Dacia după urcarea pe tron a lui M. 
Aureliii, şi L. Verus (7 Martie 161), fiind consul designa- 

1 . | . , A a . ” . 1) Spartian, Vita Iadriuni 6, 7 - Iovciun 1urbonen post ÎMaurelaniani praefecturae înfulis ornatum Punnoniac Duciteque ad tempus pruefecit Naciu ra . . . . i . -Zunboni credita, titulo Acgyptiucae praefecturac, quo plus auctoritatis haberei ornato, 
9 GL LL De LĂVII, 
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tus 1) şi tot în acel an 161 -fiind şi consul.?) De sigur că 
magistratura consulatului a exercitat-o în absenţă,?, şi faptul 
acesta indică epoca de trecere a administraţiunei Daciei de 
la guvernatori de rang pretorian la cei-de rang consular. 

O asemenea înălţare în rang; a guvernatorelui stă în 
legătură cu schimbarea, ce se face în împărţirea şi admi- 
nistraţiunea Daciei, între a. 161 —170 d. Chr., şi acestă 
schimbare. îşi găsesce explicaţiunea 'sa în evenimentele pe- 
trecute la Dunăre “în cursul r&sboiului marcomanic. Capi- 
tolin, biograful lui Marcu Aureliu, spune categoric), că 
acest împtrat din causa grelelor răsbâe din timpul:domniei 
sale a introdus schimbări în administraţiunea provincială : . 
Provincius ex proconsularibus consulares aut ex consula-. 
ribus proconsulares aut praelorias pro belli necesitate [ecit. 
In acest pasagiii este de sigur un cuvânt sărit de copişti, . 
după cum a observat forte bine d. Hirschfeld5), de ore-ce 
precum .proconsulares îşi are corespondentul în consu/ares, 
consulures în fproconsulares, ar trebui ca şi praetoriae să-şi 
aibă un corespondent. D. Hirschfeld propune a citi: aul 
ca procuraloriis praetorias, referindu-se la transformarea” 

Noricului şi Retiei din provincii procuratorice, în provincii . 

1) C. 1.1.1 1171-(Apulum, după 7 Martie 161 d. Cl): Dup. Cacs(ave) 

A. Awelţio) Ant(onino) Aug(usto) III ct im(p.) Caes(arc) L. Aun(elio) Vento) 

Aug(usto) II co(n)sulibus per leg(ionem) XIII g(eminam) sub curu) P. Puri Sa- 

turnini legati) pr(o) pr(uetore) co(n)s(ulis) des(ignali), CE. n. Î177. , 
>) C, 1. L. Il 1460 (Sarmizegethmsa.. a 161, după abdicarea din consulat 

a împeraţilor M. Aurel şi [. Verus: P. Furio Suturnino leg(ato), augiusti) pr(o) 

prlactore) co(n)s uli) Coll](onia) Dactica) Sarmiz(egelhausa) pracsidi dignissimo.— 

(. 1. 1. UL 943 (Drucla): P. Furio Saturnino 'co(n)s(uli) P. Aclius Aazimianus 

dlecţurio; colțoniac). Mai. vedi C. 1. L. II S. 7902. , LL - 

5%) Avem câte-va casuri: Vila Porti. e. 3: (Pertinax) consulat aUsens . 

- gesserut. — C. 1. Li. VIII 7058 (P. Pactumeius Clemens) : practori ubano, legato 

divi Iladriani ad rationes cirilulium Syriue putandas, legato ciusdem în Cilicia, 

consuli, legulo în Cilicia imp. „Antonini Aug(aisti). — Mommsen (es gestae dci 

Aug., ed. 2 p. 179) observă: «Videtur autem Clemens magis consnlatum abseni 

-gessisse una cum Ciliciac admninistratione quam propter-eum legatione a Misee e 

mox finito consulatu în Ciliciam rediisse.>' Un alt exemplu Lphem. epigr. V, ! 

pentru Numidia : M. Aemilius Macer (a. 174). 3.. Schmidt dice despre dos: 

« Absens quod fasces sumpsit, in co hac quidem actate non est quod often amu »: 

3) Vita e. 92,9. 
-5 Wiener Studien, UI p. 116. 

+
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pretorice, pe când D. Domaszewski !) preferi lectura : ex 
Draeloriis consulares, presupunând că biograful a avut în 
vedere tocmai schimbările administrative ce incerci Pano- 
nia Inferior şi Dacia în cursul r&sboiului marcomanic. | 

Motivul acestor schimbări a fost necesitatea de a ri- 
dica armata dacică, ca şi cea din Pannonia de jos, de la o 
legiune la două, şi în acest cas trebuia, după o regulă bine 
stabilită, ca în capul unei armate de doue legiuni să se 
pună un consular (fost consul), în locul unul fost pretor. 
Şi in adevtr, ca să ne ocupăm aci numat de Dacia, este 

"forte probabil, că legiunea a V Macedonici deja înainte 
de Septimius Severus fusese adusi în Dacia. De şi pe mo- 
numentele dacice ea apare pentru prima ră la începutul 
domniei acestui impărat,) dar împrejurarea, că pe monu- 
mentele moesiace menţiunea ei ne întâmpină pentru ultima 
Gră la începutul domniei lui Marcu Aureliu 5, că dejă sub 
Marcu Aureliu ordo Troesmensiu figurâză în inscripţii 4), şi canabelor de la Igliţa nu li s'a putut acorda dreptul de municipii de cât după plecarea legiune a V Macedonică 
dacolo 5), tâte aceste consideraţiuni ne fac să conchidem : că o dată cu începutul r&sboiuluf marcomanic legiunea în cestiune a părăsit lagărul săi de li Trosmis, a fost dusă în Dacia unde a participat la r&sboiii, cum acesta, cel puţin pentru anul 170, se constată printr'o inscripţiune %); iar după finirea r&sboiului ea nu s'a mai înapoiat în Moesia, ci a rtmas în castrul săi permanent de la Potaissa (Turda). * Prin crearea acestui notă comandament militar Dacia 

3) Rheinisches use N. E. v, 43 (1890). 2) C. 1. L. II 905 (a. 195), 5) C. 1. L. 1 6169. 
4) C.I. L. Il 6182. 
5) Mommsen în C. 1. 1. III p. 999. %) Vedi inseripliunea găsită de noi la Iglița (C.1.1. 1, 7505) şi comen- tată în studiul nostru: Us monumenț ebigyafic găsit la Iplița, Bucur. 1S98. 
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fu divisată în trei provincii: fres Daciae,!) ale cărora nume 
ni le-a păstrat inscripţiunile. 

Aşa, partea nordică se numea: Dacia Porolissensis?), 
cea centrală Dacia Apulensis 3), şi cea sudică Dacia Ma- 
luensis 4), numite după cetăţile Porolissum. (adi Mojgrad), 

Apulum (aqi Alba-Julia sei Carlsburg) şi Maâlva (adi Ce- 
leiă în jud. Romanați ?). e 

Fie-care din cele trei teritorii formă câte o provincie 
deosebită, avându-și legatul ca şi: procuratorul săi pro- 

9) C.I. LI 1454 (a. 241): conciliu proi(inciarum) Daciarun tran ; 

1433 (238—944) Sacerdos arac aug(usti) ntostri) coronalus Dacţiarui) trim ; 

II, 1153 def. nr. 1415): L. Acemnil(ius): Carus leg(utus) auglusti) pr(o pr. actore) 

Divisiuneatri- 
plă a Daciei. 

I1[ Duciarum ; UI, 1174 (198—211): L. Pompteio) Liberale co(n)stulari) Da- 

c(iarum) trium; II, 6575: 7. C.1. f. Papiria Xenophonti — procturatori) Illy- 

nici per AMesiam infieriorem) et Dacias tres; . Il, 1970: L. Vulerius _Proculus 

—procturator) provinciarun trium LDacia]r(um). 

2) C.I. L. IUL 1464 (a. 211—19): Ulpio... proc(uratori)  Augtusl(ti) 

(provlinciac)] Dacia) Apulţensis) a(genti) (iccs, p(raesidis:, item proc(uratori) 

proclinciuc) Porol(issensis). — Idem no. 6034 : P. Semp(ronio) Aclio) Lycino 

proc(uratori) Auyiustorum) n(ostrorium prov(inciac)  Syriae Palaestinae, proc(u- 

ratori) hidi logi [= idtov )5:ţov], procțuratori)  Daciae Porolisensis ete. Idem 

no. 6055. 
3, C. 1. Li. IL 1500: Crasso Jacrovio negotiatores provinciac Apul(ensis) 

defensori oplimo. ldem no. 1456 (a. 238,: Q. Azio Q. f. Pal(atina)  (tribu) 

Afeliano)... proc uratori) provlinciac) Ducţiac) Apulensis), bis vice pruesidis. ldem 

6573: 1, CL 7, f. Papiria (bribu) Xenophonti —proc(uratori) Daciae Apulensis. 

4) (. 1. L. VI 1449 (Cf. Borghesi, Oeuures complites, III, 481): A. 2la- 

crinio AL. f. Claudia) - Calonio Vindici, co(n)sţuli, — procțuratori) provlinciac) 

Dac'iac) Aalu(ensis) etc. 
5) Acâstă cetate o găsim menţionată în diploma militară a lui Alexandru 

Sever din a. 230 (C. 1. L. II D. nr. LI): ex equite domini n(ostri) aug(usti) 

M. Aurelio Deciani fil(i0) Deciano, colonia ÎMalrese ex Dacia. — De asemenea 

în listele pretorianilor C.I. L. VI, 9388. 7: Ajurcltius) Calminus homo) Aul- 

ven[s'e. Geografii și epigafiştii nu sciă însă unde s'o aşede : atât d. Mommsen 

(G. 1. L. MI p. 160 şi nr. 1464) cât şi Gooss tArchir. f. sicbenb. Landeskunde 

1874), Marquardt (cp. cit.), Jung (Ioemer und Nomanen în den Donaulaendern 

1877, pag. 27) o cuulă în sudul săi sudestul provincici, Detlefsen 1Bursian's 

Jahresbericht II p. 247), în Dacia nordică. D. Hirschteld (Epigr. Nachlese p. 14) 

la Recica s6ă Celciă. Desigur însă trebue a ne pronunța pentru Celei, re- 

sidenta procuratorelui imperial, cum resultă din C. 1. L. Ul Ş..8042. Vedi mai 

departe nr. 1S din opera de faţă. 
s



IA GR. G. TOCILESCU 

priii 1). Dacia Porolissensis forma cercul de competenţă. și 

de comandă militară a legatului Daciei Porolissensis, care 

tot-de-odată era şi legatus al legiunet a V Macedonice, sta- 

“ționată la Potaissa. Ea formă şi cercul de competenţă fi- 

nanciară a procuratorelui Daciei cu acelaşi nume: procu- 

_rator Augusti Daciae Porolissensis. Şi armata aceste! pro- 
vincii forma un corp ă parte, o unitate deosebită, ce purta 
acelaşi nume ca al provinciei: Ea(ercitus) D(aciac) P(oro- 
lissensts) *). Si N 

Dacia Apulensis se guvernă de legatus provinciei cu 
acelaşi nume, care era tot-de-odată legatus al legiunei XIII 
gemină cu lagărul permanent în Apulum. Ea formă și cer- 
cul de competenţă financiară a procuratorelui imperial al 
Daciei Apulensis. Armata (exercitus) provinciei alcătuia de 
asemenea un corpâ parte?). Dacia Malvensis în fine era pusă 

„sub comanda militară 'a procuratorelui Dacie! Malvensis. 

1) Ulpian Digg. 48, 22, 7, $:10: interdicere autem quis ca provincia po- 
test, gun regit, alia non potest. $ 14: gquibusdam tamen pracsidibus, ut multis 
provinciis înterdicere possint, îndultum est: ut praesidibus Syriarum, scd ct Da- 
ciarum. D. Mommsen conchide cu drept cuvânt de aci (GC. 1. L. III p. 160): 
habitas esse Dacias ires vere pro provineiis tribus, non pro tribus eiuslem pro- 
vinciae dioecesibus. Aceiaşi părere d-sa o emite la Bormann de Syriae prorinciae 
Romanae partibus, Berlin 1865, p. 26.—D. Otto IHirschfeld, (Tpiyr. AXNachlese, 
p. 12), ţine din contra, pe .cele 3 provincii dacice, drept trei districte admi- 
nistrative separate ale unei singure provincii. 

*) G. 1. L. II S. p. 1375 şi 1427, stampilă pe cărămidi. — Dovada că 
Dacia Porolissensis îşi av6 legatus propraetore al săti proprii, care era una şi 
aceiaşi pers6nă cu legatus legiunei, şi o persână deosebită dea guvernatorelui 
consular al întregei Dacii, este C. 1. L. Il 905: (Turda, a. 195): împ. cacs. L, 
Sep(timius) Severus pfius) Peri(inaz aug(ustus), arabticus), adiabenic(us), pontiifer) 
maz(imus), trib(uniciac) pottestatis) III, imp(erator VII, co'n)s(ul) II, proco(n)s(u2) 
plate») p(atriac), leg(ioni) V mactedonicac) p. p. don(am) dedit, dedicante P. Sep- ! 
timio Geta leg(ato) augţusti) pr(opr(actore) cura agente Zib(erio) Claudio) Clau- 
diano leg(ato) aug(usti). — 'Tiberius Claudius Claudianus « guvernatorul Daciei 
Porolissense, iar P. Septimius Geta, guvernator. consular al câtor-şi trele Dacil. Pentru Apulum, vedi nota următsre. 

! 3) O dovadă că Dacia Apulensis alcătuia o provincie independentă este GC. 1. DL. II, 1092 (a. 183—185 p. Chr.) : Libero patri sacrum, pro salute în. Caestaris) JL. Aur(elii) Commodi Antonini Aug(usti) pii p(atris) p alriae), L. Caluisius L. f. Velina Secundus Falerione primi) plilus) leg ionis) XIII g9(e- minac) d(onum) dat), sub Vespronio Candido co(n)s(ulari) dedic[ante Cluerellio Satbli[]o. 1[eg'ato)]. Acest altar destinat pentru templul insemnelor legiunci se 

m
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Dar divisiunea Dacie! în trei provincii exista numai sub 
raportul administrativ, militar şi financiar, iar nu şi politic 
şi religios. Peste întrega provincie se afia un singur guver- 
nator, consularis sai legatus trium Daciarum, cele tres Da- 
ciae alcătuind politicesce o singură şi aceiași provincie,!) cu 

o capitală comună, Sarmizegethusa, numită în secolul al'III 
. 2 cj , 7 NE 

şi metropolis,*) cu o dietă comună: concillium provinciarum 
Daciarum trium 5), precum şi cu un cult comun al Romei 
şi al lui August.) Atari combinaţiunt a mai multor provincii 
existat şi aiurea.5) La Apullum se afla şi praetorium al lui 
consularis trium Daciaruin, numit de aceea praetorium con- 
sulave. Geniul acestui praetoriii (Genius praetorii) se adora 
in oraşul de reşedinţă al guvernatorelui celor trei Dacii,S) 

ca şi geniul provinciei însăşi.) | 

Cea ma! veche amintire despre divisiunea triplă a Daciei ,. Clauăiun 
, : _ . nto. 

ne întâmpină în dou& elogia ale lui M. Claudius Fronto:. 

C. 1. L. VI, 1377, III 1457. Din studiul acestor dou& mo- 

dedică de către guvernatorul Dacici Apulense în persână, în residența sa ofi- 

cială, Cacrelius Sabinus fiind legatus propraetore a! acestor provincii şi în ace- 

lași timp legatus al legiunci, pe când Vespronius Candidus este legatus con- 

sular al întregei Dacii. guvernatorul adică peste câte-și trele Dacii. — Un exem- 

plu analog pentru Dacia Porolissensis, vedi nota precedentă. | , 

1) Pe monedele bătute de la Philipp şi până la Valerian se citesce tot- 

Wa-una provincia Dacia, şi ce e mai mult, pe medaliile lui “Traianus Decius 

onorat cu titlu: RESTITVTOR : DACIARVM (G. 1. L. no. 1176), provincia acesta 

se vede personificată sub aspectul unci femei cu inscripția : DACIA sait DACIA 

FELAX (tot aşa şi pe cele-V'alle monede bătute în Dacia), pe când cele două 

PANNONIAE de exemplu, sunt representate prin două figuri. Cf. Borghesi, Ocuures 

compliles 3, 4854. 
. 

2 C. 1. L. 1456, 1175. 

5 GI. LL. IL 1454. | 

4) C.I. L. HI 19209, 1433, 1509, 1513: sacerdos arae Augusti; 1433: 

coronalus Daciarum trium. 
. | 

5,' Mommsen, C. |. L. p. 160.—d. Jung op: cit. 27, citând de es. Creta — 

Cyrenaica, sait Cuppadocia — Pontus Polemoniacus — Pontus Cappadocius — 

Armenia minor — Lycaonia. —. Renier, Mdlanges d'6pigraphie p. 93. —Marquarăt, 

op. cit. I p. 309. 
, , _ 

6) De aceia inscripția C. I. L. II 1019 (Apulum) qice: Genio practorii 

Taius A[. Valerius) Longinus lu(ir) c(larissimus legialus)] leg(ionis) AIII glemiinae) | 

Severianae cum suis volum sokil. a 

1) C. 1. L. Il 995 (Apulum): Daciis tribus ek genio leg(ionis) XIII ge- 

minae C. Cuclius Iulianus triibunus) iati) c(lavius) d(ono) d(edit).
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numente şi al inscripţiunei găsită de not la Igliţa, !) resultă că 
acest personagiii a guvernat Dacia în două rendurt: în prima 
'sa lepaţiune, exercitată pe când L. Verus cra încă în viaţă 
(adică înainte de 1ș Ianuarie 169), el administreză numai 
două Dacii: Apulensis şi Porolisseusis împreună cu Moesia 
superibră.?) In a doua legaţiune însă, el guverneză câte şi 

trele Dacii, împreună cu Mcesia superidră, pentru care se 
intituleză : Jegatus aug(usti) pr(o) pr(aelore) trium Dac(iarum) 
et Moesf(iae) sup(erioris.*) | | | 

Legaţiunea sa pentru a doua 6ră cade în a. 169 şi reunirea 
" câtor şi trele Dacii, ca şi a Moesiei superidre în mâna unela 

și aceleiaşi persone, se esplică uşor prin evenimentele ce se 
„petrecâti atunct la Dunăre, anume prin r&sboiul marcomanic. 

1) Vedi Un monument cpigrafic găsit la Igliţa, Bucur. 1898, 
3) Pentru Dacia Porolissensis vorbesce inscripțiunea de la Igliţa, care ne 

spune că veteranul Marcianus a luptat în râsboiul marcomanie sub Claudius Fronto, 
deci sub guvernatorul Daciei Porolissense, căci Marcianus este veteran al legiu- nei a V Macedonică, care îşi av6 lagărul săi permanent în Potaissa. Guvernă- mentul Daciei Apulensis se indică de inseripţiunea VI, 1377: leg(ato) aug(ustorum duorum) pr(o0) pr(aetore) Moosize super(ioris) [simul] Dacia Apulesis. 

Henzen, comparând trupele menţionate într'o diplomă militară a lut "toninus Pius din a. 144 (C. [. L.1I D. no. XLIV 
lui Statius Priscus din a. 157 (dem D. no. 
din diploma lui Pius: | 

An- 
) cu cele cuprinse în diploma 

XL), propune a se îndeplini lacuna 

v, 12, ET Vi THRAC ET SVNT 
. 

EN SVB MACRINIO 

în chipul următor: 
«et VI Thrac(um) et sunt 

sub Macrinio,» | 
şi prin urmare conchide că divisiunea Daciei în trei provincii exista “deja sub Antoninus Pius, în timpul căruia s'a potolit o revoltă a Dacilor (Capitolin Anton. P. 5, 4), de re-ce aceste numiri nu se găsesc de cât în epoca când Dacia cra împărţită în trei districte (Henzen-Orelli Il no. 6919.—IHenzen, Note ap. Bor- ghesi, Oeuores compl. III 373, 480. Borghesi op. cit., VIII 483 admite coneclu- siunea lui Henzen. Idem Marquarăt op. cit. 1], 153). Mommsen (GC. 1. L.1ul p. 160) insă respinge corecţiunea lui ' Henzen, 
în pinge co pe temeiii că abreviaţiunea Apulen, pentru lpulensi s6ă Maluen pentru Aaluensi este ncobicinuită, Afară de acâsta, noi găsim încă până în a. 161 guvernatori ai Daciei de rang pretorian, ceea-ce nu se împacă cu divisiunea triplă a Daciei, care devine atunci consulară 

[in Dacia apul]en(si) sau [in Dacia maluJen(si) 
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Incă până nu se finise bine r&sboiul cu Parthii,2) Marcomanii 
împreună cu Quadii şi alți barbari de la r&sărit, ca Victo- 
falii, profitând de împrejurarea, că armatele romane. de la 
Dunăre fusese trimise mai tâte în Orient, pe tâtru de luptă, 
ridică armele, bat şi nimicesc pe prefectul praetorio Macri: 
nus Vindex ?) cu o parte a armatei sale pânt la 20,000 6meni 5); 
trec Alpii şi pătrund victorioşi în Italia până la Aquileja *) 
pe care o asediază şi sunt aprope s'o coprinqă (finele anu- 
lui 166, sati mat sigur prima jumătate a anului 167.5) 'La 

acestă veste împărații M. Aureliii și L. Verus merg în per- 

s6nă în contra inimicului, trec Alpii, gonesc învingători pe 

barbari înapoi peste Dunăre (a. 168,6) şi cu venirea ernei 7) 

se întorc la Roma. Pe drum însă Verus more fără de veste 

la Altinum (nu departe de Veneţia) în Ianuarie 169.5). 

Răsboiul începe acum cu mai multă furie. Din tote păr- 

ţile năvălesc barbarii ; câte-va cetăți întărite cad în mâi- 

nele lor. In asemeni împrejurări se înţelege că linia Du- 

nărei urma să fie asigurată cu un punct principal de ope- 

rațiune : Dacia ca şi Moesia trebuiaii dar încredințate unui 

general vestit în răsboe și cunoscut prin energia şi tactica 

sa ; ast-fel se explică trimiterea lui Cl. Fronto ca guver- 

nator în cele dou& provincit dunărene, pe la începutul anu- 

lut 169, şi titlul de fortissimus dus, ce dă inscripţiunea 

de la Sarmizegethusa. 
Este acum cestiunea de a se sci cât a ocupat dânsul 

1) Capitolin. Aare. Aur., 13: «Dum Parthicum bellum geritur natum est 

Marcomannicum, quod di corum, qui aderant, arte suspensum est>.. . , 

:) Dion c. 3.— Capitolinus, Marc. Aur. e. 14 îl numesce Furius Vieto- 

rinus,. 
5 Lucian, Alexander Pscudomantes. Opera XXXIL. 48. 

4) Dion e. 3.— Capitolin c. 14. 

__5) Vedi despre răsboiul marcomannic Wietersheim, Geschichte der Volheratun- 

derung, zweite Aull., 1880, Leipzig. v. |, 118 sed. 

5) Dio c. 3. 
j 

1) După Tillemont, Fist. des caper. rom., în decembre 168 ; după Eckhel 

Doctr. Num. tel., p. 57 şi 94, în lanuariă 169. AŞ a 

3) Eckhel op. cit p. 58, care combate opiniunca greșită a lui 'Tillemonț 

că Verus ar fi murit în a. 171,
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acâstă legaţiune, şi când mâre. Dupk opiniunea lui Bor- 
ghesi 1) adoptată şi de Mommsen ?), Fronto a guvernat Da- 
cia şi Moesia până la mortea sa, adică până în a. 170, când 
este ucis într'o bătălie contra Morcomanilor și Iazygilor. 

„Anul morţii sale se pote determina cu siguranţă. Inscrip- 
țiunea din forul lui Traian cu cursus honorum al lui Fronto 
ne spune că după proposiţiunea împtratului M. Aureliă, 
Senatul a hotărât să se înalțe în for cu banit publici sta- 
tua armată a lui Fronto, pentru că acesta, după câte-va 
victorii repurtate asupra Germanilor şi lazygilor, a perit 

„ luptându-se cu curagiti pentru patrie : HVIC : SENATVS - AV- 
CTORe : IMPERATORE - M: AVRELIO : ANTONINO : AVG: 
ARMENIACO - MEDICO - PARTHICO - MANIMO QVOD - POST: 
ALIQVOT SECVNDA - PROELIA - ADVERSVM - GERMANOS : 
ET : IAZYGES : AD : POSTREMVM : PRO:R-P- FORTITER * 
PVGNANS - CECIDERIT - Acestă inscripţiune este anteridră 
anului 172, pentru că M. Aureliă, cum vedem, nu pârtă 

. încă titlul de Germanicus.) Prin urmare Fronto nu mal era 
în vi6ţă în 172.—Trăia însă încă în 170, pentru că la in- 
ceputul acestui an), fiul s&i M. Claudius Fronto Neocydes 

1) Oeusres compl. 6, 266; 8, 474. 
2) C. 1. L. II ad. n. 1457. 
5) Eckhel VII p. 73.—Willmanns op. cit. ad nr. 636. 
*) Eccă fragmentul din fasti Saliorum Palatinorum care constată acestă alegere: C. 1. L. VI, 1978: : 

O - erucio claro 
M : CORNELIO - CETHEGO COS a. p. GC: 170 Q : TINEIVS - RVFVS - LOCO - 'T - HOENI SEVERI * COS Q * TINEIVS : SACERDOS - LOCO-L: ANNI * LARGI * FLAMINIS M: CLAVDIVS : FRONTO. NEOCYDES : LOCO LV" SALVI-:RKRARI FLAMINIS 

Acâsta are loc sub consulatul lui Erucius Clarus şi M. Cornelius Ce- thego, deci în a. 170, iar nu, cum susține Borghesi, în 171, când din ace- laşii fragment de faste se v&d alte persone admise în colegiul Saliilor Palatini 
7 - STATILIO * SEVERO L * ALFIDIO * HERENNIANO COS a:p-cC- iși Q + HEDIVS - RVFVS - -LOnians genliaNVS 

LOCO * PONTI : FALCOnis * 

3
 

i
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este primit între Salii Palatini, cari nu se putâii admite de 
cât numai dacă aveai şi pe tată şi pe mumă în viaţă (pa- 
trimi et matrimi 3). Tot în acest an 170 el mâre, căci in- 
scripţiunea de la Igliţa arată că : veteranul T. Valerius Marcia- 
nus, după un servicii de 25 aniîn legiunea a V macedonică, în 
care timp participase la r&sboiul parthic şi cel marcomanic, se 
libereză din armată în timpul consulatului lui Cethegus și 
Clarus — adică în 170, fiind. guvernator al Daciei Corne- 

lius Clemens : M(issus) H(onesta) MISSIONE - IN : DACIA : 
CETHE - ET : CLARO + COS : SVB CORNEL * CLEMENTE . 

C : v + Prin urmare în 170 Fronto nu mai era în viaţă: Succe- 

sorul s&ii imediat în legaţiunea Daciei fu Cornelius Clemens. 

Până la aflarea acestei inscripţiuni nu se scia positiv 

"epoca legaţiunet lui Clemens în Dacia. Borghesi într'o scri-— 

sore către Henzen !), prin care stabilesce lista guvernato- 

rilor acestei provincii, pune legaţiunea sea cam pe la a. 173; 

imediat după legaţiunea lui Fronto, pe temeiul următorului 

pasagiii din Dion Cassii : 

«Asdingil veniră sub conducerea lut Rhaus şi a lui 

Rhaptus în Dacia ca să se stabilescă aci, sperând că aii să 

capete bani şi pământ; pentru că însă li se refusă şi una 

şi alta, lăsară zălog femeile şi copiii lor la Clemens, ca ei 

să cucerescă ţara Costubocilor?), îl şi învinseră în reali- 

tate ; totuși pentru acâsta nu lăsară Dacia mai puţin în 

pace. Fiind-că însă Dankrigii se temei ca nu cum-va Cle- 

Cornelius Cle. 
mens. 

mens de temă pentru ei (adică pentru Asdingi) să nu-i lase: - 

să intre şi în ţara lor, năvăliră pe neaşteptate asupră-le şi 

% bătură aşa de tare, în cât Asdingii de acum înainte nu 

Si mai perniiseră nici o ostilitate contra Romanilor» 3). 

1) Dionys. 2,70: ăwrptdoheis. Cf. Marquardt op. cit. II, 411.— Borghesi 

op. cit., 8. 454. ” 
_ 

P 2) Din 21 Febr. 1855 publicată în Annali delt Tust. t. XXVII, 1855 

p. 31—35, şi în Deus. compl. t. VII, 410—484. NI LL 

3) Probabil Costubocii lăcuiati câmpiile "Țărei-Românesci şi Basarabiei, iar 

Asdingii, partea de sus a Moldovei (TPietersheim, op. cit., IL 192). , | 

2) 11, 12: "Aarerţot î3 vw Pdos ze zai 'Păaros 1jţobYro, h0ov păy 

ze zip Aaa Oi7,Ga, aid zor 70 Vpijuara 400 pOpaY Esi GDWpOrA:d NI
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Borghesi observă corect că aceste evenimente sunt 

anteridre plecării lui M. Aureliii în r&sboiul syriac contra 
lui. Avidius Cassius, anteridre adica anului 175, aşa că le- 

gaţiunea lui Clemens trebue pusă între 173 şi 175; ime- 
diat după a lui Fronto. Inscripţiunea n6stră confirmă acesti 
opiniure, modificând numai începutul legaţiunei lui Clemens 
care, după cum vădurăm mai sus, era guvernator al Da- 

ciei deja în 170, şi a putut continua în acestă funcţiune 
“până în 175, durata. ordinară a legaţilor provinciali fiind de 
trei sai cinci ani. Ea înlătură insă opiniunca luf L. Re- 
nier 1), care tace din Clemens menţionat de Dion. Cassius, 
un guvernator al Daciei deosebit de Sex. Cornelius Cle- 
mens consularis et dux trium  Daciarum din următârea 
inscripţiune africană găsită în Caesarea, aprope de Scher- 
chel, şi publicată ast-fel de d. Renier?): 

SEX - CORNELIO - SEX - F| 
PAL : CLEMENTI - COS: 
ET - DVCI : TRIVM - DA 

CIARVM 
III NIDIVS : VALENS 
III. VU GEM III] 

In rEndul final după copia lui Renier avem VIII GEM 
ceia ce este imposibil, de re-ce legiunea VIII ave titlul de 
Augusta ; dînsul propune a se citi: VII gemina, tar Willmanns,3 mai corect, XIII gemina, legiune care staționa în Dacia. 

bea, ud mw/6yrse i câ — pă Și Y . pui) T'/6vrss 6 „XVT6V, Tapeuartevrr, zăs Tbvyaiuas vai moda zaidae cin) KMiusve, de za mhv râs STovâw: i i cale 0 Deaiae Ip au, Roarooldieov pp cois Enho:s venabţievot: viză, „eg 0 ereivovs vai ri Aoziay odăiy erov 2Abzovv: sioavree îi ct Azi fot u-i 0, 6 Ki uone „of. sie. - „d N _ n S:09VTe4 03 o Ap d bl a 0 Aliiiiş qabnsie, 'orăs ec sv vi, îv aro Eubunvy. £ “rm, Entdevzo cdrois i 20305yoptvois 10: 6) E4părroav doze - ZE 2 Ma? fapa, A “ ditai , “ “os te» s Rohtu:ov Tobs "Acri-rrovs 2pos Tobs Pouziovs zpăto. / ii pie Er 2 Ap: „Borghesi Oeuv. compl. 8, 480, notă. . “ „ Renier, Zascript. rom. de PAlncrie | 
_ , , ie nr, = 

ar. 9365. | dq 3397 = CI, VIII, 
CL. Vad, n 96, 
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Inscripţiunea o citim deci ast-fel: 

Sex(1o) Cornelio, Sex(ti) f[ilio), Fal(erina tribu), Cle- 
menti, co(n)s(ulari) et duci trium Daciarum, [Cer]vidius 
Valens [centurio (?) les(iouis) XIII gemţinae)... 

Singurul cuvînt pentru care Renier crede că nu se pâte „ pez trium 

confunda Clemens din pasagiul lui Dion Cassius cu Sextus Peelerum 

Cornelius Clemens din inscripţiunea de mai sus, este titlul 
acestuia de dux, care pare a fi pre timpurii pentru epoca 
lui Marcu Aureliii. Dus însă, după cum observă d. Mommsen, 
nu însemneză alt — pent în timpul lui Constantin,—de cât 
persâna care are comanda supremă într'o expediţiune, cu 

deosebire o comandă extraordinară, cu alte cuvinte da co- 

respundând «generalului» nostru reunesce ideia unei comande 

militare active ma! însemnate. Ast-fel titlul duza trium Da- 

ciarum, ce S. Cornelius Clemens portă în inscripţiunea afri- 

cană, convine pe deplin epocei lui M. Aureliii, când pentru 

aptrarea Daciei, ameninţată în prima linie prin r&sboiul Mar- 

comanic, guvernatorul a trebuit să se învestâscă cu o putere 

militară extraordinară. Acesta este exemplul cel mai vechiii 

de. întrebuinţarea titlului dua în inscripţiuni. | 

Cu divisiunea Daciei în trei părţi nu se mai trimise în 

acestă provincie guvernatori de rang pretorian 1), ci numai 

de rang consular, pentru care ei se şi numesc cu titlu 

scurt : consulares sei consulares III Daciarun.?). 

Venim acum la procuratores Augusti. 

In capul fie-căreia din cele trei provincii se afla câte  p„ocurato- 

un procurator Augusti. De şi toţi de rang ecuestru, dar nu 7% 49% 

erai de o potrivă consideraţi. Ast-fel procuratorul Daciei 

1) Aşa M. Statius Priscus în a. 157, P. Furius Saturninus în a. 161 sunt 

guvernatori de rang pretorian; primul obține consulatul imediat după eşirea din 

Jegaliunea Daciei, cel-lalt chiar fiind guvernator în activitate în Dacia. Cf. C. 

1. L. UL 940, 1061; 1299, 1416; idem 948. 1171. 1177. 1419. 1460. 

2) C.I. L. IM 1174, 1178, 876, 1377, 1393, 893, 826, 827, 1092. 

UI S. 7771, 7467. Capitolin, Pertin. 2, 3 dice că Pertinax a guvernat. quatuor 

provincias consulaves, anume: Mesia uțrague Syria și Dacia,
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Apulensis era superior în „rang celor-l'alţi dot collegi al 

săi 1). In cas de vacanţă a guvernatorelui celor III Daciae, 

el îi ţin locul până la trimiterea altul legatus, ceca ce se 
exprima prin cuvintele agenfe vice praesidis. Avem mal 
multe exemple de procuratores ai Daciei Apulense cari au 
ţinut locul de guvernator: Astfel Quintus Axius a înlocuit 
de dout ori pe praeses, bis vice praesidis?); un alt pro- 
curator Ulpius, de asemenea a condus afacerile legaţiunci 
cât-va timp ?), ca și Herennius Gemellinus, a căreia inscrip- 
țiune o comentăm aci €). 

Residenţa guvernatorelui Daciei Apulensis era Sarmi- 
zegethusa, judecând după faptul, că cele mat multe inscrip- 
țiuni procuratoriale s'a găsit aci; pe când la Apulum se 
afla un tabularius al Provinciei 5). 

De asemenea și procuratorul Duciet Porolissensis, pare 
a nu 'şi fi avut scaunul la Porolissum, din causă că acest 
municipii se găsea la extremitatea nordică a ţărit; ci el 
resida la Napoca (Cluş), unde s'a aflat mat multe inscrip- 
țiuni relative la procuratort.*) Napoca, graţie posiţiunei 
sale geografice, a prosperat repede în cursul secolului al 
2-lea, devenind în realitate capitala Daciei Porolissensis. 

1) Acâsta resultă din C. 1. L. III 1464, căci Ulpius din proc(uralor) pro- 
e(inciac)- Porol(issensis) devine procluratori Augusti [proulinciae)] Dacţiae) Apu- lensis, în care calitate ţine locul guvernatorelui provinciei (agens vices prae- sidis). Cf. C. |. L. II S. 7751: [Z7jerculi Augusto... Reginus s|aclerdos [iju(st)i- tutus ab Ilellio) Pertinace [clo(n)stulari). 

%) C. 1. L. III 1456: Q. Axio Q. £. pal. A[eliano]... proc(uratori) pro- v(înciae) Dacriae) Apul(ensi), bis vice praesidis. 
5) G. LD. Ul 1464: Ulpio... proc(uratori) Aug[uslti... Dac(iae) Apul(ensis) a(genti) v(ices) p(raesidis). 

) Asupra procuratorilor zice pracsidis a se ved6 Papinian, (Dig. 49, 1 23, ID). Cum procurator Caesaris, qui partibus praesidis non fungebatur, in lite privatorum ius dandi judicis non habuisset, frustra provocatum ab ea sentenlia constitit, quae non tenebat. Prin urmare procuratorul nu cra competent ca să judece de cât numai dâcă deţinea o porțiune din puterile guvernatorelui par- tibus praesidis fungebatur. - 
5) C.I. L. II 980. - 
% C. L. L. III $55—837, 565; III S. 7, 659; '7663, II p. 169 Cf. Moramsen
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Din punctul de vedere al salariului ce primiaă, procu- 

ratorii Daciei eraii cel puţin centennarii, adică avcii o l6fă 
de 100,000 sesterții pe an; unii din ei, probabil dintre ai 
Daciei Apulensis, pote să fi avut până la 200,000 sesterţii, 
fiind ducenarii, cum vedem pe viitorul împărat Pertinax!). 

Se pare că în genere pentru procuratorii provinciali nu era 
fixată o treptă hierarhică, nici salariele corespungătore, şi 

că şi una şi alta se schimba după împrejurări. 

1) Zlistoria Augusta, Pertinax ce. 2 : Pertinaa ad ducenutni sestertioruni 

tvunslatus în Daciam. Nu scim în care anume provincie a Daciei Pertinax a 

fost procurator. E greii de presupus ca el să fi administrat întrega Dacia, în 

care cas trebue să admitem că numai grelele evenimente ale răsboiului mar- 

comanic a contribuit a se dă lui o aşa posiliune extraordinară. Imprejurări de 

aceiaşi natură a contribuit, pare-se, în secolul a treilea, ca să se reunâscă cele 

trei procuraturi ale Daciei în mâna lui L. Valerius Proculus: procurator) o 

vinciarunm lriun (Dacia]r(um) (C. 1. L. II 1970), precum pentru vectiga De 

zici pe timpul lui Commodus şi Septimiu Sever cele tres Daziae le vedem r 
* 

. . . a .- . . an y y Tr, 1$ ” 

pite cu Moesia Inferior într'una și același manu (vedi mai departe nr, ),
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$.1. Proveninţa: Monument din fosta colecţiune a genera- 
lului Mavros (vedi $ 1 de la No. I). 

Ş.1L. Natura: Mic altar de p&tră calcarie, înălţat unei di- vinități, ce nu se indică, de către centurionele C. 
Amandus. 

Inălţimea totală o”,so. Lăţimea la basă 0*,26. Inălţi- mea feței scrise o0",23. Lăţimea feței scrise on,20. 
* Monumentul e rupt în partea superidră dinspre drepta, dar nu lipsesce de cât o literă, 
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C. NON 

NIVvVS.-. 

MANDVS 

EX7MHM 

“sul Textul: 

Ş. IV. Literatura: S'a publicat pentru prima 6ră de Ern. Des- 

jardins (loc.. cit. p. 40 nr. 34), după care apoi de d. Th. 

Mommsen în Corp. Inscript. Latin, voi. II nr. 6234. 

Singura variantă mat însemnată : 

Rendul r-ii: NOL Desjardins. — NOLa — Mommsen. 

Ultima literă pe pâtră nu pâte fi un L, căci 

nu se vede liniuţa de jos, de şi petra nu 

este acolo stricată; apoi după L n'ar fi 

loc încă pentru a doua literă: A. Pe petră 

e sigur inceputul unui ÎN, aşa că trebiuie 

citit Nonnius, iar nu Nol[a]nius, cum se 

propune de către Desjardins şi cum figuureză 

şi în Corpus.. | 

s. V. Lecura: C(aius) No|ulius A mandus ea(cenlurione) 

mţissus) h(onesta) m(issione). 

Traducerea : Caius Nonnius Amandus fost centurion, 

liberat din armată. a | 

Ş, VI. Epoca: judecând după forma literilor inscripţiunei, 

“monumentul pare a data de pe la finele secolului al II-lea, 

şi începutul celui următor. | 

s. VI. Ovservaţusi: Monumentul nu pote fi un cip funerar, 

cum îl numesce Desjardins, ci de sigur un altar votiv înăl- 

ţat de către centurionele C. Nonnius Amandus, cu ocasiu- 

nea liberării sale din armată. Asemenea petre votive obici- 

nuiai a pune în lagăre, ca şi afară din lagăre, ofiţeri! îna- 

intaţi la grad sei cari eşci din. servicii î), precum şi vete- 

0.1. L. VIII 5531 (Lambaesis): Genio (Centuriae) C. Servilius Ro- 

gatus optio dimissus votun soluit. 

Monumentul 
este votiv.
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ranii liberaţi. Inchinarea put fi făcută şi de către veterani 
sâii de către corpuri de armată, luaţi în totalitate !), 

Insemniulofi-  . O legiune ave 60. centurioni, a cărora treptă hierar- cial a! Centu- , , . u PR . rionelui. hică şi ordine de înaintare aă fost fixate în epoca impe- 

Formula vi 
tum solvit li. 
bens merito. 

rială ?), Insemniul oficial al lor era viţa de vie (vifis), cu 
care aplica soldaţilor pedepsele corporale ?) In inscripţiuni 
atât centuria cât şi centurio se indica prin semnul ș, pe 
care unii vor să-l raporteze tocmat la acea viţă de vie, de 
și adesea-ori în loc de 7 ne 'ntâmpini pe monumente forma 9 
ca semn de centuria sii centurio 4); prin urmare 7 scii 9 este 
simplu numai cifra pentru 100, precum în inscripţiunile gre- 
cești P designa pe Hekatontarchi sai Centurioni. 

C. Nonnius Amandus nu ne spune în ce legiune ser- 
vise dânsul ca centurion ; ceea-ce n'ar A fost greii a află, 

- dEcă am sci cu siguranță unde s'a găsit monumentul. Decă 
înclinăm pentru legiunea I Italică, causa este ci o bună 

„parte din colecţiunea Mavros provine din castrele aceste! 
legiuni de la Steclen lângă Şistov. 
Mai observăm şi lipsa în inscripție a obicinuiter formule 
votive :: v(otarn) s(oluit) I(îbens) m(erito). Acestă formulă ne 
arată că între divinitate şi om interventia un fel de contract 
sinalagmatic; deul împlinind ceea-ce omul îi ceruse, acesta la 
rândul săi împlinesce voios ceea-ce făgăduise deului care a 
birie-meritat. | 

1) Altare inălțate de trupe auxiliare lui Jupiter Oplimus maximus sunt f6rte multe. Citim numai C. |. L. 11 821, 1344, 6327, 7848, 7819, 7865, 11918; şi pe cele 20 ridicate de Cohors 1 Aelia Dacorum în Briltania într'o singură localitate (C. 1. L. VII p. 143 seq.). Sa | 2) Marquardt, Râna, Staatseericaltung il 368 seq. A. Miller, Die Bangorlnung und das Avancement der Centrionen în der râmischen Legion (Philologus 1879). -— Mommsen, Xomina ct gradus centurianuu, în Epheqm. Epigr. IV, 226 seaq. _ ) Idem, 374, Vitis designă și pe Centurionat : Juvenal, 14, 193: au vitem posce libello. Spartian. IJadr. 10, 6: Maui vitem, nisi volusto el losnac fa- mae daret. 
” ) Pe monumente zitis n'are forma unui baston cu cârlig, ci a unui toiag drept cu măciulie d'asupra. Ast-fel cel puţin vitis se represintă pe stela fune- rară a unui centurion din Carnuntum şi pe o altă stelă a centurionului Caclius Pe pâtra lui Sertorius din Verona, ca şi pe inseripțiunea C. I, L. VII 90, mâ. nerul toiagului este puţin încovoiat, Vegi Arch. Epigr. Aitih. V, 206 nota 11 
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MONUMENTE IMPERIALE 

“(TITVLI IMPERATORVM) 

DIo- 18. 

ş. 1. Prosenima: S'a adus de peste Dunăre din Şistov saii 

din împrejurimile lui, prin îngrijirea generalului Mavros. 

ş. II. Natura: Un monolit de marmură bună. 

Nalţimea totală : 2”. Lăţimea : 0,58. 

» feţei scrise: 01,82. Grosimea : 02.28. 

Monumentul a servit de pâtră de hotar saii ca cip ter- 

minal împreună cu altele, ce aă fost puse.din ordinul împă- 

ratului Hadrian la anul 136 pentru fixarea graniţei dintre Mcesi 

şi Thraci. 

Alte două exemplare reproducând aceiaşi inscripţiune 

săpată pe acelaş material, cu aceiaşi formă de litere și în 

dimensiuni aprope egale, ati fost găsite în Bulgaria : unul 

în satul Hotniţa, (la. Sud- West de Stari Nikup [vechiul 

Nicopolis ad Istrum] şi la Nord-West de Tirnovo); cel-alt 

spre Nord de Hotniţa, la sud de satul Butovo (districtul Tirna- 

vului, plasa Pascalevţi, la Sud:Ost de cotul riului Osma, lângă 

Bulgăreni).
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Piatra de hotar între Moes
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Acâsta e o dovadă că cele trei monumente au fost 

aşedate cu ocasiunea uneia şi aceleiaşi operaţiuni, făcută 

în acelaşi timp, de către aceiaşi persână însărcinată de 
Hadrian. De aci provine importanţa geografică a monumen: 
tului nostru. 

Forma literilor e lungăreţă, asemuită cu a literilor in- 

scripţiunei lui Hadrian găsită la Athena) şi a altor monu- 

mente epigrafice din acel timp ?). Trăsurile orizontale ale lui 
T, F.Lşi E sunt forte szurte, ceea-ce este caracteristic pen- . 

tru epoca monumentului. 

De ambele laturi la exemplarul bucureştean literile măr- 
ginaşe sunt unele ştirbite, altele de tot rose saii stricate; tot 
ast-fel liniuţele de la mijlocul lui A şi punctele despărțităre 
dintre cuvinte. Partea de jos a monumentului, care nu este 
scrisă (înaltă 1,15) cra ingropată în pământ, ca la ori-ce pctră 

de hotar. 
S, Il. Text: 

EX AV CTORI 

TATE - IMP CAESARIS 

DIVI TRALIANI PARTII 

CI FILIO DIVI NERME. 

5 NEPOTIS TRAIANI HA 

DRIANIAVG:P-PPON 

TIFICI MAXIMO TRIB . 

POTESTATIS - XX - COST p.C-136, 

ANTIVS RVEINVS IN | 

10 TER MOESOS ETHRA 

CES : FINES POSVIT 

1) Inscriptiones Lalinae seleclae, cdidit Ilermannus Dessau no. 308 din a. 

119 d. Chr. 
=) Taxempla seripturaa epigraphicae lutinae, edidit. Aem. Iliibner, Berolini 

MDGCCLAXAV, pas. LXXXII,; 150.
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. 1 
Acest text nu diferă de al celor alte două exemplare!) 

de cât prin distribuirea rândurilor şi prin câte-va variante : 

Exemplarul de la Hotniţa Exemplarul de la Butovo 

         td
 + 

EX AVCTORI TAVG PP PONTIEICIS 

TATE IMP CAESA XIMO TRIBVNICIAȘG 

RIS DIVI TRAIAN  POTISFATISXXCOSII 

PARTHICI FILII DI  ANTIVS RVFINVS 

5  VINERVAE NEPOY INIIR MOESOS IT) 
TRAIANI HADRIA ACES FINIS POSVi, 

NI AVG PP PONTI 

FICIS MAXIMI TRI 

BVNICIAE POTESZ 

10 XX CoS III ANTIV 

RVFINVS INTER 

MOESOS ET IRA 

CES FINES PO 
| SVIT 

Exemplarul de la Butovo se completeză ast-fel: 
[Ea auctoritate impțeratori3) Caes(aris) divi Traiani Par- 

thici f(ilii) divi Nervae nepotis Traiani II, adrianli A ugiusti) 
Platris) piatriae) pontifici m[alvimo Iribuniciae [Z]oi[e]statis 
XĂ, co(n)s(ulis) J1[I] A n[tjius Rufinus [i]n[te]r Moesos [e]t 
[Thrlacle]s finle]s posui[]. | 

1) Monumentul găsit la Hotniţa s'a publicat 
pag. 14 şi de d. Mommsen, Add. la C.I.L. 
p. 1338. Cel aflat lângă Butovo şi întrebu 
lului Michael în satul Nedan, a apărut în Arch. — Epigr. Mitth. NV, 209 no. 79== C. |. L. II Suppl. no. 12407. Partea superidră lipsesce ; lăţimea 0,60; înăl- țimea feței scrise 0,43, a celei nescrise 0,398. ” 

de In. Desjardins, op. cit., 
Il no. 749 pag. 992; cf. Suppl. Ul, 
inţat la pardosdla bisericei Archange-



MONUMENTE RELIGIGSE 129 

E de observat că monumentul de ia Butovo are aceiași 

erore : pontifici maximo în loc de pontificis maximi, ca şi 

cel din Museul nostru, şi că probabil tot ast-fel şi în par- 

tea de sus care lipsesce, se cite: /ilio în loc de filii. Aceste 

erori nefiind în exemplarul de la Hotniţa, conchidem că cele 

dou prime exemplare ab fost săpate de unul şi acelaşi meş- 

ter lapicid dupe un concept identic. “ 

s. IV. Literatara: Monumentul a fost descoperit pe la fi- 

nele secolului trecut într'un cimitir din Şistov de către cori- 

sulul englez, care a şi copiat inscripţiunea 1). După unii?) 

el ar fi fost aci adus din ruinele de la Stari-Nikup (ve- 

chiul Nicopolis ad Istrum). O altă copie publicată în B- 

bliographi ceshie Listi 1825 n. 39, se datoresce unui boier 

român, care a făcut-o în a. 1811 şi a dat-o lui Botkofi. 

Copia s'â reprodus de lKoppen (Materiale asupra istoriei 

renascerei în Rusia, în limba rusescă, vol. 2, anul 1826), 

de Osann, Schulzeitune 1828, p. 971 şi de Ferussac, 

Bulletin des sciences historigues, 1828, _t. IX, p. 37; 

de aci a reprodus-o Orelli, Juscriplionum latinarum selec- 

tarum amplissima collectio, no. 4984. “S'a mai publicat de: 

Gaston Boissitre, Archive des missions scientifiques, 2-e 

Scrie, tome IV (1867) p. 184; de Ern. Desjardins, op. cit. 

p. 14; şi de Mommsen, Corpus Inscr. Latin. III no. 749; 

(după copiile trimise de A. Treb. Laurian şi Mihanovici). 

Variantele mai însemnate, fără a mai nota adaosele 

s&ii omisiunile de puncte, sunt cele următore : 

rândul al 3-lea: TRAIA * PARTHi — Mommsen. — 

PARTA/ — Laurian, Michanovici şi 

Desjardins.: Ligatura A nu este, ci 

AN. La fine litera 1 din THI este stri- 

cată. 

1) Eckhel (1737—1798) apud Mommsen, C. [. î. II pag. 141: «Zu 

Yeistow (== Sistov) von dem englischen Gesandten gefunden auf einen Stein, der 

als Grabmal heule dienet». - 

2-C. |. Le II nr. 749.
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rândul al 8-lea: PoTESTATIS — Mommsen. Litera O 

are acelaşi mărime ca cele-lalte. — 

COS - Il — Echel, Laurian, Mieha- 
novici ; COS : Ii — dlommseu. Din 

a treia linie verticală se mat vede in- 
ceputul, care nu se află reprodus în 
clişeii, ca şi punctul după XX. De si- 

gur că avem aci COS : Il, de ore-ce 
consul pentru a doua ră imptratul 

„Hadrian fusese în anul 118; consul 
pentru a treia ră în a. 119, şi dela 

„acestă dată inainte până la mortea sa 
figureză în titulatura lur consulatul al 
III-lea. 

» al o-lea: M- ANTIVS — dMonunsen ; MANLIVS 
Echkhel, ANVIVS Laurian. Nu ce loc 
pe petră pentru un M; acestă literă lip- 
sesce şi in exemplarul de la Hothiţa, 
şi tot ast-fel nu este loc pentru el nici 

. în exemplarul de la Butovo. Decitrebue 
înlăturat prenumele Marcus, precum a 
ȘI recunoscut mai în urmă d. Mommsen 
(C. 1. L. II additamenta, pag. 992). 

„8. V, Lecura: Em auctori|t]ate ImP(eratoris) Caesaris, 
divi Traiani Parthţijci filio (pro filii), divi Nervae nepotis, 
Traiani H|ajdriani augtusti), p(atris) b(atriae), pontifici 
7nastin0 (pro Pontificis masini), tri [Oa nrciae) potestalis AXĂ, co(n)sul(is) IL], Antius Rufinus întev Moesos et Thra- 
ces Jines posuit. 

Traducere : Din auctoritatea (ordinul) împăratului Ce- sar Traian Hadrian Augustul, fiul divinului Traian Parthi- cul, nepot divinului Nerva, părintele patriei, pontificele cel mai mare, cu puterea tribuniciană a dou&-decea, consul d'a treiă Oră, Antius Rufnus a pus hotarele între Moesr Thraci. 

$. VI. Epoca: Monumentul dateză din timpul domniei lui 

ŞI
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Hadrian, şi anume din anul 136 după Christos. Acesta re- 

sultă din îndicaţiunea puterii tribuniciane a împăratului. Se 
scie că din cele şepte elemente constitutive ale: titulaturei 
imperiale : fribunicia polestas, proconsul, faler patriae, 

pontifea maximus, consul, censor şi imperator, elementul pe 

care s'a rezămat eponymia imperială sait anul imperial a fost 

tribunicia potestas, „ea fiind singura dintre cele-l'aâlte atri- 

bute titulare, perpetuă şi anuală. De aceia deja sub Au- 

gust şi împerații următori s'a introdus o riumerare a anilor 

după puterea tribuniciană ; acest an noii insă nu începe ca 

anul noi tribunician din vechime la ro Decembre, diua in- 

trării în funcţiune a tribunilor; nici ca anul general calen- 

daric la 1 Ianuarie, diua intrării în funcţiune a consulilor; 

ci fie-care împtrat considera diua urcării sale pe tron ca 

anul noă al anului stii tribunician ; acea di.pute fi seci 

aceea când s'a conferit puterea tribuniciană, cum fac Au- 

gust şi Tiberii, sei pute A dies împerii, adică diua când 

s'a primit puterea proconsulară, precum fac cei-lalţi îm- 

ptrați următori. | 

După acest sistem, care se observă în tot cursul pri- 

mului secol, puterea tribuniciană se reînoia la împlinirea fie: :,.. 

cărula an, socotit anul din diua urcării pe.tron. Nerva însă 

reinoesce tribunicia „potestas a sa la' "10. Decembre, ast-fel 

că el:suindu-se pe tron la 18 Septembre 96, prima sa pu- : 

tere tribuniciană ține numai până la 9 Decembre acelaşi an; 

a doua începe de Ja 10 Decembre 96 .şi dureză până la 9 

Decembre 97, iar a treia de la 10 Decembre 97 înainte!) 

penă la 25 lanuarie 98, când mâre. Traian urmeză până la 

August 99 sistemul cel vechiti, iar de atunci înainte adoptă 

sistemul introdus de predecesorul săi. După acest mod de 

1) Corpus Inscripl. Latinarum IL S. 8703: [i]lmp(eratori) „Nervae Cae- 

sari Aug(usto), pontif(ici) max/imo), trib(unicia) pot(estate) III, cotn)suuli) III. 

Consulatul al Ill-lea al lui Nerva cade în a. 97. Nerva, fiind proclamat împt- 

-rat în luna Septembre 96, urmeză .că spre a put6 ave puterea tribuniciană a 

III înainte de calendele lui Ianuarie anul 9S, trebue să-şi fi reinoit tribunicia 

potestas în diua de 10 Decembre.



132 GR. G. TOCILESCU 

calcul prima sa putere tribuniciană dureză din luna Octom- 

bre.97 până la g Decembre 97; a doua de la 10 De- 

cembre 97 până la 9 Decembre 98; a treia de la. 10 

Decembre 98 până la 9 Decembre 99, şi aşa may în- 

colo.!) Tot ast-fel face Hadrian şi succesorii săi, adoptând 

vechiul an tribunician de la ro Decembre. Cu acesta, chro- 

nologia imperială capătă un an noii fis, anul tribunician, a 

căruiă întrebuințare practică însă nu remâne de cât în titu- 

latura imperială, căci obiceiul de a data după numele con- 

sulilor de la 1: Ianuarie continuă a fi în us general pe timpul 

întregei epoce imperiale. 
Hadrian ocupând tronul imperial la g scă 11 August 117, 

şi-a reînoit prima sa putere tribuniciană în luna Decembre ace- 

laşi an, ast-fel că puterea sa tribuniciană a XĂ cade între 
"10 Decembre 13ş şi 9 Decembre 136. Prin urmare acesta 

este data esactă a monumentului nostru,?) 

1) După vechiul sistem obicinuit penă la Nerva, “Traian war fi pulut îi in- 
vestit cu a XXI putere tribuniciană, de ore ce după acel sistem acâsta ar [i trebuit 
să înecpă la 27 Octombre 117, pe când Traian cra deja mort la 11 August 
117. Şi totuşia XXI putere tribuniciană a lui -ne apare pe ui multe monumente, 
din cari menţionăm C. 1. L. III S. 7537 (Tomis) şi C.I. L.11, 2034. De ase- 
menea, în diploma militară C. 1... 1 p. 870 (D. XL) din S Septembre a. 116, 
avem tribunicia potestas a XX la VI îdus Sept. (8 Septembre), ceea-ce. iarăşi 
nu este posibil, căci după vechiul calcul a XX-a-putere tibuniciană ar [i trebuit 
începe la 27 Octombre 116, pe când aci vedem pe Traian avend deja la S Sep- 

„tembre acâstă putere tibuniciană. Tot ast-fel în diploma din 19 lanuarie 103 
(C.I. L. IM p. S64—D.XXXII), — anul resultă din numele consulilor — pu-' 
terea tribuniciană a VII nu e posibilă de cât după sistemul dc calcul introdus 
de Nerva. Pe de altă parte, în diploma militară C.1.1,. Ul p. 862 (D. XXVII) din 20 Februarie 9S, impăratul portă iudicaţiunea primei puteri tribuniciane, pe când după noul sistem ar fi trebuit să aibă deja de la 10 Decembre 97 tribunitia potestate II, Greutatea a fost: deslegată prin cele două diplome militare (D. XAXN şi XXXI) din 14 August 99, unde “Traian num&ră tribunicia potestate II], care nu convine de cât noului sistem. Putem deci conchide, că până la August 99 Traian a numărat puterea tribuniciană după sistemul cel vechii, anterior lui Nerva, şi că de atunci în colo a adoplat sistemul acestuia,. calculând prima putere tribuniciană de la 97 Oct.—Dec.9; a doua de la 97 Dec. 10-98 Dec. 9, a treia de la 98 Dec. 10—99 Dee. 9, şi aşa mai departe. Cu noul sistem stati in acord tâte datările  posteridre ale lui “Traian, şi acest sistem remâne, cu mici escepții „ca normă pentru îimperaţii următori, Cf. Mommsen, Staatsrecht 95, p. s00.. *) Ernest Desjardins (loc citat. p. 15) din causa sistemului greşit de calcul al puterii tribuniciane a împeraţilor, pune inseripțiunea în a. 135.
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$. VII. Observaţiuni: Inscripţiunea de.pe cele trei cipuri ter- 

minale găsite până acum, se raporteză, fără nici o îndoială, 

la regularea graniţei dintre dou provincii: Moesia inferibră 

hegularea 
graniței dintre 
“Yhracia şi Ma- 
sia interior, 
condusă de An- 
tius Rufinus. 

și Thracia. De şi se pare că intenţionat s'a întrebuințat în - 

inscripţiune termenii «inter Moesos et Thraces» în loc de 

<înter provinciam Moesiam inferiorem et Thraciam», totuşi 

juridiceşte nu pâte fi vorba de o fruntarie ethnică, ci de o 

delimitare curat administrativă. Persona însărcinată de im- 

păratul Hadrian cu execuţiunea acestei lucrări, Antius Rufinus, 

nu ne este cunoscută din alte isvâre. D:l Mommsen 1) și după 

exemplul săi şi alţi scriitori 3) consideră pe Antius Rufinus 

ca guvernator imperial al Moesiei inferibre, cu tâte că acesta 

nu arată în inscripţiune posiţiunea sa-personală. În ori-ce cas 

este cert că nu anume în calitate de guvernator fixeză dânsul 

limitele dintre cele dou provincii, cum pute ori-ce guver- 

nator sai delegatul stii ca să fixeze hotarele între două ci- 

vitates ale unei provincii, ci aci este vorba de o însărcinare 

extraordinară, specială şi directă din partea împăratului, cex 

auctoritate imperatoris Ceesaris Hadriani». Tot ast-fel, buni- 

oră, la a. 74 d. Chr. Cn. Pinarius Cornelius Clemens sta- 

torniceşte hotarele <inter Viennenses et Ceutronas», <ex 

auctorita[te] imp(eratoris) Czes(aris) Vespasian[i]».*) 

Operaţiunea condusă de Antius Rufinus pare a fi avut 

o estindere mai mare. Cel puţin nu este esclusă posibili- 

tatea de a raporta la dânsa o serie de monumente descoperite 

în regiunea Moesiei inferisre. Mai întâiti ocolnica sei hotăr- 

nicia teritoriului oraşului Callatis. Din acestă ocolnică am aflat 

chiar în ruinele oraşului vechiii, la Mangalia, două preţiose 

fragmente, unul scris grecesce, cel-LPalt latinesce; ele. ne 

indică distanţa dintre diversele petre de hotare, numite aci 
2 

lapis şi dos.) In legătură cu acestă ocolnică apoi, stă pro- 

GI. L. II, 749; cf. Addenda p. 999. - | 

2 V. Rohden în Pauly-WVissowa Real Encyclop. | 2565 ; Prosopographia 

imperii romani | 90 n. 621. 

3) C.I. L. ln. 113. . 
| N 

4) Gr. G. Tocilescu, Neue Inschriflen aus Donenien, 1896, p. 27 seq. 

pr, 59,
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babil petra de hotar!) găsită la Kalaidjidere, 25 kilometre 
spre meqă-di de Mangalia, cu inscripţiunea /(încs) lerr(ac) 

Cali(atianorum), hotarul deci pânt unde se întindea în acea 

parte teritoriul Callatianilor, precum şi alte tre! petre, una 

cu [/(înes)] terr(ae) Thracţiae),?) alta cu [f(încs) le]rr(ac) 

Odess(ilanorr:m),3, şi în fne o a treia cu /incs terrac vici.*) 

bareme Dar, ca să revenim'la monumentul nostru, d. Mommsen, derne asupra 
hotarelor celar . 
ouă provincii. intemeiându-se pre densul şi pe exemplarul găsit la HHot- 

nița, — exemplarul al treilea incă nu se descoperise, — şi 

admițând că primul fusese adus din Balcani, de la Stari 
Nikup, a emis în Corpus Iuscripht. latini. părerea, că cele 
dou€ provincii, Thracia şi Moesia inferidră, era in asa chip 
divisate, că întreg muntele Haemus (adi lalcanil), aparţine 
Thraciet, iar regiunea dunăreni cu garnizânele sale asculta 
de guvernatorul Moesiei.%) După acelaşi învăţat, oraşul Ni- 
copolis ad Istrum, situat la medă-nâpte de Balcani, a aparţinut 
până la Septimiii Sever, Thraciel.5) 
„Tot ast-fel crede, între alţii,?) şi d. Kalopothakes, care 

adaogă, că de şi prin natură regiunea Nicopolis ad Istrum 
face parte din Moesia inferi6ră, dar Traian a alipit'o la pro- 

„vincia 'Thracia, o-dată cu fundarea orașului.S): Acestă pă- 
„rere însă e combătută de Dr. Carl Patsch,% pe motiv că unul 
din exemplarele petrei terminale din a. 136 a lost găsit la 
satul Hotniţa, situat spre Sud-vest de Stari Nicup-Nicopolis, 
iar nu d'asupra Stari-Nicupului, spre. Nord de acestă locu- 

i 

DCI. L. US: 7587. 
2) Archăol.—ecpigr. Ditth. XVII p. 902 n. 77. 
5 Idem, idem n. 92, | 
, dem, idem n. 93. 
5 G.1. L. II addiț. n. 749 p. 992. 

| %) Mommsen, Râmische Geschichte V5, p. 9282 nota 1: «Dic Fundorte der hadrianischen 'Terminalsteine schenen es (Nikopolis) ebenfalls zu 'Phrakien ; 
Madriani | , irakien zu 

7) Comp. Miiller la Ptolemaeus 1, 1 p. 463, 481; Kiepert, Formae XVII pag. 2: «Die hier in der friiheren Kaiserzeit die Provinzialgrenze Tracien weit nordlich iiber den IHiimus bis in die Niihe der Donau reichte.» Sei .) Te pmacia provincia romana, Berlin 1893, p. 5. ” 7issenschajfllici itthciluni ca ; 
) Jtliche Mitihcilungen aus Bosnien und der Jercegovina, V. 348,
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litate, precum se pâte vedea în charta aci reprodusă după 

a statului major bulgar. 

  

       

  

Sa 37 
Fucira. Vi a) : Sud 

A , sic, 
4, 

, DOrehovica 

f 
GOrehorica ae 

| j m. 
Ni / a Zostoree 

   

  
Charta împrejurimilor orașului Nicopolis ad Istrum. 

D-l Patsch admite că regiunea Nicopolis ad Istrum făcea 

parte încă în a. 136 de Meesia inferidră, iar nu de Thracia. 

Pentru lămurirea cestiunei privitore la fruntaria dintre cele „uovineici Ma: 

dout provincii,!) cată mai 

ocupaţiunei romane Moesi 

începuturile 

a A. ». u e sia. 

întâi să constatăm că in epoca 

a de mat târdii era împărțită în 

dout domenii ethnice: unul la vest dardano-moesiac, cel-lalt 

la est: geto-dacic, la care se adaogă teritoriul oraşelor gre- 

ceşti de pe litoralul Mărei-Negre: Istros, Tomis, Kallatis, 

1) A se vedea A. v. Premerstein, Iahreshefle des osterreichischen Archăolg- 

gischen Institutes în Wien, |, 146 se(q.
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Districtul ro- 
man Dardania. 
Moesia, 

Dionysopolis, Odessos şi Mesembria.!) Primul domenii se 
compunea din Dardani, lăcuitori at Dardaniei (la extremi- 
tatea sud-vestică a provinciei Moesia?); din Scordisct, la 
nord-vest de Dardani,5) întind&ndu-se spre răsărit pânt la 
Margus (astă-di Morava); şi în fine din Moesi şi Tribally, 

1) Vedi charta aiăturată reprodusă. după Premerstein, op. cit. 2) Depre fruntariile sale vedi Domaschewski, Arch. epigraphische Ain. NUI 147 seqq; D. Kalopothakes, De Zhracia protinciu Romana 6 sey., şi To- masehek, Wiener Sitzungsberichte, phil.—hist. Classe CÂANVIII, 23 seqa. 3 Sabo VII C. 318. — Plinius natuvalis historiu IL 148 ; Cf, Monumsen C.I. L. ll p. 415; Zippel, Die râmische Jiervschafi în Iliyrien Vis auf Augustus p. 177 seq.; Domaschewski, 1. e, p. 130 seq. 
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primii la apus de Ciabrus .(astă-di Ţibriţa, pe lângă Ratiaria); 

cei dal douilea la răsărit de aceșt rii, pe lângă Oescus,!) 
ambele popâra înrudite, ocupând teritoriul cunoscut în in- 

scripţiuni sub numele de .czvifates Moesiae et Treballiae.?) 
In acest domenii dardano-moesiac s'a format la inceputul 

erei nâstre un district: roman cu un comandament milită- 

resc aflător mai întâiii la Naissus (Niş), capitala Dardaniei, 

far de la Tiberius încâce, în urma creărei limesului danu- 

bian (intre anii r2—14 d. Chr.%), se mută: pe malul drept 

al Dunării la Viminacium (Costolaci). Acestui district cores- , 

pundea întrega Moesie superidră de mai târditi şi partea 

apusană a Moesiei inferiore. Acisse concentrâ până în epoca 

flavică miedul apărării graniţelor la Dunărea de jos, în triun- 

ghiul format la apus şi răsărit prin cursurile riurilor Margus 

şi Utus (Vid). Patru legiuni fură aşedate în cele trei castre 

dunărene: Viminacium, Ratiaria şi QOescus. 

La răsărit de Triballi, cuprinși de timpurii sub numele _nipe 7ara- 

de Moest, începea al douilea domenii ethnic, compus diri ese 

triburile geto-thrace!) şi ocupând partea de mijloc şi cea 

ostică a Mcesiei inferi6re de mal târdiii, adică teritoriul men- 

ționat în monumentele epigrafice sub numele de Ripa Thra- 

ciae.5) | Sa 

Acest teritorii se găsea pe la 29 a. Chr., când M.. 

Licinius Crassus supuse pe Mossi şi pe Triballi, se găsea 

sub ascultarea regilor geţi. Unul din aceştia, anume Roles,€) 

1) Strabo |. c.—1dem 305, Plinius n. h. IL 149; 1V 3; 1V 41.—Cas- 

sius Dio L127, 92; Piolemaeus II 9, 2; 119, 3; 1 10,4; NI 10, 5. 

*) C.1.L.V n. 18381 inscripțiune honorară din lulium Carnicum ; epoca în 

peratului. Claudius) : praef[eeto cli)vilat[ium) Moesiac ct 'Treballia[e). 

3 Rufius Festus breviarium 8: «lianes înter Romanos ac barbaros ab Au- 

gusta Vindelicunu por Norica, Punnonias ct Aocsiam est constitutus.— Florus 

II, 28; cifra praesidia constituia, sic tun Daciu non _ricta, sed summota alquc 

dilata est.» . N i 

1) Ovid ex Ponto IV 9 717; Strabo VIL GC. 8300; Plinius 2. h. IN 41; 

Dio LI 99, 6.7; LI 97, 2; LAVIL 6, 2.—CE. K. Miillenhoft, Deutsche Aller- 

ihumshunde MI, 195—163. 
E 

5) C.I. DL. Nin. 751 = Suppl. n. 7434 = Dessau n. 1355din a. 161/a 

si n. 753 = Suppl. n. 74929. Vedi mai departe Nr. 99. 

6) Dio Ll 24, 6: “Pov,.. Pery Try pzosos, .
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care domnea peste regiunea. dintre Haemus şi Dunăre, ajută 
pe Crassus ca să sfărame ultimele r&măşiţe ale Bastarnilor 

şi să bată pe Zyraxes, căpetenia Geţilor, în regiunea gu- 

relor Dunării.!) Roles este primit în clientela statului roman, 

iar mai târdii, principatul stii se alipesce la regatul odrysic 
al lui Rhoemetalces, iarăşi un client al Romanilor.?; Ast-fel 

stăpânirea Odrysilor .se întindea în sudul ca şi in nordul 
Balcarilor până la Dunăre, fluviul Dunărea formând gra- 
nița nordică a Thraciei.% Frontiera apusană a acestul regat 
era Ripa Thraciz, care remase alipită de regatul Thrac. 
pent la desființarea şi prefacerea acestuia în provincie ro- 
mană, în a. 46 d. Chr. Ba şi după acestă dată, ca și după 
crearea comandamentului miiitar al Moesiet inferidre de că- 
tre Domițian, ea s'a păstrat neschimbată faţă de districtul 
roman; n'a incetat administrativ şi juridic, pânt la: inele 
secolului al II-lea, ca să facă parte din provincia Thracia. 
Ast-fel, sub Tiberii Illyricul nu se intindea spre răsărit 
pent la Marea-Negră, ci se oprea la Thracia.4, Tot asemenea 
şi după a. 46, ripa Thraciee, adică Moesia răsăritenă, nu 
era coprinsă sub acel nume.:) Pâtra terminală div a. 136 
a lui Hadrian, pune în oposiţiune pe 4/aesi cu Thraces: «inter 
Moesos et Thraces fines posuit». De asemenea în administra- 
țiunea vamală organisată de Hadrian, «ripa Thracize» «ma- 
lul thrac ai Dunării», se distinge de Mossia,6; chiar până 
către finele secolului al 2-lea, Vama illyrică, pe timpul când 

1 Dio LI, 26, 1 seq., LI. 24, 7. 
21 Zippel op. cit. p. 243 seq.; Mommsen, Răm. Gesch.. V 13, 1. 5) Plinius a. h. IV 42: ita finit Ilister a seplentrione ; comp. Ş 41: „Thracia altero latere a Pontica litore incipiens, ubi Ilister amnis inmergitur. După Chorografia lui Mel (II 2, 16) "Thracia «qua latera agit> este mări: „nită «Ilistro pelagoque». : ” | 1) Sueton 'Piberius 16 : <perseverantiae grande pretium tulit (Tiberius) totu Illyrico, quod inter Italiam regnumque Noricum et 'Fhraciam cet Macedonian interque Danubium flumen cet sinum matis Adriatici patet, perdomito et in di- cionem redacto». Deci nu se indică Marea Nâgră ca frontieră resăritână a JI. Iyricului, cum am fi în drept să aşteptăm faţă de cele două granițe de apă, ci 'Fhracia. *] Flavius Josephus de bello Juduico 11 16. 4 $ 368 seq. ed. Niese sub anul 66. 
SC LL, n, 751, | 
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era încă arendată la conductores, se numia oficial: publi- 

cum porlori Iilyriciet ripac Thraciac.!) Oraşul Nibzohs zeţi 
Aiuoy, cum îl numesce Ptolemaeus,?) Nrzâzohs zpăs "lorpoy, Cum 

se citesce pe monede, Nicopolistro al Tablei Peutingeriane, 

Stari Nicupul de -adi, fundaţiune a impăratului Traian în 

urma victoriei sale repurtate lângă Balcani, în a. 105, asu- 

pra Sarmaţilor, aliaţii Iui Decebal regele Dacilor,“ este 

menţionat de Ptolemaeii printre cetăţile Thraciei, la sud de- 

Haemus (pzoârţero: sis Opras 1). Pe monedele bătute de acest oraş 

figureză până pe timpul lui Commodus numele guvernatorilor 

Thraciei, cu titlu de [ICeuby, ceea-ce convenea numai unui legat 

de rang pretorian, cum era guvernatorul Thraciei ; dar de la 

Septimius Severus încâce, Nicopolis alipindu-se la Moesia infe- 

rioră, guvernatorii portă pe monede titlul de YIlwezâs, Moesia 

fiind o provincie de rang consular.* Deci nu încape îndoială, că 

din punctul de vedere administrativ Nicopolis zpăs "Iospoy până 

la Septimius Severus se ţinea de Thracia; şi firesce că se 

ținea nu numat oraşul propriii dis, ci şi eparchia lui, care 

se întindea până la Dunăre, cum resultă şi din epitetul de 

zpbs "lszgoy, Ad ISirunt, adică Nicopolis până la Istru. Tot ast-fel 

trebue explicat şi numele coloniei milestene /sfros sai Istro- 

polis, situată la sud de gurile Dunărei, intre Kasapkioi şi IKara- 

nasuf, dar având intinderea sa teritorială până la acest fluviii. 

De asemenea numele castelului Nicopolis zidit de împăratul 

Justinian“) zagă să zorauă” "largov, Nicopoli adică dela Dunăre, în 

faţa Turnului-Măgurele, la răsărit de gura riului Osma (vechiul 

Asamus), nu 'şi datoresce numele de cât împrejurării că 

fusese înălţat în eparchia Nicopolis, deci în regiunea Thracilor 

DCL. n. dl şi 753. 

> II 11, 7, 

3) Gr. G. "Tocilescu, Ionumentul triumful de la Adumlilissi, Viena, 1895, 

p. 146 sed. 
| | | Ă 

1) Vedi Miller |. c. p. 481; Mommsen, Rim. Gesch. V 982, 1; ha- 

lopethakes op. cit. p- 5, 7. 37 seq; a . 

», Vedi B. Pick, Viener Numismatischen Zeitschrift, XXII, 33 seq. 

î) Se înselă dar Kiepert (Z.chobuch der alten Geographic, Berlin 1818, p. 332 

nola 3), când dice că Nicopolis de lângă Dunăre ar fi fost întemeiat de împt- 

ratul ILeraclius în secolul al VII d. Cur. 

„ Nranohts 
Tr 17 

3 ds Plocpoy
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ciei, 
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(Thraces), ripa 'Thracize, : care în inscripţiuni se scrie când 
intreg,!) când abreviat.?) | 

Prin urmare 7ipa Thraciac nu este identică cu Mossia 

inferior, cum admite Mommsen.?) Marquardt!) şi Kippert.?y 
+ Hotarul ei despre Apusil putem determina cu ajutorul 

inscripțiunei bucurescene şi al celor-Palte dou exemplare 

ale sale. Intr'adevăr, observând pe charta de mat suslocalităţile 
Hotniţa, Butovo şi Novae, astădi Şiştov, unde sait aflat aceste 
petre terminale, constatăm că ele ne indică o linie de hotar, ce 
pleci de la un punct 6re-care în nord de Balcanii apuseni, 

„trece pe din jos de Hotniţa şi Butuvo, la sud-vest de Ni- 
copolis ps "Iozpoy, şi apoi ţine malul riului Osma până la 
versarea lui în Dunăre. Acest hotar «inter Moesos et Thraces» 
este tocmui vechia delimitare între statul în clientelă Thracic 
şi Moesia, sai cu alte cuvinte, între vechia ţâră a Geţilor nu: 
miţi şi I'/races, şi între civitates Mossiae et Treballiae, adică 
Moesi (Avaci). Aceiaşi linie de graniţi va separa ma! terdiă, 
după anul 271 d. Chr., Dacia ripensis cu oraşele sale Ra- 
tiaria şi Oescus (regiunea nordică-a Daciei nova = civitates 
Moesice et Trebalice) de către provincia Moesia inferior, care 
va avea atunci aproximativ aceiaşi întindere ca ripa: 'Thra- 
cis de odinidră. | , 

Cât despre hotarul răsăriten al provinciei 'Thracia la 
nord de Haemus, el trebue să fi remas, cel puţin în theorie, 
ca pe timpul regatului thracic, coprindând. regiunea pânt 
la Delta Dunării, afară de teritoriile oraşelor greceşti de la 
Marea-Negră şi al municipiului Tropzeum Traiani (Adamklisi.€) 

Atunci, cum se împacă arătările lui Ptolemzus (III, ro), cari se scie că pentru provinciele dunărene dateză din epoca 

, DCI, Le UI nr. 751 = Suppl. nr. 7434: Public) p(ortori) Jyrici et.ripae Thraciac. | IE | 2] C.I. L.. ML nr. 753 == Suppl. nr. 7499: e(onductori) Iyric() [e]t r(ipac) 'T(hraciae). Vedi mai departe Nr, 92. 5) C. 1. L. 11, pag. 148. ” 
*) Rom. Stautstericaltmg 12 303 seq. 

5) Op. e. p. 1.— Lehrbuch der alten Geographie, p. 282 G ' : Ă ” 
) A. v. Premerstein, |, e. p. 187. 

plublici) p(ortorii)
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traiană,!) că tote localităţile şi populaţiunile dalungul ma- 

lului thracic (ripa Thraciz) aparţinei Moesiei inferiore şi'că 

riul Ciabrus (Tibriţa) formă limita între Moesia superior şi 

inferior? 2) D-l Premerstein presupune că aci la Dunăre exista. 

între provincia Thracia și comandamentul Moesiei inferidre 

un raport identic cu cel existent între provincia Gallia Bel- 

gica şi districtele milităresci ale Germaniei superior şi in- 

ferior; cu alte cuvinte, că o bună parte din Moesia inferior 

ar fi fost la început numai un district al provinciei Thracia ; 

şi că asupra. lui se întindea, cel puţin în theorie, jurisdic- 

țiunea civilă a lui legatus Augusti pro preetore provincize 

Thraciz. In practică însă exerciţiul unei asemenea  juris- 

 dicţiuni era împedicat prin comanda militărescă mai tare 

a legatului consularic al Moesiei inferior, aşa că-fârte de 

timpurii a trebuit să se fixeze şi aci, cum s'a întâmplat în 

Gallia Belgica, o frontieră teritorială. De sigur că regiunea 

dunărenă, aşa de importantă din punctul de vedere milităresc, 

Ripa Thraciae, fără a îi separată juridiceşte de provincia Thra- 

cia, asculta totusi de guvernatorul Moesiei inferior, căci com- 

petinţa militară a acestuia se ntindea asupra întregei Thracii, 

tot aşa precum a guvernatorelui Germaniei superidre se întin- 

dea asupra Belgiei. După părerea sus numitului învăţat, numai 

regiunea din interior, la Heemus, împreună cu Nicopolis, ră- 

. 1) Vedi opera nâstră Dacia înainte de Romană, p. 70 seqq. —C. L. |. 

NI Suppl. p. 1439; hein. Museum. NF. XI VI 605. — Kalopothakes, op. 

cit. p. 3. | . | 

2 3,9, 1: SIL Zoo Moata zzpogiterat — ab dz? vaza — Pa Ea 

ză <q Îrdfipop FOTIN paT5, zi ză Moi pă 51 Rp Să Agvodâo” 

z05 Kriâpov sovarpi,s. Ast-tel Almus (adi L.om-palaaca) ficea parte din Moesia 

superior, şi argumentul d-lui Mommsen lras din C. 1. L. II 6125 = S. 1420 

de a pune Almus în Moesia interior, şi-a perdut din valore, întru cât pe petră, 

cum a observat v. Domaschewski (Archiiol.— epigraph. Mitth. XIII, 153) sc ci- 

tesce r. 7: (centurio) leg(ionis) “1 Ital(icue) [f)r(uomentarius), iar centuriones ftu- 

mentarii erati întrebuinţaţi şi în afară de provinciile, unde staţionaii legiunile, 

în care ci serviaii. Deşi legiunea | Italică av6 casirul s&ă permanent în Moesia 

Inferioră, la Şistov, centurionele frumentarius din inscripţiunea de mai sus pule 

fi deci însărcinat cu aprovisionările în provincia învecinată. Dovadă, că Alinus 

se ţină de Moesia Superioră este pe lângă Ptolemaeus, şi C.I. L. Il 149, 

fiind-eă veteranul, la care inscripțiunea se vaportă, a servit înti'o legiune din. 

avea provincie, în legiunea VII Claudia. !
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mase guvernatorelui thracic. Dar acestă anomalie ține numai 

penă către sfârşitul secolului al II-lea, când Haemus devine in 

întregimea cursului stii graniţa dintre Moesia de jos şi Thracia, 
ca provincii. De.atunci, de la finele domnie! lui Commodus,!) 
sai in ori-ce cas de la Septimius Severus, atât monedele 
bătute de oraşul Nicopolis, cât şi inscripţiunile din secolul 

al Ill-lea găsite acolo,2) precum şi mai târdiii scriitorul 
Ammian Marcellia (XXVII 4, 12) şi alţii,3) atestă că Nicopolis 

aparținea Moesiei inferior, căci numele guvernatorilor este 

insoţit de dzarebovroş, ceea-ce nu se putea gice de cât despre gu- 
vernatorul consular al acestei provincii î) In fine «ripa Thra- 

ciae» nu mai figureză in inscripţiuni lângă vama Iilyricului 5) şi 

numele Mcesi şi 4/osia se întinde asupra întrege! provincil ; 
„Geţii, vecinii răsăriteni ai 'Lriballilor la Dunăre, sunt cu- 
noscuţi de către Dione Cassius sub denumirea de Monsi. 
Nu se mai făcea atunci deosebire între J/osi şi Thraces,6) 
cum vedem că se face la anul 136 d. Chr., când simţia- 
du-se trebuință de a se delimita cele dout provincii prin 

„petre de hotare, acestea pârtă pe ele indicaţiunea că aă fost 
puse cinter Moesos et 'Lhraces». 

y 

1 Ultirna mențiune a unul guver Thraciei 
| ) na mențiune Suvernator al Thracici pe moned rasului Nicopolis datâză din timpul lui Commodus. Vedi Pick op cit "ge Sa lopolhakes op. eit..p. 53 nota :19,. ” e aa 2) Arch. — Dpigr. Ai 949 s N 
ag” ( Pg. Ah. N 243 seg. n. (i 3 XV, Olin. 86; XVII, 1$1 

301. Lil p. 141, 
4) Pick op. cit. p. 34. 

. 5) De ex: C.I. L. Il nr. 7592 = Su 
năre, a. 1892): zilicus vecligal(is) Ityrici. 

* Dio LI 929 97. 

p. nr. 7435, (Nicopolis lână 
pp. nr. 7435, (Nicopolis lângă Du- 
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$. 1. Provenina: Monument din fosta colecţiune a genera- 

lului Mavros. Provine de la oppidul Novac, fiind probabil 

găsit în ruinele templului insemnelor legiunei 1 Italice. Vezi 

mai sus No. 1. ; | 

$. IL. Natura: Fragment de architravă cu parte din inscrip- 
_ţiunea de fundaţiune a altarului insemnielor din castrul de 

la Novae. Lungimea. rindurilor, căci inscripţiunea este mu- 
tilată mai mult de două din trei părţi, precum şi: redacţiunea 
textului în casul nominativ, cum nu mai puţin bas-relieful, 
ce se vede de latura drâptă a fragmentului repesentând un 
mistreţ, animalul: adică al stegurilor legiune! I Italice, afla- 
rea în fine tot aci a altarelor de cult no. 1 și 2,—nu lasă 
nici-o îndoială despre destinata primitivă a monumentului 
și întrebuinţarea lui ca architravă la menţionatul templu. 

Caracterele sunt frumose, largi şi adinc săpate. Inscrip- 
țiunea cuprinde 6. rînduri, din cari ultimul rînd se fin6 pe 
bucata despre drepta care lipsesce. 

Inălţimea actuală 1,21; Lărgimea : 02,54. 
» feţei scrise 0%,77; Grosimea : om,13. 

Ş. IL. "Textul: 

îm. cacs diui m. antonini pii germ. sarma ? * FIL * DIVL* COMMOD 

frater diui antonini pii nepos diui hadriani pRONEPOS DIVI TRA: 

ani parthici abn. diui nervae adn. d. seplimius scul EPYS_: PIVS : PERT - AVQ: 

et împ. calES L SEP SEVERI* 

filius m. a VB" ANTONINVS PIV 
leg. I It. d. ded. ded. leg. augg. pr. pr. . 

$. IV. Literara: S'a publicat de Ern. Desjardins, op. cit. 
p- 17, ŞI de pe dânsul de d. Th. Mommsen in Corpus Iuscript. 
Latinar. Il] no. 6230. „ 
SV. Lectura : [Img(erator) Caes(ar) divi M (arci) Antonin 

Pii Germ(unici) Sarmalt (ici) filfius) divi Commodi, [frater 
divi Antonini Pii nepos divi Hadriani Plronepos divi Tra[iani 
Parthici abn(epos) divi Neroae adu(epos) L(ucius) Septi- 
ius Severus Pius Pert(inax) Aug(ustus) [...... et 2mp(e-
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rator) Cales(ar L(ucii) Sep(timi) Severi [.... filius. ... . . 

Marcus) Alur(elius) Antoninus Pius |... . .. les(ioni) 1 

Ii(alicae) d(ono) ded(erunt) ded(icante). .. leg(ato) Augu- 

storum) Dr(o)pr(aetore). 

Traducere : Impăratul Caesar, fiii al divului (dumnege- 

escului) Marcu Antonin Piul Germanicul, Sarmaticul, frate 

al divului Commod, nepot al divului Antonin Piul, strănepot 

al divului Hadrian, restrănepot al divului Traian Parthicul, 

restrănepot de restrănepot al divului Nerva, Lucii Septi- 

miti Sever Piul Pertinax augustul. .... şi împăratul Caesar, 

ful lui Luciii Septimiii Sever.... Marcu Aureliii Antonin 

Piul.... dederă in dar (acest templu), fiind consacrat de 

către... . legatul pro praetore al celor doi auguşti. 

Ş, VI. Epoca: Monumentul pâte fi datat între a. 198, când 

Caracalla a primit titlu de Augustus şi a.-211, când. Septi- 

mii Sever more. 

$. VII. Oosorvaţiunr: Septimiii Sever la început ave un cult „„ Numele îm: 

deosebit pentru memoria predecesorului săi Pertinax ; el îi mii Sever. 

dete un templu şi un flamin, institui jocuri de circ pentru 

aniversarea nascerii şi urcării pe tron a lui şi celebrâ apo- 

theosa acestui împărat. o 

Tot în ondrea lui adoptă şi numele de Pertinax. 

Mat pe urmă însă, probabil pe la finele a. 195; 1 după 

ce Senatul puse pe Commodus în rîndul deilor, restituindu-i 

memoria, ce-i fusese condemnată la mârtea lui, luă titlu de. 

frate al lui Commod şi de fiti al lui Marcu Aureliă, adop- 

tând pentru sine pe toţi străbunii acestora în linie ascendentă 

pEnă la divul Nerva. Cam tot atunci el începu să porte şi titlu- 

rile de Arabicus şi A diabenicus, precum şi pe acela de Pius=) 

După cum nu 'ncape îndoială, împărații Septimiii Se- emplulsttzu- 

ver şi Caracalla ridicară in castrul permanent de la Steklen Pe 

lângă Şistov un templu destinat pentru adorarea şi păstra- 

rea deilor militari, a aquilei sfinte şi stegurilor legiunei | 

-3) Corpus Inscr. Grace, 2878.—Dio, LXXV, 7; Eckhel, Doctrina nitm. 

veler. 1, 173. De Cevleneer, Tissai sur la vie de Seplime Seere p. 107— 109. 

2) Eckhel;, 7, 192. — De Ceulenecr, op. cit., p. 87. . .
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Italice : dii militares;, aguila sancla sionaque legionis. 1) Cas- 

trul permanent fiind pentru soldat ceea-ce oraşul era pen- 
tru cetăţen, şi fie-care trupă avându-și acolo existența sa 

proprie, trebuia ca şi deii armatei să-şi găscscă un loc pen- 
tru adoraţiune. De aceia în fie-care lagăr exista un spaţiii 
consacrat, unde se aflaii expuse stegurile şi aquila legiunci, 

statua în picidre a împăratului şi altarele deilor mnilităreşti. 
Acesta resultă din numerdse mărturii ale antichităţii şi se 

confirmă şi prin săpăturile întreprinse în ruinele lagărelor 
romane.2) 

Ast-fel, ca să începem cu primele, Tacitus 3) descriind 
o revoltă ce isbucnise în lagărul de la Verona, dice că An.- 
tonius Primus a pus în lanţuri pe Tampius Flavianus gu- 
vernatorul Pannoniei ; apoi urmeză : sensiț ludibrium miles, 
disiectisgue, gui tribunal tuebantur, extrema vis parabalur. 
Antonius apără cu propriul s&ii corp pe guvernatorul amerinţat. 
Mos conversus ad signa et bellorum deos, hostium polius 

„exercitibus illumn fur orem, illam discordiam inicerent orabul. 
Prin urmare insemniele (signa) şi deii (bellorum dei) se gri- 
sea pe via principalis şi se putâui vede de pe tribunal, adică 
de pe tribuna, unde generalul cuvânta trupelor (ţin& cout:o, 
adloculio), şi pronunţa sentinţele judecătoresci. 'Tribuna- 
lul se găsea la mijlocul câii principale (via principalis), la 
praetorium, în partea stingă câtre forum.. 

| Tot Tacitus 4), vorbind despre Munatius Plancus, că- 
petenia. unei deputaţiuni a Senatului, arată că se refugiase în 
lagărul legiunei prime. negue aliud Bericlitanti subsidium 
quam castra primae legionis. Illic siena et aguilam arm- 
Plexus veligione sese tutabatur ac ni aguihfer Calpurnius 
vin cxlremam arcuissel, legatus fopuli Romani Romanis 
în casiris altaria deum commaculavisset. Este invederat 

Vedi mai sus inscripțiunea No. 1. 
) A se vedea Mommsen, Staatsrecht II?, p. 788. 0. Hirsehteld, Arch, cpigr. Mit. |, 180; asehowsli_* 7; cut 159, 

“i 5) pă omoschewski, Die Teligion des râmischen Ilccres, p. 9 sed. 

4) ann. 1,39. .
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că Plancus găsise asil în templul lagărului, adică în locul 

unde pe lângă signa şi aquila legionară -se aflati şi altaria 

deum, altarele deilor, împreună cu statuele deilor şi statua 

de cult a împărâtului. i 

Templurile insemnelor nu erai în genere țempluri în 

înțelesul obicinuit al cuvântului; ele nu servâii de sigur nu- 

mai scopurilor religi6se ; comandantul le utilisa şi pentru 

alte diferite acte oficiale, ca : darea justiţiei, depunerea ju- 

rământului de către soldaţi, primirea deputaţiunilor streine, 

şi alte acte, la săvirşirea cărora trebuiaii să fie presinte 

pentru mai mare solemnitate aquila, insemniele!) şi statua 

împăratului 2). 

Când Elagabal petrece n6ptea, ce a preces omorirea lui, 

în lagărul Pretorianilor & sq îep& rod ampazontăov, acesta O face 

fără îndoială cu speranţa, că sfinţenia locului are să-l apere 

de furia soldaţilor. 5) o | 

Templul lagărului stătea în legătură nemijlocită cu prae- 

torium. Pe lângă aquila şi signa se adora în acest templu 

-şi statuă împăratului în viaţă 4), far dacă împăratul murea și 

1) Livius 26, 48, 19: Obstringere periurio non, se solum Suumque caput, 

scd signa militaria ci aquilus sacramentique: religionem.. Tacitus anu. 15, 16: 

Adiecit iure iurando Pacti caulum apud signa.—'Tertullian Apol. 16 : Religio Ro- 

manorunu tota castrensis signa veneratur, signa îurat, signa omnibus deis praeponit. 

” 2) Vedi mai jos nota 4. , " 

3) Herodian V, S, 7. Comp şi cuvintele lui Statius (Zhb. 10,176) refe- 

ritâre la castrul roman: ventum ad concilii penectrale domumgquc 

vereii dam signorum.—Dovada că stâgurile şi dei eraii reuniți în castrul 

Pretorianilor este IHerodian 4, 4, 5: ws 83 siotzzosv 26 ră GTpITĂRER0Y ze. 

za:mdy sv, Eva să 'onpziz oi ră drpăhuara 05 arporontdob TpoG4bvsitar. 

4) Dovada despre castrul pretorianilor : "Tacitus list. 1,36 ut non con- 

tenti agmine ct corporibus în suggestu. în quo paulo ante aure Galbace stalua 

fucrat, medium inter signa Othonem vezillis circumdarent. Prin urmare, pentru 

ca Otho. să ia locul statuii lui Galba pe suggestus, e o dovadă că acâstă statuă - 

era in mărime naturală. —Despre lagărul legionar Tacitus ann. 4.9 (vorbind despre 

Seian) colique per theatra et fora effigies întergue signa legionum sineret. Sucton 

'Tib. 65 imagines. aureas passim coli. ldem Tib. 4$S Syriacis legionibus quod solu 

nullam Seiani imaginem inter principia coluissent. -Principia sunt praetorium şi 

lăcuințele invecinate ale ofiţerilor ; de aceia şi calea, care trec6 printre acestea 

se numia via principalis : Ilygin. 14 via principalis — gquae a principiis. nomcn 

oblinet. In rayonul acestor principia castrorum se găstă deci statua .impăratului, 

stâgurile şi imaginele deilor.— Tacit Zlist. 3, 13—14 despre resturnarea sta-
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era trecut în rîndul divilor, statua lui rămâne tot în templu, 

saii din lipsa de spaţiii era expusă în curte înaintea tem- 

plului insemnelor 1), La r&sboiii, în locul statuelor imperiale, 

se purta de către imaginiferi *) chipurile (imagines) împtra- 

ților în viaţă, ca şi ale celor morţi și declaraţi divi. 
Aedicula aquilei despre care vorbesce Dione Cassius 3), 

o găsim representată pe monumente î); între altele pe sa- 
bia lui Tiberius, cum se vede în figura urmiătore 5). 

  

  

Aquila legionară stă aci la mijlocul ediculei, iar în firi- 
dele de o parte şi de alta sunt signa manipulare. In lagă- . 
rul pretorianilor, locul aquilei îl ocupa statua împăratului, 
care se afla în mijlocul stâgurilor€). 

tuclor lui Vitellius; C. 1. L. VII p 62). Despre inscripțiunea pe o tăbliță de 
bronz din York, cf. Lewis în Tevue archeologique 1877 p. 964 : Veoic rois rob 
“veuowzod mpotw'țiov. 

:) Tacit ann. 1, 43: Germanicus dice de pe tribunal: tua, dive Au- 
gusie, caelo recepta mens, tua, pater Druse, imago. 

2) Tacitus ann. 15, 24: Signa et effigies principis; Sueton Gai. 14: a- quilac ct signa Romana Caesarumgue imagines ; Plinius lui Traian 96, 5 imago tua deorumgue simulacra. Vegetius 2. 6. Signiferi erai deosebiți de imaginiferi (Vegetius 2. 7). 
5) 40, 18 Eore 88 ves purzpăc vai îv adr Xpuao5s âsrde tâpărar. 4) Pe un relief din Viminacium ; cf. Arh. cpigr. Ai. XV p. 192. — Idem Ephem. epigr. VII n. 1010 (relief din Condereum). 
5) Reprodusă după Domaschewski, Die „Religion des sâmischen Jeeres, p. 11. A se vedea tot acolo tab. II fig. 4 statuele deilor pe un monument găsit în Anglia. 
S) Tacitus Mist. 1, 36: 

lui Galba). Suetonius Ziber. 
cohuissent, 

medium înter signa Othonem, (în locul statuii 48 : guod solae nullam Seiani îmaginem înler sipna



MONUMENTE IMPERIALE | 151 

Săpăturile ati venit să confirme şi să lărgescă cunos- 

cinţele n6stre asupra templului insemnelor. La Slăveni, (ju: 

deţul Romanați), la Răcari (jud. Dolj), la Carnuntum !) (Aus- 

triaj, Ostia 2) (Italia), Bremenium 3) (Anglia), ca şi în multe 

castele din ţara Rhinului, atare templu sâii sacellum se gă- 

sesce în praetorio, la spatele unei curţi cu pilaştri şi lângă 

base de statui imperiale ; sub templu se afla o pimniţă, nu- 

mită cella stă apotheca şi destinată a servi drept aerarium 

saă thesaurus al castrului. Era casa de depuneri, de consem- 

naţiuni şi economii a soldaţilor ; aci se păstra actele şi o- 

piectele lor preţi6se, ca şi micele lor economii de bani 4). 

De aceia templu stegurilor era pus sub o deosebită pază 5), 

Spaţiul în care se păstra signa şi aquila legionară nu ave 

un nume al săi propriii, ci se considera ca făcând parte 

din praetorium. Tacitus) îl designă prin cuvintele : signa 

et aquila ; Statius?) prin domus signorun ; inscripţiunile 3) 

1 Arch. cpigr. Di. VI tab. IUL. 
2) Notizie degli Scavi 1889 p. 78. 
3 C. 1. L. Il 1030. Cf. Bruce the sall (1867) p. 318, care descrie cu 

amăruntul ruinele templului şi constată de desubt pimniţa ce a servit drept ae- 

rarium al legiunei. 
3) Acesta confirmă cele ce sciâm din autori despre păstrarea banilor în 

lagăre : Sucton Domitian 7: geminari legionum castra prohibuit, nce plus quan 

mille mumos (adică aprope 9250 denare, cât eră solda anuală a unui legionar), 

a quoquam ad signa deponi, quod L. Antonius apud duarum legionum hilerna 

ves movas moliens fiduciam cepisse ctiam a depositorum suma pidebatur. V ege- 

tius 2, 920 Ilud zero ab antiquis divinilus înstitulum est, ut ex donativo quod 

ilites consecuntur, dimidia pars sequestraretur apud signu ci ibidena ipsis mâli- 

tibus servarebur. Cf. Tacit ann. 1, 387: turpi agmine, cau fisci de imperatore 

rapti înter signa înterque aquilas vcherentur. — Asemenea sub-soluri destinate a 

servi pentru aerarium s'a constatat şi în castelele de la Rhin, ca bunidră în 

castelul Osterburken (De Obergermanisch-raetische- Limes, aus Band IV, abteilung 

B, Nr. 40, p. 12). Cf. Zangemeister, Limesblati p. 15 (1893); Mommsen, 

Bonner Jalub. 1868 p. 55. 

5 C.I. L. III 3596. 

6) anu. |, 39. 
1) Theb. 10, 176, 

53) C. 1. L. III 35926 (Aquineum) : Ezcaitorium ad tutel(am) signor(um) 

et imagin(un) sacrar(um).— Excubitorium este localul de gardă al trupei care 

av6 serviciul înaintea templului insemnelor. Se scie că tote obicetele din tem- 

piu : statuele deilor, ale împăraţilor, signa, crai de aur sâă de argint, şi cătot 

- acolo se afla şi thesaurus sâii aerarium al legiunci.
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prin : signa et imagines sacrae, ar scriitoril moderni prin 
templum sai sacellum, Causa lipsei unei denumiri, d. Do- 
maschewski 1) o esplică prin aceea, că lagărul strict vorbind 
nu posedă un.templu, ci numai un loc 7 Practorio,. des 

tinat a păstra uneltele sacrate. «Castrul Romanilor, dice d-sa, 

„este un castru de marș, iar nu un castru permanent ; căci 

limba face deosebire între custra' hiberna şi castra aestiva, 
der nu are nici-un termen pentru ideia castrului permanent?). 
In marş armata nu pâte duce:cu sine un templu.» 

Dar causa principală trebue căutată în principiul în care 
soldatul roman era crescut, că adică el trăesce într'o ab- 
solută ofensivă; acestui principiii de viaţă se datoresc mi- 
nunatele întocmiri ale armatei romane. 

O consecință mai departe a acestui mod de vedere este 
că templul stegurilor n'a devenit nici-o-dată o instituţiune or- 
ganică a armatei, şi înzestrarea lui se fice prin contribu- 
țiuni volontare ; chiar şi atunci când împărații înalţă ase- 
menea temple,. le consideră ca nişte daruri făcute de et tru- 
peior; precum în genere se consideră tot ast-fel şi cele-lalte 
obiecte şi construcţiuni ce servă cultului din castre. 

Din cele cinci) inscripţiuni de fundaţiune găsite în la- 
gărele legionare şi ale auxilielor şi semnalate de d. Doma- 

1) op. cit. p. 18. 
2) Despre Castra stalivu se vorbesce numai în sens Slrategic, când o trupă in cursul unei operaţiuni ocupă un castru mai mult timp. .5) Aceste inscripțiuni sunt: 
I) Inscripţiunea bucurescână ce comentăm. 
ID C. 1. L. II 905 (Potaissa) : Imp(erator) Caes(ar) L. Sept(imius) Se. verus P(ius) Pert(inax) Aug(ustus) Arab(icus) Adiabenic(us) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) III imp(erator) VII co(n)s(ul) IL proco(n)s(ul) p(ater) pța- „triae) legţioni) V Mac(edonicae) p(iae) P««don(o0) dedit dedieante P. Septimio Geta leg(ato) Aug(usti) pr(o)pr(actore) cura agente Tib. C[I(audio)] Claudiano leg(ato) Aug(usti).— Anul 195 d. Chr. | II) C. 1. L. VII 106 (Isea): |Imperatores] Caesares L, Septi[mius) Severus Pius Pertinax Aug(ustus et M. Aurelius Antoninus AJug(ustus) et P. Septimius [Geta nobi(lissimus) Caesar leg(ioni) Il Aug(ustae) vetustate clorruptum [restitue- runt ded(icante)...... leg(ato) Aug(ustorum) pr(o)pr(aetore)]. | IV) Brambach op. cit. 7 (Roomburg) : Imp(eratores) - Caes(ares) L. Septi- mius Severus Pius Perti[nax et] M. Aurelius Antoninus Aug(usti) et P. Sept (îmius) Geta nobfilissimus [Caesar] numero expl(oratorum Bat(avorum) Cur...



  

MONUMENTE IMPERIALE 153 

schewki, patru, între care se numără şi monumentul'din Museul 
nostru, provin de la Septimius Severus. Acesta este:o ur- 

mare a evoluţiunei istorice prin care a trecut religiunea ar- 
matei romane. Expunerea statuii împăratului în templul in- 
semnelor e o disposiţiune luată deja de Hadrian; urmâşii 
sti n'ati făcut de cât să o continue, Septimiu Sever făcu 
din divi templului din castre galeria străbunilor sti, şi in- 

troduse in lagăr şi geniul împtrătesei : influenţă învederată 

a Syriacei Julia Domna, care 'şi-a titlu de mater Adgusti et 

Senatus ct patriae et Castrorum. Printr'ensa cultul impe- . 

ial îşi găsesce curs în religiunea armatei. Era şi timpul 

pentru ast-fel de schimbare: Din momentul ce de la Ha- 

drian încoce se renunță la principiul, ca legiunile să fie com- 

puse esclusiv din Italici, far de la Septimius Severus înce- 

teză o asemenea condiţiune chiar şi pentru ofițerii legiunilor, 

pentru centurioni, atunci firesce că armata nu mai pre- 

sintă pe poporul “domnitor ; ea -nu mai este compusă din 

cetăţeni, ci dir supuşi; ast-fel că în diua când - Caracalla 

acordă drepturile cetăţenesci tutulor lăcuitorilor imperiului, 

nu face de cât să desăvirşâscă opera pregătită dejă de pă- 

'rintele s&ii. | o DI 

Edificiele sacrale făcute de împărați în lagăre legionare nestituireain. 

sâii ale auxilielor, având destinaţia de a 'servi cultului ar- is Novac. se 

matei romane, erai consacrate de către guvernatorii pro- 

vincielor, în calitatea lor de representanți ai împeraţilor. De 

aceia inscripţiunea architravei de la templul insemnelor înăl- 

“țat de Septimiu Sever şi Caracalla în lagărul de la Novae, 

trebuia de sigur să se încheiă prin cuvintele : ded(icaute)... 

Antoninianorum [d(ono)ă(ederunt)] Q. Venidio Ruf(o leg(ato) Augs(ustorum pr(0)- 

pr(aetore)). | 
„V) C. 1. L. VII 585 (Cilurnum) : Imp(erator) Caes[ar M.] Aureltius) [An- 

toninus Pius felix] Augtustus) [sacerdos amplissimus invieti Solis Elagabali p(on- 

titex) m(aximus) tr]ib(unicia) p(otestate) IV co(n)stul) IIL p(ater, p(atriae) divi 

[Antonini] Magni filius] divi Sever(i) nepos et M. Aur(elius) Severus Alexander 

nob(ilissimus)] Caesar imperlatoris M. Aur(elii) Antonini consobrinus) -alae II 

Astur(um) [Anton(inianac)] vetusta[te conlapsum restitulerunt * per Marium Va- 

Rn fa leg(atum) Aug(usti) pr(o)pr(aetore)] instante. Septimio N... o praelf] 

__(eeto) alae dedicatum III Kal. Novem. Grato, et Sele[uco cos).— An. 221 p. Chr,
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leg(ato) Aug(ustorum) pr(o)br(aetore), precum am şi admis 
în restituţiunea textului nostru. Care anume guvernator fi- 
gurase acolo, nu putem precisa, întru cât data însăşi a in- 
scripţiunei cade, precum am. vădut, între a. 198 şi 211. 
Din legati propraetore cari aii guvernat Moesia inferidră în 

- timpul domniei lui Septimius Severus, menţionăm ca ma! 
bine cunoscuţi: pe Cosconius Gentianus, A. Pollenius (Pol- 
lienus) Auspex, C. Ovinius Tertullus şi L. Julius Fausti- 
nianus 1). 

A per, insem- Cât despre bas-relieful ce se vede în partea dreptă a in- 

talice*""! scripţiunei şi care, precum am spus ma! înainte, represintă un 
porc mistreţ d'asupraa dout corâne,deja răposatul Desjardins?) 
presupunc că trebue să fie insemniul unui corp militar. In- 
tr'adevăr, se scie că fie-care legiune ave ca simbol figura unui 
animal determinat, ce-o purta la stegurile (signa) sale 3). 

"Anume, cele mai multe din aceste simboluri sunt semne 
zodiacale, stelele adică ce ai presidat la nascerea legiuni- 
lor şi cari se bucura de o adoraţiune divină. Acesta ne-o 
spune în mod categoric Ovidiii 4), care în descrierea ce face 
anului lui Romulus se j5că cu însemnarea duplă a cuvântu- 
lui Signum : Semn zodiacal şi steg ; el atestă că pe timpul 
săi legiunile purta la stâguri semnele zodiacului. Cum 
atari semne erai adorate de către Romani, înţelegem de 

1) Vedi Prosopographia imperii romani, la numele fie-căruia. 
3) Op. cit. p. 16. | 5) A von Domaszewski, Die Fahnen im râmischen Jlecre, Wicn 1585, p. „55 seq.—ldem, Arch. Epigr. Ii. XV, 2 p. 182 seq. 
4) Fasti III 109 seq.: 

signaque quae longo frater percenseat anno 
ire per haec uno mense sororis equos ? 

libera currebant non observata per annum 
sidera ; constabat sed tamen esse deos. 

non îlli caclo labentia signa tencbant, 
scd sua: guae magnum perdere crimen erat. 

illa quidem faeno : sed crat reverentia faeno, 
quantam nunc aquilas cernis habere tuas. 

pertica suspensos portabat longa maniplos, 
unde maniplaris nomina miles habet,
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ce legiunile celebraii diua nasceret aquilei legionare şi a 

stegurilor : ob nalalem aguilae, ob natales signorum D, 

Ast-fel legiunea I Minervia, creată de Domițian și nu- 

mită ast-fel după deița Minerva, pentru care împeratul ave 

un cult deosebit, are ca simbol un berbece, pentru cuvân- 

tul că în luna, ce număra ca divinitate a ei protectore pe 

Minerva, sorele se găsesce în semnul zodiacal al berbecelui. 

De aci conclusiunea 2) sigură că berbecele primei legiuni 

Minervia nu este alt-ceva de cât semnul zodiacal, şi că pen- 

tru aceea s'a atribuit el legiunei, fiind-că Minerva era di- 

vinitatea protectâre a legiunei, ca şi a împăratului, carele 

o crease. | 

De asemenea taurul e simbolul legiunilor vechi înfiin- 

_țate de Caesar şi Antoniii şi menținute de August: IV Mace- 

donica, V Macedonica, VI Victrix, VII Claudia, VIII Augusta, 

IX Fretensis, X Gemina, pentru că semnul zodiacului acelei 

luni, în care-a domnit Venus Genetrix, deiţa protectore a 

casei julice, este taurul. Din contra, legiunile II Augusta, 

XIV Gemina, XXII Primigenia, creaţiuni ale lui August, 

portă ca simbol capricornul, steaua proprie sub „care s'a 

născut împăratul. Mai departe legiunile IV Flavia, XIII Ge- 

mina şi XVI ai drept simbol leul; legiunile | şi II adiu- 

trix : Pegasus, considerat deja ca stea în cosmologia babi- 

lonenă ; cohortele pretoriene ati scorpionul, care cor&spunde 

lui Marte,deul r&sboiului, străbunul poporului roman. 

In ce priveşte porcul mistreț, deşi el nu figureză între 

semnele zodiacului, îl constatăm totuşi ca simbol al legiu- 

net XX Valeria Victrix, cum se vede pe monedele lui Vic- 

torinus şi Carausius, şi ca simbol al legiunei 1 Italice, cum 

arată monumentul bucurescen, ce comentăm, şi monedele 

lui Gallienus. . 

Aper, porcul mistreţ, ca simbol al legiunei | Italice se 

1) Ephem. cpigr. | n. 145 0 natalen aquilac, Ci. C. Î. L. 1, 2552 şi 

oV nalals signor(um) C. 1. L. II, -2553. 

2) Domaschewski, Arch. epigr. Mit. XV, 2, 183,
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esplică uşor, decă ne amintim pe de o parte că apere 
menţionat între animalele sacre ale stegurilor celei mai vechi 
armate roinane 1), prin urmare aceste simboluri dateză din- 
tro epocă, când L.atinii vedcii încă pe deii lor incorporaţi 

în animale ; pe de altă parte,. că legiunea I Italică, crea- 
țiune a lui Neron, se compune numa! din Italic, din cetă- 
țeni romani per excellentiam : conscripta ca Italicis senum 
Bedum' tironibus nova legione 2), şi deci firesc lucru era ca 
ea să capete un simbol de baştină latin. Tot pentru acelaş 
motiv pote Tiberius a puslegiunea XX Valeria Victrix sub 
semnul mistreţului. Legiunea I Italică mat are pe lângă 
aper, încă un simbol: taurul armatei julice 3); acesta se 
pare a fi fost nativitatea alesă de Nerone, pe când aper ve- 
nea în a doua linie, cum resultă şi din împrejurarea, că pe 
fragmentul de architravă cu inscripţiunea ce comentăm, 
acest simbol figureză pe relief in partea dreptă, deci într'un 
loc secundar. | | | | 

" Observăm în fine, că până la Septimius. Severus sim- 
bolul animalic era dispus pe câda stegului de desubtul pha- 
lerelor, pe când în secolul al treilea a început a fi aşedat 
în virful stegului, cum se vede buni-6ră .pe un monument 
descoperit la Viminacium 4) şi aflător în museul din Belgrad. 

| 1) Plinius, nat. hist. 10, 16, vorbind despre reformele introduse de C Marius în armată şi în religiunea armatei romane, dice: Romanis cam (aquilăm) legionibus G. Marius in secundo consulatu suv proprie dicavit. erat ct antea prima cum quattuor aliis, lupi, minotauri equi. aprigue singulos. ordines antei- bant. paucis ante annis sola in aciem portari cepta erat, reliqua in castris re linquebantur. Marius in totum ca abdicavit, ” 2) Sueton Nero 16. 
-) Pe monedele împăratului Gallienus. Sa | 

> -. pe, aa $ : pr 
. 

4 Pie V, Dommaszerrski, Arde pir. Ai. XV, 192, Cf. idem, die Yahnen,
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. 1. Proveniama: Monumentul a fost descoperit de răposatul 

Cesar Boliac în vara anului 1872 la Celeiii, judeţul Romanați, 

între petrile întrebuințate la temelia unui edificii roman, 

lângă vechia şosea, în partea stângă a ruinelor podului 

antic, 

Ş. IL. Natura: Petra, o petră de nisip, a servit, după totă 

probabilitatea, ca piedestal al unei statue a împăratului Com- 

modus, înălţată de către Claudius Xenophonte, procurato- 

rul vămilor Illyricului în Moesia .înferidră şi cele trei Da- 

cil; (procurator vectigalis. Illyrici per Moesiam înferiorem |
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et Dacias tres) prin sclavii vechili sait administratori im- 

periali (servi vilici) : Zoticus şi Salvianus, agenţi! biurou- 

lui vamal din Colonia Malva (Celeiii), unde se găsea şi 

residenţa procuratorelui imperial al Dacie! Malvcuse. Din 

statua lui Commodus s'a aflat numai o mână ţinând un fa- 
razonium, lângă alte fragmente. de statui (Jupiter cu aquila 
la picidrele sale, Minerva, o Vestalină (?), frescuri şi mul- 

țime de ţigle şi cărămidi!). 

Petra a fost de sigur întrebuințată mai târdii ca ma- 

terial de construcţiune ; de aceia marginea iei de sus e ruptă, 
iar reliefurile, săpate în josul inscripţiunei, sunt stricate cu 

1) Cesar Boliac, Zrompela Carpaţilor, 20 August 1872 n. 1010: 
«Am voit să fac săpături şi la acâstă parte a Celeiului, unde nu făcuse 

nici o-dată ; am combinat cât am putut: mal bine direcjiunea şi am început să- 
păturile de partea stângă a podului urcând la şosea. N'a trecut mult ca să în- 
câpă a se ivi printre cărămidi de acoperiş de case, bucăţi, fragmente de statul 
de marmoră, în dimensiuni naturale. O mână ţinend un parasonium; o allă 
mână ţinând o pateră fârte bine făcută, o altă mână ţinând un ciocan (lei mâni 
o statuiă nu pote să aibă!) Şi apoi atribuţiuni diferite; şi apoi şi marmurile de 
diferite calități, şi lucrul chiar diferit în privinţa artei Dar mat iată şi altă mână 
răzimată pe o jumătate de pavăză; apol un cap sfărimat,- apoi o parte a unei 
statui a lui Jupiter cu aquila la piciâre, apoi mijlocul corpului altei statui, a 
Minervei negreşit. Din mal cădeaii mai multe bucăţi de tencuială zugrăvită în 
coldre roşie, pătlăginie, liliachie şi fragmente de frescuri, şi mulțime de cără- 
midi cu îmbucături, de cele ce serveati la acoperiş de case. Am constatat că 
aci ai fost case, şi în faţa caselor, din jos, grupă de statul, dacă nu şi tem- 
plu. Din combinările fragmentelor, am constatat o statue a lui Jupiter, o altă 
statue a unei Vestale, una a Minervei şi una a unui împărat, “aceia la care a 
aparţinut mâna cea cu parasonium. Am ajuns la temelie, la piedestalele acestor 
statui. Nici o inscripţiune, însă piedestalele nu semână a fi servit acestor statui; 
semenă mai mult o temelie ce a servit la alt-ceva, pentru că cra lungă de 3 
meiri 20 centimetri, adâncă de 1 metru şi lată de 1 metru şi mai bine, şi sub 
pielrile tăiate se vedea ciment şi cărămidi mari. M'am decis să desfac acestă 
temelie şi trăgend petrile cele mari afară, am vădut pe partea de jos a unei pietre, litere latine; am spălat atunci acea piatră şi am constatat că din josul literilor ai lost reliefuri cari sai sfărimat cu ciocanul spre a se netezi piatra ce trebuia să 'şi ascundă inscripțiunea în ciment. Inscripţiunea de pe piatra pe care am pus'o în păstrare la Celeiii, arată că monumentul (statua lui Commoul) 
a fost ridicată de proconsulul săi în Dacia. Mâna dar cu Darasonium a fosta statuei lui Comod. Aşa, se pote constata că acestă grupă de statui, în templu nt , aq? . y y . ._. „sat fără templu, s'a clădit în timpul lui Comoă, că fanatismul creştinilor con- ra păgânismului, sub primul împărat creştin, a sfârâmat acestă grupă, şi pie- rile ce aii servit piedestalului statuei lui Comod, ridicată de un proconsul al AM - . PaW - . . d . vu 

“ 
sti în Dacia, s'au întrebuințat la temelia unei fortificări de aperare la capul podului, punându-se inscripțiunea de desubt».
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ciocanul. Inscripţiunea însăşi se compune din 8 linii. In 

prima abia se mai disting urmele părţei infericre a două 

litere. Restul s'a păstrat în întregime, afară de ultimul rînd, 

care în partea de jos este stricat, Literile 'sunt săpate cu 

puţină îngrijire; cele despre drepta' sunt ceva cam şterse. 

Nălţimea totală: 0%,72; Lăţimea: 0,50. 

» feţei scrise: o" 42; Grosimea: 0,25. 

$. III. Textul: 
. . - 

imp * caes * AL 
a 

COMMODO ANTo 

NINO A/G SVB Cu 

RA CL-XENOPHohM 

5 TIS PROC Avi 

_ZOTICVS ET SAlki . 

ANVS SER VI? 

POSVFruNt 

sg. IV. Literatura: Sa publicat pentru prima 6ră de noi în 

opera Dacia înainte de Romani, p. 591, şi în Archăolo- 

gisch-Epigraphische Mitiheilumgen, II p. 41 n. 2. :Apoi în 

Supplementul volumului al III-lea din Corp. Inscript. Latin. 

no. 8042. Cf. Hirschteld Epigraphische Nachlese în Si- 

izungsberichte der Wiener Ahademie 1874 p. 375 nota 1, 

şi Archăol. Epigr. Miti. III, 41 notă. 

s, V. Lectura: [Imp(eratori) Caes(ari)] Marco) Al(leurio)] 

Commodo Antlo]nino Austusio) sub c[ujra Cl(audii) Xeno- 

phontis proc(uratoris) Aug(usti) Zoticus el Sa[lvijanus serțvi) 

vi[i(îci)] posue[ruu[t]- 
| 

Traducerea : Impăratului Caesar Marcus Aurelius Com- 

modus Antoninus Augustus, prin îngrijirea lui Claudius Xe- 

nophon procuratorele Augustului, Zoticus şi Salvianus scla- 

vii administratori puseră (monumentul).
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S. VI. Epoca: Monumentul dateză de pe la începutul dom- 
niei' împăratului Commodus, fiul lui Marcus Aurelius, şi 
anume înainte de a. 183 d. Chr., căci împăratul încă nu 
portă în inscripţiune titlu de Pius, adoptat în acest an, nici 
pe acela de Fel, ce Va primit în a. 18ş 1). 

x Diopeiatdius Ş. VII. Observaţiani: Claudius Xenophon, din ordinul şi sub 

îngrijirea căruia s'a înălțat statua; lui Commodus la Celciii, 
este cunoscut cu ale sale țria nomina şi cu bogata sa carierti 
în următorea inscripţiune găsită la Ephes, în ruinele tem- 
plului Dianei?) : Să 

Te CL-T: F-PAPIRIA si 
e E N OP H O N TI 
pro C : AVG : AD BONA CO 
geNDA-IN AFRICA-PROC: 
PROVINC: ASIAE:- SVBPRAEF- 
ANNONAE: VRBIS -PROC:ILLYRI 
CI PER MOESIAM INF - ET : DACIAS 
TRES : PROC : ARGENTARIARVM PAN 
NONIARVM ET DALMATIARVM | 
PROC : DACIAE : APVLENSIS - PROC 
IN AEGYPTO AD EPISTRA TEGIAM | 
sEPTEM NOMORVM ET ARSINOITVM. 

PROC : VIARVM * VRBIS 
SALVIANVS-AvG:X.- VERN.- DIS 
PENSATOR -: RATIONIS . EXTRAORD 

PROVINC : ASIAE 

1) Eckhel, Doctri 200 ete | AI maci, 2 e hel, „Pocirina memorum teterum VII, 111, 114; CE. şi cita Cont- 

2) C. 1. L. III, no. 6575==1I1 S. 71927.
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T(âto) Cl(audio) T(iti) fiilio) Papiria (tribu) LA leno- 
Phonti [prolc(uratori) Aug(usti) ad bona colge]uda în Africa, 

proc(uratori) |pr]ovinc(iae) Asiae, subpraefțecto) annonae 
urbis, proc(uratori) Illyrici per Moesiam inf(eriorem) et 
Dacias tres, procțuratori) argentariarum “Pannontarum el. 
Dalmatiarum, Brocțuratori) Daciae A pulensis, proc(ura- 
tori) în Aegypto ad epistrategiam septem nomorum et Ar- 
sinoitum, procțuratori) viarum urbis Salvianus Aug(usti) 
n(ostri) vern(a) dispensator rationis extraord(inariae) pro- 

vinc(iae) Asiae. 
O carieră aşa de bogată dovedesce însemnătatea per- 

sonală a lui T. Cl. Xenophonte şi lunga lui experienţă că- 
p&tată prin îndeplinirea atâtor sarcini procuratoriale. 

El a fost — ca să restabilim ordinea chronologică a func- 
țiunilor sale enumerate în ordine descendentă în inscripţiunea 

de la Ephes —a fost: 
I. proc(urator) viarum urbis, adică însărcinat cu grija 

şi administraţiunea drumurilor în Roma. August !) este crea- 
torul instituțiunei numită cura viarurn, în capul căreia se afla 
curatores viarum. Titlul de procurator la asemenea cura- 
tores de rang cavaleresc îl găsim numai prin escepţiune;?) 

II. proc(urator) în Aegypto ad epistrategiam septem 
nomorum et Avsinoilum. Egiptul sub dominaţiunea “romană 
era divisat în trei mari districte sati epistrategii: Egiptul 

de sus (Thebais) cu capitala Ptolemais; Egiptul de mijloc 
(Heptanomis) şi Egiptul de jos (Delta). Epistrategiele se di- 
videă în nome, nomele în toparchii, toparchiele în zu şi 

zâzo. In capul fie-căreia epistrategii se afla un înalt lunc- 

ționar roman, 'care reunea în mâna sa întrega putere civilă 
şi militară şi era şeful tuturor funcţionarilor epistrategiei. 

El se numea eatorparms. În inscripţiune ne întâmpină titlul 

grecesc ca şi latinesc. Ast-fel: ezorpărqyot Omgaidoc, Şi epistra- 

3 Dio 54, 8.— Sueton Aug. 37. 

2) Aşa: proc. Aug. viae Ost(iensis) ek Camp(anae), dar tot acolo : aveni 

titlul de: cur(ator) viarțunm) Ost(iensis) ek Cumpanae: C. 1. Lu, VI, 1610. 
1.



i63 | GR. G. TOCILESCU - 

tegus Thebaidis Ş ERoTpITrN vos To 227ă VYop.6Y, ŞI proclurator) Au- 

gusti) epistrategiae septem nomor( an) eta rsinoitac. ) Xeno- 

phon a guvernat deci Egiptul de mijloc. Peste întreg Egiptul 

se afla un vice-rege numit de imptrat şi purtând titlul de 

praefectus Aeygpli ; 

III. procurator) Daciae Apuleusi: ; 

IV. procţurator) argentariarum Pannoniarum ct Dal- 

matiarum, procurator adică imperial al minelor de argint 

din Pannonia şi Dalmația. Acesta este cea mai veche men- 

țiune a unui procurator de argentaria Pannonia et Dal- 

“matia ; 

V. Proc(urator) Illyrici per Mcesiam infieriorem) et 

Dacias tres. D. Hirschfeld 2) crede că Xenophon a fost 

procurator provincial peste întrega Dacie şi peste Moesia 

inferidră, şi că în acestă calitate a înălțat la Celeiii statua 

împăratului Commodus. D-sa explică singulara combina- 

țiune a celor dou& provincii dunărene sub una și aceiaşi 

“mână, prin necesităţile r&sboiului, care isbucnise la frun- 

tariele Daciei, pe la începutul doraniei lui Commodus.%) 

Contra acestei păreri însă cu drept cuvânt s'a obiectat 4) 

mai întâi titlu ce figuredă în inscripţiune, de ore-ce cele 

tres Daciae, deşi se află în domeniul cuprins de vectigal 

Illyrici, dar nici o dată nu aii fost considerate ca părţi din 

Illyricum, La acesta se mai adaogă împrejurarea, că atunci 

când e vorba de procuratori provinciali a mai multor pro- 

“vincii combinate, nu se întrebuințedă preposiţiunea per spre 

1) Marquardt, op. cit., 1, 288 şi isvârele acolo citate.— Em.: Kuhn, Jie 
“ stădtische und biirgerliche Verfassung des Romischen Reichs, II, 476 seq. 

2) Arch. epigr. Bit. WI p. 41. 
5) Comp. Dio 79,8: îpâvoyso E pai m6heuoi miwvec 06 ps Tobe air 

ziv Aoziay Bapipovs şi Lampridius cita Commodi c. 19: cieti sunt sub co... 
per legatos Dlauri, victi Daci, Punnoniuc quogue compositac, |in) Britunnia în 
Germania et in Dacia imperium cius recusantibus provinciulibus. Acest râs- 
hoiă, întâmplat înainte de r&sboiul britannic, trebue aședat în anul 182—3. în 
care Commod priimise acclamaţiunea a 5-a şi a G-a de imperator (Eekhel, Doc- 
trina Nummorum. VII, 110 seq., Comp. Wietersheim 

acanderung | p. 163). 
*) Domaschewski, Arch.-Epigr. Aiti. XII, 139. 

Geschichte der Volere



Y 

MONUMENTE IMPERIALE '163 

a designa domeniul administraţiunei lor ;. pe când din con- 

tra, tocmai acestă formulă ne întâmpină. când e vorba de 

perceptori generali de imposite, a 'cărora atribuţiuni se în- 
tind peste mai multe provincii, cum acesta de exemplu se 
constată regulat la procuratorii pentru vigesima heredila- 
tium. De aci conclusiunea dreptă, că Xenophonte nu a fost 
procurator provincial al celor trei Dacii şi al Moesiei infe- 
riore, ci administrator general al vămii lilyricului : frocura- 

- (vectigalis) Illyrici per Mosiam inf(eriorem) et Dacias 
tres ; că sub Marcus Aurelius sii sub Commodus, în lo- 

cul sistemului de arenduire al vămilor Illyricului, s'a intro- 
dus sistemul de percepţiune directă a drepturilor vamale 
prin :sclavi imperiali şi liberţi, aflându-se în capul adminis- 
traţiunei vamale : procuratori ai vămil Iilyricului,  Procu- 
ratores 'cectigalis Illyrici ; că de atunci inainte vama nu 
s'a mai numit fublicum porlorii Illyrici et: Ripae Thra- 

ciae, ci publicum portorii vectigalis Illyrici ; şi că în 

fine, în inscripţiunea de lu Ephes cuvântul J//yrici este în 

loc de vectigal Illyrici.!) ; în care cas nu e de admis o 

omisiune a lapicidului, ci o dovadă că se obicinuia a.se 

dice procurator Illyrici, cum se dice şi Iliyrici fructus ) 

şi conductor Iliyrici 5). 

Inscripţiunea n6stră găsită la Celeiii a fost dec pusă 

"în timpul când Claudius Xenophon exercita: funcțiunea de 

“procurator. Illyrici (adică al vămilor illyrice) per Mcesiam 'in-. 

feriorem et Dacias tres. Cu acâsta căpătăm o dată crono- 

logică pentru procuratura sa, de 6re-ce inscripţiunea bucu- 

i) C. 1. L. Il 41835: Ael(o) Tanuario p)rocluratori, hereditat[ium] pro- 
e(uratori) Chosdro[enes procțuratori)] Syriae Coeles [procturatori)] vectigalis) [- 
lyric(i) ete. Monumentul nu e anterior lui Septimius Severus, din causă că se 

menţionâdă provincia Syria Coele.—Cf. C. [. L. V. 2826. Prin urmare şi în 

scripțiunile C. 1. L. Il 752, 1565, 1647, 4024 se raportă la procuratores 

vectigalis Illyrici, iar nu la procuralores provinciali. 

> C. L. L, Il n. 781, 928.—C. 1. DL. V 2156: Aug(usti) ser(zo) Par- 

theniano dispensatori /ilyrici. 

3 C.I. 1. Ul p. 958 (Zalatna): 7. Jali Satuynini -conăvalaris Hilyriţei) 

ann(o 2) VI: .
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rescenă este de la începutul domniei lui Commodus, anume 

înainte de a. 183, când împăratul adoptase titlul de Pius 1). 

VI. Subpraef(ectus) annonae urbis. La Roma exista 

încă din timpul lui August un praefectus annonae, care în 

calitate de representant al: împăratului ave să îngrijescă de 

îndestularea oraşului cu grâne 2). Sub ordinile lui se găscii 

funcţionari inferiori de diferite categorii, inprăsciaţi în tâte 

părţile lumei, în provinciile imperiale, ca şi în cele sena- 

toriale. Pentru afacerile din Roma praefectus se serve de 

un: adiutor, care pe la finele secolului al 2-lea se numesce 

subpraefectus şi aparţine ordinului ecuestru, pe când adiu- 

tor pe timpul lut Neron era un libert imperial %). 
VII. proc(urator) provinc(iae) Asiae; şi în fine: 

VIII. proc(arralor) Au(usti) ad bona cogenda în A frica, 

de sigur este vorba de Bona damnatorum, bunurile adică 

confiscate ale proscrişilor din Africa. Numărul cel mare al 

„proscripţiunilor la suirea pe tron a lui Septimiii Sever a 
'reclamat instituirea unor procuratores speciali pentru per- 
ceperea bunurilor celor proscrişi. Ei erati puşi sub ordi- 

„„nele lui procurator vei privatae. Procuratorul sai Comi- 

sarul însărcinat însă cu adunarea - bunurilor confiscate 'în 
Africa: ad bona cogenda în Africa, are o posiţiune extra- 
ordinară “şi cu mult mai înaltă în cariera ecuestră, de dre-ce 

„vedem pe Xenophon ocupând o asemenea procuratură, în 

“urma atâtor alte funcțiuni destul de importante. Probabil ct 
motivul trebue căutat,. împreună cu Hirschfeld,t) în greută- 
țile particulare cu care cine-va putea îndeplini asemenea 
însărcinare în Africa. 

1 o. .. . . N ” . . ) Asupra organisărei serviciului vamal al Illyricului înainte ca și după 
Mareu Aureliii, asupra staţiunilor vamale ale Iilyricului şi a însemnătătii nai 
departe a inscripțiunilor lui Xenophon de la Ephes şi de la Celeiii, a sc vede 
mai la vale nr. 22. 

2) Despre competenţa și jurisdicțiunea praefectului annonac, « vede Iirschfeld, Philologus, 1869 p. 39 seq. | op A se vel 0, 
3) O. Hirsehfeld, Untersuchamgen auf dem gebicle der Joem. Verualtungs- 

- geschichie,. p. 138. 

4) Untersuch. p. 46 notă.
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Un Claudius Xenophon, guvernator al Britaniei sub 

Alexandru Sever,:) a fost probabil fiul guvernatorului nostru. 

Inscripţiunea de la Celeiii menţionăză pe servi vilici: 

Zoticus şi Salvianus. Aceştia sunt de sigur funcţionari su- 

balterni ai lui Xenophon, agenţi vamali ai însemnatei stațiuni 

Malva. Numele Zoticus ne întâmpină adesea în inscripţiuni,?) 

fără a putea găsi vre-o identificare cu cel în cestiune; cât. 

despre tovarăşul sei Salvianus, apoi de sigur el este identic 

cu Salvianus Augusti n(ostri) vern(a) dispensator rationis 

ectraord(inariae) provinc(iae) Asiae, care înalță la Ephes 

inscripțiunea sus amintită în ondrea şefului săi T. Claudius 

Xenophon. Resultă de aci că Salvianus însoţise pe Xeno- 

phon in diferitele lui. procuraturi.*) | 

1) C. L. L. VII 585, 715.— Ephem. epigr. VII, nr. 1115; 1021 (per Cl. 

[Xenophontem] leg. pr. [pr.: instante] Sep(timio) Nil[o]...— Vedi Prosopographia, 

|, p. 403 nr. 835. , | 

:) De ex: G. 1. L. II, 6144; 6184; 6207, 2626. 

3) Despre Malva eu staţiune vamală şi despre ruinele de la Celeiii, vedi 

mai departe nr. 92, aaa aa .



166: GR, G. TOCILESCU 

PO DI 

BROS SEE 
  

  

    [i MISEVERI: -PIEPER 

CO 

  

Ș. L Proveninţa: Monument din fosta colecţiune a gene- 
ralulu Mavros. Locul de proveninţă necunoscut. 

IL. Natura: Mic monument în formă de altar, de petră 
nisipâsi, înălțat pentru sănătatea îimperatului Septimiii Sever 
și a celor doui fii at lui, Caracalla şi Geta, probabil de către 
magistraţii unei colonii, pâte Oescus (Ghighen). ? Numele lui 
Geta din rîndurile 5—6 ati fost stricate într'adins cu ciocanul 
încă din anticitate, Totuşi se mai pâte citi în rindul al cincilea 
conjuncțiunea ET, şi la începutul rindului al şeselea CAE. 
Altarul este spart la colţul de jos din drepta împreună cu 
întrega porțiune inferidră. 

Nălţimea totală: 02,70; 3 Nalimea suprafeţe scrise; 0".40; 
Lăţimea: 0”,40; Grosimea: on
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Ş. IL. "Pesti: 

PRO : S : IMPP : L : SEPTI 

MI: SEVERI: PIL- PER 

TINACIS:ET:M: AV 

sic ORELIO: ANTONINI: N 

5 GGETŢ | septimi getae 

GAEsaris MY. ! 

PONTICVS 
OXEMyY 

Pa 

Ş. IV. Lriteratura: S'a publicat mai întâiii de Ern. Desjardins” 

(loc. citat, pag. 18 nr. 7), şi de pe densul de d. Theodor 

Mommsen în Corpus Iuscrift. latin. UI, No. 6229: 

In rîndul al cincilea' Desjardins restitue cuvântul NOBI- 

L1SSIMI, pe când de sigur afost L : SEPTIMI : GETAE, precum 

figureză în Corpus. 

„ Lacunele din rendurile s—8 le suplinim ast-fel : 

. rândul 5: M Vipius - | | 

| » 6: PONTICVS et ...îus | 

» 7: OXEMVs [1 iri (sati aedil(es) col. 

» 8: VLPIae ese... 

ş. V. Lectura: Pro s(alule) impțeratorum duorum) L(uci:) 

Septimi Severi pii Pertinacis et M(arci) Aurelio (pro Au- 

“pelii) Antonini aug(ustoruin duorum) ek [L(uci:) Septimi 

Getae] Caelsaris] M(arcus) U[lpius] Ponticus [et ...ius Oxe- 

muls II viri vel aed(iles) col(oniae)] Ulpilae Oesc(ensiaum) 

de suo posueruni). | _ | 

Traducerea : Pentru săn&tatea celor doui împărați Lu- 

cius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius 

Antoninus Auguştii şi a lui Lucius Septimius Geta Cesar,
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Marcus Ulpius Ponticus şi ...ius Oxemus duoviri sai edili 
ai coloniei Ulpia Oescus, puseră (monumentul) cu chel- 
tuiala lor. 

Ş. VI. Epoca: Monumentul a fost înălţat între a. 198, când 
Caracalla a primit titlu de Augustus, şi a. 208, când Geta 
încă nu căpătase acest titlu!). | 

Reatituirea $. VII. Ouservaţiumi: Restituirea inscripţiunei în partea e! inscripţiunei nu 
este sigură. 

finală nu este siguri. Cognumele Oxem[us], nu ne intâm- 
pină aiurea. După exemplul lui Desjardins, care era ispitit 
a vedea la finele inscripţiunei un nume geografic, propunem a 
citi în rândul al o-lea U/pi[ae Oesc(eusium) şi prin urmare 
monumentul ar proveni de la Ghighen din Bulgaria, de şi 
ne lipsesc informaţiuni altele despre acestă proveninţă. In 
rEndul al S-lea ar putea fi un nume personal, fie un nume 
gentil VLPIVS sai VLPIA, fie începutul unui cognume. Ast-fel 
că, suplinirea Ulpi[ae Oesc.] este fârte nesigură. 

pypAnEelio pro Aurelio (r&ndul al 4-lea) este de sigur o erre â la- urelii, . j . , .. . , picidului în loc de Aare. + 1 lui 
a . i 

y 
e 

a a cu . La începutul anului 212, Caracalla, omorind pe frate- ciocanul. u săi mai mic, Geta în braţele chiar ale mamei sale,?) ordonă 
ca numeie celui omorit să fie ras de pe tâte monumentele 
publice, ca al unui vrăjmaş public, şi memoria lui să fie con- demnată, sub cuvint că dânsul ar fi voit să 7] asasineze.) 
Acest ordin a fost cu stricteță executat,+) în cât mai pe tâte monumentele câte ati rămas numele lui Geta Şi cuvintele referitâre la dânsul se v&d stricate într'adins, 

= VĂ Augustus, Cucsur Lugustus se numesee Gelu și înainte de anul 208 în mscripţiunile provinciale C. 1]. L. 1 1604; VIU 6, 9035 ete. ca si în papyrii Aceyptiaci (Urkunden aus den Honigi. AMusecn zu Berlin n. 45, 63, 216, 220 345, 382), | 
*) Lenain de 'Tiliemont, Demoires sur les sia premie”s siceles de Phistoire ecclesiustique, III p. 115, Paris. 

- 5) Herodian, 40 excessu divi Marci libri VIII T 
“ , , i ed. Bekker (coll. 'Teubn IV, 4. 8. Dion 77, 2; Zosim. 1,9. ” | ( Să “) 1) Ast-fel, buni-oră, în volumul al Ill-lea din C. 1. L. nu este un singur monument, în care numele lui Geta să 'nu fi' fost ras, de şi pe câte-va din ele numele lui încă se pâte recunâsce, | : a
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A PCAESMAVRE jul 
LE ERA NTONIN ȘH 

    

-RIANPECTE NI 
8 CRCLE VA NA 

„1. Proveaina: Monument din: fosta colecţiune a genera- 

lului Maros, Proveninţa necunoscută. S'a adus la Museii în 

anul 1878, în urma cercetărilor ce-am făcut! la comuna M6ra 

Domnesci de unde rămăsese încă netransportat. | 

| 11. Natura: Basa de marmură a statuei împăratului Ca- 

racallă. pusă în templul dedicat cultului acestui împărat. 

Templul şi altarul fuseseră înălțate de către” cetăţenii romani 

din vicus Clevant... cu procentele banilor legaţi prin tes- .  
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tament sati făcuţi danie Clevantinilor de către un dre-cinc, 

al căruia nume se termina în —rius; de aceia banii se nu- 

miaă ...riana pecunia (ex usuris ...rianae pec(uniae). 
Literile de la marginile din stânga şi din drepta ale mo- 

numentului sunt r6se-şi neciteţe, iar rândul final lipsesce 
cu totul. | 

Nălţimea actuală 1,00; Lăţimea 0",5o. 

» suprafeţei scrise 0,70. 

Grosimea : 0,45. 

Ş. IL. Textul: 

SEVER: ANTONIN 
IVVICT - P- F-AVG Ah 
alDIAB PART Bai) 

5 geR MAX EX VSVR/ 
(III BRIAN PEC: TENIp 
a AR C-R-CLEVANT(ini? 

„del TOTI NVM - E: Mai 
es A TI E1VS _ Die 

10 constituerunt 

MP CAES M A, 
o 

  

Ş. IV. Literatura: S'a publicat de Ern. Desjardins, loc. cit., 
pag. 38, No. 31, după care s'a reprodus de Th. Mommsen 
in Corp. Inscripi. Latinar. II, no. 6231 =IIl Suzi. 7597. 

Variantele mai însemnate şi cari provin din causa greu- 
tăţii ce presintă descifrarea sunt cele următoare: 

rândul r-iă : INP—AVRE 

» 2-lea: ///R 

„» 3-lea: [/[T-P-F-AVGAI 
»  qlea: fRAB 

»  Ş-lea: JMAX 
» m-lea: GR . 

>» 8-lea: INVM 

» g-lea.: /N-EIVS D,
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Copia n6stră adoptată în C. I. L. III S. 7597 este sigură; 
$. V. Lectura: I]mp(eratori) Caes(ari) M(arco) A ure[l(î0) 

Slever(o) Antonin[o i]nvict(o)  pţio) fielici) augtusto) a[r(a- 
bico) ajdiab(enico( part(hico) brit(anico) [ge]r(manico) ma- 
x(îmo) ex usurțis.... rian(ae) pec(uniae) te[imp(lum) e 
aJr(amn) c(ives) r(omani) Clevantţini 2 delvoti mum(ini) e el 
[maies]tati eiusd[em constituerunt]. 

Traducerea: Împăratului Caesar Marcus Aurelius Se- 

verus Antoninus, neînvinsului, piosului, fericitului August, 
arabicului, adiabenicului, parthicului, britanicului, germani- 

cului cel mai mare, din procentele banilor lui...... rius, ce- 
tățenii romani Clevantini (2) înălțară templul şi altarul, devotați 
cu credință fiind divinității şi maiestăţii aceluiaşi (împărat). 

Ş VI. Epoca: Înscripţiunea se pâte data între anii 212 şi 
218, când Antoninus Caracalla domnesce singur, mai precis 
între 213 şi 218, de 6re-ce titlu de Germanicus Maximus 
împ&ratul la adoptat in a. 213 d. Chr. 

Ş VII. Observaţiuni: Fiind vorba de un templu şi un altar, pre- monseietultă 
cum şi de statua de cult a împăratului, expusă în acel templu, *%i8%%- 
la prima dată ar fi de presupus că monumentul provine din 
ruinele municipiului Troesmis (Igliţa), care după cum scim 
era scaunul oficial al Sacerdotelui provincial al Moesiei infe- 
riâre şi avea un templu al Romei și al lui August !). In acest 
cas Clevant... ar fi un vicus al acestui municipii. De sigur 

însă că aci nu pâte fi vorba de un vicus inframuranus, de 
un suburbiii al unei colonii saii municipiii, ci de o locali- 

tate care aparţine unui oraş. Ast-fel faptul că Troesmis era 
residența Sacerdotelui provincial nu ajută întru nimic la 

determinarea proveninţei monumentului. 
In privinţa titulaturei împeratului Caracalla observăm că iii ra ini: 

Caesar se numesce în a. 196, Augustus, în a. 198; Pius, în %* 
a. 201; Felix, pe monede începând din a. 213 şi pe petre în mod 

1) Vedi inapoi ur. 11. 
2) Annali def Instit. Arch. 1858 p. 286 (anul 205); Orelli-llenzen 4973 

(a. 206) ete,
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constant tot de la acest an încolo, deşi fârte adesea el purta 
acest titlu şi mai înainte !). Titlurile A rabicus şi A diabenicus, 
Caracalla nu le pârtă cât timp tatăl să&ii este în viaţă, Yar 
după mârtea acestuia, numai câte-odată şi forte rar. Titlul 
de Parthicus îl capătă în a. 199 împreună cu tatăl stii, dar 
se abține mai tot-d'auna de a-l indica pe monumente, cât timp 
părintele s&ii trăesce. Pe cel de Brifanmnicus îl adoptă în a. 
210, şi în fine titlu de Germanicus Maximus, el începe st-l 
porte în a. 213 cu ocasiunea expediţiunei contra Chattilor ŞI 
Alamanilor !). Invictus nu este ur titlu, ci Caracalla, şi 
“după exemplul lu cet mai mulţi imptraţi posteriori, se servă 
de el ca de un cognomen. 

1) Cf. Eckhel, Doctrina minor. teter., VII, 209. 211. 229. — Willmanns senile înscriptionun latinarum, în indez 3 Dessau, Iascriptiones latinae sclectae,
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INO- R1. 

Ş. 1. Proveninia: S'a adus din Bulgaria de lu Turtucaia (Lo: 
trokan), numită în vechime Zransmarisca, pe malul drept 
al Dunării, de către generalul Mavros. Monumentul împodo- 

bea cişmeua principală a acelui târguşor. Oamenii însărcinaţi 
de către numitul general în a. 1827, ca să scâţă din zidire 
petra şi .s'o transporteze în 'Ţara-Românescă, .0o sparseră ; 
partea ei de jos rămase pe loc, unde multă vreme încă putea 

fi vEdută ; dar astă-di acea bucată a dispărut, probabil 
fiind distrusă. Ea coprindea al cincilea rînd aprope întreg al 

inscripţiunei, jum&tatea literilor unei părţi din rîndul următor 
-şi rîndul ultim întreg. Textul. însâ care ne lipsesce a fost 
reţinut pe cât s'a putut în memorie de generalul Mavros, 
care Pa comunicat lui Ernest Desjardins cu ocasiunea 
escursiunei ce acest învăţat a făcut în România!) la anul 
1867. (Vedi ş.1v).. | 

$. II. Natura: Acest monolit de petră calcarie este inscrip- 
țiunea de fundaţiune a fortăreței antice zidită de către îm- 
p&ratul Diocletian şi asociaţiilui la imperiă, în localitatea chiar 

unde a fost găsit. monumentul. 
„ Lăterile inscripţiunei sunt lungăreţe şi la extremităţi ceva 

mai îngroşate, ceea-ce caracterisă inscripţiunile epocei dio- 

-clețiane. 
Nălţimea actuală: 0”,75; Lăţimea monolitului întreg: 3,50; 

Lăţimea suprafeţei scrise: 22,10; Grosimea: 0,40. 

1) Desjardins,: op. cit. p. 29.
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Ş. III, Tex: 

IMPERATORES : CAESS : GAIVS-:AVR: VAL, - DIOCLETIAN VS: 

ET: M- AVR : VAL: MAXIMIANVS - PII - FELICES - INIVICTIAVGG-EEL-VAL: 

CONSTANTIVS - EGAL: VAL +: MAXIMIANVS : NOBB:CAESS GERMANI 

CI MANIMI-V- SARMAT: MAX . luu + PERSICI - MAX : J-oneseanuet ara 

POST _DERFILL AFISHOSPIAII CENTI S_+_CIINFIRMATA - ORBI SVO 

CAF PRAEBSIDIV 

a aaa 

$. IV. Literatura: Monumentul a fost publicat mar întâi de 
Ern. Desjardins, op. cit., p. 29 nr. 22, tar după dânsul de 
d. Th. Mommsen în Corp. Inscr. Latin. Il no. 6151; emen- 
dat de Domaschewski în C. 1. L. III Suppl. p. 1349. 

Variantele mai însemnate sunt cele următâre: 
rândul al 5-lea: DEBELLATaS. Mommsen ; DEBELLATAS. 

| Domaschewsli. — Pe petră se vede destul 
de clar DEBELLATIS. | 

» »  HOSTIVM — Desjardius, Mommsen, Do- 
maschemwshki.— Pâtra fiind probabil stricată 
cu ocasiunea transportului de la Mora Dom- 
nescă la Bucuresci, nu se ma! păstreză de 
cât literile HOST. 

> > GENTeS.— Mommsen; GENTES—Domas- 
_ ehewshi.—Pe pâtră este clar: GENTIS. 

>. G-lea TRANOVILLITA TE : IN - AETERNVIUI - 
| CONSTITVERE PRAESIDIV. — Desjar- 

dins, restituire propusă de generalul Ma- 
Vros, şi admisă de către Desjardins cu 
convingere de perfecta ei exactitate. 

Cu tote acestea pe pâtră înainte de cuvântul PRAESIDIV „„se văd resturile a tray litere, din cari, prima după totă pro- babilitatea ati fost un C, far cele două următore de sigur AE, ar nu ERE, cum ar trebui să fie, decă admitem înainte de Braesidiu cuvântul: constiluere. Deci. trebue să presupunem
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că memoria, de altmintrelea excelentă a bătrânului general, 
s'a putut înșela, după trecere de o jumttate de secol ; cel 
puţin pentru cuvântul constituere nu: încape nici-o îndoială. 
De aceia preferim a citi în rindurile 6 şi 7, căci pe piatră 
este loc pentru un al şâptelea rând: 

TRANQVILLITATE IN AETERNVM TRANSMARISCAE PRAESIDIV 

M CONSTITVERVNT ” 

In acest cas se explică uşor cum Generalul Mavros 
ma putut reţine în minte cuvântul Zransmarisca, care pen- 
tru el era ceva neînțeles. . | 

$. V. Lectura: Imferatores Caes(ares) Gaius Aur(elius) 
Val(erius) Diocletianus et M(arcus) Aurţelius) Val(erius) Ma- 
simianus Pii Felices invicti A ugtusti) et Fliavius) Val(eri us) 
Constantius et Gal(erivs) Val(erius) Masimianus nob(ilissimu t) 

“Caes(ares), Germanici masimi Quintum, Sarmat(ici) ma- 
(im) guartum, Persici masțimi) iterum, Brittanici maximi, 
Dost debellatis (pro debellatas) host[iun:] sentis (pro gentes) 
confirmata orbi suo [iranguillitate în aeternum Transma- 
ris]cae praesidiu[m coustituerunt]. 

Traducerea : Împărații Czesari Gaius Aurelius Valerius 
Diocletianus şi Marcus Aurelius Valerius Maximianus ce! 
ptoşi, fericiți neinvinşi Auguşti, şi Flavius Valerius Con- 

„stantius și Galerius Valerius Maximianus prea nobilii Cassari, 
„cei mai mari învingători ai Germanilor pentru a cincea 6ră, 
ai Sarmaţilor pentru a patra 6ră, al Perşilor pentru a doua 
Gră, ai Brittanilor, după ce învinseră desăvârşit pe nemurile 
vrăjmaşilor, întărind liniştea împărăției lor, zidiră fortăreţa 
Transmariscei. Ii 

$. IV. Epoca: Monumentul pâte fi datat între a. 294, când 
Diocletian ia titlul de Germanicus Maximus grintum, şi a. 
299, când el se numesce Germanicus Maximus seztum 1) şi 

1) Acest titlu ?ÎI purta deja în a. 297; vei Cagnat,” Cours d Fipigruphie 

latine, p. 205.
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Sarmaticus Maximus guartum,!) cum se vede şi în edictul 
săi de pretus rerum venalium?) din a. 301. | 

Conţinutul în- + Ş. VII.  Observaţiuni: Inscripţiunea, nu incape îndoială, a fi- 
pe gurat la intrare d'asupra porţii castelului construit pe malul 

drept al Dunării, lângă Turtucaia de astă-di. Ea este redac- 
tată în numele lui Diocletian şi u celor tre! colegi ai sti, 
de și provinciile dunărene intrati în cercul de competință al 
lui Gallerius. | 

Acesta este conform principiului, ce a servit de buză 
dreptului public roman de la Diocletian incoce, că un act 
de guvernământ făcut de unul din stipânitori era Juridiceşte 
conceput şi designat ca fiind săvârşit în numele tutulor co- 
legilor săi. Precum la desființarea regalității unitatea ma- 
gistraturei supreme s'a căutat a se menţine în competenţa 
divisată, tot ast-fel divisiunea imperiului introdusă de Dio- 
cletian nu este alt-ceva de cât infiltrarea competinţei divisats 
în instituțiunea unitarei magistraturi supreme.5, În perium 
Romanum continuă să existe ca unitate ŞI se divide numai 

„în: «Părţile Orientului» (partes Ortentis) şi «părţile Occiden- 
tului» (parles Occidentis). In întreg imperiul se datâză după 
cei doui consuli eponymi, de şi pe unul îl numesce guver- 
nul Ră&săritului, iar pe cel-/alt guvernul Apusului. De ase- 
menea şi legislaţiunea r&mâne comună, decretul unut stăpânitor -parțial fiind dat în numele tutulor colegilor, şi având saâ trebuind să aibă putere de lege în imperiul de Apus ca şi în cel de Răsărit. Tot ast-fel construcţiunile imperiale şi în genere ori-ce disposiţiune, de şi de fapt se datoraii numat unuia dintre împărați, totuşi din punctul de vedere al for- mei, ele erai raportate la toți Augusti. Când în atari casuri un document ar numi un singur Augustus, acesta 

1) Acest titlu Pa luat în 299, vedi Cagnat, |. c. 2) C.L. L. III Sup. p. 1928: [Dnp. Caesar. C. Aurel. Val, Diocletianus P, T. înv. Aug. po]ut. maz. Germ. mar. VI, Sarm. maz. IIII, Persic, mar. ZI, Pitt, maz., Cavpic. maz, Armen. maz., Aledic. maz., Adiabenie, 27%. ele, 5) Mommsen, JIermes, XVII, p. 529.
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ar fi o' erore, ca să nu dicem o violare-a majestăţii împă- 

rătesci.!) Se Sa 
Inscripţiunea n6stră vorbesce de r&sbâele purtate la 

Dunăre cu nâmurile: barbare. Diocletian avu aci de lucru 

încă de la urcarea sa pe tron. | 
In Noembre 285. reţinut în Moesia şi Pannonia. 

In a. 286, pe când ellipsea în Asia, triburile sarmatice 

se r&sculară; Germanii trecură Dunărea și ocupară terito- 

riul roman. Diocletian, care de la 290—293 petrece. neîn- 

trerupt în ţările dunărene) isbuti să restabilescă fruntaria 

danubiană, întărindo cu un şir de castele, parte din noii 

construite, parte reclădite, cum buni-6ră castelul peste drum 

de Aquincum (contra A guincum, ai Pesta) şi Bononia (adi 

Vidinul). In anii 201—296 luptele la Dunăre nu se mai curmă. 

Goţii şi Iazygil sunt bătuţi şi Diocletian ia titlu (în a. 294) de 

Germanicus Maximus V. In anul următor Galerius luptă contra 

Marcomaânilor, Quadilor, luthungilor şi Carpilor; în primăvara 

a. 297 Maximian ?) trece Dunărea şi bate pe Carpi în pro- 

pria lor ţară aşa de înfricoşat, în cât de acum înainte nu- 

mele lor nicăiri nu ne mai întimpină 5. Diocletian le dă pă- 

mânturi, mai ales în Pannonia. | 

In cursul: acestor lupte necurmate s'a simţit nevoie a se 

zidi un castel şi la Turtucaia, ceza-ce se şi făcu îndată ce 

răsbdiele încetară în imperii şi se putură începe pregătirile 

pentru marele triumf ţinut de împărați la Roma, în a. 302. 

Câte fuseseră aceste răsbâie, se vede din victoriile enun- 

ciate în edictul menţionat a! lui Diocletian. Acest împărat nu- 

1) O singură inseripțiune se abate de la acesti regulă, este interesantul 

Răsbâele de la 
Dunăre în tim- 
pul luj Diocle- 
tian. 

monument al împăratului Valens găsit de noi la Iassarlik (Dobrogea) şi pu- _ 

plicat în Arch. Epigr. Mit. VI, p. &47= C. IL. L. III Suppl. 7494. Cf. Mommsen, 

Hermes, XVII, 537. 

2) Mommsen, Abhandl. d. Beri. Alad. 1860 p. 496 seq. 

5) Veqi Otto Secck, Geschichte des Untergangs der antilen Welt, Anhâng p. 421. 

4 Hermann Schiller, Geschichte der rămischen Kaisereeit, | p. 137. 

12
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mără şese victorii germane, Maximian cinci, far Cesarii dout, 

ambii împărați ai patru victorii sarmatice, ambii Cesarl nu- 

mai două ; câte-şi-patru aii-2 victorii persane, şi fie-care câte 

una britanică, carpică, armeniacă, medică şi adiabenică. De 

opt-spre-dece ori Diocletian, de 17 ori Maximian purtară cu 

drept cuvânt titlu de imperator, adică de general invingttor ». 

Inscripţiunea nâstră săpată, cum vădurăm, puţin mai 

înainte de edictul diocletianic, atribue titulaturile lui Dio- 

cletian, tutulor collegilor sti, ast-fel că-l face pe toli a fi 

de cinci ori Germaniei maximi şi de patru ori Sarmatici 

maximi, ceea-ce nu corespundea realităţii. Causa credem 

că' trebue căutată în necesitatea, ca inscripţiunea destinată 
a figura pe lespedea din frontispiciul porţii, să fie ceva mai 
scurtă ; tot pentru acelaş motiv se vede, că s'a omis titlurile de: 

Carpici, Armenici, Medici şi A diabenici cuvenite tetrar- 

chilor. 

Șastelul Trans- Inscripţiunea numesce castelul de la Turtucaia: prac- 
sidiu[n] saă după unii, praesidia*), în înțeles de muni- 
mentum. După totă probabilitatea orăşelul româno-bulgar | 
Turtucaia (bulg. 'Totrokan), situat pe malul drept al Du- 

nării, în faţa gurei Argeşului, corespunde castelului antic 

“Transmavisca, numit la Ptolemaeus (3, 10, 11): Tponapiczz, 

„în itinerariul Antonin (p. 223): Transmariscam, în tabla 

- Peutingeriană : Trasmarisca; la Anonymul Ravenat (4, 7): 
Stamarisca ; în Codicele Justinian (6, 42, 28): trans mare; 

în Notitia Dignitatum (Or. XL 23; 34; 35): Transma- 
riscae ; la Prokopios în fine “(de aedif. .4, 7 p. 292): 
Tpauozapioza ŞI 'Tpaouapină. | 

1) Willmanns, tir. 1061. 
3) Aşa citesce Schiller, op. cit. "11, î44,
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Dim aci lista castelelor danubiene enumerate de la apus 

spre răsărit de ltinerare, de Notitia Dignitatum şi de Pro- 

kopios : E | | 

  

  

linear. Anton. ÎMI. pass. | Tabla Peutine, IA. pass. | Anonymal Rasenali Notitia Dignitat. | Prokopios 

Tigas 

Appiaria — Appiaris | — Apiaris Appiaria Iatron 

. NVI XIII Cynton 

 ÎTRANSMAPISCAMI — | TRANSMABISCA | — | STAMARISCA [| TRANSAIARISCE TRAMAGARISCA 

C XIII XII | Altene 

Candidiana | — | Nigrinianis | —. Nigrinianis Candidiana Candidiana 

XII |: XIII 

'Teglicio — || 'Tegulicio — 'Tegulieia Teglicio | Saltopyrgus 

XII XI | 

Durostoro | — | Durostero | — | Durostolon | Durostoro | Dorostolus               
Ast-fel, după Itinerariul Antonin distanţa între Trans- 

marisca şi Durostorum fiind de 37 mii de paşi, după Tabla 

Peutingeriană de 36 mii de paşi, adică vre-o 54—55 kilometri, 

şi Durostorum fiind cu deplină siguranţă Silistria de astă-di, 

urmeză că Turtucaia cade tocmai acolo unde cartografii an- 

„tici punâi Transmarisca.!) Acesta se potrivesce forte bine 

cu atestarea inscripţiunei de fundaţiune a castelului, aşa cum 

am suplinit-o mai sus: Transmaris]cae presidiul m. - 

1) Mannert Geogr., VII, 114 şi Reichard (Orbis antiquus, Dacia), precum 

şi d. Hasdeii (Istoria critică a Românilor, edițiunea 2-a. p. 187) cred că Transmarisca 

ar însemna «în fața riului Marisca» şi prin urmare Argeșul s'ar fi numit în ve- 

chime A[ariscus, ceea-ce nu resultă din vre-o fântână. Dăcking (Notitia Dignitatum, 

Bonna 1853, 1, 464) se 'ndoesce despre acâstă identilicare; - de: şi aşedlă îm- 

preună cu cei-l'alţi 'Transmarisca la Turtucaia.



180 GR. G. TOCILESCU 

Gastelul Dap" Prokopios ne spune că împăratul Constantin cel mare, 

ni voind ca să apere în punctul acesta ambele maluri ale Du- 

nări, a zidit fortăreţa Daphnis, în Dacia, în faţa Transma- 

riscei; de unde urmeză că acesta din urmă exista deja mai 

inainte, precum o dovedeşte inscripţiunea ce comentăm. După 

acelaş autor, castelul Transmarisca fiind dărimat de barbari, 

Justinian Pa rezidit din temelii !). Pe timpul Notifiei Dig- 
nitatum staţionaii aci sub ordinele generalului Moesiei se- 
cundae, corpul auxiliarilor (auxiliares): Milites Novenses şi 
dout cohorte ale legiunei XI Claudia: praefectus ripae le- 

gionis undecimac Claudiae cohortis gquintae pedaturae su- 
" Bertoris, şi praefeclus ripae legionis undecimae Claudiac 

cohortis guintae pedaturae inferioris?). — Se cunosce şi un 
episcop al oraşului 6 Tpapuaptozeoy.*) | 

Cât despre Daplmis, Băcking4) şi alţi o aşedă la gura 

Argeşului, în faţa Turtukaii. In cercetările n6stre întreprinse 

pe malul stâng al Dunării, am tot căutat în giurul Olteniţei 
de aqi, prin imprejurimile gurei Argeşului interesantul castel 
al lui Constantin cel Mare. Dar nici o urmă de cetate, de 

vre-o zidărie veche, de vre-un aşedământ antic. După for- 
mațiunea terenului, care este tot-d'a-una supus inundaţiunilor 

Argeşului şi Dunării, nici era posibil ca Romanii să fi zidit 

aci un castel. Dar mergând mat departe spre Călăraşi, cam 
la 10 kilometri de Olteniţa, am sosit la satul Spanţov (jud. 
Ilfov). Terenul pe care se află aşedat acest sat e ferit de 
inundaţiuni. Numai cu 2 klm. depărtat de Dunărea cea 
mare, el este, afară de Zimnicea, cel mai priincios şi apro- 

1). fini; . , . 
NA ) De aedificiis ÎN, 6, la: uz 0 0 să Tprrjuratera isus popor Eset obaep vazaye 

stage îy si) tertepat “retpo Rovzontys more Pupaiuy Prasthebs evobatay oda znpitene 
pivos zori, Aer, „Bou, oda ăSbpurnapoy vvouzzibs ciwat poasesihat 2ab7 Tiny ztt- 
trai EmacEpusthay, 6 2 spotovas so Jabinb BipBaprt păv îerpavi oo 2, Traprazray, ÎnOSatotecvtas 
î tenpanăbunsara Brazhebs 2 Vepehluy aptâpuavps, ” ba, : . ao Ra ) Aotilia dignitatum în partibus Orientis, NL 923; 34; 33. 3 Xp . . . - . , ) W esseling, adnotaţie la Itiner. Antonin: «In Notitia Leonis Aug. epis- 

. (11) , 
- copus urbis 6 Tpapapiozwy». 

4) Op. cit., 1 222: <Fuit in hod. Valachia ad ostia f|, Ardschisch, contra 
oppidum Zurtukai».
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piat “punct de trecătâre în Bulgaria şi prin urmare şi la 
Turtucaia. După urmele ce se găsesc împrejur şi după po- 
sițiunea_ naturală, cred că aci a fost castelul Daphnis. 

ba. 

         

  

        

   

(e Se : 
N Îi SIA $ 

NC) 
N S/// i, | 

St preistorică Z/, 
      
    

     

    
  

1:50:000 

Pe colţul de del spre Sud de sat s'a găsit în mal mo- 

"nete romane din timpul împăraţilor Constantin şi Justinian, 

cioburi de 6le mari şi o amforă cu dout torte, care a intrat
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în colecţiunea Muzeului. Pe torte V'asupra se află următârele 
stampile cu litere frumose grecești scose în relief: 

  
Pe torta din stânga: 

    ECEAPIETOAA 
M OY FI ANAMOY 
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„Pe cea din drâpta: 

  

Nu încape îndoială că acest vas -provine dintr'un oraş 

grecesc, care întreținea relaţiuni de comerciii cu Daphnis. 

Judecând după forma literilor, stampila pare a data cel 

puţin din al douilea secolal eret-nâstre, dacă nu mai "nainte. 

Ea ne arată că vasul se fabricase sub archontatul lui Aristo- 

damos, în luna Panamos, de către fabricantul Thiasos. Cornul 

abundenţii, unul din atributele deiței Tyche (Fortuna), era 

probabil marca fabricei.!) | | 

Prin urmare, la Spanţov a trebuit să existe un vechiti aşe- 

dământ comercial care întreținea relațiuni cu lumea insulară 

grâcă, ca şi cu Hellada.. Acest 'aşedământ a dobândit de 

la Constantin cel Mare, în prima jumătate a secolului al IV-lea 

d. Chr., o garnizonă şi o fortăreţă cu numele grecesc de 

Dafnis, pe monede :' Constantiniana Dafne.!) Notitia Dio 

nitatum aşeză aci legiunile (legiones comitatenses) de sub 

ascultarea comandantelui (magister militum) Traciei: Con- 

stantini Dafnenses şi Balistarii Dafncnses.?) 

De sigur că înainte de Constantin cel Mare malul Ţării- 

Românesci fusese recâștigat de “Romani şi întărit cu fortă- 

reţe, ce existati încă pe la a. 400 d. Chr., de când dateză 

Notitia Dignitatum. Intr'adevăr, acesta cunâsce, afară de 

Transmarisca, încă două oraşe : Drobeta (Turnu-Severin) ŞI 

) Luna Ilzeapos 0 găsim întrebuințată în Beoţia, "Fhessalia, Amphissa, Etolia, 

Heraclea, Corinth, Megara, Cos, Calymnos, Rhodos (aci chiar şi pe mănuși de 

vase). Cf. Iudices la Corpus Iuscriplionunt Graecarum, p. 47. Pentru numele per- 

sonale “Agraziâupns Şi Qizans tot acolo pp. 7i şi 93 şi Pape IWărterbuch der grie- 

chischen Ligennamen s. v. 
2) Băcking, op. cit. |; 292. 
3) Notitia Dignitatum. Or. VII, 13, li=45. 46, 

€) Or. XLIL 616, 243 35,
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Dinigothia! (=Dinogetia, la gura Siretului lângă Galaţi). 

Ba chiar urmatârea frasă ce o găsim în panegiricul atribuit 

lut Eumenius din a. 296 şi referitore la Constantius Chlorus, 

ne autorisă a susţine că întrega Dacie Traiană fusese restituită 

imperiului: «Partho ultra Tigrim redacto, Dacia restituta, 

porrectis usque ad Danubii caput Germaniae hacliaeqguc 

limitibus».?) 

1) Or. XXXIX 24. 
:) XII Panegyrici latini ec. Acmili i . ] ' ec. Aemilius Baehrens, Lips. 1574, $ . 

Fumenius von Augustodunan, Freiburg und Tibingen, issa Sam. Brandt,
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VAMILE ILLYRICULUI SI RIPEI THRACE 
(eVBLICVM PORTORII ILLYRICI ET RIPĂ TIIRACI£) 

2sc- 22 
8. |. Provenina: Frumos monolit de marmură din fosta co- 

lecţiune a greneralului Mavros. S'a găsit la 1829 cu ocasiunea gasit. 9 
„ dărâmării de către Ruşi a fortăreței turceşti numită «Cetate» 

situată la câte-va kilometri spre Sud-W est de Turnu-Măgu- 

rele. A fost aflat în zidul porţii acelei fortărețe. El provine 

de sigur din ruinele .coloniei antice Oescus (Ghighen), de 

unde a fost adus mai târzii şi întrebuințat ca material de 

construcţiune. (Vedi mai jos ş. VII către fine). 

$. II. Natura; Monumentul a servit de basă unei statui înăl- 

ţate de către Senatul coloniei Oescus în ondrea lui Iulius 

Capito, arendaşul general al vămilor Iilyricului şi Ripei Thrace: 

C(onductori) p(ublici) pțortorii) Illyricţi) el rțipae) Tihraciae). 

Inscripţiunea este săpată cu frumbse litere pătrate ca- 

racteristice pentru epoca Antoninilor. 
Primul rând având litere mat mari, figureză pe plintă, 

asupra cadrului inscripţiunei. 
Monolitul'de marmură este în genere bine păstrat, afară 

de o spărtură în partea stângă superidră şi câte-va știrbi- 

turi la marginea din drepta, din care causă unele litere 

mărginale ati perit cu totul, iar altele sunt parţial stricate. 

Ast-fel în partea dreptă, la începutul primului rând lip- 

sesce una sati două litere, prenumele tocmai al persânei 

onorate ; la începutul rândului al II-lea litera E din ET; la 

începutul rândului al II-lea liţerile:CO ŞI jumătatea superioră
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i LC APIT ONEC EPDILYRIGĂ 

A | FI:SI RMI ATIVMHON [OR ATOIE, 
ATENTI AE DICVNDAEITEMSACERD OTAB 
“4 ABORDINECOL'VLROESG:E-STATVA MAERECO 
. DECRETISIAMPRIDE MA BEODEMORDIN 
ORA MENTIS: TIVIR AIITE M-DECVRONA 
“LIB-ORNA MENTISHONOR ATO*ABORDNBI 

JAR:V LPIAEPOETOVIONENSIS»/. 
z ANN ONIA SVPERIORE:VLPRATAR- 
*I EXME DE SIASVPERIORETRAIANAE SARA 
“4 ZEGBTHVSENSIVMEXDACI ASVREROR 
ITEMI VIRALIBA BOR DIN EMVNICIPT 

" FSJROMY LENSIVMBVLEVTAECIVITATIS 
PONTIC AŞITOMITANORV M-PATRON 

J$ . AWVCA&LC OLIVLP*OESC - 
EVORDI COL LP*OESGSTATVA RR 
AC OLLATOCVMORNAMENTSSACERI 

E |nOTAL bExDE CRETOETORNA MEN Şi 
:- BUTVLRALA MPRIDEMHON ORATO: 

“ OBELVS ERGASEMERITAHON ORE. 
f ENCON EN T VSIMPENDIVMREMST. 
| LD DD | 

     
   

  

   

    

    
   
   

  

  

    
   

  

     

  

    

  

    

     

  

     

  

   
    

  

    
            
     

  

Monumentul onorar al lui Julius Capito, arendașul genvral al vamilor Iiyriculuf.
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din 1 ale cuvântului COL, şi la începutul - rendului al IV-lea 
litera S şi ceva din E de la cuvântul SENTENTIAE. 

La marginea din stânga : rândul al V-lea: “a dispărut 

aprope de tot litera L “din COL; şi E final din cuvântul 

SVPERIORE (rândul al XII- lea), iar E final din "AERE (ren- 

dul al XVII-lea) lipsesce cu, totul. sI 

„Ul. “Tex: a o 

VL .CABITONI: C-:P-P-ILLYRIC: .. 

QR" T-OMNIB'HONORIB-AB'OR» 
col. FL: SIRMIATIVM " HONORATO : Ţ 

sjINTENTIAE "DICVNDAE . "ITEM SACERDOTALB 

5 „AB ORDINE COL:VPL: OESC-E-STATVAM AERE CO, | 

DECRETIS IAM PRIDEM AB EODEM ORDIN Si 

ORNA MENTIS : il VIRAL : „ITEM : DECVROxA 

- LIB: ORNA MENTIS HONORATO : AB ORDNB 
COLONIAR:VLPIAE POETOVIONENSIS: 

10: EX PANNONIA SVPERIORE-VLP: RATAR: 

EX MOESIA SVPERIORE TRAIANAE SARM 

" ZEGETB VSENSIVM : EX DACIA SVPERORE 

ITEM * sl VIRALIB - AB ORDINE MVNICIPI 

ROMVLENSIVM BVLEVTAE CIVITATIS: 

15 PONTICAE TOMITANORVM : PATRONO 

AVG : COL:: VLP : OESC: 

ORDO - COL: VLP : OESC: STATVANM: "ERP 

COLLATO * CVM ORNAMENTS SACER 

 DOTALB ' EX DECRETO ET ORNAMENT: 

20. VI VIRA - LAM PRIDEM. HONORATO: 
| OB. EIV.S ERGAI SE MERITA - HONORE 

CONTENTVS IMPE E N.D LV.M REMST. 

LD Di: D. 

Di 

) pe discul reprodus mal sus  lipseşee în rondul aj ur. lea rostul literei 

L din COL,
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Pe: petră se vede încă locul unde se înălța statua lut Iulius 

Capito. . 
„„ „Nălţimea actuală : 1,75; Lărgimea : 0,79. 

> feței scrise : 1",04; Grosimea : o",60. 

Ş. IV. Literatura: S'd publicat de d. Th. Mommsen în Corp. 
Iuscript. Latin. UL nr. 753 după trei copil: una a lui Neige- 

baur tipărită în Bulle/tino dell Instituto di corrispondenza 
archeologica per Vanno 1845, pag. 157, (= Inscriptionum 
latinarum selectarum amplissima collectio, III ed. Henzen 
nr. 5280); a doua a lui Aug. Treb. Laurian, apărută în 
Magazinu' Istoricu pentru Dacia, tom. II (1846) pag. 84, 
și în Schneller Ueberblichk der Geschichte der Romanen (1846), 
p. 16, şi în Sifsungesberichte der Wiener Akademie V, 554, 
după care aii reprodus Neigebaur Dacien aus den Ucber- 
resten des Klassischen Alterthums, p. 120, Kandler Istria 
1849, p. 38 şi Mici. Î. Ackner et Fr. Miller, Die Rimischen 
Inschriften în Dacien, Wien, 1865, p. 177, nr. 884; şi în 
fine a treia copie, a lui Mihanovici procurată d-lui Mommsen 
de către Miklosici. Apot Ern. Desjardins a publicat monu- 
mentul in Comgtes -rendus de Academie des Inscript. ct 
Belles-Lettres 1868, p. 110 seg. cu reproducere xilogra- 
fică ; idem în Annali del Instituto, 1868, p.7. Cf. C.I. 
L. III, p. 992. O copie exactă făcută de not se află repro- 
dusă în Supplementul volumului al III-lea din C.I. L. nr, 
7429. 

Din variantele ce ne întâmpină la sus menţionaţii scrii- 
tori, notăm pe cele următore: 

Rendul 1-iii : VE Neigebaur.— CF: P- ILLYRICO Nei- 
gebaur. — ILLYRICI Laurian. — ILLYRIC/ 

| Desjardins.— ILLYRIC Mommsen. 
» 2-lea: TR-T Laurian (Citind tribun titulo). — 

R-:T Mihanovici, ET Neigebaur.— ORDINE 
| „ Netgebaur, | 
„» 3-lea: MVNICIPI Neigebaur.— man Monunsen.— 

la fine F... Neigebaur.



Rândul 4-lea: 

>» 

» 

> 

>» 
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: TENTIAE Mihanovici.— SENTENTIAE Lau- 

rian.'— TEMPERENTIAE Neigebaur.'— 
senTENTIAE Monunsen. — SACERDOTAL 

- Mihanovici, Desjardins. — SA CERDOTALI 
„+ Neigebaur, 
5-lea: OESC-ET Laurian. — OES:'E Mihano: 

vici. — OESCE Neigebaur. — COLLATO 
Neigebaur.—CO Laurian şi: Moinmsen.-— 

"+ COJ: Desjardins. î aa 

6-lea: 

S-lea: 

II-lea: 

12-lea: 

13-lea: 
16-lea: 

"17-lea 

18-lea: 

20-lea : 

--“22-lea 

ORDIN Neigebaur.— - ORDIN/ Desjașdine. 

ORDINE Mommsen, Lauvian. 

'ORDN Mihanovici. — ORDINE Neigebaur, 
ORDNE Desjardins. 
SARMI Neigebaur, Laurian. — SARM Mi- 

hanovict: —SARM] Desjardins. i 
SEGETHVSENSIVM Mihanovici: -— SVPE. 

RIORE Neigebaur. — SVPEROR Mihano- 

vici.—SVPERORI Desjardins. 

MVNICIPIL Laurian. 

AVC Mihanovici.— omis la Neigebaur. 

: ZR Mihanovici.— ERE Neigebanr, Latt- 

vian, Monumsen. 

ORNAMENIS Laurian din erore tipogra- 

fică, ORNAMENTIS Mommsen, Neigebaur. 

II VIRA Mihanovici.— 1 VIRAL Laurian, 

“Neigebaur, Mommsen. — PRIDDEM din 

erre de tipar. 

“ REMIST Mommsen.— REMISIT N Neigebaai, 

Laurian. 

Iul(io) Capiloni conductori) publici) plor- 

torii) Lilyrie(i) [cj rfipae) T(hraciae), omnib(us) honorib(us) 

ab ord(ine) [co]l(oniae) Fl(aviae): Sirmiatium honorato; et 

[sententiae dicumdae item sacerdotahb(us )ab ordine col( oniae) 

Ulp(iae) Oesc(ensium) et statu[a] aere col(lato), decretis iam 

pridem ab eodem ordine ornameniis II viral(ibus); iten
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decurionalib(us) ornamentis honorato ab ordinib(us) colonia- 
DI) Ulpiac Poetovionensis ex Pannonia superiore, Ulp(iac) 

Ratiar(iae). ex. Moesia superiore, Traianae Sarmizegethu- 

sensium ex Dacia superiore; item Il viralib(us) ab ordine 

mamnicipi Romulensium ; buleutae civitatis Ponticac Tomi- 
tanorum; patrono Augţustalium) col(oniac) Ulp(iac) Oesc(en- 
sint): ordo col(oniae) Ulpţiac) Oesc(ensium) statuam acr[e] 

collato cum ornamentis sacerdotalib(us) ex decreto, et ornu.- 

ment(îs) II viral(ibus) iam pridem honorato, ob cius era 

-se' merita. Honore contentus impendium remisil. L(ocus) 

d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). | 

„Traducerea : Lui ... Iulius Capito arendaşul general al 

vămilor Iilyricului şi Ripei Thrace, onorat cu tâte onorurile 
de către senatul (ordinea decurionilor) coloniei Flavia Sir- 
mium ; onorat şi:cu dreptul de a vota, cum asemenea ono- 
rat cu onorurile sacerdotale de către senatul coloniei Ulpia 
“Oescus şi cu statui pusă din cheltuiala comună, după ce 
deja mai înainte prin decrete fusese onorat de către acelaş 
senat cu. ornamentele  duumvirale ; asemenea onorat cu or- 
namentele decurionale de către senaturile colonielor Ulpia 
Poetovium din Pannonia Superidră, Ulpia Ratiaria din Moesia 
Superidră, Traiana Sarmizegethusa din Dacia Superidră ; 
asemenea onorat cu ornamentele duumvirale de către se- 
natul Municipiului Romula; Senatorului cetăţii Pontice a 
Tomitanilor (Tomi); patronului Augustalilor coloniei Ulpia 
Oescus : Senatul coloniei Ulpia Oescus Ci-aii pus acestă) sta- 
tuă din cheltuiala comuna cu ornamente sacerdotale acordate 

„prin decret, şi fiind deja mai înainte onorat cu ornamentele 
duumvirale, pentru meritele lui către dânsul. Iar el mulţă- 
mit cu ondrea ce i s'a făcut, a remis cheltuiala. 

Locul: datu-s'ati prin decretul decurionilor. 

$. VI. Epoca: Monumentul -pâte fi: datat între a, 161—169 
d: Chr., adică în timpul împărăției celor dout fraţi Marcus 
Aurelius şi Lucius Verus, * a i 

ri
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Acesta resultă mai intâită “din! următârea inseripţiune g pă- 

sită la Nicopolis : 1) 

NWINI AVGVSTOR 
ET GENIO PePoHERMES 
IVLIORVM : IANV 
ARI CAPLITONIS 
EPAPHRODITI 
_CONDVCTORVM 
PoPolLLYRICI ET 
RIPAE THRACIAE 

» SERo VIL» POSVITa 

Numâint Augustor(um) ct Genio p(ublici) p(ortorii), 

Hermes Iluliorum. lanuari Capitonis Epaphroditi conduc- 

torum p(ublici) p(ortorii) Jilyrici et ripae Th aciae ser(vus) 

vil(icus) ostil. : 

Este de sigur vorba în acestă ultimă inscripţiune de trei 

fraţi Iuliu: [anuarius, Capito şi Epaphroditus, fiind câte- -și 

trei împreună arendaşt generali al vămilor Iilyricului ş ŞI Ripei 

Thrace. Unul din aceşti frați este tocmai Iulius Capito din 

inscripţiunea bucurescenă, căruia colonia Oescus X-a înălţat 

statua, într'un timp când pote numai dânsul ţinea vămile 

în arendă. De re-ce altarul este închinat divinităţei a două 

Auguşti (Numini Augustorum), aceştia nu pot fi de cât 

Marcus Aurelius şi. Lucius Verus, deci ambele monumente, 

cel de la Nicopoli ca şi cel bucurescen, pot fi datate între 

a. 161 —169. A | 

Acestă conclusiune se confirmă mai departe. prăn in- 

scripțiunea bucurescână. Aci se dice în rândul al 12-lea că: 

Zarmisegethusa se află în Dacia superidră : Zarmizege- 

3) C.1, L. S. II 7434,
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* ihusensium ez Dacia superiore. Din cele arătate mat sus la 

inscripţiunea sub nr. 14, scim că divisiunea Daciei în: Su- 

perior. şi Inferior ţine până după suirea pe tron a lui M. 

Aurelius şi L. Verus, după 7 Martie 161, iar cea mat ve- 

che amintire despre divisiunea triplă a provinciei este pos- 

terioră morţii lui L. . Verus, adică după 15 lanuarie 169. 

$. VIL. Ovsorvaţiuni: Inscripţiunea n6stră este destul de în- 

semnată pentru ca să merite a ne ocupa ceva mai mult de 
densa. 

Şi mal întâiii să vedem redacţiunea textului. 
„„Redaețiunea Henzen,!) în lipsa unei descrieri exacte a monumen- 

tului, a presupus că textul s'ar compune din dout inscrip- 
țiuni săpate fie-care pe câte-o faţă, cu alte litere şi la epoce 

deosebite: că prima inscripţiune, care s'ar termina cu rân- 

dul al XVI-lea, ar conţine titlu proprii onorariii săpat pe 

baza de marmură înălțată de către colonia Oescus lui Iulius 

Capito; iar cea d'a doua (rândul 17 până la fine) ne-ar pre- 
sinta numa! extractul decretului pentru ridicarea statuii, îm- 
preună cu indicaţiunea că persâna onorată a restituit costul 
monumentului; şi. în fine, că din causa identităţii subiectu- 
lui şi a termenilor întrebuinţaţi, lapicidul din erâre ar fi 
reprodus într'o inscripţiune cuvinte luate întocmai din cea- 
Valtă inscripţiune. Ca exemple, numitul învăţat aduce ur- 
mătârele: statuam etc., din rândul al XVII-lea este corect, 
subînţelegându-se un verb uşor de suplinit, pe când în rân- 
dul al V-lea acelaşi cuvânt statuam nu 'şi are locul; 
vice-versa : honorato. din rândul al XX-lea se potrivesce 
mai bine la rândul al VI-lea, pe când acolo acest cuvânt 
nu se combină cu restul frasei,' pentru că am aștepta să 
urmeze câte-va cuvinte identice cu cele din rândul al V-lea. 
Vorbele statuam aere collato din rândul al V-lea at fost 
deci reproduse din cea-l altă inscripţiune, ceea-ce lapicidul 

A: 

1) Budtatino dell Instituto di corrispondenz spondenza ar chcologica | er Panno 1 
Roma 1848, p. 156 seq.—0Orelli- Henzen, nr. 5280. ,. . P . o 1848,
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a putut face cu atât mai uşor, cu cât în rândul al XVIII-lea 
acele cuvinte erai precese de altele identice ca în “rândul 

al V-lea. Henzen crede că lapicidul a voit să scrie: sacer-: 

dotalibus ab ordine col. Ulp. Oesce ornamentis honorito, 
cu atât mai mult că, după cum se vede din rândulal XVIII-lea, 

atari ornamente sacerdotale se decretaseră lui Capitone. 
Fără a fi siliţi să admitem existenţa a două inscripţiuni 

deosebite, de 6re-ce textul ocupă numai o singură faţă a basei, 

şi este scris în întregime cu acel€şi caractere, cată totuşi - 
să recundscem, că repetiţiunea inutilă a mai multor cuvinte 
încurcă sensul şi face ca redacţiunea textului pe alocurea 
să fie incorectă. 

Este învederat că cel care la compus s'a găsit în per- | 
plexitate asupra locului unde ave să înşire Gnorurile ce Co- 
lonia Oescus acordase lui Capitone. Acesta fusese patron 
al Augustalilor (r. 15) obținuse mai ânt&iti ornamentele duum- 
virale. (r. 6, 19), şi mai în urmă fusese. onorat; cu dreptul de 
a vota în curie (Fr. 4), cu ornamentele sacerdotale (r. 4;18) 
şi cu o statuă înălțată prin subscripţiune publică (r. 517). 

Scriitorul nefiind sigur dacă tâte acestea trebuesc puse 
la început între onorurile acordate aceluiași personagiii de 
către Sirmium şi Poetovio, sai decă ele trebuesc să fie in- 
dicate la sfârşit, a intercalat în partea finală a textului ono- 
rurile lui Capitone menţionate deja mai sus (afară de jus 
sententiae dicundae), adiogind că: pe lângă acestea Oescus 
mai decretase ornamentele sacerdotale, după ce deja mai 
înainte aceiaşi colonie acordase lui Capitone şi ornamentele 
duumvirale. Ast-fel s'a lăsat în fie-care loc câte ceva nepo- 
trivit şi fără legătură, acusativul statuam în rindul al V-lea, 
et ornameni(is) duumoiral(ibus) iam pridem honorato în rîn- 
dul al XIX-lea.. D. Mommsen!) crede că trebuia a se 
scrie ast-fel: ordo coloniae Ulpiae Oescensium statuam aere 

collato cum ornamentis sacerdotalibus et iure sententiae di- 

4 C.I. LII nr. 753, 
13
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cundae, decretis iam pricdem ab eodem ordine ornamentis 

II oiralibus. | , j 

Afară de inscripţiunea menţionată mai sus ($. VI), afară 
adică de altarul înălţat divinității celor dout Auguşti (M. 
Aurelius şi L. Verus) şi Geniulut vămilor Illyricului, de către 
servul Hermes, cilieus sati economul celor trei frați lulii, aren- 

daşii acelor vămi, mai avem încă următorele două monumente 
referitâre la aceşti însemnați financiari ai timpului. 

Unul este un altar găsit la Lom-palanca (vechiul Almus), 

pe malul drept al: Dunării 1) şi pus de acelaş Hermes, servus 
vilicus :. 

O Pa . 
UE N LIU fiul 

ORVM IANW 
RI CAPITONIS 
EPAPHRODITI N 

C-P-pP. 
HERMES SERVI 

P 

Genio Ilulilorum Ianuari Capitonis Epaphroditi n(os- 
trorum), e(onduetorum) p(ublie:) p(ortorii), Ilermes ser(eus) 
zi[i(lieus)] p(osuit). 

Al douilea monument găsit la Hrastnig: pe riul Sava, 
unde a fost staţiunea antică Atrans (Trojana lângă S. Oswald) 

t 

DC. I.L. II nr. 6124. In rindul al IV-lea de sigur trebue să citim: Epa- phrodili n(ostrorum), iar nu Epahroditini, cum se vede la Desjardins, op. cit, p. 9, de Gre-ce se scie că în inseripțiunile puse de sclavi pentru stăpânii lor, N precedat de prenumele sâti gentiliciul patronului însemnâză : nostri, NN nosiroritn. De ex, : AVG * N CAES - N - etc. Aceste prescurtări se introduc de la Marcus Aucelius încoce şi servă de indicii chronologic pentru data monumentului,
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în Noricum 1) s'a înălțat de către Eutiches,.un alt sclav de 
sigur al aceloraşi ulii: 

Do 1 M 

EVTYCHES 

IVLIOR 

C-P-P: SER > SCR 
STATIONIS : BOIOD/ 

EX VIK BENIGNI VIL 

STAT:ATRANTIN 

ARAM * CVM SIGNO 

“LVNAE 

EX VOTO + POSVIT . 

P-R:S-T:CLA-SENILL sie 

D(eo) i(noieto) Mţithrae) Eutyehes, Iulior(um) cţondue- 

torum) p(ubliei) p(ortorii) ser(ous, contra) seriptor stat(io- 

his) Boiud(urensis), ex vil(ario) Benigni vil(liei) stat(ionis) 

Atrantin(ac), aram cum signo Lunae e voto posuil p(ro- 
curalore) r(ationum) stummarum) T. Cla(udio) Senill(o)? 

Aceste trei monumente alăturate cu cel bucurescen ne 

arată :, 
1. Că numele celor trei fraţi Lulii, cei ma! bogaţi Gmeni 

al ţimpului, ajunsese în ţările dunărene ca să se identifice 
cu însuşi publicum portorii, căci sclavul Hermes înalță 
altare când Geniului vămilor, când Geniului Iuliilor, arendaşii 

acestor vămi ; " 

2. Că Iulius Capito a fost arendaşul general al vămilor 

Iilyricului şi Ripei Thrace, ţinând în arendă aceste vămi 

când singur, când împreună cu fraţii săi Iulius Januarius 

2 C. 1. L. 5121.
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şi Lulius Epaphroditus în primii ani de domnie ai lui Marcus 

Aurelius şi Lucius Verus de la 16i—169; a 

'3) Că din cei trei fraţi, Iulius Capito a fost in deosebi 

onorat de către Senatul sai consiliul decurionilor coloniei 

Ulpia Oescus (astă-di Ghighen), decretându-i-se : 
a) ornamenta duociralia, cari ca şi ornamenta (puin- 

quennalitatis se obicinuia a se acorda printr'un decret al 
curiei persânelor de distincţiune pentru: merite extraordinare, 
tot aşa precum la Roma se acorda prin decret ornamenta 
consularia, praeloria, aedilicia şi quaestoria. Liberţit că- 

pătati numai ornamenta decurionalia. Aceste onoruri însă nu 
dedâii dreptul cui-va ca.'să intre în Curie, ci numai să se 

bucure de privilegiile externe! ale cluset 1); 
b) jus sententiae dicundae; adică dreptul ca cine-va, 

fără de a fi senator sati decurion propriti-dis, să potă a'şi 

spune părerea şi de-a vota în .curie:: senatores quibusque 
in senalu sententiam dicere licet?); 

„6) ornamentu sacerdotalia, privilegiile externe ale sa- 
cerdoteliit; | | 

d) situa. aere collato, statuă făcută cu bani strînşi din 
contribuțiune publică. | 
4. Că afară de Oescus, alte ştse cetăţi decernară ace: 
luiaşi Iulius Capito diferite onoruri municipale ; şi aceste 
cetăți sunt: , 

“a) In Pannonia. superioră ; : Colonia Ulpia Traiana Poe- 
looio .(astă-qi. Pettau), .pe Drava, în. Ștyria ; 
6) In Pannonia Inferidră : Coloniă Flavia Siimiatium 
saii "Sirmium (adi Miiroviea), pe. malul stâng al Savei; 

D Marquardt, Rom. Staatsceriraltung, I, 509, şi isvorele acolo indicate. 
) Lex Iulia municipalis lin. 9G: neve îsei senator, neve «lecurio ere ton- 

scriplus esto, nere sentenliam dicito. lin. 109: mei “quis în comun quo municipio, 
colonie, praefectura — în senatu, decurionilus consereipleisque esto mere quci îi 
în co: ordine sententium deicere ferre liceto.. Cf. Papinian Digest. 50, 2, 6, î: 
priiilegiis cessantibus 'celevi, 25 corum causa 'polior habetur în sententiis ferendis, qui pluribus codem 'tempore suffi: agiis ue decurionis decorati sunt. Sed et qui pluves 
liberos halct, în suo coliegio primus senlentiam vogatur ; ceterosque honoris ordine praccellit.  Marquardt, op. cit. 1 D503 observă corect că îus. decurionis, esle îns senlentiae dicendae.
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e) In Massia Superisră : Colonia Ulpia Ratiaria (adi. 

Arcer-Palanca) pe malul drept al: Dunării, la sud de Vidin 

în Bulgaria ; 

d In Mesia Inferiâră : Civitas Pontica Tomitanor um, 

adică Tomis (astă-di Constanţa la Marea-Negră);. - 

__e) In Dacia Superidră: Colonia Ulpia Traiana Sarmi- 

zsegethusa (astă-di Grădiştea, magh. Vărheiy, în valea Ha» 

ţegului în Transilvania); şi 

f) In Dacia Inferidră : Municipium, mai terdui Colonia 

Romulensium saă Romula (astă-di Reciea, jud. Romanați), 

iar nu Romula din Pannonia inferidră, pentru motivul, între 

altele, că în ordinea cum sunt înșirate cetăţile în inscrip- 

ţiunea bucurescână a lui Iulius Capito, Romula e precesă 

de Sarmizegethusa şi urmată de Tomis, deci se află îindi” 

cată în ordinea geografică. In fine 

5. Pentru ca cele şepte cetăți mai sus arătate s să ono- 

reze pe Iulius Capito, arendaşul general al vămilor Iyricului 

şi Ripei Thrace, trebue să admitem că ele eraii coprinse: în 

jurisdicţiunea financiară a acestui bogat: personagiii, şi: că 

anume ele se găstii situate pe linia Vamal, eraii puncte 

saii staţiuni vamale. Prin urmare Iulius Capito ţ ținea vămile 

celor două Mossii, celor două Dacii şi celor două Pannonii, 

probabil ŞI ale Noricului (pe baza. inscripțiunei. C. LL. UL: 

ŞI21: reprodusă mai sus), pote şi ale Dalmației şi Retiei (vedi 

mai departe), deci întrega circonscripţiune financiară a II- 

Iyricului și Ripei Thrace. 

Dar să vedem mai de aprope organisarea acestor vămi sani iri 
cului, 

  

puri ale imperiului, întinderea întregului teritorii vamal cu 

divisiunea lui in mai „multe districte ŞI principalele. staţiuni 

vamale constatate prin monumente epigrafice. 1) 

1) Stadiele principale de care ne servim aci asupra impesitelor indireele 

sunt: R. Caguat, Iitude historigue sur les împils indirecles chez les Domains, 

Paris 1889, unde se află indicate şi serierile mai vechi asupra, subieclului, Apoi
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Romanii înțelegâi prin portorium tre! feluri de impo- 
site : oama, accisele şi. tazele impuse călătorului pe dru- 
muri şi la trecerea rîurilor. 

Se deosibea : portorium terrestre şi portorium mari- 
* timum 1); primul era perceput la fruntariele de uscat, la por- 

țile oraşelor sati la drumuri; cel de al douilea în porturi. 
Portoria erai socotite une-ort în ceetigalia, ba cectigal mai 
terdiii devenise sinonim cu portorium. 2) Isvor principal de 
venituri în tote statele grecești, vămile ne întâmpină de 
timpurii şi în Italia, iar la Roma deja sub regi. Prima men- 
țiune se face cu ocasiunea r&sboiului contra lui Porsenna. 
Senatul: scuti plebea de portorium ŞI chiar de /ributur, 
lăsând celor bogaţi sarcina ca să procure Statului banit de 
cari va avea nevoe.5) In a. 199 a. Chr. portoria se perceptii 
la Puteoli şi la Capua: pentru tesaurul statului roman ; de 

„aci înainte numărul lor se înmulțesce, ast-fel că la înce- 
putul primului secol înainte de Isus-Christos în porturile 
principale ale Italiei se percepea un drept de vamă, iar pe 
căile cele mari, și în interiorul ţărei, călătorii plătei taxe de 
trecere. Accisele momentan desfiinţate în a. Go a. Chr. de 
către pretorul Q. Caecilius Metellus Nepos, furt din noii 
introduse, căci de la Caesar încâce rămâne în permanenţă 
o vamă de import pentru mărfurile str&ine.*) Imptratul Neron 
ia măsuri pentru reprimarea abusurilor, a speculaţiunilor şi 

Portorium. : 

Av. Domaschewski, Archăol. — cpigr. ALittheil, XIII, 129—154; M. G. Can- tacuzene, „De Pimpol sur Pimportation ct Pexportation des merchandises că Tome sous lu Dcpullique ct sous bIimpire, Paris 1894; Marquardt, Zom. Staatscerurult. II2 269 seq.; Tostonrzen Archăol.-epigy. Mitheil, XIX, 1927—141, 2 Lex Antonia de 'Termessibus în C. 1. [. | 204 1. 31 et seq. ) Cod. Jul, DL 61, 5: eUniversi provinciales pro his rebus quac ad usum proprium vel ad fiscum inferunt... nullum vectigal a slationariis exigantur.» | C[. ibid. 1V, G1, 6—8. Alte denumiri erai : fclonium sait teloneu, grec. Vuze a 200, reuni Sail zîos. po îi ul ”, Lit Liv. II, 9: 3ulta iilur blandimenta edi per id tempus ab senutu GG... L OFOris quoque et tribulo plebs liberala, ul «divites conferrent i oncri fer essent. Dionys, de Ialicarnass, V, 29. Ferrent, spi oneri firemlo 4) A sc vedea R. Cag , istorii « 
„ Vagnat, Zlude historiue sur les împuls încliree 

i 
recles cheg les Domains, Paris, 1882, p. 6 şi urm, ” e de
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jocurilor la bursă, introduse de publicani, şi ordonă ca ta- 
riful fie-cărui imposit să fie afişat.!) 

Mai ales de acum înainte graniţele imperiului, limes im- : 

perii, sunt supuse la o regulamentare vamală cât mai precisă. 

Era cu totul oprit exportul ferului brut şi lucrat, exportul 

armelor, vinului, unt-de-lemnului, grinelor, sării şi aurului ; 

pici o marfă importată însă.nu se bucura de scutelă. 

Pe lângă vama de fruntarii, unde se plătea un drept 

uniform, oraşele libere şi aliate își avei venituri proprii de 

la vămile maritime şi pe uscat, de la accisele ce se perce- 

pei la porţile lor, de la. taxele de trecere pe .poduri; ba 

chiar provinciile în parte sai mai multe provincii reunite 

posedaii propriile lor vămi de fruntarie, alcătuind mari cir- 

conscripţiuni vamale, existente deja sub republică, lăsând 

urme de a lor ființă până în evul-mediii. 

Aceste circonscripţiuni eraii : 1. Sicilia ; 2. Provinciile 

spaniole ; 3. Gallia Narbonensis ; 4. Cele tres Galliae, adică 

Lugdunensis, Aquitania şi Belgica, separate la Sud şi Ost 

printr'o linie vamală de Narbonensis, Italia, Retia şi Ger- 

mania liberă; 5 Britannia ; 6. Illyrieum et ripa Thraciae; 

7. Provinciile asiatice; 8. Aeguptul, şi 9. Provinciile 

a(ricane.?) “ 
Din aceste g circonscripţiuni vamale, aceea care ne. 

țiunea vămilor 

Circonserip- 
țiunile vamale 
în imperiul ro- 
man. 

Administra- 

intereseză este Illyricum et ripa Thraciae. silyriculuişi Iti- 

Un fapt care a scăpat din vedere lui Marquatdt, Des- 

jardins ca şi d-lui Cagnat,î) şi pe care la accentuat d. 

Domaschewski 4). este că sub împăratul Marcus Aurelius 

(după a. 168), sai sub Commodus, vămile aii încetat de a 

sei "Thrace. 
—— 

1) Reformele lui Nero (Tacitus aun. XIII 31) sunt: 1. ut Zeyes cutius ue 

publici occullue ad id temps proscriberentur ; 2. omissas peliliones non ullra cunuut 

vesunerent, adică taxele, ce publicanii ar îi negligiat cu să le încaseze în curs 

de un an, să fie nule; 3. Romue praetor, per protincias «ui pro pruclure cul 

consule esscut intru adeersus publicanos extra ordine reddercut ; 4. Confirmarea 

scutelii de vamă a militarilor. e E . 

2) Marquardt, op. cit, Il, 271 sed. 

3 Op. cit. p. 20—46 şi p. 9l sed. 

3) Op. cit, 131.



__200 "GR. G. TOCILESCU 

mai fi arendate, întroducendu-se sistemul percepţiunei di- 

recte prin funcţionari imperiali. Acesta resultă în chip ne- 

îndoios din isvârele epigrafice referitore la ambele feluri de 

aâministraţiuni vamale. 

Ast-fel, întruna şi aceiaşi staţiune ne întempină inscrip- 

ţiuni de ale funcţionarilor ambelor administraţiuni vamale, 

cum trebue să se şi întâmple; nici o inscripţiune însă nu 

menţioneză funcţionari ai ambelor administraţiuni vamale, 

ca existând la o laltă şi în acelaşi timp. De exemplu: la 

Nicopolis, cea din urmă menţiune despre arendarea vămil 

Ilyricului dateză din timpul -domniei împreună a lui Marcus 

Aurelius şi [.. Verus (161—169),.cum resultă din inscrip- 

țiunea reprodusă mai sus de pe C.I. L.Illnr. 7şI. Prima 

menţiune despre administraţiunea imperială a aceleiaşi văm 

se face sub împăratul Commodus. 

Următârea inscripţiune săpată pe un altar găsit la Ni- 

copolis,:) ca şi precedentul, nu lasă nici o îndoială asupra 

lucrului : 

1 ON: 
ET NVM AVG 

„N ET PP PROC 

AVIANIO BEL 

5 LICO MACEIO 
„. CAESSN+SERVe 
VILICVS VEC .: 

TIGAL ILLYRI 
CI IDIB+SEPT 

10 MAMERTo+ ET p.Chr. 182. 

RVFO»COSe 

. ? 

DCI. [. IM S. 7435. Petra nu s'a găsit la Lajine, ci în Nicopolis (a- 
nitz, Donaubulgrien Il p. 195) şi este un altar deosebit de cel din C.I L Do | „LL.
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I(oci) o(ptimo) m(azin:o) et numțini) Aug(usti) n(ostri) 
et publici) portorii) proc(uratore) Aovianio Bellico Maceio 

Caes(aris) n(ostri) sero(us), cilieus occtigal(is) Iliyriei, idib(us) 

Sept(embribus) Mameri(ino) el -Dufo co(n)stulibus). 

De asemenea la Tsierna (astă-di Orgova-Vechia) ur- 

mătorea - inscripţiune 5 din a. 187: 

HERCVLI: AVG- VALER: 
FELIX - RVE: SATVRNINI: C-P-:P. 
T:P:EX PR-IV-STATIONIS 
TSIERNEN * IIIL - ID * ANNO * XI 

5 BARBATO + ET: REGVLO: COS. 6) 
EX - VOTO : POSVIT 

Herculi Augusto), vale(tudine) r(ecuperata) (?) Feliz, 
Ru/i Saturnini ețonduetoriis) p(ublici) pțortorii) î... p... (ser- 
cus), ex pr(aeposilo) IV... stationis Tsiernen(sis), III ka: 
ltendas) Noc(embres) (?), Barbaro et Regulo co(n)s(ulibus), 

eX colo posuil,. 

Tot ast-fel inscripţiunea găsită la Celei și comentată 

sub nr. 16 din presenta publicaţiune. | 
Aceste monumente confirmă părerea de mai sus asu; 

pra modificării introduse în administraţiunea vămilor. 
Dacă monumentul este înălţat în timpul când vămile Iilyri- 

cului erati arendate, atunci inscripţiunea de pe dânsul vor- 

besce de conductor publici portorii, şi de un servus, vilicus 
al acelui conductor ; din contra, când e pus în urma intro- 
ducerei percepţiei directe, atunci inscripțiunea se referă la 
un procurator şi se ridică de un servus, vilicus vectigalis 

DC. L Le UI 1568,
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Illyrici, sai servus, vilicus procuratoris ceeligalis Ilyrici.*) 
Cum vedem, o dată cu schimbarea administraţiunci s'a schim- 

bat şi numele vămii. Vama arendată se numesce publicum 

portorii Illyriei et ripae Thraciae, cea strinsă direct prin 
agenţi imperiali portă numele de: publicum portorii oeeli- 
galis lllyriei.?) Prima se dă în arendă pentru întrega cir- 
conscripţiune vamală la un conductor pe un termen anume 
de ani, şi acel conductor saii arendaş se servă în adminis- 

traţiunea sa absolut numai cu sclavi de at sti; sclavil nu- 

mesc regulat pre Conductores stăpâni ai lor. Conductores 
sunt mai mult saii mai puţin controlaţi de către procuratorii 
provinciali.) Cea d'a doua se face prin sclavi şi liberţi im- 
periali, iar în capul administraţiunei se afli Procuratores 
vectigalis Illyrici.*) 

1) Din inscripțiunile destul de numerâse menţionând funcţionari at veeli- 
galului Illyriei, nici unul nu pote fi datat înainte de domnia lui Marcus Aurelius, 
cum resultă din abreviaţiunile AVG-N:, CAES-N, şi din titlul v(ir) c(gregius). Vedi 
Domaschewski op. cit. 135. : - 

, 2) De asemenea în C. |. [. V 1864 trebue să citim: Respeclus e[t] KuuList] 
r[atus ?] p(ublici) p(ortorii) vectiga(lis) Lilyr(ici) seri) vil(ici). | 

5) GC. LL. II 5117 Atranti Aug(usto) sac(ruim) Fortunatus C. Autoni 
hufi proc(uratoris) Aug(usti) ser(eus) vil(icus). D-1 Iirsehteld, Untersucluungen, 
p. 20, nota 3 admite că acest control s'a exercitat pe tot timpul existenței 
vămii de fruntarie, pe când inseripţiunile procuratotilor vectigalis Iilyrici vorbesc 
din potrivă. D-l Cagnat (op. cit., 91) presupune că procuratorii insăreinați 
cu controlul arendaşilor nu eraă procuratorii provinciei, ci niște procuratori [i- 
naneiari special însărcinați cu acâstă misiune. Savantul nostru camarad şi amic 
citeză: C. |. L. Il 4135; V. 2896, şi observă forte corect că ori de câte ori 
o inscripţiune se raportă la un arendaş, sai la unul din sclavii lui, ne întem- 
pină menţiunea portorium Ilyrici ; ori de câte ori din contra, ea se raportă 
la un procurator, la un libert sati la un sclav al împ&ratului, atunci este vorba 
de sectigal Ilyrici, şi că în fine portorium se numesce într'o inscripțiune pu= 
Vlicum portorii vecligalis Jilyrici. Un singur lucru “i-a scăpat însă din vedere : 
acela că atunci când existaii aceşti procuratori financiari, vămile încetaseră Wa 
se mai arenda; în locul sistemului arendării, se introdusese o administrațiune 
unică, aceea a vectigalului Illyrici, avend în „capul scii un procurator zecliyalis 
Hiyrici, cum sunt cei menţionaţi în nota următâre. ME 

î) G.1. L. 1 41835; 11 759, 1565, 1647, 4024, 6675, S. III $042; v. 
»526= NI, 16. Procuratorii menţionaţi în aceste inscripțiuni nu sunt procura- tori provinciali, ci procuratores vectigalis Iiyriei, far inscripțiunea LII 5117 de mai
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Rostowzew !) constată existenţa unor procuratores inter proeuratoret unter  manci- 
-. es et ncgoli- 

mancipes et. newotiantes, din epoca Flaviilor până la. finele ante. "* 
secolului al 212; ei fură instituiți sub Nerone sai sub Flavii, 

se recrutati pâte mai ântâiii din liberţi, mai tărdiii cu deo- 
sebire din cavaleri, şi ave un biuroi central (în Gallia la 

Lugudunum, în Africa la Karthago) şi stationes conduse de 

praeposili, ce erai mai adesea liberţi, de cât sclavi. 
In Ilyricum pare a nu fi fost atari procuratori, ceea-ce 

sus şi-a găsit adevirata însemnare în următorul fragment allat. la Alberti- Irsa (lângă 
Pesta): C, 1, L. Il 10605; 

IL | 

IS - AG - CONMDVE , 

1S * DEM: POSITA 

N PI XII KRALMAI 

Acest fragment se completâză ast-fel de d. Rostowzew (op. cit., 137): 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo), Primus p(ublici) p(ortorii) Ili(yrici) vil(icus) p('0) 
s(alute) G. ulii L(ongi procuratorțis Aug(usti) cond(uctoris) ve[el(igalis)] 
ciu]sdem ; posita' [ara an]n(o) Oppi XII Kal. Mai[as). 

Rindurile 1 şi 2 sunt firesce completate exempli causa. Resultă din acestă, 
inscripțiune că 'numitul conductor era tot într'o vreme şi procurator. “Tot aşa 
int”o inscripțiune. grecâscă din Ilalikarnass (Arch.-epigr. Mith. XIX 127) nen- 
timpină dppivov ed înteptznv Yel(az0d). D. Rostowzew presupune că între cele două 
termine a quo şi post quem, adică de când s'a organisat vămile lilyricului de 
către Iadrian şi până când s'a introdus percepțiunea directă sub Marcus Aurelius— 
a fost o epocă de transiţiune, în care arendaşu! sâii conductor era tot-de-odată 
procurator ; conductores încetaseră de a mal fi nişte arendași propriit— işi ; ci 
deveniseră semi-funcționari, întocmai ca în Egypt în epoca Laghidilor. De la 
acestă stare de lucruri la perceperea directă nu mal era de cât un pas; foştii 
Conductores devin Procuratores ; agenţii subalteini devin imperiali, fără a se 
schimba ceva in aparență. 

1) Loc. citat., 134, 135. El observă că încă sub Nerone, darea justiției contra 
publicanilor cra lăsată propratorilor şi proconsulilor (Tacit XIII 51). Apoi ea a tre- 
cul asupra unor procuratori împărătesei speciali, ce nu sunt de conlundat, cum 

face d. Cagnat (op. cit. 89, 90,95), cu procuratorii financiari de mai tărdiii puşi în 
capul pereepţiunei directe a drepturilor de vamă. Inscripțiunea africană din Maktar, 
G. L.L. VIIl 11813, referitâre la un C. Septius Martialis ne arată că acesta a fost 
mai ăntâiă î iD(unus) mil(ibum) legionis I[ii1] Scylhicae, apoi procurator] Augiusti) 
ab aclis urbis, apoi p[roc](uralor)| Aug. inter mancţipes) XL Gulliarum ct ne- 
golianlis, în fine proc(urator) Ilucedoniae. Un atare procurator inter mancipes el 

negoliantes, însărcinat de a judeca contestaţiunile dintre negutătoră şi agenții va- 
mali, nu e de confundat cu procurator vectipalis, de şi ave și dânsul un biuroii 
central de sclavi şi liberţi întrebuințaţi la acest biuroii ș6u cat agenți la stațiuni 

vamale. (praepositi stationum).
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s'ar "explică prin faptul că sistemul de arenduire a vămilor 
în acest domenii a ţinut puţin timp, de la Hadrian pent 
la Marcu Aurelius. a 

In ce privesce întinderea circonscripţiunei financiare a 
Illyricului şi Ripei Thrace, acestă circonseripţiune coprindea 
un. vast tesitoriă care mergea în direcţiune - de la est spre 
vest: de la isvârele Dunării până la gurile acestui fluvii, de 
la nord spre sud: din Germania şi Sarmatia până la Iemus 
şi marea Adriatică. Ea se compunea deci, după cum am spus 
deja, din următorele opt provincii : e 

1. Iibyricum propriii dis sai Dalmatia!); 
2. Moesia superior ;?) 

- Moesia inferior cu Ripa Thraciae; 3) - 
. Pannonia superior; 4) a 
. Pannonia inferior; 5) 
. "Noricum 3 6) A

U
 
L
u
 

1) Dovadă că Dalmatia făcea parte din teritoriu! vamal at lyricului nu este numai numele săi de Illyricum, cum se chema Dalmatia în timpul luk Ausust (Marquardt, Staaiseeracaltuug | p. 144) şi cum o designă şi autorii antică (de ex. Sucton Ziber. 16: «Toto Jilyrico quod inter Italian regnunque Noricum ct 'Thru- ciam cl Îacedoniam, intergue Danuliu Jumen ct sinum maris Adriatici petet, perdomito». 'Trebell. Poll. In Ciaud. 15: «Du factus cst ct duz totius ZUyrici ; habct în potestatem '[hracios, Dloesos, Dalmatus, Pannonios, Ducos cxercilus»: ef, Tacit, Jfist. 1, 76), dar pentru acâstă părere emisă deja de Marquardt (foc. cit.) şi de Mommsen (C. 1. L. III p. 979) avem o inseripțiune găsită la Vrabie aprope de Zengg (în vechime Senia) în Dalmatia, în cuprinderea următore (Don. Mitthei. lungen 1813 pag. 195): I(uvicto) Al(ithrac) spelaeun cum omne impeusa Iler- mes CO. Antoni Rufi, prae(fecti) vch(iculorum) et condl(uctoris) p(ublici) b(ortorii) ser(vus) vilic(us) Fortunat(ianus) fecit, Insctipţiunea C. [. L. III. nr, 1568 (Me- hadia) ne arată că aceiaşi Rufus cra. con duetoy Porlorii Pannoniae ; ac6stă pro- vincie făcând parte din cireonscripțiunea Ilyricului, urmeză că si Dahmalia, ce avea acelaşi arendaş, intra în aceiaşi circonseripțiune. Deci părerea d-lui Donia- schewski (op. cit. p. 152) că Dalmatia iar li fost în atară de teritoriul vamal al Illyricului, pentru că în genere nu Sar [i găsit întw'ensa statiuni vamale, cată a [i respinsă. | ” N =) C. 1. L. II G194. | 
| 5) Despre Ripa Thracia, care nu este identică cu Mesia inferior, ci co- vespunde, părți răsăritene a acestei provincii, vedi înapoi ur, 16. CI, G. LL. 1 51, 739, 

| %.G. 1. Le UL 4063, 4105. 
5) C.1. L. 1, 753. | 
CLU, ŞIR, 5691; V. 1864; 5650. 

/
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7, Ractiă i şi | 
s. Dacia. IONI Sa e 

" Fie-care din. aceste opt: “provincii formând câte un pzi= Oeto puitiea 

blicum, - Ilyricum alcătuia oclo publica, tot aşa precum | 

vama Africei se numia [[]1] publica A fricae ;) “după cele. 
patru districte: financiare ale sale, cari mai târdiii sunt. şi ad- 

ministrative : Africa proconstilaris, "Numidia sati o parte” a 
Numidiei, Byzacena şi Tripolitana 4). De aceia în inscrip- 
țiunea C.. 1. L. II] 4288 un Iulius Proclus se întituleză 
cond(uctor) VII, adică conductor octo publicorum, arendaş 

al celor 8.provincii vamale ale Iilyricului. | 
Ast-fel'. Dacia, de şi: divisată de Hadrian în dou părți : 

Superior şi Inferior, dar din punctul: de vedere adrministra- 
tiv şi financiar se considera ca un singur district ; tot ast- 
fei şi pentru. vămi forma un singur publicum. Din contra, 

„de la. Marcus. „Aurelius încâce Dăcia find divisată în trei 
părţi, fie- care :din aceste părți alcătuia câte un publicum 
a parte, cum 'dovedesce inscripțiunea lui Claudius Xenophon 

C.I. L. II. 6575 = Sup. 7127 din timpul împeratului Commo- 
dus, unde “Xenophon se întituleză proc(urator) Illyrici per 

Moesiani înf(eiiorem). et Dacias tes. De aci urmeză că 
în epoca când vămile nu mai erai: arendăte, ci. se. admi- 
nistrati direct. prin sclavi şi liberți imperiali, circonscripțiu- 

nea. vamală -a Tityriculvi se: compunea din dece districte pecer publica. 

sati X, publica. In realitate inscripţiunea C. I.L. III 5120 
ne arată pe un C. Antonius Iulianus proc(uralor): f(ubh- 

coru1) p( ortorii). decem 5). 

: 4) Appian, care vorbesce despre domeniul vamal al Iyricului (If. 6), 
atestă acâsta în mod formal; iar C.I]. L. II 4720 comp. cu V, 5079 ş 5080, 
ne arată pe acelaş urendas ținând vămile letici și. Noricului. 

2 GC. 1 LL. II 783. 
3) Pe un plumb -vamal antic din Cubinctul numismatice din Dresda pu-: 

blicat..de O. Benndort Deitrăge zur lenninis des Theateriresens p. 79 tab. |. nr. 
34, se eitesce: III p(eblica)  A(fricac) Aug(usti) n(ostri). Cf. Tostowzew, 
Arch. — Epigr. Ditih. XUX, 131. , 

4) 'Tissot, "Geographic comparce - de PA frigue romaine 1888 p. 37—42. 
5) Ast-fel trebue citit; cum propune Postowzew, loc. cit. 130, iar nu 

P(vorindine) P(annoniae), [stuperioris)], cum citesce d Mommsen schimbând 

pe Ă în $. . 

r ( 
Â 

Sen
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» Prin urmare VIZI publica portorii cortspunde lui pu- 
Dlicum portorii Iilyrici et ripae Thraciae, tur X publica 
portorii este egal cu pubhcum portorii veclialis Iliyrici. 

Limitele. acestui întins teritorii vamal şi subdivisiunile 
lui în districte mai mici le putem constata prin însăși in- 
scripţiunile staţiunilor vamale. | 

Aceste staţiuni vamale sunt: 

A. Fruntaria occidentală 

I. Intre Italia şi Noricum (Noricum corespundea unci 
părți din Styria, Carinthiet, Carnioliei şi Salzburgulut). Trei 
eraii căile cari plecaii din Aquileja spre Italia: una conducea la 
A trâns ; a doua se îndrepta către Virunum ; a treia lega Aqui- 
leja cu Veldidena. Deci pe câte-şi trele aceste căi trebuia a 
se găsi cel puţin câte o stațiune vamală. In realitate avem : 

1. Atrans!) (adi St. Oswald în Carniolia). Acestă sta- 
"țiune vamală fârte însemnată, precum resulti din numer6- 
sele inscripțiuni relative la portorium descoperite acolo,?) 
era aşedată pre marea cale ce ducea de la Aquileja (Veneţia) 
la Vindobona (Viena), trecând prin Aemona (Laibach), Pae- 

„tovio (Pettau) şi Suvaria. (Stein am Anger). Pe acestă cale, care traversa Alpii la muntele Ocra, Italia procura barba- rilor vin, sărături, unt-de-lemn, primind în schimb sclavi, animale, pei, ferul de Noricum şi chiar chihlibarul de ]a marea Baltică.3) 
. 

1) Asupra acestei stațiuni cf. C. 1. L. III, p. 627. *, Deosebit de C. 1. L. III 519] reprodusă mai sus, citâm: C, 1. LI 
- 

5123 Woreie Auguste et honori stat(ionis) Atrantinae Bellicus ct Fulyches (contra) „ser(iplores). stat(ionis) ciusdem. C., 1. [, II S. 11674: (co) [iGaicto)] AGithrue) Aartițalis] Aulg(ustorum)] pro salute Primigeni Aug(ustoriuum) n(ostrorun) zid icus s[t]at(ionis) Atrantin(ac). Idem C.IL.L. ul 5122, 5117, 5124, si) glie ) 5) Inscripţiunile de la Atrans ne arată trei arendaşi: fraţii lulii (C. 1. L, NI 5121), Q. Sabinus Veranus şi C. Caleinius 'Tertianus (GC. 1. L. III 5146, 3184), irei contrascriptores în serviciul stațiunei Atrans: Bellicus si Eutyches (C. 1. [ III 5193), şi Secundianus (C. 1, [, III 5124), precum şi patru zilici e Fructus, Benignus, Primigenius şi. Fortunatus (C. 1. L. Ul 5146, 5121, 11674, 5117), din cari cei doui din urmă erati sclavi ai împăratului sai ai lui C. Antonius Rufus, procurator vectigalis Zilyrici.
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2, Lari!) (Saifnitz, în Carintia), aflătâre pe calea Aqui- 

leja-Virunum ; 

  

     

  

ACVNTVM (Liome! 
N 

1    PUETOVII 

  
    

  

3. Virunum?*) (Mariasaal în Carinthia) ; 
4. Aquileja, după ce a încetat de a face parte din 

Gallia Cisalpina ?) şi vama sa n'a mai intrat în vămile Italici, 4) 

a fost alipită la Illyricum ca staţiune de graniţă 5). 
De acolo linia vamală mergea spre Nord: 
5. ad tricesimum €), (astă-di Pontebba), şi apoi mai 

departe spre Monte Croce la 

1) C |, L. III 4716... (contra) sciriplor) ex pr...? 
2) CL. 5, 11549: eliarius)) actor (eel actor[is] [sltal(ionis)... pro 

[sal(ade) sua...) | 
5 Cele două inseripţiuni c. |. L. 1 1462 (V, 703) şi V 792 dateză din 

cpoca, când Aquileja și Tergeste aparţinâii” Gallici Cisalpine, , 
dCLLVp. 15..83, comp. C. 1. L. II p. 279. 
5 CL. V 890. 
C.I. L. 1801,
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6. Loneium!) (Mauthen. sai Gurina în Carintia) situată 
pe! câlea Aquileja- Veldidena. 

II. Intre Italia şi Raetia (acesta din urmă coprindea 
Tyrolul şi o parte din Elveţia): 

7. Sublavin ?) (Seben în Tyrol), post important vamal, 
care supraveghia calea de la Verona la Augusta Vindelicum 
(Augsburg), trecând prin Pons Drusi, prin pasul Brenner 
şi prin Vipitenum (Sterzing.). 

8. Incă o staţiune vamală lângă orăşelul Portsehins,3) 
-. nu. departe de Meran, în valea riului Ziri, afluent al Adi- 

- gelui, pe unde trecea Via Claudia în direcţia de la Verona către 
Gallia. Nu departe de Partschins se afla lagărul Tertoli (adi Tirol, la vest de Meran) unde soldaţi de at legiuner III Italica 
supraveghiaii transportul mărfurilor, controlând obiectele 
ŞI vama chiar.4) 

  

  

      

E de observat că linia vamală ce separa Italia de No. ricum și Raetia se compunea din duble staţiuni 'dincâce şi 
| 1) C. 1. L. II 4720 Aimando 7! LG Suturnini scr(ro contra) scGip- tori) Alaturus ct Dlercutor zilici.—V, 1804. , , N :) C. LL. V 5079 4sidi Aug(ustac) Festinus T. Iulj Saturnini c(ondue- foris) p(ublici) p(ortorii) ser(eus) arl(arius) ex _zoto. 5080 Zsidi Îyrionymae i „estima 1 + Juli Saturnini c(oncdluctoris) P(alici) ptortorii) ser(rus) crI:(- rius)) posuit ; Zortunatus ciusdem scr(vus contra) scriptoy aciund. avi 

Ci ae 
2 f un curavit 

ÎN 1) Notitia dignit. ed. Băcking, p. 102: <Praef, leg. III Italicae iransvec- tioni specierum deputatae Teriolis», Cf. Cagnat op. cit., p,.82.
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dincolo de graniţă. Ast-fel avem în Italia. ad publieanos,!) 
iar în Noricum St. Oswald (Atrans); în Italia Pontebba 

(ad tricesimum ?), iar în Noricum Saifnitz (Larix); în Ita- 
lia Monte Croce,?) iar în “Noricum Mauthen saii Gurina 
(Loncium) ; la fruntaria Reetiei Seben (Sublavio). 

III. Intre Raetia şi Gallia. | 

6. Magia *) (aqi Mayenfeld în Elveţia, (situată pe calea 
de la Curia (Chur) la Turicur (Zurich), : acolo unde trecea 
Rhinul. 

B. Fruntaria septentrională a Illyricului 

Este probabil că în acestă parte fruntaria Illyricului era 
indicată printr'o'linie convenţională, care plecând de la Rhin 
puţin mai sus de-lacul Constanţa, atingea Dunărea către 

Regina (Regensburg), unde trebue să fi fost o staţiune va- 
mală, şi de acolo apoi urma cursul Dunării, numerând sta- 
iunile următore : 

„ Boiodurum 5) (Innstadt) aprope de Passau, la con- 
Buenţă Dunării şi a riului: Oenus (Inn), stațiune însemnată 

găsindu-se nu numai la marginea Illyricului şi a Germaniei, 
dar şi a Retiei şi Noricului; 

2. Vindobona (Viena) ; 
3. Carnuntum (Petronell). 

In amândout aceste oraşe trebue să fi fost biurouri vamale; 

4. Bregetio,*) pe Dunăre (O Szoni, în Ungaria); 

1) Comp. Mommsen, C. 1. L.1I p. 489. 
2) C. 1. L. V. 1801. 8650: Onesimus ser(ous) vil(icus) vcctigaltis) Tric). 
5 C.I. L. V. 1864. 
î) Idem. 
5) C. 1. L. III 5691 Yaustiniano vect(igalis) 20y(ici) zil(icus) Zagon 

filius) ct Feliz (contra) sc(riptor) ex vil;(ario) eius.—De asemenea vedi inserip- 
țiunea nr. 5121. 

€) GC. 1. L. Il 4288 Genio commerci et negotiantium Primitito)us, Juli 
Procli cond(uctoris) (octo) ser(uus) vil(icus). Prin (octo) d. Mommsen înţelege pu- 

„blica vectigalia Ilyrici : Cond(ucloris octo [publicorum] seru(us) adică conductor 
portorii Tri ici ct vipae 'Ihraciae, înainte de divisiunea Daciei în trei provincii, 
şi în epoca când vămile Illyricului craă arendate. îi 

1
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„5. Aguincum 1) (Alt-Ofen) ; 
6. Jntercisa ?) (Duna-Pentele) la sud de A guincurm, şi 
7. Altinum 5) (Mohaci). 
De la acestă staţiune în jos fruntaria circonscripţiunet 

Iilyricului este nesigură. După Desjardins 1) linia vamală 
continua cât-va timp încă cursul Dunării în direcţiune de la 
Nord spre' Sud, până la vallum romanu, aci părăsea flu- 
viul, îndreptându-se către Est, pe lângă acest vallum până 
la Tissa, unde apot urcă riul către Nord înconjurând ast- 
fel câte-şi trele Dacit. D. Cagnat.5) şi Cantacuzine 6) admit 
că fruntaria, după ce continua pe lângă Dunăre și pe lângă 
vallum romanum, în direcţiunea către Est, urma cursul Mu- 
reşului, lăsând în chipul acesta o bună parte din Dacia afară 
din Illyricum. Acestă părere este sprijinită pe existenţa a 

"dou& birouri vamale, situate unul la Pons Augusti (Veczel), 
cel-Valt la Sarmizegethusa. Dar, precum Y&m arita ma! la 
vale, aceste două. stățiuni fac parte dintr'o altă linie vamală, 
o linie internă : Orşova-veche—Zalatna, 

-Cum. vedem, în lipsă de isvâre, “Suiitem reduşi la simple 
coniecturi. Numai descoperirile ulteridre vor veni ca să a- copere lacunele ce avem în acestă parte a fruntarici vamale, 

, 1) Mittheilungen der Centraicommission zur Erf, und Erh. der Kunst und hist, Denkmale (Band XVIII, 1892) :... 2fanilus Diiis).. atae an (norum) XXII conjugi carissim(ac) Îng(e)nuus e(eci(igalis I(Dyried) ser(zus) c(ontra) sc'riptor) sta(ionis) Acquine(ensis), 
i 2 CI. L.II Sup. 10301: eo acterno pr ini i i 

a LL. up : pro sal(ute) d(cmini) n(ostri) Seu(eri AVezandri] plii) Relicis) Aug(ust) et [Zud(iae) AMamelae Aug(ustue) cer August), zotfun) red(dit) I(ibens) Cosmus Prlacpositus) sta(tionis) Spondilta Sy- ag... ultime:e cuvinte sunt neinţelese. — 10308; deo soli aulg(usti)..... Zimus sta (iomarius) [phă(licd v.otum) s(oluil) I(ibens) m(erito). „re un plumb găsitla Mohaci: Zori Cuaudii V... (screi) zil(i : 
tpig. ile XII 0) tol (azdii) (serzi) zilei), (Arch. 

4) DMonuunents Gigraphiques du Ausce national hongrois, nr. 119: 5) Op. cit., 36. - - a 6) Op. cit., 73.
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“c. Fruntaria orientală sai limes alutanus 

Punctul de plecare al liniei vamale da lungul Oltului 
în suş este: | 

« Mata 1) (astă-di Celei) pe malul nordic al Dunării ; 
2. Slăveni ?); 

3. Romula 3) (Recica) ; 
4. Acidava î) (lenuşeşti, lângă gara Piatra-Olt); 
5. Rusidava (Drăgăşani) ; 
6. Pons Aluti (oneştii Govorii); 
7. Buridava5) (Boronesa) ; - 
8. Castra Trajani (Gura-Văii); | 
9. Arutela î) (Bivolarii, în sus de mănăstirea Cozia) ; 

10. Praetorium 1) (Racoviţa-Copăceni, lângă mănăstirea 
Cornetu); | 

11. Pons- Vetus (Câinenii) ; 

12. Caput Stenarum (Boiţa în Transilvania). | 

“Săpăturile şi cercetările ce am întreprins pe malul Ol- 
tului dovedesc că Hadrian a făcut din acest rii o linie 
fortificată, un limes sai o fruntarie a Daciei, cu o reţea 
întregă de castele, ce erati apărate de corpuri auxiliare. 
Aceste castele servei tot într'un timp, cum vom arăta mai 
departe, drept staţiuni vamale, vămile de la fruntariele im- 
periului având o organisaţiune specific militară. 

d
 

1) Vedi mai sus nr. 18. 
2) Vedi inscripțiunea de reconstrucţiune a lagărului din a. 205 p. Chr. şi alte 

inscripțiuni la “Tocilescu, Neue Inschriften aus Rumenien Wien 1896 p. 4—8. 
3) Inscripţiunea ce comentim punând Romula între Sarmizegethusa Şi. 

Tomi, nu lasă nici-o îndoială că e vorba de Romula de lângă Olt. Tot aci s'a 
găsit un altar înălțat de un sclav Hylas zicesimarius, întrebuințat adică la impo- 
situl vicesima hereditatiun s6ă la vicesima manumnissionan : ANymphis Huylas ti- 
cesimar(ius) ex t(oto) p(osuit) (Tocilescu, Neue Iuschriften aus Pumenien Wien 
1396 p. 3nr. 5). 

€) Cărimidă cu stampila : coh(oxs) ZI Fi(azia) Com/magenorum) la 'To- 
cilescu, Arch.—epigr. Mitth. XI p. 20 n. 3. 

5) Cărămidă cu stampila : co(ho)rs m(illiaria) B(riltonum) la 'Tocilescu, 
Arch.—epigr. Mit. XIX, p. S n. 15. - 

5) Archăol.—cpigraph. Mittheilungen, XIV p. 13 şi 14 nr, 21, 92 (an. 138). 
î) Archiăol, — epigraph. Hitheilungen, XVIL p. 89, 994, 225 (a. 138 şi 

140 p. Chr.). |
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D. Linia vamală pe litoralul nordic şi apusan al Mărir-Negre 

„ Staţiunile vamale ale. Illyricului şi Ripet Thrace pe li- 
toralul nordic şi apusan al Mării-Negre sunt: 

1. Tyras 1) (Akkerman, pe malul drept al Dnistrului ;) 
2. Tomis (Constanţa). Acesta resultă în chip neindoios 

din inscripţiunea ce comentim, căci ea înşiră Tomis între 
oraşele situate numai pe linii vamale ; dect urmeză ca şi 
dânsa să fie tot ast-fel. Acestă conclusiune se intăresce apoi 
prin faptul că Tyras erâ o staţiune vamală, dec! linia se în- 
tindea şi pe ţ&rmurile Mării-Negre, coprindend şi Tomis. 

E. Staţiunile d'a lungul Dunării de jos şi Savci 

I. Durostorum?) (Silistria) ; 
2. Nicopol:s?); 
3. Oescust) (Ghighen) ; 

"4. Malva (Celeiii), pe malul nordic al Durării, în - faţa 
Ghighenului ; i 

5. Ostrovo 5); | 
6. Almus €) (Lom-Palanca) ; 

17. Ratiaria ?) (Arcer-palanca) ; 
8. Tsierna *) (Orşova-vechiti) pe malul nordic al Dunării; 

1) C. Il. L. HI 781 arată condiţiunile, sub cari lăcuitorii oraşului 'Iyras în timpul lui Septimiii Sever şi Caracalla puteaii să se bucure de vechile lore imuni- tăţi, de a nu plăti portorium stabilit în oraşul lor, : *) G. |. L. III S. 7479 Valeriae Irene izi i 
„A G LS aluae zizilt annis. LV, Cut... us vectig(alis): [Iyrici] vilicus) stat(ionis) Durostor). . DCLLINS. 7434—7435, 

" 2 Inscripţiunea ce comentăm,. 
) C.I. LI 6126 D'is) m(anibus) T(itus) Annius Super (i is) 

dA 2 bus (perstes riz(it) - aulnis XXI Ii(ic) s(itus) est). 1 (îtus) Tuhius) Kapito c(onductor) ptublici) (0 renta X Ddia Cei nertedes) clienti fiaciendun) c(urazerunt). Menţiunea acestui arendas vamal în epitaful unui sclav indică, cum dre t observă d. Doi :howski, oxi te 

a e Pilalul n Staţia p ă omasclewski, existența 
16) GI, L. IL G194, 

| 1) Inscripţiunea ce comentăm, 
8) C. 1. L. III 5168. 1565.
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. Mareum!) (Orasţe lângă Dubrovica), la vărsarea Mo- J ca), 
ravei în Dunăre ; cc o 

10. Sirmium?) (Mitroviga) pe riul Sava. 

Fr. Fruntaria meridională a Illyricului 

Nu cunâscem nici o staţiune vamală pe fruntaria de 

miagă-di, precum nu scim nici pe unde anume mergea acestă 

fruntarie, 

c. Vămi interidre ale Illyricului 

Deosebit de drepturile vamale ce se percepsiă la. frun- 
tariele Illyricului, acesta poseda şi linii de vamă secundare 
saii ini de graniţă între provinciile ce-l compunâii. Măr-“ 
furile deci se vămuiaii nu numai la intrarea saii la eşirea 
din Illyricum, ci şi la intrarea şi la eşirea din fie-care pro- 

“-vincie ale acestei circonscripţiuni, o dispoziţiune care îşi 
găsesce analogie în Egypt şi în Africa5. 

Sa vedem liniile vamale dela confiniile a două provincii 
limitrofe. 

I. — Intre Pannonia şi Dalmatia, — Linia acesta ru 

se pâte încă fixa, din causa puţinelor cercetări până acum 
intreprinse. 

II. — Intre Raetia și Noricum.— 1. Biuroul vamal de 

1) CL. Le UL 1047 tu genio) splendidissțijmi Vecti(galis) I[y]rici sub 
„cura ella Jlarci «(iri) [e(gregii ?)] proeurutoris) August]; BejUjicus ? 
Cuesa)ris] nostri) ver(na) vil(icus). Di 

: 2) ÎInseripţiunea ce comentăm, 

5) Pentru Africa C. ]. L. VIII 14454 (Sidi Soltan) inseripțiune în ondrea 
unui procurator 1111.p(ublicorum) Afr(icac) ; şi C. 1. L. VIII 12314 (Bişka = Bisica) 
(Veneri Aug. sac. Delius Abascanti Aug(usti) ril(ici) ric(arius) teloncum a fun- 
damentis sua împensa re)stituit et ampliceit. Teloncum semneză de sigur biuroit 
"vamal. Acelaş sens are 8. cehunnoy în Revenue Laus of Ptolemy col. 9, 5; la 
poxikosrati (Suidas s. v. ; Pollux 9, 28 ; în Evanghelii (Matth. 9, 9; Mare. 2 
14), la Scriitorii Disericeşti (Migne Patr.. 110, 576); în inscripţiuni teloneum 
(C. 1. L. VIII 192314) şi sehenov (Ancient greecl; inscriptions în the Brit. Aus. 
III DIlL. ; şi. Rowstowzew, loc. cit. p. 127.)
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la Innstadt (Boiodurum), deja citat, şi pote încă 2. Cel de 

la Ischl 1) (Oescus) pe Chiemsee. Aceste dout posturi taxaii 
mărfurile ce venâi din Noricum în Raetia scă vice-versa. 

- III.— Intre Noricum şi Pannonia. — 1. Steinamanger 
s6i Szombately (Savaria)?) în Ungaria şi 2. Pettau (Poc- 
tovio) 5) pe Drava. Ele supravegheii frontiera celor dout 
provincii. | 

IV. Intre Pannonia superidră şi cea înferioră. Nu cu- 

„n6scem vre-o staţiune vamală între aceste dout provincii. 
V. Intre Pannonia infertoră şi Moesia superidră (Serbia 

1) C. |. L. 5620: D(co) i(nticto). DI(ithrac) Secundinus Aug'usti) n(ostri) 
zil(icus) stal(ionis) Esec... D. Domaschewshi (op. c. p- 138) crede că e vorba 
de Ischl de lângă Chiemsee, far nu acela de lângă Wolfangsce, pentru că o 
stațiune vamală: tocmai în mijlocul Noricului ar fi cu totul neinţelesă. 

?) GC. 1. L. II 4155 Ilere(uli) Aug(usto)... Augl(ustorum)] n(ostrorum) 
ser(vus contra) s[c(riptor)]. — 4161 Nemesi Aug(ustac) sac(rum IICliodorus 
Aug(usti) n(ostri) vil(icus) stat(ionis) Savar(ensis).—Eph. cpigraph. 1V n. 480... 
[Aug(ustorum)] n(ostrorum) vil(icus) stat(ionis) Savarensis. 

5) Afară de inscripțiunea ce comentăm, C. 1. LII 4015 Isidi Aug(ustuc) 
sacrum Martialis Firmini Q. Sabini Verani ti. pu. conduc(toris) portori Iilyrici 
arkari vicțarius).—4017 : [7]sidi (aLy)rio[ny]mac [pro] fructu [Sabilni Verani 
[con duci[oris).—1024 :' I(ovi) olplimo) m(azimo) pro salute Gongi XNestoriani 
procuratoris (trium) Aug(ustorum) n(ostrorun) Ianuarius corundem [sler(zus contru) 
se(riptor). Săpăturile întreprinse de W. Gurlitt (Zahveshefle des Oesterreichischen 
Archăologischen Institules în IVien, band II, Beivlatt (colâna S7-96), în câmpiile 
satelor Ober-Haidin, Unter-Haidin şi Ober-Rann pe malul drept al Dravei în fata oraşului Pettau, ai constatat că acolo se întindea anticul Peetovium ; s'a des- gropat la Unter-Haidin un edificii ce servise administrațiunei vamale (Archiăol.- 
cpigr. Dlitth. XIX, 22), şi 9 inscripțiuni votive, din cari 2 (G. 1..L. III S. 14052 şi 14062), sunt ridicate de sclavi imperiali, restul (n. 4047, 14054—14059) 
de sclavi fără altă designare. Intre aceşti sclavi, unul Acliodorus (pentru IIelio- dorus) se 'ntituleză contrascriptor (n. 14062), deci este un funcţionar al biu- roului vamal din Poctovio.—Mai vedi C. 1. L. III 4016, 4017 ŞI 4044. Nr. 4015 şi 4017 dateză din epoca administraţiunei vimilor prin arendaşi (conductores) ; 14052 şi 14062 din epoca când ele se administrati prin agenţi imperiali. — Alte patru inscripțiuni de curend descoperite într'un Mithracum : 1) Incicto Aithrae 
TF estus, Primi P(ublici) plortorii) zillici) vicarius, «(otum sfoleit ; 2) Petrae genetrici Feliz, Prudentis, Antoni Rufi, Plublici) plortorii) zil(ici) vic(arius), ex viso. Felix care închină monumentul, este representantul lui Prudens, care era sclav al lui Antoninus Rufus şi administrator (oizvâuos) al lui publicum portorii Illyrici ; 3) D(eo) Invicto) DI(ithrae) Optimus, Vitalis; Sabini Verani, p(ublici) p(ortorii) vil(ici 
vic(arius), (otum) s(olzit) ; 4) Wature Dei Prudens, Primi, Anton” Rafi, a p(ortorii) vilici) vicarius. (Vedi Gurlitt, Jahveshefle mai sus citate), - to peoiiei)
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actuală şi o parte.din Bulgaria), cun6scem staţiunea vamală 

deja citată Sirmium. De asemenea . | 
„VI. Intre Dalmația şi Moesia superidră : 

1. Guberevei,!) lângă Stojnik în Bosnia, şi 

2. Kaceanik, la nord: de Luskiub (Scupi?) pe Vardar i în 
Albania, 

VI Intre Masia Superior şi Thracia : 
. Kumanovo î); 

2. Tin €), în Bosnia; 
VIII. Intre Moesia Superior şi Dacia A pulensis : 

1. Tsterna 5) (Orşova-vechie) ; 
2. Ad Median *) (Mehadia) ; 
3. Pons Augusti?); . 
4. Sarmizegethusa 8) (Grădiştea) ; 

5. Micia ?) Veczel); 

6. Ampelum 10) (Zalatna). 

1)'C. 1. L. III S. 8163: Incicto deo Ision Cucs(aris) n(ostri) ser(uus) zi- 
Iicus) cceligal(is) Idyr(ici) templum omn(i) re instruci(um) a: solo p(ecunia) s(ua) 

Fiacicndatm) curarit). 
2) Ephem, epigr. IV nr. 491: I(oci) o(ptimo) m(azino) pro salute impțera- 

toriu) Ii. Sepi(imii) Sereri et ÎL. Aureli Antonini p[ii) felicis Aug(ustorum) ek 
Iulljiae Aug(ustac) matrţis) castroram hall Ijion corundem. a[ilicus)) (ot) stol-. 
vit) Iilens) m(evito) Pompeiano et Avito co(a)stulibus). A. p. Chr. 9209. 

= S) GC. LL. III 1697: J(oci) o(ptimo) m(arimo) D(olicheno) pro salute implera- 
toris) Ilţarci) Aureli Antonini Pii Auglusti) et Iulie Augtustee matri[s] Tast(ro- 
vum) Achilleus corundem servus postuit) al(endis) Norembri[b(us)] Sabino 11 ct 
Annulino „co(u)s(ulibus). A. p. Chr. 216. 

'4) Areh. epigr. Mitth. X p. 53: Sancto Casebono sacru pro salute imp(eru- 
toris) AL. Antonini [Au[g.], Felicissimus [ser(eus)] 2[il(icus)]. 

5 C, 1, L. Il 1568. . 
„6 C.I, L. III 1565: Jlerculi pro salute impleratoris) Îarci) Aurcl(ii) 

Ant[onini pii Aug(usti) ct Iuliae Dom|nac Augtustac) matri Aug(usti) et castrorum 
sub cura Iul(ii) Paterni procțuratoris) Suyntrophus til(icus). 
” 7 C.I. L. III S. 7853: (ovi) o(ptimo) m(azimo) terra Dac(iac) ct genio 
p(opuli) Z(omani) et commerci Tioliz Caes(aris) n(ostri) sdr(e 5) vil(icus) staliotnis) 
Pont(is) Aug(usti) promot(u)s ex st(atione) Dictia) ex ti. 

) Înscripţiunea ce comentăm. - 
9) Inscripțiunea de mai sus nota 7. 

10) C.1. L. II S. 7837: [Zsi]di ? [pro salute ar(arci) Dultii) Aplollilnaris Ver[u]s 
Augțusti) n(ostri), Romanus Aug(usti) n(ostri) ernțue) [ulil(ici) posuclrunt ?].— 
GC. 1. L. Il p. 958 (tabla cerată) T. Ludi Saturnini . conduci oris) Tyriţci) 

aun(0?) VI.
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„Linia Orsova Existenţa acestei curi6se linii vamale Orșova-Zalatna, 

care trecea Wa curmedişul prin interiorul Daciei Apulensis, 

ne autorisă a presupune că pe acolo era însăși graniţa dintre 

Meesia Superior şi Dacia, întru cât astă-di este bine stabilit 

că liniile vamale coincid cu fruntariele provinciale. O atare 

conclusiune este confirmată printr'o serie de fapte ce am 

semnalat mai 'nainte cu ocasiunea explicării alter inscripţiun! !): 

corpuri militare din armata Moesiei superidre staţioncză in 

partea apusană a platoului transilvan şi în câmpia de la Tisa 

şi Temeș?); două inscripţiuni aflate una la Sarmizegethusa, 5) 

alta la Mehadia 4) se referă la guvernatori de al Mossiel Su- 

peridre ; în fine un servus, vilicus al unet stațiuni vamale, 

înalță un altar deității Zerra Dacia în Veczel, adică tocmai 

la graniţa provinciei Dacia.%) 
Linia vamală: Orşova-Zalatna servea, cum se va arăta 

mai departe, ca un noi control asupra mărfurilor intrate în 

cuprinsul Daciei, control exercitat de către funcţionari! civili, 
după ce mărfurile fusese deju revisuite o dată la vama de 
graniţă alutană, de către autorităţile miiitare, sub a cărora 
supraveghere se găsciă biurourile vamale la fruntaria im- 
-periului, | | 

„Disrictelei- . Dar până a ne ocupa în particular despre acestă ces- 

e / tiune, cată să observăm că circonscripţiunea financiară a 
Illyricului nu era divisată numai în provincii, ci aceste pro- 
vincii alcătuiaii între ele districte aparte administrate de pro- 
curatorii vectigalis Illyrici. Dovada o găsim în inscripţiunea 
procuratorelui Ti. Claudius Xenophon carele a ocupat între 
alte funcțiuni și pe aceea de procurator (vectigalis) Iilyrici 

per Moesiam înf(eriorem) et Dacias tres.€) lacă deci un 
district financiar compus din cele trei Dacii şi din Moesia 

„2) Inscr. nr. 14 din opera de faţă. 
2) C. 1. L. III 8070. 
5) C. 1. L, III 7904, 
*) C.I. L. Il 1566. > 
5 C.I. L. II 7853. 
& C.I] „L. II 6675 şi nr. 18 al operei de faţă.
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inferioră. Al douilea district se alcătuia probabil din Mesia 

superi6ră şi cele dou& Pannonii. Acesta resultă din faptul 

'că atât între Pannonia şi Noricum, cât şi între Moesia superidră 

şi Dacia, exista, cum vădurăm, câte:o linie internă de vamă. 

Al treilea district.era pâte Raetia şi Noricum, căci am- 

bele provincii le găsim arendate la una şi aceiaşi personă 

T. Iulius Saturninus 1); Dalmatia în fine alcătuia un district 

pentru sine a pârte. 

Cum vedem, porforium în loc de a ajuta: comerciul, îi 

creia tot felul de greutăţi, despărția. provinciile. între ele 

prin linii vamale, supunând aceiaşi marfă la vamă de câte 

3 şi 4 ori: la graniţa imperiului, la graniţele provinciilor, 

pe drumuri, fluvii şi rîuri, numai. şi numai ca tesaurul să se 

umple cât mai mult. 
Erau două chipuri de a percepe drepturile vamale: aren- 

darea şi regia. In primul sistem statul, în schimbul unui drept 

fixat mai dinainte, lăsa uneia: saii mai multor persâne, ori 
unei societăți (societas publicanorum sait vectigalium, socii 

Dublici portoriorum) grija şi produsul percepţiunei. Din 
momentul acela Statul nu mai avea să intervină de cât spre 
a supraveghia administraţiunea arendaşilor şi de a împedica 

abusurile lor, iar arendaşii (conductores) îşi trimeteii sclavii 

sati Ormenii liberi de cari dispuneaii, la biurourile -vamale 

răspândite pe graniță, în. porturi şi în “interiorul provinciei 

sati circonscripţiunei. . ” 

In sistemul exploatărei. în regie, vama se percepea de 

către Stat prin ajutorul agenţilor. specială dependinți de o 
administraţiune centrală. 

Se scie că -în epoca republicană vămile, ca și alte im- 

posite directe sati indirecte, se arendaii la mari companii 

de cavaleri romani, cari sub multe raporturi amintesc so- 
cietăţile moderne pe acţiuni. Şi societăţile romane (socie-. 
tates) emiteaii acțiuni numite parfes, articulae, cari aveati 

cota lor în forum roman şi formati obiectul speculaţiunilor 

. m 

1) C. 1. L. V. 5079 şi 50$0 comparate cu C. [. L. III 4720, 

Cui pul de 
percepţiune al 
drepturi 
male, 

lor va- 

—— 

Arendarea 
vămilor. 

pp
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de bursă!). Atari societăţi continuară să se bucure şi sub 

imperii de o stare înfloritâre ?) ajungând la o putere in- 

semnată, pentru ca deja Tiberiii să ia m&suri contra lor. 

Ast-fel de la Tiberius începe ca marile societăţi ale Publi- 

canilor î) să dispară încet cu încetul şi ca vămile să se 

arendeze la particulari bogaţi, formând mici societăți de 

conductores, ba chiar la conductori în parte, î) şi acesta 

devine regulă în secolul al II-lea. 

Acest proces în ce priveşte vămile pote fi urmărit mal 

în tâte provinciile. In Gallia vămile sunt în timpul luk Cesar 

arendate la o societate numită oficial socii guadragesimac 

Galliarun 5) mal târdiii însă la conductores $). Tot asemenea 

în Spania avem mai întâiii socii guinguagesimac ?); în Egypt 

zah(âva) mevatmzoariis Auto) 3), în Africa: socii Î III publicorum 

A fricae *), iar în secolul al 2-lea conductores 19); în Asia: 

“d Mommsen, Râmische Geschichte 15 p. S64.-— 

2) Tacitus ann. 1V, 6 frumenta ct pecuniac vcctigales, celera publicoriun 

fruct socictatibus equilum Romanorum agitabuntur. Când Neron voesce să 

desființeze tâte +cctigalia, Senatores (Tacitus anu. XIII 30) ridică obiecţiune quippe 

sublatis portoriis seuens” ut tributorum avolitio expostularelur plerasque tcclialium 

societales a consulibus et tribunis plebei constilutas acri etiam tum populi Itowuni 

libertate, veliqua moz ita provisa, ut vatio quaestuum ct necessilas crogalionum 

inte se congrueret. 
___5) Despre aceste societăţi a se vedea afară de literatura citată de Cagnai 

op. cit. 79, Deloume, Les manieu:s dargent d Rome, Paris p. 209 seq. şi Kniep, 

Societas publicăăorum. lena 1896 p. 26. 27. - 
4) Vămile asiatice dejă sub 'Tiberii, sunt arendate lui Sabinus, tatăl lui 

Vespasian (Sueton Vespas. IL. publicum quadragesimae în „Asia cyit nncbantque 

imagines a civitatibus ci posilae sub hoc tilulo uxhâş zehuvrijzterit— De asemenea 
Annius Plocamus, înainte de împăratul Claudius (Plinius 6, 22, S4 maris Pubri 
vectigal a fisco redemerat). Asupra deosebirei dintre socii sati publicani şi con- 
ductores vedi Mommsen, Staatsr. 115 p. 1018. 1019. 

5) C. |. L. XII 794; 9348; 5362; V 7213 aparţin mat sigur secolului 
I-iă, de cât al doilea d. Chr. Vedi Rostowzew op. cit. 130. 

6 C. 1. L. V'7852: conductor M. Tarquinius Memor. 

7) GC. 1. L. Il 5064, după Hibner săpată cu litere elegante obicinuite in 
secolul al II-lea, - — ” | 

5) In timpul lui Hadrian a. 129, cum se citesce într'o inscripțiune din Syene 
publicată de Birch Proceedings of the society of Vibl. archcol. 1882— 1883 p. 164. 

3) C. [. L.:VII 12920; 1198. | _ 

10) Saenius Pompeianus condțuctor) IIII p. Afr. (C. I.L. VI 8588; seri- 

sârea' lui Fronto către Marcu Aurelii IV 34, edit. Naber); T. lulius Perseus 
(C. 1. L,.VIII 997), a .
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socii publici porloriorum :) e saii soczi guadragesimae port- 

(oriorum) Asiae?), vowovo. zessapatosriis hpăvov "Ac:ds5) Sati mai 

scurt zotvovo! p&yovy "Asias 4), iar deja sub Tiberius conductores.5) 
Să revenim acum la fublicum fortorii Illyrici. Este 

mai mult de cât sigur că Hadrian a organisat circonscrip- 

Vămile iilyri- 
cului arendate, 

țiunea vamală a Illyricului şi ripei Thrace, de şi prima. 
menţiune despre acest teritoriii vamal se face într'o în- 
scripţiune din anul 146 d. Chr. în timpul lui Antoninus 
Pius 6). Aceluiaşi mare organisator al financelor. statului 

roman se datoresce, cum vom vede: mai departe, întocmi- 

rea limesului alutan şi a liniei vamale de fruntarie d'alun- 
gul riului Olt. Vămile Illyricului nu le găsim arendate la 
marile companii (Societates), cum am constatat aiurea, ci 
la particulari, cari-une-ori puteaii ave asociați, “cum fură 
cei trei fraţi ulii. 

——— . v A . . 

Biurourile vamale (stationes) se afla în mânile sclavi- 
lor acestor arendaşi ; unii din aceşti sclavi se numeai vilici= 

cizovânot. | | | 
„Sistemul arenduirei a ţinut în Illyricum, precum vă- 

durăm mai sus, până la a. 168 d. Chr., cel mult până. la 

începutul domniei lui Commodus.7) - 
Conductores cunoscuţi în acest interval sunt: 1. cel trei 

frați Juli : lanuarius, Capito şi Epaphroditus, de origină 

1) C. 1. Li 1 7153 din a. 26 4. Chr. 
2 C.I. L. IN 447. 
3 CL L- II 447, 
4) Archiol. — epigr. Mih. XIX, 127. 
% Idem : M. Aurelius Mindius Matidianus Pollio, arendaşul vămii 211%, 

a provinciei Asia (âopwo ui. delpivoy "Acias]). 

$) C. |. L. II 1568. Cf. Patsch, Rom. fifth. 1893:p. 197. 
2) Avem texturi formale cari dovedesc că până la Marcus Aurelius portoria 

eraii arendate: 1) Tacit Ann. IV, 6 (sub Tiberiti): At frumenta ct pecuniac- ce- 
tigales, cetera publicorum fructauum, societatibus cquitun romanoram agitabantur. — 
Plinius Jfistoria Nut. VI, 24, 4 (sub Claudiii), Annii Plocami qui maris Rubri 
«cctigal a fisco redemevat.—- Tacit Ann. XIII, 50 (sub Neron), .C. 1. L. Il 1568 
(sub Antonin Pius); C.1.L.III,-751, 733. 6124 (sub Marcu Aureliu şi L. Verus). 
Gagnat (op. cit. p. 90) se înșală când admite ca sigur că arenduirea' vămilor 
a continuat fâră întrerupere în tot timpul imperiului, RR
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pote libertină, decă nu chiar liberţi,!) car! graţie imensei 

lor avuţii putură ţine în arendă întregul portorium al Illy- 

ricului şi Ripei Thrace ; 2. Zi. Julius Salurninus, arendaşul 

districtului Raetia-Noricum,?) şi al Daciei în timpul lut An- 

tonin Piul 3), mai tărdiii procurator în Germania ; 3. Iulius 

Proclus 1); şi 4. Rufus Saturninus 2). 

Din epoca de transiţiune de la conductores propriii- 

Qişi la condauctores-procuratores avem pe C. Antonius 

Rufus.6) 
Din funcţionarii staţiunilor cităm : contrascriplores 7), 

însărcinați a liquida sumele drepturilor de perceput, saii a 

verifică exactitatea sumei percepute ; vicarii, ajutorit celor 

ce visitati mărfurile (coactores) şi celor ce ţincii registrele 

(tabularii); arkarii, casieril; vilici saii economil, a căror 

atribuţiuni nu le putem determina cu exactitate. 
Regimul regiei sai percepțiunei directe se introdusese 

deja în Illyricum pe timpul lui Marcus Aurelius, cum a 

presupus deja d. Dessau 8) şi a dovedit d. Domaschewski.9) 

Acesta resultă şi din inscripţiunea C. I. L. III 415ş, în 
care dedicantul, un servus (contra) s[er(iptor) Aus[e]. n. n. 
face alusiune prin dedicaţiunea sa către Hercules Aulo)ustus), 

1) D. Cagnat (op. cit. 22) admite că erai liberţi, pentru motivul că deea 
ar fi fost înălțaţi la rangul de cavaleri ar fi schimbat numele lor de sclavi cu un 
nume împrumutat de la o familie equestră. Argumentul acesta însă nu este destul 
de plausibil, şi lulii sunt după nume tot atât de puţin liberţi, cât şi 'Ti. CI. Xenophon. 

2) C.I. L. III 4720; V 5079 şi 5080. a 
5 C.I. L. III p. 958, tabla cerată No.* XXIII. 
4) C. 1. L. III 4288. - | 
5 C.I. L. Il 1568, a. p. Chr. 157... 

| 6) C. Antonius Rufus, care era în acelaş timp conductor p(ublici) P(ortorii) 
Iil(yrici) şi praefectus vehiculorum, ne este cunoscut şi din alte inscripțiuni : 
C. 1, L. II 5192; C.1. L.11 820 (c.p.p), şi mai ales din C. 1. “L. II 
5117 unde acelaş Fortunatus se numesce C(ui) Antoni) Rufi proc(uratori) 
Aug(usti) Scrtus, Procurator Augusti nu este aci, ca şi în inscripțiunea de la 
Senia, o denumire generală a treptei procuratoriale în loc de pruefectus vchi- 
culorum, precum admite d. Patsch (Rom. Jitth. 1893 p. 195), ci: un con 
cductov-procarator. , 

1) CG. 1. L..Ill 5121, 5123 ete, 
5) Zermes, voi. 19 p. 339 nota 3. 
% Op. cit., 134 seq.
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la cunoscuta manie a lui Comodus 1). Tot sub Marcus 

Aurelius exploatarea în regie a vămilor se adoptă i în Gallia?) 
şi în Africa 8). 

Sub regimul regiei vama numită « publicumni portorii vec- 
tigalis Illyrici» se administra prin Caesaris servi puşi sub 
ordinile procuratorilor vectigalis. Din aceşti procuratores 
cităm pre: 1) C. Antonius Iulianus proc(urator p(ublicorum) 
p(ortorii) decem, primul pote procurator sub noul regim, 
dacă nu cum-va era procțurator) inter mancipes et nego- 

liantes al celor trei iraţi Iulii; aceştia se înrudeti cu Iulius 

Saturninus, iar numitul C. Antonius Iulianus pare a fi fost 
fiti corporal al lui Iulius Saturninus şi fii adoptival lui An- 
tonius Rufus; cu alte cuvinte o întregă familie de buni func- 

“ pionari £); 2) Avianius Bellicus, 2) procuratar în a. 182 d. 
Chr.;.3) Ti. Claudius Xenophon procurator Illyrici per Mo- 

siam inferiorem et Dacias tres, în timpul lui Commodus; 
4) Aehius Januarius €) procurator vectigalis Iilyrici, ' după 
constituirea Syriei- Coele în provincie proprie de către Sep- 
timius Severus, deci nu înainte de acest împărat; 5) Julius 
Paternus 1) procurator pe timpul lui Caracalla, şi alţii 8). 
Acești procuratores.erai ducenarii (adică salariați cu 200.000 
sesterţii pe an), decă administra întregul domenii al Illy- 

ricului ; erati numai centenarii, dâcă administraă: o parte 

din Illyricum.9) De asemenea găsim adesea menţionat per- 

1) Rostowzew, . e. 133. 
2) Thibault, Les douanes chez. les Romains, Paris 1888 p. 134 pe baza. 

unei inscripţiuni din secolul al Ill-lea (C. |. L. VIII 12020) care ne arată un 
aduocalus fisci în administrațiunea vamală a Galliei. 

?) Pe baza plumbului "vamal cu inscripțiunea : III] publica)  A(fricac) 
Aug'usti) nostri). a 

4) Patsch |, c. — Rowstowzew |. e. 137. 
5) CL L.IIS. 7435... 
6 C. 1. L. Il 4185: Aclio Tanuario, |plro(euratori) neredital[ iun)... pro- 

cturatori) Syriae Cules, procțuratori) vectţigalis) Tuyridi]. 
GI. LL. Il 1565. | - 
N) G. |. L. V. 9826... procluratoris cecijigalis Tyrici. De asemenea .pro- 

babii şi Ieraclitus pe timpul lui Septimius Severus şi Caracalla (C. 1. L. II 781). 
9) Ast-fel era; cum presupune d. Hirschfeld (op.. cit. p. 262 nota), Cl. 

Xenophon.
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sonalul de liberţi şi de sclavi cari eraii sub: ordinele pro- 

curatorelui : vilici, vicarii, arcarii Augusli; contrascrif- 

tores, labularii *), praepositi ?) sai stalores, slalionarii. 

Aceşti din urmă nu ne întimpină la liniile vamale din inte- 

rior, ci la cele de la graniţa imperiului, dovadă că la limes 

era o altă administraţiune a vămilor, căci pe când în lăun- 

trul imperiului administraţiunea vamală era civilă, la frun- 

tarie ea era organisată milităresce. 

Să ne ocupăm acum de acestă organisaţiune, 

„Oreanisațiu Deja d. Cagnat ohservase?) că linia de vamă a Illy- 

sot vamale ricului este stabilită în condițiuni diferite de liniile celor- 

7 alte provincii; pe când în Gallia şi Africa legiunile ceraii 

lasate întvadins în afară de linia vamală, pentru ca în modul 

acesta soldaţii să pâtă fi scutiţi de vamă, pe malurile Du- 

nării era o organisaţiune particulară, destinati a preveni 

năvălirile Barbarilor 3). «De la Hadrian, dice d-sa, imperiul 

era închis printr'un limes imperii, care, atunci când limi- 

tele naturale lipsâi, el se forma prin ziduri, şanţuri şi forti- 

. pannonia ficaţiuni. Pop6relor limitrofe li s'a impus îndatorirea de a 

mtbât”i2 usa nelăcuite şi necultivate mai multe mile de teren dincolo 

de frontiere, şi fluviul era ocupat numai de corăbii romane. 

Acestă barieră nu se putea trece de cât diua, fără arme, 

şi sub o escortă militară, ce era cineva ţinut ca să o plă- 

tescă singur, și nimeni nu putea duce mărfuri în interiorul 

prăvincieloi decă guvernatorul nu acordase prealabil permi- 

siune pentru acesta. De aci necesitatea de a întreţine în 

acelaş timp, pentru apărarea truntarielor, soldați dincâce 

1) C. 1. L. 11 4068: Felicianus, tabularius al direcţiunci centrale din 

Pertovio. ! 

3) C.I. L. IL 3327=—10301; II 4716. 

3) Op. eit., 36—37. 
4) Inseripțiunea de la Ephes a lui Claudius Xenophon (C. 1. L. 111 6675 

proc(urator) Iilyrici per Docsiam .înfțeriorem) et Dacius tres, dovedesce că dis- 

trietele militare ale Daciei (Dacia Porolissensis, Apulensis și Malvensis) eraii 

cuprinse în interiorul linici vamale. Tot aşa cra şi în Moesia inferidră, căci în 

Durosloruin, lagărul permanent al legiunci XI Claudia, se găsea chiar staţiune 

vamală,
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de Dunăre, și posturi de vamă d'alungul fluviului, spre a 
supraveghea intrarea şi eşirea mărfurilor». Acelaş învăţat 

frances cu drept cuvânt a pus în legâtură cu vama de frun- 
tarie următorea inscripţiune, găsită la Batta, spre Nord de 
Duna Pentele 1) şi care ne arată că împăratul Commodus 
a construit d'alungul Dunării fortărețe şi a aşedat posturi 
militare în posiţiunile priinci6se spre a împedica prădile seu 
contrabanda (clandestinos latrunculorum trausilus) : 

IMP CAES M : AVR : COMMODYS --AN 
TONINVS : AVG : PIVS* SARM.* GERM 

BRIT - PONT: MAX. TRIB POT-X IMP: VII a, p.Chr. 184 

COS IlIs PP RIPAM OMNEM BVRGIȘ 

A SOLO: EXTRVCȚIS ITEM PRAESI 

DIS PER LOCA OPPORTVNA.: - AD 

CLANDESTINOS-: LATRVNCVLO 

RVM TRANSITVS OPPOSITIS 

MVNIVIT - PER Q M..:.. gerennem 

Leg auguSti pro praetore. 

Imp(erator) Cces(ar) M(arcus) [Aur(elius). Commodus 
Antoninus Augţustus) Pius Sar[matţicus)  Germ(anicus)] 
Brit(annicus) pont(ifea) mas(imus), tribțuniciae) pot(estatis) 
Ă, împ(erator) VII,] co(n)s(ul) III[I], p(ater) p(atriae), ri-" 
Bam omnem bulrgis] a solo extructis, item prceesți]dis per 

“Loca opporhma ad clandestinos latrunculorum transitus 
ofbositis mumnivit, per Q. M..... [Perennem] l[eg(atum) 
Auguls[ti pr]o [practore).. .. | | 

C.I. Li. II 3385.
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D-l Domaschewski !) a găsit încă dout exemplare ale 
aceleiaşi inscripţiuni în podgoriile de la. Duna Pentele, chiar 
pe malul Dunării : *) | 

I 

Fa caes. m. aur. Commodus|ÂANTONINVS 

aug. pius sarm. germ, brit. pont. mJAX-TRIB-POT* 

z îmnp. zii cos. îiii p. p. ripalhi ' OMNEM: 

burgis a solo extructislTEM-PRAE 

sidis per loca opportuna AD CLANDES: 

tinos latrunculorum trlANSITVS - OP 

posilis. munivit POr ss PIPI PIPI 

Iara 

“TI 

împ. caes. m. aurjcommoduS ANTO 

ninus Qug, pius sarm.| gerin. rit. PONT MAX 

trib. pot: împ. vii coS li P.P RIPA MoM 

nem burgis a solo extructis item prae 

sidis per loca opportuna ad clandes 

tinos latrunculorum transitus 05 

positis munivit per. 

Nu încape îndouială că burgi, de cari vorbesce acestă 
inscripțiune în triplu exemplar, se găscii în apropiere, şi de 
vreme ce erati simple turnuri de pază, ele avâii numar O mică 

D. Loc. cit. p. 141. 
| ) G. 1. L. IN S. 10312, 10313:
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garnisonă. Din potrivă, la locurile proprii pentru trecerea 
după prădi a barbarilor învecinaţi, sai a contrabandiştilor, 
erati posturi mai întărite. 

Ast-fel, la fruntaria imperiului linia vamală este identică 
cu lanţul de castre şi castele menite ca să apere tot-de-o-dată 
milităresce granița insăşi. Şi acestă constatare nu trebue 
făcută numai în Pannonia inferioră. La limesul alutan or- 
gânisaţiunea vamală era, precum vădurăm, tot militărescă. 
D'alungul Oltului, de la Boiţa şi până la vărsarea. Oltului 
în Dunăre, pe lângă calea romană păstrată până adi: în 
bună. parte şi numită Troian sait calea lu? Trăian, se 

„află un lanţ neîntrerupt de castre, castele, burgi sai turnuri 
de pază cari îndeplineii îndouitul scop al apărării graniţei 
şi al serviciului vamal. Soldaţii şi vameşii se ajutati reciproc; 
administraţiunea îmbrăca haina militărescă. Deosebit de biu- 
rourile vamale constatate prin monumente epigrafice la Malva 
(Celeiii) şila Romula (Recica), resturile de turnuri romane 
pe malurile Oltului la Taurnau-Măgurele, la Troian (spre Sud 
de Rimnicul-Vâlcii), la Cozia (m=rea Turnul), la Raco- 
vița-Copăceni (Turnul-lui. Dâncă), lângă Riul Vadului (Tur- 
maul- -Roşu), ruinele unui complex de edificii împrejmuite cu 
ziduri şi turnuri în formă de cetate ce am desgropat la 
Racoviţa-Copăceni, pe, malul stâng “al Oltului, — unde cu 
siguranţă a fost stațiunea Paetorium „—tote acestea sunt o 

confirmare a observaţiunilor, de mai sus. | 
Ba următorele două -inscripţiuni de fundaţiune ale cas- 

trelor din Protorium, descoperite de noi prin săpături şi află- 
târe în colecţiunea epigrafică a Museului Naţional de An- 
tichităţi, vorbesc de Burgarii, adică de garnisona acelor 
Dburgi sâii turnuri de pază): 

Yo, _.. 

)) Arch. -— Dupigr. Mitlh. NVIL, 294—926, 

15 

2. Dacia in 
feriGră san Ol- 
tenia,
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I . ! * 

IMP - CAES :DIVI: RAL:- PARTE: F 
DIVI : NR : NEP : RAI: HADRIs 
AVG : PONT: MAX: "RR: POT XXI 
COS II -P-P-ET:MWP-T:- AEL: CAES- ANONI 
NO : RAI : HADR : AVG: F: DIVI: RAI: 
PARH NEP : DIVI: NER - PRONIP: "R : POT 
N:BVRG ET VEREDARIO : DACIAE IN * SVB 
T:FL: CONSTANTE PROC-:AVvG 

Imp(eralore) Cas(are) divi T. rai(ant) Parth(ici) fiilto), 
divi Ner(vae)nep(ote) T rai(ano) Hadri(ano) A ug(usto) pon- 
i(îfice) maă(îmo), tr(ibunicia) pot(estale) XXIII, co(n)s(ule) 
JI], p(atre) p(atriae) et împ(eratore) T(ito) A el(io) Caesţare) 
Antonino Trai(ani) Hadr(iani) Aug(usti) f(ilio), divi T: ra- 
i(ani) Parth(ici) nep.ole), divi Ner(vae) Pronep(ote), tr(1bu- nicia) pot)estate), n(umerus) burs(ariorum) et veredario(rum) Daciae înf(erioris) sub Ti (270) Fl(avio) Constante proc(ura- lore) Aus(usti). i | 

II 

IMP * CAES : TITO AELIO HADIANO | ANTONINO AVG PIO TRIB POTES Îl COS 1il CASTRA N BVRG s VERED QVOD ANGVSTE TENDERET DVPLICATO VALLI PEDE ET IN POSITIS TVRRIBVS AMPLIAVIT PER AQVILAMFIDVM PROC Ava 

Im p(eratore) Caes(are) Tito Aelio Hadriano Antonino A ug(usto) Pio trib(unicia) Boles(tate) III, co(u)sțule) ZII castra n(umerus) burstariorum) et veredariorum), guod anguste tenderet, duplicalo vall; Pcde et : 

te 
înfosilis turribus ampliavit per Aguilam Fidum Procţuratorem) A ug(usti) 
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Prima inscripţiune datează, cum ne spun rîndurile r—46, 
din timpul împăratului Hadrian, după :ce acesta la.27 Fe- 

bruar 1) 138 adoptase pe Antoninus şi-l asociase la impe-: 
riti. Este primul. monument, care, după cunoscinţa n6stră, 

numesce pe Pius corregent. Deci atunci a construit lagărul 
numerus burgariorum et veredariorum ai Daciei inferidre, 

sub comanda procuratorelui acestei provincii T. Flavius 
Constans. Cam. douf'ani mai tărdii, în a. 140, acelaş nume- 
rus, cum ne spune inscripțiunea a doua, a lărgit acest cas- 
tru, fiind-că era pre îngust, -îndoind măsura valului şi ad&o- 
gind turnurile. In realitate săpăturile aii şi scos la ivelă res- 
turile vechiului lagăr. 

Ver edarii. 
Este în genere interesantă constatarea unui corp de ar- _Burgaritat | 

mată compus “din Burgarii şi Veredarii. 

Burgarii erai apărătorii turnurilor de pază înşirate pe 
lângă limes. Veredarii (de la vercdus, cal) ne întimpină mai 
adesea ca făcând s&rviciul de curieri poştali; ca soldaţi îi 

găsim la Hygin de castr. met. c. 24 praelendunt alae mi- 

liariae vel guingenariae, Mauri. equites, Pannonii veredarii ; 

classici ommnes ideo praelendunt, quod ad vias muniendas 

primi exeunt,. et quo sint tutiores, a Mauris egquitibus et 

Panmoniis :veredariis proteguntur, şi c. 33 Pannonii vere- 

darii. După inscripţiunile de mai sus veredarii şi burgarii 

erai întruniţi într'o companie, cu numele de pumerus. Ei. 
făcâ prin urmare atât serviciul de pază a graniţelor ca să 
nu fe călcate de barbari, sai să nu se introducă mărfuri 

prin contrabandă, cât şi serviciul poştal'pe calea cea mai "0 

portantă care lega Occidentul cu Orientul, valea Oltului. | - 
Cine este creatorul limesului alutan astă- di se scie, graţie Hadrian e 

creatorul lime.- 
+ sului alutan şi săpăturilor de not întreprinse. Acesta a fost Hadrian. Numai Selui,alutaa i 

câte-va luni mat înainte de castrul.de la Copăceni s'a cons- ororeuluțe 
graniţă. —— 

truit castrele de la Bivolari şi de la Rădăcineşti. Aceluiaşi 

împărat cată deci să atribuim şi organisarea militărescâ a 
liniei vamale de graniţă d'alungul Oltului. Pete că n'ara greşi, 

1) Viaţa lui Pius e. 4. 

?
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decă am generalisă măsura, şi am considera pe Hadrian 

drept creato:ul organisaţiunei militare a portoriului de graniţă 

în întreg imperiul, precum ela organisat şi publicum portorii 
Illyrici et ripae Thraciae. D. Domaschewski pare a cugeta în 
ce priveşte limesul danubian la Commodus, căci dice !): «In- 
scripţiunea de la Batta pune construirea burgurilor în a. 184; 
puţini ani mai înainte, 182, găsim prima menţiune precisă 
despre administraţiunea imperială a vămilor. Cred că n'ar 
trebui a se scăpa din vedere strinsa legătură dintre aceste 
două măsuri». E mai probabil că împăratul Commodus are- 
construit la graniţa Pannoniet inferidre turnurile cele vechi, 
făcând şi altele nouă «per ripam omnem». Castre şi castele 
cu turnuri de pază eraii înşirate pe întregul limes danubianus. 
Când Prokop?) contestă valorea militară a unui asemenea 
lanţ de burgi dicând că e vâtămător, căci provâcă mar mult 
împrăştiarea forţelor pre un spaţii întins, are în vedere tocma! 
aceste fortificaţiuni dunărene, cari, precum ne spune inscrip- 
țiunea de la Baita, n'avâui scopul apărării fruntariei, ci al- 
cătuiaii o barieră de opus în timp de pace barbarilor 
sati contrabandiştilor, când: ear f încercat so trecă, 

O simplă inspecţiune a chărţii ne arată că mar tâte 
aceste lagăre şi castele, ce serveaii tot într'o vreme şi de 
staţiuni vamale, se găsesc la gurile afluenților Dunării, arte- 
rele firesci ale comerciului 5) | 

1) Op. eit., 142, 
2 De acdit. IV, 3. 
3) Oare-care analogie cu inseripțiunea de la Balta presintă cpigrafic dintre a, 337 şi 340 găsit de not la Troesmis (Archiiol. epigr. Mitth. XVII p. 84 nr. 7) şi referitor la cei trei fii af lui Constantin cel Mare: Constantinus Conslantius şi Constans: focam în parte limitis posittuu, gentiliun Gotolru n „temeritali semper uptissinum, ad confirmandam porincialiun [storan [achternam sccuritatem creclu istius fabricae munilione clauserunt dalru ne utorumgque impetum perennis munliminis dispositione tenueruu[!], adcurante Sappone 'uliro) p(erfectis siR0), duce limitis Seythiae, . 

| Cuveihtul fabrica nu DOle ave aci înlelesul 
arme, „ei însemnâză o conslrucțiune în genere, buniră un castel la graniţă: lutrunculi sunt barbarii ce obicinutaii să trecă Dunărea pre la Br "să pus. tiască oraşele de pe malul drept al fluviului. D 
contrabandişii scă la hoţii de drumuri, 

monumentul 

| a 
teclinic de . fabrică de 

1 ăila şi să pus- u acă cuvântul se rapârtă si la remâne lucru nesigur.
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Acum ne mai rămâne, spre a încheia observaţiunile 

nostre, să dicem 'câte-va cuvinte despre mărfurile şi per- 
sonele supuse la impositul portoriului, despre mărfurile şi 

„ pers6nele ce eraii scutite de plata acestor drepturi 1), despre 

taxa portoriului Illyricului, şi în fine despre ruinele de la 
Celeiii şi Cetatea de lângă Turnu-Măgurele. 

Regula generală, sub Republică ca şi sub Imperii, era 
că ori-ce lucru destinat comerciului trebue să plătescă vamă 
la intrare ca şi la eşire din circonscripţiunea vamală. Se 
esceptaii : lucrurile destinate usului particular ; instrumenta 
itineris, adică animalele şi obiectele pentru transportul mărfu- 
rilor; griul destinat pentru hrana plebei romane ; lucrurile 
aparţinând fiscului; obiectele agricole, şi furniturile trimise 
armatei. lar persânele scutite erati: fiscul; împăratul; am- 
basadorii, guvernatorii provinciei, cestorii pentru animalele 
sălbatice importate -de dânşii pentru jocurile circului, oficerii 
palatului ; militarii, marinarii şi câte-va oraşe. 

Intre aceste orașe, unul făcea parte din circonscripţiunea 
vamală a Îllyricului. Este colonia milesiacă 'Tyras (Cetatea 
Albă saii Akkerman) la gura rîului cu acelaş nume (Dhnistru). 
Se scie că regiunea dintre Siret şi Dnistru, şi mat departe pănă 
în Crimeia a fost alipită la provincia Moesia, în urma expe- 
dițiunei guvernatorelui Ti. Plautius Silvanus din a. 62 —63 

Obicete si per. 
s6ne impuse; 
obiecte și per- 
sâne scutite de 
vamă, 

, 
———— 

Privilegiile 
scutirei de va- 
mă ale cetăței 
Tyras. 

Danii 

p. Chr. ?), şi.a stat în stăpănirea romani până la împe&ratul | 
Maximinus, care în anul 237 o lăsă pradă barbarilor Carpi şi 
Scythi 5). Tyras intra în cercul de competenţă al guverna-. 
torelui Mossiei inferiore şi cu acesta aparţinea circonscrip-. 
țiunei vamale Illyricum et ripa Thracie. O inscripţiune găsită 

„1) Vedi cestiunea expusă eu amănuntul de Cagnat op. cit, 104 seg. şi 
Cantacuzene, op. cit., 30 sed. . 

3) C. |. L. XIV n. 3608; Dessau admite a. 57;. dar mai probabilă este 
data propusă de d. Domaschewski (Rhein. Îuscum NF XLVIL 209 seq.): 
09—63 d. Chr. ” : 

5) Capitolinus, zite Aazimii ct Balbini e. 16: sub his pugnatum a Carpis 
contra Dlesos fuit et Scylhici Velli principiatm ct Ilistriac excidium eo tempore, ut 
autem Dexippus dicit, Ilistricue civitatis. Monedele oraşului 'Fyras încep cu Ves- 
pasian şi înceteză cu Alexandru Sever. Vedi Mommsen, C. [. [. UI p. 147 —14S e şi Rom. Gesc. 3, 218. ' 

pr
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la Akkerman, nu departe de locul unde fusese odinioră Tyras, 
ne arată că orașul poseda privilegiul scutirei personale de 
vamă pentru cetăţenii sti. Acest privilegii, contestându-se 
pe cât se vede, în multe rînduri, se confirmă în a. 201d. 
Chr. de către împărații Septimius Severus și Caracalla prin 
mai multe documente păstrate prin scrisre ?). Originea 

| 1) C. 1. L. Il 781; Latysehew inser, orae septentr. Ponti Iu. Ip. 1U 
tab. |. Se citesce mai întâiii în acâstă inscripţiune scrisorile luf Severus și Ga- 
racalla confirmătore a imunităţii de vămi, de care se bucura lăcuitorit T'yrel ; 
“prima scrisore fără început nu scim către cine e adresală ; cea d'a doua se 
adreseză lui Ileraelitus, pâte procurator vectigalis Illyrici. Urmeză apo! scrisorea 
lui Ovinius Tertullus, guvernatorul Moesiei Inferiâre, câtre Tyrani, prin care le 
fransmite rescriptele de mai sus ale împăraţilor : - 

e... [ALisimus tii epistulam ud Zicraclitem, unde întelleges, quid statuerimus 
de îmnutnitate, quam 'Tyrani sibi concessum esse contendunt. (ram licel admittere 
non soleamus nisi [pricile]gii auelLoritute perpensa ct origine immuj|nitatis inspecla, 
quod usurp(atm esse diu qua] | qua ratione videbatur, cum iusta [PnoderutiJone 
servavimus, ut neque ipsi cons[uctudi] | ne diuturna -pellerentur, et in poste[rum) | decreta civium adsumendorum consil|iis] | prasidis provinciue e(larissimiy v(iri) perpenderentu[r]. | | | 

. * -.Exemplum epistulae ad IIeraclitum. 
Quamquam Tyranorum civitas oreginem | dati bencficii non ostendat, nec tacile: quae | per errorem aut licentiam usurpata sunt, prae|scriptione temporis confirmentur, tamen, quoniam divi Antonini parentis nostri (adică Pius) litte|ras sed et fratrum imperatorum (adică Marcus şi Verus) cogitamus, item | Antonii Hiberi gravissimi praesidis, quod attinet, | ad ipsos Tyranos quique ab iis se- cundum leges | corum in numerum civium adsumpti sunt, ex pri |stino more nihil mutari volumus. Retineant | igitur quaqua ratione quaesitam sive possessam | privilegii causam, în promerealibus quoque re | bus, quas tamen pristino more professionibus | ad discernenda munifica mercimoniorum eden | das esse memi- nerint. Sed cum Ilyrici fructum | per ambitionem deminui non oporteat, 'sciant | cos, Qui posthac fuerint adsumpti, fructum | immunitatis ita demun hâbituros, si ea ate el omiene note 1 e re civiat Mgnoe ea deal roti 

exi | stimaturos; quod, origine: beăelicii ae (sic) sibi consultum, SI „Srau fuerint, 
1 , igi ici non” quaesi | la; dignos honore cives fieri praecepermus. |. 53 SE ci | Aa a 05 Tephhas ăpyowst Bnn)ă îti "Tora iti a. în orazoj m at Tep reple berus uot i <ây oii, ile tati Atriul 'btiege sei Datare 5 o IPapurzate mpntzater & sus owes zii daia ei Th) ar 207 ebaptavijonze, "i 

i orpaztaonv| & 3 Onze peiaholdogia «i pe= Pra Due pei câenety ră ză > „it . 
asalt Tonca. ip oo: dus zi ebrbety 20| îzesty Ev/oumt, pupa REASON Folii mraheetâny A pt, „nveyvas 7.] Aveseâ9n îsi Moves vai (Dao Pem0b Vrazuy 87 zh Eng Ezeul dpyăs IL. Adiov Rehzobavioy. ” „ Ovinius Tertullus este “cunoscut ca guvernator al Moesiej Inferiâre alle isvore: Digeste 49, 15, 9; stilpi _miliari 7602—7604.' | : 

| Decretul guvernatorelui are luna anului Milesiac, cu care se servea T fiind o colonie milesiacă. După numele consulilor, 

  

  
snt, 

tor « Şi din găsiți în Masia C. 1. L. Il $. 

yras, acesta avem anul 201 febr. 17: Anul
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privilegiului se uitase atunci chiar de către cetăţenii Tyrani!) ; 
dar este sigur că el era “anterior alipirii orașului la statul 

roman, şi prin urmare sub reserva acestul privilegii Tyras 
consimţise a primi un biuroii vamal al Romei în portul săi. 

Privilegiul însă nu fusese recunoscut de cât numai pentru 

cei cari se “bucurau de drepturile cetățenesci în -Tyras, şi 
cum acest oraş, ca multe alte oraşe greceşti (Olbia, Tomis, 

Istropolis, Callatis etc.) obicinuia înainte, ca şi sub domi- 
națiunea romană, să acorde pers6nelor streine, care le adu- 
sese servicii, drepturile cetăţenesci onorifice, împreună cu 
scutela de bir, se înţelege uşor :că pe acestă cale se puteă 
face multe abusuri. De aceia vedem că împărații Severus 
şi Caracalla hotărăsc prin rescriptul dat, că -numat atunci 
vor avea valdre diplomele de cetăţenie'acordate de Tyras, 
când guvernatorul imperial al provinciei le va fi confirmat ; 
deci ori-ce noii cetăţen pe viitor nu se putea bucura de 
scutire vamală, de cât numai dacă -guvernatorul il va fi: 

declarat prealabil printr'un decret că într "adevăr merită drep- 
turile cetățenesci ?). | 

Se înţelege că scutirea de vamă nu privea numai măr- 
furile destinate pentru usul proprii, ci mai cu semă obiec- 
tele de comerciii, şi că nu pote fi vorba de o favâre acordată 
Tyranilor în întreg Illyricul, ci numat pentru stațiunea porto- 
viului stabilită în Tyras. Cetăţenii Tyrani erati mat departe 
„datori ca să declare agenţilor” portoriului mărfurile lor. 

Pentru ca cele şepte oraşe înşirate în inscripțiunea bucu:- 
„Tesceână, ce comentăm, să acorde onoruri municipale ŞI să 

contribus: a înălța statuă. lui Julius Capito, trebue ca acesta, 
în "calitate de conductor fublici portorii să le fi acordat 

al CXLV este după sera oraşului Tyras, de unde urmeză că Tyranii număraii 
anii de la 37 d. Chr., când, după Borghesi Oezures completes, v. VIII, p. 497, oraşul 
cu regiunea din prejur fusese anexate la statul Roman. . 

4) Quamguam 'Tyranoruni civitas oreginem dati beneficii non oslendat, cum 
se exprimă reseriptul imperial în' inscripţiunea de la nota precedentă. 

:) «Fructum immunatitis ita demum habituros si eos legatus el amicus 
noster vir clarissimus jure civitatis dignos' esse decreto _pronuntiavit;» » cum se 
citesce în script.
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Gre-cari imunităţi sei favoruri. Era liber a o face, întru 
cât Statul n'avea nici-un drept ca să se amestece. 

riuj[aXa Porto- Cât despre taxa portoriului sai de export în IIIyri- 
cum, ne lipsesce până adi ort-ce atestațiune. Ea varia după 
diferite ţări, ba varia chiar într'una şi acelaşi provincie. In 
Sicilia era 5%, în Spania !) şi Eypt?) 20%, adică a cinct- 
decea parte dintr'o sută; în Gall, în Asia şi Bithynia 
217%, adică a patru-decea parte dintr'o sută. Marquardt *) 

“admite taxa din urmă și pentru Illyricum, fără a invoca măr= 
turia vre-unui text, 

iufninele Cele. Să ne ocupăm acum de ruinele Celeiului, a căruia în- | semnătâte specială pentru vama Illyricului, deja.am vădut?o. 
In sud de şoscua naţională care vine de la Corabia se află ruinele unei cetăţi romane acoperite astă-di de casele şi grădinile satului Celei din judeţul Romanați. Forma ora- şului antic este pătrată şi ocupă ca întindere de teren 25 hectare. A fost înconjurat cu ziduri având un şanţ adânc înainte. La mijloc el este a doua oră fortificat printr'un zid care merge paralel cu porta de nord ; aci se pote constata că zidurile cetăţii erai colosale ŞI că din 100 la 100 de metrii aveii turnuri rotunde de apărare. 
Prin mijlocul vechiului oraş. de la Nord spre Sud trece șoscua romană numită calea lui Traian, care vine dinspre Romula. Ea se finesce lângă ruinele podului antic ce legă ambele maluri ale Dunăre, 

Uraşul antic, 

Cetăţuia, In partea de Sud-ost se află cetăţuia oraşului. | Sinaţianea Cetăţuia romană este situată pe marginea terenului de cetățuii,. inundaţiune a Dunării, Ea se întinde, pe un tăpşan înalt cu 10. metri mai mult de cât terenul înconjurător în partea de 

)C, L Le Il 5064 socii guinquugesimae. 2) Inscripţiunea din Syene (Birch Proceedings of the society of iul. ra- cheol. 1882—1S83 p. 164): 5) Gora 
” *) Op. cit. II, 276, 

seva zosrăs) hiutEvo)s, 
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ca şi in josul Dunării, De pe acestă înălțime poţi vede până 
dincolo de Corabia tot malul stâng al fluviului, mal care 
find de apă scobit are o față galbenă. In orizont ne apar 
insulele de la Islaz; malul drept al fluviului puţin ridicat 
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Planul de situa țiune al orașului-și al cetâţuii antice de la Celeiii 

se prelungește în Bulgaria întrun şes lat de 4 lkm., de 
unde apoi încep dâlurile cari pe alocurea sunt împădurite, 
iar lângă satul Ghighen (rom. Ghighiu) ele sunt îmbrăcate 
cu vii, Acest sat se pitulesce dupe o pădurice de sălcii, sub
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costa delurilor şi: pe malul drept al riului Isker. Un braţ al 

acestui rii se abate spre răsărit şi curge între Ghighen şi 
ruinele coloniei romane Oescus, visibile mai spre Nord de 
sat. Către Sud-ost se află comuna Iscru, situată la pâlele 

de Nord ale delurilor. De aci spre apus se vede bine cum 
Dunărea curge pe sub malurile abrupte şi stincose ale Bul- 
gariei, iar mat spre Vest lucesc lacul şi bălțile Potelului, 
mărginite la drepta în orizont de colţul delului de la Grojdibod. 
Către Nord vederea este închisă de casele şi grădinele sa- 
tului Celei. _ 

„„ROrma cet. + La prima vedere cetăţuia are o formă curi6să, înfăţi- 
şându-se în chipul unui semicerc cu frontul principal spre 
Nord şi West, iar spre Dunăre lăsând o deschidătură ovală. 

. .. 
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   Laturea de Nord a cetăţuii de la Celeia.     

„Forma terenului ne arată: că laturea despre Sud a fotăreţei a fost ruptă de apă, de şi astă-di Dunărea nu maj. curge pe acolo. a a 
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In partea de Nord şi West cetăţuia este înconjurată de 
un şanţ adânc şi lat, ce nu se obicinueşte la cetăţile romane ; 
aceste şanţuri sâmănă mat mult a fi nişte văi naturale, de 

cât să fi fost făcute artificial. Atari şanţuri înconjurătâre 
n'am găsit până acum de cât numai la cetăţile preistorice 

numite de lăcuitori: „idovă. 
Și într'adevăr, cu ocasiunea săpăturilor întreprinse, am 

dat de desubtul nivelului fortăreței romane, peste urme preis- 
torice : ciocane de piatră, idoli de pământ ars şi bucăţi de 
cremenă, coperite de un strat de cenuşe amestecată cu cio- 

buri de le, aşa cum iarăși numai la cetăţile preistorice ne 
întEmpină. Prin urmare este sigur că cetățuia romană a fost 

întemeiată pre: rămăşiţele unui străvechiii aşedământ din aşa 
numita epocă preistorică. 

Linia zidurilor înconjurătâre ale cetăţuii se cunoştea bine“ 
înainte chiar de a începe săpăturile nâstre în vara anului 

1898. “In unele locuri, mai ales.la colţul de Ost, zidurile 
eşiaii cu 1—2" în sus la suprafață. 

In acestă cetățue s'a făcut săpături de regretatul Cesar 
Bolliac în a. 1869, descoperind între altele o parte a laturei 

de Nord şi nişte camere, cari din causa stricăciunilor astă-di 

nu se mai cunosc.) 

1) Cesar Bolliac, Ezcursiunea archeologică din anul 1869, p. 21: «Zidul 
cetățuei ce am descoperit, de tote părţile astă-ună-dată, este de 28 metri lun- 
gime şi 4 metri înălţime, de piatră cioplită și cu un briă admirabile. Am dat de 
o temniţă sub-terană, în care am găsit multe 6se de om şi pirne în țâstă.... 
Aci, în Celeiii, am găsit un fer de înferat caii legionarilor cu literile Ai -M. Am 

găsit multe vase de pământ, o piuă de pâtră, mai multe obiecte de fer, cără- 

mide cu diferite imprente şi una: coh. III Brit(anica). Am mai găsit aci o 
mască mică de plumb, un cul mic de bronz pe pedestal şi alte mici obiecte de 
bronz. La eşirea: din cetate, da stânga drumului roman, am găsit dout sarco- 
fage. Intr'unul din ele, lângă cadavru, o pereche cerceluşi, un peptene, un ac 
de ivoriii şi o monedă a lui Commodus din a. 181 d. Chr.» — In Analele So- 
cictății academice Romane X, secţia II, p. 9240 se dă o mică schiță de planal 
cetății și fortăreţii.— Despre antichităţile Celeiului mai vedi de acelaş autor: 
Vrompelia Carpaţilor nr. 1010 din August 1872; nr. 1059 din Aprilie 1873. 
Apoi: 2luzeul naţional (1836).— Note culese din condicele manuscrise ale îngine- 
rului Alex. Popovici ap. Odobescu, Analele Societăţi Academice Române X, secţia 
II, 217: «Cetăţuia era în trei colţuri clădită; zidirea ei de 1 stânjen şi 2 palme 
grosă, tot de pâtră albă-galbenă ; cărămidă prea puţină; a mai rămas un pi-
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Săpăturile nostre aii dat forma fortăreței; s'a descoperit 

lrontul de Nord şi de YVest pe o întindere totală de 300 metrii, 

a constatat că cetiţuia a fost împrejmuită cu un zid gros 

având pe lângă dânsul spre în afară turnuri de apărare, 

Curios însă că nicăiri n'am aflat portă, ci numal o singură 

intrare îngustă (11,15) în turnul A. | 

Latura de Nord a cetiiţuil nu merge în linie dreptă, ci 

face cam pe la mijlocul zidului o curbă spre Sud-ost, semt- 

nând a fi acomodată formei terenului, adică a fi fost con- 

struită pe urmele unei cetăţi mai vechi. Are o lungime de 

160%; zidul înconjurător s'a păstrat pe totă a sa întindere ; 

grosimea lui este de 1,55; la temelie are un soclu ce 

ese cu 0,30 mai în afară. Miequl zidului e construit din 

piatră brută şi pe: alocurea din straturi de cărămidi legate 

bine cu ciment, iar faţa e lucrată în exterior cu piatră 

cioplită. La turnuri pietrile ai dimensiuni mai mari; unele 

din ele sunt bucăţi de architectură luate din clădiri mat 

vechi şi întrebuințate aci. Ba s'a găsit în zid şi pe lângă 

dânsul mici fragmente de piatră cu inscripţiuni, ceea-ce iarăşi 

ne învedereză că avem înainte-ne o cetate reconstruită. 

In colţul Nord-vestic se găsesce construit spre în afară 
un turn de formă pătrată; el s'a păstrat numai în temelie 

şi este aşedat pe panta şanţului înconjurător, dovadă că 

acesta e anterior construcțiunei zidurilor fortăreței. Latura 

latura de 
Nord. 

clor cătră răsărit, dintracestă zidire ; o parte din ea a cădut la cutremurul din 
anul 1802, şi stă în fundul şanțului celui adine dimprejurul acestei cetăţul; 
temeliile podului staii lângă şanţul cetăţuii, din susul cetăţuil>. — A. 'Treb. Lau- 
rian (IMagazinu îstoricu, IL 1848): «Cetatea Sigibida cea reparată de Justinian 
consună cu lotul cu pusăciunea Celeilor noştri. Aici aflarăm și noi pentru întâiaş dată 
ruine adevărate. Tot planul Sigibidei se pote lua, căci fundamentele zidurilor 

şi şanţul ce încongiura cetatea, se cunosc prea bine. "Totul formâză un pătrat 
lung de 600, şi lat de 500 paşi. In unghiul cel de către Sud-Ost se văd încă 
ruinele stătătore ale cetăţelei ce se allă pe o mică înălțime. Cimentul, mărimea 
şi tăria cărămidilor, tote mărturisesc lucrul roman ; biserica cea nouă de acuma 

e zidită t6tă din atari cărămidi şi pietre romane, dintre care multe portă ins- 
cripțiuni romane, după spunerea locuitorilor, dară tote sunt aşa de încrustate 
în zid, în câtnu sepote citi nimica. Chiar şi aşternutul bisericei e de cărămidi 
române; pe una vădui literile întârse DARP, iară celelalte cra fără inseripciune».
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de West a turnului măsâră 4,70, cea despre Nord 10”,40, 
iar cea despre Ost 6" lungime. 

De la acest turn, săpându-se pe lângă zidul înconju- 
rător în direcţiunea spre r&sărit, s'a constatat grosimea 

zidului 1»,55—1*,60, cu un soclu de 0*,20—0%,30 lăţime. 
La distanță de 27,80 s'a dat peste un noii turn pătrat (A) 
construit tot în afară lângă zidul înconjurător, şi măsurând 
laturile de Ost şi West 4,30 şi cea de front 75,15 lungime. 
Zidul turnului are tot aceiaşi grosime ca a zidului cetă- 
ţuii (12,55). In turn se află dou& intrări, una, care dă în 
lăuntru cetăţuii, are o lăţime de 1",os; cea din afară, de 1,15 
lată, este singura până adi constatată pentru comunicaţiu- 
nea cu exteriorul. În interiorul turnului, la drepta şi la stânga 
fHe-cărei intrări, se găsesce câte un adaos de zid pătrat 
de 1",26/1%,26. Faţa zidului din lăuntru este făcută numai 
din petre pătrate bine cioplite, având. dimensiune 0",5o 
până la 1». 

La 25",40 de acest turn dăm peste un colţ de zid de 
1,40 lat şi cu 1" eșit spre interiorul cetăţuii; iar la 6,70 

„mai spre Ost ne apare un altul cu 4,02 lăţime şi 1m,20 
scos ca şi precedentul în aceiaşi direcţiune. 

De aci zidul înconjurător se indrepteză spre Sud- Ost şi 
găsim la distanță de 34%,9o o cameră îngustă (In lungă şi 

4,20 lată). Aci zidurile sunt forte stricate şi dărămate prin 
săpăturile răposatului Boliac. 

La distanță de 3*,30 zidul fortăreței se întrerupe; dar 
la 1m mai spre în afară începe de o-dată alt zid puternic, 
indoit mai gros de cât zidul înconjurător descoperit până 
aci; el are grosimea de 3", 

Acest zid, fiind solid construit, a resistat mai bine stri- 

căciunilor. El merge pe o lungime de 41,60 aprâpe în linie 
dreptă spre Sud- Ost; numai la colţul despre răsărit face o 
cotitură în unghiti drept. Zidul continuă apoi cu breeţiunea | 
spre Sud pe o lungime de 5,80 măsurat prin interior ; 
pătul lui este rupt, dar mai spre Nord, la 1” depărtare, tra 
de un alt zid, care nierge paralel cu zidul înconjurător de



„ Latura de 
West. 

  
Nord-Westic dăm peste.2 zidury 
teriorul cetăţuii. Cel maj despre Nord 
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Nord. Aceste ziduri din colţ cred că sunt rămăşiţele unut 
turn de apărare. | 

“Zidul inconjurător de West are o lungime totală de 140,"50; 
grosimea lui este de 11,55 şi arată la temelie spre în afară 
un soclu lat de 20—3o0*. Zidul este aşedat după forma te- 
renului făcând la mijloc o curbă uşâră spre interior şi este 
în genere bine păstrat. La 52",50 de la turnul din colţul 

  

  

o
n
.
.
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Latura de West a Cetăţuir 

alăturate construite spre in- 
are grosimea de Im i 20, . iar cel despre Sud 1n,9o; acest din i 

lungeşte în direcţiunea zidu 
rupt şi dărămat la capăt până 

ae urmă cotind, se pre- ui inconjură > şi 
la ta 5 ător. pe 9,40 şi este ee. Spre în afară găsim
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lângă zidul înconjurător un zid de 1",40 lat, care însă în 

continuaţiunea lui spre vale este fârte stricati. Cred că aceste 
ziduri sunt rămăşiţele de la un turn pătrat intermediar iden- 
tic cu cel de la Nord (A), şi că laturile sale despre Sud 
şi West ati fost distruse -până în ternelie. In partea despre 
Sud chiar şi zidul cetăţuii este scos pe o lungime de 16”, 
Apoi la g" mai spre Sud dăm de o cameră. pătrată con- 
struită în lăuntrul cetăţuii lângă zidul înconjurător. Laturile 
sale măsurate prin interior ai lungimea de 5",30, zidul are 
grosimea 1,05. Acestă cameră a servit ca magasie de grâne, 
fiind-că am găsit într'Ensa un strat de grâii ars, gros aprope 
o jumătate metru. La spatele ei se află un stâlp pătrat zidit 
de cărămidă (gros 1%,55 : 1,40). De la acestă cameră spre 

Sud zidul înconjurător lipsesce cu totul pe distanţă de 8"; 
el reapare în lungime de 3",80, dispare iarăşi pe 8”, ca 
să'] regăsim păstrat pe 5",50; după ce in fine a dispărut 
încă o dată pe distanţă de 4%,50, ne: întâmpină un zid lung 
de 17*, gros de 2”, cu faţa lui despre Nord lucrat numai 

în petre cubice. : 
Acest zid face spre interiorul cetăţuii colţ cu un altul 

(gros de 2%,50 şi lung de 181,40), care se scoboră către 
vale în direcţiunea zidului fortăreței. Aceste dou& ziduri 
cred că ai aparţinut unui turn de apărare. 

In interiorul cetăţuii s'a constatat prin sondage exis- paincite din 

tenţa mai multor construcţiuni de zid și piatră. Săparea lor, pis ce 
“opera unei viitâre campanii, este forte grea, căci ele stati de 
desubtul unui strat de aprâpe 2" de pământ prepus: cenuşă, 
arsură şi resturi de putregai, ceea-ce dovedesce că cetățuia 

a fost lăcuită multă vreme încă după a ei dărămare. 
La 132" spre West de zidul tortăreţei săpăturile nostre dugtuinele po- 

ai desvelit rămăşiţele capului unui pod peste Dunăre. Era 
acoperit de gunde şi păment pe aprâpe 150. înălțime. EL. 
consistă dintr'un trunchiii de zid de 1332 lung şi 635 lat. 
D'asupra acestul zid este construit in ambele colțuri despre 
mal câte un -stilp masiv de zid, având grosime. unul (cel 
despre Ost): 3.20: 3".90, cel alt 3": 3"72. Er. sprijinică'
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de .sigur bolta porţii podului. . Intre ambit aceşti stilpr se 
găseşte o platformă de 5”.70 lungă şi de 3" lată. In partea 
despre zidul temeliei ea face un unghii inaintat către Vest, 
un fel de ghețar destinat ca să apere piciorul'contra cu- 
rentului apei şi sloiurilor de ghiaţă. Tot aci se lâgă de 
piciorul podului în partea despre mal un zid gros 1.45, 
care având 'aprâpe aceiași grosime ca a zidului inconjurtitor 
al fortăreței, -va fi fost pote însuşi acest zid. Fortăreţa 
servia în ori-ce cas pentru apărarea podului. 

  

   

      

  

pa mmm om ..2 

Zid îniconjureilor 

      

    

d Ec 3 ies : 2 

Profilul e.f. 
Capul podului lur Constantin ce] mare. 

  

| Piciorul este construit de petră, fața lut din pietre cu- bice 'regulat tăiete, Jar interiorul din: pietre brute legate la o laltă forte tare cu ciment alb (beton) puţin amestecat cu NISIP Şi cărămidă pisată. Asemenea mortar îl găsim între- buinţat şi la zidurile fortăreței, - | De existența : acestui „6 pod vorbesc toţi lăcuitariy a: ptejur ; ID 1 lăcuitorii din ei îl numesc Podul de aramă, din ce 
rejur ; 

m, ausă că picio- rele lui ar fi fost îmbrăcate cu tăblii de ara E mă, din carți pe- 

" Zidul ctistrn:s 
4. 
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scarii, scot când şi când bucăţi mari, cum şi cuie şi cârlige. 
Inginerul Popovici!) de asemenea zice că s'a găsit în.Du- 
năre -o scâbă de aramă lungă de 3 picisre, în patru muchi, 
grosă ca un fer de plug, cu căpătăiele îndoite, ce a servit 
pentru legătura petrelor. Sătenii din Celeii mat spun că în 
timpul scăderii apei vasele plutitâre se isbesc de un picior 
de pod lângă malul românesc?), şi că sar găsi încă 7 pi- 
cire de ale podului. Ca să ne încredințăm, am profitat de 
epoca când Dunărea era scăzută (în tomna anului 1893) şi 
însoţiţi de d. inginer topograf Polonic, de primarul şi în- 
v&ţătorul Celeiului şi de mai mulţi pescari, ne-am dus cu 
luntri până în mijlocul fluviului, şi aci, în locul unde apa 
face vultori -sâi anaforniţe, după multă osten€lă am prins 
cu fringhiile unul din acele picidre, şi prin sondage am con- 

statat : 1) la o adincime de 2m.85 s'a dat de petre mari; pi- 
ciorul are o lungime de. 10”, şi o:lăţime de 6»; 2) dând 
în lături pe lângă petre nu s'a putut ajunge de fundul Du- 
nărei, măcar că nuiaua de sondagiii ave o lungime de 6”. 

Podul are direcţiunea drumului lui Traian, c6âda bălții 
şi 100" spre Est de pichetul bulgăresc, drept către ruinele 
Coloniei Oescus de lângă Ghighiu. 

Despre ruinele acestui pod vorbesce deja Marsigli ? 

în chipul următor: 
«Pe când eram lângă Podul lui Traian (la T.-Severin), 

am făcut tot ce am putut'ca să descoper deca prin împre- 
jurimile sale, s&i în vre-un loc situat mat jos, nu se mai 
păstră amintirea unui pod de lemn ce ar fi fost acolo odi- 

ni6ră ; dar tote cercetările mele furi, neroditre din causa 

adincei ignoranţe a lăcuitorilor, de la cari nimic nu putui 

afla. Dar printr'o întimplare a Providenţii, în a. 1691, fiind 

1) La Odobescu, Ann. Socict. Acad. Rom. X. 2 p. 217. 
2) Acâsta ne o spune și Cesar Bolliac (op. cit. 22) «Aci a întins pod 

Constantin pre stălpi de pâtră cari stai încă în apă şi dintre cari se vede mai 

cu scină unul, de care s'atishit mar multe vase. şi un vas stă şi astădi, afundat 
lângă stâlp.> 

3): Description du Danube, 1, 38 seq. (Haye, 1744). 
16
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însărcinat cu Ore-cari negocieri de pace, şi scoborind Du- 
nărea până la lostzig, la confluentul Jantrei, debarcaiii 
lângă S:/auna, unde sunt multe resturi de ale Antichității. 
Aci, în fine, după ce am făcut căutări, mal bine de so per- 
s6ne, fie Creştini sai Turci, îmi mărturisiră într'un glas, că 

„în luna Septembre a anului când Kammniniek a fost luată de 
Sultan 1), apele Dunăret erai aşa de scădute, în cât se putea 

„vedea cantitatea de taract băgaţi in albia fluviului, şi cart 
forma picidre de lemn de o mărime minunată. Cu ajutorul 
acestor informaţiuni şi asistat de ccuşul mei, pe care Ma- 
rele Vizir mi-l dedese ca să mă *nsoţescă, am fost condus 
e însumi de luntrași la fața locului... 

«Acest pod era deci 7o0o—8o mile de Italia ma! jos de 
cât podul lui Traian, ceva mai sus de gura Oltului în Dunăre, 
şi aprâpe imediat ma! jos de gura Jiului.» 

| Marsigli crede chiar a regăsi pe o medalie a lui Con- 
stantin cel Mare, piciorele de lemn ale podului. El matob- 
servă că la Celeiii (Gieli), «aprope de locul unde era capul 
podului în Țara-Românescă, este un mare drum, care după 
tote aparențele a fost făcut de Constantin, ca să unescă la 
Antina (Recica) marele drum, care din Transilvania se în- 
tinde da lungul Oltului până la Dunăre». 

Tar despre înseşi ruinele lortăreţei de la Celeiti, pe cari 
„le represintă în următârea schiță, el ne spune ?): 

  

    

  

1) Camenița, după cronica lui N. Costin Zetopisej - . 
de 'Turci la 26 August 1672. ( | piscle, IL p. S), a fost luată 

2) Op. cit. 36, fig. XL. 
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«Este o construcţiune patrată, situată pe malul Dunărei 
dincolo (respectiv dincâce), vis-ă-vis de gura Iskerului, sati 
ca să dicem mai bine, în faţa Ghighiului, Se vede în îm- 
“-prejmuirea sa câte-va zidării, al cărora us nu se pote ghici. 
Aci începe de asemenea un drum aşternut cu piatră, care 

la câte-va leghe de acolo merge a se întâlni cu drumul 
împăratului “Traian, care d'alungul Oltului duce în Tran- 

- silvania». 

Părerea -lui Marsigli că podul de pstră al lui Traian 
trebue căutat la Turnu-Severin, a fost mai târzii combătută 

între alţii :) de Franke, care prin tot felul de argumente, s'a 
silit să dovedâscă că podul ar fi fost la Celeiii.2) Este meritul lui 
loseph 'Aschbach 3) de a fi dovedit netemeinicia unei ase- 
menea păreri; dar învățatul german, în zelul de a apăra 
un fapt adevărat, a mers până a tăgadui existenţa vre-unui 
pod de piatră la Celei susţinând că împăratul Constantin 
n'a tăcut de cât să restaureze podul cel vechiă al lui Traian 

de la Severin ). 
Totuşi mărturii antice 5) susţinute de ruinele în fiinţă - 

„vorbesc contra acestei din urmă păreri. Este incontestabil 
că împăratul Constantin in urma expediţiunilor sale a redo- 
bândit stăpânirea ambelor maluri ale Dunării. Julian $) dice 
că întrega provincie Dacia, supusă de Trajan, a fost recu- 

cerită de Constantin. Fortăreţe şi turnuri de pază tură re- 

1) Schwarz ad. Plin. panegyric. Norimb. 1746,p. 54. Sulzer, Gesch. Da- 

ziens, Wien 1781, 1, 296. 

2) Zu Geschichle Trajan's p. 1271—134, 

3) Ucber 'Trajuns steinerne Donaubriicke, Wien 1838. Vedi istoricul dis- 

cusiunci între istorici la Kanitz, Serbien ; Cf. de acelaşi Donau- Bulgarien, 

II, 1600. 
*) Op. cit. 24, de şi la p. 7 lăsa posibilitatea existenței unui asemenea 

pod, pe care Constantin cel Mare l'ar fi făcut la Celeiă, cu ocasiunea a resboiului 

cu Goţii din nordul Dunării. 
5) Aurelius Victor, Epitom. e. 17: Ilie pontem in Danubio struzit. —Do- 

vadă că podul era de peiră sunt următorele cuvinte ce se citesc la Chronic. 

Pasehai. ad. an. 398, p- 527 ed. Bonn: Tăy Amvo5âw Thetaiiz:s EmEp456y 

403 spârzopa adr d tdi vmv Sz0tN98. 
5) Caesares p. 846.
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staurate şi zidite pe malul stâng de acest impărat, între 
altele Drubeta (Turnu-Severin) şi Daphuis (la Spanţov, lângă 
Olteniţa). a 

R&posatul Laurian !) dice (in 1846) despre anticităţile 
ce se găsesc la Celeiii: «Mulţime de vase şi de statue, parte 
de bronz, parte de marmure, s'ai aflat aci, şi acuma se 
mai află forte multe monete vechi; no! înşi-ne cumpărarăim 
de la ţărani, cam la 200 bucăţi, cele matmulte de aramă, 

-- forte -puţine de argint. Dar ceea-ce merită mat mult de a 
se însemna, e că cele mai multe sunt Constantini, Con- 
stanți, Juliani şi Joviani, cu tâte că se află şi alte mat 
vechi, dară. mai rar. Acest fapt, unit cu acela că aci în 
Dunăre se văd pilastri de pod când scade apa, duce nea- 
părat la ideea, că aci a trebuit să fi fost zidit podul cel 
faimos al lur Constantin. > 

Bolliac?) în 1869 de asemenea ne spune, că în săpă- 
turile sale la Celei a găsit multe monede de bronz şi câte-va 

„de argint, mai cu sâmă din dout epoce: de la Septimiii 
Sever până la Alexandru Sever şi de la Constantin până la 
Gratian. Acestea din urmă se găsesc aci în abundență, 
aflându-se o singură dâtă nu mai puţin de 6oo0o bucăţi de 
argint din acestă periodă, Aceiași constatare am fâcut'o ŞI 
noi prin săpăturile şi cercetările întreprinse la Celeiii, 
la Recica şi pe intreg malul stâng al Dunării, ca o dovadă despre viile relaţiunt: comerciale ce ati existat pe timpul lur Constantin între ambele maluri ale Dunării. 

Dar tocmai necesitatea unui pod care să lege insem- nata cale romană de pe malul Oltului cu a ei continuaţiune peste Dunăre, şi să pună în legătură permanentă cele două importante cetăți: Malva şi Oescus, ne autorisă a presu- pune, că înainte deja mult de Constantin cel Mare a trebuit să existe acolo un pod, pe care acest împărat n'a făcut de cât să "| reconstruiască, o dată cu podul de la Severin ŞI 

1) Magasin istoric, II, 90. 
:) Op. cit. 21—99,  
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cu ambele fortărețe de la Celeiii şi Severin, cari, precum 
aii dovedit săpăturile n6stre, sunt de sigur o reconstruc- 
țiune a unor cetăţi anteridre. 

Ne mai remâne să consacrăm câte-va cuvinte despre 

„ruinile coloniei Oescus (adi Ghighen sai Ghighiu în Bulgaria) 

şi ale castelului numit Turnu, Kaleh, sati Cetatea de lângă 
Turnu-Măgurele, în ale căreia ruine s'a aflat basa de mar- 

mură a lui Iulius Capito cu inscripţiunea ce comentăm. | 
Cetatea antică de la satul Ghighen (rom. Ghighiii) din gRuinele dela 

Bulgaria, Colonia Ulpia Oescus, este situată pe un câmp" 
liber la 1 kilom. şi jumătate spre Sud de malul dreptal 
Dunării şi la 500” departe de malul drept al riului Isker. 

Ea ocupă un platoii mai înalt de cât terenul de inundaţiune 
şi arată o formă triunghiulară. Partea despre apus este mai 
ridicată şi pare a fi întărită prin şanţuri şi ziduri, pe când 
spre răsărit se întinde oraşul antic. Terenul ocupat de tot 
felul de ruine are de la Răsărit spre Apus o lungime aproxi- 

mativă de 1!/, kil. şi de la Sud spre Nord 700" lățime. In 
partea despre Apus se văd resturi monumentale, baze de 
col6ne şi capiteluri,  architrave şi plăci de coperiş, pe lângă 
mulţime de gropi făcute pentru estragerea petrei şi cără- 

midei vechilor construcţiuni.!). | 
R&posatul Bolliac vorbesce de cun apeduc prin care : 

venia apa într'un basin imens, din care se împărțea apoi 
ape în tot oraşul. Acest basin, zice dinsul, este atât de: 
larg în cât, plecându-mi abia capul, am putut să intru pre 
el în picidre?).» De: la pichetul bulgar spre apus se vădîn. 
malul Dunării multe cărămidi şi petre, rămăşiţele probabil 

ale unui. vast zid despre care vorbesce Marsigli 3, pe la în- 
ceputul secolului trecut, figurându-l pe următârea schiță 
(Lt. a a.) a 

1) Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balan, | (1882) p. 160-162. 
*) Trompelta Carpaţilor, nr. 1010 din 20 August 1872, 
5) Marsigli, op. cit. p. 35, fig. XXXIX. |
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Ruinele Ghighiulur 

Lăcuitorii din Ghigiii povestesc şi dânşii despre po- 
dul peste Dunăre, ale căruf pici6re, când apa e scădută, se 
vEd din distanţă în distanţă, ridicându-se chiar 1—2 metri 

„ Wasupra luciului apei.!) Kanitz caută cetățuia ce aptra 
“capul sudic al podului, cam ş kilom. mat la Nord de Ghi- 
ghiii, acolo unde a fost castelul Palatiolum.?) 

EI vorbesce cu uimire despre întinderea câmpului rui- 
nelor şi despre radicala distrugere a acestora, dicând că de 
la secolul al 152 încâce Ghighiul a servit ca punct mag- 
netic de atragere pentru căutătorii după petre şi comori, fără deosebire de nemurile ce .s'aii tot perindat prin valea 
Dunării. , 

Dar explorarea ruinelor drept carieră de petră pote va fi început mai de timpurii. Se scie că în fortărețele du- nărene zidite de Justinian găsim întrebuințate, ca material de construcțiune, monumente vechi epigrafice şi bucăţi de architectură. | 
Tot de la Oescus provine, cum vEdurim, baza onorară a lui Julius Capito, aflată în ruinele castelului de lângă Turnu -Măgurele. 

1) Kanitz, op. cit. MI, 162, 
2 Le. 161. Despre acest castel zidit de Justinian în faţa Sicibider (Prokopios, de aedif, IV, 6,9: sc 25 nş Jâzos 05 mo) ănodzy *pbav în 205 

7 :, pă a 3 7 A. y - : Ca. p Se D000 “Ti 709 

0 qpobginb, Fa CA. opiu îdo Iszgnv sătauod Ep Eudzeara îi î9 po "Donewia Tahazinhov &vopar, îsi Shrzepra 23 XreiGrda, Despre acest castel vedi lirecel, die Ilcer. „Strasse von Belgrad nach Constantinopel, p. 159. 
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„ Despre acest castel, €că mai întâiii ce ne spune r&po-u 
satul Laurian, care a visitat în a. 1846: «După întârcerea 

nostră de la Nicopoli la Turn, merserăm la castelul cel 
dărîmat după depărtarea Turcilor, care se află în o dis- 
tanţă aprope de un pătrar. de miliariăi către Sud-West de 
la oraşul cel de noi întemeiat. Fundamentele lui formeză 
o figură mai pătrată cu un diametru de 35 paşi, şi sunt 

încungiurate cu un şanţ lat de ş paşi. In aceste funda- 
mente aflarăm mai multe pietre tăiate de o mărime grozavă, 

mai multe bucăţi de cărămidă, şi un ciment care încă s'ar: 

pute socoti de lucru roman. Eii sunt de părere că acestă 

zidire nouă s'a ridicat pe ruinele unui turn roman, ca şi 
cea de la Giurgiu 1).... In o distanţă de 250 paşi de la Turn 

se vede încă Şanţul cu care era incongiurat oraşul ce se 

afla împrejurul castelului 2).» 
Din aceste! ruine, situate în raza unghiului dintre gura 

Oltului şi linia Dunărei, la distanţă egală ca de 500" de 

la ambele rîuri, nu se mai vede de cât o ridicătură de pă- 

mint, pe care se găsesce un bordeiii servind de adăpost 

pindarilor viilor. La intrarea acestui bordeiii am aflat basa 

unei statue cu următorea inscripţiune, din care prima linie 

este săpătă cu litere mai mari pe plinta monumentului. Basa 

se păstreză în Museul naţional. 3) 

1) Magaz. îst. II, p. 83. 
2) ldem p. 88. - 

5) Gr. Pocileseu, Aeue Inschriften aus der Dobrudscha * (Arch.-epigr. 

Mitth. XIV p. 10 nr. 4). 

Cetatea Tur. 
lui,
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por 
C: MESSIO: Q- TRAIA) 
DECIOPo*F-INVICTO A1 
PONT : M : TRIB: POT:COS 1 

5  DESIGNATO :P:P- PROCoS|  î. 2w 
 REPARATORI DISCIPLAG 

MILITARIS : FVNDATORI 
SACR : VRBIS.: FIRMATOR)) 
SPF D — a
l
 

| [Im ]p(eratori) C acs[ari] C(aio) A[essto Q(uinto) 1 raian[u) Decio P(io) F(elici) învicto A ule(usto)] Ponifafici) m(asimo), trib(unicia) Bol(estate), co(n)s(uli) 1[/?] desienato, P(atri) P(atriae), Broco(n)s(uhi), veparatori disciplinae militaris, . fundatori sacr(ae) urbis, firmatori sflei Rom(anac)...., 

„Acestă inscripţiune este din a. 249, în care Decius fu recunoscut la Roma de împărat, după ce cu un an may inainte fusese proclamat ca atare de către soldaţi. EI a - ocupat consulatul al' doilea în a 250, iar al treilea în 231. Basa statuey provine probabil din ruinile Ghighiuluy, 

Ruinile acestui castel ne arată, pe lângă o zidărie may nout de piatră m6le de peste Dunăre legată -cu var, că- rămidi late bine arse şi un mortar tare, aşa cum numaj Romanii sciai să fabrice. Ast-fel nu încape îndoială că, fortăreța turcescă, derimată în urma tractatului de la Adria- nopole, a fost clădită pe ruinele unui caste] roman fundat pâte deja de Traian ŞI menţionat de Prokopios. Acesta dice că Slavii neîncetând cu năvălirile în imperiul bizantin « Justinian le-a propus să le dea vechiul oraş Turris, situat dincolo 

T
A
I
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de Istru, zidit de Traian împeratul Romanilor şi care de 

mult era deşert, pustiit fiind de barbarii de prin acele lo- 
curi.»!) In acest cas Justinian ar fi numai reconstructorul 

castelului care serve drept cap de pod al fortăreței, ce ace- 
laş împtrat zidise pe malul opus la răsărit de gura riului 

Osma, sub numele de Nicopolis, adică Nicopoli de adi.?) 
Cu acestă ocasiune cele dou& monumente epigrafice luate 
de la Oescus împreună cu alte materiale vor fi fost puse 

în zidirea castelului din stinga Dunării. Potopul nâmurilor 

barbare a distrus apoi castelul bizantin, care pe la a doua 
jumătate a secolului al XIV reapare în fOntâne documentale 
şi cronice sub numele de fortăreța Nicopoli-mic, Nico- 

poiul-cel-mic.*) 

1) Prokopios, de Bello Golhico II, 436, 13. , 

__2) Procopios de aedificiis, IV 11 p. 307, 23 dice că acest castel a fost 
construit la fluviul Istru: map să zozapy "lzzm Kiepert (cum am:spus dejo, 
mai sus la nr. 16), Thomas (Sifzungsb. d. IC. ayer. Aha. d.  Vissensch, zu 
2[inchen 1869, p. 279) şi Kanitz (op. cit. Ii, 52) răi atribuesc zidirea aces- 
lui castel împăratului Heraclius în urma. victoriei sale asupra Perşilor. 

*) Tacă mai întâii ce citim în manuscriptul unei chronici românescă până 
acum inedite : 

«lon Dan Voevod au venit domnu la I6t 6869 (1361). Acesta au fost frate 
cu Mircea Vodă Bătrănul, şi au domnit împreună amândoi câtă-va vreme. în 
pace, apoi să învrăjbiră şi începură a se. sculă unul asupra altuia. Deci Dan 

Vod trimise la împăratul tureese, ca să-i dea oaste ajutor ca să se scoale asupra 

frăţine său Mircii Vod. De acest lucru foarte bine păru Turcilor şi îndată îi 
trimise oști într'ajutor. lar deca au audit frate-său Mircea Vod că vine cu mare 

putâre asupra lui s“au speriat, şi au fugit în țara Ungurâscă, în Buda la Jăkmont 

craiu și îngenuch& înaintea Craiului, şi tare se rugă ca să-i dea ajutor ca să 

mărgă asupra frăţine-său şi asupra 'Turcilor, şi-i închină scumpe şi frumoase 

daruri. Iar Jăkmont Craiu strinse mari oşti şi mai mulţi era înzoați şi merse 

în țara rumânâscă, şi deca au eşit la loc limpede la şăs unde era Turcii Şi 

„Muntenii tăbărăţi, el tocmi patm stoluri de voinici în patru muchi, şi au purces 

asupra 'Turcilor şi asupra Rumânilor. şi pre cei înzoaţi i-au pornit înaintea 0ş- 

tilor de strălicia ca soarele. Această vădând Turcii şi Muntenii s'au speriiat foarte . 

şi nu mai aşteptară să să lovescă, ci îndată au plecat fuga. Deci Jăkmont Craiu 

alese o sâmă de ste călăreți uşori, şi începură ai goni, şi unde ajungea ori 

Ture, ori Muntân tot îi tăfă, şi i-ai gonit până la Dunăre. Şi a doodi au 

pornit Jălmont Craiu toate oștile spre Nicopoiul: cel mic ce iaste în țărmurile 

Dunării şi Pau ocolit, şi în cetate era Muntâni, iar în oraş era Turci. Şi în- 

cepu ai bate foarte tare, şi din lăuntru încă să apăra bine. lar deca sfărămară 

„zidul oraşului, şi al cetăţii, făcură mare năvală şi îndată luară cetatea şi oraşul,
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Istoricul mai departe al acestui însemnat punct stra- 

tegic şi comercial nu-şi are locul aci. Turcii ocupă definitiv 

fortăreţa şi un întins teren împrejur numit raya. Fortul 

întărit cu şanţuri de apă şi cu turnuri exista încă în timpul 

r&sboiului ruso-turc (1828-29), când la 25 Ianuarie 1829 fu 
coprins cu asalt de către General Malinofski, care cuceri 
de la Turci 32 tunuri şi 5 steguri!). In urma tractatului de 
la Adrianopole, Turcii părăsiră ralaua Turnului ca şi pe a 
Giurgiului şi Brăilei; castelul Turnul fu derimat, şi cu 

acestă ocasiune eşi la ivelă din mijlocul clădăriei sale in- 

şi i-au tăiat şi l-au robit foarte rău, şi au pus oaste în cetate, far cu o s6mă 
de oşti s'au întors înnapoi». Evenimentul acesta, petrecut în prima jumătate 
a anului 1395, se confirmă de chronica externă (Thurocz |. 4, e. 5 şi G apud 
Sehwandiner ], 218 seq.) şi printr'o serie de documente, în.cari imperatul Si- 
gismund însuşi povestesce cele întimplate. Astfel, în documentul săi pentru 
Nanisay, archiepiscopul Johann de Gran şi fraţii sti Nicolaus şi Ştefan, din 
a. 1397, regele dice: «După intrarea nostră (în 'Ţara-Românâscă) puserăm pe fuă 
pe Români şi pe "Turci cu căpeteniele lor şi luarăm cu multă vărsare de sânge 
fortărcța Nicopoli-cel-mic, situati în Ţara-Românescă». Inalt document pentru 
Johann de Marth din a. 1404, acelaş împtrat ne spune: că Bajezid, stăpâ- 
nitorul “'Pureilor, năvălise în 'Țara-Românescă cu o armată puternică de 'Turei 
şi cu o câtă de alte nemuri barbare, pustiise cea mal mare parte dintr'insa, 
luase cu forța de la Voivodul Mircea (Merche familiari nostro) fortărcța Nicopolis- 
cel-mic, şi lăsase acolo trupele sale ca garnisonă. Când el, continuă regele, 
încercâ furia tiranică a acestui Bajesid, a întimpinat cu mari forțe pe Sultan,- 
spre a apăra acea țară şi a „coprins anume Nicopolis-cel-mic. In fine, în do- 
cumentele lui Sigismund pentru Gara din anii 1406 şi 1408 se spune : Când 
noi pornirăm de aci cu o armată puternică compusă din credincioşii noştri 
spre Țara nâstră Românscă, şi după-ce traversarim cea mal mare parte din- 
tr'insa şi sosirăm dinaintea fortăreței Nicopoli-mic, unde se aflati o mulţime de 
Turci, câştigarăm din noi acâstă fortăreță împreună cu Nicolaus, fiul Palatinului 
Nicolaus, şi cu alţi credincioşi, cari luptaseră acolo mai mult timp cu "Turcii 
şi. perduseră morți şi grei răniţi, şi lăsarim acolo păreălabi credincioşi, şi tot d'o-dată şi pe Voevodul Mircea, care fusese scos din scaun de citre Turci, îl puserăm iarăşi în stăpânirea sa de mai înainte, Vedi documentele citate de Alfons Iluber, în Archiv fiir oesterreichische Geschichte, vol. 66 (1885).— Din aceste citate nu încape îndoială, că Nicopoli-cel-mic cra în Stinga Dunării, în faţa lui Nicopoli-cel-mare de pe malul drept. Ilărţile cele vechi de asemenea, 
ca buniGră : <Bulgaria et Romania» de Ger. et Leon Valk, indică în fata ora= şului . «Nicopoli-cel-mare> o « Cizita Picora» care nu pote fi de cât Nicopoli- mic. Astfel Ilammer nu are drept când tăgiduesce existența unui Nicopolis-mie pe malul sting al fluviului. Cf. Kanitz, op. cit. 1] 59, care dovedesce că «Micul. Nicopolis» nu trebue căutat de cât dincoce de Dunăre. 

- 1) Moltke, Der russisch-turhische' Feldugz 1828-29, p. 993.  
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teresanta inscripţiune a lui Iulius Capito, cu al căreia co- 

mentariii ne oprim aci.!) 

1) Cu privire la cele spuse mai sus (pag. 214, nota 3) despre inscripțiunile 
altate întrun Mithracum din faţa oraşului Pettau cată să observăm că timpul 
când C. Antonius Rufus praefțectus) ech(iculorum) şi proc(urutor) Auy(usti) a fost 
conductor publici portorii Ilyrici, se determină prin inscripţiunea din Mehadia 
(C. |. L. II 1568: care pârtă indicațiunea consulatului lui Barbarus şi Re- 
gulus, adică anul 157 d. Chr. Acestă inserirțiune este o dedicaţiune a lui 

Feliz Rufi Suturnini c(onductorann) plublici) p(ortorii servus) către Ilercules 

Augustus. Dovadă că aci este vorba de un sclav Felix al lui C. Antonius lu- 

fus și T. Iulius Saturninus, amendoi condictores publici portorii Iilyrici, este ur- 

mătorea inseripţiune găsită tot în Mithracum din Pettau: 

PETRAE 

GENETRICI 

FELIX 

PRVDENTIS -ANTONI 

RVFI- P-P-VIL- VIC 

EX-VISO 

Acest monument conține o dedicațiune a aceluiaşi Felix, Prudeutis, Antoni 

Ruji, p(uvlici) p(ortorii) zil(ici) zictarius), adică sclav de familie al lui Antonius 

Rufus. De aci conchidem mai departe că Antonius Rufus ţinea în arendă îm- 

preună cu T. lulius Saturninus, vămile Iilyricului, formând o asociaţiune (societas). 

Dovadă că la acestă asociaţiune participa un al treilea tovarăşi: Q. Sabinius 

Veranus, este o nouă inscripțiune aflată tot în Mithraeum din Pettau : 

D-I-M 

OPTIM VS 

VITALI SS 

SABINI.VERANI 

pP-P-VIL-VICG 

v.- S$ 

D(eo) I(nzieto) A(ithrac) Optimus, Vitalis, Savini Verani, p(ublici) p(orlorii) 

vil(ici) vic'arius) ulolum) s(olvit). Constatăm deci pentru anul 157 d. Chr. o 

societas de trei arendaşi ai vămii lllyricului, tot aşa precura în anii următori 

161—168 d. Chr. exista asociaţiunea celor trei ulii: Januarius, Capito şi 

Epaphroditus, conductores publici portorii Illyriei. Cf. Patsch, Rom. Mitiheil, 

VIII (1893) 192 seq. W. Gurlitt, Iahreshefie, II, Beiblatt, p. 99.: Prin urmare 

trebue să ştergem dintre conductores publici portorii Ilyrici pe un Rufus Sa- 

turninus) (comp. p. 220) întru cât, precum vădurăm, în inseripţiunea C. |. L. Il 1568, 

urmeză să citim : Felis Ruli Saturnini c(onditclorum) (iar nu c(onductoris) după 

cum s'a dis la pag. 201) p(ublici) p(ortorii servus), fiind vorba de un sclav care 

aparținea la dou& persone: Rufus şi Saturninus, iar nu Ja unul singur: Rufus 

Saturninus.



IV 

MONVMENTE FVNERARII 

(TITVLI SEPVLCRALES) 

WTO- 28. 

3, 1. Provenina: Monument aflat, dupe asigurările răposa- 

tului Major Papasoglu, la Reşca, lângă Caracal. 

“s, 1, Natura: Este un monolit de pâtră, având frontonul 

în forma unui triunghi unilateral, de o parte şi de alta câte 

un leă sculptat în față, din care se mai vEd numai labele. 

Cadrul inscripţiunei este format prin împletituri de viţe. 

Monumentul, care indică în genere Gre-care artă, s'a 

pus de doui fii, fie-care pentru părintele săi, primul din că 

şi pentru un frate al săi. 

Nălţimea totală: 1».85; Nălţimea feţei scrise: 0”.85; 

Lărgimea feţei scrise: 0.40; Grosimea: 0.30.
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Monument funerar de la Reşca.  



ş. II. “Textul: 

$. IV, Literatura: S'a publicat de d. Th. Mommsen după copia 

10 

MONUMENTE FUNERARII 

D. M: 
"AEL - VALER 
LANO : VETI: 
EX DVPLI: 
VIXI: AN LX 
ET AEL:TITI 
ANO - VET: 
VIXIT-AN-LXX 
ET- E VALER FE. 
VIXI- ANL 
AEL CNDIDIWS 
TES LEG XIlle 

L-AEL VETERA 

 FIL P 

255 

lui J. Friedlaender in Corp. Iuscr. Latinar. Il nr. 15922 

şi s'a emendat de acelaş învățat (III, p. 1018), după Ern. 

Desjardins op. citat, p. 20. Apoi s'a reprodus din noii în 

Supplementul volumului al III-lea din Corpus Iuscr. Latin. 

nr. 8034. 

Din variante notăm pe ce 

deosebirile de puncte : 

rîndul al s-lea: VIXT — Desjardins ; 

LX — Desjardins şi. Mommsen ; 

A VALERE — Desjardius ; 

VIXT — Desjardius ; . 

CuDliDins — Desjardins;. 

LEG — Suppl. C. 1. L; 

VETERn — Desjardins. 

» 

>» 

» 

>» 

» 

» 

>» 8 

».9 

» 10 

„DII 

» 12 

» 13 

») 

> 

>» 

> 

» 

» 

le următâre, lăsând la o parte
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$. V. Lectura: D(is) M(anibus). Ael(io) Valeriano, vet(e- 

pano) ex dupli(cario), visit) an(nos) LĂ ; ct Acl(io) 1+- 

tiano, vel(erano), vizit an(nos) LĂX ; et Acl(io) Valer(iano) 

fGlio), vixi() an(nos) L Aelţius) Candidinus tes(serarius) 

leg(ionis) XIII g(eminae) et Aclţius) Vetera(nus) fil(:) 

P(osueruut). 

- Traducere : Deilor Mani (Sfintelor umbre). Lui Aelius 

" Valerianus, veteran, fost cu solda indoiti, a trăit anY 60; 

Castrele le- 
piunei a XIII 
Gemina. 

lius. 

şi lui Aeclius Titianus, veteran, a trăit an! 70; şi lul Ac- 

lius Valerianus fiul, a trăit ant 50; Aelius Candidinus, tesse- 

rarul legiunei a XIII gemina, şi Aelius Veteranus, fii pu- 
seră (acest monument). 

-s. VI, Epoca: Monumentul, judecând după forma caracte- 
relor, dateză de pe la jumătatea secolului al III-lea. 

'Ş. VII. Observaţiuni: Veteranii Aelius Valerianus şi Aelius 
Titianus, după împlinirea serviciului militar în legiunea a 
XIII gemina, al căreia lagăr principal a fost, de la Traian 
şi pent la Gallienus, lăngă Apulum (Alba-Iulia), sfirşiră 
dilele lor, la Romula (adi Reşca). Aci probabil et se sta- 

biliseră pe bucățile de pământ ce se acordai obicinuit ca 
răsplată tutulor veteranilor legionari. Faptul că monumen- 
tul s'a înălțat de un militar în activitate, de un tesserarius 
al acelei legiuni, ar lăsa a se presupune, că legiunea a 
XIII gemina sai cel puţin un detaşament dintr'ânsa îşi ave 
lagărul, în acel timp, la Romula. D-l Ernest Schultze dice 
că monumentul pote să dateze din ultimii ani a! provinciei 1), 
când legiunea staţiona la Mehadia ?). | 

Gentiliciul Ae- E de observat gentiliciul Ael/sus la câte-şi cinci soldaţii, 
probă că străbunit acestora căpătaseră cetăţenia romană de 
la împăratul Aelius Hadrianus. o 

1) De legione romanorum XIII ] “ 2 emina, ISiliac 1887, p. 108: spectat Jorlusse ad postrema procinciae tempora „pe RE spedtat 
/ :) G. 1. L. IN 1860: dis magnis cl. bonis Acsculapio ct Ilugiac davc(us) Aurelius) Veteranus praefiectus leglionis XIII g(eminae) Gauli tenian(ac) (otet) d ens) mu(erito) p(osuit) (a 260—268 d. Cur.). CE. Schultze op. cil. 93 103. espre milites IDacisci în serisârea falsificată din vila  Aureliani 26 | Mommsen în Zfermes NNIV 205,4. 198,4. Dom 
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„3. Duphcarius, duplieiarius' sati, duplarius se 'numita” sol- 
datul cu o soldă şi cu un rang mai mare; amendout aceste 
fol6se 'se. acordaii.. acelora. “.cari. după împlinirea serviciului 
militar «continuati de bună-voe;a servi în armată (emeriti), 
sati:celora“cari intra din'noi în servicii (evocati).. De aceleaşi 

avantagii.șe:bucuraii şi toți principales, adică tâte gradele de 
la șoldatul de rând în:sus până la centurioni: optio! (subofiţerul 

centurielor'pedeștraşe şi escadrânelor de cavalerie) ;-veai/la- 

ius; signifer (stegarul) şi tesserarius.;. Tessera era parola (lo- 

zinca) pentru n6pte pe care;o da în lagăr comandantele, iar tri- 
'bunii, fie-căruia. manipuluș şi fie-cărei turma de cavalerie.o 
scriai pe o tăbliță de lemn printr'un îprzanis (scutit în total 
saii în parte de serviciul de şanţuri, '-de gardă şi de cam- 
panie), :sai printr'un :frincipalis chemat pentru acesta.tes- 
șerarius.!) Pe tesserae se scriaii şi se transmite şi ordinile 
către corpurile, de armată. în parte.?)  Tesserariul îndeplinea 

serviciul sergentului-major. din armata nâstră ;: mergea în 

Duplicarius. 

Zessera.. 

Zesserarius. 

tâte dilele Ja rapport la. comandantul legiunei ca să pri- - 

mescă ordinile şi să le comunice celor interesaţi. Fie-care 

centurie, ca şi oră-ce-parte din trupe, avea. tesserariul stii.?), 

„.... Romanit ţini pe „răposaţi drept nisce. spirite, adică 
nişce ființe desbrăcate de “corpul. pământesc şi tot aşa de 
pemuritâre. ca şi geiy, avend lăcuinţele lor în adâncimea 
pământului, de unde la anumite 'epoce ale anului -şi în timpul 

nopţii es şi rătăcesc pe pământ. Numele. lor divi saii diz 

Manes semneză: deii. cei curaţi, cei luminaţi, cei buni; 

une-ori prin Dii Manes se înţelege Infernul sai împărăția 

1) Livius XXVII, 46; Vegetius II, 7. 

*) Livius 7,35, 1: Vigiliis deinde disposi 

iubet, ubi sccundae vigiliae bucina datum signum essct, armatic 20 silenlio ad se 

" Du Atane. 

țis celeris omnibus lesseram dari - 

„contenirent. Livius 36,7 ; '9,32,4 : extemplo tesseram dari iubel, ut prandeat miles. 

Alte exemple sunt. citate, de Marquardt, op. cit. Il, 422. 
- .. 

% In Ephemeris cpigraphica IV, 452 se gă lista tesserariilor din centuriele 

cohortelor de vigili, cohortelor pretoriane şi. urbane, legiunilor. şi cohortelor au- 

xiliare, Ca' tesserarii al legiunci XIII gemina . menţionăm încă : .pe Aure(lius) da- 

-nuarius (C.:1.. L. V, 7367), şi pe -Por(eius) lulian(us) tesserarius coh(ortis) Ul 

Teg(ionis) XIII g(eminae) (C. [. L. II 1189). DI 
17
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spiritelor, iar prin: Mania: pământul, care este «muma» spi- 
ritelor.1) .. Să | : 
: = Cultul pentru dei Manes, de şi străvechiii în sine, nu 
se” menţioneză in inscripţiunile funerare, de cât pe ici şi 
colo şi în mod general pe la finele republicer 2). Ast-fel 
une-ori mormântul se numesce (Jocus) deum Maanium ?j; 
el se consideră ca locus religiosus, adică ca altarul de cult al 
deilor manes- (înferi) în genere, şi al deilor părinţi (dei pa- 
rentes) ai familiilor în parte; alte-orY se spune că dei Manes 
a luat la sine pe r&posaţi.i) Numai în epoca lui August in- 
scripţiunile funerare iai forma unei dedicaţiuni către dei 
Manes. Se 

De atunci formula Dis Manibus (D; M.), Dis Manibus 
sacrum (D.'M. S), Dis inferis Manibus (D. 1. M) începe a 
figura în capul inscripţiunei, mar întâi scrisă în întregime, 
apoi În prescurtare ; totuşi:ea este încă rară în secolul | 
după -Chr.;: ba în unele ţări, cum buni-âră în Dacia, în 

„genere nu este încă întrebuințată 5). Numat îni secolul al II-lea 
ea: devine cu totul frecuentă, | | | alei păzitor: Mat observăm şi presenţa leilor, câte o pereche, la fârte e morminte, : - pi : a: . -. . . ş multe monumente funerarii din Dacia, ceea-ce iarăşi pare a fio particularitate a acestei .provincit:6). Leul îndeplinesce aci rolul unui păzitor de morminte, precum cel doui ler de la „Mykene sunt păzitorii porţii: oraşului necropolic. 

1): Gf..L; Preller, Romische Mythologie,* [1 66. | 2 C.1. L. 1, 1410 din Hispellum ; comp. C. 1. L.vV 2915. 7747 (intra consacptini maceria locus deis: Manibus consacratus) ; VI 13534, - „0 Gol Le 1 2955 (Corduba din a:-19 a. Chr). - + 4) De exemplu C.-1; L, XII. 319, „7 55) Hiibner, Romische Epigraphik, p. 530.: "+ % Comp. Archacologisch:-eninpa ] 
) p acologisch:-epigraph. Lit. VIII p. Gil 1195, 15928, 7871, 8039, 8040 ” a IE Su % o “ mă n so,  
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ş. 1. Proveainţa: Monument din fosta colecţiune a Banului 
Mihalache Ghica. Asupra proveninţet lut datele diferă : După 
Marsigli!) s'ar fi găsit pe la finele secolului al XVII cu oca- 
siunea fortificaţiunei Cladovei (Feth-islam sai Novigrad). 
Ariosti?) constată existenţa petrii în mănăstirea Hurezului 
din jud. Vâlcea. Seivert?) (1736—1785), care reproduce in- 
scripțiunea după .Ariosti și-după o copie făcută de un ne- 
cunoscut, pâte Hohenhausen, în qiua de 24 Iulie 1723, asi- 
gură că piatra provine din ruinele de la Turnu-Severin; 
tot astfel şi Ferussac) şi A. Treb. Laurian) care-le adaogă 
că a fost adusă de la mănăstirea Hurez la Bucuresci din 
ordinul banului Mihalache Ghica. Probabil monumentul a 
fost găsit-în castrul de la capul podului lui Traian pe malul 
stâng al Dunării, acolo unde săpăturile nâstre din 1896 ai 
scos la ivelă incă alte 9 pietre cu inscripţii funerare între- 
trebuinţate ca material în construcţiunea unu! turn rotund din 
epoca probabil a lui Justinian €). . | 

$. IL: Natura: Este de piatră calcarie, iar nu de marmură, 
cum crede Marsigli. Monumentul a fost pus la mormântul 
lui C. ;Valerius Victorinus, veteran al legiune! a V .Mace- 
donica, de către socrul săi C. Valerius Mercurialis şi de 
către soția sa Calliroe. | 

Nălţimea totală : 1.36; Nălţimea suprafeţei scrise: 1m; 
„Lăţimea: 0.73; Lăţimea: suprafeţei scrise: 0,47. 
Grosimea: 02,64. 

9 Danubius Pannonio-Mysicus, LU, tab. 54. | 3) Vedi despre el C. 1. L. ur, pag. 157 şi nr. 1584. 5)“Idem, pag. 158 şi nr. 1584. 
î) Bulletin 1831, 17, 309 numesce Cernetii mă Tu : 5) 4 Tagazin îstorie, 1,108. > Verneţii, lângă Turnu-Severin, 
5) Gr. Tocilescu, Ardh.-epigr. Mit. XIX: (1896):p..213—218. 
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“s. ul, Textuls” 

DM 
C-VAL: VICTo. 

RINVS: VET: 
LEG: V:MC: 

5 EXBF-TRIB: . 
VIX AN: LX 
„C: AL: MERCV 
RIALISGENE 
RI SVO-ETAV 

mo RELIA CALLI 
ROE CONI:BM 

POSVER 

Ş, IV, Literatura: S'a publicat de Marsigli, Danubius II, tab. 
54 (de unde Muratori 862, 9); Journal de St. Petersbourg 

1829 n. 44 (de unde Ferussac: Bulletin 1831, 17, 302); 
A. Treb. Laurian Magaz. ist. II, 109 (după care Neigebauer 
Dacien aus den Ueberresten des FKlassischen Alterthums, 
Kronstadt 1851, p. 112); Th. „Mommsen, Corpus Inscript. 

Latin. II, nr. 1584. 
Variantele mai însemnate sunt următărele : 
rândul al 4-lea: MC—Marsigii, Ferussac, Laurian. D. | 

. Mommsen, de şi admite în reproducerea 
textului MaC, dar arată că pâte MC 
este corect şi cugetă la inscripţiunea 

C. I. L. II nr. 892: leg(ionis) V M(a- 
cedonicae) C(onstantis). Ligatura: MC 

. este însă pe deplin sigură; : .-. - 
> 6- jea: AN//TV — Marsigli ; 

„3: ardea: CON— Marsigli; RM — Perussac.
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"8. V. Lectura: D(1s) m(anibus). C(aius) Val(erius) Victo- 
rinus, vet(eranus) leg(ionis) V Mac(edonicae), ca b(ene)f(i- 
ciario) trib(aumni), vix(il) an(nos) LV; C(aius) Val(erius) 
Mercurialis generi suo, et Aurelia Calliroe coni(ugi) b(eue) 
m(erenti) posuer(unt). 

Traducere : [Deilor Mant (Sfintei umbre). Caius Vale- 
rius Victorinus, veteranul: legiunei a V Macedonice, fost 

" beneficiar al tribunului, a trăit ant 55; Caius Valerius Mer- 
curialis pentru ginerele stii, şi Aurelia Calliroe pentru soţul 
ei cel plin de merite puseră (acest monument). 

$. VL Epoca: Dupe caractere monumentul pare a fi de pe 
la jumătatea secolului al douilea. 

Legiunea V eâiunea V $. VII. Observaţiunr: Presenţa legiunei a V Macedonică în 
Turnu Severin oraşul Drobeta (Turnu-Severin), se constată prin ma! multe 

cărămidi cu stampila 1) L(egio) V M(acedonica), şi prin ur- 
mătorele două inscripţiuni aflate tot acolo: 

Ta: 
1VL BASSVvs.: 
VET: LEG - V: Mo 

VIX * ANN * LXVI: 
M-X* DIEB : XVI 
IVL: HELPIZON: 
"IMBERT-ET-HER:  : 
EIVS:POSVIT.: 

| [d.] m. [Zul(ius) B]assus vet(erasus) leg(ionis) V Ma- c(edonicae) viz(ît) aun(1s) LX VII m (ensibus) X dicb(us) X VI. Huliius) Helpizon [ilibert(us). et her(es) eius posuit. 

)G. 1. L. II 0662; Tocilescu, Arch, epigi. Mit. XIX p. 219.  
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DM. 
C-IVL- MELCI... 
braNvs-vET: 
K-BF:-COS-:LEG.. 

MC: VIX- AN-L- 
TLP: MARCEL 
INA CONIV 

PIENT 
B:M:P 

d. m. C, Iul(ius) Melcidianus vetțeranus) c[] b(ene)fli- 

ciario) co(n)sțularis) leg(ionis)[ V] M, acțedonicae) vizţii) an(nis) 
LX. Ulpţia) MarcellIlina coniulgi] fient(issimo). b(ene) m(e- 

venti) Dțosuit). 

Ori-ce ofiţer superior avea la disposiţiunea sa princi- 

pales (adică soldaţi superiori soldatului de rând şi inferiori 

centurionilor), ca ordonanţe pentru servicii milităresci deter- 

minate sati pentru anumită întrebuințare. Asemenea ordonanţe 

„erai: cornicularii,!)commentarienses sai a commentariis,*) 

1) Ast-fel numiţi după un ornament al coifului, .corniculuuu, cel portă 

ca însigne al serviciului lor. Intr'o legiune erai 2 cornicularii, unul adjutant al 

legatului legionis saă al praefectului castroruna ori praefectului Jegionis, şi cel-alt 

al tribunului militum care are comanda. Probabil tot doi cornicularii avea şi 

guvernatorii provinciali. De asemenea şi praefectus praetorio, tribuni cohortelor 

pretoriane, pracfeclus urbi, praefeclus vigilum, subpraefectus vigilem, tribuni cor- 

pului de vigils, praefeclus annonac, diverşii Procuratori şi cohortele- auxiliare 

avâă cornicularii. In epoca posteriâră lui Constantin cei Mare ei îndeplinâui 

funcțiunea de grefieri pe lângă praefectus praetorio. Comp. Marquardt' op. cit. 

Ie, 546. Dra 

2) Commentarienses erai însărcinați cu redacţiunea comentariilor militare, 

s6i registrelor în care se consemna nu numai întimplările dilei cu -tte am&- 

nuntele de servici si de comptabilitate, dar mai cu semă ordinile superio- 

rilor puse «la rapport». In legiune erai probabil .câte doi commentarienses; 

pe cari îi găsim şi la guvernatorii. provinciali, la praefeclus praetorio şi la prae- 

fectus vigilum. CE. Marquardt: op, cât. Ip. S47, ee



Beneficiarii. 
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speculatores, 1) singulares,?) stratores,5) maeştrii diferitelor 

exerciţiit) (doctor cohortis, campidoctor cohortis şi exercitator) 

secutor tribuni, adiutor tribuni şi în fine beneficiarii. 

Prin beneficiarii se înţeleg în genere toţi ofițerii şi toţi 

principales cari datoresc posiţiunea lor unul superior, care 

a numit întro sarcină re-care. In epoca imperială toţi 

ofiţerii superiori aveii, corespundător rangului lor, un numtr 

de Beneficiarii, pe cari e! singuri îl alegeaii după plac în di- 

versele .trupe ale corpului de armată sai în legiune şi în 

întrebuinţati în diferite afaceri, după trebuinţă : la paza în- 

chisorii, la poliţie, la comanda posturilor detaşate sai chiar în 

serviciul lor personal. Ast-fel ork-ce /egalus Augusti pro 

praetore, proconsulul Africei în primul secol când comanda 

o legiune, legatul -legiunei,5) tribunul' legiunel,€) pracefectus 

legionis, praefeclus practorio, tribunii cohortelor pretoriane 
şi auxiliare, 7) praefectus urbi şi tribuni cohortium urbanarut, 

1) Speculatores erati însărcinaţi cu serviciul de curieri pentru ducerea de- 
peşilor, dar mai ales cu executarea sentințelor condemnătore Ja morte sai cu 
supraveghierea -acestor sentinie. Erai câte 10 speculatores în fie-care legiune; 
în cohortele pretoriane ci se -găstii mai numeroşi formând un corp special de 
călăreţi, care însoțea pe împărat în Roma saii la răsboii. . 

- 2) Singulares, după d. Mommsen (Eph. epigr. IV, -p. 404), alcătuiaă un 
mic corp de elită, un fel de gardă'a corpului pe lângă. comanâantul-şef 'al 
armatei. , | . : 

5) Stratores se numia comişii sai îngrijitori! grajdurilor, ordonanţele în- 
sărcinate de a presenta generalilor calul lor şi de a-l" ajuta ca să încalece. 
Peste dânşii era un centurion sâi decurion numit tot strator. Aceşti ofițeri stra- 
tores erai însărcinaţi şi cu serviciul remontei (cumpărarea şi recepțiunea cailor). 

4) Soldaţii erati: supuşi la exerciţii militare proprii-dise : la gimnastică şi 
diferite exerciţii” corporale, alergare, sărituri ; la mânuirea armelor,: la ceca-ce 
numim astă-di : şedla de companie s6ii: şedla de batalion, la manevre stii pre-' 
umblări militare de trei ori.pe an; în fine la lucrări manuale de.tot felul, la 
facere. de şanţuri, de retranşamente, de şosele etc. - - 
„5) Până târdiii găsim adesea menţionaţi pe Denefieiarii guvernatorilor prin- 

tre ofiţeri. a 
-6) D-l Mommsen, Ephemeris epigraphica, IV, 394 crede că numai tribună 

laticlavii şi semestris, adică cei de ordin senatorial, avâi beneficiarii. Vedi mai 
departe la No. 27. . E - 

- 7) Primul exemplu sigur de beneficiarius al unui tribun al cohortelor auxi- 
liare este inseripţiunea “găsită de noi la Turnu-Severin şi publicată în Archi-epigr. 
Mit. XIX, nr. 75, pag. 216: d. m. Liccaius Vinentis (filius). mil(6s) coh(ortis) III 
(camp(estris) b(eneficiarius) trib(uni) ; mil(itavit) annis : XIX, ziz(î) annis XL; 
Linda Severus h(eredes) b(enc) m(crenti) p(osuerunt)i- i. = e nt e ua - v
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praefecius, subpraefectus şi tribuni vigilum, cum şi procu- 

ratorii imperiali, aveă asemeni beneficiarii. 
Când guvernatorul unei provincii era consular (fost deja 

consul), atunci și beneficiarius.--al săi se numea consularis. 
Beneficiarii consularis erati întrebuinţaţi în serviciul extern, 
îndeplinind 6re-cum afacerile intendenţei armatei.1) Asemeni 

- staţiuni se găsâii d'a lungul fruntarielor, la puncte vamale?) 
sati la puncte însemnate pentru comunicaţiunea pe căile cele 
mari ale imperiului (viae militares), unele fiind destinate pen- 
tru administraţiunea corpurilor 'de trupe detaşate.?) 

Calliroe este cunoscutul nume grecesc Kodppsm între- 
„buinţat de poeţi (Homer, Hesiod, .etc.) ca şi de prosatori 

(Dionys. de Halikarnass, Pausanias, Hesychios, Suidas) şi în 
inscripţiunile greceşti. Tot aşa se numia şi o fintină i în Athena 

în latura sudică a Acropolei. 

-1) Acâsta resultă din insigniele oficiale representate pe un monument fu- 
nerar al unui beneficiarius. Este vorba de inscripțiunea : , 

C. [. L, III: 19895 — Salona — D(is) M(anibus) Q. Aemil(îo) Rujo b(ene- 
ficiario) co(n)s(ularis) Aemilia Aphrodite patrono. 

La drâpta este mappa de scris cu cutia stilului pentru scriere, la stânga 
un stilp cu un lemn transversal şi un mâner pentru sedterea lemnului, în tocmai . 
ca la signa;.de sigur, avem. aci stilpul care: indica staţiunea, biuroul. Cf. Do- 
maschewski, Rhein, Museum, 1893, p. 342 seq., idem Die religion des rămis- 
chen Heeres, 98. 

2) Patsch, Mitineil. des rom. Instituts 1893, p. 193. DE 

5) Ele s'a constatat în castrele vexillațiunilor legionare şi ale auxilielor. 
Enumerarea celor din urmă a se vedea la Domaschewski, Die religion des răm. 
Heeres, 98. O culegere a tutulor beneficiarilor întrebuințaţi la staţiuni ar fi intere- 
santă şi ne-ar da lămuriri preţi6se: despre ziăe militares ale imperiului. Cf. Mommsen, 
Ephem. cpigr. IV, p. 529. Cauer, ibid. p. 379 seg. — Dessau, Jnscriptiones la- 
tina seleclac, |, nr. 2400—2405, 2408—2410; C. 1. L. III suppl. 7505.
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| $. 1.: Proveninţa: Din fosta colecţiune a generalului Mavros.. 
Locul de : proveninţă probabil este Stecleri, lângă Şiştov, 
lagărul legiunei 1 Italice: 

$. II. Natura: Monument de piatră calcarie, din care partea 
superidră cu două rînduri de la început lipsesce. 

Este monumentul funerar al lui ... Donatus, soldat în 
legiunea 1 Italică, fiind pus de către L. Attius Maxsimus, 
soldat din centuria lui Iulius Verecundus “şi moştenitor al 
lui Donatus.. - e | 

„ Nălţimea totală 1.20 ;. Lărgimea: 02.76; . : 
» feţei scrise 0".94;. >» scrisă: 0".54; 

Grosimea : 02.30. a 

$. Il. “Textul: 

DONATVSe CAE 
MIL s LEG sIcITAL 
OVIX-S ANN e XXX 

MIL s ANN s XIII 
5 He SE 

Ls ATTIVS s MX 
SIMVSe > IVLIe 

VERECVNDI.. 
BER | 

10 - Ţ Lă QC 

s. IV, Literatura: S'a publicat-mai ântGiii de.Ern. Desjardins, 

op. cit. p. 31, şi după dânsul de d.. Th. Mommsen, in Corp. 

"inscripi. latin. UL nr. 6232. A fost emendat de d. O. Hirsch- 

feld, Epigraphische Nachlese zum Corpus Inscriptionaurn 

Latinarum vol. III, p. 62:
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- Variantele. mai însemnate sunt cele urmiătore : 

rindul 'r-iă : GAL— Desjardins. Pe pâtră litera finală 

e fară nici-o îndoială un E, Iar cea de 

e la: început un C. 

al alea: MIL— Desjardins; 

o» 1» qlea= XIIIs — Desjardins;. 

»-» ş-lea: Ho Ss pe C— Desjardins. 

sv, Leciura: '[D(is) M(anibus). .... Donatus (dom0) 

Cae(sarea?), miles) legționis) 1 Ital(icac) cix(il) ann(o0s) 

XXXIL; milțitavit) an(nos) XIV ; H(ic) stitus) e(st). Liu- 

cius) Attius. Masxsimus (centuria) Juli 'Verecundi herțes) 

Aaciundum) c(uravit). a o 

Traducere : Deilor Mani, ... Donatus din Caesarea(?), 

'soldat al legiunet I Italice, a trăit an! 32 ; a servit în pedes- 

trime ant 14. Aci este depus. Lucius Attius Maximus soldat 

din centuria lut Iulius Verecundus, moştenitor îngriji de 

facerea (monumentului). 

$. VI. Epoca: Monumentul, judecând după forma literilor, 

dateză de pe la finele secolului al II-lea sai inceputul celui 

următor. 

VII, Observaţiuni: Desjardins se "'nşclă când susţine că 
L,. Attius Maximus era centurione, pe când dânsul este simplu 

„soldat din centuria lui Iulius Verecundus. Se obicinuesce 
adesea ca centuria să fie indicată cu numele centurionelui.!) De 
asemenea nu se pâte admite conjectura aceluiaşi învăţat, că 
Donatus ar fi fost născut în-Gabala din Syria, sai Gabali 
din Gallia (Gevaudan), :de :gr&-ce pe pittră se vede CAE, 
adică pote Cae(sarea), saii un nume topic care începe cu 

Cae, acesta fiind domus ori patriae indicatio a soldatului. 

_„ Notăm şi scrierea XS=X: Maxsimus, despre care avem 
și alte exemple: uasor, visit, etc. i 

..- i 7 

1) Exemple: Dessau,. Inscriptiones. seleclac latinae nr. 2305, 2325; 2326 
2329, etc. e i atat,
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Da De =e . 

Ta . ă E ZE To 

Cp tit 

ir pi 
ji 

i i]   

  
i TEO TA! a 

    
S. 1. “Proveninai Montumient “fost în :colecţiunea banului 

Mihail Ghica. Locul unde. s'ă aflat nu este cu certitudine 

cunoscut, dar după tâtă probabilitatea provine de peste Olt: 

de la Reşca sait Turnu-Severin, ca întrega colecţiune a 

banului Ghica. 

8. UI. Natura: Mare cip de pâtră calcarie, pus la mormântul 

centurionelui Ferox de către fratele săi Marcus Pompeius 

Proculus, beneficiarul legatului “Tiro.
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Piatra e spărtă în două, şi de la început lipsesce cel 
puţin un rând. 

De amândout laturile inscripţiunei latine se vkd săpate 
şese cruci, iar de desubtul ei o cruce mare cu monogra- 
mata creştină şi o inscripţiune românescă cu litere cirilice: 

IG XC 

N KA 
UNEYSASNE O UStUsI 

 GINISIHIEI 

In transcripţiune : Da 
Is(us) Chr(istos) Nica, Niculae, Stana, Ju(oa)ua. 
Crucile, ca şi acâstă inscripţiune, care după forma li- 

terilor pare a nu fi mai vechiă de cât secolul trecut, dove- 
desc că monumentul a servit la un mormânt creştin, saii 
drept o cruce comemorativă, cum sunt mulţime de aseme- 
nea cruci răspândite în ţară, pe la drumuri şi pe la fântâni. 

Nălţimea totală: 1"; Lăţimea: 0,75 ; 
», feţei scrise cu litere latine: 0,74;  Grosi- 

mea: 0",1ş. | 

$. II. Texul: 

SFERE NIL 
„ITAVIT- AN: AXV 
EQ" AN: XAIIL- VIX 
AN TIE M-POMP 

5 —zris - PRocvLVs 
FRATER : BENEF- 
„_TIRONIS : LEG: 
H: BENE: MERE  ..: 
NTI: POSVIŢ. il. i, 
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$. IV. Literatura: S'a publicat mai înt&iii de d; Otto Hirschfeld, 
Epigraphische Nachlese zum Corpus Inscriptionum Lati=- 
narum, vol. III, p: 41; nr. 52, apoi în Ephemeris epigra- 
Phica Il, nr. 452 şi în Supplementul volumului al IIL- lea din 

Corp. Iuscr. Latin., nr. 8048. 
Variante sunt: | 

" rendul al 3-lea: vIRT— Hirschfeld. şi Supl. C.L.L. 

„î TUL. Pe petră nu se vede de cât VIX 
"şi e sigur că nici a putut fi încă un T. 

"3 » 8-lea: BENE— Flirschfeld şi S. UL. Trebue 

| un punct după E. 
„V. Lectura: [D(is) M(anibus)... (centurio) Ferox mili- 

lauit anţnos) XXV; eg(ues) an(nos) X VIII ; viațit) an(nos) 
XLIII. M(arcus) Pompeius Proculus frater ceejlieiarius) 

Tironis les(ati) h(eres) -bene merenti posuit. 
* Traducerea : Deilor Mani... Centurionele'Ferox a ser- 

vit în armată ani 25; a fost călăreț ani 18; a trăit ani 47. 
Fratele săi Marcus Pompeius Proculus beneficiarul lui Ti- - 
rone legatul, moştenitor pentru (Ferox) cel plin de merite 

a pus (acest monument). 
$. VI. Epoca: Caractere frumâse, cam de pe la inceputa 

secolului al III-lea. 
S. VII. Observaţiuni: De notat este mai ântâiti forma insolită 

a iuscripţiunei, care, fiind un fragment, începe cu semnul con-. 

venţional ce arată rangul de centurion pus înainte de numele 
individului Ferox; cum acesta era fratele lui Pompeius Pro- 

culus, trebue să fi purtat acelaşi gentilicium Pompeius, 
Yar semnul > trebuia să urmede cognumelui Ferox, iar nu 

“să-l precedă, Mai departe ne isbesce chipul de a scrie în 
rîndul al 4-lea ţifra 43; în loc de obicinuitul XXXXIII sai 

XLIII lapicidul a săpat VIIL. Un exemplu analog ne în- 

tîmpină la Gruter 540,3 (= Muratori 811,6) IVL=XLVI, de 

şi acestă inscripţiune se pare d-lui” Hirschfeld *) suspectă. 

VILL == XXXXUII 

In lea repetundaruim rîndul “al 34-lea aflăm WL, dar acesta - 

9 Zphemeris epigraphica, IL, nr. 452.
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represintă, -cum observă d. Mommsen, locuţiunea , duode- 

guinguaginta. - 

aitataleria le  . In epoca imperială, începând cu August, cavaleria în- 

cetâză” de a mai forma un corp deosebit; fie-care legiune 

capătă 120 călăreţi, adică patru. turmae, de câte 30 Gment. 

„Penehtarius Este greu de hotărit cine â fost Tiro legatus, al căruia 

beneficiarius era :M. «Pompeius Proculus. Un guvernator al 

Daciei saii al Moesiei cu cognumele- de Tiro i nu este până 

adi. cunoscut. Din cel-alţi Tironts "menţionaţi în isvârele li- 

ierare s€i epigrafice 1) nici unul nu pote fi identificat cu: 

dânsul. Calestrius Tiro, e contimporan. şi amic al lut Plinius 

cel tînăr, tribun militar şi quaestor pe la â. 89/90, .praetor 

pelăa. 93 „proconsul al Baeticet pe la 106/107 d. Chr, 2) chiar 

dâca ar -fi ocupat guvernământul Daciei scă Moesiei, nu se 

potrivesce cu epoca indicată de forma caracterelor i inscrip- 

țiunei bucurescene. Despre C. Iulius Tiro Gaetulicus, se 
scie atâta numai) că a fost quaestor urbanus, tribunus 

plebis şi praetor, fără a se cunâsce timpul funcţionării sale. 
Cât despre Apinius Tiro, „menţionat printre foştii praetori 

la a. 69 d. Chr. de către Tacit 4) ca şi despre Aemilius Tiro 
către care udreseză rescripte Marcus Aurelius şi L. Verus 5), 
nici este de gândit. 

„ O-altă greutate avem de a sci dâcă 'Tiro al nostru 
a fost „guvernator provincial scă simplu numai comandant 

al. unei legiuni; şi acestă cestiune stă în legătură cu locul 
de proveninţă al. inscripţiunei. ce ; „comentăm ; decă. adică 
pote. fi vorba de. un legatus al Daciei sei al uneia din cele 
două: :Moesil. In primul cas lucrul :ar. fi: indiferent, „Întru 
cât până la Marcus Aurelius fiind în Dacia: o'singură .le-. 

 giune, guvernatorul provinciet era şi, legat al legiunei,: Yar 
de la Marcus Aurelius î încâce : legatul Dacie! Apulense sei 

A y. Vedi. Prosopograpliia imperii Romani TA s. v. Tiro. 
- 2) Prosopographia, 1, 271 ur. 176. E 

5) CL. L. 11 3661. Aa ERE 
4) Hist. 3, 57, 76. 
8) Ulpian. Digest. 47, 18, 1. |
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Porolissense era tot într'o . vreme şi legat al legiunet ce 
- comanda. 

De aceia Cauer!) înşiră pe Pompeius Proculus printre 

beneficiarii legaţilor, cari erai guvernatori şi dispunea nu- 
“mai de o legiune, ceea-ce nu s'ar înţelege, dată fiind epoca 
inscripţiunei, începutul secolului al III-lea, : de cât pentru 
guvernatorii uneia din cele dou& Dacii, Apulensis sâi Po- 
rolissensis, iar nu de legatus consularis. trium Daciarum, 
care dispunea de ambele legiuni ale provinciei. 

Ast-fel faptul că în inscripţiune se dice numai «legatus» 

nu pâte fi hotăritor, căci guvernatorul Daciei se numesce : 
când legatus Augusti flro) pr(aetore), când simplu legatus 

Augusti, când consularis. D. Hirschfeld?) cugetă la un le- 
gatus al Daciei sâii al Moesiei, fără a determina despre ce 

fel de legatus este vorba. Liebenam 5), şi cu punct de în- 

trebare Iulius Jung 4), numără pe Tiro printre guvernatorii 

de rang consular ai Daciei. D-l Ritterling într'o scrisâre 

particulară îmi comunică că ţine: pe Tiro «cu 6re-care pro- 

babilitate» drept un legatus: legionis. 
Exemple anal6ge pot fi invocate pentru o părere, ca 

şi pentru alta. Aşa, inscripţiunea din Mainz 5) numesce un 
strator C. I(ulii ?) Egnatiani legțati); după Borghesi ar 
A vorba aci de un guvernator; după Zangemeister $), de un 
legatus legionar. Din contra, în inscripţiunea votivă a unui 
centurion «pro se et com(m)ilitones singulares pedites Acili 

Straboni[s] les(ati) Aug(usti)» d. Zangemeister 7) vede un 

guvernator al Germaniei din epoca flavică. 8). 

1) Ephemeris cpigraphica, 1V. p, 386, nr. 183. 
3 L.c.p.(4l. o 

2) Forschungen zur Veriallungsgeschichie des rămischen Kaiserreiches, | 

(1888), «die Legaten in den rămischen Provinzen von Augustus bis Diocletian», 
Dacia, nr. 38. 

4) Yasten der Provinz Dacien, p. 29, nr. 38. 

5 Orelli 1430; comp. Henzen III, p. 141. 
6) TVestdeulsche Zeitschrift 1893, p. 319. 
1) Op. cit. p. 982. 
3; Comp. Jung; op. cit. 30. 3 

1
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Motument funerar al beneficiarului FI, Victor
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$. 1. Provenina: Din fosta colecţiune a generalului Mavros. 

Ş. 11. Natura: Monument funerar de piatră calcarie înălţat 

de Aelius Victorinus beneficiarius tribuni semestris, încă 

find în viaţă, pentru sine, pentru fiica sa Flavia Vivia, 

pentru soţia sa Iulia Longina şi pentru trei Flavit: Verus 

(sai Vivius), Valerius şi Vitalis, fii ai lut. 
Monumentul a suferit mult din acţiunea ploii, şi de 

aceia inscripţiunea este aşa de stricată, în cât cu greii se 

pâte lua după dânsa un bun estampagii. Literile D şi M 

de la începutul şi sfirşitul rândului întâi, şi rândurile 4 

şi 5 sunt săpate cu litere mai mici. 

Nălţimea totală: 0.56; Lărgimea totală : -1».60 ; 

» feţei scrise : 0%.40; . » feţeiscrise: 0”.98; 

Grosimea: 0",61 
Ş. II, Testul: 

DFL: VICTOR: BF:SEn 

STIP- XXIII -VIVVS:SIBIF 

ET-FLNIZE: VIVIE-F-ET-IV 

“LONGINAE CONIVGI-"E: FLAVIIS. 

5 VIJO-ET-VALERIO:ET-VITALI'F:B:M 

Ş. IV. Literara: Sa publicat mai ântâiii de Ernest Des- 

jardins, op. cil. p. 40, nr. 36» după care apoi s'a reprodus 

de d. Mommsen în Corp. Inscr. Lalin., Ul, nr. 6233. S'a 

emendat de d. Otto Hirschfeld, Epigr. Nachlese, p. 62, 

şi reprodus în Sugpl. vol..I11 din Corpus nr. 7598. 

Notăm aci variantele mai însemnate: 

rândul r-ii: BES — Desjardius. Pe piatră este de si- 

a gur BF: SE, precum a recunoscut mai ân- 

| tâiu d. Hirschfeld,
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“- rîndulal s-lea: ET:+ FLAIAE - VIVIAE:F: ET: LV— Des- 
a Jardins. 

99 >. ET PLAIZE * VNIE (vel VIVIAE)- F-ET-N 
îi Gueulv)— Hirsehfeld. | 
». » 5-lea: V/JO-ET- VALERIO : ET* VITALI: LIB- M— 
i * Desjardins. 

$. V. Lectura: 'D(is) M(anibus). Fl(avius) Victor b(ene)f(i- 

ctariits) se(mestris) stip(endiorum) XA AI11I vivus sibi ](ecit), 

et Flaviae Viviae f(iliac), et Iul(iac) Longinae coniugi, 

et Flaviis V[er]o (sai V[ivilo) et Valerio et Vitali fuliss) 
b(ene) m(eritis). - 

„“- Zraducere : Deilor Mani (Sfintelor Umbre). Flavius 
“Victor -beneficiariul (tribunului) semestrial, fost în 24 cam: 
panii, 'şt a făcut (monumentul) viii fiind, pentru sine, pentru 
fiica sa Flavia Vivia, pentru soția sa Iulia Longina şi pentru 
fiii săi: Flavius Verus (sai Vivius), Flavius Valerius şi 
Flavius Vitalis, cei plini de merite. 

$. VI. Evoca: După forma literilor monumentul pare a 
data de pe la începutul secolului al III-lea. 

„Beneficiarius $. VII. Ovservaţiuni: Flavius Victor beneficiarius se(mestris) 
este în loc, de beneficiarius tribuni semestris, cum se ci- 
tesce buniră în Corpus Înscr. Latin: III, ror: 

D(1s) M(anibus) C(ai) Aponi Luciani, b(eneficiarii) tri- 
buni semen(stris) leg(ionis) I[I Cyr(enaicae). 1) 
___„ Pe alte monumente ne întimpină forma prescurtată : 
55 SEXM = beneficiarii tribuni sesmestris *). Probabil că nu 
toţi tribunii legiunilor puteai avea la disposiţiune beneficiarii, 
ci, precum presupune d. Momrs&n 3), numai cei de nascere 

1) AlL exemplu : Dessau, Inscripliones lutinae seleclac, nr. 2405. | *) C. 1. L. VIII, 2586, 31. Cr, GC... [. IX, 4885, 4886: trib. sem leg „XIII „Primig. pracf. semens. coh, I. Classie, o | ia „2 3) Se huimiaii ast-fel fiind-că avea cusulă:“la “haină o fişie lată de pur- „ Purta “spre deosebire de, cei de ordine cecuestră, cari o purtaii mai îngustă: angusticlavii. Grecesce tribunu iclavi “sdiaroş miotbsnuge (C- 1. Gr. 3990. 4032. 4099. Peri pe momesee pehinegos. Rhasbas
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senatorială, adică: laticlavii D şi tribuni semestris. Tribuni 
laticlavii ca şi angusticlavii eşind din serviciul militar purțaii 
titlu .de : ad eguestribus militiis sai mai scurt a militiis 2) 
şi se bucurati de osebită consideraţiune. Acâsta-a făcut. ca 

împărații romani să permită persânelor ce nu aveati inten: 
țiunea de a îmbrăţişa pentru mult timp cariera: militară, șă 
serve numai şese luni ca tribuni de legiune şi apoi să se 

retragă în cariera privată cu rangul. ŞI cu titlul do- 

bândit. 

Tribuni laticlavii făceau ucenicia meseriei militare în 

legiuni (Tacit, Agric., ş: Nec Agricola... ad voluplates 
et commeatus titulum tribunatus et inscitiam retult; sed 

noscere provincia, nosci exercitui, discere a perilis, segui 
optimos); lor mai cu sâmă le eraii încredințate funcțiunile 
administrative, pe când tribuni augusticlavii îndeplintaii mai 

mult șerviciul militar efectiv. e 
Acest servicii se numia tribunatus semestris 3). Causa 

pentru care numai tribuni laticlavii şi semestris puteai avea 

1) Ephem. cpigr. IV, 394. 
2 Comp. Marquardt, Rom. Staalscerieallung, IL, 367, sed. — Militiae equeșties 

obicinuite sunt: praefectura cohorlis, tribunalus legionis şi praefectura alae. Cel 
care a ocupat una saii pe tâte acestea se numesce în inseripţiuni: a militiis, 
greceşte &zd orpazity, sait ăzd cmâv -papyây. Forma a militiis ne întimpină 
de la Septimius Severus încâce şi este de sigur vorba de un servicii militărese 
real. Astfel M. Plotius Faustus în două inscripţiuni se numesce: a militiis (C. 
LL. VII, 2396, 9397); într'alta (C. î. L. III, 2399) a uilitiis III, pe când 
“în alte două inseripțiuni (C. 1. L. VIII, 2394 şi 2395) înşiră astfel în.ordine 
ascendentă cele tres militiae: prae/(ectus) coh(ortis) III Ityracorum, trib(unus) 
coh(ortis) I Fl(aviac) Canathenorum, pracfiectus) alae I Fi(aviac) Gallorum 

.. Taurianae. Despre a guatuor mililiis vedi Hivschfeld, Veruallangsgeschichie p. 
249 seg. Cf. Marquardt, op. cit. Il? p. 368 nota, unde se contestă părerea 
d-lui Hirschfeld că primipilatul sai simplu Centurionat ar intra. în militia 
equestris. 

5) Este meritul d-lui Th. Mommsen de a fi lămurit tribunatul semestrial 
prin disertaţiunea sa din Lpigraphische Analclicn, nr. 92 în Berichten der phil.- 
hist. Klusse der săchs. Gesellschaft d. VPissensch. 1859, p. 249. Cf. Marquardt,. 
op. cit. Il? 363. Tribuni semestziali serviaii nominal un an, dar de fapt ceva 
peste 6 luni, maiorem parti anni şi căpătaă salariul cât pentru serviciul 'de un 
an, cum se vede din inscripţiunea de la Thorigny ap. Mommsen, |. c., p. 240: 
Semestris autem epistolam, ubi propedien, zacare cocperit, miltam. Cuius militiae 

salarium, îd est ES AXV n., în auro suscipe.—Cf. Plinius epist. 4, & 2: hune
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beneficiarii d. Mommsen o esplică!) prin împrejurarea că 

dânşii fiind mat apți şi mat versaţi în afacerile administra- 
tive, de cât în comandarea trupelor, aveaii nevoe de be- 

"neficiarii, de cart cet-lalţi tribuni militari puteaii fi dispensaţi. 
De câţi anume beneficiarii dispune un tribunus laticlavius 
saii semestris nu era fixat. Vedem însă bunidră, că după 
inscripţiunea C. I. L. VIII 2556, legatul imperial al Nu- 
midiei avea 3o beneficiarii, pe când tribunus semestris 
numai ș,. 

Solda pentru trupele pedestre a fost introdus la Roma 
în anul 406 a. Chr., cu începerea răsboiului Vejentic. Ea 
nu era un salariti propriă-dis, ci numat o despăgubire pen- 
tru cheltuelile de întreţinere, plătită din Aerarium sai visteria 
statului, nu în rate sati pe fie-care lună, ci o singură dată 
pentru o întregă campanie, înainte de începerea sai după 
terminarea campaniei. De aci denumirea de semestre sti- 
Bendium, pentru serviciul ma! puţin de 6 luni, şi de asunuaum 
siifendium,. pentru serviciul peste 6 luni.?) Cu timpul şi 
mai ales de la împeratul August, de când armata a devenit 
permanentă, sfipendium n'a însemnat numai: Quo acs milili 
semestre aut annaum dabalur;) ci insuşi serviciul militar, 
facere stipendia = a fi soldat, a face serviciul militar, şi în | 
special : serviciul militar în timp de un an; multa stipendia 
habere = a fi servit ani mulţi în armată, Timpul legal al serviciului în epoca imperială era fixat pentru Pretoriani 
la 16 ani; pentru colortes urbanae la 20 ani, pentru legiuni până la Hadrian tot la 20, iar de la Hadrian încoce la 25 ani, ca şi trupele auxiliare; pe când serviciul marinarilor 

70go semestri tribunatu splendidiorem et sivi et avunculo suo AŞ “ facias. Juvenal 7,88 după lectura lui Mommsen (ap. Marquardt, 1. €.): 
île ct militiae multis largitur honorem 
semenstri, vatum digitos cireumligat auro. 

„. Se scie că toţi tribunii purtat c 
de aur. 

1) Ephem. cpig. IV, 394, 
2) Marquardt, op. cit., II: 93, 
5) Varro de vita pop. Rom. (ap. N 

a 'semn distinctiv al rangului lor inelul 

onius p. 532 s. v.: Acre dirul:). 
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a mers crescând de la 26—28 ani. In realitate, mai ales în 

legiuni şi în cohortele auxiliare, soldaţii, de şi liberaţi, se 

țin€i mulţi 'ant încă peste termenul legiuit, servind a/zo 
vocabule, cum ne spune Tacit.!) Până la “descoperirea mau- 

soleului lui Traian de la Adamklissi învățații nu cunoscâii | 
numirea technică, aliud vocabulum, la care se referea isto- 
ricul Tacit. Acest cuvint este: 7p2îssic4is.2) 

FI. Victor, a căruia inscripţiune o comentăm, servise 
în armată 24 stipendia aunua, adică 24 de: ani. 

| Observăm în fine că trebue respinsă părerea lui Des- 
jardins (op. cit. p. 41) că FI. Victor era de naţiune Bessă, 
că pe soţia sa o chema. Lucilia Longina, şi că cei trei 
Flavii menţionaţi în inscripțiune eraii nişte liberţi ai lor, Yar 
nu chiar propriii lor i. 

D Ann. |, 17, arată plângerile soldaţilor sub Tiberius din causa acesta. 
Cf. Marquardt, op. cit. Ii?, 543, unde se arată un centurion ce a servit 43 ani ; 
un evocatus 46 ani, soldaţi, de la 23—40 ani. 

5 Vortrag d. Prof. Dr. Gr. 7o cilescu, în Perhandlungen Deutscher Phitotogen 

und Schulndnner în Eul, Leipzig 1896, p. 198. J/issicii. în inseripţi vedi De- 

sau,. Inscriptiones latinae selectae, | nr.. 2947, 2254, 29260., Aa
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AN:VICY 
TANVSINĂ 
EXN SV: I|PATIIVSI       

$.1 Proveninţa: Frumos monument de piatră calcarie aflat 
la „anul 1836 la Hotărant lângă Reşca într'o movilă nu 
departe de calea romană. 1) 

1) Dăm în traducere descrierea ce face despre acestă germană Hronstidter Unterhaltungs-Blatt, a. 1837, pag. 56: Reşca aprâpe de Caracal în anul 1836) două Mormântul, boltit cu cărămidi fără moeirlă, şi mărişor, se afla sub o movilă ca de 6 picidre înaltă. In partea despre cap se găsiră: o pereche de cercel de aur şi o stea cu foiţe tot de aur. O medalie cu totul ruginită, fragmente de încălțăminte de plută şi două ulcele de lut se aflară asemeni la pictorele corpului, precum şi alăturata inscripțiune săpată pe pâtră grosolană>. W, de 

descoperire  f6ia 
«Se găsiră (la 

sarcofage antice şi un schelet.
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Ş. II Natura: Este un monument funerar pus pentru Clau- 
dia Amba de către părintele s&ă Cl(audius) Montanus, sol- 
dat îmmumnis din corpul Syriacilor Săgetaşi. 

Monumentul în starea lui actuală nu este tot aşa cum 
s'a aflat la 1836. Partea sa superidră şi. t6tă laturea des- 
pre drepta sunt scobite sai sfărămate, ar inscripţiunea e 

mutilată, Probabil aceste stricăciuni s'a făcut cu ocasiunea 
transportului. | | 

După cât se vede inscripțiunea era frumos încadrată 
cu împletituri, iar literile erai zugrăvite cu zaznzurn. Urmele 
coloritului s'a păstrat până astă-di în adîncimea literilor. 

Inălţimea totală : _0%,00; Lăţimea:  0",42 
> feţei scrise : 0,42; Grosimea: 0",I1. 

Ş. Il. Tex: Reproducem inscripţiunea în starea-i ac- 
tuală indicând cu litere înclinate (cursive) partea ce a 
dispărut : a 

DU 
CLAVDIA : A(W 
BA VIX- Al 
NOS: XX/FE 

5 CIT:IN DJACIA 
AN-V- C(L. MoN 
TANVS "TM)A 
EX: N: SVR: SAG 

"PAT: -Aisf- 7 FECIT 

    

i 

Ş. IV, Literatura: S'a publicat în Kronst. Unterh. Biatt, 
1837 p. 56; apoi de A. “Treb. “Laurian în Magaz. Istoric, 

Blaremberg în Muzeul naţional nr. 24 din a. 1836 p. 91 colâna 2 face o 
descriere amănunţită a celor aflate în sarcofage, dar nu menţioneză descoperi- 

rea vre-unei inscripțiuni. A. Treb. Lâurian (Magaz. Istoric Il, 98) confirmă 

însă cele relatate de foia braşovenă: «De aici (Reşea) după spusul d-lui Rio- 
şanu, s'a dus o altă piatră la Bucuresci cu următârea inscripțiune». 

.



282 - “GR Ge TOCILESCU : -. 

“Ip. 98; Neigebauer, Dacien p. 115 după Laurian ; M, 
Ackner et Fr. Miller, Die rămischen Inschriften în Dacien 
nr. 856; Th. Mommsen, în Corp. Iuscript. Latin. III nr, 
1593, şi în-fine de "Al. Odobescu în Analele Socielă[ei 
Academice, t, X: (1878), p. 225 după copia şi esplicaţiu- 
nile mele, reproduse şi în Supplem. volumului al III. lea 
dini Corpus nr. 8032. . i 

Inseranăm variantele mai de căpetenie : 
rEndul al 6-lea la fine: M N la toţi. Mommsen restitue 

| MoN. Pote să fi fost legătura 
“MW = Muntanus, în loc de Mon- 
tanus. Vedi exemple în C. 1. L. 

a III index. 
» >» g-lea: ETV Ss— Weigebauer ; Fiv's 
o Kronst. Unterh. Blat.—liys— 

Laurian ; ELVS — Ackner, 
Mommsen. 

D'asupra lui EIVS sunt neapărat dout& litere. M este 
cert; din prima literă se. vede numai o linie, Yar restul stricat. Noi o luăm drept B şi citim b(ene)m(erenti), for- mula obicinuită, pe care din lipsă de spaţiii sai din uitare, . săpătorul nepunând-o după cuvântul EIVS, a săpat-o mat 
apoi pe d'asupra lui. e 

$. V. Lectura: [D(4s) M(anibus)]. Cla[u]dia [Am]ba via(at) annos XX, |felcit în D[acia] an(nos) V; C[l(audius) Monlta- NUS tul m](unis) ea n(umero) Sulr](orum) [Sag](it/ariorum) Patler) eius b(ene)m(erenti [feciz]. 
- Traducere: Deilor Mani, Claudia Amba trăi ani 20; petrecu. în Dacia: ani 5. Claudius Montanus, scutit de sar- cine militari (immunis), din numărul Săgetaşilor Syrient, tatăl ei, celei pline de merit, a făcut (acest monument), 

“$. VL. Epoca: Judecâna după forma particulară a literilor, cari se apropie mai mult de alfabetul cursiv, inscripţiunea 
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este din a doua jumătate a secolului al III-lea, p6te cea 

mai vechie din inscripţiunile fără dată aflate în Dacia. 

$. VII. Observaţiuni: :Incă din timpul Republicei soldații se di- Immunis. 
videaii, sub raportul serviciului militar, în mmunifices, cari fac 
tot serviciul : mmunus, (la şanţ, la gardă şi în campanie), şi în 
immaunes, qui vacationem muneris habent, find scutiţi de 
serviciii în total saii în parte și însărcinaţi cu alte lucrări 
osebite. De vacatio se folosesc toţi princrpales, fromoti, 
equites Romani, delecta manus a împăratului, veterani şi 

emerili, precum şi cei ce se bucurati de deosebită favâre a 
tribunului sai a comandantelui!). 

Claudius Montanus era immunis ca numero Surorum „Sri Sagit 

Sagittariorum. Numerus este denumirea technică de la 
Hadrian încoce pentru un corp de trupă, de o formaţiune 
sati organisare mai liberă de cât cohors sai ala şi di- 
visată tactic în turmae?). N(umeri) S(yrorumm) ne întimpină 
nu numai la Romula (Reşca), dar şi la Slăveni?) (jud. Ro- 
manaţi); Suri sagiltari de asemenea la: Bivolari î) şi la 

Rădăcineşti în jud. Argeş 5, precum şi la gura Ialomiţei €). , 
Se scie că arcul şi săgâta eraii arme cu totul streine tija: 

legiunilor romane; chiar şi praştiele, cari în timpii mai 
„vechi se purtai de rorarii, fură desfiinţate mai târdiii. 
Totuşi, în r&sbâiele Romei cu popârele streine extraitalice 
simțindu-se nevoie de arcaşi şi prăştiaşi, Romanii se ser- 

z 

3) Cf. Marquardt, op. cit., îl: 544; Hphemer. cpigr. IV, p. 409. In ge- 
nere principales şi specialiştii sunt îmmunes, deşi unii dintr'inşii pârtă în par- 

ticular titlul acesta. 
2) Despre organisaţiunea şi desvoltarea Numerilor, vedi Mommsen, FHer- 

mes XIX, p. 219 seq., Zlermes XXII, 549 şi Domaschewski,: ein. Juscum 
1893, p. 9243, nota 4; idem, Ziber de munit. castrorum p. 7. 

5) G. 1. L. III, S. nr. 8074, 928. 
4) Arch.-epigr. Ii. XIV p. 13 şi 14, nr, 21, 99, 
5) Arch.-cpigr. Ditih. XVII, p. 82. nr. 2 şi 3. , 

% C.I. L. II S. nr. 7493: sig(nifer) n(umeri) Sorum s(agittariorun). 

Despre Syri sagiltarii în Numidia şi Britannia, comp. Hermes XIX, 227; 

Ephem.- Epigr. VII, ar. 957 (Britannia) : n(umerus) aliliten) S(yrorum) -stagitta- 

riorum). : a
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viră de sagittarii şi funditores luaţi de la poporele aliate 
saii primiţi ca mercenarii dintre Numidi și Mauri, Greci 
din Creta, Achet din Aegium, Patrae şi Dymae, Lacede- 
moneni, Pontici şi Syrien! şi formând dintr'ânşi! corpuri 
deosebite. Aceste trupe sagi//arii şi funditores continuară 
a se servi şi în epoca imperială de armele lor naţionale, 
ofensive şi defensive, fiind organisate in co/ortes sai în 
numeri !), 

Deir Despre obiceiul de a se zugrăvi literile cu miniun 
vorbesce. Plinius (Ffist, nat., 33, 122): Miniumn... clariores 
Jilteras... în sepulchris facil. 

» Despre sagiltarii, vedi Tacit, aun. 2, 18: post quos pedites sagittarii; 13, 40: in cornibus ' pedes sagittarius. In diplomele militare AI, XIX, XXV, XXX, XXXIX, XL; în inseripțiuni: C. L. Lila. 129, 335, 600, 1583, 3331, 6279 ete. — Comp. Marquardt, op. cit. Il*, 343, 469. De la una din aceste trupe s'a păstrat altarul de cult al deităţii protectâre : Dea Suria: C. 1. L. VII „758 — Magna — Deac Suriae sub Calpurnia Agricola leg(ato) Auglusti) 2r(o) - pr(etore) A. „Licinius Clemens praaflectus) coh(ortis) I Ilamior[am) (a. 102 aq. Chr.) Aceşti Hamii săgetaşi (cohors Hamiorum sagittariorum) aflători îu Britannia deja în a. 124 (diploma XLIII), erai de sigur din Orient,
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8. 1. Provenina: S'a aflat la Romula (Reşca, jud. Roma- 

naţi), nu departe de un sarcofag, găsit subt o movilă !). 

$. 1. Natura: Este fragmentul unui frumos cip funerar 

de piatră calcarie, sculptat cu lux. In partea superidră într'o 

ediculă boltită în arc întreit şi rezemată pe două colonette 

este bustul lui Antonius, fiul lut Nicanor, cu sagul încheiat 

cu o fibulă pe umărul stâng; la amândout colţurile ediculei 

1) A. Treb. Laurian, 2lagaz. ist. Il, 99.



Numele N 
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se af câte un cap de berbece în ornamente de fo! şi flori. 

Inscripţiunea e trunchiată de la al treilea rind în jos, având 

drept cadru două viţe care se împreună la partea supe- 

rioră sub bust. Sculpturile, car! de altmintrele par a fi fost 

lucrate cu îngrijire, ai încercat desfigurtiri posteriori, cum 

se vede mat cu semă pe figura chipului reprodus. 

Nălţimea totală: 0%,98; Lăţimea totală: 0.73; 

> feţer scrise: 0”.33;  »  feţel scrise: 01.43; 

Grosimea : 0.16. 

$, IL. Textul: 

e Doo M ss 

ANTONIV Ss 

NICANORIS 

ş. IV. Literatura: S'a publicat de A. Treb. Laurian în Jaga. 

ist., IL, 99; de aci apoi a reprodus Neigebauer, Dacicn p. 

115; Ackner, op. cit. nr. 837. Mommsen în Corp. Inscr. 

Latin. Il; 1594, după copia trimisă de Friedliinder; Odo- 
bescu, of. ciț. p. 226; în.fine în Suppl, vol. II] nr. So3s. 

Ş. V. Textu: D[1s] M(anibus). Antonius Nicanoris..... 

Traducere: IDeilor Mani. Antonius fiul lui Nicanor... 

(restul lipsesce, ptatra fiind spartă). 

$. VI. Epoca: Forma frumosă a literilor vorbesce pentru a 
doua jum&tate a secolului al II!ca, | 

$. VII. Observaţiuni: Antonius de sigur, judecând după lipsa 
„gentiliciului şi după numele grecesc al tatălui, nu era un 
cetăţen roman, ci un sclav sai libert ce aparținuse odinioră 
gintei Antonia. Numele Nicanor. se găsesce mai ales la 
sclavi saii liberţi. Niziyop, cînvingător», ne întâmpină mai 
des la Macedoneni după epoca lui Alexandru cel Mare.
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“Un epitaf. pote fi-săpat direct pe edificiul funerar. sait pe Forma monu- 
mentelor fune- 

blocuri de pâtră cari fac parte din cadrul mormântului; dar porii 

pâte fi săpat pe -plăci sai pe blocuri separate de mormânt, 

ceia-ce se întâmplă fârte des. In acest cas monumentul 

epigrafic alcătuesce un tot în sine, un întreg architectural, 

cu amtnuntele, formele şi proporţiile sale consacrate şi re- 

gulate. e i | | 

Monumentele funerare pot fi reduse la patru tipuri păs- 

trate în architectura funerară a Grecilor şi a Romanilor : 

1. Sarcofag sati cosciug de petră, de cărămidă saii de 

plumb, pentru păstrarea cadavrului sati rămășițelor mortuare. 

2. Cip (cippus) şi stelă, unele patrunghiulare cu verful 

rotunjit în semicerc ; altele de formă cubică sait prismatică, 

în chip de col6nă (4w;) sai pilastru (azijAq), şi cari n'ati în- 

semnitate religi6să sai sacrată, ci juridică şi civilă, demar- 

când locul reservat lăcuinţei mortului. 

3. Altar (ara), care nu diferă de forma obicinuită a 

altarelor consfinţite deilor şi deci se compune dintr'o basă, 

"din corpul saii trunchiul propriii şi dintr'un tabulament pa- 

trunghiular ; în partea superioră a acestuia se află mail 

adesea dou volute şi între ele gaura pentru sacrificii ; şi 

4. Edicula (aedicula, aedificium) care reproduce în 

miniatură forma templurilor greco-romane : basa, corpul cu 

coloane de o parte şi de alta, şi tabulamentul cu fronton 

boltit sai triunghiular (/astigium), avend la colţuri acrotere, 

tote elementele adică ce ne întâmpină la temple saă la ca- 

pele funerare. In realitate aedicula este templul mortului; 

mortul e representât sub frontonul ediculei, în fastigiurm, 

tot aşa precum statua lui Jupiter saii statuele deilor Lari 

saii domestici sunt expuse în temple!); pentru că şi mortul 

ests socotit printre dei: Leto datos Divos hatento ?) ;' şi el 

1) Fasligiauu este atributul lăcuinței unei divinităţi. Cicerone (II-a Philipp., 

43, 110) ne spune că decernându-se lui Caesar onorurile: divine, i sa dât un 

preot. o statuă şi dreptul ca să aibă la casa lui un fastigitim : emajorcna * CON- 

secutus crat, quam ul habceret pulvinar, simuldcrum, fastigium, Hamineni 29 

2) Cicerone, De legibus, 9, 99, 

>



Sepulchra pe- 
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deci are dreptul de a lăcui în fastigium, ca orl-ce 
dei. 2) | | | 

Streinii aveai în Orient, ca şi în Occident, un loc se- 
parat de îngropăciune, precum ne dovedesc mat multe tex- 
turi antice,?) E 

Raportul de filiațiune la cetăţenul roman se artta prin 
cuvântul filius urmat după numele tatălui în genitiv. Când 
tatăl pârtă un nume indigen, cuvântul filius se omite adesea, 
cum de esemplu în ţările Dunărene şi în Africa. 

1) GE. Colignon Varchcologie grecque, p. 214 seq.—Y : ] Griiber der ZIelienen, 1837.— Dictionnaire de5 Antiquiăi de Dare ee bere Die Ss. v, ara, aedicula.— Camille Iullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, || p 463 sec 5) Etangelia sfântului Matheii, cap, 27, $7: Xufoshoy 5 dafovee i "jropaoav 6 abrâv zăv dupăv 05 1epauntws, £ zawiv Toic ftvore zis loria Fcolesiastica p> 43 (Paris): (imperătâsa Pulcheria) construzit multa orator - domosqite pauperibus et hominilus, necnon et sepiilchra peregrinis dedificavit i : Moschus (apud C. Iulian, op, cit., 1, 149): clerici- autem ipsius loci sepelicu / etim guasi peregrinum inter Peregrinorum sepulera. 
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Monumentul funerar al unei familii dace din Drobeta (Turnu-Severin). 
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Ş. 1 Proveninia: Din fosta colecţiune a banului Mich. 

Ghica. S'a aflat la Zăgaia (judeţul Mehedinţi), aprope de 

Cerneţi. 

11, Natura: Monumentul de marmură de Brezniţa este sfă- 

rămat î în trei bucăţi existente. In partea superidră lipsesce 

o bucată, .care conţinea de sigur începutul inscripţiunei. 

Monumentul are. dout inscripțiunt. Prima cuprinsă în 

rîndurile 1—7, săpată mat înainte, se raporteză la fiica lut 

Ulcudius, fiul lui Baedarus şi a Suttei, fica lul Epicadus, 

Numele. fetei morte, nu-l: cunâscem, din causă că inscrip- 

ţiunea mare începutul. A doua, cuprinsă în rindurile 7 şi 8, 

privesce'pe părintele fetei, Ulcudius fiul lut Baedarus. Acesta 

înălțase monumentul pentru fica sa mârtă; murind şi el, în 

loc de a i se face un monument deosebit, s'a săpat în spaţiul 
disponibil: de pe aceiaşi piatră cu litere” ceva mai mici nu- 
mele; lut: şi anii. câţi a trăit!). 

E de observat basso-relieful din josul inscripţiunel. La 
mijloc mensa tripes («pizovs) cu un vas cu două torte d asupra, 

Iar âlăturea spre "drepta un coș împletit, din care s'a păstrat 
numai un fragment. De latura stângă un om în luptă cu un 
urs, pe care'l lovesce cu un cfomag; ursul e ridicat în două 

pici6re ; în registru de sus un alt personagiii, apucat de cap 

şi de cefă de un alt urs, voesce ca să fugă, dar e pe punctul 
de a cădea doborit de animalul furios. 

Nălţimea totală: 1m »25; . Lăţimea totală: 0”,go; 
» . feţei scrise : 0%,50; » feţei scrise: 0",58; 

Grosimea.: :0%,20, | 

4 ) D.' Domaschewski în Suppl. Corp. Înser. Zatin. Ul nr. $091, crede că humele fiului a fost adao s posterior în inscripțiunea ma 
malvis postea adicctum est. ii pet fl momen în titudo
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Ş. III, Textul: 

TU 

INERFECTA : ALATRO 

ET VINDICATA 
VCVDIVS : BAEDARI 

"5 ET SVTITA : EPICADI: 
P-P-FIn: TIT: P: 

DIM : VICVDIvs- 

BDARI: VXI:AN-h 

$. IV. I-iteratura: S'a publicat de d. Th. Mommsen în Corpus 
Inscript. Latin. III, nr. 1585, după copia lui Alex. .Popo- 
vitz, trimisă de A. Treb. Laurian. S'a emendat de Otto 
Hirschfeld în Efigr. Nachlese, p. 57; apoi s'a publicat de 

noi în Dacia înainte de Romani, p. 223 împreună cu repro- 
ducerea esactă a monumentului pe tabela XII; şi în fine 
de d. Domaschewski în Supplementul volumului. al III-lea 
din Corp. Inscr. Latinar. nr. 8021, . care . confirmă lectura 

"şi emendaţiunile de noi propuse. 

Variantele mai însemnate sunt cele următere: 

rândul T-iă: urmele celor trei litere din începutul rân-. 

dului ati fost de toţi omise. | 

> al 2-lea: INTERFECTA A |LATRO — — Hirsch fel, 
| AATRO — Domaschewshi. 

> »qrlea: VCVDIVS — Mominsen. — Ligatura V, 
„veste certă, | | RE 

> » m-lea: îDeM: "VLCVDVS — Mommsen ; SIM. 

| _VLOVDVS — - Hirschfeld. — Pe pist 
este ceea-ce am reprodus noi. 

Forma 5= =d, ce o arată d. Hirsch- . 

- feld la rândurile 6 şi 7provine mai ales



Nume proprii |, 
dacice. 
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din fractura petrei, căci D este scris 
aci ca şi mai sus. 

rândul al 8-lea: BeDARI-VIX:ANA//—Mormmsen; BUARI 

Hlirschfeld. 

$. V. Lectura: [D(is) M(anibus)]... îac... înterfecla a la- 
lro(ne) et vindicata,  Ulcudius Baedari et Sutta Epicadi, 

D(arentes) p(ientissimae)  fil(iae) tit(ulum) p(osueruut). 

D(is) i(nferis) m(anibus). Ulcudius B(ac)dari, v(i)si(t) 
an(nos) L. 

Traducere ; leilor Mani... ucisă de tilhar şi răsbunată, 
Ulcudius fiul lui Baedarus, şi Sutta, fiica lui Epicadus, 

„„păninţii, puseră fiicei lor prea. iubite inscripţiunea. 
__Deilor Mani inferni. Ulcudius fiul lur Baedarus, trăi 

ani 50. 

 S.VI, Epoca: Monumentul, după forma literilor, dateză 
cam din a doua jumătate a secolului al II-lea. E de în- 
semnat forma h = L. (asemenea formă veqi într'o inscrip- 
ţiune din Transilvania: C. 1. L. III, 917) şi ligatura 
V=VL. 

$. VI. Observaţii In numirile Uleudius, Baedarus, Sulta 
şi Epiecadus .credem a avea nume proprii dacice. Numele 

" Uleudius masc. şi Sutta fem., nu ne mat întimpină, după 
„ sciinţa n6stră, în. alte monumente. Alături de Sura punem 

Sutto genitiv. Suttinis, nume. bărbătesc. dintr'o inscripţiune 
„din Dacia (C. 1. [.. III, 1262). Compară şi Uta (C.I.L. 
IL, 3598, Pannonia superior) şi U/tu Bloissonis f. (C.I. 

„L.; III, 5523 Noricum; Bphem. epigraphica. II, nr. 667). 
Baedarus îl mai aflăm într'o inscripţiune din Transilvania 

Compară cu Baedarus numele de : Audarus; Gooss cugetă 

“la” Turda (Salinae: C.I. L. III, 917 BEDARVS VIXIT XII).
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şi la cetatea dacă. Arkobadara!), Pe Epieadus îl mai. gă- 
sim de cinci ori în tablele cerate descoperite în Transilvania?), 
şi de trei ori în inscripţiunile tot din Dacia 3): Tomaschek 4) 
susține că Epicadus este un nume curat illyric, citând: 
Ţit-Liviti. 44, 30, 3: Etritus et Epicadus; $ 13: peditibus 

Epicadus equitibus Augazus preerat; Sueton, Aug. 19: 
Asinius Epicadus ex gente Parthina... Inscripţiunea de la . 

Lychnidos (Hahn Nr. 1): "Eatwafos Kevă vai Maărac Tevdov. 
Gooss5) se înşâlă credem, când fa cuvântul VINDICATA, 

rindul al 31*2 din inscripţiunea ce comentăm, drept numele 

fiicei lui Baedarus. 
O consecinţă imediată ce putem trage din acestă in- „Remenisarea 

scripţiune este: graba cu care lăcuitorii indigeni al Daciei Piaiiunii dace 
cucerite împrumutară limba, obiceiurile şi cultura romană, 
căck,. cum v&durăm, monumentul, după t6tă probabilitatea, 

nu este posterior secolului al Ilie. Acestă observaţiune se 

confirmă prin alte exemple anal6ge. 
La Slatina din Temişra s'a găsit următârea inscripţiune“): 

DM 
A'E L 
RILOR TO. 

ITIL : VIR ANM 
D INTERFECT 
A LATRONIBvS 
VIX* AN Le VLP 

CON 

n 
"0 O 

I Q 2 

I
p
 & 

To Po ABLE FILOEToP. 
AEL + VAL + E/AV 
DARVS*N+Be//P 

4) Gooss, Archiv fiir Sicbenb, Landeslunde, Hermannstadt 1874, p. 198. 
2) C. 1. L. III Tabellae Ceratae Il text [Epijeadus, şi martur; VI martur: 

EPICADI PLARENIJTIS QVI ET MICO; XX martur: AEPICA|DI]. 
5) C. LL. III 1784, 1820 şi Gooss, op. cit. p. 173. 
1) Zeitschrift fir oesterr. Gymnas. 1879, i 
5) Archiv fiir Siebenb. Landesk , 1874; Idem Die r&mische Lagerstadt 

Apulum în Dacien p. 34 seq 
9 CI.L.INS. nr. 5009 = 1559,
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"D(is) M(anibus) P.' Aelio Ariorto 2 III! vir(0) an(nuali ? m(u- 
nicipii) D(robetae) interfect(o) a latronibus, vix(i!) an(nos) L. Ulp(ia) - 
Digna conliugi) pientissimo et P. Ael(ius) et P, Ael(î) Val(ens) e[t] 
Audarus n(epotes) b(ene). [m(ereni:)) p(osuerunt). 

Ast-fel găsim în Drobetze (Turnu-Severin) ca IV-vir pe 
un 6re-care Publius Aelius Ariortus (?); soţia lut se chfamă 

„Ulpia Digna; băiatul şi unul din nepoți pârtă numi romane, 
dar al doilea nepot are cognumele Audarus, nume dac, ca 
şi cognumele lui moşu-săii. 1) , N 

E de notat incă împrejurarea, că Publius Ariortus e omorit 
de tilhari, tot ca şi necunoscuta din inscripţiunea. severincnă, șI că faptul. asasinării lor a fost săvirşit în aceaşi parte de loc, prin regiunea Drobetef, | 

Ursul în reli- Ursul jâcă un rol în mytologia grâcă. In Arcadia şi Biunea greacă 
>. o îi eea dacă. în cultele attice ale deițer Artemis Brauronia şi Munychia, 3 % 

animalul consacrat deiţei munţilor, pădurilor şi vânătorei era .ursâica, animalul cel tare al pădurer, care-le în fie- care primăvară se deşteplă din letargie. In aceste culte Artemis insăşi saii. preotesele sale se închipuiai sub sim- bolul ursâicei.?) Se scie că deiţa thracă Bendis corespundea Artemidei grecesci. Pe un basso-relief de pe rocele de la Philippi Bendis e. representată cu un hiton lung sumes până la genuchie, în mâna dreptă ţinând un obiect, pote o pateră, cu stinga rezemându-se pe un sceptru lung, fară de cele două părţi ale capului, se vedo o largă semilună, în cârnele căreia se deosibesc liniamentele uney stele şi alăturea următorea inscripţiune 3): 
Galgesta Primilla pro filia [Diane o(otum) s(oloit) l(ibens) m(erito). | 
Am fi. înclinați a pune. în: legătură acestă identitate 

1) CL L. III 1559.— Despre numi personale dace culese din autori Şi din inseripțiuni, a „se vedea opera nâstră Dacia. înainte de Romană, p. 21 7—239 şi 1 masehek Die alten Zhraker,. (Sitzungsberichte der Wien. Akad. v. 134 p. 1 seq.). 
. 2) Cf. Preller, Gricchische iythologie 15, 944. ) Opera nâstră Dacia înainte de. Romani, p. 333.
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Bendis-Artemis-Diana cu figurarea ursului pe monumentul 

de la Severin, căci ursul nu era străin, pare-se, de credin- 

ţele religi6se ale Geto-Dacilor. Numele Zalmolxis, geul la 

care el se închinaii, semneză după Fick!) «purtător de pele 

saii de mantie» (7sdnoMtis == ZadpoFot-6). Comp.—tehuns, beh- 

ps, ochu:s, todue, pele, pele de urs. Porphirius, în viaţa lui Py- 

thagoras, dice că Zapo)tw vine de la pelea de urs care s'a pus 

peste deii la nascerea lui : cây «ăp Gopâvy Opăzes toduov adodar. 

Ori--cum ar fi, representaţia 'luptei cu ursul pe un mo- 

nument funerar al unei familii dace din “Turnu-Severin nu 

pâte fi streină de divinitatea chtonică Zalmolxis, la care crede 

Geţii şi Dacii că 'se-duc sufletele celor r&posaţi. 

Formula .d(is). inferis) m(anibis) ne întîmpină cu mult 

- mai rar?) de cât cea obicinuiită : 'dțis) m(anibus) ; încă şi mai 

rară este: dis inferis (în loc de Mânibus)?). ” 

Observăm. în. fine la rândul al 8-lea: Bdari (în loc de 

Baedari), văii --(în. loc 'de viziit), ceea -ce pare a fi o abre- 

viațiune syllabică,. ce ne: întâmpină pe monumentele dace şi 

aiurea (vegi: mai departe nr. 33): fie-care 'syllabă e repre- 

sentată prin. consuna să iniţială, dd în loc de bed; o in 

loc de vi. *As&menea- “mod de . abreviaţiune,: constatat în 

inscripţiunile răi săpâte şi din epocă târdie, devine regulă 

în inscripţiunile, creştine- de la: al IV-lea secol: încoce. NR 

ia _ 

şa 

1) Vedi asupra etymologiei: Dacia înainte de Romani, p. 197. 
2) Exemple: C. I. L. Il, 238, 2640 ete. Orelli, 1479. 

3) Aşa într'o inscripţiune din epoca ciceroniană :, Bull. del înstit, 187%, 

53 seq.:, deis înfereis; C. 1. L. V, 1071: aram deum “în feri. 

4) In inseripțiunile din Bordeaux avem mai multe exemple despre acest 

noi mod de abreviaţiune: CR pentru curazit, MR sai MRAE pentru memoriae 

şi pentru maritus, LB pentru Liberius, vV pentru Viviscus. Cf. G „Iullian, 0p. 

cit. II, 457.
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INO- 81 

    
$. 1. Proveninţa : S 

de unde pe la fine] 
sericii din Cerneţi 

'a aflat în ruinele de la T 
e secolului al. XVII s'a du 
; apoi a intrat în colecțiunea banuluy Mich. Ghica. 

| | 

urnu-Severin, 
S în ci:rtea bi- 

Ş. IL. Natura; Monument de petră calc arie rupt în două bucăţi şi cam Vătămat în laturea cea st n ngă.
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S'a pus de libertul Diogenes fiul lui. Moschus pentru 
soţia sa Antonia Calliste. | 

Nălţimea totală: o".95; Lăţimea totala: 02.65; 
» feţei scrise: 09.72; » feţei scrise: 0".35; 

Grosimea: 0".5ş, 

$. Ul. Text: Reproducem inscripţiunea în starea ei actuală, 

indicând prin caractere înclinate literile din rîndurile 2,3; 

4 şi 5 care ai perit şi ni s'a păstrat în copiele anteridre: .. 

—
—
 

. D a. | 

A NT ĂN 
CALIS7 
VIXIL 

SAW: Li 
DIOG E(N 
Mo sc 
CONIVG 

B-:M: 

$. IV. Literatura: S'a publicat mai ăntâi de Marsigli, op. cit. 
tab 54 (de aci Muratori 1209, 2); Seivert n. 269 nu se scie 
de unde, dar direct după piatră ; Laurian, Magaz. istorie 

“II, 107 (de pe dânsul Neigebauer, Dacien p. 111; Ackner 
nr. 17); Mommsen Corpus Inseripţ. Latin. III nr. 1586. 

Variantele sunt cele următore: 
rindul rii: D + M—toţi.—Seicert le-a omis. Pe pstră 

_se vede acum nuimnai jum&tate din litera M. 
> 2 : ANTON-—toţi. Actualmente N finala dispărut. 

» 3 : CALIST—Seiceri, Achner; CALIS — Lau- 

| _rian. CAELIST — Marsigli. Ligatura A. e 
certă.
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rîindulal4: VIXIT — toţi, afară de Laurian. T final a 
perit. i Să 

» 5: ANNIS — Sefoert, Ackner. 
> 6: DIOGEN—Seiverţ, Ackner. — DIOCE—Mar- 

sigli; N final a dispărut, 

$. V. Lectura: D(is) [M(anibus)]. A nto[n(ia)] Caulisţte] ci. 
zi[i] ann(os) LX; Dioge[n(es) Mosc[hi] coniug[.] b(ene) 
m(erenti) [pţosuit)]. 

Traducere: IDeilor Mani. Antonia Calliste trăi anni 6o; 
Diogenes fiul lut Moscus, soţiei sale celei pline de merite 
puse (monumentul). 

$. VI. Epoca: Probabil finele secolului al I[-lea: 

$. VII. Observaţiuar: De sigur avem a face cu nişte streini, cu o familie de sclavi sai liberţi, căctatât Calliste, grec. „ Kodorm, Kara, cât şi Diogenes şi Moschus sunt numi gre- ceşti, obicinuite la 6meni neliberi.
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Ş. 1. Provenina. S'a găsit la Rusănești pe malul drept al 

Oltului, jud. Romanați, pe unde trece şoseaua romană de 

la Islaz spre Reşca. 

Ş. II. Natura: Fragmentul unui frumos monument funerar. 

D'asupra este un fronton triunghiular având de ambele la- 

turi câte un leii sculptat în faţă.
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Cadrul inscripţiunei e format din împletituri cu gust 
rînduite. | 

Mormântul este al lui Iulius Patulcius Severus. 
Nălţimea totală: rm; Lăţimea: 061; 

> feţei scrise: 0,37; > feței scrise om,zo; 
Grosimea: 0m.30, 

Ş. II. “Lextul : 

DM 

T+PATVL 

CIVS SE 

VER vs 

VIXIT A 
Înainte CI E citand 

um
 

$. IV, Literara: S'a publicat de noi pentru prima 6ră în A rchăologiseh- Epigraph. Mitheilunyen, Ul p. 40 nr. 1; apoi în Suppl. volumului al III din Ccrp. Inser. Latinar nr. 8039. 

8. V. Lectura : D(is) M)anibus). T(itus) Patuleius Severus viii an(noș).... | | Traducere : :Deilor Mani. Titus Patulcius Severus trăi anj..., 

$. VI. Epoca: Forma literilor vorbesce pentru inceputul secolului al III-lea.
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Io. 33 

ius Valens, sti al lui Acel ăneș Monumentul funerar de la Rus
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IN”: 88 . 

Ş, 1. Proveninta: Acest monument epigrafic, cel mai mare 
din Museul de Antichităţi, sculptat cu un lux neobicinuit 
prin părţile dunărene, a fost descoperit în măgura lui lon 
Ciobanul,!) situată în partea despre apus a comunei Jienii, 
vecină cu Rusănesci (jud. Romanați) in anul 1865. Cu oca- 
siunea aducerii lui la Bucuresci, s'a surpat porţiunea infe- 

riâră mai jos de inscripţiune. 

$. II. Natura; Este o stelă colosală de petră de nisip 
având căpătiiul superior în formă de aediculă sai fronton 
triunghiular cu creneluri interidre; d'asupra frontonului, se 

represintă în față câte un. leii culcat şi aşedat pe o plintă 

„împodobită tot cu creneluri. Ornamentul de la creştet, un 

con. de pin, lipsesce, fiind rupt. . | 

Inscripţiunea este încadrată în bogate împletituri. de 

.frunde. 
-S'a înălţat pentru Aelius Vale(n)s, căruia îi mai dicea 

şi Esbenus, de către soţia sa. Syra şi de către libertul săi 

Fortunatus. 
Nălţimea totală : 4".—; Lăţimea -17.06;. 

» feţei scrise:.1".30; » feţei scrise: 058; 

; Grosimea : 02.40. 

1) «A doua măgură se află situată în partea despre apus a comunei Jienii, 

vecină cu Rusănescii, pe, loc. şeţ, în distanţă .1500 stinjeni, al cărui conturn me- 

sâră 40 stinj.; nălțimea măsră 8 stinj.; are forma conică; este pe moşia Jienii 

a d-lui Ştefan Jianu şi se numesce Măgura înă Jon Ciobanul. Acestă măgură 

s'a tăiat în patru la 1865 şi s'a găsit de „desubtul ei o cruce, de, pâtră a cărui 

“mărime, de precum. se dice, eru de 12 palme lungime, 4 lăţime şi 3:grosime, 

pe care se aflaii desemnaţi doui lei sălbatici, unul, pe faţa şi altul pe dosul ei. 

"Se spune că ăvea şi inscripțiă necunoscută, care s'a şi luat de autorităţile ad- 

- ministrative». (Raportul învățătorului Const. Vasilescu din comuna Rusănesci, 

către Ministerul Cultelor şi Instr. Publice).
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$. IL. “Textul: 

D Moe 
AEL - WLES.: 

QVILE: ES 
BENVS Vilx 

5 AN LXIXx e 
SFRA CONIX 

E-FORVNA 
TVS LIBRT 

VS .: PAROn 

Io :B-M-F-Co 

$. IV. S'a publicat mai ântâiui de Ern. Desjardins, op. cit. p. 27, după o .copie fârte ră făcută ; şi s'a reprodus apoi de d. Th. Mommsen in. Corp. Înser. Latin. III nr. "6281.. Apoi de d. Otto Hirschfeld in Epigraph. Nachlese, p. 62; de pe copia şi lectura nostră, de Al. Odobescu, op. cit., p. 249; în fine de d, Domaschewski în Supplementul „volumului al III-lea din Corpus Inseript. Latinarum, nr. 8040. Din variante notăm pe cea ma! însemnată : 
rendul al 6-lea: AEA CONIv — Domasehewshi. SIPA 

CONIv — Flirsehfeld.— Syra, ca şi 
ligatura X=VXx. din cuvintul CONIVX 
ne par mai sigure. 

| $. V. Lectura: D(is) M(anibus). . Ael(ius) Vale(n)s, gui et Esbenus ciz(it) an(nos) LXXX. Syra conium et Fortunatus lib(e)rtus, patron(o) b(ene)m(erenti) Paciendum) e( uraverunt). Traducere: peilor Mani. Aelius Valens, căruia îș mai dicea şi Esbenus, trăi 80 ani.: Syra soția și Fortunatus [i- bertul, patronului celui plin de merite îngrijiră de a-i face (monumentul). | 
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s. VI. Epoca: Judecând după literile mari (mai ales cele 

din prima linie) şi destul de frumose, monumentul dateză 

cam din a doua jumătate a secolului al II-lea. 

“8. VII. Obsemaţiuni: Unele persâne purtati la Romani, Ca porede. 

şi la noi, porecle: agnomen, signum, cocabulum, care se. 

arăta în inscripţiuni precedate de cuvintele idem, idemqur, 

sive, qui et cocatur, qui ct oocitătus est, qui et dietus est, 

qui et (cui et, quae e1)!). Aelius Valens se mai numia şi 

Esbenus, nume de : origină traco-dacă, ce ne întîmpină 

şi într?o inscripţiune din Wiesbaden?) : - Dolanus BEsbeni f(i- 

lius) Bessus :eq(ues) ex .coh(orte) 1 V Fhracum.— Benus îl 

aflim pe o inscripţiune din Dalmația). - 

Observăm încă şi. abreviaţiunea; syllabică br pentru ber 

în cuvântul libertus din: rândul al 8-lea. - 

3) Wilmanns, ZEzempla înscriptionum latinariin, Indices p. 406. Cf. opera 

de faţă inser. nr. 3. 
2) Brambach op. cit., nr. 1593. 

5 CL. L. II, 2785.
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Monumentul funerar al lui Aur. Gratus
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„1, Proveninya: Nu se scie locul unde s'a aflat; dar ne- 

facenă parte din colecţiunea generalului Mavros, e de pre- 

supus că monumentul a fost găsit într'una din localităţile antice 

de peste Olt. 

8. 11. Natua: Un monolit de piatră calcarie frumos şi 

sculptat cu lux, rupt însă în două bucăţi. 

S'a facut de Aurelius Gratus pentru. tatăl s&ii cu 

acelaş nume. 
In partea superidră a monumentului se vede într'o 

ediculă bustul defunctului, în relief deplin, având de o la- 

„tură litera D(is) şi de alta M(anibus), şi apoi câte un ge-: 

ni funebru sculptat în semi-relief pe stâlpii arcului. In 

cele dovă unghiuri superidre ale arcului ediculei se văd 

resărind în plin relief goui lei in profil culcaţi cu labele 

întinsc. | 

Inscripţiunea e săpată cu multă. îngrijire şi are un 

cadru frumos împodobit cu artistice împletituri de foi. 

Rindurile de la fine 6 şi 7 sunt cu litere mai mari. 

Nălţimea totală: 15,23; Lăţimea totală 0%,60; 

» feţei scrise: 0%,56;.  » feţei scrise ; 0%,30; 

Grosimea: 0".16. 

$. UL. "Lexuui: | 
D Mo 

A VR-GRATVS: 
VIXIT ANIS.: 

LXXX ANR: GRAS. 

5. FILIVS PATRI 
BIPOSVIT 

BONAS VI 

„AS VIATOR 

$. IV. Literatura :,Ș'a publicat de Ern. Desjardins op. cit. 

p. 19. şi de d. Th. Mommsen în Corp. Inseripl. Laiin. 
20
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III nr. 1626 după copiile trimise de Laurian, Mihanovici 

şi Friedlaender. 
Variante mail însemnate: 

rândul al 4-lea: GRATA/ — Desjardins.— Litera S din 

Gratus este săpată în afară din cadru. | 

$. V. Lectura: D(is) M(anibus). Aurţelius) Gratus vizil 

annis LXXX; Aur(elius) Gratus filius patri b(ene) m(erenti) 

posuit. Bonas vias viutor. A 

Traducere: Deilor Mani. Aurelius Gratus trăi ani 80; 

Aurelius Gratus fiul puse (monumentul) pentru tatăl cel plin 

de merite. Cale bună călttorule. 

_$, VL. Epoca: Literile frumose vorbesc pentru a doua ju- 

mă&tate a secolului al Il sei începutul celui urmetor. 

„„bialozuri în $. VII. Obsersaţiuni: Romanil obicinulaii ca și Grecii a săpa 

pe inscripţiunile funerarii dialoguri scurte între r&posat şi 

trecătorul pe la morminte. Cuvintele adresate mortului sunt 

următârele: ossa tua bene quieseant (0 -'T.- B-Q), sit tibi 

terra lecis (S:'T:T: L); opto, volosit tibi terra levis (O : S: 

T-T'L; (5) T:S:T-T:L); te rogo praeteriens dicas : Sit 

tibi terra levis ; ave (have) vale; vale et tu, bonis bene saloos 

ire (BB) etc.!). | 

lar printre dialogurile scurte şi salutările adresate de 

mort celor vii notăm, afară de bonnas vias viator: salve, 

vale viator; tu qui legis valeas; tu qui legis cale et cum 

voles venito; bene valeat is qui hune titulum perleg't meum ; 

oro feliz et hilaris vioas qui legeris et Manibus meis bene 

optaceris, etc. 

pi 

| :) Wilmanns, op. cit. Indices.
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No: 85 

       
    

   
PR 
7, 

3 (E 
  

pi 

$. 1; Proveniaa:: Nu se scie unde s'a aflat. Probabil însă că 

provine dintr'una din cetăţile antice de peste Olt, pentru 

cuvântul că nu a figurat în colecţiunea Mavros. 

“s. 11. Natura: Un fragment, căruia ît lipsesce începutul 

inscripțiunei. 
Nălţimea totală: o0x,66; Lăţimea: 0",77 ; 

» feţei scrise: 0%,45;. - 

Grosimea :: 0%,42. , 
„Sa pus de. un-libert Marius (?) Chrysanthus pentru pa: 

tronul s&ii, care trăi ani 70. -
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$ II. Textu : 

TR AN LR 
LRIVS - CHR 
SANTHVS PATRO 
OB' 4 P'os 

53| EHSE 

„S.1W. Lieratura: Sa publicat de: Ern. Desjardins, op. eit., 
p. 25; şi de către d. Mommsen în Corp. Inser. Latinar. 111. nr. 1626, după copia trimisă de Iustus Friedlaender,. In fine 
de Domaschewski în Suppl. “volumului al III. din Corp. 
Inser. Latin. pâg. 1424. | 

Variantele inat însemnate : 
Rindul:. r-ii: ERANIA —. Desjardins. — 1ANIA — 

i „„ Mommsen.— RANIA — Domaschewski, 
» „al 2-lea: IRIVS — Mommsen şi Dryjardins. — . 

| E probabil că litera de la început să 
fie trăsura ultimă a Îui A. 

$. V. Lectura: [D(is) M(anibus).... [oliz(it) an(nos) LX, [Malrius 2 Che [y]sanrhus patrolnlo b(ene) m(erenti) Pos(uit). „H(ic) s(itus) e(s1). | 
Traducere : Deilor mant.... a trăit ani 60; Marius Chrysanthus, patronului celui -ce a bine meritat, puse (mo- mentul). 

„8. VL, Epoca: Judecând după forma caracterelor, inscrip- țiunea pare a fi cam de pe la începutul secolului al: III-lea d. Chr. 
| 

$. VII. Observaţiuni: In rîndul 1-iă este loc pentru 4 litere; - în cele trei următâre, numai pentru câte o literă. Restitu- țiunea ni 'se pare Sigură, afară de Marius (rîndul al 2-lea), care ar putea fi şi alt nume. e
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| “sI 1.  Prereziaa: Locul unde s'a „ăflat e, : pecinoscut; in- 

scripţiunsa” „probabil provine de peste' Olt, „pentru . cuvintele 

arătate la $. I din inscripţiunea precedentă. i 

„IL. Natura: Fragment dintr'un monument funerar al unui 

veteran legionar Fabricius (2) Valens şi al Ulpiei etc. 

Nălţimea : 043 ; Lăţimea: 020; 
Grosimea: om.18.
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$. III. Textul: 

  

$. IV. Literatura: S'a publicat de noi în Arehdiologiseh.- Epigraphisehe Mittheilungen III, p. 42, nr. 6 ; apot în Suppl. volumului al III-lea din Corp. Inscr. Latin., nr. 8053. 

$. V. Lectura: [D('s)] M(anibus)... [Fab ?]ricio Vaţlenti] [olet(erano) leg(ionis)... er Ulpiae [Mareranae et Ullp.... atori... Quint..... | | 
Traducere : Deilor Mani; lui.... Fabricius (2) Valens, veteranul legiunei... şi Ulpiei Marciane şi lui „Ulpius.., 

$. VI. Epoca: Prima jumătate a secolului al III-lea. 

$. VII. Observaţiunt : Probabil monumentul se referă la un veteran al legiuneta V macedonică seu a XIII gemină, cari staționaii în Dacia, - | |
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$, 1. Proveniaa: Nu se scie unde s'a aflat. Pote provine de 

peste Olt, pentru aceleaşi cuvinte ca la numărul precedent. 

8. 1. Natura: Fragment dintr'un monument funerar, lipsin- 

du-i începutul, sfirşitul şi partea întreagă din stinga. 

Nălţimea : 02.36; Lăţimea totală: 0%.29; 

Lăţimea feţei scrise: 0".21.
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Ş. III. “Textul: 

RECI C 

VIXAn 

NSIBVv 
zar 

5 (ETAEL 

ID 

$. IV, Literatura: S'a publicat de noi în Archiol. — Epi- graph. Mittheil., UI p. q2 nr. 5; apol în Suppl. volumului al III-lea din Corp. Inser. Latin. nr. Sos4. 

Ş. V. Lectura : [D(is) M(anibus)]... Acl(ius) Nie....2 ciz(it) an(nis)... [me]nsibu[s... itul(um)... 'et Ael[iae?... 
Traducerea : Deilor Mani. Aelius Nic... trăi ani... luni... epitaful... şi Aeliei?.,. | 

$. VI. Epoca: A doua jumătate a secolului al III-lea.
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$. 1 Proveniata: Nu se scie unde s'a aflat; pote s'a adus 

de peste Olt. 

su 1. Natura: Fragment dintr'un monument funerar. 

Nălțimea : 02.53; Lăţimea totală: 0".39; 

" Lăţimea feţei scrise: 0%.23; 
Grosimea : 0.10.
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$. III. Textul : 

5 |L- SEXTVSIVI:     
D OcHvs , 
A ZENO   

$. IV. Literatura: S'a publicat de not în Arehaiol -Epigraph. 
Mittheil. UI, p. q2,n. 4; apol în Suppl. volumului al III-lea din Corp. Înser. Latinar. nr. 8055. 

$. V. Lectura : : . 

rindul 4—5: viz(ie). [an(nos)... 
| >» 5—6—7: L(ucius) Somtus Vi.. coniug. sai le]g(ionis) eiusd(em)... [Eu]dochus... Zeno, 

Traducerea : ... trăi anl.:. Lucius Sextus... soţiei luf... Eudochus... Zeno. 

$, VI. Epoca: Prima jumătate a secolului al III-lea. 

$. VII. Ohservaţiuni : Marginea despre drepta este întregă,
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 $.1. Proveziaţa: Pâte să fi fost adus de peste Olt. 

$.1. Natura : Fragment dintr'o inscripţiune funerară. 

Nălţimea : 02.35; Î-ăţimea: 0%.40; 

Lăţimea feţei scrise : 0.22. 

Ş. Ul. Textul: 

  

S. VI. Lieaura: S'a publicat de noi în Arehăol.-Epigr. 
Mittheil. UL, p. 43, n. 7; apoi în Suppl. volumului al 

III-lea din Corp. Inser. Latin., nr. 8057. 

$. Vi: Lectura : | i | 

r, 1—3 fil(ius)... [oizit.: . an(nds).... mensilbus.... [piis- 

sijmis....
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$. L. Proveninia: Nu'se cunâsce 'locul de proveninţă. 

$, IL. Natera: Fragment de piatră ordinară. 
Nălţimea: o*.3 ; Lăţimea :' o.21, 

$. II. Textul: 

PV 
EN S 
ETEF 
NN 
CAC 

    

i 

$. IV. Literatura: S'a publicat de noi în. Archăol.- Epi- graph. Mitiheilungen, III, P- 43 nr. 9 şi apot în Supplem. volumului al III-lea din Corp. Inser. Latin. nr, 80ş6. .
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= S. 1. Proveniata: Nu se scie unde s'a aflat; pote însă pro- 

veni de peste Olt, de 6re-ce nu figureză între monumen- 

tele fostei collecţiuni a generalului Mavros. 

8. 11. Natara: Fragment dintr'o inscripţiune funerară rela- 

tivă la Valens, decurionele unui municipiă, al căruia nume 

nu se cunâsce. 

Nălţimea : 0.25; Lăţimea : 0%.25. 

$. II, Textul: 

LU 

V-P:WL-PA 
ENS-:DECA 
A N N YV_M 

S.IV, Literatura: S'a publicat de notin Arehdiologiseh-E- 

pigraphische Mittheilungen, IL p. 43, nr. 8; apoi în Sup- 

plementul volumului al III-lea din Corpus Inseriplionum 

Latinarum, nr. 8049.
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Ş. V, Lectura : 

rândul al 2-lea, pote: [oiz(i4) an(nos)..,]V P(u- 
blius) Val(erius) Pa[ganus. 

> > 3-lea: Vallens deețurio) m[uni(eipii)... 

$. VI. Epoca: Judecând după forma literilor, inscripţiunea pare a data de pe la începutul secolului al III-lea. 

$. VII. Observaşiuni : Fragmentul fiind de tâte părţile in- "complet, restituţiunea nu este posibilă. Probabil e vorba de un decurion al municipiului Romula (Reşca), în care cas inscripțiunea ar trebui să provină de acolo.
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(INSTRVMENTVM) 

NO. 42 

    
  

e 

    

  

1 marimea originalului. 

Ş. 1. Proveninţa: Cărămidă aflată în ruinele de lângă pi- 

ciorul pudului lui “Traian de la Turnu-Severin. 

$. IL, Natura: Stampilă a legiunilor. XIII gemina şi | 

- Adiutrix, scâsă în relief întrun scut cu chenar dublu. 

Ş. IL. Textul: 

LEG XII GE î AQI 

$, IV. Literatura: S'a publicat ded. Th. Mommsen în re-.. 

vista germană a lut Gerhard : archăol. A nzeiger.. 1868 p.
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96, şi în Corpus Iascript. Latinar. II nr. 1628; apoi s'a 
reprodus de d. Domaschewski în Supplementul aceluiaşi 
volum din Corpus sub nr. 8062. 

Varianta : LEG XIII GE T ADI— Mommsen. 
LEG XI G «TI ADI—Domaschews/i, 

8. V. Lectura: Leg(iones) XIII g(emina) e(1) I A di(utria). 

$. VI. Epoca : Legiunea Z A diutriz aflându-se în Dacia nu- 
mai în timpul domniei lui Traian, stampila cu numele et 
pote fi datată între 1or—r17 d. Chr.. 

iria degiunei Ş. VL. O vservatiuni : Legiunea XIII datora cognumele sti 
de Gemina, pe care nu la părăsit nici-odată, însăşi nasce- 
rii sale !). Caesar?) ne spune că se numlati  <geminae» 
legiunile acelea cari fuseseră formate din dou scii din r&- 
meşiţele a două legiuni ; tot aşa precum «geminum» desiena 
oraşul născut prin contopirea a două oraşe). Acea parte din legiune care menținea vechia aquilă căpăta. numele de 
primigenia, ădică 'ceu. originară, pe când vechiul nume tre- 
cea asupra-legiunei în noua ei formaţiune 1). După Schulze 5) legiunile XIII Gemina şi XIV Gemina a fost create pen- tru resboiul lui Drusus contra Germanilor din remăşiţele altor legiuni, pe cart August le desfiinţase după bătălia de la Actium, ceea-ce şi esplică epitetul lor de Geminae. Domaschewski 6) admite că legiunea XIII gemina făcea parie împreună cu legiunea XVI din armata lui Lepidus. De aceia ambeie avâi ca insemniii leul, semnul zodiacal 

1) Comp. Schulze, „de legione Romanorum XIII Gemina. Kiliac 1887, p. 10 seq. 
. 2. Cf, Bello gallico 1, 4 : unam ex Cilicia celeranam, quam Jactam ex duabus «gemellan » appellavat. , 

, 3) Plinius Jfist. mat. IM 3: mporiae «geminum» hoc veterum încolarin ci Graccorum. 
4) Grotefend Pauly- Realeneyclop. IV p. $95.— Marquardt, op. cit. 11? 448, *) op. citat, p. 19 seg. A S) Arclol.—epigraph.. Ditineil, XV, 2 p. 190.
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al lui Jupiter, pe care Lepidus, în calitatea sa de pontifex 

măximus, îl alesese pentru legiunile sale. Părerea d-lui Th. 
Mommsen 1), că legiunile xi şi XIV fură numite geminae, 
fiind-că ati fost create în acelaș timp, nu 'se confirmă de 
semnurile lor zodiacale, de 6re-ce prima are leul, pe când 
cea 'de'a doua capricornul, deci nu una! şi aceiaşi pers6nă 

le-a creat pe amăndou&. 
Afară de epitetul de «Gemina», legiunea XIII a mai 

purtat şi pe acela de «Pia Fidelis»' acordat ei din causa 
credinţei şi virtuţei: dovedite în anumite împrejurări. De la 
Antonin Caracalla 'încâce 'întroducându-se : obiceiul ca le- 
giunile să adopte ' numele împăratului” domnitor, vedem şi 

legiunea n6stră purtând cognumele de: <Antoniniana»?) «Se- 

veriana> î) (în timpul lui Alexandru: Sever), Gordiana» 4) şi 

«Gallieniana> 5) (sub împărații Gordiânus şi. Gallienus). 

„In ce “priv esce' cognumele de Pia Fidelis cată să obser- 
văm că pe nici unul din numerosele monumente din Dacia 
referitore la legiunea XIII Gemina el nu ne întimpină $). 

1 ies gestae divi Augusti. cd. Il-a, p. 73 nota 1, 
2) C.I. L, 111 1038, 1063, 1071, 1072, 1129, 1479, 1569, 4440, GIGI 

6246; Arch.-Epigr. Dittheil., IN p. 133. 
% C. 1. L. Il 1019, 1020; VI, 930. 
4) GC. 1. L. IL 827, 990, 1017, 1125. 
5) C..1. L. Il 1560: Galleniunce este de' sigur în loc de: Gallieniance, 
5 In inscripțiunea din C. 1. L. VI 1593 leg. XIII g. p. f. este după : 

„d. Domaschewski o erdre în loc de leg. A g. p. LE sai leg. AI claudia p. 
__£. Vedi înapoi, pag. 107, nota 3. De asemenea în ins scripţiunea C.ILL. e 

1092, din timpul lui Commodus, păstrată şi dânsa ca şi C. [. L. VI 1593, 
manuscript, trebue să citim: leg(ionis) XIII .g(emine) -d(onum) d(at), iar nu 
leg(ionis). XIII g(eminz:) plic) fidelis), cum propune Gruter. 

„Tot astfel rămâne hypolelică şi lectura înseripţiunei din Arch. epigr. Alitth. 
XIV, p. 109 nr. 5: (P. Zijelius Iheimles vlet(eranus) ex (ccnturia) C. 
(leg(ionis) . XIII g(emina) ? pilule Lfid(elis). Cosnumele piu fidelis ne apare pe 
cărămidile din Germania (Schultze, op. cit. 14), pe monedele lui Gallienus şi 
Victorinus, int”o inscripțiune din Auguslopolis în Phrygia (phem.: epigr. V 
nr. 1454: Silvano Suerum Pi). CL Vibiunus (cenlurio) legționis) XIII ge!mina) 
pice). fidelis) fiu" mentarius) votam) sol(eit) libeus), şi pe o cărămidă din Vin- 
dobona (Viena): Zeg(î0) XIII p'ia) ftidelis) (C. 1. L. IL 4660, 26) leg. XIII 

gem(ina) p(ia:. (Suppl: nr. 11358). Părerea lui Piitzner (Geschichte der rOmi- 
schen haiserlegionen, Leipzig 1881) că p. f. n'at semna piu fidelis, nici are nevoe 
de combatere, , 

2
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"Din istoria!) acestei legiuni vom aminti numat, că apar- 
" ţinend deja armatei lui August după bătălia de la Actium, tri- 
misă apoi ca să apere Germania Superidră, după perderea.ce- 
lor trei legiuni ale lui Varus, ea a fost mutati în Pannonia sub 
Claudiii seu Nerone, căci o găsim în a. 69 d. Chr. sta- 
ționând.la Pettau?); curând după aceea ea trecu. la Vin- 
dobona î), iar cu începerea răsbelor lut Traian cu Dacii, 
iu dusă în noua provincie Dacia, unde stete pân& sub Gal- 

„lienus (a. 257 d. Chr.). NE a 
"In primii ani ai stabilirei sale în Dacia legiunea XIII 

gemină avu aceleaşi castre cu legiunea I adiutrix, cum do- 
vedesc cărămidile aflate la Turnu-Severin cu stampila de 
care ne ocupăm, precum şi inscripţiunile -nr. 1004 şi .1008 
din. Corpus. Inser. Latinar., volumul al III-lea. Lagărul 
principal al ei fu Apulum (Alba-Julia), dar cărămiqi de ale 
sale se găsiră în diferite locuri ale Daciei meridionale, ca 
şi septentrionale.*) | | | 

pegiunea | „Legiunea | adiutrix înfințată sub Galba 5), după ce din 
Hispania se oprise cât-va timp în Germania, veni în Pan- 
nonia sub Domițian, de aci fu adusă de Traian în Dacia, 

"unde stete până la începutul domniet lut Hadrian, când fu cau Mutată în Pannonia superidră€). . CI 
Crane Cărămigile arse (lateres, lateres coeli, lateri e terra cocta) a jucat în industria și architectura provincială romană - 

1) Vedi pe lingă Schultze op. cit., Mommsen C. 1. L. 11 pi 160, 489, 580, — -Plitzner, op. cit. p. 255; Gooss, Die rimische Zagerstadt  Apuhon. în Dacieu. . Aa " - " i - 5) Tacit, Mist. 2, 11, 3, 1, 
5) Acsta o dovedesc numerâsele cărămidi aflate aci:. C. 1. L. 11. Supl. nr: 11355—11358. .. - it 4) Vedi mai departe, precum: şi C. LL, III S. nr. 8064, 8065. vag. 1427 —1433, mă 7 m 9000, pag, ă 5) Vedi Grotefend : legio I Adiutriz, Hanover 1849; Aschbach, die răm,: Legionev Prima und Secunda adi.— Mommsen în C. 1. L. Ul p: 907 ; şi ZZermes. II p" 119; C.IL. III, 1628. V, 7425.;—Pfitzner, op.: cit. p. 218... n: >) Vedr GC. 1. L, III, S. nr. 11345--—11348: localităţile din: Pannoni = 

. | Ala &8: loc ţ Ţ nonia Su:: perior” unde sa aflat cărămidi d'ale acestei legiuni. Cf, Domaschewski, Zu Ges-: chichie der rOmischen Provinzialveruvaltung : Il Pannonia inferior, =
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un tol: însemnat: Ele' serveii.pentru acoperişul caselor, pen- 
tru îmbrăcămintea pereţilor interiori: ai camerilor, pentru 
încăidit sati: calorifer, şi pentru .conductul apelor (burlane). 

De aceia, nu'.e de mirare decă cărămidăriile şi manufactu- 
rile de terra-cotte (figlinae) -erai 'aşa: de numerâse şi dacă: 
s'a găsit 'şi:se găsesc în. construcţiunile sei ruinele romane, 
cărămidi în! tâte formele şi mărimile şi în cantităţi enorme. - 

-Romariii se distinge. în' fabricaţiunea cărămidei. Sciait - 
să alegă şi să pregătescă lutul, să-l curețe cu grije de ori-ce- 
ingrediente, să-l amestice Cu nisip curat, şi după- ce-l uda 

bine cu.apă,-îl frământa, cu mâinele şi cu piciorele. Masa. 
de lut- aşa pregătită se punea. în forme, mai ales pentru că-: 
rămidile. mici şi grâse ; scii se întindea pe o suprafaţă plană, 
şi se tăia în bucăţi după un şablon. Apoi 'scoţându-se din: 
forme se aşeda pe. cenuşe, paie, scânduri,. saii iarbă verde. 
ca să se usuce'la sore. De aceia pe unele cărămidi se văd. 
imprentele lemnului, paielor sâii jerburilor pe care a'stat lutul. 
Tot aşa picidre de' animal și de copil, cum şi tălpi de cisme. 

bătute în cuie sunt visibile pe suprafaţa lor. Lunile Mai, Iunie, 

Iulie: și August, lunile adică lipsite de plâie, se întrebuinţati 

mai ales pentru fabricare, cum dovedesc chiar şi insctipţiunile 

_pe unele din ele, cari ne arată data când cărămida a fost; 
pusă să “se usuce, numele cărămidarului şi numărul bucă- 
ților lucrate. .O inscripţiuine. ne'dă şi terminul technic pentru » 

raderea şi: netezirea. lutului, :este cuvântul latinesc radere. 
Asupra cuptârelor unde se ardea cărămida scriitorii an: - 

tici' nu 'ne-aii lăsat nici o 'insemnare. Vitruvius şi Pliniu cel 

-B&trâri vorbesc' despre .cărăimidi arse, dar nu ne spui în ce. 
chip se făcea arderea. Se scie că la noi procedeul 'obicinuit - 

este: următorul: Cărămidile dejă uscate se aşedă într'o :gră- 
madă cubică, lăsându-se la mijloc locul pentru cuptor, iar 

printre: cele-lalte cărămidi,. canaluri peritru comunicaţiunea - 
focului: La urmă întreaga grămadă se închide bine cu că-: 
rămidi peste tot şi .se .lipesce:cu lut. Apoi se dă foc, care : 
dureză.. de. la: 8—10- dile.. - E E E. 

:- Romanii „întrebuințată. 6re acelaşi procedeu? Faptul că .
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găsim cărămidi de la 40: 40 cin., pent la 60: 60 cm. mărime 
ne face a crede că acestea ai fost arse în cuptore de le. 
"Cât pentru cele-l'alte mat mici se pote dice cu siguranță 
„Că s'a ars în cuptâre de câmp, de Gre-ce culoritul lor va- 
riază, unele fiind cu totul negre de arsură, altele roşii, tar 
altele albiciâse, după cum ai stat mai aprope sait ma! de- 

„parte de văpaia focului. Conclusiunea este că Romanii în- 
trebuinţai amândouă sistemele de adi : cuptorele de câmp ca 

Stampitele pe şi pe cele de le. vo. „_.y . cărămii Un mare numtr de cărămidi portă pe ele stampile de 
interes geografic şi istoric; mulţimiti acestora putem cu- nosce “numele marilor industrialt din Roma, cărămidăriile de pe domeniele împăraţilor sâă particularilor, numele per- sonelor cunoscute stii ale consulilor sub cari s'a fabricat cărămida; ma! ales insă pentru istoria armatei, pentru dis- locaţia trupelor şi repartisarea lor în castre Şi castele, aceste: stampile presintă mare: folos, de oare-ce legiunile fabricat ele înst&şi cărămidile necesare în lucrările milităresct, că- rămidi stampilate, se 'nţelege, cu numele şi cu numerul corpului de armată. Graţie acestor stampile putem regăsi lagărele legiunilor, ba chiar putem urmări legiunile în ex- pediţiunile lor. - 

__ Înscripţiunile sunt în adinc, sati, cea-ce se întimplă - “mai adesea, sunt în relief şi aşedate în linii orizontale. Legenda figurezi înt'un scut. mai mult si mar puţin simplu, cu ansae şi fără ansae; literile sunt une-ori legate „la o Valtă; pot fi tâte inverse, sii numai câte-va din ele. Matriţele, cu'care se făcâu stampilele, erai obicinuit de lemn, Şi se imprimat prin simpla apăsare pe pasta încă mâle. Faptul că adesea stampilele aii unele litere strimbe, r&sturnate scii stricate, se datoresce stampilării cu lemn, de ore-ce cără- midile pute fi când ude, când uscate, putcii să se disloce,: „să se diformeze: scii să se rupă. De asemenea, decă una şi „ aceiaşi” inscripţiune pe -unele cărămidi este cu' totul ştersă, pe când pe altele se afiă regulată şi desluşită, causa trebue „căutată și în starea de usare a matricei: o stampilă rea pre-



T
I
T
I
 

c
m
s
 

  

MONVMENTE CERAMICE ŞI METALLIGE . 325 

supunând o matrice usată şi viceversa.: Pe lângă matriţa 
de lemn, Romanii se servetii de sigur şi cu stampila de me- 
tal, cum dovedesc monumentele păstrate. 

Cu aflarea de cărămidi în ruinele castrelor și cas- 
telelor romane stă: în legătură. o serie de cestiuni, cari 
cer băgarea de semă: dâcă acele cărămidi ati fost seti 
a putut fi lucrate acolo; sâi decă n'aii fost aduse. de 
aiurea, din centrurile de fabricaţiune destinate pentru întrega 
armată ; în acest cas, stampila ce ele pârtă nu mai cor&s- . 

punde trupei din garnizona locului unde aii fost găsite; şi 
prin urmare construcţiunea nu se datoresce trupei, al căreia 

nume figureză pe cărămidă. Apoi un lagăr sci un castel 
a trebuit să incerce,. în cursul timpilor, multe dărimări. La 

reconstrucțiunea lor, cărămidi vechi cu stampilă, găsite pe 
loc sat adunate din tote părțile, aii putut fi întrebuințate la 
clădiri nouă, şi viceversa. 

De aci confusiunea în deosebirea epocelor, în recunds- 
cerea trupelor staționate acolo, şi în alte cestiuni, pentru cari 

cărămidile stampilate pot mat mult să ne încurce de cât 
să ne lămurescă. | | 

Cărămigile cu stampile, ca şi fără stampile — căci nu 
era de lipsă a se stampila tâte bucăţile, ci numai cele de 
la începutul şi de la sfirşitul rindului — pot fi de patru feluri: 

1) Plăci mari şi late, bine arse, servind aprope esclusiv la 
construirea hypokaustulut (calorifer) şi la pardoscla odăilor ; 

de asemenea în lucrările mari, ca buniGră. la capul podului 
lui Traian de la Turnu- Severin ; 

2) Tăblii de lut subţiri pentru căptuşela tavanelor ŞI 

pereţilor pre dinlăuntru. Caracteristica lor sunt liniile în adine 

făcute cu fer în formă de daltă, cu peptene de lemn sti 

cu virful ciocanului, ori cu o simplă bucată de lemn. Aceste 

linii, adesea-ori cu gust executate, ati de scop, pentru-că 
mortarul intrând în ele, acestea să se potă prinde mai bine 
şi să se lipescă de zid; 

3) Olane de coperiş, cari:sunt de dout feluri: tegula, 
olan drept sai oblu cu marginile la un cap îndoite, şi cu
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tăeturi pentru a se putea îmbuca cu altele ; şi imbrea:. ţiglă 
s6ii olan în forma convexă ; şi a 

4) tubuli (burlane). servind la încăldit şi la. condu- 
cerea apei.!) | | Se 

Din punctul de vedere epigrafic cărimidile se -deosi- 
besc în: legionare, auwiliare (alae şi cohortes) şi particu- 
lare-saii private (când ne intimpină numa! un nume de 'per- 
sonă fără indicaţiunea corpului de armată). Ele mat pot fi 
classate în :.sfampile sati mărci şi în graffiti. Graffiti se săpaă 
cu stempul (graphium, poingon) sai cu sealprum, 'ort se 
sgăriiaă cu cuțitul pe pereţii caselor, pe.vase, cărămidi, bu- 
căți de piatră etc. Asemenea litere erati. numite pâte de 
Latini: seariphalae?). | | 

1) Vedi asupra fabricaţiunei cărămidilor şi despre cestiunile numai în irâcăt aci atinse : Nissen, Pompejanischen Studien ; Dr, Georg Wolff, Die rOmischen Ziegeleien bei IlUchst a. MM. und îhre Stempel (Archiv tiir Frankfurts Geschichte und Kunst, III serie ; 111 fascicul, p.' 212—346); Blimner, Technologie und Ter- minologie der Geswerbe und Tiinste Vei Gricchen und Rocmern, t. | (1879, Leipzig Teubner) p. 9. şi urm.; L. Iacobi, Das Rămerliastell Saalvurg (1 897) p. 186 seg; Zangemeister în Donner Jahrbiichern, 1879 ; Descemet, Inscriplions ' dotiaiul latines (Paris, 1880); Marini, Ze iscrizioni antiche doliari, Roma 1884 2) Cf, Annales de P Institut de correspondance archcologique, 18G0 434: 9." IVLIVS ANICETVS EX IMPERIO SOLIS ROGAT NEQVIS VELIT PARIETES AVT TRICLIAS INSCRIBERE AVT SCARIPHARE,. :-. “ Di a
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NO: 483 

fER AR 
4, măr. orig. 

  

S. 1 „„Provenina : Fostă în collecțiunea lui Cesar Bolliac. 

Ş. 11. Natura: Cărămidă mică de construcțiune cu stanipila 

în relief a legiunei XIII gemină şi a lui Aurelius Enthimus, 

supraveghetorul militar peste fabrica de cărămidă. 

ş. III. Textul: 

LEG XIIL GEM 

AYVR ENTHIM 

„Si Ul," Literatura: O stampilă identică pe cărămidi aflate în 

Transilvania la Alba-Julia, Maros-Porto, Dunesdorf şi Aiud, 

sa publicat în Supe, volumului al III-lea din Corp. Inscr. 

Latinar. nr. „8065, 1 

Legţio) XIII -zențnă Aurelius) Enthim(us). 

S.VI. Ea: Nu se „pate precisa. 

S. VII, Onoriu “Aurelius Enthimus 1 nu ne este cunoscut 

din alte monumente.
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17, măr. orig, 

Ş$. 1. Provenina: A făcut parte din colecţiunea lui Cesar 
Bolliac. 

Ş. IL. Natura: Cărămidă 'cu stampila în relief" a legiiunei a 
XIII gemină şi â lui Aurelius Callistrus, supraveghetorul 
militar al cărămidăriei legiuner. 

$, II. Tex: 

| IIZXLII GE. 

AY CALLISTRT 

o ŞI. Literatura: S'a publicat de noi în Arehăol.- Epigr a- 
Phisehe Mitheil. XIV, p. 12, nr. 13. 

Ş. V., Lectura ; | | i | - 

[le(gio) XI7/ ge(mina), Au(relii) Callistri. 

$. VI. Epoca: Nu se pote determina. 

$. VII. Ovservaţiuni : Stampilă , identică pe cărămidi aflate în Transilvania la Maros-Porto, Ompoliţa lângă Alba-Iulia şi Veczel s'a publicat în Corp. Inser. Latin. III. 1629, 10 şi în Suppl. aceluiaşi volum nr. 8065, 13. Pe unele exem- plare figureză : AV CALLISTRI; pe altele AVR CALISTR ; altele în fine ne daii, ca şi exemplarul nostru: Ay CALLISTRT.
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Io- 45 

  

  

17, mărime originală. 

Ş. 1. Provenința: Din colecţiunea lui Cesar. Bolliac. 

„1 Natura: Cărămidă cu stampila în relief cu unele li- 

tere inverse şi forte rii imprese a legiunei a XIII gemină 

şi a lui Aurelius Menander, supraveghetorul cărămidăriei 

legionare. 

Ş. 1. Textul: 

G IIIX GEL 

WEMAVI 

$. IV. Leratura : S? a publicat de not în Arehăol. Epigraph. 
Mittheil. XIV; p. 12, nr. 11. 

.YV. Lectura : 

Leg(io) XIII g(emina), [A Jurtelus) Menlender) 

$. VI. Epoca: Nu se pâte precisa. 

Ş. VII. Owservaţiani: Pe cărămidi aflate în Transilvania la
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* Maros- “Porto, Alba-Iulia, Grădiştea şi Turd a ne întâmpină aceiași stampilă, dar întregă: 

G IIIX GEL 

WEMRVA 
REDVWA? 

Stampila o avem şi cu litere drepte pe cărămidi gă- 
site la Maros- -Porto!).:. Mo 

LE ri GE. 

"AV MEWAWD 

Le(gio) XIII Gemina, Au(relius) Menand(er). 

i 4) Vegi 0, 1, Le: Ul, 1629, 17; şi Suppl, aceluiaşi volum “nr, 8065, 22
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No-46. 

  

  

17, mărimea originalelor.  : 

„. Proveninţa: *Cărămidile cu. 'stampilă de sub literile a: 

şi i Sai găsit la Turnu-Severin şi la Celei;.cea cu litera 

e provine de. la Celei; litera d a - fost în colecţiunea 

Bolliac. Sa 

11, Natura Cărămigt cu diferite stampile- i în.  reliet în 

scut Simplu sati dubiu, cu ansae, și fără ansae, ale legiunei 

a: V Macedonică. 

$.V. Textul: 

a L':V-M 

9 LA. W 
ie  TAWC. 

d TW
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$. IV. Literatura: Lit. a şi b s'a publicat de d. O. Hirschfeld 

în Epigraphisehe Nachlese sum Corp. Inser. Latin. p. SI 

şi în Ephemeris epigraphiea, II, nr. 460; lit. a, b şi e în 

Supplem., vol. III din Corp. Inser. Latin. nr. 8066. Litera d, 

de not în Arehdol.-Epigr. Mitthoil. XIV, -p. 12, nr. 15. 

s, V. Eno: 

a,b. L(egio) V M(acedoniea). 

e. L(egio) V M(acedonica) (Constans) ? 

d. L(egio) M(acedonica). 

$. VI. Epoca: Cărămidile pot fi raportate: unele la epoca 
cuceririi Daciei sub Traian, când legiunea V Macedonică, 

făcând parte din armata Moesiacă, a fost întrebuințată la 
lucrările podului de la Turnu-Severin; altele, la epoca pos- 
teribră părăsirei Daciei, când legiunea a fost rechemată pe 

malul drept al Dunării. A fost şi o epocă intermediară, con- 
-timporană cu inscripţiunile aflate în castrul de la capul 

podului severinen şi reproduse mai sus (sub. nr. 24). 

Istoria legiunci $. VII. Observaţiuni: . Legiunea V Mucedonică, care. făcea a V Macedo- 
nică, parte din armata reorganisată de August după bătălia de la 

Actium şi avea ca simbol semnul zodiacal taurul,!) se con- 
stată cam pe timpul lui Vespasian, că staţiona la Oescus?); 
apoi, după ce Domițian creă comandamentul Dunărit-de-jos, 
prin împărţirea Moassiet în dou& provincii osebite: Moesia 
superior şi inferior, (între a. 83 şi $4 d. Chr.), ea se mută 
la Trcesmis (Igliţa), unde stete până la începutul! rtsboiului 
Marcomanic; atunci împăratul Marcus Aurelius o sabi- 

| 1; Pe monedele lui Victorinus. CE. Domaschewski, Archăiol.-epigr. Ali, XV, 
2, p. 184. Pe aie monede, de es. ale provinciei Dacia bătute dala Philipp 
Arabul până sub Gallicnus (246—257 d. Chr.), aquila este semnul 'egiunet a V 
Macedonică, iar leul, al legiunci XIII Gemina. Vedi B. Pick, Die catiten Miinzen 
Nord-Griccheniands, (Berlin 1899, vol. 1, p. 5). - i 

2) Vedi mai sus inscripţiunea No. 5.
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lesce la Potaissa (Turda) în Dacia.!) Aci rămase până la 

părăsirea Daciei sub Gallienus, când fu iarăşi readusă în 

Moesia inferiâră, de şi un detaşament al s&ii a continuat să 

ocupe lagărul de la Celei și după ce Dacia Traiană fusese 

perdută pentru imperiul roman.?) 

Lectura Constans. ds pe cărămidă c: -l(egio) V.M (ace- 

donica) Constans) se r&zămă, pe o citire ipotetică a d-lui 

Mommsen.3, P6te că pe acestă cărămidă am avea: L V MC, 

în care cas ar trebui să citim: I(egio) V Mae(edoniea). 

1) Vedi mai sus inscripţiunea No. Îl. 
2) Locurile din Dacia unde s'a allat cărămidi ale acestei legiuni sunt in- 

dicate în C. |. L. II p. 25$, 1019 şi Suppl. p. 1432. In România la răsărit 

de Olt, în porţiunea adică care se ținea de Moesia inferidră, s'a aflat cărămidi ale 

legiunei V Macedonică : la Drajna de sustjud. Prahova) şi Ja Gherlina: (vechia 

„Dinogeteia, lângă Galaţi). CE. Archăol.-epigr. Ditth. XIV, p. 15, nr. 25, iC... 

L. Ul S. nr. 7618. CE. asupra istoriei legiunci Mommsen, C. |. L. Il, p. 160, 

172, 999. O, Hirschfeld, Epigr. Nachlese: zum C: 1. L. p.51. Piitzner, op. cit, 

p. 938. , , , | 

5) C.I. 1.11 892: PRAEF(ectus) LEG(ionis) V M(acedonice) C(onstan- 

S tis ?);, 873: LEG(ionis) V MAC/edonica) P(iz?) G'onstanlis 2); idem SSI.
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NR po Ma mărimi orig, „o 

$. 1. Proveninţa: Nu se scie locul proveninţet. 

$. 11. Natura: Cărămidă cu stampila în relief în scut simplu a legiunei a V Macedonică. 

$. NL Textul 

SAODMVyI 

S. IV. Literatura: S'a publicat de d. O. Hirschfeld în £pi- graphische Nachlese sum C. 1. L,. IIl p. $1 ; apot în Iphe- meris Epigraphiea II nr, 461 şi în C.I.L. III S.nr, 8067. 
Ş. V. Lectura , 

o 
L(egio) V M(acedonica) Cor(nelius) Sfecun dus „(sai alt cognume începând cu „S) F](ecio). 

$. VI. Epoca: Vedi observaţiunea dela Ş. VI nr. 46. 
$. VII, Ovservaţiuni: D-l Mommsen „preferă lectura. Cor- 

unei cohorte pe .o „Cărămidă : legionară :nu se sprijină pe nici un exemplu), "Cornelius Secundus: probabil. este su.. praveghetorul - militar: a] fabricaţiunei cărămidilor, precum. deja a Presupus: d. :O;- Hirschfelq.2) E 
2% 2) Epheme epigr. | nr. 461... 

1) Epigr; Nachlese, p. 50,
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AI 

i No- 48 

TOBE 
4 inărim. ori: 

   
„$. a, Proveninţa: Cărăimidă găsită la Celer; fostii î în n colec- 

ţiunea a reposatulut Cesar Bolliac. 

al, Natura Stampila în. relief” şi. întrun Scut. simpli 

dreptinghiular a legiune! YV Macedonita' Moesiaca.-. ; 

” ac: Tesu: Pe . 

Da LYMOESU 

ş, IV. Lieaura: S'a publicat de d. Th. Mommsen î în „Corp. 

" Inser, Latin. Ul nr. 6241 după copiile lui Justus Friedlăn- 

der şi Maior Papazoglu, fără indicaţiunea locului unde a 

fost. găsită, dar trecută printre cărămidile Moesiei inferidre. 

Al doilea exemplar aflat la Celei s'a publicat de d. O. 

Hirschfeld, Epigr. Naehlese p. ş1 şi Ephemeris epigr. II 

„nr. 462; apoi în Suppl. col. III din C.I. L. nr. 8068. 

Lagio y Mocstiaca). aa 

8 VI,  Ercca: Vedi g, VII, e i ai %,



. Legiunea V 
Moesiaca. 

N 
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Ş. VII. Ouservaţiuni: Legiunea V Moes(iaca) nu pote fi de 

cât a V Macedonica, aşă cum ea se numesce într'o inscrip- 

“ţiune din Roma de pe la finele secolului al III-lea saii 

chiar şi mai târdii.!) De aceia D-l Th. Mommsen admite 

că acestă cărămidă a fost făcută de legiunea a V Macedo- 

nică, după ce ea părăsise deja Dacia şi se înapoiase în Mesia, 

având lagăre la Oescus, şi în alte locuri din Dacia Ripensis. 

Castrul Celeiului, de şi pe malul sting al Dunărit, dar aflându- 

se în regiunea Oescului, de sigur n'a încetat.de a avt o 
garnizonă romană, şi in urma retrageri! celor două legiuni 
dacice în sudul Dunării. Numitul ;învzţat nu crede posibil 
ca acestă cărămidă să 'fie anterioră mutării în Dacia a le- 
giunei n6stre, pentru motivul că legiunea cu greii sar fi 
numit atunci pe cărămidi: Masiaca. . 

D-l O. Hirschfeld, din contră, susţine că nu s'ar fi putut 

numi Mosiaca după crearea provinciei Dacia Ripensis, mal 
ales că în epoca când s'a compus Notitia Dignitatum, o 
parte din legiunea V Macedonică se găsea staționând în 
Egypt (Notitia, pars Orient. c. 25). De aceia d-sa conchide 

„că atari cărămidi cu stampila: legio V Macedonica sai Ma- 
siaca, sunt din epoca anteriră mutării legiune! în Dacia, 
şi că probabil ele aii putut fi duse de pe malul drept pe 
malul stâng: al Dunării, în timpul când acest mal încetase de 

"a mai fi în stăpânirea romană.?) 

DC... VI 2759: d. m. Val, Tertius milili conți XX pretorie, qui 
vizit unnis XXXVI cs. III dies AV, militabit legione Alesiaca cunis V, înter 
lanciarios ânnis AL, în preloria „aun[is).. .] 7 Sali, Zipe... eres et cele[ri] conuna- 
nuculis, cle. , 

2) Tpigr. Nachlese, p. 32.
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1/, mărimea originalelor 

$. 1. Provenina: Litera a:s'a găsit la Turnu-Severin în mai multe exemplare, Literile 3, e d, ef.9, h şi, din colecţiunea. Bolliac,. nu as Provenință cunoscută, 
„Se 11. Natura: Cărămidi de coperiș, altele de zidărie, cu diferite stampile în relief ale legiune [ talice, Tâte ai. scutul simplu, afară de e, care îl are în dublu chenar, şi de Fe „care îl are în forma: tălpii piciorului de om. 

Ş. UL. Textul: | | | a 
ab,c,d,g,i LEGTITAL 

| LEGI ITA 
FD AL | 
1 /EGTITALI
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Ş. IV. Literatura: Litera a s'a publicat de d. O. Hirschfeld 

în Epigraphisehe Naehlese sum C. 1. L. p. 66 şi în Ephe- 

meris epigraphica Il n. 464; apoi în Suppl. volumului al 

III-lea din C. [. L. nr. 8072. Cele-Palte sunt inedite. 

$. V. Lectura : 

a, b, e, d, g;i Legio) I ltal(ica). 
„e Leg(io) 1 Ilal(ica)]. 

h Lleg(io) 1 Itali(ea). 
f Leg(io) 1 Ital(iea). 

"s. vI. Epoca: Din forma mai mult.saii mai puţin artistică 

a unei stampile, nu se pâte deduce cu siguranță epoca ei; 

căci put&ii fi în secolul al II-lea săpători de stampile tot 

aşa de neiscusiți ca şi în timpi de may t6rgii. Apoi nu 

trebue să uităm că dintre stampile unele sunt mai bine, 

altele: mai r&i executate, după cum aii fost făcute cu o 

matrice nouă sai veche. şi usată, cu o matrice. de lemn 

tare sati de lemn mâle, ori cu o matrice metalică. 

3. VII, Ouservaţiuni : Legiunea I Italică avea cuartierul săi ie 

principal la Steklen, spre răsărit de Şiştov. Faptul de a 
găsi la Drobetze (Turnu-Severin) cărămidi ale acestei legiuni 
nu pare surprindător, întru cât numai Dunărea despărțea 

acest oraş de provincia Moesia!), unde se găsesc cărămidi ale 
2 

„ aceleiaşi legiuni.?) 
Cărâmidi ale legiune! 1 Italice?) aflarăm şi la Drajna- 

de-sus (jud. Prahova), la o.laltă cu ale legiunilor V Mace- 
donica și XI Claudia, ceea-ce nu trebue să ne mire; 

întru cât Ţera-Romănâscă la. răsărit de Olt, făcea parte 

din Moesia Inferidră, iar nu din Dacia. 

1) CE "Ph. Mommsen, Zphem. cpigruph. | n. 464, 
2) C.I. L.-1l 6239; 7617. D.Ilirschfeld observă anume (op. cit. p. 66), 

că din aceste cărămidi nu se p6le conchide, că ar fi fost la Severin un deta- 

şament al legiune 1 Italice, care staţiona în Moesia inferior, şi că este mai pro- 

babil a admite că aii putut [i aduse de peste Dunăre. o 
5) Arch.-evigraph. 2litih. XIV, p. 15, n. 20. 

Legiunea |. 
lica,
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ITO- 50 

000p 40 
1/7, mâr, orig. 

  

  

Ş. 1. Proveninta:: Cărămida probabil a fost găsită la Turnu- 
Severin. 

$. 1. Natura: Fragment de cărămidă cu stampila răi im- 
presă şi forte ştersă a legiunei IV Flavia. 

SUL. Textul: 

| Ji IIIDaad 

Ş. IV. Linratura : Inedită. 

Ş. V. “Textul: 

Legio) III (FUaoia) Feliz). 
$. VI. Evoca: Nu se pâte precisa. 

puAeBiunea IV Ş. VII. Ouservaţiuni : Legiunea IV Flavia Felix, înfiinţată de Vespasian, şi având ca semn zodiacal leul 1), a format în curs de secole împreună cu legiunea VII Claudia armata „Mossiei Superidre. Nu e de mirare însă a găsi cărămidi de a le sale în partea apusană a Daciet, la Mehadia, Jido- vin, Szerb-Porsezsena şi Grădiştea ?), de Sre-ce regiunea aceea, după cum scim ?), făcea parte, din punctul de vedere administrativ, de Moesia Superior. 

i) Domaschewski, Arch.-epigr. DIitth. XV, p. (90; Pick, Die antiten Din zen Nord-Gricchenlands, 1 p. 97, - 2 m. . . , ) GL. L. S. III 8070.—Cf Archiiol.-cpigr. Iitth. VI . 101 9 138 şi 139; VII p. 54 n. 3 şi XI p. 238 n.5, Peri pr 5) Vedi înapoi inscripţiunea nr, 14. - -  
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No 51 

a 

EG 7 
'/, măr. orig. 

  

  

Ş. 1. Proveninţa: Cărămida lit. a a fost în colecţiunea lui 

Cesar Bolliac ; proveninţa ei, ca şi a literei b, nu sunt cu- 
noscute. 

Ş. Il. Natura: Cărămidă cu stampilă în relief în simplu 
scut a legiunei VII Claudia. 

    

  

  

17, măr. orig. 

Ş. IUL. Testul: 

a LEC VIICLF 
b LEG VIL It 

g, 1V. Literatura : Inedite. 

Ş. y, Lectura: . Ne 

a Legţio) VII Cl(audia) F(elia). 

b Legio) VII [C()] F(elic). 

Ş. VI. Eoca: Nu se pote determina.
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beițiunea VU Ş. VII. Ovservaţiuni: Cărămidi cu stampila Le VII CL; LEG 
VII CL, LEG VII C(laudia) Pţia) F(elix) s'a aflat în Transilvania 
la Mojgrad, Mehadia, O—Palanka, în insula Dunării Sapaja 
în fața Uj-Palancii şi la Szerb—Poszeszena 1). Quartierul 
principal al legiunei VII Claudia a fost la Viminacium (Cos- 
tolaci). Ea a făcut parte din armata reorganisată de August 
după bătălia de la Actium; de aceia simbolul stii este tau- 
rul, care figureză pe monedele provinciet ?) şi pe unele mo- 
numerte epigrafice 3). 

DOLL. UI S. nr, 3071, 
>) Pick, |. cit, . . , 3 Domaschewski, Archiol -cbigr. Afi € inscriptie 

shi, “cbiyr. alilih. XV, 192 - o tarea 'stegului legiunei : un cap de taur, | » "9Plie cu represen-  
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1/, mărimea originalelor 

Ş. L. Proveninţa: Pentru literile ă, b şi e proveninţa nu este 

cunoscută. Litera d s'a cumpărat de la Cesar Bolliac. . 

$, UL. Natura: Cărămidi şi olane cu diferite stampile ale 

legiunei XI Claudia, scâse în relief în scut simplu, afară 

de literile b şi d care ati o ansă. 

Ş. Ul. Textul: 

aj LEGXĂI CL 
5 IG XI CL scut cu ansă 

c) LEG-:XICL 

d) |G-XI-C:P-F idem 

suv, Literatura: Litera d s'a publicat de d. O. Hirsch- 

feld, Epigraphisehe Nachlese sum C. 1. L.Illp. 52 şi Ephe-
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meris epigraphica 1 n. 465 ; apoi în C.I. L. III S. nr. 
- 6073.—Literile a, b şi e sunt inedite. 

$, V, Lectura : 

| a, e. Leg(io) XI Cli(audia). 
b. Le]gţio) XI C(laudia. a 
d. Lelg(io) XI C(laudia) P(ia) F(idelis). 

Ş. VI. Epoca: Vedi observaţiunea -de la $ VI nr. 49. 

cypleţiiunea SI Ş. VII. Onseraţiuni: Cărămidi cu aceiaşi inscripţiune afla- audia. 
> 

răm în castrul roman de la Drajna de Sus (jud. Prahova), la o- laltă cu tegule ale legiunilor V Macedonica şi I Italica 1, Legiunea XI. Claudia ave cuartierul săi de căpetenie la Si- listria (Durostorum), unde s'a şi găsit mat multe cărămidi cu stampilă legionară 3), | 

) drehiol -epigr. Mit. XIV, paz. 13 ne, 27. . 2) C. IL. L. UI S. nr. 7619 3 un exemplar a fost allat la Kadikioi (intre Turtucaia şi Silistria). , |   
o
 
m
a
i
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a XTe- 58 

  

 ACONINERTa 
1/7, măr. orig.. 

Ş. 1. Proveninua: S'a găsit în ruinele podului lui Traian de 

la Turnu-Severin 1). După comunicaţia orală făcută de ră&-. 

posatul Cesar Bolliac d-lui Hirschfeld s'ar fi aflat și la Co- 

rabia (nu departe de Celei) cărămidă cu stampila unei 

cohorte Britanice?). De sigur este vorba de cărămida găsită 

la Celei cu stampila COH îl BRIT, despre care numitul 

archeolog vorbesce într'un raport al săi î). 

3. UI. Natura: Cărămidă cu stampila în relief într'un scut 

simplu a cohortei a III Brittonum. | 

ş, VII. Tex: 

COH ui BRIT 

ş. IV, Literatura; S'a publicat în Suppl. volumului al III-lea 

din Corp. Inser. Latin. nr. 8074, 12”. 

$. V. Lectura: 

Col(ors) III Brii(tonum) 

_v, Epoca: Cărămida de la Turnu-Severin dateză de sigur 

din timpul construcţiunei podului lui Traian (100—105 d.Chr.) 

3) C. 1. L. Il 1703. 
2) Hirschfeld, Zpigr. Auchlese p. 54 şi. Tiphem.. cpigr. IL, 469. 

3) Papport publicat în Aonitorul Official din 1869: «Aci în Celei am 

găsit multe vase de pământ..., cărămidi cu diferite imprinte şi una: Coh, HI. 

Brit(anica)».
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pri Bohors UL $. VII, Ovservaţuni: De la Cohors III Brittonum avem că- 
rămidi cu stampila C il B găsite în Transilvania în castelul 
Kleinschenk din valea Oltului 1). In timpul domnie! lui Do- 
miţian ea se afla în Massia Superiră 2); şi tot aşa de la 
a. 100—105 d. Chr., cum dovedesce cărămida de la picio- 
rul podului lu Traian din Severin. După terminarea risbo- 
iului lui Traian cohorta a fost stabiliti în Dacia. Ea pote 
fi identică cu cohors III Brittonum Veteranorum 3), 

1) G. 1. L.IIlS. nr. 8074c. Cp "Mommsen, Zi chir. Vp. 15 
| .I. . 80 , » Ephem. cpigr. V p. 175 sce 2) Ritterling. apud Bormann, Iahreshelte des Oesterrcichische; sold. gischen Institutes in. Wien, |, 17G nota. - ee ehisehen Arelutolo 5) Cichorius, in Pauly—Wissowa - Realencyelopădie, s. v. Colors, .  
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/ 

„Ti RI | 
Aa ta p a e a ge Pe m a m 
   

1/1, măr. orig. 

| $. 1. Proveninţa: O cărămidă cu stampilă identică celei cu 

lit. b. s'a găsit în luna Ianuar. 1858, printre cărămidile între- 

buinţate în construcţiunea piciorului de pe țărm al podului lui 

Traian de la Turnu-Severin 1). Alte exemplare (a şi b) s'a aflat 

„de noi tot acolo în săpăturile castelului de la capul podului. 

Ş. 11. Natura: Cărămidă cu stampila în relief a cohortei I- 

a: Cretanilor (eohors 1 Cretum). 

, $. NI. Textul: ” 

a [i ICR'E 

-b ICRE. 

IN. Lutmanras Lit, D s'a publicat de d. Th. Mommsen în 
Corp. Inscr. Latinar. Ul, 1703, 2, după copia lui Aschbach. 

Ş. V. Lectura: 

a [colh(ors) I Cret(um). - 

d [colh(ors) I Cre(tum). 

„ $. VI, Epoca: Provenind . din ruinele podului lui Traian, 

-epoca se indică de la sine (100—105 d. Chr.). 

1). Aschbach, Ueber Trajans steinerne Donaubiice p. 19: «In cinem 

Pleiler fand man ziegelsteine mit dem Sterapel COL II ISP, d. i. Cohors se- 

cunda Ilispanorum, în einem anderen einen rămischei Ziegel mit dem Stempel : 

“ENCRE d. î. collors prima Civium Romanorum Equitata. Dicse Ziegelsteine” 

sind im Ianuar 1858 aus den Pfeilertriimmern genommen, und theils nach Wien, 

theils nach Bukurest gesendet worden». In 'colecțiunea Muzeului nu se află nici 

unul din exemplarele aflate la 1858, nici din ale cohortei II Ilispanorum, nici din ale | 

_cohortei 1 Cretum.
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Cohors 1 Cre: Ș, VIL, Oservaţiuni: D-l Mommsen, publicând stampila iden- 
tică cu lit. b de mai sus, se indoia asupra esactităţii copiet, 
căci cu grei s'ar fi dis: coh(ors) ] e(toium) Ie(omanorum) 

o(quitata) fără indicarea numelui însuşi al cohortei. In să- 

„păturile n6stre din castrul de la capul podului lui Traian de 
la Turnu-Severin am aflat trei exemplare ale aceleiași stam- 

—
 

N 

(OR 

17, măr. orig, 

  

pile ; la câte-şi trele începutul fiind stricat!), le-am raportat la 
aceiaşi cohortă, care în a. 116 şi 134 (după diplomele mili- 
tare XL şi DL), cum şi mat tărdiii, a staționat în Ger- 
mania superidră, iar în epoca flavică?) în Germania inferioră. 
Dar o diplomă militară a lui Domițian din a. 93 d. Chr., 
de curând descoperită *), ne arâtă staționând în Moesia Su- 
perioră: Cohors I Cretum, care până aci fusese necunos- 
cută. Este dar mat sigur a atribui stampila cărămidilor de 
la Turnu-Severin cohortei în cestiune, şi a citi pe dânsa: 
coh(ors) I Cret(um), — cu atât mai mult că pe stampila 
lit. a se vede: coh. I cret—, de cât a o atribui unei co- 
horte, care în epoca flavică se găsea cu siguranţă în Ger- 
mania Inferidră. Pentru acelaş cuvânt cată să -citim în 
inscripţiunea din C. 1. L. III 1163: pr[aef. coh.] I Cretu[m]. 

1) Archiiol, -— epigyr. Mitth. XIX: p. 219 n. 82,3. 
2) Brambach, Corpus inscriptionum Rhenanarun nr, 670. 
5) Jahreshefte, 1, 171. 
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114: măr. orig. 

Ş. 1. Provenința : S'a găsit la Reşca. 

Ş, II. Natura: Cărămidă şi olan cu stampila în relief în 

simplu scut a cohortei II Commagenorum. 

Ş, III. Textul: 

lon n con 

s. IV. Literatura: O cărămidă cu identică stampilă desco- 

perită tot la Reşca şi aflătore în colecţiunea Papazoglu a 

„fost publicată de d. Otto Hirschfeld în Epigraphisehe Nach- 

lese, p. ş3 (= Ephem. epigr. Il n. 40) şi citită ast-fel: 

CORHECON 
= Cohţors) I Fl(aoia) Com(magenorum). 

D-l. Domaschewski, în Supplem. volumului al II-lea din 

Corp. Inser. Latinar. nr. 8074, 14, 44 copia aceleiaşi stam- 

pile în modul următor: - 

- COHILCOW 

Ş, V. “Textul - a , | 

" [Cloh(ors) 11 Com(magenorum)
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$. VI. Epoca: -Nu: pote fi determinată. 

Commazeno-  $- VII. Observaţiuni: Cum se pote observa pe clișeul aci 
"reprodus, după CoH vin dou& linir verticale, din care cea do a 

doua se deosibesce de prima prin aceea că are ce-va maj jos 
o mică liniuţă orizontală. Acestă a doua linie verticală a 
fost luată de d. Hirschfeld drept ligatura FL, adică Fl(avia), 
şi de aceea d-su a citit Coh(ors) 1 Fl(avia) Com(mageno- 
rum) dicând că nu e de gândit la cohorta II Com(mageno- 
rum), care staţiona la Veczel în Transilvania, pe când Cohors 
I Flavia Commagenorum în epoca lui Traian se afla în 

„Moesia Inferior (diploma XXII), far sub Antoninus Pius în 
a. 157 în Dacia (diploma XL). Socotim însă că este maj 

„corect a considera liniuța de la a doua linie verticală drept 
un punct, saii un adaos întâmplător, care ne întâmpină şi 
la alte stampile 1), şi a citi II în loc de î-FL, 

Cărămidi cu identică stampilă a cohorter II Commage- 
norum s'a mai aflat la: lenuşeşti (lângă gara Piatra-Olt), 
în castelul Acidava 2), apoi cu stampila : CoH în FLsCOm adică Coh(ors) II Fi(acia) Com(magenorum) în Transil- 
vania la Veczel 3). Cărămidi cu CoH COMA afate de no! la Drajna de sus împreună cu cărămidi de ale celor trei le- „iuni mossiace: 1 //aliea, V Macedonicu şi XI Claudia 4), aparțin de sigur Cohortei 1 Flavia Commagenorum, pe care „O constatăm în mod cert pe cărămidile de la Slăveni (jud. Romanați) : COH - 1 FL: CO[m(magenorum)] 5). 

Cât despre cohorta indicată pe stampila ce comentăm, titlul ei complet era: colors II Flaoia “Commagenorum eguitata, aşa cum se citesce într'o inscripţiune (C. 1. L. III 

1) De esemplu: pe stampila legiunei 1 Italice: (clişeul lit. e nr. 49) şi a le- giunci XI Claudie (elişeul lit. e nr, 52) vedem aceiaşi liniuţă r&sărind dintr?o linie verticală, fără ca să schimbe în ceva lectura stampilelor; deci nu e o ligatură, ci un punct sai ceva întimplător ivit la aplicarea. matricet, « *2)'Sa publicat de noi în. Arch.—cpigraph. DIitth. NI p. 20 n. 3, GIL LIUS. nr. 3074, 14. 
4) Publicate în Arch.—epigr. Mit. XIV, p. 15 nr. 25—98, 5) Arch.—epigr. Mit. XIX 83, N    
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1355) şi a staționat în Dacia tot timpul cât acestă provin- 

cie a fost sub stăpânirea Romană, ocupând posturile Micia- 

Veczel în valea Mureşului, lăsând însemnate monumente 

referitâre la dânsa 1), cum şi amintirea cultului de la Am- 

pelum (nu departe de Veczel) pentru Deus Commageno- 

rum?) s6i Jupiter Optimus Maaimus Commagenorum, 

1) Afară de cărămidi, suat alte 15 inseripţii de ale sale, între altele- G. 

|, L. II 1843, 1355, 1371 — 1374, 1379; 6267, 7848, 7849, 7850, 7854, - 

7855, 7873. AIR | 
2) GIL. WI: 7839,*7834; 7835. --- !
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ÎN”, 5e 

a a. 

1/1, măr, orig. 

    

    

b 

| ACOH TSA = 
2 

,- - 

    
    

  

17, măr, orig. 

$. 1. Proveninţa: Nu este cunoscuti. Probabil îns vine din castrul de la Turnul-Severin, unde prin săpăturile nostre s'a aflat cărămidi cu aceiași stampilă, 
$. 1. Natura: Cărămidă cu stampilă în relief scut dreptunghiular u cohorte [ Sagittariorum. 

ă că pro- 

şi într'un 

$. HI. Textul : 

a COHI SAG 
b COH: T SA// 

$. IV. Literatura: S'a publicat în Suppl. volumului al III-lea din Corp. Inser. Latin.. nr, 8074, 23, a |    
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Ş. vV, Lectura : : . 

Coh(ors) I Sagţittariorum) 

Ş. VI. E poca : Vedi Ş, vii. 

| Ş. VII. Ovservaţiani: - Cohors I Sagittariorum miliaria—care 
nu este identică cu .cohors [. Sagittariorum aflătâre în Ger- 
mania Superi6ră la începutul primului secol d. Chr. 1)—ne 
întâmpină pe următorul altar găsit la Turnu-Severin şi în- 

chinat în timpul împăratului Gordian lui Mars Gradivus ?) 

de către cohors 1 Sagittaria miliaria Gordiana : : 

MR//:GRAJ 
IVO:SACR 
YM: COH 

IT. SAGITT: 5 
GORDIANA 

Mar [ti] Graţdlioo Sacrum, Coh(ors) I Sagiti(ariorum) 
(miliaria) Gordiana. . 

Tot lă Severin am aflat prin săpăturile întreprinse în 

castelul ce apăra capul podului, cărămidi cu stampilele : 

a COHISAGA bb /.OHISA: 
coh(ors) 1 Sag(ittariorum A( ).. 

Cunsscem şi un imaginifer 3) al acestei. cohorte prin 
următârea inscripţiune funerară găsită pe lângă mănăstirea 

Topolnița şi expusă la Severin, în grădina publică $): 

1) Vedi Cichorius, in Pauly-Wissowas Bealeneyclopidie, s. v. Cohors, 

2) C. |. L. III, 6279, Monumentul sc află expus'la intemperii în grădina 

publică a oraşului împreună cu alte inseripţiuni adunate de prin judeţ. 

3) Partătorul imaginilor împăratului în viaţă şi ale dizilor. Comp. Domas- 

chewschi, die Funen, p. 7. ” e: E 

4 C.I. L. Ul S. 3018. , 

Cohors | 
Sagi:tariorum
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D M 

IVL:HERCVLANVS 
DEC: SCOL: FAB-IIMAG sie 
VIX:ANN:LXXX IVL-VIV 

5 ENIA-CONIVX-:1VL: 
MARCIANVS : FIL - IM 
MAG * SCOL: FAB - VIX 
ANN XXVII : AVR-1VLI 
VS:MIL:CHOR-I-SAG-1M 

10 MAG:VIX-ANN: XXX-IVL” 
MARCELLINVS-FIL 
VEXIL-SCOL: FAB-VIX: 
ANN-:XXV-IVL:MA 
RCIA:FIL-VIxX: 

15 ANN-XIIl-IVL-ER 
ACLIA-FIL-VIX-: 
ANN: VIul-1VL: 

sic MARCELINA-NEP: 

-VIX- ANN: VIV 
"20 ENIA “MATER:SE VIVA F 

D(1s) m(anibus). Iulius) FIerculanus dec(urio) scol(ae) fab(rum) i(tem) 2magţinifer.) via(it) ann(is) LXXX , Zul(ia) Viventa conius, Iulius) Marcianus flius) 2mm)as(ini fer) scol(ae) fab(rum) vix(it) aun(1s) AX VII, Aur(elius) Iulius mil(es) c(o)hor(tis) 7 sagittarioruin) 2mm)agțini fer) vis(et) “ ann(is)Ă XX, Iulius) Marcellinus fil(ius) veail(larins) scol(ae) fabtruiu) vieţi?) ann(is) XX V, Iul(ia) Marcia fil(îa) viaţit) aun(îs) XI11, Iul(ia) (H)eraclia. filia) vix(it) aun(ia) VIIII, „ Jula) Marcel)ina nep(os) via(it) ann(is) III, Vivenia mater se vivă /(ecil).    
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Este vorba de familia lui Iulius Herculanus decurionele 
cercului de reuniune al meşteşugarilor (sehola fabrum) din 
Drubetae. Se scie că ori-ce armată av6 pe lângă sine 
un corp de fabri sâii meşteşugari: tâmplari, ferari, armu- 
rieri, ingineri-constructori, cari trebuia să ţină în stare bună 
materialul necesar de r&sboiii, să facă şi să repareze po- 
durile, aparatul de asedii şi de apărare, artileria şi la ne- 

voe să facă chiar mine. Comandantul corpului se numia 
praefeetus fabrum. Se pare că după Septimius Severus 
fabri ai încetat de a mai forma un corp deosebit, fiind 
repărţit pre la legiuni î). La Drubeta. fabri ave un cerc . 
al lor organisat, cum se vede, după mustra collegielor mili- 

tare, cu decurion, cu imaginifer şi oezillarius, cu un local 
propriii de cult (schola) unde se aflaii statuae şi imagines, 

adică statuele geniului protector al scholei şi medalisnele 
familiei imperiale, statuele deilor etc.2) Subofigerii sei prinei- 
pales, ca şi centuriones şi decuriones at cohortsi equitata, 

posedau şi dânşii o schola comună, pusă sub protecţiunea | 

Geniului seholae ?). 

1 CE, Marquarăt, op. cit. Il, 516. | 

2) Despre scholae vedi Cagnat, I/armee romaine Y Afrique, p 540; Do- 

maschewscki, Die religion des mim. JIceres, p. 89. 

3) Vedi bunidră CL. L, VIII, 2586; 2603; 17628; C.I. L. II 876 

din Potuissa, ete,
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„IN: 57 
| _ , 3 . e 

1/, mărim orig. 

  

$. 1. Proveninţa: S'a găsit la Celet, la Reșca şi la Slăveni, 
Jud. Romanați. | RE e 

Se 11. Natura : Cărămidi cu stampile în adinc ale corpu- lui de Syriaci, numerus Syrorum. Da 

Ş. III. Text: 

$. IV. Literara: S'a publicat de A, Treb. Laurian, Ma- gas. istorie, II, 95 (de aci Neigebaur Dacien pP. 115); Mommsen, Corp. Inserip. Lat. IL 1633,20; Suppl. volu- „imului al III-lea din C. £. L. nr. 8074,28. Exemplarele gă- site la Sliveni s'a editat de not în Archăol.— epigr. Mittheil XIX, p. 7nr. I4. 

SV, Lectura : “ 
! 

N(umerus) S( yrorum). 

$. VL. Evoca: Nu pote fi precisată. 

Ş. VII. Ovsârvaţiuni : 

VIL.nr. 28, 4
3
 

Despre. : numeruis Syrorum.. vedi.    
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_DTo- 58 

Ş. 1. Proveninţa: Sa giisit peste Olt, :la. Reşca sai Celei, 
jud. Romanați. - 

Ş. 1. Natura: Cărămidă cu stampila unut particular. 

Ş, II, Testul: 

HRIDA 

Ş. IV. Lueratura : Sa publicat de. noi în Archădli—epigr. ! 
Mit. Ul p. 43 n. 10; şi în Suppl. vol. [II din C. 1. L. 
nr. 9057,47. | a 

Ş. V. Lectura : 

SI e .....hrida, * 

$. VI. Boca: Nu se pâte preciza, . 

$. VII. Observaţiuni: Un fragment de cărămidă găsit: . de 
Major Papazoglu portă stampila: VARID, probabil iden- 
tică cu cea de sus.



358 GR. G. TOCILESCU 

INO- 57 

a. 
b 

cec RE 
17, mărim. orig, 

  

Ş. |. Provenina: S'a găsit la Celey şi la Reşca, jud. Ro- manaţi. Cărămidi cu stampile în adinc ale unu! particular. Pe cărămida lit. d, stampila este pusă 'una peste alta. 

Ş. III. - Text: 

GhNEC 

$. IV. Literatura: Sa publicat de d. O. Hirschfeld în Epigr. Nachlese sum C. 1. L, III, p. so şi în Ephem. epigr. II Br. 475; apoi în Suppl. volum. al III-lea: din C.I. L. nr. 8075,45. 

Ş. V. Lectura : , 

Grecţinus ?) 

S. VI. Enoca: Nu se pote preciza, 

$. VI. Ouservaţiuni : Probabil cărămida provine din fiplina saii officina lui Grec(inus). |  
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ITo- 80 

| măr. org. 

Ş. 1. Proveninţa : Necunoscută,. 

“S, 11, Natura: Cărămidă cu stampila în adinc şi cu litere 

inverse a unei ala saă escadron de cavalerie. 

Ş. III. Textul: 

VIA 

$. IV. Literatura : Inedit. 

SV. Lectura: Ala... 

s, VI Evoca: Nu pâte fi precisată. 

8. VII. Ouservaţiui: Nu se scie despre care escadron de 

"cavalerie este vorba. |
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INO- 81 

  

1/, măr. orig. 

$. |. Proveninţa : S'a găsit la Caracal, 
provine! din ruinele romane de la Reşca 
posedă alte două exempl 

De sigur însă că 
» de unde Museul 

are cu identică stampilă. 

Ş. II. Natura: Cărămidă cu stampila în relief a unui par- ticular, cu litere mari, 

Ş. IL. Textul: 

< oLp 

$. IV. Literatura: S'a publicat de A, Treb. L 
istorie II, 95, de unde Neigebaur Daeien Mommsen în Corp. Inser. Latin. III n. Suppl. vol. III din C. [, L. nr. 8075, 46. 

aurian în Magas. 
pP. 115; d. Th. 
1623, 21; ŞI în 

       



. 
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INO- 682 

  

17, măr. orig 

S. 1. Proveninţa: Nu se cunâscs. Probabil s'a găsit la Reşca 
sati Celei, judeţul Romanați. : - - 

8. 11. Natira: Cărămidă cu stampilă particulară aplicată 

în adinc, fără scut saii chenar.. 

SUL. Tex: 

CR 

Y
P
 „IV, Literatura: Incă nepublicată, 

„V. Lectura : 

V
f
 

C r(escens 2).
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NO- 68 

a 

AARINIIZ 
17, măr. orig, 

$. IL. Proveninta: Necunoscută. Probabil cărămidile aii fost „găsite la Reşca sai Celei, judeţul Romanați. 

Ş. II. Natura: Cărămidă cu stampilă particulară în relief, 
p 

m 

NINA) 
$. II. Tesu: 

_4) VARINIA 5) ln 

| Ş, IV. Literatura : Incă nepublicată. 

Ş, v. Ovservaţiuni : | Fabrica nu ne este cunoscut 
monumente. 

ă din alte  
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IT: 64 

E 
17, măr. orig. 

„|. Proveninţa:. Necunoscută. 

U
/
 

Y
A
 „IL. Natura: Cărămidă privată. . 

“2
 „III. Textul 

EX - 

„IV. Literatura : Nepublicată. 

V
B
 

Y
U
 „V. Lectura : Slex(tus ?). 

DTO- 65 

ş, ]. Provenina: Necunoscută. 

$. 11. Natura: Cărămidă privată. 

Ş. IL. Textul : 

| SP 

Ş. 1W. Literatura: Nepublicată.
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A măr. orig, 

$. 1. Provenința: S'a găsit la: Celei în jud. Romanați” şi 'la '"Kaonicza lângă Drenkova în Banat. 

$. 1. Natura: Cărămidă forte mare și gr6să, cu stampila în relief într'un scut simplu şi cu litere mari şi inverse, 
$, 1. Textul: 

IA aq 

Ș. IV, Literatura : Exemplarul de la Celei s'a publicat de A. Treb. Laurian, Magaz.. istorie, II, go; de Neigebaur, Dacien p. 117; de d. Th. Mommsen în Corp. Inserip. Latin. III, 1623,22 ŞI în Supl. vol. III din C. I.L, nr. 8075, 45". La toţi aceştia stampila. e reprodusă ast-fel: DARP şi nu se observă că literile sunt inverse. Exemplarul de la Kaonicza s'a publicat de Bâhm, A rehdiol.—epigr. Mittheil. nV p. 179 şi în Suppl. volumului al II-lea din C. 1. [ Ir. 807548, 
a 

Ş, V, Îcctura : 

Darp.  
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1; i /a Măr, Ong. 

. .- 

. ., 

a . 

Ş. 1. Proveninţa: Necunoscută. Fostă în colecțiunea lui 

Cesar” Bolliac." îi e Ia 
Ea 
|... 

SU. Natura: Cărămidă cu stampilă particulară în relief. 

Intre cele două litere pare a fi o coronă. * “:: 2 

Ş. III. Textul : - i HR 

Ş. IV. Literatura: Sa publicat de noi în Archăol.:—epigr. 

Mittheil. XIV, p. 12 nr. 16., ” 
ap 
. 4 4.
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1/+ măr, orig, 

's. 1. Proveninia: Necunoscută, Fra &mentul a figurat în co- lecţiunea lut Cesar Bolliac, 

$. II. Natura: Cărămidă cu Stampilă particulară în relief şi cu litere inverse. 

Ş. III, Textul : 

OISSIN 

Ş. IV. Literatura : Nepublicată, 

Ş. V: Lectura : 

Diolnissto 2 -  
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NO- 68 

A AVYR EL 

S UA ANS 
a măr. origi 

  

      

ş, 1. Proveaina: Nu se cunâsce. 

„Ul. Natura: Fragment de olan cu stamp particulară 

în relief. 

Ş. III. “Textul: 

M A Y REL 

„STATIANVS 

Ş. IV, Literatura: S'a publicat de d. O. Hirschfelă, Epi gr. 

Nachlese zum C. 1. L. pag. 50şi în Ephem. cpigr II, No. 474; 

apoi în Suppl. volumului al III!e2 din C. 1. L. nr. 8075, 50. 

Variantă: 

rindul al 2! SI//RIANVS = (Sfeoelrianus). — Hirschfeld. 

$. V. Lesura: Marcus) A urel(ius) Slalianus. 

$. VI. Epoca: Nu pote fi preoisată, | 

„VID. Observaţiuni: Probabil olanul provine din atelierul de 

labricaţiune (figlina) sei din cel de vendare (officina) al 

lui Marcus Aurelius Statianus.
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De- 69 

„1. Provenina: Nu se scie ; fragmentul a figur at în colec- iunea lui Cesar Bolliac. 

„IL, Natura : Fragmentul unei st ampile pe o cărămidă eros şi forte! bine” arsă. 

Ş. III, Textul: 

a Sw, Licratră: Sa publicat de. noi în “Archăiol.-epigr. Mini. XIV, p. 12 nr. 10. i 

sv. Ori: De sigur este stampila unei fabrici par- ticulare. e - SE | 
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DTE- 70 

  

ANS ZCOA) 

Ş. 1. Proveninya: Nu se cunâsce. A. făcut parte din colec- 

țiunea lut Cesar Bolliac. 

s. IL. Natura: Stampila unui particular pe un olan, cu litere 

greceşti. 

Ş. III. “Textul : - 

AAE Z: COA 

SI, I iveatura: S'a publicat de noi în Archăol.-epigraph. 

Miuh. XIV, p. 12, nr. 13. a 

$. V. Lectura : "A)eâ(av5pos) XoM(....-) 

24
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"1/a măr. orig.: 

Ş. 1. Peroveninia: Necunoscută ; a făcut parte din colecţiunea 
lui Cesar Bolliac. | 

$. 11. Natura: Cărămid 

fiti) pe lutul încă mâle înainte de a fi fost pus în foc. 

$. II. Textul: 

rindul 1 femor[e] 

„>. 2 retro? 

$. IV. Literatura: S'a publicat de noi în A rchăol.-epigr. Miuh. XIV, p. ra nr. 8. | | 

ă cu inscripţiune scrisă cursiv (graf- 
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INO- '72 

  

  
    

"17 măr, orig. 

8, 1. Provenina: Necunoscută; a făcut parte din colecţiunea 

lut Cesar Bolliac.
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$. II. Natura: Cărămidă cu inscripţiune cursivă scrisă pe 
lut înainte de a fi arsă. 

Ş. III. Textul : 

rîndul 1-ii: Valerius m.,.. 

» . 2-lea: habes nuh[i.... 

» 3-lea: re milia ger... 

$. IV. Literatura : S'a publicat de noi în Arehiăol.-epigrapl. 
Mittheil. XIV, p. 12 nr. 9. | 

$. V. Obvservaţiuni: Provine probabil dintr'un castru leg-io- 
nar sa auxiliar. 
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- 

, Ş.L “Provenima'? Litera a s'a aflat la Celei (jud: Roma- 

  

  

naţi) ; b Şi Cc sunt de „proveninţă "peciinoscută: a 
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ŞI. Natura : 

a. Lampă mare de terra-sigillata culdre roşie, lung. 
0"19; nălţ..0”045. Pe disc capul lui Apollon; un orificii 
pentru turnarea untdelemnului şi altul pentru lumină ; lampa 
are torta acoperită cu o f6tă de acanthus. In dos pe piclorul 
lămpii literile în relief şi într'un cerc dublu concentric de- 
notă o epocă frum6să. 

  EDD head 

Mărimea originalelor 

| b şi 6. Lămpi mail mici; marca făcută cu matrice deo- sebite. Litera b: terra-sigillata, lung. 0,08; nălţ, om 025 fără mănuşe ; pe lângă orificiile pentru turnat untdelemnul şi pentru lumină, alte dou& mai mici pentru resuflătăre.  
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Inscripţiunea în dos întrun cere dublu concentric ; dasu- 

pra ei un ornament..consistând din dout 00 ;. lit. e, terra . 

sigillata, fiind păstrată numai partea inferidră ; Wasupra 

 inscripţiunei un singur O; lung. 09,07... ie Sa 

Ş, ul, Testul; 

„i 8: TV, Observaţiuni: Este. marca olarului roman Fortis, cea „Fabrica lui 

mai respândită în toț imperiul roman, şi săpată. atât. pe lămpi,.. 

cât şi. pe vase sei: talere. Un Fortis trăia . înainte de anul | 

79 d. Chr,, find-că la Pompeji s'a aflat. un însemnat nu-. 

măr de limpi cu numele Fortis). | . N 

Sistemul. de illuminare. în antichitate era.puţin. desvol- „Miiiscee se 

tat şi de o 'rară simplicitate, Precum. popârele_trăitâre în £ei vechi 

corturi nu cunosc alt mijloc de lumină de cât focul din vatră, 

tot ast-fel. în serile; reci de. iarnă:casele n'aveii altă lumină 

de. cât'a focului din-cămin, în jurul căruia. se grămădeiă: 

membrii familiei. IE i E 

- Tuminarea- cu făclii, obicinuită mai. ântâii în oraşe, 

dispare cu incetul rămănând în. us numaila ţară. Se între- 

buinţati şi luminări de ceră. (candela „cerea) şi de sei. 

(candela sebacea), precum dovedesc sfeșnicele . de lut, de. 

lemn (Iychnsichus: ligneohis) şi de. metal găsite. Seul .era.. 

materialul.principal de. illuminat, şi mai cu semă classele 

sărace se. mulțămeii cu lumânări 'de :sei.- Dar Romanii nu 

sciati încă ca să torne lumiînările în forme sai tipare şi să le 

1).C. 1. L. X, 8052, 10.—Vedi în Supl. irolumului II-lea din C. IL. L. 

nr: 8076,: 16 localităţile din „Dacia unde s'a aflat lămpi cu inscripţiunea Fortis. 

Intre ele figurâză o lampă găsită la “Turnu-Severin şi fostă în colecţiunea lui * 

__ Cesar Bolliac. Pe' unele lămpi marca este 'ast-fel :  “: e 

DI PORTI 
S 

- 

CE. C. 1. L. IL, index p. 1095.—Lampă cu acelaşi stampilă găsită la Bordeaux 

ef. C, Julian. op. cit. 477, | ” Pa ”
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facă ast-fel mai grose ca să arqă mal mult. Feştila (funi- 

culus, funalis cercus sai ccreus) se făcea din med de pa- 

pyrus (scirpus) sai de papură simplă sau împletită şi îmmuiată 

în ceră topită. 

Se 'serviati şi de opaițe; dar fără comparaţiune ma! 

respândit era usul lămpilor de untdelemn (Iucernae), cari 

Sai găsit. şi se găsesc în mare numcr in tote săpăturile 

caselor romane şi în morminte, fiind d'opotrivă trebuin- 

ci6se bogaţilor, ca şi săracilor. Introducerea şi r&spândi- 

rea limpilor stai firesce in legătură cu cultura maslinulu!Y 

şi cu fabricaţiunea untdelemnului. Lămpile se fabricaii de 

obiceit în olăriile locale, după modele sati tipare procu- 

rate: din oraşele cele mart, de unde se aductii gata prin 

comerciii. 

- Lămpile de teracottă sunt cele mal obictnuite; ptmin- 

tul lor este mai mult saii mai puţin compact şi ma! ade- 

sea-orf roşu de cât gălbui, vânăt sai albictos şi cu o gla- 

sură de silicat. Ele se turnati în tiparuri şi se imprimat. 

Museul nostru posedă câte-va. asemenea tipare. Pentru fa- 

bricarea limpilor se servea de două tipare, din care unul 

conţinea partea superidră sai discul cu ornamentele sale, 

"cel-Palt, partea inferioră sai pântecele. Lutul incă mâle se 

turna în tipare cu representaţiunea în relief negativă. Alte 

ornamente şi corecţiuni se făcea cu un beţişor modelator. 

Apoi ambele părţi: lipindu-se, se punti astfel in foc ca 

să se întărescă. Unele lămpi erati fasonate cu rota olarului. 

| Se făcea lămpi şi din ferra sigillata, din bronz şi chiar 

din metale preţiose. | 

a Lămpile de lut obicinuite consistă: a) din partea care 
conţine untdelemnul de ars (discus, înfundibulum), şi care 

presintă o formă când circulară, când eliptică; d) din ori- 
ficiul (asus) prin care.se trage afară fitilul (stuppa) de câ- 

nepă, câlți de in!) sai scorţă de plantă; c) din mănuşă ori 

1) Printre lămpile descoperite la Herculanum, una a “păstrat fitilul stă 
intact de msi bine de 18 vâcuri. Fitilul este de in dărăcit, iar nu tors, și numai 
răsucit cu mâna. , . Daia Sa
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tOrtă adesea-ori ornamentată, şi d) dintr'un suport: sait pi-" 
cior, care la multe lipsesce, mai ales'la lămpile atârnate. 

Lămpile simple ai tâte numai un orificii pentru fitil 

(mononmwyxos, monolychuis); altele ai două, trei, etc., până : 
la 20 găuri sai lumini (dimyxi, trimyai, Dolymyai). 

Suprafaţa discului, ca şi mănuşa, fârte -adesea sunt 
impodobite cu representaţiuni în relief: scene mythologice, 
r&sboinice şi din viaţa privată, jocuri de glaliatori, animale: 
şi plante. - : - 

Un mare număr de lâmpi ai de desubt saii pe picior: 

stampila sait marca: de fabrică cu litere când în adânc, când 
în relief, distribuite orizontal sati. în circuit în lăuntru unui 

cerc concentric, Aceste inscripţiuni se referă la numele olarilor 

şi al fabricelor,al posesorilor, al impăratului sub care s'a făcut 

“lampa; unele aii cognumele la nominativ urmat sai nu de fecit 

(FECIT, FEC, FE, F) orila genitiv urmat sai preces de'cu- 
vintele man (MANV, MAN, MA, M), sati officina (OF. OFF. OF), 

pe altele în loc de litere este numai semnul de fabrică !).. 

. Pentru tăierea mucului la fitil (Putres fung:) se între- 

buinţa, ca până mai de ună-di pentru lumânările de sei, 

mucări saii un mic cleşte (pinzette), cu care se scotea încă 

şi fitilul şi se depărta firele pentru ca fitilul să potă suge 

“mai mult untdelemn şi să facă lumină mai mare. Când fi- 

tilul cădea într'o parte, se ridica cu un mic instrument as: 

cuţit având un cârlig. La Pompeji s'a aflat multe asemenea : 

instrumente, precum şi cleşti. | 

Lămpile găscii la Romani o desă şi variată întrebuin- 

tare. Ceremoniile publice şi religiose, s&rbătorile de nspte, 
- 

se făcei cu iluminaţii. La nascerea unui membru al fami-: 

iei imperiale se atârnaii lămpi la ferestre ; la diua aniver- 

sară a unui amic, precum şi la anul noii, se obicinuia a: 

se dărui câte o lampă?); tot asemenea lămpi mici se dedeii 

1) Vegi Schuermans, S'gles figulins, Beuxelles, 1867; Frâhner, Inscrip- 

tiones terrae coctue, Găltingen, 1858, in—8. | 

2) Pe o lampă se citesce inscripțiunea ANNO NOVO FAVSTVM FELIX 

'TIBI «noroc şi fericire ţie pentru anul noii şi se represintă diferite cadouri (strenw) 

de anul noii. Vedi Guhl und Koner Leben der Gricchen und Rămer $. 108.
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copiilor: ca: jucărit.. Sf. Ion-Chrysostomul ne spune, că pe 
timpul; s&ă se obicinuia la darea numelui unui copil si se 
aprindă mai multe lâmpi,. din care. fie-care avea câte” un 

-nume; și copilul lua numele lămpii care -se stingea cea 
din urmă), | . 

** Lămpile se depunâi 'şi în morminte, obicetii care se 
explică prin 'caracterul sacru atribuit focului, şi carea dăr- 
nuit până târdiii în epoca creştină, precum s'a putut con-. 
stata în catacombele din Roma şi în săpăturile ce am in- 
treprins în vechia necropolă a Constanţei, unde, pe lângă 
alte 'obiecte, s'a dat peste lămpi cu cruce şi cu monograma 
lui “Christos pe ele. | | a 

Afără de lămpi se întrebuinţai candelabre (candela- 
drum) de “diferite forme, cari de câri mat elegante, lampa-. 
darii, stâlpi de “marmură sati de bronz pentru punerea 
lămpilor şi felinăre (/aterna), care 'in loc de sticlă, ce s'a 
introdus mai târdiii, avei o materie transparentă : corn, 
pânză de in unsă cu: untdelemn şi ţiplă. 

. - pu 

- 1) Ren6 Menard, Za ie price des anciens, ||, 501,  
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„raar. orig-: 

i; 

s. 1. Proveninţa: Necunoscută. 

ş, 11. Natura: Lampă mică de pămEnt roşu, lung. 0,085, 

nălţ. 0,025, cu mănuşa ruptă. Pe discul simplu cu două 

orificii: capul lui Apollon; stampila se află în dos săpată 

în adînc. 

Ş. ŢII, Textul : 

LE 

"s.. IV. Literatura : ÎNCĂ nepublicată,
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INO: 75 

  

măr. orig. 

Ş. 1. Proveninţa: Necunoscută. 

$. II. Natura: Lampă mică de ferra sigillata nelustruită ; lung. 0.10 ; nălţ. 02.03. Discul simplu ; cu un orificii pentru turnat untdelemnul, altul pentru lumină, 
pentru r&suflătore. Inscri 
cerc dublu concentric: 

ŞI dou& mat mici 
pţiunea. în relief mat ridicat ŞI întrun 

« 

$. III, Textul: Ia 

„APRIo 
pi 

$, IV. Lectura : 

Aprio f(ecit). 

$. V. Observaţiinr; Lămpi cu acestă stampilă S'a aflat şi în „alte localităţi ale Daciei (C.1.L, III, 1634, 3), în Pannonia, Dalmația, şi aiurea (C.I. L. III, Goo8, 5, 6; Suppl. aceluiaşi volum, nr. 10184, 10). e 
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dTo- 768 

  

Mărimea originalului 

Ş. L. Proveninta: Necunoscută. 

$. II. Natura: Lampă mică de lut ars albicios; discul simplu 

cu cele două găuri pentru untdelemn și lumină: lung. 

om.08; nălţ. o%o3; marca întrun cerc dublu concentric şi 

în relief. | ” | 

$. II. “Textul : 

OCTAVI 

S.1V. Ossorvaţiuni: Aceiaşi stampilă de lampă s'a aflat la 

Also-Ilosva (Transilvania) şi una în colecţiunea Majorului 

" Papazoglu!) ; alta de aceiaşi factură şi marcă, dar cu matrice 

deosebită, se află în: Museul nostru; s'a găsit de asemenea 

şi în alte proviricii romane”). | 

1) G. 1. L. S. III, 8076, 25-a. | , 

2) Citez două exemple: lampa descoperită în 1898. la Niederlahnstein 

(Mitteilungen des Vereins fiir Nassauische Altertumskunde, 1899/1900 nr. 1,p. 

17) şi nr. 743 din Museul austriac din Vienna (Die Sammlung antiker Vasen und 

'Perracotten im K. K. Oesterreich. Museum, von Karl Masner, Wien 1892, p- 83).
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To '7'7 

  

măr, orig, 

$. 1. Proveninţa: Necunoscută, 

$. II. Natura: Lampă de lut ars cenuşiii; lung. o0".r3; nălţ. 0”03 ; cu mănuşe ; cele două orificii pentru untdelemn şi lumină, şi una mică pentru r&suflătăre. Discul are o re- ___presintaţiune obscenă (relaţiuni sexuale). Literile inscripţiunet din dos sunt imprente în adînc într'un cerc concentric. 

Ş. III. Textul : 

Di ML 
„8. IV, Literatura: Nepublicată, 
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măr. Orig, 

Ş, 1. Proveninţa: Necunoscută. 

s. 11. Natura : Lampă simplă de terracotta, fără tortă ; lung. . 

om,og; nălţ. 0”,o3 cu cele două 'orificit. Literile în relief 

intrun cerc, dar forte şterse. | 

Ş. INI. Textul : 

AHER 

$. Iv. Literatura: Nepublicată.
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N”: ?9 

  

măr. orig. 

$. 1. Proveninţa: Necunoscutiă. 

$. II. Natura: Lampă de terracotta albici6să ; nălț. om.o2 ; discul are o deschidătură în form pentru turnat untdelemnul, 
Inscripţiunea din dos 

lung. 0.09; 
ă de semicere 

Şi un orificii pentru lumină. 
» în relief slab într'un cerc, 

Ş. III. Textul : 

A N A B 

$. IV. Literatura : Nepublicată, 
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* 

măr. orig. 

ş. 1. Provenina: Necunoscută. 

$. II: Natura: Lampă de lut negru, lustruit; torta ruptă, 
cele dout găuri; lung. 0,08; nălţ. o"o3; în dos se află : 
inscripţiunea grecă în relief şi cu litere inverse. Ultima li- 

teră C, de şi a dispărut, dar urma ef este învederată. 

$. II. Text: 

APICTOKPATOC 

$. IV, Lectura: 

"A proroxpătos * 

$. V. Observaţiuni: In isvâre literare ca şi în inscripțiuni ne. 

întâmpină şi numele 'Apiorrparns ŞI "Aptorbnptros. 

25
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NO 81 

$. 1. Proveninţa: Din Grecia, ca şi întrega colecțiune de 

vase a Generalului Mavros. 

- $. 11. Natura: Frumos vas grecesc numit kylix sait vas 
de b&ut, puţin adânc cu gura largă, cu două torte și 

zei 
Na 

ZI Va   
mărimea desemnului original 

cu picior inalt. Fieuri -osiY 
„SN PIeror, ine igurile sunt roşii pe fund negru. In lăuntru 
se represintă un cerb sărind într'un cerc format din dungi sai 
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vergi negre şi roşii (lit. a). In afară, pe marginea buzei vasului, 
se văd pe de o parte un Kentaur, galopând spre drepta (lit. ) ; 

A 

  

p E KE Por at, 

mărimea originalului. 

pe de altă parte Herakles, gol, cu barbă ascuţită, alergând după - 

densul cu un ctomag ridicat d'asupra capului, şi cu himation 

ţinut pe braţul cel stîng întins înainte (lit. c). 

  

mărimea originalului
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Dedesuptul figurilor, de o parte şi de alta, se află inscrip- 
ţiunea zugrăvită şi de. două orl repetată: 

Năâpe vai, mie ale! 9] 

«Salutare şi bea totd'auna» 

Jos supt piciorul vasului sunt sgâriate cu litere dintr'o 
epocă pare-se mai târdie următorele dout numi: 

  
mărimea originalului 

NIKA  HPAx 
Nika Tlpăs 

Ş. III. Epoca: Vasul dateză q; A Christos. cză din secolul al VI inainte de 
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$. IV. Observaţii: Pe kylix saii vase de băut se găsesc 
adesea exhortațiuni bachice : zaipz, oipe 10 aie î), "oile ai 

mie. ed 2), ob Yaipe vot mie ed mov), aipe moi mie. us), xotpe val mie 
a 25 - ? p ps - 9 . “ 7 us 5), yaipe moi, zis cijvă= 6), xoipe mai mie măi 7), yoipe ui 5), xoipe 7ai 
mist pe voit 9), 40 Oros zisode 10), mive oi cb 1), apa ph varice 12), 

zive căwpaivov t), De asemenea pe vase din epoca creştină, ci- 
tim invocaţiuni pi6se O OEOC EIAEoC MOI), Kăpre foij9as0v *). 

Numele Niza şi “Ipâs le aflăm şi “aiurea 1%). Sunt ele 
re numile posesorilor vasului de care vorbim? Exemple 
anal6ge cu numele posesorilor în nominativ ne întimpină 
aiurea, de ex. : Xagizuy, Aroc, Xapuivos Geopapida Kâoc, "Aptoraprols] 

"Agptorwvos, Atoutduv 11). . , 

1) Corpus Inscriplionum Graccarum IV, 3046, 8096, 8097. 

2) Idem 8098, 8099, S100. 

2) Idem 8101. 
1) Idem 8102... | 

5) Otto Jahn, Beschreibung «der Vasensamlung Koniy Ludooigs în der 

Pinakothek zu Miinchen, 1854, p. CAL. - 

5) Idem 8103. 
7) Otto Jahn, |. c. 
5) Idem. op. cit. p..CĂIL. 
% C.I. G. IV, 8315. 

10) [dem 8095. 
31) dem 7813. 
12) Idem 8470. 
139 Idem 8471. 
14) Stephani, Vasensumnlung der Ermituge, No. 2056. 

15) Catalogue Castellani, Rome, 1884, p. 3. 

16, Pape's TVărterbuch der griechischen Zigennamen 5. Y. 

17) Otto Jahn, op. cit. CXXIX—CXXX.
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mărim, orig. 

INAV ls 

$. L. Proveninţa : Necunoscută. 

$. IL. Natura: Pe o gemmă sai, cum se numesce în lim- bagiul comun, antică de Jaspis su r; diametru 0"',016. 

$. III. Lectura : 

Siloani, 

Ş. IV; Literatura : S'a publicat de 'not în graph. Mittheihingen, 
! Archâiolog. -epi- 

XIV, pP. Ilnr. 6. 

$. V., Observaţiuni ; Silvanus trebue să fie cognumele per- sânei ce a purtat in elul cu gemma de mai sus, 

 



MONVMENTE CERAMICE ŞI. METALLICE 391 

RR 
SABI NNHADRNĂ 

Vezi Ş|/iANvs+ A 

ev Fa A) 47 
Aa 

mărim, orig. 
        

„I. Proveninţa : Necunoscută. 

“s. 11, Natura: O camee de jaspis galben, diametru o” 036. 

Pe o parte se află bustul împăratului Hadrian şi al sogiei 

sale Iulia Sabina aşedate faţă în faţă. 

„Pe cea- -Valtă parte este inseripţiunea săpată în adânc. 

$. II. Testa: ş, 

SABI  HADR: 

NA: IANVS: 

AVGV  AVGV 

STA. „STVs 

„IV. Evoca: Lucrarea pare a. data din timpul tut Hadrian 

(1 Da d. Chr.) şi este executată cu îngrijire. 

$ w. Lectura: | o 

Sabina Augusta. Hadrianus Augustus.
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IN O- 84. 

$. 1. Provenina: S'a găsitla Celei de către răposatul Major Papazoglu în anul 1864. 

a 

d 

  DDP AY ep] e   — [BEINZE VH TAPSTA On] 
mărimea originalului 

Ş. 11. Natura: Inel de aur 
mm., având săpată o 

- lăuntru, cât şi pre din 

(simplă vereghetă), di 
inscripţiune grec 
afară. 

ametru 15 
Escă atât pre din 

$. II. Textul 3 

2) In lăuntru : BPoArePIG 
3) In afară: BGINAPTHCOYAPOTAON 

Ş. IV. Literatura: S'a publicat de noi în A 7chăol, Mittheilungen, XI -epigraph. V, p.-ra, nr, 5. 
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INO- 85 

  

1/, mărim. orig , 

Ş. |. Provenina: Sa găsit la Celei 1), jud. Romanați. 

Ş, 1. Natura: Dangă sai fer de înferat caii şi alte animale, 

cu literile: în relief; lung. 0*3o; lăţimea stampilei o”18. 

Ş. n. Testul: 

MA 

8. IV, Literatura: S'a publicat de Cesar Bolliac în Raport 

către d. Ministru al Instrucțiunei Publice, Monitorul O- 

ficial din. 1869. | 

1) Cesar Bolliac, Rapport publicat în Monitorul Official din 1869,
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$. V. Lectura: | , 

Aemţilius) sai Acm(ilianus). 

$. VI. Epoca: După forma literilor pare a fi din prima 

"jumătate a secolului al III-lea. 

Ş. VII. Observaţiuni:  Obicelul de a se infiera animalele cu 

un semn sai marcă Gre-care ni se atestă la Romani de 

către Vergilius, Georgice, cartea III vers. 157 scq,, unde 

poetul vorbind despre îngrijirea ce trebuesce dată viţeilor, 

dice că: după ce vacile ai fătat, este timpul să îngrijesc! 
de viței ; mai ântâiii a! să-i! înfierezi cu un semn ore-care 

spre a se cunsce rasa lor, şi aceta cari sunt destinaţi a 
reîmpopula. cirâda, şi acea cart sunt reservaţi pentru al- 
tarele deilor, și aceia cari sunt destinaţi pentru arătură: 

Post partum cura in vitulos traducitur omnis ; 
Continuogue notas et nomina “gentis îmuwunt, 
Et, quos aut pecori malint submittere habendo, 
Aut aris serzare sacros, au! scindere terram, 

Et campum horrentem fractis invertere glebis. 

Ferul găsit la Celei a servit de sigur pentru îinferat 
caii, asinii, sai: boii,. obiceiii ce se. practică pent astă-q! 
de “către particulari ca şi în armată. Cu dangatia se în- 
„semneză astădi în armata nstră pe gâtul calului milittiresc 
numărul matriculei şi inițiala corpului căruia calul “aparţine, 
iar pe şoldul stâng: inițiala personei ce a făcut remonta. 
„De altmintrelea înfierarea, stioma (osiua), se obicinula ca 
pedepsă şi la sclavi. Ea se făcea cu un vârf ore-care (scrzp- 
dum şi înseriplum 1) sati era imprimată prin arsură (în- 

v 37) Ouintălian, inst VII, î 14 : fugitivo stigmata scribere; cf. Seneca, de Bene. IV, 3 Vlemens Alex., paed. 3, p. 958 Pott.: rîv Enozirry că river — „Osimat ; Auson. epigr. 15, 3. b 9 Tov Opanerijy Ta, otypara
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pressum !) pe fruntea 2), mânele sii pici6rele*) sclavului 

dovedit că a “furat, că a fugit, sati că a sâvirşit vre-o 

crimă 4). 
Observând cine-va ferul de la Celei cu literile sale în 

relief cată să se mire că născocirea tiparului a întârdiat 

aşa d& mult timp ca să răsară în mintea omului, fiind-că 

o asemenea marcă înfăţişeză o mică planşă de tipograf 

având literile fixe, în loc de a fi mobile şi de a pute fi așe- 

date după voie. | 
Sunt, învăţaţi cari cred că olarii romani -aă întrebuințat 

chiar semne typografice mobile 5). 

4) Petron. Sat. 105. . 

2) Idem, ibid. 103 ; Seneca de îra 3, 3,6: notas însigniti frontibus ; Boeth, 

de consol. 1, p. 30 ed. Lugd. 1671. S.; frontes lilterati 9, 12 p. 616; frons 

notala Martial. 3, 21. Petron. 103: Sequar ego, Jrontes notans înscriptione solerti, 

ut videamini stigmate esse puniti. — Implevit umolpus frontes utriusque îngentibus 

litteris et motan fugiticorun epigranuna per totam faciem liberali manu duzit. Nu 

scim ce era note epigramma, de sigur insă nu un simplu F., de exemplu pentru 

fur, căci în textul lui Petroniu pare a fi vorba de un cuvânt întreg, dâca nu 

de o frasă, scris cu litere mari pe figura unui nenorocit şi care “i acoperea obrazul 

cu totul. 
3)” Codex Justin. 9, 47, 17.—Godofr.-ad Cod. Theod. 9, 40, 9: 

4) «Inexpugnabili litterarum nota per summam oris contumeliam «ihustus>. 

(Val. Max. VI, 8, 7), «Literatus» (Plaut, Casin. II, 6, 293) «inseripti vultus» 

(Martial, VIII, 79, 9) «Stigmatie». (Cicer. De off. II, 7). Auson (Epigr. XV), 

vorbind despre un copist fugitiv, dice făcend spirit: 

'Tam segnis scriptor quam lentus, Pergame, cursor, 

Fugisti et primo captus es in stadio. 

Ergo notas scripto tolerasti, Pergame, vuitu. 

Et quas neglexit dextera, frons patitur. 

5) Lanciani, Silloge epigrafica aguaria, în Ati della Academia dei Lincei, 

1880, p. 417.—Descemet, Inscriptions doliaires, p. 194 e de părere contrarie. 

Cf. Geffroy, Revue archcol. (2* scrie), t. XXXVIII pag. 105 seq.
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INSCRIPTIUNI IN LIMBA ELLENA 

(TITULI GRACI) 
  

INO- 868 

$. 1. Proveninţa: * Monumentul, a căruia proveninţă este 

necunoscută, a făcut parte din colecţiunea Generalului 

Mavros. 

11, Natura: Mare altar funerar de platră calcarie de o 

formă curi6să, având partea superidră în chipul unei pyra- 

mide octogonale. Este închinat deilor subterani (Kino 9e0i), 

pentru fraţii Christus ŞI Neicandru, de către Christus fiul 

lui Zoil. 

Nălţimea totală: 22.58; Lărgimea : 0".54; 

» feţei scrise: 0".95; Grosimea: 0".38 ; 

» pyramidei octogonale : om.85. 

Ş. IL. “Textul: 

0 K | 

XPHSTII KAI NEI 

KANAPO AAEAZVOIE 

XPISTOS ZWIAOT EI 

"3! TPONOS APEMEISIAAZ 

"TENILB AMIAA ANES HE
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Mare altar de formă pyramidala
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8. IV. Literatura: Sa publicat mat ântâii de Ernest Des- 
Jardins în Annali del? Instituto di Corrispondenza Archeo- 
logica, t. XL, 1868, pag. 31, No. 23 ;- apoi de d. Otto 
Hirschfeld in Epigrapiische Nachlese sum Corpus Iuscrip- 
tionum Latinarum “vol. III, 1874, p. 43. 

Din variantele ce se presintă la aceşti autori notăm 
pe cele mai însemnate: 

rindul 2 : XPIISTIIA — Desfardins ; 
: JKANAPIO — 7dem; 

: XPISTHS ZIIAOXPI — idem ; 

: ATPOIIOS APEMISIAAE — dem ; 
: NESHSE — Hirsch feld. 

u 

„
N
U
P
 

Desjardins, care reproduce inscripţiunea după un es- 
tampagiii, recunsce că citirea nu este uşoră. El chiar 
omite rindul al 6-lea ; în acest rînd ligatura P din cuvintul - 

IDVPAMIAA este sigură. 

Ş. V. Lectura: O(eoic) K(azaydoviote). Xpiocn mat. Newzivâpp âbeherois 
Xpioros Zothov dalilrpozos "Aprzuetotdios ri zbpaulda vEarnas. 

_ Traducerea: Deilor subterani! Lui Christus şi lui 

„Neicandru fraţi, Christus fiul lui Zoil, epitropul Artemi- 

siadei, a ridicat acâstă pyramidă, 

s, VI. Epoca: Judecând după forma literilor, epoca mo- 

numentului se pote data pe la finele secolului r-iit d. Chr.



Insemnătatea 

mormintelor la 
cei vechi. 
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Msrtea a fost pururea primul dascăl şi 
$. VII. OD vservaţiuni : 

a e! pare-se a fi deş- 
educator al genului omenesc. Groz 

teptat în om mai. ântâiii de tote temerea, urmati de vene- 

rațiunea .unei fiinţe superidre. De aceea popore cu totul 

deosebite prin origină şi lăcuind departe unele de altele 

construesc mormintele aprâpe în acelaş fel. Movila uriaşă 

de pământ sai de piatră în forma pyramidală a Scandina- 

vului din Nord, puţin se deosebesce de movila Scolotului 

barbar, sait a Thracului din Sud, ori de tumulul heroilor 

troiani din Asia-mică. Este același concepţiune care le-a 

dat nascere. In forma movilei funerare trebue să privim 

cele dântâiii altare de pământ ce muritorul a inălţat pute- 

rii divine în genere, deilor infricoşători şi aspri al adincu- 

luf întunecos, deităţilor pământului in particular. Altarc, 

templuri, sacrificii, oracule, jocuri sacre, exerciţii de luptă, 

atâtea întocmiri publice, tâte acestea se întemeiază pe mor- 

minte şi pe ceremoniile funebre ale morţilor. Adoraţiunea 

deităţilor ceresci a venit mai târdiiă. 

Mormintele a deșteptat şi prima idee de patrie, Iubi- 

rea sfântă şi lupta heroică pentru patrie, fiind-că mormin- 

tele ascund celor rămaşi în viaţă fiinţele lor cele mar dragi, 

şi le ascund pe vecie. De acela lăcaşurile de odihnă ale 

morţilor sunt altarele cele mai Yubite, cele ma! onorate; 

pietrele şi arborii-de pe dânsele sunt semnele primelor trac- 

tate intervenite între popre; pe morminte se încheiă şi se 

întăresc aceste tractate. Mormintele sunt proprietatea deilor 

subterani, casele sacre, lăcuinţele eterne, micele lor tem- 

pluri (vatâu ) şi camere subterane (usyapa ). Resturile ce se 

odihnesc în ele sunt darul adus jertfă deităţilor chtonice ; 
nu pote fi crimă mai mare de cât a atinge sait a pângări 

aceste sanctuare ale morţii, fiind-că în ele lăcuesc încă 

spiritele celor ce s'ai dus din lume; aceste spirite, când 
patria este în. pericol, părăsesc lăcaşurile lor, luptă în rin- 

dul r&sboinicilor şi alungă pe vrăjmaș. Pentru acelaş motiv . 

a a lor pămenteacă protegiore oraşelor, şi cu 
ndă cu cea dumne-
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deiască,. deii Yaii corp omenesc şi se întovărăşesc cu 6menil; 
se nasc.nisce ființe mijlocitâre între dei şi 6meni, se nasc 
semideii. sai heroii, împreună cu al lor cult!). 

Se scie că anticii Greci împărţiaii lumea în trei mari 
împărăţii: a Cerului, a Pământului şi a Mării?), cele zpsis 

zac 3 : . a, . NI , „a 
Mises 3), tria corpora, tres species dissimiles mundi î), şi că 

X9ino Ssci 

adesea-ori deii lumei superidre se punea în oposiţiune cu - 

ai .lumei subterane : o; ăw în oposiţie cu oi zâro, oi Bzazo: CU 

oi 9dâwo:, oi obpămor CU oi xdăwot. 5) Xdâvo: doi sunt dătătorii vieţii 

şi fertilităţii naturei pământesci, în munţi ca şi în podgorii 
și câmpii, în vegetaţiunea pădurei, ca şia florilor şi fructelor ; 

dar tot ei sunt causa trecerii aşa de repede şi periciunii 
a tot ce este viaţă şi făptură pământescă. Ipeităţile pămân- 

tului şi ale. adincului terestru, ale lumei subterane, deitățile 

chtonice -în înțelesul strict al cuvintului, X9âwo: :9s0t, sunt: 

Demeter, Persephone şi Pluton (Zeus XYâwos, Sati zarzy96nos) ; 

chtonici mai 'sunt :-Hermes Xywos, conducătorul sufletelor 

(Psychagrogos, Psychopompos), Dionysos Xwos, Erinyele, 

sati Furiile (demonii pedepsitori ai Infernului), şi Titanii. 

Kazaydnos nu pâte fi de cât o transcriere analogă cu 

5 zază ip; lăcuinţa geităţilor chtonice propriii dise este adin- 

cul pămîntului (496, varag%âwo:); în chiliile lor ascunse plă- 

mădesc. ei viaţa, precum ascund și morţii; aceştia se duc 

la Pluton şi la Persephone, adică la puterile stăpânitâre în 

adincul pământ. De îndată ce cadavrul a fost depus în sar- 

cofag, saii de îndată ce cenușa mortului a fost strinsă în 

urna funerară, şi mormântul a acoperit şi pe unul şi pe 

alta, din momentul acela umbrele ai eşit din cadavrul ars. : 

ori îngropat şi s'a scoborât în regatul subteran, în imp&- 

răţia lui Pluton, care se numesce şi Hades, adică ascun- 

1) Von Stackelberg, die Graeber der Hellenen, Berlin 1837, p. 1 sq. 

2) Iliada 18, 483 îv piv valtav 3zcv5, îv dodo, îv 25 Yracoay. 

35) Pausanias 2, 24, 5. . 

4) Lucretius, 5, 93; Ovidius -Metamorph. 5, 368, 

5 Iliada 15, 36, Odis. 5, 184% şi Il. 19, 258. Cf. Preller, Demeter und 

Persephone. Hamb. 1837, p. 184 seq.— Gricch. DMythologie 5,. 1872, 83. seq. 

! 26
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dătorul, de 6re-ce cadavrele sunt ascunse în pământ. Punc- 

rea mortului în pamânt saă. arderea lui se considera ca un 

dar de sacrificiii adus deităţilor chtonice, sub a cărora pro- 

tecţiune de acum înainte se află umbrele sai spiritul celuY 

r&posat. De acela monumentele funerare sunt închinate qei- 

lor chtonici, precum Romani! le dedicaii sfintelor umbre 

sai deilor mani (dis manibus). 

Inscripțiunile Obiceiul de a se săpa epitafe pe monumentele funerare 
funerare la 

Greci. A 

dateză la Greci din timpil cer ma! vechi. Cele d'ânttiii epi- 

tafe cunoscute provin din insula Thera (Santorin); ele sunt 

forte simple, conţin numai numele mortului în nominativ 

saii genitiv, şi sunt săpate pe stincI cu litere cam de” pe 

la începutul secolului al VII inainte de Christos 4). Vin apol 

câte-va inscripţiuni funerare (secol. VI) din Athena şi Egina, 

cu simplu numele mortului şi al tatălui celuf mort?), unele 

sunt în versuri ?) elegiace, de la 2 până la 4 cel mult). 

Inscripţiunile posterisre a, pe lângă numele” defunctului, 

patronimicul şi demoticul săi, tar cele din epoca romani 
_mai adaogă laude pompose pentru cei morţi şi cuvinte de 
consolaţiune pentru cet rămaşi în viaţă 5). Unele inscrip- 
țiuni' nu sunt epitafe, ci un fel de însciințări către public, 
înălțate pe locurile de îngropăciune de către proprietarii 
lor, ca să afirme drepturile de posesiune şi să amenințe 

4 . Ă . . ” i . . . . i ) Kirchhoff, Studien zur Geschichte des gricchischeu Alphaveis, edit. Ill-a, 
p. 50; Inscriptiones. graccac antiquissimac 437 seq. 

=) Corpus Inscriplionum Alticarum, |. 
pe . i 

) Kaibel, Fpigrammata gracca ex lapidibus conlecta, Berlin 1878 nr. 2, 
6, 7, 16 cte. d . , SR 

3 Platon punea regulă ca lărgimea marmurelor funerare să nu fie mai 
mare e cât spaţiul cerut de patru versuri hexametre. Inscripţiunile funerare 
metrice cele mai vechi se reduce obicinuit la un singur vers sai două: între 
16 exemple din Corpus Inscriplionum  Atlicarum, v. |, numai nr. 463 are 4 
versuri, două distichuri; restul (405, 4607—474, 475—479, 481, 482) se com- 
pune sau. dintr un vers (hexametru), sai -din dou&: versuri (un hexametru şi 
pentamelru Sai doui hexametri). Cf. Neubauer, Jfermes X 156 

"5) Kaibel, op. cit. - ”
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pe cei ce ar viola şi jefui mormintele. De aceia vedem 
mormintele încredințate pazei lui Pluton, Demetrii, Perse- 
fonei, Furiilor şi altor deităţi infernale!). Ele se considerati 
în genere ca altare consacrate; violarea lor era socotită ca 
o crimă. contra deilor. 

Pentru acelaş motiv epitafele greceşti din epoca romană Forma 9:K 
” încep adesea cu cuvintele 0zois zarardovtore Sati „dovior scrise în 

„prescurtare: 0G-KA-—0-K-—0-KAT:-—K-0601:—0:X etc.?) 

Mai găsim: Qzoic fppoaw, dxiuoow sai simplu daiuosw,. Ne 

întimpină chiar A M=— Ais Mâwdovs?). 

E încă de observat, că după constatările lui Kuma- 
nudes), tâte inscripţiunile funerare cu. numele în casul 
dativ sati în care se găsesce ti saii tev provin din epoca 

romană, şi că vorbele yaipe şi „pnors nu se află în epitafele 
“ Athenienilor, ci numai în ale streinilor, ca formulă de sa- 

lutare pe pământul attic5). 

Xpăoros, care a înălțat pyramida funerară, se întituleză Do), Ape 

îzirponos "A prsusioridos. Un trib sat văi) "A preustoiae în Thracia - ii 

figureză pe dou& monumente găsite la Philippopolis şi ri- 

dicate pentru împărații M. Aurelius şi L. Verus"). 

bodi) 'Apzeuewniac îşi derivă de sigur numele de la deiţa 

Artemis, ca şi tribul cu acelaşi nume din Smyrna”). 

1) De ex. Corpus Inscriptionum Graccarum, |, 916 :—Iapaithupe zots a 
sapdowots Yots <păzo sd Tipo poh)caetw, Ihobzou ard Aripenzpt uri Ilegoepirg vai "Epr- 

vot vad mâst *pis va Vontos Veois. | 

.2) Vedi Corpus Inscript. Graecar. .IV, indices, p. 25, 31. - 

3) Corpus Inscript. Graccar. |, 5870. 
4) "Accis Enfpepul îibpQtot, Athena, 1871. 

5) Despre uaipe, ypmzâs şi alte formule obicinuite, vedi $ VII de sub 

numărul următor 87. | 

6) C. 1. Gr. 1 2047 = Dumont, Mdlanges p. 240 nr. 57": "Arată zb7t 
dnip ss tâv Abrorpurogny vtenz aud aloulolv îvupoviis, M. Abeqhloo "Arometylob) zi A, 

Adeqhioo Obigoo "Appzwazăvy, biizzas vali Lzios o. Mrprob [să gol că ieplrz] eye Dra] 

vApreuztatiăe pază tegw]aăray, Eliag/]odwos "Ahgetoo Ilosstâwvinv, Ezipehrjrebornos (bhaovtob 

Eo5atuovos rob vai «bhunviu/05. | 

C. |. Gr. 1 2048 =— Dumont, Mălanges p. 336 nr. 44: PAadi sbya ete. 

CE, nr. 2047. Azens Mnatiuov obs xhlilveezs pateu 3bA43tV GV sois Drodipraet în ză 

tâtetyl epohij "Apreuztoriât “dori ss anhastaz, Emtpehnrebonos (Dhaftov Edâniuovos 705 ua 

PhaQeuvod. - ” . - : 

7) C. 1. Gr. 3266..
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„SL. Provenina: Necunoscută., A făcut parte din colec- 
țiunea r&posatului General Mavros. | 

- 

$. II. Natura: Mic altar cylindric de marmură având să- 
pată formula obicinuită pe monumente funerare : Xp 
iar de desubtul inscripţiunei doui 
lande, 

Lungimea: 0.52; în circuit: 1%,22 

tz “paipe, 

bucraui împletiţi cu ghir-
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$. II. Texu : 

XPUSTE 
XAIPE 

„Se IV. Literatura; S'a publicat de Ern. Desjardins, op. cit. 

nr. 33, pag. 39. N 
Ş. V. Lectura: 

Xenoră xoige 

Traducere : Bunule, salutare ! 

Ş. VI. Epoca. Aproximativ, începutul. secolului al II-lea 

d. Chr. 

, $. VII. Ovservaţiuni: In epitafele greceşti găsim adeseaLori Xpnari paiza. 

numele unui mort urmat de adjectivul xpnazăs; bun, blând, - 

binevoitor, drept şi înţelept etc., nici odată însă când mortul: * 

este un cetăţean: athenian 1). Xpqorăs servă şi când'ne adre- 

săm în vorbire: & ypmoră, & Xpnari, & xpnsroi, şi se întrebuin- 

țeză şi ca substantiv cu şi fâră articol: oi xpmazol Sai xpnarei. 

Răposaţi! numindu-se obicinuit de Romani Manes, adică cu- 

raţii, luminele, bunii, Grecii traduceaii pe Manes prin 

pprnoro: 2). e | | 
Xoipe, paipere, Xaiperov, imperativul lui -zaipuw, este o formulă 

forte obicinuită de salutare şi de bună urare: bucură-te, 

să-ți fie de bine. Ea se întrebuinţeză şi când cine-va îşi ia 

adio sati rămas bun, ca lat. salve şi vale; ea este şi.ul- 

'timul cuvânt de adio cu care r&posatul pornesce către un 

viitor necunoscut ; ea se rostea la ducerea mortului pentru 

îngropăciune, la stingerea rugului pe care ardea cadavrul, 

ca şi la îngroparea r&ămăşiţelor mortuare, având o relațiune 

adîncă cu separaţiunea morţii şi cu trecerea sufletului în o 

1) Corpus Inscript. Grace. 924, 928, 931, 968, 1002, 1007. 

3 Preller, Rămische Dithologie $, Il 66.
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viaţă superioară, la care ajungea răposatul după ce a intrat 

în luntrea lui Charon. 

De aceea xaipz Ne întîmpină obicinuit pe pretrele fune- 

rare: Xpnorăs ap, NXpnori sati “no aie pissi va ho paie, 

zposrpiis Voip, edosfi,s '/ai02, dcpadii “paie, 70:09 00 pe P[I Aa 

Apevare aips; .pwos “(poză Ape, "Tis sait -/aipers 7 ph25 G munţi Gz 

pomi, la care mortul une-ori răspunde : spiţe zi cd sail 

Y . 7 a - + . . *. — Doza ssmira 1 

numai pai 05, ai 05 "8, pe 47: 00, î:$ mo i, mapofica [Ape etc.*) 

„Ornamentați Asupra ornamentaţiunei altarului cu cel doi bucrani 

aminteşte poa observăm că de ordinar unul sait dot bucrant sunt repre- 

robolice sentaţi pe altarele taurobolice, arae taurobolicae, adică 

înălțate pentru păstrarea şi consacrarea amintirei unui tau- 

“robol, ob taurobolium. Taurobol  (sadpos Biz) SE numia 

sacrificiul unui taur, sati mai bine, purificaţiunea prin sân- 

_gele unui taur jertfit. Asemenea sacrificii solemnele se ofe- 

rea în genere Cybelei sait mumel deilor şi amantului el 

- Attis. Originea cultului trebue căutată în Asia, de unde 

apoi sa răspândit în Jtalia meridională, Gallia şi uprope în 

tot imperiul roman. Se săpa. o râpă adincă, unde descin- 

dea persâna care, îmbrăcată într'o togă de mătase, voia 

să se purifice, purtând pe cap panglice sacre, o coronă de 

aur. şi alte lucruri misteri6se. D'asupra gropii se punea o 

podelă de scânduri cu multe găuri. Pe podlă se junghea 

un taur coronat cu flori şi având cârnele şi fruntea împo- 

dobite cu mici plăci de aur; sângele scurgâ&ndu-se prin găuri, 

stropea pe 'omul din gropă ; acesta ţinea deschisă gura ca să . 

înghiţă sângele şi să nu lase a cădea jos nici măcar o sin- . 

gură picătură. Apoi ast-fel stropit de sânge pe haine şi pe 

corp, eleşea afară din grâpă; tâtă lumea se prosterna înaintea 

lui, i-se închina şi il socotea ca mântuit de tote crimele sale 

şi regenerat pentru vecie. Asemenea purificaţiuni se puteai 

face pentru mai multe persone de odată, bărbaţi şi femei, 

% GC. L. Gr. 1088, 1090, 1093, 904, 1956, 8278 ete.—Cf. Sal. Rei 
Trail FEpigraphie grecque, p. 495. e AN00, 029 ele. ct Sel. Remo
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pentru orașe întregi şi pentru împ&raţi.!) După aceea se 
luati organele genitale (vires) ale .taurilor jertfiți şi se în- 
gropaii aiurea cu mare pompă; în fine se înălța un mMo- 

nument numit «altarul sai piatra taurobolului» împodobit 
cu bucrani, adică cu baso-reliefuri ce representaii capete 
de boi împletite cu ghirlande.?) | 
| Decoraţiunea de altmintrelea cu bucranii se intrebu- 

ințeză nu numai la tauroboli, ci şi aiurea la frise sati fron- 

tone, aşa în cât monumentul cu inscripţiunea Xpmară paăpe NU 

pote fi raportat la ceremonia taurobolică. i 

1) Fontenelle Llistoire des Oracles, 2, &.—G. Boissier, lu, religion romuine, 

[, 415; C. Iulian, op. cit.-|, 34. | 

2) G. Boissier, op. cit. |, 416. Vedi desemnul unui asemenea altar tau- 

robolic la C. Iulian, op. cit. |, 31 şi 32; pe o faţă un cap de boii; pealta, 

“un 'cap de berbece; pe altă latură o sabie recurbată cu cârlig: cnsis hamalus, 

de care! vorbesce Ovidius, Metam., 5, 8. — Despre tauroboli cf. van Dale, De 

oraculis velerum cthnicorum ' 1700; idem, De origine ac ritibus sacri 'Taurubolii ; 

1702.—Boissier, Inscript. de Lyon p. 99—38; 0.1. L.'VI, 497—512; IX, : 

_1538—49 ete.
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| Ş. L Proveninţa: Acest monument a făcut parte din colec- 

Hunea Generalului Mavros, fiind probabil cumpărat din 
Grecia. | oa DE 

S. 11. Natura: Este un relief-votiv de marmură, având col-
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ţul superior din drepta sfărămat, iar relieful pe alocurea 'teşit. 
Represintă aşa rumitul „ospăț funebru. o 

Nălţime': 0.57; lărgime : 0*.47 ; grosime : 0”.08. 
Operă grecescă şi de o lucrătură mijlocie. 

Intre doui stilpi, cari suportă o architravă, este un pat. 

sati kline, pe care stă un bărbat jumătate culcat, rezemân- 

du-şi braţul stîng pe o perină..(Capul şi umărul sting lip- 

sesc). Imbrăcămintea bărbatului consistă dințr'un chiton lung 

şi dintr'un himation înfăşurat peste picidre şi de acolo tras 

peste umărul sting, pe care'l învelesce împreună cu braţul. 

Mâna stîngă ţine "orizontal o cupă de .b&ut, cea dreptă, re re- 

zemată pe pole, ţine un măr saă alt fruct. 

Inaintea clinei se află o masă cu trei picidre (7mensa 

tripes, trapeza, spizovs) şi pe dânsa fructe. La stinga şade 

o femeie pe un scaun fără rezemătâre ; ; e întorsă spre “drepta, 

pici6rele le ţine pe un scăunel. E îmbrăcată: cu chiton lung 

şi cu himation care acoperă tot corpul împreună cu ca- 

pul; rămâne g6lă numai mâna stingă ; acesta, ridicată fiind 

către obraz, pare a indica gestul unei adinci tristeţe. 

Sub scaun : în scund- relief şi de o statură cu totul mică, | 

o servitore stă în piciore întorsă spre drepta; e îmbrăcată 

cu chiton lung; mâna stingă, al căreia cot se reazămă pe 

cea dreptă, e ridicat, având acelaş gest al tristeţei. 

La drepta mesei, representat tot aşa mic, stă în pi- 

ciore un băiat întors spre stinga ; ţine. picidrele încrucişate ; 

e îmbrăcat cu un chiton scurt încins la mijloc şi are ace- 

la aş gest ca şi figurile precedente. 

| “Sub relief se află săpată inscripţiunea. 

Ş: Ul. Textul: 

ANOAAOAGOPOX 

NEIKIOI XAIPE 

8. IV. Literatura: Inscripţiunea s'a publicat de not în Dacia 

7
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înainte de Romani, p. 315; bas-relieful se dă la lumină 
acum pentru prima-oră. 

$. V. Lectura: 

"Azol)âdopos Nerziov “aips, 

Traducere: Apollodoros, fiul lut Neikias, salutare ! 

$. VI. Evoca: Cam primul secol al erer nostre. 

Ş. VII: Otservaţiuni: Despre representaţiunea «osptţului fu- nebru» vedi mat la vale $. VII de sub nr. go. 
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Ş: 1. Provenima: Acest monument cu proveninţă din Grecia 
a figurat: de asemenea în collecţiunea Generalului Mavros, 

$. IL. Natura: Relief-votiv de piatră calcarie, .păstrat în 

intregime cu mici stricăciuni. Represintă «ospățul funebru». 

Nălţime: 0”.68; Lăţime: 02.36; . . Ma 
Grosime: 0".09.: | | 

Operă grecâscă şi de o execuţiune mai bună de cât 

precedenta. 
Pe un fund adincit şi încadrat se represintă un bărbat - 

pe o cline. Obrazul stricat, îmbrăcămintea : chiton şi mantie. 

Cotul stîng rezemat pe o perină; braţul drept întins oferă 

o corână femeii ce stă la stinga pe un scaun înalt. Femeia 

e 'nbrăcată cu chiton şi cu mantie lungă, care lasă ase 

vedea jos chitonul; mantia acoperă tot corpul afară de 

obraz; măna dreptă ridicată spre obraz indică gestul tristeţii. 

Inaintea scaunului se află în scund-relief şi representată 

din faţă (en face) o servitâre de' asemenea tristă. 

In dreptul clinei o masă scundă cu trei picidre cu pră- 

jituri sai fructe 'pe dânsa. La drepta mesei, un băiat cu 

piciorele încrucișate stă trist în picidre. | 

Băiatul şi servitârea sunt representaţi în proporţiuni 

mai mici. | | Ia 

Primul rînd al inscripţiunei este săpat d'asupra relie- 

"fului, Yar cele-lalte 3 rinduri de desubt. | 

S. II Tex: 

NOYMIUNIOS APTENIALPOY 

ANN JONYPIONOS OTLA 

pup PENU AE NOYMILNIOY | 

OY APTEMIAQPOT XANPETE
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Relief-votiv cu representaţiunea cospăţului funebru»
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-Ş. IV. Literatura: Textul inscripțiunei s'a publicat de not în 
Dacia înainte de Romani, pag. 315; bas-relieful. se: re- 
produce aci pentru prima-6ră. 

Ş. V. Lectura: Novp:rjytos "A premădpob, "Ajyoy Zovpibvos do'yărnp, ov 

îă Novyumyioo rod "Aprepmâtpov, -Xaiipere (sic). 

Traducere : Numenius fiul lui Artemidoros, Anon fiica 

lui Zopyrionos, sogia. lui Numenius fiul lui Artemidoros, 
salutare vou& ! 

„VI. Epoca: Se pâte data pe la începutul primului secol 

după. Christos. 

$. VII. Observaţiunr: Asupra «ospăţului funebru» vei mai | 

la vale Ş. VII de sub no. următor.
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sare un porc mistreţ sub -un trunchiă de arbore. Un câne 
sub cal se repede asupra mistrețului şi '1 muşcă de pictor. 

De desubt inscripţiunea, puţin fracturată la început. 

$. 1. Text 

PYPHAIOX ALOTENE 

Ş. IV. Literatura: Textul inscripţiunei s'a publicat de not în 
Dacia înainte de Romani p. 316. Bas-relieful se reproduce 
aci pentru ântâia-6ră, | 

Ş. V. Lectura: Adpijdtos Atoyăms 

Traducere : Aurelius Dioghenes. 

8. VL. Epoca: Fragmentul pote fi datat cu âproximaţiune 
in a doua jumttate a secolului I-iii d. Christos. | 

S. VII. Ovservaţiuni: Asupra reliefurilor cu: heroul thrac, ca 
şi asupra naturei heroului thrac, am vorbit deja mai înainte 
la inscripţiunea nr. 13. Aci vom relua cestiunea' generală 

în a sa întregime, ocupându-ne apot în special despre <oș- 
p&ţul funebru» !). Se | | 

Heros (pus) a avut în cursul timpului diferite însemnări : 

mai ântâiti «heroii r&sboinic» <luptător»?) ; apoi «heroii le-: 

__1) A se vede pentru expunerea de mai la vale mai ales: F. Dencken în 

W. H. Roscher, Ausfiihrliches Lexikon der Gricchischen und Romischen Dlytho- . 

logie, 1 s. v. Heros colona 2441—2589. — Cf. de asemenea A. Furtwiingler, 

Sogenanntes « Todtenmahl» — Relief mit Inschrift, Miinchen 1897 ; dem Sanuul. 

Savouroff, Sculpt. Einleit. p. 29 seq. — Milchhăfer în Tahrb. d. Inst. 1887 p. 

25 seq.— Tocilescu, Dacia înainte de Romană, p. 314 nota 244'cu literatura 

acolo indicată. ” o 

2) Homer, Ilias, B 110; E 748; 7 67; 0 230; 261; 702 şi 733; 

T 34; 41:78; 7396. , 

Ileros (fjpwe)



" Cultul, 
heroilor. 
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endar» «heroii din vechime» !) şi în fine <semi-deit» «fiinţă 

a cultului divin> ?) în special a cultului chtonic. 

Credinţa în hero! de asemenea s'a desfăşurat pe două 

căi opuse: când de la dei s'a scoborit la.om, când de la 

om s'a suit la dei. Acestă din urmă transformare a cul- 

tului morţilor în cultul heroilor, adoraţiunea adică ca hero! 

a unora din strămoşii răposaţi, s'a întimplat mat târdiii, după-ce 

popsrele dobândiră lăcuinţe fixe pentru: denşii și morminte 

familiare pentru r&posaţii lor; atunci numai cultul morţilor 

şi strămoşilor a putut lua nascere. 3) a 

Ast-fel cultul deilor chtonici, cultul heroilor şi cultul 

morţilor stai în strinsă legiătură ; heroul are o. natură în- 

doită: pe de o parte este un om muritor dintr'un timp le- 

gendar, un om insă care a trăit în realitate pe pământ; pe 

de altă parte este o ființă divină, dar nu un dei deplin, nici 

- semi-deu, 1) nict demon sai un subaltern al deilor *), de şi 

une-ori pâte fi şi dânsul numit: 9z6s sai aipoy. Heroil sunt 

spiritele r&posaţilor, cari ai trăit odini6ră ca Gmeni şi din 

6meni stai facut heroi numai după morte. Ca atari ci ai 

trecut la:o viață superidră, ca o clasă deosebită de ființe, 

“care pâte fi înşirată pe Jăngă dei şi pe lângă Gmeni. Et 

sunt suflete, cari după mârte şi după despărţirea lor de 

corp ati o viaţă superidră, eternă. 

1) Homer, Odyssce, a-189; fi 99; c 44; 7 185; 0.134; 0 299: 44. 
De asemenea în restul epicei, la Hesiod,” cyclul 'Theban, Pindar, Plato etc. 

„2) lias M 23 “muideo: = heroi. Pindar, Plato intrebuinț6ză cuvântul cu 

însemnare epică, ca şi sacrală. Istoricii, oratorii şi chiar tragicii întrebuinț6ză nu- 

mai înţelesul al douilea. Dar semideii, îui9sot, nu este denumirea proprie a he- 

roilor ca fiinţe spirituale, ci a heroilor şi regilor epocel legendare, mai ales din 

timpul r&sbâielor pentru Thebe şi Troja. Ei sunt deci finfe 2, iar nu spirite 

zevelate, sunt un fel de Gmeni, iar nu spirite sai demoni, ci sunt fii de dei şi 

de femei muritâre. 
3 o .. . . . ” 

5) In a. 620 a. Chr. Dracon scriind legile sai obicetul pămentului pentru 
patria sa Athena, recomandă ca Athenienii să adore nu numai pe dei dar şi 

. L-AI) A .: . 9, . . 

pe heroii părintescă, după obicciul strămoşese (Porphyrius, de abstinentia 4,29); 
deci a heroilor exista cu mult mai înainte, din timpuri străvechi 

Lucian dial. mort. 3,2 num inţă ; u d .3, esce pe heros o ființă care 8 wire % 
mis toc, puse Vzds vai covaputpirepâv torty, E 0.€ pie dear 

5 ş bi * . PE + 
) De aci succesiunea cunoscută : Ye6s, dat, “pus, ddpuonoş.
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Lăcuinţa mortului-ca şi a heroului este: mormântul ; 

prin mormânt, ef comunică cu lumea din afară; mormântul 

este locul unde li se aduce sacrificii şi Li se dă ospeţe, căci” 
heroii putând face bine, ca şi răi, Gmenilor, aceştia caută . 
prin asemenea mijlâce ca să-i înblindescă şi să-i determine 
nu numai a nu-i vătăma, dar a-i şi feri de rele. De aci şi 

epitetul de mîntuitori (Gurijpec), ce- -l pârtă dânşii împreună cu - 

| deii chtonici. 

Mormântul heroului se înalţă intrun loc mai i deosebit şi 
la vederea tutulor: pe piaţa saii agora oraşului, în Pryta- 
neum, şi fiind-că heroul este protectorul oraşului şi al ţării, 

mormântul lui se găsea la pârta oraşului sai în punctul cel 

“mat depărtat al. hotarelor ţării. Faptul că în acel mormânt 
se păstreză: 6sele heroului, saii ori-ce rămăşiţă din corpul 

lui, alcătuia legătura strinsă a heroului cu mormântul săi, 

şi cu: oraşul s6ii ţara unde se afla acel mormânt. De aceea. 

la nevoie se căuta să se aducă 6sele heroilor şi să se m-. 

gr6pe pe pământul patriei, cum face de es. Athena în a. 

476 a. Chr. când aduce din Skyros osele sai pretinsele 

mâşte ale lui Theseus, ca să le depună în Theseion 1). Nu- 

mai din acest moment heroul Theseii s'a înlănţuit pe vecie 

de Athena. | 

Heroii sunt ajutorele nedespărţite ale omului, ca şi ale 

oraşului, în tote împrejurările fericite şi nefericite. Ca pro- 

tectori adevăraţi, ei părăsesc la. vreme: de r&sboiii lăcaşu - 

rile lor, îmbracă forma omenescă, apucă . armele şi se luptă 

alăturea saii în fruntea vitejilor. In bătălia de la Marathon 

Theseii se arată armat din .creştet pentn tălpi, şi duce pe 

Greci contra Barbarilor 2). Tot atunci și heroul local Echet- 

los ?), precum | la Salamine, Kychreus?),. în formă de şerpe, şi 

Aias şi Telamon, daii victoria Grecilor. Ba Xenophonte € dice 

1) Plutarch, Cimon 3, “Theseu 36; Păusanias, 3, 3,7. 

2) Plutareh, Zhescă, 35. 

3) Pausanias, |, 13, 3; 32, 5. 

4) 1dem, 1, 36. 1. | 
” 27
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că, mulțămită numai heroilor şi ajutorelor lor, Grecia a de- 

venit în r&sbotul cu Perșii, invincibilă 1). 

Cât pentru formele adoraţiunei heroilor, îndată ce se 

admitea existența unui mormânt cu heroii, se lua măsuri 

pe cale publică sati privată pentru “întemelerea. cultului ; 

mormântul, recunoscibil după tumulus saii după o platră 

comemorativă, era împrejmuit, se facea plantaţiuni de măs- 

“lint împrejur (dumbrava sacră cu tot terenul consacrat he- 

roului, oră Sat zâuzvos), Se construia un heroon (pâoy, mică 

capelă asemuită templului şi mat adesea înălțată d'asupra 

chiar a mormântului), înzestrându-se cu altare, cu statua 

de cult, cu unelte de sacrificii, trapeza, za pentru lecti- 

sternii, odore şi venituri ; în fine se instituiaii sacrificiile şi 

s&rbătorile anuale, cum şi preoții ce aveaii să serve la altar. 

Asemenea capele, altare funerare şi morminte ale morţilor 

heroisaţi, erai împrăştiate prin tâtă ţara, prin cimitire şi pe 

drumuri, pe la porţile şi în pieţele oraşelor (în casul din 

urmă raat ales când mormântul şi heroonul erai ale he- 

roului fundator oizsrijs),. înaintea intrării caselor, chiar şi în 

interiorul lor, în ai, cu deosebire lângă vatra casei 2). 

Sacrificiul se aducea la mormânt, într'un loc anume 

destinat pentru primirea darurilor consacrate: o gropi, 0 

pivniţă, un altar, precum s'a descoperit în sanctuarele ma! 

multor deităţi chtonice. Astfel bunidră la Acrae (adi Pala- 

zolo, în Sicilia), într'o pesceră semicirculară scobită în stincă 

sa aflat aşedate prin firide 'relieluri cu representarea os- 

ptţului funebru, şi sub firide se citesc cuvintele: IPO» 

„ATA005, sati NPQ: sati simplu 11.3) De asemenea în heroonul 

dela Olympia, micul altar (zopâpa, Bou) compus din stra- 

turi de pietre cu inscripţiunea IIPOOP saă IIP9O5, IIPOON 4) 

şi destinat pentru arderea jertfelor închinate. 

îȘ 1) Xenophonte, Cyneg, 1, 17. — Delphii este apărat de către doi heroi 
locali contra unei cete persane ce năvălise asupră-i. 

2 V li e 1 . ani , construia eneken, op. cit. col.:2493 descrierea resturilor unor asemenea 

5) von Stackelberg, op. cit.. 

4) Curtius, Die Altare v. Olympia 21 se z , >. 9 q. Despre zsy&pu vedi Liwy i 
d, arch. Inst. 2 (1887), Milchhăfer, Ji. d. ath. Tst. e 807) 203 ii -
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“Rugăciunea şi sacrificiul erati actele esenţiale ale cul- 
tului heroilor; pe herot.se făcea mat adesea jurămintele; 

lor li se adresaii şi li se cântaii hymnuri; rugătorii ridicati 
mâna dreptă saii amândouă mânile, ori îngenuchiaii înaintea 
altarului sai statuii heroului. E i 

Sacrificiile constaii din jertfe, ospefe, 'stropituri pe jos 
cu vin (libaţiuni) şi daruri. Jertfele de Gmeni şi de cai, obi- 

cinuite la popârele barbare, ca la Scoloţi şi Persant, par a . 

fi fost cu totul:rare la Greci şi într'un timp când încă nu 

se născuse la dânşii cultul heroilor. 

Spre deosebire de chipul cum erati adoraţi qeii, — sa- 

crificiile heroilor se făceii sera sai n6ptea, pe când ale 

deilor numat în timpul dilei ; ele nu se făcei pe un altar înalt, 

ci pe unul scund, une-ori în pesceri, şi animalele de sa- 

crificiă nu putei fi de cât cu părul negru ; când ele se jert- 

_ fâi, capul lor. trebuia să atirne în jos spre pământ, iar nu 

spre cer, 'ca la sacrificiul pentru dei, şi corpul animalului 

se ardea cu totul, neputând cine-va să guste din carnea lui, 

precum. acesta se obictnuia la sacrificiele deilor. 

Pentru că morţii şi heroii ati lipsă de sânge şi de carne 

spre a se hrăni, victima sacrificată era omorită dasupra 

mormântului chiar, aşa că sângele şi bucăţile arse ajungeai 

la heroii prin deschidătura într'adins făcută în mormânt. Cu 

deosebire plăcute erai geilor în genere, şi celor chtonici 

în particular, ca şi heroilor şi morţilor, mâncările (f&w2) şi 

băutura oferite; ospăţul la care dânşii eraii pottiţi consista 

din peme, turte, prăjituri, din care unele cu vârf (zooapidec), ŞI 

alte bucate; deil chtonici şi heroii stai lungiţi la masă ca 

şi muritorii, pe sofă, +), avend înainte-le zpâzeta încărcată 

cu bucate, în mânile lor cupe saii rhytone (cornuri) de băut, 

şi fiind serviţi de câte un servitor şi o servitâre. Asemenea 

întocmire pentru ospătarea deilor se numia de Romani /ec- 

țisternium, care se represintă adesea pe monede, pe vase 

şi pe reliefuri-votive.!) Se închina cu ocasiunea ospețelor 

1) Despre Lectisternii la Romani, vedi YVackermann, das Lectisterniurn, . 

Ianauer Gymn.-Progr. 1888.
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şi daruri de tot felul: flori şi corâne, şuviţe de păr, arme, 

statui, etc, | 

"Pe lângă heroii timpilor străvechi se adoraii şi unit 
contimporani r&posaţi, fiind heroisaţi. Este mare numărul 

inscripţiunilor funerare şi onorare din timpi! posteriori car! 
„numesc pus pe un r&posat; în unele ţări acâsta e denu- 

mirea obicinuită a ori-cărui mort. 1) 

nic plastice le | Sa ne ocupăm acum de representaţiunile artistice ale 
" heroilor şi r&posaţilor heroisaţi. 

Aceste reliefuri sacrale şi sepulcrale pot fi reduse la 
două tipuri de căpetenie: 1) /reroul representat ca răsbolnic sait 
ca vânător pe cal sai. lângă cal, adică heroul-călăreț, şi 

2) heroul representat stând pe tron sai stând lungit pe pat, 

la masă şi ospălendu-se, adică aşa numitul «ospăț funebru». 

Ileroul călăreț Despre primul typ am vorbit deja mat înainte (nr. 13 ; 
el este răspândit aprâpe în tâtă Grecia; nu numa! morţi 

„heroisaţi, dar şi heroi mythici, ba chiar unii dei ni se pre- 
sintă sub acestă formă, așa că nu sc pâte tot-d'auna ho- 
tări căreia din categoriile ar&tate un relief este dedicat. O 
"asemenea nesiguranță există, precum observă Deneken 2), 
în judecata ori-cărui relief votiv în genere, care, atunci 
când îi lipsesce o caracteristică individualisătore, pote fi 
atribuit ori-cărui dei chtonic, tot aşa de bine, ca şi unur: 
heroii sati unui mort heroisat, | | 

Dout'reliefuri votive, unul aflat la Cumae (ad! în Museul 
din Berlin) ŞI cel-alt în Tanagra, pot să ne dea'o idee lim- 
pede despre heroul-călăreţ 5). Si N 

Primul (Ag. 1.) represintă adoraţiunea unut hero de către membrii unei “familii: un tin&r călăreț îmbrăcat cu 
chiton, chlamys şi petasos, la spatele său o femeie, pro- 

1) A se vedea la Deneken 
răposaților. heroisaţi, cum şi 

2) Op. citat, 1 2564, 
3) Deneken, op. cit. 1 2557 seq, 

n op. cit. colGna 25106—2554 enumeraliunea a imscripţiunilor şi monedelor. referitâre.
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Fig 1. Relief votiv gasit la Cumae (Museul din Berlin), 

babil soţia sa, far înaintea lui-şese persâne, din care pri- 

mele trei ţin ridicate. mâna dreptă în semn de suplicaţiune. 

  Ta         
— — m e mă 

  

    
    
  

  

Fig, 2. Relief votiv găsit la Tanagra. . 

>
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Pe lângă gâtul calului se ridică un şerpe, şcerpele heroului, 
Yar sus atirnă armele celui adorat (coit şi scut). După stil, 
relieful aparţine secolului al V-lea a. Chr. | 

Cel alt relief (fig. 2) de marmură pentelică !) arată un 
călăreț îmbrăcat cu chiton, za şi chlamys; este urmat de 
sclavul săi care cu o mână se ţine strins de câda calului, 
Yar cu cea-laltă pârtă pe umăr un lepure omorit; înaintea 
heroului vine o femete, probabil sogia sa, cu o cupă în 

„mâna stângă, şi o cană în cea dreptă; ea îl întinde cupa 
cu vin ca să bea. 

Stilul reliefului indică arta attică a secolului al IV a. Chr. 
Dar typul cel mai r&spindit al călăreţului heroisat este 

“aşa numitul /eroă fhrac, care ne arată pe heroi călare 

leroul tro- 
nd. 

saii lângă cal, întovărăşit de cânele sti, vânând une-ory 
un mistreț; naintea heroului: altarul sati un arbore înco- 
lăcit de un şerpe?). 

Trecem laal doilea typ: herou/ stând pe tron sati la masă. 
* Representaţiunea cea mat veche .a heroului tronând ne 

întimpină pe reliefurile laconice, aflate la satul IKhrysapha 
(nu departe de Sparta). Unul din acestea (Ag. 3) tărat forte 
neregulat într'o placă de marmură albastră-închisă de La- 
conia, fără nici-un cadru, provine dintr'o movilă ridicată pe 
un loc consacrat lui Hermes Chtonios. Ne arată un bărbat 
şi o femeie, în atitudine solemnă, stând pe un tron unic 
saii dublu. Bărbatul, îmbrăcat cu o haină de sărbătâre, cu sandale, cu o tunică lungă, cu himation pe umărul stâng, având părul frisat şi împletit în Şuviţe, ca nişte mătănii. de perle, întinde mâna dreptă cu un gest. bine-voitor, tar în stinga ţine un vas (kantharos). Femeia, purtând în pictâre pantofi cu vârful întors după moda asiatică, cu o mână dă la o parte vălul ce-i acoperea faţa, tar în cea-laltă are o rodie. 

1) Vedi despre acest relief Kârte, Afitţ. d. at. Inst. 3 (1878), 380, 143 ; Friederichs-YYolters, die .Gipsabgiisse antiler Bildcerhe, nr, 1076 ; Stephani, Der ausruhende. Ieral:les, p. 57, 2. 
” 2) Vegi mai amenunţit $. VII de sub inscripțiunea nr. 13,. 

<
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Sub kantharos sunt doui adoranți, înfăţişaţi în dimensiuni cu 
mult maj mici, aducând daruri heroilor: tinărul un cocoş 
şi un oi, tinăra o fire şi o rodie. Un şerpe enorm se ri- 

dică pe lângă rezemătorea tronului şi-şi întinde capul săi 

  

  

    
Fig. 3. Bas-relief gasit la Kkrysapha, în Laconia (Museul din Berlin). 

- ” Înălţimea totală, 0%,87. 

cel cu crâstă şi cu barbă, pe asupra tronului, par'că ar 

voi să-şi ia partea ce i se cuvine din ofranda adusă. 

Acest bas-relief a fost în mod diferit interpretat ; unil!) 

ati voit să vadă pe Asclepios şi Hygia ; alții pe Hades şi 

. 

5) von Sallet, Zeitschrift fir Numismatik, X, 1882, p. 171.
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Persephone') ; este sigur însă că avem aci un ex-voto 

Ospăţul funs- 
rare . 

pentru morţi heroizaţi?), cari “iai chipul divinităţilor infer- 

nale, atestat şi prin şerpele, atributul ordinar al deităţilor 

chtonice 3). 

Cu mult mai numerâse sunt reliefurile așa numite <os- 

peţe funerare», în cari heroul sai moitul se representă lungit 

pe o kline ospătându-se cu cele oferite de către adoratorit 

să. Museul nostru posedă pe lângă cele două reliefuri ma! 

sus descrise (nr. 88 şi 89) încă alte 21: asemenea repre- 

sențaţiuni, din care şese sunt asociate cu heroul-călăreţ. 
Asupra interpretării acestor reliefuri votive, al cărora 

număr trece peste 350, din care aprâpe jumătate provin 
din. Attica şi sunt numerâse în Asia mică, Tracia şi insu- 
lele nordice, — s'a emis tot felul de păreri, unele mai di- 
ferite de cât altele, începând de la Winckelmann şi până 
astă-di, far literatura deja bogată a cestiunei cresce pe 

fie-care di 4). 

Unii voesc a vede pe Esculap şi Hygia; alţii, ospeţe 
în ondrea mortului, sati ospeţe în lumea elyseană; saii în 

fine ospeţe amintind viaţa de familie. Unii cred că ele re- 

presintă .r&posaţi şi le numtră printre monumentele fune- 
rare; alţii susțin din potrivă, că asemenea reliefuri n'aii 

fost. nici-odată monumente funerare, nici ali fost expuse 
ca monumente votive la mormintele menilor ; ci ele înfă- 

:) Milehhoeter, Dfittheil. Athen. 1, p. 459. . 
2) A. Furtwângler, Dittheil. Athen. VU, p. 162. Collection Sulouroff, p 

I; aceiaşi părere a adoptat-o mai pe urmă şi d. Milehhoefer în Dfittheil. Athen. 
IV, p. 163 3. Arch, Zeitung, 1881, p. 293. Cf. Friederiehs-Wolters, op. cit. p- 
29 nr. 58 şi Colignon, Histoire de lu Sculpture grecque, |, 932 seq. 

tab. XXII) ne întimpină calul 
un r&posat heroisat. 

Reinach (Voyage archcologique de Ph. le Bas (Paris 1888) p. 72 

5) Pe un alt relief votiv aflat tot la Khrysapha (Mill. Athen. II, 1877, 
şi cânele, deci nu încape îndoială că e vorba de 

4 . . __. y 
p » Vom cita scrierile mai. însemnate, cele.mai multe enumerate de S. 

2, şi Deneken 
op. cit. col. 2571: Spon, Voyage, t. Il p. 218; Zoega, Bassirelicii antichi, t, 

„1, p. 42; Le Bas, Erpedilion de” Alorce, t. Il, p. 109; 
1846, p. 84; Letronne, îdid., 

Jevue archeologiquc, 
1846, p. 1214; Welcker, Alte Denlmăler, t. II, pp. 232, 271 ; Bătticher, Philologus; t. XVIII (1862), p. 403 ; Konigliches Au-



„elit și mit. Inschrift,, 1897... 
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ţişeză deităţi chtonice, şi heroi” şi că tâte provin din. sanc- 
tuarele heroilor şi divinităţilor chtonice, 

  

  

  
  

L sperie E a Sine Iri FT CI    

  

          

  

  

Fig. 4 Relief cu ospăț funebru găsit în Pirăus,la Athena (Museul din Athena). 

seum, p. 127. No. 235, Stephani, der ausruhende Heracles, p. 79 ; Fiedlaender, 
De operibus anaglyphis în monumentis sepulcralibus ; 1846 ; Eevanogu, die Grab- 
steine der alten Griechen, 1863 ; der Pamilienmahl auf Gr absteinen, 1865 ; Heuzey, 
Alission archcologique de Macddoine, pp. 156, 168, 264, 324; Gazette des Beaux- 
Arts, 1873, t. VII, p. 511; Koehler, Dittheil. des deulschen Instiţ. în Athen. 
t II, p. 245; Fritze,. did. 1896, 347.;. Milehhoefer, îbidem, .t. IV, p. 164; 

- idem Jah. di Inst. 1887 p. 25 seq.; Kumanudis, “Adivaoy, t. V, p. 328; 
Holliinder, de Anaglyphis sepuleralibus quae cenam repraesentare dicuntur, 1865 ; 

"Dumont, Revue proza 1869, II, p. 233, 421; Archives des Aissions, 
2-e sâr., t. V. p. 478; Peinture de la Grâce propre, 54; Conze, iener Si- 
tzungsberichte, 1881, p. 551 ; Fraenkel, Archăol. Zeit., t. XXXIIL, (1875), p. 148; 
„1882, p.-887; Michaelis, did. XXXIV (1876), p. 48; Volters, îbid., “1882, 

p.:800 ; Pottier, Bulletin de corresp. hellen., 1886, t. x, p. 815; Les Ideythes 

blancs, p. 710; Percy Gardner, Journal of hellenic studies, 1884, p. SĂ Evans, 

ibid. 1886, p: 3; Sallet, : Zeitschrift. fir Numismatil, 1878, t. V, p. 3820; 

“NVeil, did. t. vi, 100 ; "Frcehner, Terves-cuites: d” Asie Mineure, p. 13 ; Reinach,. 

| „ Catalogue du Alusce de Constantinople, p. 28 ; Pottier-et Reinach, Năcropole de 

"Alyrina, p. 437: seg.; Friedrichs-YVolters, Gipsabgiisse, p. 3928; A. Furtwângler, 

Sammhing Sabouroff, Sculp. Finleit. p. 29 ; ; idem, Sogenanntes « Todlenmicle— 

ae n... pa
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Să trecem în revistă reliefurile mai însemnate din această 

lasă. i | N 

Ii Un bas-relief de marmoră albă, din secolul al V-lea a. 
| “Chr., descoperit în Pirăus la Athena în 1838, şi numit altă . 

dată «Mârtea lui Socrates» (fig. 4) ne arată un personagiti 

cu barbă, jumătate culcat pe o kline, ţinend în mâna dreptă 

o pateră cu care voesce să bea, pe când înaintea lut este 

trapeza cu bucate (acestea fiind probabil zugrăvite cu timpul 
ai dispărut), iar sub pat, cânele familiar care şi-a primit 

      
    

Fig. 5. — Relief cu ospăț funebru găsitlin Pirăus la Athena (Museul din]JAthena) 

porţiunea. La picidrele klinei o femeie, soţia personagiului, 
stă pe un scaun; iar la stinga ei: un tînăr servitor cu o 
cană de vin, gata ca să servescă. Dovadă că aci nu avem 
o scenă obicinuită, aşa cum se vedea în tote dilele în casa 
Helenului, este figura din drepta; acesta nu pâte fi de cât 
a unui adorant, iar bărbatul de pe kline, dacă nu un geti chto- 
nic, căci lipseşte atributul deilor, dar de sigur un heroii saii un
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mort heroisat, care primesce rugăciuni, sacrificii şi ospeţe.!) 

Pe un “alt bas-relief de marmoră albă găsit tot la Pirăus 

(fig. 5), heroul culcat pe o kline şi purtând pe cap modius 

(atributul deului infernului), ţine cu măna dreptă un corn 

(rhyton) de b&ut, iar cu stînga o cupă; la stinga lui, un 

mic servitor ridică?n sus un vas; înaintea sa, o masă în- 

cărcată de bucate, printre cari se observă prăjituri în formă 

de pyramide. La drepta stă femeia heroului ţinând un obiect: 

[SETE ET TaLNA) 
i: | : -. 
op ZII 5 pai esente ear meet Aa DSD re razei 

  

  

  bi 

Fig. 6.—Relief cu ospăț funebru găsit în Pirăus-la Athena (Museul din Athena). 

în mână. Apoi vin şepte adoranţi, bărbaţi şi femei, din 

care cea din urmă ţine pe cap, pare-se, o cutie cu ofrande. 

D'asupra se vede capul unui cal, negreşit calul heroului călăreț. 

1) Asupra explicării acestui bas-relief opiniunile diferă. Mulţi. cred că am 

avea aci pe piatră un simplu ospăț al unci familii în viaţă ; alţii văd. un sacri- 

ficiii adus mortului încongiurat de membrii familiei sale. Cf. Friederichs. Wol- 

ters, op, cit. p. 347 nr. 1052. In sensul interpretațiunei n6stre vedi Deneken, 

op. cil. |, 2572. îi Sa i
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„ȘI interpretaţiunea acestui bas-relief nu lasă indoiala, că nu 
pâte fi vorba de cât de un heroii sati de un mort heroisat, 1) 

„ Tot ast-fel putem dice şi despre al treilea bas-relief 
aflat de asemenea la Pirtius (fig. 6); aci se vede şi şarpele, 

„atributul chtonic al heroului, iar printre cet şase adoranţi, 
“unul mână un porc la altar pentru a fi sacrificat. :) 

  

  
  

    
Fig. 7. — Relief cu ospăţ,funebru găsit la :Varna *(proprietate privată). 

o Mai frecuente sunt următorele două tipuri de reliefuri 
cu representaţiunea osp&ţului funebru. Ambele monumente 
dateză din epoca greco-romană (fig. 7 şi 8). . 

1) Vedi. Friederichs-Wolters, op. câz, pag. 352 nr. 1059. 2) Idem p. 351 nr: 105$. -
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»* Dar afară de reliefurile cu representaţiunea unui heroii 
nedeterminat, sunt câte-va cari -ne arată stând la masă dei 
sati heroi bine hotăriţi. 

Vom aminti mai ântâiă relieful din glyptotheka d-lui 

  

  

  
      
  

Fig. 8. — Re'ief cu osp&ţ funebru găsit în Macedonia (proprietate privată). 

lacobsen din Copenhagen, descris şi publicat de d. A. 

Furtwângler 1) (fig. 9). Acest reliet attic din secolul. al 

IV-lea a. Chr. înfăţişezi mai ântâiii trei adoranți (un om cu 

e 1) Sogenanntes « Todtenmahl»- Relief mit Inschrifă, Miinchen 1897,
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barbă şi două femei) cu gestul suplicaţiunei. Numele lor 
ni-l spune inscripţiunea: bărbatul se chiamă Olympiodoros, 
femeile: Aristomache şi Theoris; câte-şi tre! sunt închi- 
nătorii ex-votului, cum resultă din cuvântul ây29z0y, ce urmeză 
după nume. Fiinţele adorate sunt: a) Zeus ce stă jumttate 
întins pe kline ; în mâna .dreptă ține o phială, în cea stingă 
un corn de abundență, din care ese afară o prăjitură ; şi 

d) Agathe Tyche (Bunul Noroc) care stă la piciorele klinei 
ținând cu amândout mânile o corână de flori, o szo9vuis, 

      cin e 
AD/LTomaxu OEAnPrIg: ANEoe tavane niTe ATIRI GIA IARA TNI AT PI IDE CI De m0AYPMrOon POL e K AT YIN AT AOnITavoLOYrYnaik ” 

  

    

  

  

    

   

  

   
VOLI as ea TECPTLIDE i27r CT a III 7 FE EDIRNE ORGIE PE RU Ia az ee oa    “ | Sc 

  

  

Fig. 9. — Relief-votiv pentru Zeus Philios şi E itelei "si 
Agathe Tyche (Copenhagen)? | ios şi pentru 

obicinuită la symposii. Un servitor cu o mână e gata a 
scâte din krater vasul (oinochoos) cu vin amestecat cu apă 
pe când cu cea-laltă mână ține o fială. Pe trapeză se v&d turte 
şi prăjituri cu vârf (mopaptdzc), “cari se serviati după masă 
(3eoripa epâaeta) la symposion. Zeus cu capul său. ideal şi cu perul lăsat în plete, pârtă în inscripţie epitetul de Epite- 
leios (= Teleios) şi Philios. Zeus Teleios- este deul căsă-
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toriei, precum Hera Teleia e protectârea căsătoriei şi a 
nascerei copiilor ; Zeus Philios era adorat în casele boga- 
ților ca şi ale săracilor prin lectisternii, adică se: pregătea! 

_o kline şi o trapeză cu bucate, la.care venea deul, se aşeda 
la masă, bea și mânca fără 'ca să plătescă, Kline şi tra- 
peza, precum observă d-nii Furtwăngler şi Milchhăfer, se 
„obicinuesc numai în cultul acelor gei, cari aii un caracter 
mal mult sai mai puţin chtonic, şi al cărora cult, pentru 
acest motiv, stă în legătură cu cultul sufletelor. 

Prin urmare nimic mal natural, de cât de a vedea că 
s'a ales pentru relieful votiv al lui Zeus Philios şi Epiteleios 
tipul <ospăţului funebru» obicinuit la herot şi la tâte dei- 
tăţile chtonice ca. Hades, Asklepios, Herakles, Dioscuri '), 
reliefuri votive, cari s'a aflat în Asklepion, din Athena, în 
sanctuarul lui. A mynos tot acolo, şi în Amphiaraeionul din 
Oropos şi din Rhamnus. 

Conclusiunea la care ajung d-nii Furtwângler şi Milch- 
hâfer este că tâte aceste reliefuri cu <ospățul funebru» nu 
ai fost nici-odată monumente funerare, şi că tâte provin 
din sanctuarele heroilor şi deităților chtonice. Numele ace- 
lora, cărora ele sunt închinate, variaqă după condiţiunile 
locale ; ; dar tâte plecă de la ideia de a onora fiinţa blândă, 
mântuitâre şi binefăcătâre a lumei subterane, prin așter- 
nerea unui pat de paradă şi printr'o trapeză, (lectisternium), . 
la care deul, heroul saii mortul heroisat, se aşedă . cu soția 
sa ca să fie ospătaţi, fiind serviţi de un băiat şi de o ser- 
vitâre, saii numai de unul din doi, precum vedem şi.pe 
reliefurile museului nostru. Mi 

Din reliefuri votive s'a născut monumentele funerare, 
cu decoraţiunea sculpturală a heroului-călăreţ, sai a he-. 
roului la masă care însoţesce epitaful. | 

Dar ideea: primitivă rămâne hotăritâre: este aceeaa 

unui lectisterniuura oferit deilor sai morţilor divinisați, 

1) Deneken op. cit, L 25178 enumeră” bucăţile cu „inseripți votive către. 

- deităţi.
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. s. 1.  Proveniaia: Nu se cun6sce. A figurat. în colecțiunea 
generalului Mavros. 

“s. 1. Naiaca:  Placă de marmură fragmentată lipsind în. 
ceputul ca şi sfirşitul inscripţiunei. Probabil monumentul . 
s'a pus de către Marcus Claudius Philippus pentru libertul 
stii Mărcus : Claudius” Achilles. : 

Nălţime: 0,31; Lăţime: o 0,48; grosime: 0,15.
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Ş. III. Textul 

PIALII 

MKRAAYA 

AXIAACGI 

TOEATTOI| 

Ş. IV. Literatura: S'a publicat de d. Otto Hirschfeld în Zzs- 

graphische Wachiese zum Corpus Îuscriptionum Lalinarum vol, 
ZII, p. 43 ar. 56. 

a V. Lectura: [M(pros) . Răzbâtos] Piulzzos] M(apre) . Kăzoăic] 
Ayudst 76 £abrod [azedenYipto.u.. 

Zraducere : Marcus Claudius Philippus, libertului s&i Mar- 

cus Claudius Achille... (a pus. monumentul). 

Ş. VI. Inscripţiunea dateză probabil din primul secol a erei 

n6stre saă începutul secolului următor. - 

Ş. VIL. Obseraţium: Prenumele şi. gentiliciul pers6nei care a 
ridicat monumentul: A(zpros) Khabîtos Piamog le-am completat 
după ale libertului s&ă, de dre-ce se scie că la Romani sclavul 

iertat de robie lua prenumele și numele gentil al fostului s&i 
patron, şi păstra drept cognume vechiul s&i nume de sclav. 

Prin urmare libertul nostru se numise pe când.se găsia în con- 
dițiune de sclav: Achilles. 

28
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Ş. [. Provenina: Nu se cunsce. Monumentul a figurat în co- 
lecțiunea generalului Mavros. 

$. II. Nara: Bucată de pâtră în formă dreptunghiulară lu- 
crată în chenar pe trei fețe ale sale. 

Inscripțiunea dedicatorie se află săpată într'un singur rind 
în scobitura muchiei, 

Lipsesce aprâpe jumătate din basă și din inscripție. 
Nălțimea: 0",24; Lărgimea: 0,93; 
Grosimea: 0",64. 

  

  

    

  

  
  

Ş. III. Testul : 

ATAGII PTXIL:- ATP: OEOAOy 

P
T
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$. IV. Literatura: Sa publicat de Ernest Desjardins, oz. ci?., 
p. I9nr. 8. 

Ş. V, Lectura: 

"Asţadi, zi * ADdp(1dt05) Oz050[5.... 

Ţraducere : Bunului noroc, lui Aurelius Theodas... 

$. VI. Epoca: Aproximativ a doua jumătate a secolului al 

II-lea d. Chr., judecând după numele Apij:og, care devine fre- 
cuent în epoca Antoninilor. 

$. VII. Obsereaţium; Bucata de petră cu inscripțiune pare a fi 
servit drept soclu (basă) la un monument, saii a figurat în fron- 
tispiciul unui altar ori al unei construcțiuni Gre-care.
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Faţa anteridră şi posteriGră a stelei de marmură cu inscripţiunea afurisaniei. 

$, 1. Provenina: Monumentul a făcut parte din colecțiunea ge- 
neralului Mavros. Asupra provenienței sale probabile din insula 
Rheneia vedi mai la vale $ VII de sub acest număr. 

Ş. IL. Natura: Stelă de marmură având repețită pe amtn- 
două fețele o inscripțiune cu aceiași coprindere. In partea 
de jos monumentul se termină în forma unui picior, pentru 
ca să se potă înfige întrun piedestal. Pe una din fețe, cea .
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Faţa anteri6ră a stelei de marmură cu inscripţiunea afurisaniei 
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anteriGră, se represintă două palme deschise și ridicate în sus 
spre rugăciune, fiind săpate d'asupra inscripțiunei; acum ele sunt 
frinte la marginea superidră din causa rupturei petrii. Pe fața 
opusă fuseseră alte două palme de 'asemenea deschise, cari însă 
aii dispărut până la încheieturile mânii, petra fiind ruptă. 

Nălţimea actuală a stelei: 0,42"; nălțimea inscripțiunei de 
pe fața anteridră 0,19"; idem a feței posteridre: 0,34"; lățime 
0,31"; grosime 0,63". 

Ş. IUL. Tesu: Inscripțiunea de pe tața anteriră, săpată cu 
Gre-care îngrijire, ocupă 13 rinduri, ultimul rind venind pe plinta 
de jos a monumentului. Semnul w ce se vede la litera [ (a 
patra literă de la începutul liniei a 1-a), deși făcut cu dalta, 
dar provine din erdrea lapicidului. ” 

Zextul de pe fata anteridră.:: 

EIILE AA o TMAIRAAEIOT o NOEe NToN 
TPISTo NToNKT PI o NTONIINEYMATON 
FANI ASUS SAPRoSFIII'T.o TEA AQI& o NEI 
SANTASNE AP MA EETSA NT ASTIINTA 

5 AAIMQPoNAOP o NIIPAK AEANEXXBAN 
TASATTIUST o ANALTIo NAIMAAAI 
ROSINA o. TTOSCENIITAIT ol SYoNET 
SA SINATTIIN A PA AREYSASINKAL 
ToISTEKNoISATTONKYPIEoIIANTAE 

10 PoPONKAIOIANCEA o10Eo YONASAY 
XHENTISHMEP o NHMEPAITATIEIN o YTAL 
MEOIKETEIASINAECAIKIISHYT o AIMAToA 
NAITIoNZIITASEISKAITIIN TAXI TUN 

- Pe partea opusă se află aceiași inscripțiune săpată cu 

mai puțină îngrijire și cu litere mai mari; din acestă causă 

textul ocupă aci 19 rînduri și merge în jos până la picio- 

rul. plăcii. Este şi 'o mică deosebire fâră însemnătate: r, ş:
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AOA2 în loc de AOAQI. Apoi câte-va litere stricate: r..7 ultima 

literă. N, din cuventul IIPAKAEAN; r. 8: literile AI din cuvântul 

ANAITION; r. 9: litera Y din OITO; r. 15: litera I din IHMEPAT; 

r. 17——18: literile IM din AIMA. | 

E de observat că în amândouă inscripțiunile litera O este 

mai 'mică de cât restul literilor. 

Textul de pe fata postertără: 

10 

15 

ENIRAAOYMAIRKAIAZIL 

ToNOEoNToNIYHISToNToN 

KYPIoNTONIINEYMA TON 
KAIITASHSSAPK o SENIT: o VS 
AG ADE o NETSANTA XHDAP 
MA KEYS AN TA STIINTA A AI 
ILOP oNAOP o NIIPAKAEA[N] 
EXXEAN TAXA YTII ST o AN[A!J 
TI o N AIMA AAIKO SSI NA o [7] 
TOSTENHTAIToEPoNEY 

XASI NAY THNIIY APMAREYTSA 

SIN KAITo IS TERN o ISAYTTON 

KYPI EOIANTAEO o PONKAI 

OIANTEA o10E o YOIIASAWY 

XI EN TU SII ME PONII MEPA [| 

TAINEINOYTAILM ECIKETEI 

ASINAETAIKIISHST o A [1] 
[M]JATOANAITIONZIITII 

SEISRAITENTAXISTUN 

Ş. IV. Literatura: Sa publicat pentru prima-6ră de către 
d. Otto  Hirschfeld în - Epigrăphische Nachlese zum _Cor- 
Pus Însevaptionum “Latinarum, vol. MII, Wien, 1874, p. 
43— 45 nr. 57. (=. Si/zungsderichte der Wiener Alademie, 
Philos, -histor. Cl. XXXĂVII, p. 403 n. 57). După aceea
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mult regretatul Alex. Odobescu în /sforza Archeologiei, Bucu- 

resci, 1877, pag. 512, a reprodus inscripțiunea de pe fața 

anteriră în facsimile și în transcripțiune. După copia d-lui 

O. Hirschfeld sa reprodus .textul în Sy//oge inseriptionan 

gre&carum iterum edidit Guilelmus Dittenberger, Lipsize 1900 

n. 816, pag. 677, şi în fine, facsimilele de pe amândouă. fețele 
inscripțiunei, ce am pus la disposițiunea d-lui dr. Adolf Wil- 

helm, Secretarul Institutului archeologic din Viena, ai fost pu- 

blicate în /a/reshefle des Oesterreichischeu Archăologischen În- 

stilules în Wien, band IV, Beiblatt,. pag. 14, Wien, 1901. 

2. 5; IPARAEIAN = “Hpazhetoy /hirschfela. Trăsura ce se 

vede după E este sgărietură, iar nu o literă săpată cu dalta. 

$ V. Lecwura: Textul inscripțiunei ambelor fete fiind acelaș, 

transcriem numai pe cel de pe fața anteridră: 

- 

"Eztradodpat vai dă Tv 9sdy rby 

DULGT0V, TV ADp10V TV Ty2vudT0 

mai zăsms orb, Ex mode Bâho z0y2b- 

GaVTAS | Capuarehoavras Ti Ta 

5 )oinwgov Xpoy “Ipăreay,. EpspEay- 

as obris 7 vaizioy gina Dâi- 
“e 2 - , 205, a, 0brws YEvriat role 4povyed- 

Gx6tw odTiv 1 mopuansboaay ua, 

Toic TExwats DT, 4D[is O ada, S- « 

10 vopâv' za oi ăwpzhot De0d, "p za Wp- e 4 a % 

“4 Ev Tî Giuepoy Tpăpa TazzwvobTo! 

ue tasretas, fa Epăwijoms To au 1 d- 

voiztoy ETioss 49) Tijy T/ÎSTIjy. * 

Traducere : Chiăm întru ajutor şi implor pre Dumnedei 

cel pre-inalt, pre stăpinul .spiritelor şi al ori-cărui trup, în 

contra acelora cari prin vicleșug ai ucis or ai otrăvit pe 

nenorocita Heraclea prematur, vărsând cu nedreptate al ci 

sânge nevinovat, pentru ca tot așa să se întimple ucigașilor
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ei sai otrăvitorilor și copiilor lor. O Dâmne ! tu carele tâte. le 

vedi şi voi ângeri ai lui Dumnedei la care ori-ce suflet în 

dioa de astă-di cu rugăciune se umilesce, căutați a r&sbuna sân- 

gele cel nevinovat şi cât mai curend !). 

$. VL Epoca: D-l Otto Hirschfeld, și după dinsul r&posatul 

Odobescu și d. Dittenberger, intemeiându-se pare-se mai mult 

pre conținutul și limba inscripțiunei, de cât pe forma literilor, 

atribue monumentului o dată posteri6ră erei creștine. Primul o 

consideră că nu pâte fi mai vechiă de cât secolul al Il-lea după 

Christos; d. Dittenberger, o aşcză în primul secol după Chris- 

tos, 2) pe când după regretatul Odobescu ea ar fi chiar din se- 

colul al Vl-lea al erei nâstre 3). Forma literilor însă par mai mult 

a vorbi pentru secolul al Il-lea sai primele decenii ale secolului 

Lit înainte de Christos. 

$. VIL: Ohseraţum: Inainte de a explica conținutul curiosei 

inscripțiuni bucurescene şi de a determina categoria  mo- 

numentelor din care face parte, cată să vorbim de o altă 

1) Frasa finală a textului grecesc Tva îpăvetae ză uipa cd ăvuistov Grei, Gc 

ard, iv auyierav este de sigur confusă, din causa verbului &qzijce:s, care nu nu- 

mai că este scris râii în loc de tnrfjsgs, dar nu se găsesce nici la locul săi po- 

trivit., D-l Dittenberger (op. cit. p. 677 notă), presupune cu multă probabilitate, 

„că în conceptul inscripţiunei trasa trebuia să sune ast-fel: vu trio 2 ăyniztov 

ala nat Egânsgs chy sayisenv; dar lapicidul din erdre, de la fu a sărit tocmai 

la îâzijeqs, şi odată ce a apucat să sape verbul îyâx:msas în locul verbului 

tnsîsgs, a mers mai departe cu reproducerea textului întroducând pe (rsqsz:s 

(în loc de &nznoqs) la un loc nepotrivit înainte de zai 2 zazisrnv. In tradu- 

cere, dacă adoptăm corecţiunea propusă de d. Dittenberger, am avâ: «căutaţi 

sângele cel nevinovat și r&sbunaţi-l cât mai curând.> In ori-ce cas sensul este 

de a face să se descopere vinovatul şi de a r&sbuna pe victima sa. In inscrip- 

țiunea din museul naţional din Athena, care conţine acelaş text ca al celei din 

Bucuresci, cu schimbarea numai a numelui fetei omorite (vedi mai departe 

Ş. VII de sub ucest număr) lipsesce verbul (mzpsz:s, proposiţiunea finală având 

numai un verb: îvu îpâtatage să uipa &vutztovy dai zhy cagistny, adică «r&sbunaţi 

sângele nevinovat cât mai curând.» 

- 2) Dittenberger, op. cit. p 677: «lam quoniam omne scriptura genus eum 

primo p. Chr. n. seculo vindicat.....> ” 

3) Al. Odobescu, Istoria Archeologiei, Bucur. 1877 p. 513.
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inscripțiune. păstrătore astă-di în: Museul naţional din Athena 
şi care-stă în legătura cea mai strinsă cu monumentul din 
Bucuresci. | 

Pe la începutul secolului trecut un architect francez, A. 

Blouet, cercetând monumentele antice ale Elladei, a găsit și de- 
semnat la Myconi o stelă funerară pe care a publicat-o în vo- 
lumul al Ill-lea din Zxpedz/iou de Morce, tabela a 13-a fig. 1 

următârea observațiune (pag. 7): «Stelă funerară de marmură 

Stela din Rhc- 
neia, aqi în Mu- 
scul din Atena, 

găsită în Delos cea mare, unde sunt mormintele Delienilor. Acestă 

stelă a fost dessinată la Myconi.» Philippe Le Bas în comen- 

tariul ce face acestei inscripțiuni 1) dice că, deși cele mai multe 

notițe ce însoțesc copiile ce i-ai fost date arată Delos ca locul 
unde sar fi găsit inscripțiunea, totuși, după indicaţiunea d-lui 

Blouet, dinsul rinduesce acestă - inscripțiune printre cele aflate 

în insula Rheneia. Cuvintul principal este că acest monument 

epigrafic fiind după părerea sa din epoca creştină, este proba- 

bil că obiceiul de a se îngropa morţii din Delos. în insula Rhe- 
neia, a trebuit să se păstreze și în urma introducerei creştinis- 

mului în Cyclade. Acestă măsură fusese încă de la început luată 

din motive de salubritate, căci Delos, cu t6tă mica sa întindere, 

ave o populațiune pr€ numer6să compusă mai ales din streinii, 

pe care-i chemă acolo religiunea și încă, și mai mult comerciul, 

în urma derimărei Corinthului cu deosebire. 

Lăsând de o cam-dată la o parte părerea despre originea 

creștină a inscripțiunei, argumentarea învățatului francez asupra 

provenienței monumentului din insula Rheneia, vechiul cimitir al 

învecinatei Delos, rămâne în picidre. 

:) In apendice la Blouet, op. cit. IlI pag. 41 n. 7. Cf. Jascriplions re- 
cueillis en Grece par Ph. Le Bas V p. 185, 269 — Voyage archâologique en 
Grece et eu Asie Mineure fait par ordre du gouvernement franqais pendant 
les annes 1813 et 1844 par Philippe Le Bas et H. W. Waddington, vol. II, 
partie 1V-e, Iles, numărul 2054.
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Cele trei copii ce ave la indemână după acestă inscripțiune 

deosebindu se forte mult între ele, Philippe le Bas le reproduce 

pe câte-și trele, luând de normă următorul text, pe care îl res- 

titue cum se vede mai la vale: 

Textul înscripliunei : 

AAO,. 
ESTO, TA AL... 
AID EIITOYE 
DO. UPAPMAREVCAN 

DIA... e  IOPONAOPONMAP 
OL 2 ASAYTIISTOANALEI 
ONAIDI , . O. INAOYTOSCENILTAI 
TOISDO . . .  SINAYTIINHDAPMAREY 
SASINK. . . .  ERNOISAYTONKYPIE 

10 0IIANTAL, . . ONKRAIOIALTEAOIOEOYQ 
IZA SAPIEXUENTPUSUMEPONU MEPAITA 
NEINOYTA IMEOIK ETELAXIN A ECALK JISHI 
TOATMATOANATTIONR ALPIN P AXISTIIN 

Restituirea înscripțiunel: 

oijăg- 
ci]răy drpiwv 2ar&puov] 27. zovs 
zolveboavras mporioos] îj vappuazsboay- 
[ras Tivâe zi edopov dwpov ude [Tbp- 
o[v îj zoi &4/Eawrlac adriis rd Gvairi= - 
o dipla voi âvădsla căros “făra 
zole tolveboalaiv adriiv îj rapas 

O
D
E
O
N
 

A
A
L
-
U
V
N
W
 

Gas [zoi 7o!s T]Ezvots aăzâv, white . 

=
 
O
 A , 3 7 a 0 zăwra, [Orptovpr]oy usi ci pyedo: dec5,"w 

=
 

ra
 ză Voi, £ Ti) Ginepav Tpăpa, za 

i
 

N
 zswvobTat pe[O]izezeine. To Eye 45% 

=
 

O
 ză apa d Gvaizoy vai zi za/isrn|].
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Traducerea înscripltunei : 

| «Fie ca blestemele pronunțate de către sfinții părinți să 

cadă asupra acelora cari pe furiș aii dat mârtea sai cari ai 

otrăvit- 0, pe acestă victimă” așa de tinără și aşa de frumâsă, 

pre de timpurii răpită iubirei n6stre, sati cari ai vărsat sângele 

ei nevinovat. Da, anathemă asupra ucigașilor ci, asupra otrăvi- 

torilor ei, anatheme asupra copiilor lor. Dâmne, creator al tu- 

tulor lucrurilor, și voi îngeri ai lui Dumnedeii, înaintea căruia, 

„în acestă di, ori-ce suflet se umilesce rugător, pentru ca să r&s- 

bune fără întârdiere sângele nevinovăţiei». 

Astfel, „după Philippe Le Bas, stela acesta frumâsă fusese 

pusă ca să acopere un cenotaf închinat unei tinere fete care 

perise și căreia familia îi adusese ultimele onoruri fără a cun6sce 

felul: morţii ei. 'Dânsul crede . “că numele victimei trebue să fi 

tost în primele două linii, ce nu'le putuse restitui. 

„In fine învățatul francez, după ce apropie acestă impreca- 

țiune de. cele obicinuite în evul-mediii, fie în. ritualele Bisericei 

(formule de excomunicaţiune), fie la finele manuscriptelor (ana- 

themele copiștilor contra celora cari ar fura manuscriptele), ajunge 

la conclusiunea următâre: «Deși caracterele acestei inscripțiuni 

sunt de o formă destul de frumâsă, nu se pote câtuși de puțin, 

cred, comparând-o cu imprecaţiunile de cari vorbii mai sus, 

să-i atribuim o epocă mai depărtată de cât secolul al XI sau 

al XII al erei n6stre». 

O asemenea datare păcătuesce cu cel puţin dou&-spre-dece 

secole, inscripţiunea fiind, cum vom ar€ta mai departe, din se- 

colul al doilea saii cel mai curend din primele decenii ale se- 

colului ânteiii înaintea nascerii lui Christos. 
Restituirea “ inscripţiunei de . asemenea nu este esactă; pentru 

acesta însă n'am put6 aduce o imputare întemeiată învățatului 

francez, care nu ave cunoscință de inscripțiunea nâstră bucu- 

rescenă,: cu al căreia ajutor numai, lacunele .textului de la Rhe-. 

neia pot fi cu siguranță -înplinite.
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Dar până a ne ocupa de acâstă restituire, să urmărim 

sârta monumentului epigrafic în cestiune. 

Găsit la Rheneia, el a fost dus la Mykonos,-unde îl copiă 

Blouet, de la Mykonos fu transportat în muscul din Aegina, 

unde Va vtdut învățatul grec Pittakis și Pa reprodus în facsi- 

mile în *Ezmusgis âp/aooitri, 5153, de la Aegina în fine el a ne- 

merit în museul naţional din Athena :), unde îl regăsi acum în 

urmă d. Adolf Wilhelm și 1 publicâ după o fotografie ?). 

Este o stelă de marmură albă, sus cu un fronton, jos cu 

un picior pentru a fi înfiptă întrun piedestal. Atât partea su- 

peridră, cit și cea despre stinga, sunt r&i stricate. Totuși se 

pâte observă d'asupra inscripțiunei urmele a dout palme tot așa 

deschise și înălțate în sus, ca şi cele de pe stela bucurescenă: 

Monumentul măsâră adi 056" înălțime: 031” penă la 

0:33 lăţime, şi 0'09” grosime. EI pârtă inscripțiunea numai pe 

o față. . 

Asupra epocei inscripțiunei d. Adolf Wilhelm ne spune că 

dd. Th. Homolle, P. Wolters, F. baron Hiller v. Gărtringen, 

fiind rugaţi de a examina piatra din punctul de vedere al scri- 

sorii, acești învățați și distinși epigrafişti saii pronunţat, cu toții, 

inainte de a fi luat cunoscință de conţinutul textului, — pentru 

secolul al II-lea înainte de Christ; acesta firesce nu exclude și 

posibilitatea datării din primele decenii ale secolului următor, 

in ori-ce cas însă nu după jefuirea Delosului din a. SS a. Chr. 

şi derimarea lui. Acestă părere o adoptă și d. Wilhelm, și nu 

cred că sar pute opune ceva serios în contra-i. | | 

Noi reproducem inscripțiunea în cestiune după un ex- 

cellent estampagiii datorit amabilităței d-lui Sklias, direc- 

2) A se ved6 Frânkel, Epigraphisches aus degina p. 8, despre s6rta 

petrelor din Museul de la Aegina și transportarea celor din Rhencia la My- 

konos, Sira şi Aegina. - ” 

__ 2 Zahreshefte des oesterreichischen archăologischen Institules în 1ien, 

V. Beiblati pag. 11. . .
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torul Muzeului Naţional din Athena, şi a d-lui profesor Di- 
vuniotis: . 
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Sferă funerară din Athena. 

Textul: 
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lată cum textul acesta se completeză și se citesce cu aju- 
torul celui bucurescen: 

"Ezuladovlar zi d zdy Vzdy zdy D= 
Whorov [zdy 45pt0v] ză [zvevpăzov 
„Jai zâolns oapr6]s, îzi zods [dd 
vov]eboavrals 7) pappreiaav- 

5 as zi radalizupov ăwzov Map- 
div Epptns]ras abis m ăvain= 

! i 307.0] Ţ 3% 03zwe îvrza ov aiula â3izw]s, (î)vz 03zws viva: 
zois covlebsx]o aoTijy | vappuazeb- 
Gaaty za [rot]s zEzvots adry, pis 

106 zăvra îlrlopăv za: ci &wpzdo: 9z05, + 
zăoa Wo/ij £v Tij Gizpov ptpat Ta- 
zewoorat pe îversias, vo. E4041 975 

rd alua 7 dyaiztoy val iv zeyisTnlv- 

Comparaţiune Din comparațiunea acestui text cu cel bucurescen resultă între stela athe- | - . , sa 
niană şi cea Că amendouă sunt cu totul identice, deosebindu-se numai în dout bucurescenă, 

. . . puncte: ânteii, textul bucurescen conține invocațiunea comina- 
torie contra ucigașilor tinerei ZZeraciea, pe când cel athenian 
îndreptă blestemul. înpotriva- omoritorilor tinerei: Mar/hine; al 
doilea, în partea finală textul bucurescen este confus din causa 
erorii lapicidului, care a pus verbul tzmiozs la un loc nepotrivit 

” şi fără legătură cu ce precede sai urmeză. Ast-fel în loc de tz 
Efâzljoqs 7ă aiua mă dvalzioy GjTiosts vai zijv mapisrmy, cum se citesce 
în inscripțiune, trebuia să sape: îya Omrioms md âvaizov aija val 
Eăvuome rw mayistm 1). În inscripțiunea atheniană din contră, 
lipsesce verbul tr: și proposiţiunea are numai un singur verb: 
îva Eâuijoqs 1 oda mă Gwairioy “mal TR TaxisTry. 

Atară de aceste deosebiri: amândouă cărțile de blestem 
se potrivesc din cuvânt în cuvânt. Amândouă sunt săpate 
pe marmură albă, cu caractere din aceeași epocă, —cele de 
pe stela bucurescenă însă ceva mai puțin îngrijite ; amân- 
două aii aceiași formă, aprâpe aceleși dimensiuni (— cea din 

1) Vedi înapoi pag. 440 nota 1 de unde provine acâstă erdre a lapicidului. 
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Bucuresci în starea actuală e ceva mai mică, dar nu e es- 

clusă posibilitatea de a se fi terminat sus printrun fronton, ca 

și cea din Athena—), acelaș număr de rinduri (13 pe stela 
atheniană şi tot 13 pe faţa anteridră a celei bucurescene);: mai 

„departe, prin suportul de: jos de la fie-care se constată că 

ambele erai destinate să fie înfipte întrun piedestal și să fie 

expuse la capete de morminte, spre a pute fi citite de. tre- 
cători; amendou& în fine purtaii săpate pe densele câte o pe- 

reche de palme deschise și înălțate în sus ca semn de rugă. 
Identitatea lor în conţinut, în felul sctisorii, în aspectul es- 

terior, în forma şi întocmirea lor în genere, nu e de mirare 
decă a făcut pe un învățat ca W. Dittenberger 1) ca să con- 
funde ambele monumente întrunul singur și să emită curi6sa 

părere că inscripțiunea din Bucuresci, publicată pentru prima 

Gră de d. Otto Hirschfeld, nar fi decât inscripțiunea vădută 

de Pittakis la Aegina, adusă la Athena, și publicată în "Epmue- 
pis âp/modonzi, 515 și în colecţiunea lui Le Bas (Iles nr. 2054). 

„Acesta negreșit este o curată erdre, dar ceea-ce ni se 

pare ciudat este faptul, că dintrinsa d-l Adolph Wilhelm cre-. 

iază un merit pentru epigrafistul german care «<a ar&tat rapor-. 

tul dintre stela din Athena și cea din Bucuresci 2)». 

Dacă este într'acesta vre-un merit, decă meritul trebue 

cui-va de recunoscut, apoi negreşit acesta se: cuvine cu tot. 
dreptul regretatului nostru coleg și amic Al. Odobescu.. 

Acest învățat încă din anul 1877, publicând /storiz Archeo-. 

logici, pusese în comparaţiune, iar nu confundase, cele dou€ 

monumente. El dice: «Pe la începutul acestui secol, un. 

1) Sylloge inscriptionum graccarum iterum edidit Guilelmus Ditten- 

-berger, II p. 667: <Ubi inventus sit lapis non constat; fuit quondam Aeginae 

in museo, unde translatus est Athenas in stoam Hadriani. Illinc nescio quo: 

pacto Bukarestum în museum pervenerit, ubi etiamnunc exstat. Edd. Pittakis | 

Eph. 515. Lebas Inser. II 2054. Omnium accuratissime O. Hirschfeld Sitzungs- 

beriehte der K. Akademie der Wissensch. zu Wien LXXVII (1874 IV—VII) 

p. 403 n. 57. - 

3) A. Wilhelm op. cit. p. 12: «Fiir die Stele in Athen, deren Beziehung 

zu dem Bukarester Denkmal aufgezeigt zu haben Dittenbergers Verdienst ist>.
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arhitect francez, .Blouet, explorând monumentele Elladei, a dat, 
la Myconi, peste o mică stelă funerară, purtând pe dinsa o in- 
scripțiune, în multe locuri știrbită, care se cunoscea însă a fi 
dintro epocă creștină; ea provenea din insula Rhenca, vechii 
cimiteriii al invecinatei Delos. O inscripțiune cu aceiași coprin- 
dere, dar completă şi repeţită pe ambele feţe 'ale petrei, o gă- 
sim pe și mai-mica nâstră 'stelă din Bucuresci 1)». Și ceva mai 
departe, meritosul archeolog adăogă:. «Am audit punându-se în 
suspiciune autenticitatea acestui monument. Nu sciii să fie pen- 
tru acesta un alt argument de invocat, de cât marea lui ase- 
muire, în styl și coprins, cu stela din insula Rhenea ; dar por- 
nind pe așa cale, mă tem c'ar trebui să dăruim pe falsari cu 
mai mult de jumătate din monumentele epigrafice existenți adi 
prin musee, și tot de odată să inchipuim că stylul lapidar al 
antichității, compus mai cu totul din formule fârte puţin varia- 
bili, a fost cu mult mai capricios de cum ni-l dovedesc mo- 
numentele ce sunt saii se daii de. vechi.»2) 

Vine acum întrebarea cum trebue să ne explicăm acestă 
izbitore asemuire dintre cele două monumente: Avem 6re îna- 
intea .n6stră una din acele formule de blestem obicinuite în ca- 
suri analoge, când era vorba de a se cere r&sbunarea divină 
contra unui ucigaș necunoscut carele prin viclenie omorise sai 
otrăvise pe o persnă tînără? Repetarea aceleiași formule, in- 
dependent de locul și de timpul unde, când, de cine şi pentru 
cine se repetă, să nu fi avut aceiași putere magică, în credin- 
țele superstiți6se ale antichității, ca descântecele, bunidră, ale 
nstre, ce se repetă întocmai fără altă schimbare de cât a nu- 
melui pers6nei pentru care se descântă? Neindoios că posibili- 
tatea intrebuințării acelorași formule nu este apriori esclusă. 

Asemenea formule objurgatorii sai de afurisanii le ve- 

1) Istoria Archeologiei, Bucur. 1877 p..51l. 
=) Idem p. 513—514. 

 



INSCRIPTIUNI IN LIMBA ELLENA 449 

dem. obicinuindu se în Occident, în cursul evului-medii 1), 

iar în. Orient şi.în țara n6stră până în timpii mai dincâce, 

1) Le Bas, în Blouet, Erpedition de Morte, t. III, nr. 12 citâză câte-va 
exemple: Baluze (Capit. reg. franc. t. II, p. 67 şi urm.) dă două formule de 
excomunicare bisericâscă de la finele secolului al X-lea, unde se chiamă asu- 
pra vinovatului blestemul lui Dun.nedeii şi al îngerilor; o alta, p.675. şi 676, 
unde.el este osindit să aibă în iad, s6rla trădătorului Iuda: «<Hunc divino zelo 
accensi, cum Iuda Domini. proditore, eterna punitione sub anathematis vin- 

culo, nisi resipuerit, in inferno damnatum contradimus». Le Bas citâză şi câte- -va 

exemple din inscripţiuni: Fabretti, Jaser. antig. p. 110 și 111: 

male pereat insepultus 

iaceat. non resurgat 
cum Iuda partem habeat 
Si quis sepulchrum hune 

violaverit 

O alta: 
Locus serini subd. reg 
quem. comparavit ab is 

peciosa. abba contu. 
ta congregatione 
sua. si quis autem lo. 
cum istum biolare 
rit partem abeat ce 
um” uda traditior (sic) 
em dili nostri Ihu 
Sri. Amen 

O'a treia din a. 1131: 

quis heorum nostram vult frangere 
Societatem de oinni honore atque dignitate. 
domino volente cum suis sequacit, 
Sit eiectus. et insuper cum Iuda'et 
Caypha atque Pylato habeat portionem; 
idem turpissimam sustineat mortem ut 
Galelonem qui suos tradidit socios et 

non eius sit memoria sed in asella 
retrorsum sedeat et caudam in-manu'teneat. 

Le Bas, pentru obiceiul: ca osânditul să "fie plimbat pe măgar cu faţa 

întârsă spre câda animalului, citâză pe Zonaras- Annal. XV, 7, şi pe Canta- 

cuzen, Hist. lib. III, c. 29. 
29
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prin chrisâvele domnesci 1), prin cărțile de blestem ale mitro- 

poliților 2) și Patriarchilor, pre cărți și pre manuscrise ?). 

Nu ar trebui Gre să admitem că în casul de față, una și 

aceiași credință superstițiosă, întrun cas cu totul identic, cum 

ar fi omorirea sai otrăvirea a două tinere fete în locuri şi tim- 

puri diferite, să-și fi găsit acelaş mod de expresiune, întrebuin- 
țând una și aceiași formulă consacrată spre a chema rtsbuna- 
rea divină asupra ucigaşilor? 

Lucrul, dicem încă o dată, că este posibil, dar împrejură- 
zile în care se presintă casul ce ne preocupă nu pot fi îndes- 
tulător explicate prin acea posibilitate. 

Intr'adever, iată două monumente săpate cu texturi de- 
săvirșit identice, cu aceleși caractere de scrisre, cu ace- 
lEși mâni rugătâre înălțate în sus, pe același material și în 
acelaș mod expuse; provenința unuia e cunoscută cu cer- 

1) Iată formula de blestem obicinuită prin chris6vele domnesci: «Iar de 
nu va cinsti, nici va înnoi și nici va întări acest hrisoval Domnici-mele, ci îl 
va călca şi îl va rupe şi îl va ruşina, acela -să fie blestemat şi anatemat şi 
afurisit de 318 sfinţi părinţi cei de la Nicheia, şi să aibă parte cu Iuda și cu 
Aria, şi cu alţi necredincioşi Iudei cei ceaii strigat asupra sângelui Domnului 
Dumnegeului și mântuitorului nostru Isus IIristos, şi aii gis: Ia-l, ial, şi răs- 
ticneşte-l pe el, şi sângele lui asupra lor şi asupra copiilor lor. ccia ce este și 
va fi în veci, amin». In chrisovul lui Nicolae Pătraşeu Voâă din 1602 (Thesaur 
de monumente istorice, ed. Papiii, 1 p. 336) formula sună ast-fel: «iar carii 
se vor nevoi şi se vor ispiti a surpa şi a strica mila s(ve)ti besâreco şi po- 
mâna aceasta a nostră ce am faptu noi de bună voia nostră, au va fi domnu, 
au vlădică, au boiari, au megiiaşi, au om sărac, pre acela să-l strice și să-l 
surpe Dumnedeu, şi să-l dezrădăcinâsca de pre pământu, şi pre el și pre fe- 
ciorii lui şi pre toată ruda lui, şi să-i stea părâşi înaintea lui Dumnegeu Prâ- 

_cista şi s(ve)ti Nicolae și rugăciunea aceștii sfinte besGreci; şi în cost veae 
și în cela ce va să fie, şi. să fie trăclet şi afurisit ântâiii de sfăntaa Troiță și de 
cinstita crucea lu H(risto)s, și de sfinţii bezsplâtnici (cei fără de argint) şi de 
siinţii proroci şi de sfinţii apostoli şi mucenici s(ve)tiitelni şi pr(e)pod(o)bnici 
şi de toţi pravednicii și de noi păcătoşii, şi să-i fie partea ca a lui Datftan şi Avirom, şi a feciorilor lui Corei și întru în loc cu Iuda și cu Ariia, cu Ana şi cu Caiafa». | | E 

2) Cărţile de blestem-a jucat un rol fârte însemnat în vechia n6stră le- gislaţiune mai cu s6mă în procesele pentru proprietate... Cum se proceda la citirea acestor cărţi şi se presta jurămîntul cel mare, putem veds din chri- " sovul lui Mateii Basarab pentru desrobirea mănăstirilor închinate. 
:3) Formulele ae blestem obicinuite în chris6ve ne întîmpină și în ana- temele scrise de copiştii saii posesorii -manuseriptelor dăruite la mănăstiri 

sait biserici, contra acelora cari ar îndrăzni să le fure 'sau să le înstreineze. 

e  
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titudine; este: insula Rheneia !) din vecinătatea Delosului ; de- 

spre monumentul cel-alt, se scie atât numai că provine din co- 

lecțiunea Generalului N. Mavros; Acest bine-cuvântat donator 

însă își alcătuise o bună parte a colecțiunilor sale din obiecte . 

și monumente adunate din Grecia continentală și insulară. 

De şi colecțiunea .n'a fost predată în 1865 Museului na. 

ţional de Antichități după un “catalog sai inventar, dar trecerea 

obiectelor în inventarul general al Museului sa făcut sub îngri- 
jirea generosului donator, care era presidentul Comitetului ar- 

cheologic. In acest inventar nu figureză stela funerară a Hera- 

cleii, cum .nu figureză nici-una din numerosele petre cu inscrip- 

țiuni și bucăţile mai mari sculpturale din colecțiunea Mavros ; 

bucăţile mai mici însă: statuete de marmură sai de bronz, bas- 

reliefuri, busturi, vase, etc., obiecte mărunte, sunt trecute în in- 

ventar, cu indicațiunea pentru multe din ele -a locului aflării. 

Stela bucures- 
cenă probabil 
provine din in- 
sula Rhencia. 

Așa despre un fragment de marmură, un picior, se dice în in- 

ventar Ca fost aflat la Zimnicea în a. 1833 (la nr. 65). 

Următrele obiecte sculpturali sunt indicate ca prove- 

nind din Grecia: 1) Marmură represintând un mic mormânt 

antic cu o figură dasupra dormind, găsit la insula Tenos 
în a. 1839 (nr. 44 din inventarul general); :2) Fragment de 

statuetă de marmură : postamentul şi piciârele de la glesne 
în jos, găsit la Athena (nr. 59 inventar); 3) Idem partea 

inferidră a unui grup de figuri, aflat tot la Athena (nr. 103 

invent.). E de observat că pe fragmentele nr. 2 și 3 
se află scris cu cernelă, . probabil chiar de generalul Mavros :: 

«<Admve 1842 Mavros»; 4) Fragment architectonic: de mar- 

1) Încercarea d-lui Dittenberger (op. cit. pag. 677) dea revendica piatra 
pentru insula Thera sub cuvînt că mai cu s6mă în acâstă insulă religiunea : 
creștină s'a r&spândit mai de timpuriu de cât aiurea, este cu totul nefuridată, 
pe inotivul mai întâiii, că cei cari aii publicat inseripțiunea indică insula Rhe- 
neia ca locul de provenienţă; al doilea că, precum s'a arătat deja mai sus, 
acâstă inscripţiune, ea și cea bucureseână, datâză din secolul al II-iea sai în- 

ceputul primului secol înainte. de Christos, epocă care, după cum se va arăta 

mai la vale, nu este în contradicere cu.conţinutul celor două inscripţiuni. - .
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mură. cu inscripțiunea EPEXOEION (nr. 101 invent.); 5. 6. 7). O 

tavă, un blid și. o fiolă de marmură, origina lor de la Athena 
(nr. 107, 108, 109 din invent. general). 

Prin urmare nu este, precum vedem, câtuși de puţin ex-. 
clusă posibilitatea, ca și mica stelă funerară a Heracleii, ușor 
de transportat prin dimensiunile ei, să se fi dobândit de gene- 
ralul Mavros întruna din călătoriile lui în Ellada, în 1839, în 
1842 sai cine scie pote într'alt an. Și atunci părerea că cele 
dou€ inscripţiuni cominatorie ar proveni dintr'unul și acelaș loc 
și ar data dintracelaș timp, capătă pentru sine seri6să consis- 
tență. Precum anathema contra ucigașilor Marthinei sa publicat 
de la Rheneia la Mykonos, apoi de aci la Aegina până ce a 

"ajuns în definitiv la Athena, de ce să nu admitem că și ana- 
thema contra asasinilor Heracleii provine tot din Rheneia și că 
a făcut o călătorie și mai lungă penă la Bucuresci? 

O asemenea consecință a și fost dedusă de către d. Adolf 
Wilhelm, căruia în vara. anului 1900 trimițendu-i facsimile după 
inscripțiunea din museul nostru național, îi atrăgem atenţiunea 
că între textul acestei inscripțiuni și textul aceleia din museul 
Athenian nu există de cât: deosebirea numelui persânei omo- 
rite (copia din Le Bas: nu-mi permite a completa numele de 
Marthina, ci pe acela de Markiana), şi lipsa verbului CI Tiioets 
în textul de la Athena. Tot de-odată îi punem întrebarea, decă. 
cele două inscripțiuni sunt din aceiași epocă, dacă se pâte sci 
ce a devenit inscripțiunea de la Rheneia. D. Wilhelm printr'o 
scrisGre din Athena, cu data de 7. Aug. 1900, mă însciințeză 
că petra de la Rheneia a fost regăsită. de d-sa în colecțiunea 
epigrafică a Museului Naţional din Athena, unde se află, ca și 
alte multe alte petre, fără vre-o indicațiune asupra provenienţei, 
aquisițiunei saă publicării lor. Tin&rul înv&țat, mai departe, con- firmă constatarea ce făcusem asupra deosebirei dintre ambele in- scripțiuni 1), arată că în textul athenian numele fetei omorite este 

, 9 «Wie Sie auf Grund von Le Bas Verăttentlichung erkannt haben und. ich şchon in meiner ersten Mittheilung nach Wien auf Grund dieses und der 
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“Mapdim, un nume rar și care, ca și. Mdpyz este semitic; apoi 
adaogă: «Lucru curios, sai aflat în Rheneia dou& petre fune- 
rare cu reliefuri, una' cu inscripțiunea “pizda ppqsrh paig:, Cea- 
laltă Mapdetyq Edrăazov ypnori -paipe; piatra funerară a Heracleii 
este acum în Athena; aceea a Marthinei e de presupus a fi în 
Syra. Este cel puţin posibil, de și iarăși nu se pâte dovedi, 

ca amândouă aceste pietre funerare şi: cele dou& anatheme să 
aparțină unele altora — anathemele, fuseseră de sigur expuse 

la mormânt sai la cenotaf .(pseudo-mormânt) — și ai fost gă- 

site împreună. Anathema din Athena aparține, după felul scri- 
sorii, secolului al II-lea sait primelor decenii ale secolului [-iă 

înainte de Chr., precum, în acord cu socotința mea, m'ait asigu- 

rat cunoscători fără a fi luat în privire conţinutul textului. In- 

scripțiunile d-tale bucurescene mi se par, de și sunt ceva mai 
puţin îngrijite, a aparţine aceleiași epoce. In ori-ce cas cine-va 

este indrituit, în asemenea împrejurări, a pune ambele stele în 
apropiată relaţiune !).» 

Intr'adevăr în Museul naţional din Athena se află de mai 

anderen Verăffentlichungen und eigener Anschauung des Steines vorher ausei- 
nander gesetizt hatte, sind beide Texte, von der Verschiedenheit des Namen 

und fqrijs=:c abgesehen, vâllia identisch. Der Name auf der jetzt in Athen be- 
îindlichen Stele ist AapYiva, ein sehr seltenes und wie MăpYa semitisches Name». 

1) <Merkwiirdiger Weise haben sich auf Rheneia zwei Grabsteine gefun- 
den mit Reliefs, der eine mit den Inschrift “Ilpâxima ypnsrh yaige, der andere 

Alte dout îns- 

cripţiuni fune- 

rare privitore la 

două tinere: 

Heracleia 

şi Marthine, 

MapSeivn Edrăurov ypnsrh jaipe, cer Grabstein der Herakleia ist jetzt in Athen; - 
der der Marthine vermuthlich in Syra. Es ist wenigstens mâglich, wenn auch 
nicht zu beweisen, dass diese beiden Grabsteine und die beiden Veriluchungen 
zu einander gehren — die Verfluchungen waren sicher auf dem Grabe oder 
Scheingrabe aufge-tellt — und miteinander gefunden worden sind. Die athe- 
nische Verfluchung gehărt der Inhalt nach, wie mir Kenner ohne den Inhalt 
zu beriichsichtigen, mit meinem Urtheil iihereinstimmend, versichert haben 
den zweiten Iahrhundert oder den ersten Iahrzehnten des ersten Iahrhun- 
derts, vor Chr. an.; Ihre Bukarester Inschriften scheinen mir, auch wenn sie 

ctwas_ weniger sorgfăltig sind, derselben zeit anzugehâren. Iedenfalls ist man 

berechtigt beide Stelen unter solchen Umstinden in nahe Bezichung zu setzen.»
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“mult timp următbrea inscripțiune, ce o reproducem după ces- 
tampagii: 

UI PAkNHD ha 
SAS E 

Ilpăzha ensti oipe 

«Heracleia, bunule, salutare 1) 

  

Boeckh, publicând textul între inscripţiunile de la Rhe- 

neia 2), face următorele observaţiuni: «Sub anaglypho a. 1829 

„reperto, in quo femina sedens adstante puella cistam unguen- 

tariam apportante; ex schedis Virleti ed. Le Bas p. 176 n. 249. 
Habeo ex duplicibus». Este deci vorba de o pctră funerară a 
unci “Ilgpăzhra, mârtă în Delos și îngropată la Rhencia. 
"După felul scrisorii textul pare a fi din aceiași epocă cu 

inscripțiunea cominatorie a Heracleii din museul bucurescen. Par- 
ticularitatea formei “Ilpâz)ma în loc de “]lpăxham, trecerea adică 
a lui e în + înaintea vocalelor, ce ne întimpină în multe alte 
exemple, î) se constată în: primul secol înainte şi după Christos, 
dar mai mult în epoca lui August +). 

Conclusiunea că am ave aci p&tra de mormânt 5) a ace- 
leiași Heraclei care figureză în anathema din Bucuresci şi că 
amândouă monumentele sar găsi intr'o relațiune imediată, nu 
pote fi dedusă numai din simpla asemănare de nume, întru cât 
numele Heracleia este destul de răspândit. 

1) Dhynză nr. 1328.—Descripţiunea ci vedi o'la R. Kekule v. Stradonitz, Die antiken Bildwerke în Theseion 261. - - 
2) Corpus Inscriptionum Graecarum IL add. 2322 b. 69=—Le Bas, Voyage archeologique en Grece, II, Iles Rhân6e nr. 2039, 
2) Cî. Guilelmus Dittenberger, Sylloge: inscriptionum Graccarum, edit. II, Indices pag. 226. 

4) Dr. K. Meisterhans, Grammatik der Atlischen Insehriften, zwcite Au- ilage, Berlin 1888, p. 37; E. Sehweizer, Grammatik der Pergamenisehen In- schriften 56. | 
” 3) Dr. W. Pape's, Wârterbuch der griechischen Eigennamen, sub v. Ilgăzheta și Igczhma, 
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Dar iată că tot la Rheneia și cam tot în acelaş timp sa 

aflat o altă piatră funerară publicată de Bâckh !) cu  notița 
următâre 2): 

«In anaglypho mulierem sedentem repraesentante: in Syra 

Rossius transscripsit ex catalogo musei Hermopolitani, quem: 

confecit Cocconis, qui adnotat id ex Delo apportatum  videri». 

Textul inscripțiunei: 

_MAPOGINIIEXTAKTOYIPIICTHXAIPE 
Mapdatyn Eorhzzov “pori. pap: 

«Marthine, fiica lui Eutaktos, bunule, salutare». 

. Imprejurările aflării acestei petre, ca și locul unde ea 

astădi se păstreză, nu le cunâscem; probabil că trebue să fie 

tot în Museul din Syra, unde o copiase Ross. Dar numele 

Map9ivm, ca și Mâpda, amendout de origină semitică 3), sunt 

de tot rare. Nu se pâte cunosce pe terenul propriii grecesc 

de cât un singur exemplu: Map9zivn Kopynh wmvod î£ 0iw, ce figu- 

“reză în lista Orgheonilor dintr'o  inscripțiune aflată în Pireii 

şi datînd din primii ani ai secolului al III-lea după Christos 9; 

d. Wilhelm admite cu probabilitate că pâtra de mai sus a 

Marthinei aparține aceleiaşi epoce ca și majoritatea monumen- 

telor de acelaș fel din Rheneia, de și torma iterilor E și AM 

este ceva mai tărdie 5). - 

Prin urmare acestă petră își găsesce legătură cu inscrip- 

țiuneă cominatorie a " Marthinei din Museul athenian, precum 

aceea 'a Heracleii stă în raport cu inscripțiunea cominato- 

pie a. Heracleii din Museul bucurescen. Este posibil, de și 

nu se pâte dovedi, că cele patru inscripțiuni să fi fost des- 

:) Corpus Inseriptionum, Graccarum, II 2322 b 18 = Le Bas op. cit. 

Iles 2041. 
2) Cî. Frânkel, Epigraphisches aus Aegina, p. 10. 

3) Papes Wârterbuch s. v. Magda. 

-4) Corpus Inseriptionum Atticarum “III 1280 a. r. 44.—W. Dittenberger,: 

Sylloge inscriptionuni graecarum, edit. II nr. 139. 

3 Op. cit., 16. E



Epoca și ori- 
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gropate la un loc și în același timp; cele dout funerare vor fi 

fost aședate' peste mormintele sai cenotafele FHeracleii și Mar. 
thinei,. amendou€ pâte tinere surori omorite sati -otrăvite de 
ucigași necunoscuţi; din acestă causă îndurerații părinți sai 
rude de aprâpe ale victimelor, pe lângă cele dou& petre lu- 
nerarii, mai înalță încă două stele anatheme prin cari imploră 
de la «Dumnedei cel pre înalt» 9205. aros, și de la ingerii 
lui» printruna și aceiași imprecațiune, imploră cu mânile ru- 
găt6re înălțate către Cer, răsbunarea cât mai curând a sânge- 
lui nevinovat. Aceste două stele-anatheme sunt tocmai: aceia 
din Museul bucurescen şi cea din cel Athenian. 

Dar să ne întârcem la cele două anatheme ale nâstre. 
Atât Philippe Le Bas, publicând stela funerară din Mu- 

seul Athenian, cât și d. Otto Hirschfeld, regretatul Al. Odo- 
bescu și d. W. Dittenberger publicând pre cea bucurescenă, 
ai emis părerea că fără îndoială ele sunt de origină creștină, 
fiind un exemplu interesant de trecerea obiceiurilor păgâne, 
asupra creștinismului: Dumnedeul şi ângerii creştinilor luând 
aci locul de curând părăsit de către divinitățile păgâne, mânele 
inălțate în sus spre rugă, păstrând pe monument posițiunea 
lor tradițională, limba în fine a celor dou& inscripțiuni fiind cu 
totul limba întrebuințată de Noul Testament ?). 

Dar atunci cum rtmâne de esplicat forma cea vechiă a 
literilor cari vorbesc, cum am ar&tat mai sus, pentru seco- 
lul al II-lea saă primele decenii ale primului secol înainte 

_1) Otto Hirschfela, 1, c.— Odobescu, op. cit. p.53.—YV. Dittenberger, op. cit. 677 presupune că monumentul provine din insula “Thera, tocmai pentru cuvântul că în acâstă insulă creștinismul s'a “desvoltat mai de timpurii ; ba găsesce chiar într'o inscripţiune (Inser. Gr. ins. Aeg. III p.-81 n. 326,.16) o libertă cu numele “Igcenheta «nomen libertinae, cuius condicionis homines anti- quilus praecipue his sacris studuisse constat», dat din causa frecuenţii numelui nu încercă să susţină identitatea pers6nelor. . 
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de :Christ? D. Wilhelm 1) nu .se îndoesce un moment 'că ori- 

gina creştină 'a ambelor anatheme trebue înlăturată și că' acestea 

deci” proviri din cercuri judaice: «de sigur, dice' d-sa, că Delos 

a fost încă de timpurii sediul unei colonii judaice.» : 
Ca dovedi în sprijinul acestei păreri sar pute aduce ur- 

mătârele: 

-  Anteiă: “numele uncia din fete, „Mape, care de sigur 

este semitic; o 

Al doilea, invocaţiunea ce se face în: ambele anatheme 

către eds bioros «Dumnedeul cel pre înalt»: “Errrzhobuzr vai 

ăt& my 9sdy mov Bhtozovy «Chiăm întru ajutor şi implor pre Dum- 
nedeii cel pre înalt». Intrun studiit remarcabil, publicat de d. 

Professor Dr. Emil Schiirer sub titlu: Die Fuden îm losporani- 
scheu Reiche und die Genossenschaflen der cehâuzvo 0săy Sotoy 

ebendaseldst 2), se stabilesce pe baza unei serii de inscripțiuni 
descoperite în Russia meridională 3) că pe la începutul erei 

n6stre exista în orașele /ar/ikazaeum (adi Kertsch) Gorgzppia 
(adi Anapa) şi Zazais din. regatul Bosphorului cimeric, '0 co- 
lonie ebraică destul de numersă. Sub influența acestei colonii 

se formase multe collegii sai thiase, cari fără a se supune la 
tâte regulele Synagogei, se închinau totuși în chip esclusiv lui 

Ozds Bproros, Acest nume îl dedeâi obicinuit Ebreii Dumnedeului 

lor Jehovah. Pe teritoriul lumei biblice 0zs doro occupă un 

spaţiă întins, mai cu semă în cărțile de mai târdii ale Cano- 

1) In scris6rea din 7 Aug. 1900 : Ich zweitle nicht, dass die Inschriften 

am jiidischen Kreisen stammen».—Idem op. cit.,p. 16: «Christlicher Ursprung 
der beiden 'Verfluchungen ist durch das Alter der Steine ausgeschlossen». 

3) Sitzungsborichie der Koniglich Preussischen Akademie der . IVissen-. 
schaften zu Berlin, 1897, t. XIII, p. 220—225. 

2) Ele figurâză în Latyschew, Juscriptiones antiquae orae septentrio-. 
nalis Ponti Euzini graecae et latinae, vol. Ul (Inseriptiones regni Bosporani), 
Petropoli 18%0. 

(z06 Doroc 
pe teritoriul 

lumel biblice şi 
în lumea 

greco-romană.
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nului î), în Apocryphe 2), în Noul Testament 3), ba vedem 
chiar că autoritățile romane se serviai cu acestă denumire 

spre a designă pe Dumnedeul judaic 4, fiind-că ludeii înșiși 

numiaii ast-fel pe Dumnedeul lor, cum resultă și din monumente 

epigrafice 5). 

Acestă denumire însă caracteristică a Dumnedeului su- 

prem nu ne 'ntâmpină numai la regiunea Mării-Negre și pe te- 

ritoriul lumei biblice, ci în tot Orientul, în peninsula balcanică 

și chiar la Roma 6). 

1) Vedi cuvintele citate de Schiirer și cari corespund cuvintelor din textul 
grecesc: 56 b'iszos, 6 fzis 6 Biitazor, în Genesa 14, 8, 19, 20, 22. Numere 21, 

16; Deuteronom 32, 8; Sam. 22, 14. Psalm. 7, 18. 9, 3. 17, 13. 20,8. 15, 

5. 46, 3. 49, 14 etc. (după nun:erotaţia septuagintei). Iesaia 14, 14. In bu-. 
căţile arameice ale lui Daniel de asemenea pentru & Dzs î dwsz0s, sait numai 
O Biinaros, | 

3) Mai cu sâmă la Sirach ; 6 îatos, zis & i:azos sait bz0z d ibazoş, lizbs 
Di:stog fără articol; 4bptos. 6 Dwszus, ete. Locurile.citate a se ved6 la Schiirer 
op. cit. p. 215 | : . 

3) 6:2 cod lizob zod biizcov Mare. 5, 7; bis biiorov dica: Luc. 1,32; 
îbvauts bistov Luc. 1,35; mpopijrta bibissev Luc. 1,76; bit z0b Dio5 z0b diac» Luc, 
8,23; t05)o: cb Vacd 105 Duicrov- Act. 16, 17; fepzbs mp Seob 05 bvisecv Ilebr, 7, 1. 
In cartea 1V Esra titlu de Aldtissimus, deci grecește îriezos sati & drazos, se dă 
obicinuit lui Dumnegei, nu mai puţin de 68 de ori, cum se vede din Indicele 
la ediţiunea lui Bensly (Cambridge 1895). ! 

4) Seris6rea lui Agrippa către Caligula ap Phio Legat. ad Cajum $ 40 
ed. Mangey II, 592: Asrdturo Tăp în mă îdiwy nposâdv ăvdeţecdu: Voziaş 2vdza/ats 
Ohounbrovs zâ biiszw Veg auWăzasrny “htp. 

5) Intre altele o inscripţiune găsită la Athribis în 'Egyptul de jos (Bul- 
detin de corresp. hell. XIII, 1889 p. 178—182) a unui evrei căpitan de gen- darmerie Ptolemiâus, fiul Iui Epikydes, care împreună cu comunitatea judaică din Athribis construesce o Synagogă lui Ve buiszp: “Tatp Amatiwg Ilcohepatov zat Bust). )iecos Iheondrpag zrohepatos Eainbîov 5 îmtstrar S Toy pohanirây ard oi îv ADs "lovâairi Thy nposzvyiy Veâ: Uizzut, 

*) A se vedă texturile reunite de Schiirer, p. 209--213, cari arată des- luşit legătura ce se stabilea pretutindeni între deul 5t:szos şi Jehovah La acestea d. Fr. Cumont în Supplement & la Revue de V'instruction publique cu Belgique 1897 a adăogat încă alte texturi literare şi câte ce-va din papyri. Repro- duc; din inscripţiuni pe cele următâre: Roma: Usâ: bliczw: cd/hy vE rjazv Ihuvdia Il:arq (C. 1. G. 5929); Athena: "Ayza%p 7544. Lovhia "Acer ztavh Ye iaz atp Matiuov- 705 vio sbxaptorinptov ăvtYquev. Inscripţiunea se află sub chipul unui vultur stând jos (C. I..A. 1 p..487 n.. 138 ]). —- Pirot în Serbia: fă tamrâw Biviozo * sdyijy ăvEorncay sd xotvăv Ze my ldiwy ete. De desubt: Via[eos] Vefatiavăs; deci phry- gianul şi tracicul: Sabazius este identic cu Sie îzijoos Btatog — (Arch. “epigr. Mitth. aus Oesterreich, X, 1886 p. 238). Mai sunt dedicaţiuni către Vzîg stoc” găsite în Bizya (Thracia), în Placia (Mysia), Lesbos, Pergamon, Thyatira, Si- 
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Apoi bwoics ca predicat îl' găsim şi la Ze, întrebuințat de Zebs rbates 

poeţi, de Pausanias şi de monumente epigrafice 1); dar aci el 

este numai o singură deitate 'pe lângă alte multe, o deitate, 
căreia încă din adincă vechime i se ridica templuri în Grecia. 

Prin acestă denumire vagă «de pre înalt» wtozos se dede deului 

un -caracter mai general, mai ales când în cursul primului secol 

după Christos prin tâtă lumea greco-romană începuse ca să. sufle 
un curent 'spre monotheismul deja pregătit prin! filosofia grecă 

și ajutat mai departe prin înriurirea religiunilor orientale 2); Fără 
îndoială că 0zăs Boros, numit mai pe scurt “Itozos, trebue con- 

siderat une-ori ca un succesor al lui 'Zzbs Soros; el este adorat 

pe alocurea sub imaginea unei aquile 3), symbolul lui Zeus +). 

Dar o desvoltare curat grecâscă cu grei ar fi prefăcut pe /eis 

Bptoros în zice Boros, așa că d. Schiirer și Cumont cred că 
acest resultat în mare parte a fost provocat de judaism, și că 
majoritatea inscripțiunilor de acest fel se datoresc | păgânilor 

cari veneraă pe Dumnedeul lui Israel osfeusyo: Oz Btoroy, ÎM- 
preunând cu acest monotheism judaic elemente: de ale concep- 
țiunei grecești a lui Zeus, concepțiune care 'la rândul ei tinde 

către monotheism. Asemenea comunități religi6se de ospâpevo: 
Ozăv Orazoy dăinuiră penă pe la finele secolului al IV în secta: 
Lypsistorzenilor  (Yisrăpo:) din ' Cappadocia, şi în genere din 
Asia-Mică şi Syria, aceştia se 'nchinaii numai «a Tot puter= 

nicului», și întru cât-va focului și. corpurilor luminâse, etc., 

landus (Lydia), Laodicea şi Acmonia, Aezani (Phrygia), Creta, Oypru, Alexan- 
dria etc. — Din izvârele literare: Photius (Bibl. 242) ne a păstrat un resumat 
din Bios “Is:âupov de Damascin unde se vorbesce de bzăs 5:570c); tot asemenea 

Celsus (Orig. contra Celsum I, 24, p. 341, V, 41, p. 609) ed 1733 amintesce de 

mai multe ori pe acelaş deii,—Dintwun fragment inedit al lui Lydus ap. Cu- 
mont,'1. c;: “lovhzuvs 6 Bacthebs păpuv sois “lovântotg '0dru masiv âverțelpu per & 
năsns mpodopiug mov vaăv zod Bviszov fiz0d, resultă că împăratul Iulian, de și pă- 

gân, dar voesce să reconstruiască templul lui Iehovah care pentru dânsul este: 
dzăc b'bioroş. 

name, Bonn 1869, p. 50, 813; şi la Schiirer, op. cit. p. 209—211,. 

2) Schiirer, op. cit., 214, i 

3) Latyschev, op. cit., nr. 437, 445, 450, 
4) Pauly-Wissowa, Real-Encycl. |, 313. 

1) Exemple de Zzds îy:ozos sunt reunite la Hermann, Usener, Gotter-
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nu .primiaii icânele deilor, sacrificiile și circumcisiunea, dar ob- 

servaii Sabbatul și oprirea de la unele mâncări *). Prin atari 

comunități, cari de și nu participaii la Synagogă, dar adorai pe 

Dumnedeul Bibliei, creştinismul a putut grabnic să se -r&spân- 

descă, chiar la Roma, unde propaganda creștinismului pare a fi 

fost îmbrăţișată cu .deosebire de acei «frați» ozâfucwo: 7 Vei, 

din .cari s'a născut primele comunităţi creștine. 
Dintr'o asociaţiune religi6să, care adora cultul csclusiv al lui 

9zbs Bioros, pute să fi făcut parte cele dout tinere copile Mar- 
thine -și Heracleia. Anathemele lor ne arată o religiune care nu 

este nici ceva! specific judaism, nici ceva specific păgânism, ci, 

după cum dice Schiirer, o neutralisare a amendorura. 

Alăturea de. invocarea lui 9zs îw:ozos ?) şi a ângerilor — 

despre cari vom vorbi îndată — vedem obiceiuri și credințe su- 

perstiți6se păgâne greco-romane: ca imprecaţiunile, sculptarea a 

a două mâni. rugătâre pe stelele tunerarie, și altele. 

De aceia din acest punct de vedere, și.mai ales al con- 
ținutului, ar pute r&mâne indiferent decă cele două anatheme 
Sunt. în definitiv de origină creştină sai de origină hebreo- 
păgână, dacă ele aparțin epocei creștine. saii sunt. anteridre 
acestei :epoce.. Amândouă ne duc într'o grecitate biblică 
sai influențată prin biblie; limba lor presintă o asemănare 
fără exemplu de izbitâre cu 'limba Cărţilor Sacre, pentru 
acesta fiind destul a aminti denumiri ca. cele următore date lui 
Dumnedeii : zoptos z&ons Goprds, Ey mâons oxpuds moptsiay, 6 Vas 
sv mwpâzoy îi adons cuprâs, 6 mâna îropâvy; întrebuințarea cu- 
vintelor rzăzizwpos şi ăwpos în Septuaginta ; întorsături de frase 

9) Grigore din Nazianz în Migne Patrol, gr. 35, 990 sq.; Grigorie din Nyssa Migne Patrol. gr. 45, 482, 484; Cyrillus ain Alexandria Migne, Patrol. gr. 68, 282; Cf. Schiirer, op. cit. 221, ! 2 In discusiunea ce a urmat în sânul Academiei de inseripţiuni şi fru- mâse litere din Paris cu ocasiunea comunicaţiunei ce am făcut despre ana- thema bucurescână (şedinţa de la Noemb. 1901), d. Cla:rmont- Gancau a con- testat temeinicia argumentării d-lui Salomon Reinac că Oas Biitczos ar dovedi numai de cât origina semitică și -ante-creştină a inscripţiunei nostre, 9 viszos putând fi invocat şi de o comunitate pâgână nejudaică, î i 
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ca £xvbijoerat aiua âvaintov adapete rd aia ză. Gvvaztov, zâoa.. Woyi, Tists 

ui razewovijpsrat 1). | A 

Al treilea: pe lângă des 5 Buioroc, 1bptos -rây zvebudzoy 4 mons 

caprâs, pe lângă invocațiunea xbpre 6 zawa îropăv anathemele 

n6stre chiamă și pe «îngerii lui Dumnedeii» la care ori-ce su- 
flet în diua de astă-di cu rugăciune se umilesce: vad oi redat 
9205, “ zăoa Wbyi) &v Ti) oduspovy TpepoL razewodTtat peWizzerziac, îl chiamă 

ca să r&sbune sângele cel nevinovat al tinerelor fete omorite. 

Ingerii sunt acele ființe intermediare dintre. cele dou& lumi. 
diametralmente opuse: cea dumnedeiască şi cea pământenă-. 
omenescă. După concepțiunea ebraică Dumnedeii nare nimic, 

direct a face cu lumea, ci curierii sai îngerii lui ai să. stră- 
bată pămentul cu cai şi trăsuri «spre a se informa despre tot 

ce se petrece în lume și de a îndeplini poruncile lui. Din când. 

în când ei se înfățișeză din noii, ca să dea raportul și: să ca- 
pete porunci. mai departe, 2) Mii și mii de myriade sunt aceste 
ființe cari formeză cetele ceresci ale Domnului și al căror rol 

mijlocitor. îl admit: nu numai Ebreii, ci și Christos și Apos- 

tolii. Dar rolul lor mijlocitor între Dumnedeii și 6meni cresce 

cu. deosebire în ultimii .secoli înaintea erei nâstre; apoi în- 

cepe a li se da şi nume: Gavriel, Michael, Raphael, Uriel, 

Raguel, Saragâel, Zâtel, Rufael, Fanuel și alții, din cari însă. 
"numai patru ne întâmpină mai des la Judeii de mai târdii:. 

Michael, Gabriel, Uriel și: Raphael ; aceștia alcătuesc clasa ar-. 

changelilor, generalisimul lor și al tutulor îngerilor în genere fiind 

y 
i 

3) Cf. Hatch-Redpath, Concordance to the Septuagint, unde fie- care pa- 

sagiii în parte este indicat. Pasagele din cele două anatheme: xâgtog rây mvev- 

pâzuv xal zâsng caps, îptavtue, abis md. ăvatztoy alu &âixos, oi rpehot fsob “& 

Tău Vox îv 1 zîpepov nega cametyobrat pot fi comparate cu Faptele Aposto- 

lilor 20, 26: pregrâgouat bpiv îv ni cipepov fpuipa şi cu St; Petru 1,5. 6; ranewu- 

Onze oby 6nă zv uparatăy Jipa 705 dz05 ete. — C. I. Gr. 9120:5 9(sds) zâvy av(ebp)ă- 

TWy 1 ma! S Gu ptOG. 

2) Zacharias 1, 6; comp. Iob. 1. 2. Vegi asupra punctelor ce atingem 

aci şi mai departe despre îngeri monografia lui Georg Stuhifauth, Die Engel 

în der altehristlichen Kunst, Freiburg, 1897, 

0; ărpelo: 
905. 

Ingeril în reli- 
giunea ebraică.
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Michael, al căruia nume însemneză «este ca și .Dumnedeii» și 

se consideră ca «anteluptătorul monotheismului Ebreilor». 

Ingerii în genere sunt ființele acelea însărcinate de a exe- 

cuta poruncile «Domnului Spiritelor», de a vesti darurile şi în- 

sciințările sale, cum face Gabriel către Sfânta Maria spre a-i 

vesti nascerea lui Christos; cu â:ppehes, deppedOippes Sail raippedijpzs, 

cum îi numesc Oraculele Sibiline, se servă Dumnedei, carele 

îngrijesce de 6meni și-i apără prin direcţii supraveghetori și spri-: 

jinitori ai 6menilor, prin ingerii protectori. De aceia era la po- 

porul ebreii, și a trecut apoi și în cercul creștinesc, convingerea 

generală că fie-care popor, fie-care oraș, fie-care sat, fie-care 

Gm își are ângerul săi particular care conduce destinele lor, 

represintă interesele lor, se bucură și suferă o dată cu ei, sunt 

de față la rugăciunele lor; îi mântuesc, îi ajută, îi mângâie, îi 

scapă de duhurile necurate. 

Ei sunt <păzitorii» carii pururea veghiază, carii nu dorm 

nici odată, cari ai priviri peste tot și în tote, de la o margine 
pene la alta a pămentului, nimic nu le rămâne ascuns, nici-un 
fir de păr nu se mișcă omului pe cap, nici-un pas nu face 
acesta de când se nasce și până la mormânt, fără ca ci să nu 
scie. Pe omul pios îl apără de ori-ce neajuns, de ori-ce vicleșug 
și reutate a Satanei; pe cei făr' de Dumnedeii îi pedepsesce, 
și nici-o crimă nu rămâne de el nepedepsită, căci ingerii sunt 
pe pământ din porunca lui. Dumnedei executorii pedepselor 
ceresci, instrumentele în genere ale pedepsii, ba sunt chiar în- 
gerii reali ai r&sbunării 1). 

De aceia nemîngâiații părinți ai Heracleii și Marthinei în- 
tind mânele rugătâre nu numai câtre Dumnedei, carele tâte le 
vede, dar şi către îngerii lui, spre a r&sbuna sângele cel nevi- 
novat și cât mai curând. | 

În  -amândouă „- inscripțiunile-anatheme -se dice : «O . 

Dâmne.! 5 i, Și voii i ai lui Du 
mne.! tu carele tote le „vedi, și voi ingeri ai lui Dum- 

1) A se vedâ Georg Stuhifauth op. cit..p. 34. 
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nedeii la care ori-ce suflet î7 diva de astă-qi cu rugăciune 

se umilesce.» Despre care di. este 6re aci vorba? De o di de 

s&rbătre, „când. se credea că imprecațiunea făcută va fi mai 

bine ascultată de către îngerii, cari.ai s'o ducă înaintea tronului 

lui Dumnedei? Nu scim 1). e 

În privința adoraţiunei îngerilor, toți părinții Bisericei oreş- 

tine combăteii o asemenea adoraţiune și invocare, căci, dicei 
ei, îngerii saii spiritele fiind nisce fiinţe create, anume de Dum- 

nedei create prin Christos, ce crimă mai mare pâte fi de cât 

de a te închina sati de a adora o creatură a lui Dumnedei? 
ar fi o curată idolatrie, un fetişism! Şi tocmai printr'acâsta, mai 
adăogaii părinții Bisericei, Creștinii se deosibeă cu totul de pă- 
gâni și de Ebrei, căci denșii nu se închinat la îngeri, nu voiau 
â sci de vre-o adoraţiune religi6să pentru îngeri.: Ba conciliul 

din Laodicea în Phrygia (între a. 343 şi 381) a pronunțat chiar 
ânathema contra ori-cărei invocaţiuni, contra ori-cărui cult al în- 

gerilor. De aci am pute trage încă o a patra dovadă, că atât 
Marthine, cât şi Heracleia, din inscripțiunile cominatorii, erati 

ebree, iar nu creştine, de și tocmai faptul hotăririi acelui con- 

cilii vorbesce pentru existența în 'sinul creştinătăţii a unor cer- 

curi cari adoraă pe îngeri 2); asemeni cercuri eraă de sigur, 

dacă nu aiurea, erai în Phrygia şi Pisidia, altfel anathema pro- 

nunțată nar fi avut: nici un obiect, şi prin urmare nici-un 

1) Dittenberger, op. cit., 677, pune ca notă la pasagiul de mai sus din 
inseripţiune aceiași întrebare: «Quinam potissimum dies festus intellegendus 
sit, peritioribus diiudicandum relinquo.» | 

2) Numirea de înger, &ppzh)os o găsim pe multe inscripţiuni funerare 
creştine: de:ex. la Fhera (IL. G. Ins. III 933—974; Hiller v. Gărtringen. Die 

Insel Thera I 181). Ca &-ppeho: xarapYâvo: sunt invocaţi într'o tablă de anathemă 
- din Attica: (publicată de E. Ziebarth, Gott. Nachr. 1899 p. 127, 21.) Pe tablele 
gnostice: po: &ppehot ur ăpyrațțehe:, sunt spirite cari se pun la disposiţiunea 

adoratorilor, ca lupă porunca acestora să facă bine saii râit. Ei j6că un mare 

rol, în cercurile de credinţe ale Gnosticilor; fiinţe din firea lor bune, pot să 

facă cuil-va şi răii, căci șunt supuși voinţei fermecătorului şi îndeplinesc po- 

runca lui în chip irresponsabil. Cf..Dieterich Papyrus magica p. 165; Wes- 

sely, Index la papyri greci din Paris şi Londra (Denksehr. Akad. Wien XXĂVI 

1888, p. 130, s. v. ăprpeos);, R. Wiinsch, Sethianische Verflachungsiafelu aus 

Rom, Index s. v. angeli, archangeli. i 

Cultul îngeri- 

lor la creştini,
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înțeles; Ba în cultele judeo-elenistice din Alexandria formulele lor: 

magice invocaii pre po ăppeho al âp:pârpehai. Ca niște creștine 

sai ca niște judee, cele două tinere sus amintite, precum şi cer- 

cul din care făccă ele parte, par a se fi închinat cu deosebire 

îngerilor, căci aceștia sunt mijlocitorii între om și Dumnedeii, 

aceștia arată celui pre înalt dorințele și rugăciunile. omului ; 

aceștia se înfățișeză în locul lui, înaintea lui Dumnedei. De aceia 

cu tâte anathemele Syn6delor, ingerii în tâtă lumea vechiă creș- 

tină ai fost invocaţi, ai fost adoraţi, ba li sai înălțat și li se 

înalță chiar și biserici. 

Ne mai rămâne acum, pentru. a. fini, ca să ne dăm sema 

de originea. și obiceiul acestor anatheme, de credințele super- 

stițiose ce ne destăinuesce conţinutul lor; în fine, despre sem- 
nificaţiunea. celor două mâni ridicate în sus ce figureză pe ana- 
thema bucurescenă și pe alte imprecațiuni de acest fel. 

Obiceiul de a.se chema. mânia r&sbunătâre a uneia sai a 
mai. multor. divinități asupra unei pers6ne cunoscute. saii necu- 
noscute care a săvârșit. o crimă, este fârte vechiă la Grecii an- 
tici 1), ca și la n6murile italice 2). Il găsim deja pe Ia finele se- 
colului al 5-le a. Chr. în întrega Attică. Ori-ce faptă trebue 
să-și aibă r&splată, tapta cea rea însă deii trebue s'o pedepsâscă . 
cât mai. curend și cât mai aspru. Pentru acesta invocaţiunile se 
adresaii deilor ceresci, dar mai cu semă deilor infernali, cărora 
le revenea în special sarcina să răzbune nedreptatea. O impre- 
caţiune de acest fel, âps, era așa de sigur: ascultată. de către 
dei, în. cât.âpă nu însemna la Greci numai imprecațiunea, dar 
tot într'o vreme şi r&sbunarea însăși a divinităței gsay ăpă, 

1) Ziebart, Der Pluch îm Griechischen Recht, Hermes XXX p.. 57 sq. 2) A se -ved6 în genere pentru cele ce urmâză: Curpus Inscriptionum Alticarum, Appendir continens defizionum tabellas în Attica regione repertas, edidit Ricardus Wuensch, Berolini 1897, praefatio.—De acelaş: Sethianische Per. Fluchungstafelui aus Rom. Leipzig 1898.— Wachsmuth Rheihisches A, 7 
Phitologie XVIII, 560 ses. 8 A i , 2sches Museum fiin 
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"Poporul însă de rând, depărtându-se de la religiune, și su- 
perstițios fiind din fire, crede că asemenea imprecaţiuni n'âii 
efect, dacă nu vor fi făcute după preceptele saii formulele _ri- 
tualului, și că arta magică practicată de cei experți pote sili pe 

qei ca să asculte pe cei cari îi imploră. 

Dar pentru acesta nu este destul ca formulele să fie nu- 

mai rostite, cum se obicinuesce în t6te timpurile şi în tâte lo- 

curile, ci ele: trebuia să fie și scrise, căci scrisrea a fost so- 
cotită în toți timpii, mai ales în epocele depărtate, ca ascun- 
„dend întrinsa ceva tainic şi fermecător. De aceia imprecaţiunile, 
„ca să potă ajunge penă la deii infernali, se scriiaă pe un ma- 

terial ceva mai tare de cât lemnul sai pergamentul, anume pe 

table de plumb; acest metal se crede vătămător, ca având în 

sine influență vătămătâre, şi că precum este rece, apoi și pe 

om îl face rece, adică îl ucide; mai este şi greii, și dacă nu-l 

ucide, cel puţin îi îngreuiază umbletul, îi înțelenesce picidrele și 

mânele ca să nu mai facă nimic. | 

Aceste table de plumb, având în genere formă patrată, după 
ce erai scrise, se îndoiaii saii se făcâi sul, se srtăpungeaii cu 

unul sai mai multe cuie de fer, cari jocă aci rolul unor sigilii puse 

pe o scrisâre, și în modul acesta închise sai sigilate se depunci 

în morminte ca într'o cutie de scrisori pentru lumea cea-laltă, 
aruncându-se simplu pe. pământ sai fixându-se pe pereții ca- 

merii mortuare, Mormintele erai locurile potrivite unor aseme- 
nea biurouri poștale, căci se găscă în stăpînirea lui Pluton și a 

Proserpinei; cei ce îngropa ast-fel de tabele nu se preocupai 

de numele mortului :), căruia aparţine mormentul, căci nu aju- 

torul mortului se invoca de dinșii, cum susțin unii înv&țați, ci 

al deilor infernali (De: în/feri) — singura preocupare a lor fiind 

ca scrisorile de: plumb încredințate mormintelor să sosâscă la 

destinată. Se crede că și cuiul de fer dă imprecaţiunei o putere 

9] Vegi despre superstiţiunea cutelor: "Otto Jahn, Veber dori Aberglauben 
des bâsen Blicks, în Ber, der Săchs. Ges d. 1Viss. 1855 p. 105. 

30 
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magică, fiind simbolul fixaţiunei, al consolidării !) și aparţinend 

deiței Ananke, deița neîndurată a destinului, și că dacă cuiul 

a străpuns tăblița, atunci ruga de sigur va fi ascultată 2). 

O asemenea tablă-scris6re era mai adesea-ori concepută 

forte simplu, având pe densa săpat numai numele vrăjmașilor, 

«căci se crede că deii infernali sciii ei ce trebue să facă celui 
anatemisat. Alte-ori se săpa o inscripțiune mai mare. Scrierea 
pe tăblițe la început se făce în chipul obicinuit de la stânga spre 
drepta, cum sunt pupaza Extra; superstițiunea însă socotind 
asemenea scriere ca fiind de bun augur, și deci improprie în 
casurile de imprecaţiune contra dușmanilor, înlocui -piumasa Eat 
îsta, Prin păppara Ezapiszpa, Scriere de la drepta spre stânga ; ba 
schimbă șirul rândurilor, ultimul devenind primul și primul deve- 
nind ultimul 3); sai, spre a li se da o aparință magică, erati 
înșirate împrăștiat. Tăbliţele se scriai de ordinar de către per- 
sonele interesate, când sciaii să scrie, sai de Gmenii ce-și fă- 
cuse o profesiune din arta magiei, de acei preoți cerșetori şi 
profeți de r&spântii, cari, precum ne arată Platon +), mergcii din 
casă în casă pe la bogaţi spunându-le că aă puterea prin formule 
conjuratorii și prin farmece să facă r&ă ori-cărui vrăjmaș ce ar 
ave acele persâne, căci ei dispun de voința deilor. Persânele 
care se serveii de ele, persânele devovente, erai din tâte cla- 
sele societăţii: nobili, ca și 6meni de jos, dar mai ales din clasa 
din urmă: femei și bărbați, sclavi și liberţi, ca și Gmeni liberi, 

:) CE. Wachsmuth Rhein. Museum XVIII, 566; Ilenzen Bull. dell Instit. 
1866 p. 2529; R. Wiinseh, C.I.A. Appendix. 

2) De la obiceiul acesta de a străpunge plăcile de plumb cu cuie (elavi 
figendi) provine numele de defiziones dat de Romani acestor devoliones, ana- theme saii imprecaţiuni, pe cari Grecii le numiaii mază?zauo! de la verbul sz- cadă Sai vazadiu, (zaruâtâ-qpa, amtâiâipt, razad-jvbw, mai rar) din acelaş motiv al cuiului: 26 = leg, leg prin blestem: ligare, Cf. AMeisterhans, op. cit. p. 140,— IVachsmuth, Rhein. us, XVIII, 566. 

2) Exemple la R. WVuensch C. 1. A. Appendix nr. 109 și GG. In inser. 66 a 8 şi 109,5 se gice că precum literilo sunt Ezagiotepu, tot așa să-i mârgă 
treburile aceluia care a fost anathemisat. o 3) Republ. II, p. 364 B.
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Dar nu tâte mormintele se socoteă prielnice a servi drept 
cutie de scris6re; mormintele acelora cari împliniseră spaţiul în- 

„treg și legiuit al vieţei, mormintele celor morţi de bătrânețe li- 

niştită în casele lor, erai lăsate la o parte. Tăbliţele se îngropati 

de preferință în mormintele celora cari nu ajunseseră anii dați 

genului omenesc ca să trăiască, mpiy poipuv Etipesw fiov 1), se îngro- 

paii în mormintele tinerilor și tinerelor (po) 2), sai ale acelora 
cari periseră de o morte silnică (fratodăvzzo) 3). Causa R. Wiinsch 
o esplică prin credința religi6să la Grecii antici că sufletele ce- 

lor morţi silnic saă înainte de timp, până ce să împlinescă anii 

destinaţi lor, trebuiaii să rătăcescă în prejma mormintelor lor, 

şi nu se duceii a se odihni în regatul deilor infernali de cât după 

împlinirea virstei legiuite. Asemenea spirite rătăcitâre, ă)daropse, 

dărra madenwyw, erai socotite mai destoinice și mai voi6se ca să 

facă pe curierii postali ai deilor infernului, ca unele ce petrec 

în pământ și sub pământ. De aceia une-ori defixiunile chiamă 
categoric un dwpoş: d&o ră dop 7 u(ară roătoy rhy rdaoy î) etc., sai 

etopzito ss, veubamuov dwpe 5). Spiritele rătăcitâre ale celor silnic 

și cu nedreptate omorâţi, erai tot într'o vreme și spirite r&s- 

bunătâre; ele nu se odihneii, nici lăsaii în pace pe rudele în 

:1) Sophocles, Antigon, 896. 
2) Intr'un papyr magic din Paris 833: zharoppua pohulo5v midezai] mugă 

&dspov î Bratov Wim. Se preferă încă: râzo:, âzov pes Bopd-pnsay vu povopăgot 
wc Bio, papyrul din Paris 1393 ap. R. Wiensch, C. 1. A. Appendix, p. IV. 

2) Așa Delattre, Revue archeologique XII 1858 p. 157, găsesce o tăbliță 

pusă într'adins pe două cranii, pâte două capete de decapitaţi; ele nu aparţi- 
nâi la corpuri incinerate şi nu s'a găsit nici o urmă de schelete. Pentru cci 
periţi întrun naufragiii, tăbliţele se aruncaii în mare, în rîu, într'o fântână, 
pentru că pe calea acâsta, ele să se ducă la sufletele lor. Vegi Laertius Dio- 
genes VIII $ 31: ză 8: “Egpv.e hipzodut,. pbonov, Exatdijaep obroc siomtunat dând 
zây Guuzuy măs Woyăs nd se sis 4 în Vaharrns. In realitate s'a şi găsit tăblițe 

de plumb acoperite cu o materie albă din causa umidităţei unde a stat. R. 
Wiinsch citâză Papyrul magie CXXI rîndul 45$, care enumărând locurile unde 
se expun defixiunile amintesce ? zozapdv Î py 2 Vihaosy %ipovy î Pan îÎ ete 
optap, deci pământul (mormântul) și apa (mare, rii, fântână) unde pot odihni 

corpurile morţilor. | - | 
4) Defixio găsită la Roma, 1: Gr. Sic. et Ital. 1017. 

5) 'Tablă de plumb aflată la Carthaginea, Bull. de corr. hellen. 1888 p. 299. 
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viaţă, urmărindu-le din generație în generație, pen& ce crima 

săvirşită asupră-le nu era r&sbunată !) | 

Câte-va cuvinte încă despre conţinutul tăblițelor cominatorii. 

Nu se anathemisă prin ele numai pers6na în genere a celui bles- 

temat, dar și tot ce compune ființa sa, ca şi tot ce-i aparţine ?): 

trup și suflet, limba, ca să nu mai potă grăi râu, facultăţile cu- 

getării, ca să nu mai gindescă r&ii, mâni şi picidre, cap, stomac, 

inimă, pântece, părțile obscene ca să nu mai pâtă ave comerciit 

cu soţia saii cu ori-ce altă femee; averea lui, bunul, pacea, și tot 

ce era al lui, ca și sogia și copiii lui, părinții, fraţii și surorile lui, tot 

nemul lui,. amicii lui, toţi câţi vor ave a face cu cl, şi îl vor sus- 

1) Erwin Rohde, Psyche, Freiburg u. Leipzig 1894, p. 210, 255, 373. 

2) Reproducem aci o tăbliță de plumb găsită de curând la Mentana 
(Italia) întrun mormânt împreună cu alte două asemenea. . 

Faţa anteridră: 

«Malcio Nicones oculos, 
manus, dicitos, bracias, uncis 
capilo, caput, pedes, femus, venter, 

natis, um(bi)licus, pectus, mamilas 

collus, os, bucas, dentes, Jabias, 

me(nt)us, oclos, fronte(m), supereili(a), 
scaplas, umerum, nervias, ossu, 
meritas (?), venter, mentula, crus, 
qu(e)stu, lucru, valetudines. defico 
in as tabelas 

Faţa posteridră: 

Rufa Pulica manus, de(n)tes, 
oclos, bracia, venter, mamila, 
pectus, os(5)u, merilas (2), venter 
„„Crus, os, pedes, frontes, 
uncis, dicitos, venter,; 
um(bi)licus, cun(n)us, 
quos (?) ilae Rufas Publica def(i)co 

in as tabelas 

Câte-și trele plăcile sunt publicate î în Ao tizie degli : di 5 Roma, '1900, p. 207.- 210. 9 scavi di Antichită,
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ține pe el, —să. fie blestemaţi, și pedepsiţi 1) în acestă lume 
ca şi în cea-laltă, să nu pâtă călători pe uscat sai pe apă, 
pământul lui să nui rodescă, pe ce o pune mâna să nu-i spo- 
rEscă. Asemenea «anathemata» sâi «ofrande votive» se obici- 

nuesc pân€ adi în amândouă bisericile de Răsărit şi de Apus, 
sunt imprecaţiunile solemnele pronunțate de către un archierei, 
sunt formule întrebuințate în exorcisme şi în cărți de blestem. 

Cu timpul sa ajuns la unele formule hotărite, ca cele din 
descântecele de tot felul ale nâstre, și Deităţile la care de or- 
dinar eraii indreptate asemenea devotiones sai anathemate sunt 
deitățile chtonice: Hermes „nos, deci puterea lui infernală ; 
Gaia, Hades și Persephone, soția lui Hades, care ca regină a 
Infernului, pute vătămă pe cei închinați prin tăblițe lumei in- 
fernale; Hekate, care ca păzitârea drumurilor (Eivoâia) ave sub 
ascultarea sa mormintele, Erinyele, geo: xzazpdenn:, şi alți de- 

moni și dei infernali, despre cari R. Wiinsch tracteză cu am&- 
nuntul în prefața sa la Appendicele publicat pe lângă Corgus 
Juscribtionum Atticarum. In acest appendix se găsesc reunite 
peste 135 tâblițe mai mult saii mai puțin complete, şi i1ş 
fragmente, în limba grecă, latină și oscă, din cari fabe//e de- 
fixionum cea mai mare parte şi cele mai vechi tot-de-odată, 

au fost găsite pe teritoriul Atticei, câte-va în Delos, Theba, 

Tanagra, Megara, Melos, Corceyra 2), Creta, Cnydos2), Kypros, 

în ltalia meridională, la Roma, Alexandria și în fine la Cartha- 

3 et [3, cum se invâcă în n. 93 din Wiinseh, C. 7. A. Appendiz,; ib. 

n. 100, 101; Li pYoiaz (Diltenberger Sylloge înscriptionum gracarum? 615,26). 
2) Despre acestea vedi în special Wachsmuth, Rheinisches Musean, 

XVIII. | 
3 A fost publicate pentru prima 6ră de Newton A history of discoveries 

at Ialicarnassus, Cnidus and Branchidae, London 1863, vol. II, part II, p. 
719 -sqq.—Cf. Wachsmuth Rhein. Mus. XVIII, 510 sqq. şi Bechtel, Dialektin- 
schriften III, 35306 sgq. — Pe cele mai multe din aceste plăci cu devotiones 

pe ele, persâna aiurisită este mai tot-d'auna denunţată răzbunării deilor inter 
nali, Artemis şi fiica ei. «Fie ca el sai ca să n'aibă parte de mila Persepho- 
nci !» este o formulă ce ne întimpină adesea pe aceste plăci. 

Deităţile învu- 
cate în ta- 

blele anatheme.
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ginea, Hadrumet, şi în alte câte-va localităţi din Italia și: 

Britania. 

Iasemnătalea .  Insemnătatea în genere a acestor monumente, unele scrise 
tablelor-ana- 

"e. Jatinesce, altele în limba oscă, cele mai multe în limba grecă, 

resultă şi din faptul că ele ne duc în mijlocul vieţei dilnice a 

celor antici, ne arată amiciţiile și dușmăniile lor, amorurile, do- 

rurile şi speranțele lor, exprimate de dânșii prin scrisori dato- 

rite artei magice și încredințate mormintelor ca să le ducă în 

mâna deilor Infernali. Ne intereseză câte-odată a ști cuvintele 

ce-i împingâi la asemenea anatheme: vedem bunisră, bărbaţi, 

dar mai adesea femei careși r&sbună pentru diferite supărări 

ce ai încercat: furturi, perfidii, trădări; una denunță persna 

care i-a furat brățara sai nu i-a înapoiat hainele împrumutate; 

o alta blestemă pe ceea care i-a răpit bărbatul, sai pe cel 

„care a acusat-o că ar fi incercat să-și otrăvescă soțul; une-ori 

anathemele se îndrepteză contra răilor cetățeni și contra tră- 

dătorilor 1), contra acelora cari aflând lucrurile perdute le re- 

țin și refusă a le da celui ce le-a perdut: adică un “fel de 

anunț prin diare despre recompensa ce aștâptă pe acei cari 

„vor aduce stăpânului lucrul găsit. Un altul perdend un proces 

închină pe protivnicul săi și pe martorii falși cu cari sa ser- 
vit; un al treilea blestemă pe frate-săii că a jefuit de avere, 
lăsându-l să moră de fome şi de miserie; un al patrulea în- 
chină preotesei Junonei Laciniene trei monede de aur ce i se 
furase, cu scop firesce ca Junona să facă a se restitui celui 
ce le perduse 2); ba sunt imprecațiuni contra bâlelor şi contra 
accidentelor climaterice, ca grindina etc., acestea mai ales pe 
petre gravate servind de talisman ; ca să nu mai amintim în 
fine formulele de blestem la sfârșitul legilor grecesci contra 
celor cari vor îndrăsni a călcă disposițiunile lor 3), formule 
cari ne rechemă în minte aceleși anathemate de prin crisovele 
n6stre domnesci. 

9 0.1. G. 3044. 

_2) Franz, GC. 1. G. 5773. 

5) Dittenberger, Sylloge: 523,
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Nu mai puţin. interesantă este o colecțiune de 56 tăblițe 
de plumb cu inscripții în limba latină şi grecă, aflate la Roma 
în a. 1850 în Vigna Marini şi păstrătore astădi în Museo Kir-! 
cheriano din capitala Italiei 1). Ele dateză de pe la finele se- 

colului al IV-lea după Chr., și începutul celui următor, și se ra- 
portă la conducătorii de 'care, agifatores, în jocurile de circ. 

Se scie rolul însemnat ce aveii la Roma și mai târdiii la Bi- 
zanțiă aceste jocuri și luptele dintre cele 4 partide: albi și roșii, 

Tăbliţele aflate 
la Roma. 

verdi și albaștri. Fie-care partidă își ave agitatores ai săi. Aceşti | 

agitatores, cei mai mulţi liberți şi cu o cultură mărginită, ca să 

pâtă vătăma în tot felul pe rivalii lor, îi vedem recurgend la 

fermece. Mijlocul cel mai simplu era de a săpa pe o tablă de 

plumb numele rivalului, anathemisându-l și închinându-l deilor 

infernali, ca să-l schilodescă, să-i ia mânile și pici6rele, sau 
ori-ce alt răii să i se întâmple lui saii cailor cu care va alerga. 

Tabla se îngropa, izbânda se credea asigurată și devoventul era 
liniştit că nare a se mai teme de adversarul sei. Atât de “obici- 

nuite 'erai asemenea fermece printre agitatores, în cât par a fi 

devenit proverbiale, ast-fel că textele juridice vorbesc adesea ori 

de agifatorum maleficia ?). 

Ast-fel întrebuințarea tablelor de plumb ca nişte cărţi 

de blestem, constatată de timpurii în Attica, sa r&spândit 

3 S'a publicat de R. Wiinsch, Sefhianiseche Verfluchungstafelu aus 
Rom, Leipzig, 1898. 

2) Gothotredus in Cod. Theodos. IX, 16, îl: accipiendum id de agitato- 
- ribus qui utique maleficiorum seu magie et incantationum infamia laborabant... 
incantationibus pati “avsims defigebat. Cf. execraţiunile africane din Q. I. L. VIII 
Suppl. 12,508 -11. — Tacit vorbind despre acusarea că Pison ar fi otrăvit pe 
Germanicus, ne spune că în casa lui Pison s'au găsit nişte carminza şi devo- 

tiones (tăblițe de plumb), cari aii fost considerate ca probe în sprijinul bă- 
nuelilor îndreptate contra lui: Tacit, ann. IL 69: reperiebantur solo ac parie- 

tibus erute humanorum corporum reliquiz, carmina ct devotiones ctnomen 
Germanici plumbeis tabulis inscriptum (Comp. Dio Cassius LVII 
18: faca! poholârol pis sta pază 205 dvânuree abzod Epovyses) semiusti cinores 

ac tabo obiiti aliaque malecficia, quis creditur animas nominibus infernis sa- 

crari. — Despre lamine litteratie, vedi Appuleius, melamorph. II 54. Asupra 

obiceiului devoţiunei saii închinării unei pers6ne vorbesce Livius VIII, 9, 6 

menţionând pre Decius, carele însuşi s'a închinat deilor infernului. Se pute 

închină şi un pământ, etc. 

Papyri magicI.
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repede în ultimele secole dinaintea erei nâstre în Grecia conti- 

nentală și insulară, în Italia (Chiar și la Osci 1), dar cu deose- 

bire 'în Egypt. Aci religiunea fiind soră cu termecătoria, cultul 

confundându-se adesea cu magia, sistemele filosofice, mytholo- 

gice și superstiți6se egyptene, babylonene, judaice și grecești, 

amestecate unele cu altele, în orașul Alexandria a produs ceca-ce 

obicinuim a numi gnosticism. cu numerbsele secte gnostice. Par- 

tea esenţială .a acestei doctrine consistă din magie. Prin rosti- 

rea câtor-va cuvinte magice, pe care le înv&ţai de la un preot 

sait de la un mag, credeai că devii a-tot-puternic pe păment, bo- 

gat și fericit, pe vrăjmaşi poţi să-i calci în picidre, pe dei și pe 

morți poți să-i chemi a ţi se arăta aievea saii în vis, etc, iar 

pe lumea cea-l'altă cu rostirea acelorași formule, spiritele rele 

ce ar eși în calea sufletelor pot fi înlăturate. De aci necesitatea 
unei colecțiuni de rețete-formule, ce ni s'a păstrat în așa nu- 
miții papyri magici,- unde găsim noua doctrină a lui Typhon- 
Seth, cu adoraţiunea lui Sabaoth CAGY'Afa69), Adonai-Aidoneus 
și a ângerilor: pro: ăyehot za âppcepushwm datorite influenţei israe- 
lite cu invocaţiunea deiţei grecești Ananke, identificată cu Isis, 
și în fine chiar a pers6nei Mântuitorului, confundat cu Seth 2), 

1) Vedi Pascal, La tavola osca di esecrazione, Napoli 1691. Cf R. Wiinseh 
Appendiz, p. XXIV. 

2) Vegi R. Wiinsch, Sethianisehe Verfluchungstafeln aus Rom, p. 86 şi 
urm. Pe un papyrus bilingui (grec şi exyptân, păstrat în Museul din Leide), 
unul invocă în chip solemn pre Typhon-Seth, cu acelaş cuvânt cu care incepe şi 
cele două stelo funerare din Muscul bucurescân și athenian: "Faramobpunt ce my 
îv 1 wevyeth nvebpuri detvdy opatoy nuvrovpătopa Siby Ve, i Yopozoty xn Epruozotdy î 
pisTâvy oixiay ebozaYoboay dş ifeapăoSrjc Ea îs Alyonzov vai tiv topas” îxzvopâshas (!) "d nâvra “pissuv va! pi, vnbpevog* Enturhobual ce, Tipwy 19% ete. ete. Vedi textul reprodus de C. I. G. Reuvens, Lettres â VW. Letronne, sur les papyrus bilin- gues et grecs du Musce d'antiquites de PUniversite de Leide,  Leide, 1830, p. 39. — Cf. E. Revillout Revue archeologique 1880 p. 168. —R. Wiinsch Ap- pendix p. XXXI. — Epitetul de Faoxpătwp este la origină ebraic (la Septua- ginta' ne "ntîmpină de nenumărate ori în legătură mai ales: xsptos zavtoxpătwp) dar a pătruns și în Noul Testament şi 71 găsim tot aşa de des în literatura patristică. Vegi Schiirer, op. cit. p. 205. — Tot aşa începe ca stela bucurescână și o pi e găsită în Alexandria (adi în Bibliotheca Naţională din aris): aleea Loăpat ce. Thy xăvzwy vă pi nuy dvvăozepuv. ete. Lenormant Rhein. Aus. IX 370; Wachsmuth, ib. XVIII 563, R. Wiinsch, op. Ge pag. XV). hein
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Invocaţiunea „Dar nu tot-d'a-una.. tablele de. anatheme se ascundeă. în gapeatiunea,, 

pămînt sai apă ca să rămână 6menilor necunoscute; ci .unele 

eraii expuse la lumină ca să pâtă fi citite de trecători, şi să 
însciințeze pe cei datori a răzbuna o crimă sai a descoperi un 

furtișag. 1). .De asemenea, eraii ele expuse și atunci când se in- 

voca, după credința păgână, S6rele a tot-vădător și sciitor, spre 
a scâte la lumină o nedreptate făcută și a o pedepsi. 

Ast-fel următârea inscripțiune găsită la Anteopolis în Egypt 

şi păstrătâre în Museul Luvrului *) este îndreptată către deul 

Sarapis 5: 

“Ayroafod, zbpie Lăpaat. Bios 

2 psopbrspos sai Bios vswra- 

pos, Gpipăraţot S=vr0i5Tos, 

abBspwijov &a6 Ilrohzuzios, 
mai Bijo Kâppac, dâs)rds zis 

uijrpes abrây, S'oroputio Ev dp- 
- pp Ilobheos 705 "Avratozohei 

7oy vouGd. Rai ră zdy (==76 zh0ioy). doziy dins- 
701409 

Adică: 

«Priimesce (închinarea acestei stele), domne Sarapis! Besis 

frate mai mare și Besis frate mai mic, amendoi (fiii) lui Sent6ut, 

pilot din Polemais, şi Besis Carbas, unchiul. lor despre mamă, 

omoriți în portul Puchis, din districtul Anteopolis. Și ei (ucigașii) 
arseră barca lor (adică a celor trei uciși).» 

Este interesant că partea: superidră a stelei înfățișeză 

pe cei trei navigatori conduși de către Anubis înaintea lui 

1) Pe o tabelă găsită la Bruttium ap. Wachsmuth, Rhea. Mus. XAIV, 
4714, Iofimann, Dialektinschriften II, 1653, se vorbesce de anathema a , două 
pers6ne care a furat niște lucruri. 

) C.I. G. 4712 b, | 
3) Tot către Oserapis este un papyrus din Vienna (Petretţini, Papiri 

grecoegizj Vienna 1826; R. Winsch op. cit. p. XXAI).
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având pe ele 
duuă mâni ri- 
dicate în sus. 

474 GR, G. TOCILESCU 

Osiris, judecătorul infernului, caz îza//ă mânile în sus în semn 
de invocațiune 1). - 

Representarea a dou& palme deschise, pe care o vtdurăm 

și la stelele funerare din museul bucurescen și cel athenian, ne 
intimpină și pe alte monumente cu inscripțiuni funerare, votive 
și de devoțiune, grecești și romane, de „care s'a ocupat pe larg 
Otto Jahn 2), apoi K. Dilthey 5, domna E. Caetani-Lovatelli +) 
și alții 5). Originea întrebuințării acestui symbol se atribue de 

„unii cercului feniciano-assyric. Pe stelele votive punice nu este 
„emblemă mai des representată de cât acesta, 6), și după unii în- 
vețaţi ca Fr. Lenormant și Philipp Berger, însuși cuvântul se- 
mitic pentru a designa mâna însemneză putere. 

Fără a stărui asupra însemnării originare și întrebuin- 
țării pe monumentele assyriene, babylonene și punice a 
acestui symbol 3), constatăm că în domeniul greco-roman 
el nu pâte ave altă însemnare de cât sait apotropeică sai 
în cele mai multe casuri cominatorică, atunci când este 

1) Musce imperial du Louvre, les inscriptions grecques interprâtâes 
par W. Froehner, nr. 134. - 

| 2) Ueber den Aberglauben des bisen Blicks bei den Alte (Ber. d. Săchs. 
Ges. d. Wissensch. 53 p. 1853 sq.) 

3) Dreî Votivhânde aus Bronze in Archdăolog. — Epigr. Mittheil. aus 
Oesterreich, 11 41 sq. 61 sq. , . 

*) Monumenti Antichi pubbl. per cura del Ace. dei Lincei vol. I 177; Miscellanea areheologica Roma 1891, p. 154. | 
5) A, Noak, Afhen Mitih. 1894 p. 318; R. Hebordey.und E. Kalinka, Be-. richt tiber zwei Reisen îm Sudwest. Kleinasien (Denkschr, Akad., Wien XNLV 1896, p. 52), 
€ K. Dilthey, op. cit, G1. Comp. Mem. de Vacad. de Petersb. VII Scrie, tome 17 (1872) tab. 1—30; Gaz. Archeol. I] (1876) p. 118-121; 155; III (1877) p. 25; 295—37. — Asupra literaturei representării cclor două mâni, vedi Sittl, Gebărden, 307 not. 1—4; Bull. de corr. hell. 1862 p. 501; American Journal of archaeology, V, p. 265; V, p. 47. ENE . *) Tallqvist, Die assyrisehe Beschiârungsserie Magi, Leipzig 1895, atri- - "bue acest obiceiii Assyrienilor. Cf Dieterich, Papyrus magica, p 189. — Ob- servăm un pasagiii din Herodot, IV,.62 despre obiceiul cu ridicarea celor două mâni la Seythi.
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vorba de a se implora ajutorul unei divinități întru descope- 
rirea și pedepsirea ucigașului care a făcut să piară cu nedrep- 

tate un om mai ales în virstă tin&ră. Acesta resultă din con- 

ținutul celor mai multe inscripțiuni pe cari se represintă cele 
două mâni 4). A | 

Rostul acestor mâni se vede și mai clar dintro inscrip- 
țiune găsită la Delos, deci acolo de unde provine probabil și 

stela funerară din Bucuresci: ea ne spune că Theogenes ri- 

dică mânile către Sore și către deița Hagna (Proserpina) chiâ- 

mând blestemul lor asupra unei femei care-i luase un deposit 

de bani; el protestă pentru nevinovăția lui, buna lui credinţă, 

şi conjură pe therapenţi de a pronunța în contra vinovatei im-. 

precaţiunile obicinuite 2). 
Pe stela n6stră cominatorică cele două mâni sunt înălțate 

în sus nu către deul S6re, care se vede înlocuit în chip meca- 
nic, — ci către «Dumnedeul cel pre înalt la care ori-ce suflet . 

în diua de astă-di cu rugăciune se umilește» pentru ca să des- 

copere nedreptatea făcută și să pedepsescă cât mai curând 

pre cela care prin vicleșug şi prematur a omorit saii a otrăvit 

pe tin&ra fată Heracleia. 

:) Inscripţiuni găsite în Attica cu dou& mâni ridicate sunt în C. I. A. nr. 
2550 şi 2881.—0O a treia mai recentă s'a publicat în Azstoy &pyrmtohoițtrây, 1890: 
s. 83,11.—0O a patra se află în Muscul din Berlin, epitaful unui țăran (Beschrei-. 

bung der ant. Skulpluren nr. 803) şi alte două în Museul Tschinili. Kios din 
Constantinopole (Joubin, Monumenis fundraires nr. 108, 123) —Pe o inscripţiune 

funerară din Dorylaion (=—Eski Schehir, în Asia mică) se văd de asemenea 

două palme deschise cu inseripţiunea de desubt: "Agia Congăzovs Ilpotavp rizp 
porfirie yăp Acest symbol este îndestulător pentru a autorisă pe d. '. Noack 
(Ai. Ditth. XIX 1894, p. 318), a conchide, pe baza casurilor analoge, că tin&- 
rul Herodianos din menţionata inscripţiune nu a perit de morte naturală, 
după cum cel puţin așa cred mama sa, şi că prin cele dou& mâni înălțate 
în sus se invocă divinitatea ca să răsbune pe ucigașul, saii pe ori- -cine care 

a pricinuit mârtea, anatemizându-l. ; 

2) Bulletin de Correspondance hellenique 1882, p. 590 nr. „24: o mică stelă 
de marmură, având d'asupra înscripţiunei două mâni ridicate în sus întârse cu 

palmele în faţă, înălţimea fie căreia mâni fiind 0%,055.—A se vede încă Stobâeus' 

floril. (ed. Meineke, v. IV p. LĂI sq.) istoria unui om care jură în fața S6- 

relui şi înalță în sus i nazaszăs di 3vuvrioy rod Veob, îynep Epahhz cvvisropu notizaYat, 

Cid gras “ăvarzivac 35 zâv 2ây yepăy popi etzev bs ele. Obiceiul de a jura în iaţa 

sorelui se vede şi la Gerinani. CE. Grimm deutsche Rechisalterthiimer 'p. 893.
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Resultă limpede din cele expuse pent aci, că anathema 

bucurescenă a Heracleii fiind identică cu aceea din Athena 

a Marthinei: prin material, conţinut, aspect și scris6re, ca şi 
prin figurarea celor două mâni pe ele; de. asemenea prove- 
niența acestor stele fiind mai mult de cât probabilă Rheneia, 
unde sa aflat alte dou& petre funerare cu numele unei Hera- 
cleie și Marthine, aceste două împrejurări, ce nu pot fi datorite 
numai întimplării, ne autorisă a presupune că în insula Delos, 
sunt acum vro 21 de vecuri: dout tinere fete Heracleia și 
Marthine, perind asasinate sai otrăvite în florea virstei prin 
mânile unor. ucigași necunoscuţi, părinții victimelor le înalță în 
Rheneia, — cimitirul insulei Delos —, niște modeste petre mor- 
mintale cu simpla indicaţiune a numelui celor mârte și cu obici- 
nuitul salut de: duna/e, salutare! D'asupra mormintelor, sai 
pâte numai a unor cenotafe: (dacă cadavrele victimelor nu vor fi 
fost găsite), aceiaşi părinți așeză cele două stele, de care am 
vorbit, săpând pe ele una și aceiași formulă de blestem; o stelă 
chiamă în ajutor r&sbunarea Dumnedeului pre înalt contra uciga- 
șilor Heracleii;. cea-altă stelă îndrepteză anathema contra uciga- 
şilor Marthinei. Primul monument a venit în perigrinaţiunile sale 
penă la Bucuresci, cel-l'alt s'a oprit la Athena, dar amândouă 
acum studiate împreună ne duc în mijlocul unei lumi super- 
stițiose care caută să-și îndestu'eze patimile ca și dorurile lor 
prin mijl6ce magice, prin formule objurgatorii, afurisanii sai 
blesteme. Acestă lume, de și se desparte de noi cu mai bine 
de 2000 de ani, dar pare a nu fi r&mas așa de streină, când 
constatăm că obiceiul vechiă în sine de când e omenirea, dar 
care ne întâmpină mai deslușit în Attica, de a se trimite deilor 
scrisori pe table de plumb sai de marmură, sa r&spândit în 
totă Grecia continentală și insulară, apoi în Italia, Britania, mai 
cu semă în Alexandria din Egypt, unde se cultiva tot felul de 
superstițiuni; apoi mai în urmă cu deosebire prin .legiuni ase- 
menea obiceiuri se duc și se propagă prin lumea întregă. 

Noua religiune, creștinismul, prin gnosticism a adoptat 
plăcile de plumb, pe care se scriaă imprecațiunile. Biserica



  

INSCRIPTIUNI IN LIMBA ELLENA 477 

nu se servi de cât de conţinutul lor, pentru a excomunica pe 

inimicii ei (âyadswasa) sai pentru a goni pe draci și spiritele rele 

(Sopzop.o5s). 

Este deci, cum se exprimă d. Whiinsch, același rii care 
izvorând din tăblițele de plumb, trece prin antichitate și prin 

evul-mediii, și se desineză în devoțiunile, descântecele și exor- 

cismele din dilele nostre.



  

VII 

INSCRIPTIUNI ORIENTALE 
(TITVLI ORIENTALES) 

INeo- S4 

$ 1. Provenina: Monumentul, a căruia provenință este necu- 

noscută, a fost cumpărat în a. 1875 de la r&posatul Cesar Bol- 

liac împreună cu relieful unui cap de rege assyrian. 

$ II. Natura: Un fragment de alabastru avend săpate în adinc 

e o sinoură faţă trei rinduri dintr'o inscripțiune cuneiformă. 2) p 
Nălţimea 0".07; Lăţimea 0.43. - 

$ Ul, Tesu: Vedi fac-similul.
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$, IV. Literatura: Pentru descifrarea inscripțiunei am avut re- 
curs la luminele d-lui D. H. Miiller, professor de la Universitatea 

din ' Vienna. , | 
După constatările acestui înv&țat, bucata este un fragment 

din marea inscripțiune a analelor regelui assyrian Așur-nasir-pal 
(885—860 a. Chr.), aflătâre în Museul Britanic și publicată de 

I. Rawlinson în Z/e cunezform fuscriptions of Western Asia, 

Schrader, III, fâia 17—26. | 

| După fKeilzuschriftlzche Bibhiothek a lui Schrader, vol. |, p. 
114—115, col. III, 119 seq., fragmentul nostru pâte fi ast-fel 

completat și tradus: 

SV. Lectura: //eaza-ma Așur dili na-dbu u şumi-ia mnuşar- 
“bu-u şarri-li a * kakka-şu da pa-da 'a-na î-da-at dbilu-ti a] (119) 

Ju-u it-muh ummanât (mâtu) Lu-ul-lu-mi-i rapșa-ti ina [ki-r10 tam-ha-ri 

îna kabki bu-u-șam-kil îna vi-su-li şa Șa-maş (120) u Rammân] 

ilâni tik-li-a ummanât mâtâti Na-i-ri (mâtu) Kir-hi(mâtu) [-Su-ba-ri-i u 

(mâtu) Wi-ir-bikima Rammân va-hi-si tli-su-un aş-gu-um. (121) 

şarru șa îștu i-bir-ta-an] (nâru) Diglat a-di (şadâ) Lab-na-na u tâmdi 

rabiti (mâtu) La [Pi-i.caeeo. (122) ana șifâ-su u-şik-ui-șa.] 

“Traducerea: [«<Când Așur, stăpânitorul cel numit cu al 

mei nume, regatul mei la făcut mare, invincibilele sale arme 

în partea domniei mele] (119) le-a ţinut, am doborit oștile de- 

părtatei țări Lullume în [luptă cu armele. Cu ajutorul lui Şa- 

maș (120) și al lui Rammân], deii în care am încredere asupra 
oștilor țărilor Nairi, Kirhi [Șubarti, Nirbi, întocmai ca şi Ram- 
mân tonans, tunaiii (121). Regele, carele de la Vadul Tigrului 

pen€ la Libanon și Marea cea Mare, La|ki etc., etc...] se su- 

puse, etc.>]. | 

Ş. VI. Epoca: Fragmentul a făcut parte dintro copie a in- 

Scripţiunei originale, din aceiași epocă pâte cu originalul. 
31
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$. VIL. Obvservaţiun: Regele Assyriei Așur-nasir-pal, fiul lui Tu- 

klati-Nindar II, este primul din marii cuceritori assyrieni. Cu el 

începe o nouă peri6dă in istoria vechiă a Orientului. Printr'ân- 

sul, ca și prin fiul s&i Shalman-asharid, iși iati zbor marile cu- 
ceriri ale Assyrienilor, cari iși găsiseră deja mustra în expedi- 
țiunile lui Tiglat-pilesar I, și cari de acum nainte se ţin lanţ 
pent la căderea Ninivei și a Monarchiei assyriene, cea inteme- 
iată de dânșii. El pote fi numit restauratorul vechiului regat in 
intinderea şi strălucirea de mai nainte, și pe portretul săi in 
mărime naturală sa putut săpa aceste cuvinte: «Cuceritor al 
țerilor de dincâce de Tigru până la muntele Libanon şi Marea 
cea Mare; tote aceste țări de la Răsăritul și pent la Apusul 
S6relui el le-a strivit sub picisrele sale.» Densul a pătruns spre 
Nord şi Nordost mai departe chiar de cât Tiglatpilesar I (până 
la lacurile Van și Urmia) și intreprinderile lui in Mesopotamia 
și Syria ajunseră pen& la Marea Mediterană și la muntele Li- 
banon. 

Prin datele așa de certe și de amănunțite ale analelor sale, 
glori6sa lui domnie ni se înfăţișeză înaintea ochilor în chip așa 
de plastic, cum puţini alți regi mari ai Assyriei, ca Sargon, Se- 
nacherib și Assurbanipal pot 'să se presinte. Când ajunge la 
Marea Mediterană, el mulțămeşte deilor și acceptă închinăciunile 
principilor vazali din țările Mediterane: Acharri (la Nord de 
Palestina), Tyros, Sidon, Gebal, Arvad, și Tripollitanul Machalat, 
Maiz și Kaiz. Printre teritoriile cucerite merită incă a fi in spe- 
cial menționate: Gargamisch şi Patin, țara Suchi de pe ambele 
maluri ale Eufratelui, iar spre răsărit Zamua. Vedem că Așur- 
nasir-pal a avut de lucru și cu Babylonia, bătând pe regele 
Nabupal-iddi n. 

| Dar aci nu avem intențiunea de a înșira expedițiunile ma- 
relui cuceritor. Semnalăm numai pe cele menționate în frag- 
mentul din museul nostru. 

Așur-nasir-pal spune mai antăii că a tunat și fulgerat oştirile din țara Za//ame: Zau este regiunea  nord- vestică a Assyriei, nu departe de izvârele Tigrului, pe ma- lul Eufratelui sai în apropiere. Lăcuitorii se numiată Lullumi.
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„In textul unui rege necunoscut, se dice: țara Lullumeilor și 

munților ţărilor Nairi, teritorii imposibil de precisat. Lullumi 

mai fuseseră o dată bătuți de Ramnânnirar |, apoi de Așurri- 
şişi şi de Tiglat-pilesar I, carele a supus teritoriul Lullumeilor 

cu cel puțin 25 orașe. In fine din tragmentul nostru. vedem 
că l-a bătut şi nimicit Așur-nasir-pal. Acâstă victorie e urmată 

de lupte şi mai grele cu popârele Nairi, Kirhi, Șubarti şi Nirbi, 
nişte triburi, cari judecând după numele lor, par a fi parte 

Semiţi, parte Hatti de pe malul drept al Eufratului. Aceste 

triburi probabil se revoltaseră. Așur-nasir-pal a trebuit in per- 
s6nă să mergă contra lor, şi dovadă că situațiunea era destul 

de critică, resultă din frasa câtegorică, că Regele a invocat 

ajutorul deilor Șamaș și Rammân tonantele, in care ave el in- 
credere. E de presupus că banul sai demnitarul pus .pentru 

supravegherea Nairilor, ave reședința in Zăs/haz, pe care re- 
gele assyrian o reconstruise și o intărise din noi. 

Aceste evenimente se 'ntâmplă în anul 883 a. Chr. Re- 

sultatul acestor cuceriri fu — după cum citim in fragmentul 

nostru — inchinarea de bună voe a principilor ce stăpâneaă 

de la Vadul Tigrului pân& la muntele Libanon și Marea cea 
Mare dincolo de Eufrat, intre altele tâtă țara Laki şi o parte 

din Suhi ?). | 

Ne oprim aci cu comentariile. Inscripţiunea e redactată in 

dialectul assyrian propriă-dis şi este săpată în caractere czrszve, 

care nu diferă mult de cele întrebuințate sub ultimii regi ai 

Ninivei. Se scie că deja prin secolul al XIV a. Chr., Semiţii 

de pe țărmurile Tigrului și Eufratelui avei, ca şi Egyptenii, 

dou& feluri de caractere:. 

10 Caractere cursive cari, ca și caracterele hieratice, erai 

întrebuințate când cineva voia ca să scrie repede; şi 
20 Caractere mai complicate și mai vechi ce se săpau 

1) Vedi despre expediţiunile lui Aşur-nasir-pal, C. P. Tiele, Babylonisch- 

Assyrische Geschichte, p. 167 sq.
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pe monumentele mari, şi cari ar pute fi numite caractere ma- 

juscule. 

Lăsând specialiştilor sarcina de a ne da comentariul filo- 

logic, geografic și istoric al fragmentului nostru, a fixa mai cu 

siguranță posițiunea localităților și țărilor citate, raportul dintre 

originalul inscripțiunei analelor și copiile existente etc., simțim 

o bucurie sufletească, că prin dorul collecționator al betrănului 

Bolliac, Museul Naţional posedă şi el un monument referitor la 

domnia unuia din cei mai mari stăpânitori Assyrieni. Cele 3 

vînduri fragmentare de pe bucata de alabastru, vin astă-di să 

ateste evenimente de acum 2750 ani, de acord cu marea in- 

scripțiune a analelor numitului monarch. Acâstă inscripțiune, un 

“'monolith găsit la Kalah (Nimrud), formeză una din podâbele 

epigrafice ale Museului Britanic.
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$. 1. Provenina: Necunoscută. Fragmentul a făcut parte din 

colecțiunea r&posatului general Mavros. | 

$, IL. Natura: Un fragment de granit negru, nălț. 0.24,” lung. 

0.64,” cu inscripţiune hieroglifică. A făcut parte dintr'un 'sarco- 
fag destinat unei persone numită Peti[atum, precum a recu- 

noscut d. ]. Krall, professorul egyptolog de la Universitatea 

din Vienna. 

Inscripțiunea conţine o parte din ceea-ce se numesce /i- 

lania .Sdrelui, care precum se scie sunt inscripțiuni culese de 

prin mormintele regilor la Thebe, litanii lungi adresate aceleiași 

divinități, sai une-ori rugăciuni fără sfârşit adresate către de- 

moni saii către genii. Aceste rugăciuni ai fost tâte publicate 

de către Naville sub titlu de: Za Zifanie du Soleil, Leipzig 1875. 

lată titlu ce pârtă acestă totalitate de rugăciuni: 

«Inceputul cărții adorațiunei lui Ra în Ament (Infern), a 

adoraţiunei lui Temt în Ament.» 

Sunt 75 formule cari încep tâte fără deosebire cu aceleși 

cuvinte: Adorafiune fie ha! Inallă-putere ! 

: Ceea-ce urmeză, ceea-ce constitue în propriii fie-care 

formulă, sunt epitete, calificative adăogite la numele de Ra. 

Acestă carte de rugăciuni către Ra a fost f6rte căutată, pe 

“ timpul noului regat egyptean; ea ne intâmpină in mormin- 

tele regilor din dinastia a XIX și a XX la Bibânel-Molăk.
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Extracte din aceste rugăciuni se găsesc incă scrise pe sarco- 

fagele pers6nelor private din epocele posteridre. 

Fragmentul bucuresceân conţine cele 23 prime laude, res- 

tul fiind rupt, și incă și acestea sa păstrat numai pe jumătate, 

de 6re-ce partea de jos a petrei lipsesce: Am completat partea 

ce lipsesce după traducțiunea lui Naville. 

$. III, Tex: Vedi fac-similul alăturat. 

Ş. IV. Literatura: Asupra acestui monument am făcut o co- 
municațiune Academiei Române in ședința de la g Iunie 1900 
şi Academiei de Inscripțiuni și Frumose Litere din Paris in șe- 
dința din Noembre acelaș an. 

Ş. V. Leca: Fragmentul nostru conține: cele 23 prime 
laude, precum urmeză: 

I. Domnul sferelor ascunse carele face să izvorască esen- 
țele, acela care residă in intunerec; se nasce ca (sub forma de) 
invelișul Universului. | 

2. Scarabeul care'și indie aripele sale, acela care se culcă 
in empyreii; se nasce ca propriul săi fii. 

Tuen care -nasce pe membrii săi (dei), acela care fasoneză 
cea-ce este in el; se nasce in lăuntrul sferei sale. 

4. Acela care face să se vadă pămentul şi care lumineză 
Amentul, acela a căruia esență este forma; se nasce sub forma 
Dumnegeului cu mare disc. 

5. Spiritul care grăesce, care odihnesce pe inălțimea sa, 
acela care creiază, inteligențile ascunse cari se transformă în €l, 

6. Unicul, curagiosul care formeză corpul s&ă, acela care 
chiamă pe deii sei când ajunge in sfera sa ascunsă. 

7. Acela care se: adresâză ochiului s&ă și care vorbesce 
capului săi, acela care dă suflarea sufletelor in locul lor ; ele 
o primesc și se transformă. 

8. Spiritul care umblă, care distruge pe inimicii săi, acela 
care trimite durerea la rebeli.
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9. Acela care strălucește când este in sfera sa, acela care 
trimite intunecimile sale in steră și care ascunde pe cei ce '0 

lăcuesc. | 
10. Acela care lumineză corpurile cari sunt la horizont, 

acela care intră în sfera sa. 

„ Acela care se scobâră in sferele lui Ament, icâna cor- 

pului i Tun. 
12. Acela care se scobâră în misterele lui Anubis, icâna 

lui Chefra (Atmu). 

13. Acela, a căruia talie este așa de mare în cât ascunde 

forma sa, icna corpului lui Șu. | 
14. Acela care conduce pe Ra in membrii sti, icâna cor- 

pului lui Tefnut. 
15. Acela care scâte plantele la momentul lor, icâna cor- 

pului lui Set. 

16. Marele care reguleză ceea-ce este in el, icâna corpului 

dee Nut. | 
„ Acela care merge tot-d'auna către acela care-l pre- 

cede, i icona corpului deiţei Isis. 
18. Acela al căruia cap strălucește mai mult de cât al ace- 

luia care este inaintea lui, icona corpului deiței Nephtys. 

19. Vasul (craterul) srbstanţelor, unicul care reunește ge- 

nerațiunile, icâna corpului lui Horus. , 

20. Strălucitul care sclipeşte in apa inundaţiunei, icâna cor- 
pului lui Nun. | 

21. Acela care creiază apa care ese din interiorul săi, 

ic6na corpului lui Remi (plâng&torul). . 
22. Cei doi părinți cari portă cele două pene ale sale, icâna 

corpului impurului. 
„23. Acela care intră și ese continui din peștera sa forte 

mysteri6să, icâna corpului lui At. 

s, VI. Epoca: Între dinastia egyptenă a XIX sai a XX ori 

pote ceva mai târdii, căci textul. conține multe greșeli. 

$. VIII. Observaţium: Nu. este de mirare decă pre sarcofagele
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egyptene ne 'ntimpină adesea litanii către Sre, pentru că viaţa 
acestuia se asemue cu viața omului. 

Intr'adevăr că și densul nasce dimincţa, începe să 'nbătrâ- 
nescă spre declinul dilei, iar sera se stinge, pentru ca a doua 
di iarăși să iasă din morte şi să revie la viață. In doctrina se- 
cretă monotheistică formată cu incetul la Egypteni, eternul deă- 
S6re Ra sai Ra-Tum, «unicul» <necreatul» care se creiază pe 
sine» «creatorul, lumei, din membrii căruia ati eșit deii», cel 
fără început şi fără finit, domină Universul care se manifestă 
printriinsul, t6te cele-lalte deităţi fiind Simplu numai niște forme 
(sau nume). Insuși spiritul omenesc (ca Osiris) nu e de cât o 
emanațiune a deului-Sâre; de aceia când 'omul more, spiritul se 
întârce inapoi la Ra-Tum. 

Pentru că spiritul însă în călătoria sa pe cea-laltă lume în- 
tilnesce tot soiul de stafii și de demoni, crocodili, balauri, cari 
i se pun în drum și-l ameninţă cu torture și cu'o nouă morte, 
spiritul, prin ajutorul formulelor și al hymnelor de pe sarcofage, 
pute să-i înlăture și să ajungă la ținta dorită. Fiind-că aceste 
formule — transfigurațiuni — cum erati numite, nu mai avură loc 
pe pereţii cosciugelor, se introduse obiceiul, -pe timpul noului 
regat egypten, ca să fie scrise pe suluri de papyrus ce se așe- 
dai în legăturile mumiei. Textul acestor suluri alcătuesce așa 
numita Carte a morților. 

Sarcofagul de lemn sau de pastă în care se depune cada- 
vrul era aședat într'alt sarcofag de piatră, iar capacul, tot de 
petră, representă pe mort în întrega lui figură. 

FINELE PÂRŢII INTEIU



  
„PARTEA II 

MONVYMENTELE SCVLPTVRALI



  
1. 

RELIEFURI ANTICE 

Capul în relief al unui rege al Assyriei, (pote Așur- 
nasir-pal), sau al unui r&sboinic assyrian. 

Relieful oblu “ne -întăţişeză,: într”o “mărime SuperiGră, Poserințianea, 

naturel, capul unui rege al Assyriei, pote allui Aşur-nasir- 

pal, sau al unui r&sboinie assyrian. 
Părul capului este acoperit până la frunte şi câtă. de 

o legătură făcută în chip de tichie şi fixată cu o curea, lată 

pe după urechi. Barba, cea lungă, ca şi pletele lăsate pe 
spate, sunt îrisate în cârlionți,. 

Monumentul provine din! ruinele” anticului oraş Niniveh, 
unde a fost găsit de d. Cocio Cohen împreună cu fragmentul 

- din inscripțiunea analelor lui Aşur-nasir-pal, regele Assyriei, 

publicat în acestă operă sub nr. 97 (pag. 479) şi având 
aceiaşi proveninţă, 1). Faptul acesta al unei .proveninţe co- 

1) Proveninţa dela -Niniveh a ambelor monumente se atestă prin raportul 
nr. 13 din 12 Mai 1869 adresat Ministerului instrucțiunei publice de către con- 

servațorul Musăului de Antichităţi. 

Proveninţa.
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mune e singurul ce ne-ar puteaflîndritui să atribuim capul 
în cestiune primului din marii cuceritori assyrieni, lui Aşur- 

nasir-pal, fiul lui 'Tuklati-Nindar al IL, şi care a domnit de 
la a. S84—S61 a. Chr. . 

  

      
Pig. 1.—Capul unul rege sai răsboinie asayrian, 

i DR . 

Xntura, Monumentul nu figurâzii în vechiul inventar general al 
Mus&ului, a 3 Ă ” iri 

Pâiră de var. Conservare bună. Lipsesce vârtul nasului, 
ca şi extremităţile gurei şi bărbiei. - „i 

Inălţ...0,48"; 1ăţ. 0.39"; gros. 0,0qm. i 

„Feoea Cam a doua jumătate a secolului al IX a. Chr. | 
i
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No. 2 

Stelă sau relief funerar-attic al unui efeb jucând arşice.. 

„Stela. este încadrată la stânga, şi la drâpta de câte un Peserintiunea. 
pilastru cu capitel susţinând epistylul, din care ese, cu un 
lkyme înainte şi spre laturi, frontonul încoronat de acroterii. 
Marginea de jos a. stelei a fost:lăsată nelucrată, în grosimea 
primitivă a petrei, spre a fi asedată în postament. 

In acest tabloii,: ast-fel încadrat şi forte adâncit, s 

înfăţiseză în alto-relief un tînăr svelt, păşind cu vioiciune 

spre drâpta.. El este gol, având numai o chlamys, care, 
aruncată pe umărul şi pe braţul stâng, fâlfâe la spatele efe- 

„bului. Braţul drept e ridicat, ca cum ar voi să lovescă cu 
„o armă, saii să arunce un obiect 6re-care; în mâna stângă 
ține un pumn de "mici obiecte cari se desineză cu amân- 
două marginile încovolate. | 

Aceste obiecte, r&mase nepricepute d-lor Otto Benndorf Şi Ffebul ține 

Al. Conze, cari ati: vorbit. despre:-monumentul nostru, ni se “arșice, 
par a fi cu siguranţă nişte arşice: In acest cas, în mâna drâptă 

(din nefericire ruptă) e de presupâs că tîndrul ţinea un ichiii 
(arşie plumbuit), pe care 1 strângea între primele două degete 
şi-i făcea vânt, ca o pregătire înainte de a lovi cu dânsul arşi- 

cele înşirate jos ; sati, pote mai sigur că el, jucându- -se d'ă aro- 

| pița cu arşice în loc de nuci (cpdaa), aruncă cu mâna dreptă, 

arşicele, pe când cele din mâna, stângă îl. servâii de reservă. 

D. Engelmann, într”o şedinţă a Societăţii Archeologice
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din Berlin (în a. 1896), examinând reproducţiunea .în gyps, 
precum şi fotografia monumentului, a admis,, împreună cu 

„mulți alţi archeologi acolo presenti, părerea nâstră că efe- 

  

  
  

        
Fig. 2.—Reliof attio al anut efeb jucând arșice. 

. bul ţine arşice în mâna stângă; în mâna dreptă însă d-sa, 
presupune că ar fi fost la început un biciti de. bronz sai de 

_alt metal, din. care ar. fi rămas , încă urme pe fondul relie- 
fului, sati. că pâte. numai -câda biciului era de mata] în I, pote. numa :c6da bictului era de metal, iar
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restul pictat. Dar-o atare părere nu se justifică prin nimica, r 
de 6re-ee mai:întâii,. jocul cu arşice nu stă în 'nicl-o legă- 
tură cu biciul şi apoi, în realitate acele urme .de pe relief, 
la cari, se. raportă d.: Engelmann, nu sunt de cât nişte zgâ: 

rieturi întâmplătore de curând. făcute, iar zugrăvelă i po mMo- 
nument, nicăeri nu :se constată, - 

„Prin urmare 'este:de sigur votba; în. acăstă represen- —oearte ae 
tare de unul din jocurile: cele. mai plăcute tinerimei grecesci, Grecii anticr. 
acela cu arşice (âorpsriados; tali). El -se află menţionat încă la 

Homer, care în Iliada XXIII; SS: nareză cum Patroklos a 

ucis pe fiul lui Amphidamos âi7 ăorpayăotat johodeie. Se jucă 
cu arşice (ăorpapahots zeitei Săti'ăorpaMb=w) în felurite feluri; cele - 
mai. obicinuite însă: erat: &p)a 'şi-spsaa. Primul: joc consistă, 
în aruncare d6 :obiecte' rotunde, nuci, ârşice, în aşa chip că, 

trebuiaii să nu trecă; peste cercul tras! sai indicat mat" din-" 
nainte, ci să rămână în .cuprinsul acelui cerc.) | 
Cel de al douilea era jocul cu nuci sai cu iarşice, ce 

se aruncat în, gropă. sai gropiţă, întocmai cum copiii obici- .. 
nuesc la noi până 'astă-qi a se juca cu nucile. Se obicinuiă 
şi un joe.de noroc cu aruncare de arşice, fie-care din cele 
„patru feţe ale. arşicului având o valore numerică: muchia, 

scobită, cea din afară, numită z Xio, o preţulă 1; muchia 

opusă, cea din lăuntru, zb-Kqo», o preţulă 6; din: cele două 
lature mai late, cea convexă sati scâsă,. afară, mb zpavts (la 
Romani planus), valoră, 4, iar. cea concavă sau cu. gaură, 

ză fanoy, (la Romani suppus), 3. Asttel fie-care din feţele 
„opuse însumă '1a 6 Paltă cifra de 7. -Arşicul: putea, cădea: a) 

tă Sau kbow caais, volturius= 1; b) :Kqos, &fiznc, senio=— 
; C.sanos = 38 şi d) pori == 4. e .. 

Se jucă cu patru arşice, fiind posibile trotgeci- şi-cinei com= 

binaţiuni cu diferite numiri, luate după dei, eroi, personalităţi cu- - 

noscute, saii după. diverse. consideraţiuni, Jocul cel mai norocos 

era, atunci când câte:s)-patru arşicele cădsă pe lature deose- 

1) Pollux IX, 102; Hesych. s.v. „ za. Suidas s, v. pia, Schol. Plat. p, 320: 
Î OpuNĂd 'Eorw drav 7epirpăpavrss "aadOV EmtppiaTzoatw ăsrpaăhoos îi &No 

7 O zii păv Eve. Bod) VERO, Ti Lă aiă emo, e
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bite ; acâsta se numia "Agpoâiem, Venus !) şi dedea fericitului ju- 
cător demnitatea. unul symposiareh, pzouzis Sail rex bibendi?) 
la ospeţe. Femeilor, mai ales fetelor, le plăcea jocul cu arşice. 
Fetele se jucati cu cinci arşice, pe cari le arunca cu palma 
în sus şi îndată întoreând mâna, le prindâi apoi cu dosul 
palmei *); dacă nu erai prinse idte, cele cădute jos se ri: 

„dicaii: îndemânatee cu degetele. In loc de arşice se între: 
- buinţaă adesea cinci petricele, de unde şi numele de jocul 

cu cinci petricele ( zeve)rditew, zsvrahilery). Băeţii mai ju- 
cau şi „sol-ori-făr'd&« (îprwzous, ăpria, î) aepirră zaitew ludere 
par impar), unul din jucători având în mână un număr de 

„arşice şi cel-alt trebuind să g&hicescă dacă este cu Soţ suu 
făr-de-soţ. Arşicele .serviai şi la oracole (âorpaţadouavri a), 
aruncându-se câte cinci arşice cu numerele 1, 2, 4, 6 şi dând 
cincideci-si-şese combinaţiuni, închinate fie-care une divinităţi; 

: după numele divinității oraculul îşi îndreptă răspunsul în 
bine sai în răi. | 

Imitațiani de Arşicul (numit şi ăorpr; ăospyos) nu era, numai de os de 
cun giaa, CAPLĂ' Sati de miel, dar se imită şi în fildeş, în aur 5 şi 

în alte metale, 'în petre preţiose, în lut, ete., cum resultă 
“din autori sai dir exemplârele ce sati păstrat în diferite 
musee ale Europel.5) 

Arşicele se păstrau de : ordinar întrun fel de pungă, 
care era.darul ce băeții sai tinerii. căpătat mai adesea 
de la părinţii sai rudele 'lor.?) Sa: 

1) Martial XIV 14. — Lucian. amor, 16, 
- 2) Plaut. Cure. 359; Horatius od, I'4, 18. Ir 7, 25 de exemplu. 3) Vegi representat acest joc la Heydemann, Die Knăchelspielerin im' Pa- lazzo Colonna, Halle 1877, tab. 2, 2 şi la Guhl und Koner, Leben der Griechen und Rămers, 449, 

| A 4) Propertius III 24,13; Martial XIV 14, . 5) Suetonius, Tiberius 14. a ! | 0) A se vedâ Ficoroni,- I tali, Roma 1734, tab. la p. 89. — Heydemanri, op. cit., tab, 14.—Arşice de lit ars se află şi în colecţiunile Musăului nostru naţional, 1) Asupra jocului cu aruncare de arşice a se 've6 Sauppe Philologus XI 36. Voemel, Philologus XIII 302; Hermann, Griech. Privatalter., 263; Marquarăt Pri- vatleben?, 850; Beclker-Goll, Gallus III 457; Grasberger, Erziehung und -Unter- richt im klassischen Alterthum I, 1 seq. 65, 68, 158; Guhl una Konner op. cit, 45)—452; Pâuly-Wissowa,. Real-Ericyclopudie. s.Yy. ? Acrpăraloș, a i
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Din operele. staţuare : ale antichităţi se citâziă O Grupă Astragalizon- 

de doi .băeţi jucători cu arşice (astragalizontes), datorită, lui ** 
Polyklet şi socotită de către Plinius cel Bătrân 1) ca cea mai 
desăvârşită operă de artă a Greciei. Unii ati voitsă vadă o replică 

sati o copiea acestui cap-de-operă în fragmentul unei grupe de 
astragalizontes, ce se păstreză în Musăul britanic”); dar orl-cât 

“de nemerită şi caracteristică, ar fi figura păstrată în întregime 
din acestă grupă, ea nu corespunde 'caracterului artistic al 
marelui maestru. Mai multă legătură cu Polyklet presintă, 
statuele existente, în puţine exemplare, de feciore ce se 
jocă cu arşice; despre una din aceste statul Welcker - dice 

că aspiră „spiritul idyllei“ 5). 
“Pausanias vorbeşte despre astragalizontes. la Delphi, 

lucrare datorită lui Polygnot”). | 

Jocul cu arşice sau cu miele” se obicinueşte până astădi Jocurile cu 

la noi, mai ales in oraşe şi târguri. axpice la Ro- 
Se caută mai întâiii a se stabili ordinea în care jucătorii. 

aii să, încâpă jocul. Pentru acesta se aşedă arşice în şir, 
şi apoi de la. acest şir se dă înainte cu ichiul la o linie fixată. 
Cel care a aruncat ichiul mai aprâpe de linie are dreptul 
ca întâiul să dea în arşice cu ichiul, apoi fie-care din jucători 
în ordinea cum ai cădut ichiurile mai aprâpe de linie. Când 
însă, se întâmplă ca, ichiul să cadă -la linia fixă cu partea 
numită, Jenchiu sai armaş, jucătorul atunci câştigă, după 
învolală, o mială, sai o. capră, fără de a mai lovi în şir; 
dar dacă ichiul cade cu partea numită gip sai împărăție %, 

“atunci trebue să plătâscă o mială saii o capră. Apoi se 

începe prin aruncarea cu ichiul în arşioe de la linia fixă, Acela 

9 Plinius; Hist. natur, XXXIV 19, 6. 
2) Este figurată în Maxbles in the brit. Mus. 2, 81. ie 

3) JI. „Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik, “ Loibzie 1869 vol L 
pag. “345; voi, II, 197, | 

: „4 Pausânias, Phokis XXX, 1.—Iul, Pollucis Onomast. Iă, 99; II, 192, 
.5) Cele două capete lungueţe ale arşicului se numesc'foca sai urs, şi 

"anume: capătul de sus: capul ursului, iar cel de jos: coda ursului. Din cele-'alte 
patru feţe, muchiile sai costele pârtă : cea scobită numele” de lenckiu ori armaş : 
cea netedă: Sip. bei ori împărăție ; faţa, convexă saii scosă afară: „buia, brutar 
ori om bu; iar cea concavă saă cu gaură: gaură ori hoţ.
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căruia îl vine rândul ca să dea cu ichtul are dreptul, în timpul 

când face operaţiunea, să alerge din locul unde se află până 

- la acea linie. El mai obicinueşce, ca înainte de a asvârli ichiul, 

săl cloenescă mai de multe ori de grămada de arşice co 

ține în mâna stângă: acesta ca o pregătire. Ori-câte mlelo 

sait arşice a fost isbite de ichii sunt ale lui şi le ia, ținându-le 

în mâna stângă. Dacă nu 'nemereşce.să dea jos vre-o arşică, 

atunci trebue să plătescă o amendă, obicinuit două miele 

(arşice mai mici) sai o capră (un arşie mai mare). 

„Cu arşicele în Dobrogea copiii de români, de greci și 

docuri ou ar: do tătari mal jocă: ciortiş-mel, bassak şi împăratul şi ar 

gea. maşul. Iată cum le descriii tinerii mei elevi O. Pafrali şi N. 

Chiriac, ambil originari din Dobrogea: „Primul joc consistă 

din aruncarea în sus a două arşice; cel cădut cu armaş 

(aleia-maga) câştigă pe cePalt; cel cădut cu împăriiție plăteşce 

celui-Palt ; iar dacă amândouă ai cădut la fel, jocul reîncepe. 

Dacă însă se întâmplă ca un arşic să cadă armas, iar celalt 

împărăție, atunci arşicul-armas câştigă pe arsicul- împărăție. 

“De se întâmplă a cădea: unul. om bun 'si cebalt hoţ, atunci 

“băfatul, cărula îi aparţine arşicul cu om bun, loveşce puternic - 

cu degetul arşicul săi în costă, sau mal bino la un capăt, 

şi potriveşce ast-fel ca arşicul mergând pe pământ (pe târşite) 

să isbescă arşicul hoţ, adversar; de-l loveşce,. îl câştigă ; 

de nu, vine rândul vălatului cu arşicul hoţ, care face aceiași 

operaţiune pentru a isbi arşicul om bun, ce se află acum 

mai departe 'de arşicul hoţ; de'] loveşce, îl câştigă; de nu, 

jocul reîncepe. Jocul începe din noi şi atunci când amândouă 

arşicele cad cu om bun sai cu hot. pc 

„Al douilea joc: bassak consistă în asvârlirea cu. ichiul 

de la, linia fixată peste şirul de arşice; din punctul unde ai 

cădut ichiurile, se începe.a se aruncă în arşicele . înşiruite, 

urmând ordinea cum aîi cădut ichiurile mai departe de şirul 

de arşice. Incolo jocul este identic, cu cel obicinuit în România. 

„AL treilea joe numit: Impăratul şi Armaşul, cunoscut 

şi dineâce de Dunăre, consistă din următârele: Se adună 

mai mulţi jucători ; se împleteşce o batistă, în chip de frânghie, 

a...
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ca să se potă da cu ea lovituri pe palmele celor ce vor fi * 
osândiţi.. Se la un arşic, şi fie-care jucător, pe rând, îl aruncă 

pe suprafața netedă în jurul căreia. sunt, strânşi jucătorii, 
până când unul din ei isbuteşce să arunce ast-fel arşicul, în 
cât să se aşede pe una din cele două ale sale. feţe înguste. 

Ducă e în sus faţa ce are vârful mai ascutit, acel jucător 
„e. numit împărat; dacă arşicul a cădut cu: faţa opusă, jucătorul 

devine armaş sai vizir. Armaşul la batista împletită şi stă la 
'ordinile împăratului. Odată aleşi aceşti doi fruntaşi, începe £ ade- 
văratul joe.—de astă- dată în paguba, jucătorilor. celor-Palţi, ale 
căror palme încep a fi usturate de loviturile armaşului. Şi. iată 

cum : Fie-care, la rând, aruncă arşicul ; afară numai, bine î în- 

teles, de armaş şi de împărat. Dacă, arşicul cade cu faţa; cea 

lată şi concavă în sus, jucătorul atunci e declarat „hoţ“ şitrebue.. . ....- 

pedepsit. Impăratul porunceşce armaşului săi dea un număr de * 

:lovituri cum găseşte el cu cale : „moi“, „usturate“, „pipărate“, 

„forte tari, „cum fuge dracul de tămâe“. s. a. Dacă arşicul 

.cade pe faţa cea lată şi convexă în sus, jucătorul e numit „bru- 

tar“, şi armaşul este însărcinat să”! cântărescă, pâinea... ca să 

vadă, de e cinstit. Pentru acesta el învârteste, batista-bătăuşă, : 

în jurul arşicului, şi de la o înălțime re-care dă: arşicului 

drumul; dacă arşicul cade tot „brutar“, jucătorul: e lăsatîn 

pace ;:dar vai de el, dacă pică arşicul cu faţa. „hoţului:“. : 

„Jocul continuă astfel, până când un jucător aruncă arşicul 

şi cade, „împărat“; atunci împărăţia trece la;el,-iar. prede- 
cesorul săi rămâne simplu jucător, şi-i. vine .şi ll, rândul 

ca să mănânce păpara. Acelaş lucru se. întâmplă; şi. cu. ar- 

maşul. Acesta trebue să bage bine de semă şi să numere exact 
loviturile ce dă, ca nu cum-va să trecă, peste. num&rul po- 

runcit de împărat, căci în atare. cas:are.. să: primescă ei 

„prisosul din partea celui năpăstuit“. în. : iritat 

„Cât :pentru jocul numit grdpă, ne. spune d. “Tafrali, se : 

face o gropiţă de lărgimea unul pahar de apă. La:0- depăr- 

tare de un metru jumătate până la. doui, se trage o linie. De 

“aci jucătorul, ținând în palmă şese nuci sait şese glOnţe 

de plumb, ori „ese, petricele, rotunde, şi, „mal rar şese
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arsice, se încercă să le.arunce în gr6pă. Dacă, isbuteşee 

să asvârle în gropă un număr cu soţ, atunci el câştigă 

obiectele puse jos de cei-Palţi jucători: mărci, bumbi (nasturi), 

nuci, ş. a., şi are dreptul să tragă înainte până când perde. 

Dacă în grâpă a cădut un numer făr'-de-sot, însemnă, per- 

dere, gi jucătorul trebue să plătescă la toţi cei-V'alţi un 

numtr egal de obiecte puse la joc. Câte odată, când jucă- 

torul primeşce glumele şi e blajin, unul din adversari cobeşce 

dicându-l : „una afară, tricatsara, trica la bordeiii“, crednd 

că aceste cuvinte vor face ca să cadă în gropă cinci bu- 

căţi şi una afară, sai tre! afară şi trol la „bordeiui“, ori 

în fine, una în lăuntru şi cinci afară“. 

Relieful a fost de sigur giisit la Athena, de unde Pa cum- 

părat generalul N. Mavros şi Pa dăruit, împreună cu a sa 

colecţiune, Mustului naţional. Este curios că un monument 

“asa de preţios nu figureză i în inventariul vechii al Mus6ului. 

Natura, 

Literatura, 

Epoca. 

Este de: o marmură. cu frumsă culăre galbenă închisă, 

şi anume, credem, de marmură attică. D. Otto Benndoif 

presupune a fi marmură de Pavros. Acestă părere nu se 

confirmă însă, dacă observăm structura petrii în locurile 

stricate; ea este: în contradicere şi cu faptul că Athena, în 

epoca atribuită monumentului, so mulțumea pentru lucrări de 

acest fel cu materialul indigen, fără de a “se mal servi cu 

marmura de Paros: . 

Inălţime : 1. 30*; , lăţime : 0.55"; grosime: 0. 1s*, 

Asupra, monumentului s'a. vorbit în: Mitihoilungea der 

Wiener Centralkommission 1873 p.. 332 (Benndorf şi Hirsch- 

feld).— Archiiolog. Iahrbuch, Anzeiger. 1896 p. 95 (Engelmann). 
Sa publicat de d. Al. Conzeîn opera Die attisehen Grabreliefs, 
herausgegeben im auftrage der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften zu Wien, Berlin, Nr. 1152, pl. CCXLVI, după o 
fotografie şi un mulagii, ce l-ai fost puse de noi la disposiţiune. 

Lucrare bună grecescă din secolul al III a. Chr.
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| Ne. 3 

Un mic relief votiv închinat lui Pluton. 

Mica tăbliță represintă pe deul Pluton stând cu corpul, peseriptinnea. 

puţin înclinat, sprijinit pe piclorulzdrept, şi ţine cu mâna *  - 

  

  

      

  

Fig. 3. — Relief votiv închinat lat Pluton, 

stângă, ridicată în sus, extremitatea superidră a unul sceptru, 

care depăşeşee cadrul reliefului; mâna drâptă e lăsată. în 

jos spre IKerberos cel cu trei capete (?). Deul portă chiton
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aruncat pe umerul stâng, tras apoi pe spate, pe sub sub- 
țioră şi adus in urmă Iarăşi pe brațul stâng, lăsând des- 

„velit braţul drept si pieptul până la brâi. 
Relieful puţin adâncit, şi cam ros, este întrun cadru 

rectangular. 

Proveninţa. Proveninţa necunoscută. A făcut parte din colecţiunea 
generalului Mavros (nr. 49 din: “invent. general cu indicaţiu- 
nea greşită: „Diana cu cânele“). 

„Natura,  Marmură albă. 
Inălţimoa 0, 18m, lăţ. 0. 14; gr. 0.025": 

Epoca. , “Lucrare grecâsci, puţin cam superficială ; secolul IV— 
III a. Ch.
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Ne. 4 

Relief votiv de tipul deiţei Hekate trimorfe. 

Relieful votiv ne represintă pe deiţă Hekate în forma Peseripţinnea, 

sa triplă (izdrq spezptoonos), cu trei corpuri şi trei capete: 

trei femei stati în picidre, umăr în umăr, dar pe deplin. 

desfăcute una de alta, Ele sunt la fel îmbrăcate : cu un lung 

Ghiton duplu, apoftegma înainte mergând până peste pân- 

tece, iar de lături fiind ceva mai lungă; peste apoftegmă, 

vine cingătârea mai jos de sân; în piciâre încălţăminte. 

Figura din mijloc are chiton cu mâneci scurte; ea se 

deosibeşce de cele două lăturalnice prin discul lunar de pe 

_creştetul .capului şi prin aceea că priveşce în fată, pe când 

capetele celor-Palte două sunt îndreptate lateral. In cele dous . 

mâini, întinse şi lăsate în jos, ea tine de o parte şi de alta 

câte o scurtă făclie, aprinsă fie-care Wasupra câte unul altar, 

par'că ar voi să încingă focul pe dânsele. * Figura, din 

drepta are în mâna dreptă un pumnal, cu cea stângă. 

strânge un şerpe. Figura din stânga ţine în mâna, stângă 

o făclie ridicată în 'sus, mal sigur 'de cât un toiag: scurt; 

iar în cea dreptă un obiect, care la prima dată ar păre: 

tot făclie, dar ceva mai scurtă ;. în realitate însă ea ţine o cheie. 

“Intre deiţă şi altare : câte un animal (cel din: stânga 

“pare :0 căprioră, cel din drepta, un câine) : visibil numai 

„cu partea anteriră Și 'avend 'capul. îndreptat spre altar.



Representa- 

* ţinnile Heka- . 

tor trimorfe po CU ; (leosebire - 
monumente. 

504 GR. G. TOCILESCU | 

Pe când la figura de la mijloc se văd amândouă piel6- 

rele, de la figurile lăturalnice e aparent numai câte un pielor: 

nu piciorul pe care se rezămă corpul, ci acela ţinut liber. 

Relieful âre un cadru, care sus se termină în formă 

de boltă. 
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Fig. 4. — Relief votiv al deiţei Hokato trimorfo (L tip), 

„..„. Dintr'o. epocă mai, recentă ne întâmpină în Italia, dar 
în ţările dunărene şi în. Asia-Mică — patria 

deiței thrace Helkate ')—o serie de reliefuri, monede şi semme 
cari, represintă pe. acelaşi deiţă a lunei şi a nopţii în două | 
chipuri: a) când cu „corpul. şi cu capul în trei, cu făclil 

fig [e 

porţile caselor par- 
adică statue saii mici 

Aristoph. Vesp, 804; Hesych 

1) Apulej. Met. XI, 2: terrae claustra cohibens. La 
ticulare din Athena: se aflaii adesea aşa numitele Bârsa, 
capele ale Hekatei în calitatea ei de zpodopaia.: Cf, 
3, v. “Exărata. Vezi Lobech, Aglaoph. 1336 seq.
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lungi până la pământ, cu ibric, cupă; fruct şi câins (priniul 
” tip al Hekatet trimorfe); b/ când cu trei capete şi mai adesea 

şi ş6se braţe la un singur corp (al douilea tip), purtând în 
mâinile, pe jumătate ridicate, făclii scurte, săbii sai pumnale, 

” bice şi şerpi — atribute împrumutate de la Erinyi de către a- 
ceeaşi deiţă Helate, care este în acelaş timp deiţa lumei infernale 

(Baden 9oia), groza nopturnă a Infernului. Ca patrână a fer- 
mecelor şi a vrăjitoriei, ea, are tridentul. fermecător drept 
atribut particular ); ; ea mal posedă ca atribute chei şi 
fringhii, cari caracteriză, pe Hekate în rolul săii de păzitore 
a-uşii şi a, porţii, de portărosă, a Infernului 2). Prima grupă 

| este de bastină în Attica, cea de a doua, în Asia-Mică. 

- 

Ca model de primul tip putem cita: o statuetă de bronz primu tipa 
(la origină aurită) din Mustul Capitolinie din Roma 5), care morte: 
arată trei fecidre tiner6 stând în piclore spate în spate. 

Judecând după atr ibutele ce! ţin în mână, una din ele per- 
sonifică Screle şi pe Mithras (atribute: căciulă frigiană cu 
rade solare, câda de şerpe sai şerpe străpuns, şi cuţit), alta, 

personifică pe Selene identificată cu Isis (atribute: secera 
lunei asupra cu fl6rea lotos, tăclie), cea Wa treia în fine: 
pe portăresa, Infernului (atr ibute : cheie şi fringhie). | 

Acelaş tip se regăsegce la o grupă din Amiens %) (chiton 
„lung, kalathos, făclie şi cupa, în. nâtn!), pe un relief de mar- 
mură din Muscul Bruckenthal din Sibit 5) (înteresant pentru 
representaţiunile simbolice -privitore la cultul -daiţei, ce are 

corpul în chip de momâie), pe altul din Smirna £), (în care 
tâte mâinile ţin făclii, doui câini aliturea), şi alte câte-va sta- 

) .. 4 

1) Righetti, îl Câmpidogiio I. tab. 143. — Maller-Wieseler, Denkm. d. alt. 
Kunst 2, 1, 894, — Roscher, op. cit. I, 1905— 1906, 

2) Vedi Roscher, Lexikon I. p. 1985 seq.. ” 
3) Vedi Antikes Zaunbergerit nus Pergamon, her. von Richard YWVinsch 

Berlin, 1905 p. 22 seq. . 
- 4) Archăolog. Zeitung I, tab. VIII: ! 

- 5) Muller-Wieseler op. cit. 2 nr. 893. a şi b— Petersen op. cit. X. 193 seg. 
6) Muller.-YVieseler op. cit. , 882, - 

82
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„tuete 1). De asemenea şi pe unele monede: din Antiochia în 
“Karia) (atribute : lalathos, doui câini, făclie, pumnal, biciti, 
"cheie, “s6rpe), din Mastaura*) (atribute: kalathos, pumnal 
sati făclie, dout altare aprinse), din Aigina şi din. Argos *) (ca 

' atribut: făclie), ca şi pe unele gemme *) şi herme hecateice $), 
în jurul cărora dănţuese trei fecidre cu kalathos _pe cap, 
de sigur Charitele ). Roscher*) nu înşiră printre atributele 

„_Hekatel căpridra şi cerbul de pe cele două monumente bucu- 
reşcene (Nr. 4 şi 5); -câlnele ca atribut al qeiţei & men. 
ţionat şi de scriitori "); ba câte odată deiţa se represintă ca 
Kovorăpahas 10), | - E | A 

Monumentul nostru face parte din clasa, acelora cari re- 
presintă pe Hekato cu corpul şi cu capul în trei (cpimoppos 9s4). 
Cel. mat însemnat, şi pote cel mai vechiii exemplu de acest 
soiti, este aşa numita: “Ezra Ezzvpiptâta a, lut Alkamenes, numită 

astfel! „protectore a burgului“, fiind-că era expusă pe aşa 
_” disul zbpros la intrarea burgului sat Acropolei Athenei, lângă 

templul geiţei Nilte apteros*). Cu dânsa semănă, cel puţin ca 
disposiţiune generală, un relief votiv din Aigina) de marmură 

_pentelică, (aqi în colecţiunea Metternich din Kănigswart în Bo- 
_hemia), datând din secolul al IV-lea a. Chr., pe care se văd 

1) Stackelberg, Griiber der Hell. tab. 12, 6. — Matz-Duhn, Antik, Bildw. in Rom. Nr. 616 — 619, . 
2) Muller-WVieseler op. cit. 2, 881, 
3) ldem 2, nr. 883. . 
4) Idem '9, nr. 882. e | 
5) De es. gemma cu. inseripţiune C. 1. Gr. 7,031 b. : 

- 6) Ca bunidră: un herme de marmură în bibliotheca S. Marco din Veneţia (Muller-YWieseler, op. cit 2. nr, 890), altul în Gilyptotheca din Munchen (Gerhard „Ges. Abh. 1 867); un al treilea cu provenință din Salamis (Gerhard, Venere Pros, tab. î), altele din Andros (ap. AMuller-WVieseler 2, nr. 889) şi în Arolsen (Friederichs. Wolters. Bausteine nr. 2.097). i ___'4) Pentru material mai departe, ca şi pentru cel până aci amintit, vedi: Petersen, op. cit. IV, 140 seq, V,,1 seq. 193 seq. şi Roschers.y. "8) Roscher op. cit. L, 1909,-  : - a 
9) Hesych 's. v. “Ezarng şi Ezdirs &iahua.. a 

-. :10) Despră al douilea tip al Hekatei trimorfe vedi nr.5 următor, 11). Pausanias 5, 30, 2, DER e 12) Petersen în Archiol.e epigr. Nittheilungen aus Oesterr.. IV, 184, 170 seg. „tab, 8; Baumeister, Denkmăler des Klassischen Altertums, p;.632 fig: 102.—Frie- derichs-YWolters Bausteine p. 165 seg... RR a.
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cele trei figuri ale deiţei în picidre strâns lipite spate în 

spate; au aceeaşi îmbrăcăminte lungă, pe cap portă fie-care 

câte un kalathos înalt; figura cea mai din :faţă, şi care este 
cea, mai principală, ţine în amândouă mâinile câte o lungă făclie 

„rezemată p6 pământ, pecând cele-Valte figuri, pe lângă o făclie, 
mai ţin un ibric şi o pateră de sacrificii. Am avea ast-fel 

represintarea lunei pline alăturea de a lunei în creşcere şi a 

celeia. în descrescere. Un alt monument înrudit cu precedentul 

este Hekate din Catajo!) (adi în Vienna), înfățişând trei figuri 
grupate în jurul unei columne, sunt îmbrăcate în chiton dublu 
cu kalathos sai polos pe cap, de care atârnă în jos un văl 
lung. Una din figuri, şi anume cea principală, are în mâna 

stângă 0 făclie, iar în cea drâptă o cupă, al căreia liquid 
pică în gâtlejul câinelui, ce stă alăturea. A doua figură ţine 
înaintea peptului, în mâna dreptă, ca atribut un măr; sus 

„pe o columnă dorică se află un Pan bărbos cu picidre de 

țap ținând pe cap cu ambele mâini un scut, iar d'asupra 

"purtătorei de făclie stă o mică: femeie: cu: 0 tavă (zivat) de. 

sacrificiu pe cap. Acelaş atribut al mărului se regăsesce şi 

la o. Helkate ce se află în musăul din Leiden *. 

Provenința monumentului nostru este necunoscută, Co- 

lecţiunea Statului (Nr. 61 din inventariul general, cu indicaţiunea: 

„Diana cu trei capete“). 

Marmură albă. Conservarea fârte bună. 

Inălţime O. 21 m; lăţime 0.15%; gros. 0.03". 

Lucrare romană; ea, deşi târdie, nu este lipsită cu totul 

de îndemănare artistică, cam secolul: al II d. Chr. 

Pe cadrul de jos se mai recunâsce încă H K A, pâte 

. restul inscripţiunei dedicatorie către Helkate, şi din care nimic 

-alt nu se-mai vede. . Ri 

Sa reprodus de E. Petersen în Aroh: Epigr: Miitheilungen 

'aus 'Desterreich IV, tab. VI după o fotogsrali La 

1) Gerhară, Gesam. Abhand, Taf. 32, 1.2 —Banmeister, op. “cit, p. 633 nr. 

103 şi 104. 
2) Archiol, Zeitung I taf. VIII, 

Proveninţa. 

Natura. 

Epoca. 

Literatura.
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No. 5 

Relief votiv al' deiţer Hekâte . 

Deseripţiunen. Acelaş tip ca la numtrul precedent cu mici modificări. 
- Cele trei figuri, mâl cu s6mă în partea de jos, se reduce 

aprâpe la una singură. Avem ast-fel tret capete pe un singur 
trup cu şese braţe şi două piciore, ceea-ce constitue tipul al 
douilea al IHelkatei trimorfe. Deita e îmbrăcată în chiton du- 

“plu cu mâneci scurte şi apoftegma lungă până aprope de 
genuchi; pe cap ea portă discul lunar ; în mâinele, lăsate în 
jos, ține câte o făclie aprinsă, dasupra altarelor ce.se văd 
în amândouă laturile reliefului. Cele două, şuviţe ale “părului 
care încadrâză obrazul se împreună, pe piept formând un fel 
de colan la giit, care amintesce nodurile de şerpi ale unei gor- 
goneion. D-l Petersen !) presupune că artistul a, făcut aci 0 con- 
fusiune, saii că a accentuat prea mult gulerul chitonului. Pă- 
rerea cea d'ântâiti ni se pare mai plausibilă. Atributele fi- 
gurei din drepta: pumnalul şi şârpele, sunt -aceleşi: ca la 
figura  corespundătâre din relieful precedent. Figura din 
stânga ţine în mâna stângă drept în sus un toiag scurt şi 
lat, iar în drâpta, un ciocan. Ciocanul, după părerea d-lui 

1) Arch.—epigr. Mitth. V, 71,
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Petersen, n mar. â de cât o confusiune a artistului, carele, 
ținând semă de posiţiunea bratului drept şi credând că în 
mâna stângă este un piron, iar nu! un toiag, a transformat 

uşor cheia din modelul ce avea înaintea sa, întrun . ciocan 

care lovesce pironul. Modelul cu care s'a servit s'ar putea 
aprope dice că, a fost chiar exemplarul nostru descris la nu- 
mărul precedent, pe care un artist de mai târdii Pa imitat în 
chip barbar. Intre deită şi. altare sunt două animale; cel 
din drepta: un cerb cu capul îndreptat spre altar şi cu botul 
redemat pe dânsul; cel din stânga este un câine representat 

în faţă.. 
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, Fig. 5. — Relief votiv al doiţet Hoekato (al [I-lou tip). 

Relieful are un cadru dreptunghiular. | Al douilea tip 
. A al Hekatei 

Corespundător nature! fantastice a deiţei, în loc de grupa trimorte. 

a trei Hekate unite la o laltă, găsim forte adesea: un 

singur corp cu trei capete şi şese braţe. Ca exemplu - al 
acestui al douilea,. tip al Hekatei trimorfe, afară de monu- 

mentul bucureşcen, cităm următârele: a) mai întâi exem- : 
plul cel mai frumos şi relativ cel mai vechii (inceputul se-



Proveninţa. 

Natura. 

Epoca. 

Literatura. 
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colului al II-lea a. Chr. 7 pe Helkate din foisa giganților tem- 

plului de la Pergamon 1): trei capete şi cinci (în loc de şese)' 

braţe pe un singur corp, iar ca atribute: făclie, lance,. sabie, 

scut, tecă de sabie; b) o mică marcă (tesseră) de bronz?), 
unde figura Hekatei are trei capete şi şese braţe. răsărite 

dintr'un singur trunchiii omenesc, fie-care cap purtând câte 
un kalathos, mâinile ţinând de două ori sabie şi biciti, figura a 
treia: două făclii; în drepta şi în stânga, câte un altar (mai 
sigur de cât cistă) încolăcit de şerpe; în fața Hekatei un 
thiasot bachie dănţuind cu pedum şi cu burduf (?); c) patru 
gemme- şi anume: 1) trei capete cu kalathos pe un corp 

„lat; şese mâini ţinând două săbii, două bice şi două făelil; 
la drepta şi la stânga figurei câte un şerpe ce se înalţă 
în sus”); 2) idem un jaspis în Berlin identic cu nr. [, nu- 
mai că deoparte şi de alta sunt două mici figuri: Pallas şi 
Nemesis *); 3) o gommă în Berlin identică şi cu aceleşi 
alribute ca lit. b de mai sus%); si 4) o gemmă: trei ca- 
pete pe un corp în chip de momâe; atribute: biciu, făclie 
şi de fie-care latură câte un taur, ceea-ce caracterisă pe Se- 
lene şi pe Artemis€). 

Proveninţa, este necunoscută; a făcut parte din colec- 
(iunea cumpărată în 1865 de la Cesar Boliae (nr. 80 din 
inventariul general: „Diana tri-facies dacică“). 

Marmură, albă; „conservarea fârte bună. 
Inălţime 0.23"; lăţ. 0.21; gros. 0.03". 

Lucrare de meseriaş, secolul al III-lea d. Chr. 

Sa reprodus de Petersen în Arch. “Epigr Mittn. IV tab. 
"VII, după o fotografie, 

1) Overbeck, Plastik. 2, fig. 132 c.; Roscher op. cit. I 1907— 903; Raumei- ster, Denkm. p. 1262. 
"9)-Annal. Instit. Arch. 1850 tab, N. ; Muller YWieseler up. cit. 2 nr. 886; Bau- meister op. cit. p. 633 fg. 705. Cf. Petersen op. cit. IV, tab.'6 şi 7, 3) Arch. Zeita. 15 taf, 99, — Roscher, 1 1909, 

4) Idem, “idem. —Idem. 
- 5) Muller—Wieseler op. cit. IL 887,: | 

6) ldem II 883. Cf, „despre tâte acestea, Roscher, 1, c., şi literatura acolo citată,
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No: 6 

Un Hermafrodit dormind, 

Un 'relief pe o bucată, de “marmură oblungă: o figură Deseripţinnea. 

femeiască tânără, lascivă, cu forme grase şi voluptse, stă 

lungită pe spate cu capul întors spre partea stângă ş şi rezemat 

pe o perină, mâna stângă ţinând-o strâns lângă cap, iar cea 

dreptă pe după cap. Un himation, care-i servă drept aşternut, 

acoperă partea corpului cam de la genuchi. în jos şi ceva, 

din braţul stâns, lăsând într'adins desvălit restul corpului, 

care e destul de bine modelat. | 

Ca în tote representaţiunile de Hermatrodit, Capul CU zips hormma- 

părul lung, peptul cu sânul şi şoldurile cele accentuate, sunt froditilor dor: 

de femeie; dar părţile genitale nu lasă nici o îndoială asupra 

subiectului acestui. relief.:-el face. parte din clasa Iermafro- 

diților dormind, studiată „de d. Gangolf Kieseritzki *). Deşi 

artistul: reliefului nostru nu pare a se fi inspirat de originalul 

grecese ce: a servit drept model celor şese statue,. la, care 

se raportă studiul amintitului scriitor,— căci acestea represintă, 

pe Hermafrodit stând lungit cu fata î în jos si cu . capul rezemat 

1) I/ermafroaita Costarizi în Azinal. dell Instit. arch. 1882, p. 245 -273.
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pe amândouă braţele 1), arătând privirei liniile frumos modelate 
v ale spatelui, — dar nu se pote tăgiădui monumentului nostru 

o identică intenţiune artistică în contopirea şi desvălirea în- 
doitei naturi a Hermafroditului, un sentiment, adică, simţual 
destul de desvoltat. Rămâne numai a se sei dacă Ilermafroditul 
de pe relieful bucureşcân, şi care ţine ochil închişi, trage 
un somn liniştit, sai dacă închiderea ochilor nu este la dânsul, 

  

  

    
        

Fig. 6, — Un hermafrodit dormind. 

1) Tati, aceste ştse monumente, după cum le înşiră d. Kieseritzky ;:1) Villa Borghese în Roma, figurat la Visconti, Monum,. scelti Borghes. tav.. 15; 2) Mustul -* Luvrului, provenind din villa Borghese, figurat la Visconti, op. cit, tab. 14; Clarac, Musce de sculpture pl. 303; 3) Mustul Luvrului, găsit la Velletri, figurat la Visconti, opere varie 4, tav. 10; 4) Petersburg, găsit în villa lui Hadrian dela "Tivoli și descris în Ermit. impâr. des sculptures nr. 349 ; 5) şi cea mai vechie Florenţa, Mus. archeol. Uftiz, nr. 306, figurat la Clarac, op. cit, G68, nr..1547,3, şi Dutschke, ant. Bildw. in Oberital. 3, nr. 512; şi 6) Statua găsită la 1879 în ruinele unei case romane şi figurată, în Monum. del! Iastit, 11, tav. 43,
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„ca, şi la cele şese monumente ainintite, numai ceva momențan, 

corespundător unei sensaţiuni voluptose care ar trece în acel 
minut prin tot corpul săi şi ar provoca posiţiunea ce ati 

pici6rele. In casul din urmă ne-am aşteptă să vedem membrul 
viril erectat, precum se observă la cele-Palte şâse statue, 
dar relieful bucureşcen este aşa, de ros, în cât nu ne permite 

o atare distincţiune. Prima suposiţiune ni se pare mai probabilă 1). 

Monumentul nostru, ca şi tote cele-Palte statui şi reliefuri 

ce ni s'a păstrat cu representaţiunea Hermafroditului, are de 

basă mai mult o idee curat artistică, de cât o idee mythologică; 

el deci ma servit cultului, ci se datoresce marei predilecţiuni, 

ce pe la începutul secolului al II-lea, mai sigur de cât al III-lea 

înaintea erei nostre, avea societatea, grecă— din ce motive 

şi interese nu şcim,—pentru asemenea representări *). 

Monumentul provine din insula 'Tenos, unde a fost găsit 

de către generalul Mavros în anul. 1839 şi depus' în :colecţiunea, 

pe care apoi dânsul a dăruit-o Musăului nostru (nr. 44 din 

invent. general, cu indicaţiunea: „Marmură de mărime aprope 

a unei mici palme, representând un mie mormânt antic găsit 

în insula Tenos la 1839. D'asupra o figură, dormind“). 

Marmură. Figura, intactă, dar forte rdsă şi îngălbenită 

prin acţiunea timpului. | | 
Inălţime 0.17*; lăţ. 0.09 iii grosime 0.08%. 

Lucrare de sigur greceșcă, datând de pe la finele epocci 

ellenistice. : 

1) Vegi Clarac op. cit. pl. 666 seq,,. mai bine de 12 vaziaţiani ale represen- 

taţiunei Hermafroditului desvălindu-și îndoita, sa, natură sexuală, D. Kieseritzki, 

în studiul sus amintit, ajunge la conclusiunea : că posa obscenă. aparţine numai 

gustului roman ce era la modă, de 6re-ce originalul grecesc, care servise drept 

model monumentelor enumerate, se mărginea a representă pur şi simplu un Her- 

_mafrodit adormit, cum pare a fi şi Hermafroditul de pe relieful bucureşcen.: 

2) Despre Hermafroditos în artă a se vedea W. H. Roscher, Ausfiihrliches 

Lexikon der griechischen und r&mischen Mythologie, s. v., coloana 2319 seq. 

Proveninţa. 

Natura. 

Epoca
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INo. Țr 

Ohipul de. cult al unei Kybele tronând 
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Fig. 7.— a) Chipul de cult al unei Kybele tronând.
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Pe un iron cu tegomătore. (care . lipseşce),. stă deița, “pesorigțisnea. 

mamă a deilor, cu piciorul drept scos înainte, având în pâlă 

un leti lungit 'cu capul. spre:stânga.. E îmbrăcată cu: chiton 

şi cu himation: aşedat-:pe piciore; la. stânga.deiţei se „vede 

semidiscul, pe care probabil îl ţinea cu mâna.::! | 
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Fig. 7. — b) Chipul de cult al unei Kybele tronând, 

Acelaş chip de representare, însă în proporţiuni CEVA, Monumente de 

mai mari, ni'l presintă o Kybelă tronând, găsită la Constanţa alo Xybelei 

şi aflătâre acum în colecţiunea Musului. 

Cele mai. vechi representațiuni ale deiţei erai săpate în 

stânci, cum 'bunidră; chipul de pe stânca Sipylos sai .din 

Chios, şi sunt caracterisate mai adesea, prin lei de amândouă 

laturile tronului sau printr” un leu “ţinut de geiţă în p6lă. 

Chipurile Kybelei ajunse până la noi nu sunt mai vechi de 
1
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„Cât secolul al V-lea a. Chr., şi majoritatea lor datâză din 
"epoca ellenistică, sai romană). 

“Nu se geie unde a fost găsit ; a făcut parte din colecţiunea 
Generalului Mavros' (nr. GT inv. gener. cu indicaţiunea : „0 
vestală pe tron““). 

Marmură ; lipseseo capul, care de sigur purtă un modius 
sau o cordnă murală; de asemenea braţul drept şi reze- 
mătdrea tronului ; pontr u- rest,: conservarea este bună, 

Inălţ. 0.182; ] lăţ. 0'12*; ros. 0.102. 

Lucrare mijlocie ; secolul al II-lea d. Chr. 

'-1) Vegi Roscher, Ausfihrl, Lexicon. s. v, S
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No.8 

Relief votiv: Călărețul vânător, așa numit «heroul îhrac» 
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„Fig. 8. — Cataroțat vânător, așa numit „heroul thracă, | . al 

, * Vânător” călăreț alergând. spre dr&pta. după, mistre (Doseripianoa 

Pe un cal înfrânat, ce galopâză spre drepta, stă, întors.cu 

partea superidră a corpului către spectator, un om îmbră-
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Natura. 
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cat cu anaxyridi şi haină, ce nu ajunge până la genuchi 

şi e încinsă la mijloc. In picidre venătorul poriă încălţăminte, 

iar peste haină: o chlamys prinsăpe umărul drept şi care, suflată, 
în spate de vânt, fâlfâe spre stânga ca aripile unui flutur; 
brațul stâng dispare dincolo de capul calului; cel drept, ri- 
dicat înapoi în sus în posiţiune de atac, trebue să fi învârtit 
lancea de vânătâre, care, neindicându-se. plastic, pare a 
fi fost numai zugrăvită; înaintea calului se văd un altar 
şi un arbore. Lipseşce, pentru ca representaţiunea obicinuită 
să fie completă, mistrețul ce vinea din partea opusă ; de ase- 
menea câinele alergând spre drepta contra lui, precum şi 
şerpele care se încolăceşce -pe arbore !). 

Nu se şeie unde a fost găsit. A făcut parte din colec- 
țiunea generalului Mavros (nr. 50 invent, general „figură 
călare“). 

Marmură; spart numat în colțul drept superior, dar re- 
lieful e lovit şi spălăcit. | 

Inălţime:. 0.26”; lăţ: 0:19»; gros.. 0.04” 

Lucrare de meseriaş; romană ; secolul al Il-lea d. Chr. 

1) Despre-reliefurile cu heroul thrac” vegi înapoi p. 90seq., 415seq. Cf. „încă Julius Ziehen în Architolog. Jahrbuch, Anzeiger 1904, XIX ii seq.: „Die . Kaltendenkmiiler der sog. : „thrâkischen: Reiter“; 
„Mittheilungen p. 64; Pick, Jahrbuch 1898, "XIII 1601 seq. despre călăreţul thrac 

volumul-registru la Arch, Epigr.. 
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Fragment dintr'un relief cabiric 

  

Fig.. 9 — Relief eabirio (fragment). 

Sub o boltă închipuind o peşteră, un călăreț cu ţureaPeseriptinnea. 

sati căciula, frigiană pe cap, cu tunica scurtă şi încinsă la 

brâi şi cu mantia,suflată de vânt, fâlfâind la spate, ţine în 

mâna, dr&ptă o suliță, în vârful căreia este înfipt un şerpe. 

Sus bustul Lunei (?); la spatele călăreţului o râtă cu spiţe;
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Titoratura. 

„ fragmente aflate la .Recica. 
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înaintea, calului, o mână de om întinsă, iar în picidrelo ca- 
lului, un leă (?). | 

S'a găsit la, Târgovişte, făcând parte din vechia co- 
lecţiune a liforiei Şedlelor (nr. 52 invent. general: »frag- 
ment de bas-relief, representând un călăreț, pare-se dac, 
purtând dragonul dac, găsit la 'Târgovişte“). 

Marmură. Spart jos şi în partea dreptă. 
Inălţimea 0.21"; lăţ. 0.11"; gros. 0.04". 

Lucrare forte grosieră. Romană. 

S'a publicat pentru prima ră de noi în Dacia înainte 
de ltomani, tab. U; apoi într'o tesă de.licenţă de 'Teoh, 
Antonescu, Cultul Cabirilor în Dacia, tab. X. Despre Cabiri 
şi monumentele cabirice, pe lângă Tocilescu, op. cit. p. 335, 
nota 354, vedi Roseher, op. cit. s. v. Megaloi 'Pheoi, şi Hampel 
loszef, limlekek €s 'leletek, Lovas istensegek 'Dunavideki 
antilk emlâleken, în “Arch. Irtesiti,; 1903 p. 805—365. - 

Afară de acest::monument şi cele două următâre (nr. 10 
şi 11), în colecţiunea: Mustului mai figurâză încă două 

, 
:
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„_No.10_- . 

ie iei“ Un-relief cabirie 
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Placa de marmură, de conservaţiune perfectă (afară de Descripţiunea. 

colţul de jos din stânga care e spart), represintă sub o boltă, 
doui călăreți afruntati cu căciulă frigiană pe cap, cu mantie 

scurtă pe umăr; cel din stânga ţine în mâna dreptă un 
obiect (armă ?), iar cu cea dreptă  umbil 'călăreţi. ţin câte 

o suliță înclinată, în vertul cărora se .află câte un şerpe 

33
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încovoiat. La mijloc între călăreţi: o femele, îmbrăcată cu 

un himation ce-l acoperă şi capul, ţine mâinele lăsate în 

jos pe un obiect (pote peşte), ce stă d'asupra unui tripod. 

Dasupra capului femeii: două cornuri de abundanţă. La 

spatele călăreţului din stânga sus: o figură mal mică cu 

un obiect rotund având umbo la mijloc (pateră?), iar la 

spatele celui din drepta: o altă figură visibilă numai până 
la brâu, şi cu căciulă frigiană pe cap. Sub picidrele ca- 

lului călăreţului din stânga dace pe brânci o figură lungită 

(un copil) cu capul ridicat puţin în sus; asemenea şi un 
cap isolat de berbece. 

In al douilea registru, de la stânga spre drepta,: trei 
personage stând fie-care, pare-se, la câte o masă; apol o 
figură în picioare ; .o alta ţinând o pasăre (corb 2), un cuţit 
sau gladius ; iar sus.un cap, pe cât se vede, de berbece 
(câne ?) şi un obiect rotund:“La-colţul. din drepta în fine, 
un leii lungit cu capul spre drâpta. 

Nu se şeie unde a fost găsit; a făcut parte din colec- 
țiunea. Mavros (nr. 114 invent. general: „bas-relief de mar- 
mură albă cu diverse figuri, din care unele călări, repre- 
sentând, pare-se, un triumf“). 

Marmură. 

Inălţime 0,1S*; 1ăţ. 0.145"; gros. 0.025n. 

Lucrare grosieră cu totul rudimentară. 

„Sa deseris şi publicat pentru prima Gră de Gr. G. To- 
cilescu, op. cit. p. 337; .apoi de''Teoh. Antonescu, op. cit. p. 
19, tab. IX fig. 15; Hampel I6szet, op. cit. p. 825. 

DI
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pr No. 11 

„Un alt relief cabiric, 

    
Fig, 11.— Reliof cabirie: 

Tăbliţa de plumb, în întregime păstrată, ne înfăţişeză Descripţinnea. 

un călăreț cu căciulă frigiană pe cap, cu mantie umflată de 

vânt, călcând cu picidrele cailor peste un om lungit cu 

pântecele la pământ, dar cu capul şi cu piciorul stâng puţin 

ridicate mai sus. Călărețul ţine în mâna, drâptă ridicată o 

armă scurtă (un pumnal) ; o femeie îmbrăcată în chiton lung 

stă înaintea calului cu mâinile întinse chiar sub botul ani- 

malului ; la stânga sus un peşte; la drâptă un caducei;
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sub cal un cap de berbece isolat, iar sub omul lungit trei 
vase. La drepta şi la stânga tabloului: câte un tânăr cu 
picădrele încrucişate purtând acelaşi costum şi căciulă fri- - 
giană pe cap; cel din stânga priveşce înainte, cel din drepta 
priveşce înapoi ; cel din stânga ţine în mâna dreptă, lăsată 
în jos, un obiect mie rotund, iar în cea dreptă unul ma! mare 

(pote o căpăţână de om). Intrega parte superidră a tabloului 

Proveninţa, 

Natura. 

Literatura. 

este înconjurată de doi şerpi lungi atruntaţi, alcătuind, prin 
disposiţiunea corpului lor, un fel de boltă. 

Nu se cundşce locul unde a fost găsit; a făcut parte 
din vechia colecţiune a Statului, ceea-ce dă a bănui că 
monumentul s'a găsit in ţară (nr. 172 din. inventariul ge- 
neral al Mus&ului cu indicaţiunea: „bas-relief de bronz: un 
triumf“). ” 

Plumb turnat. | 
„ Inălţime, 0.105»; lăţ. 0.11"; gros. 0.0052, 

S'a descris şi publicat pentru prima dată de Gr. G. To- 
cilescu, op. cit. p. 337; apoi de Teoh. Antonescu, op. cit. tab. 1] 
fig. 2; Ct, Hampel I6szef, op. cit. p. 315. 

4
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No. 12 

Bucată dintr'un relief mithriac 

Mithras taurocton. Sa păstrat jum&tatea de dinainte a Deseripiţanea. 
taurului trântit la pământ, lipsind din el numai botul. EI este 
încins peste. pântece cu o chingă lată ; pe spatele şi umărul 
animalului se observă restul din genuchele stâng al lui Mi- 
thras, şi anume din braţul s&u drept, care ţine cuțitul saii sa- 

bia scurtă. Lângă pântecele taurului se ridică în :sus şerpele 
încolăcindu-se, iar dinspre drepta sare câinele asupra tau- 
rului. Mai „departe, spre drepta, stă în piciore pe o ridicătură 
stâncosă, dadotorul Cautes, representat în faţă, cu chiton încins 
la, mijloc, cu mantie şi cu căciulă trigiană, El ţine în sus 
făclia cu amândouă mâlnile. 

Afară de acest monument şi de cele următâre (nr. îi, 

12 şi 13), ca şi de nr. 12 din partea [ a operei de faţă 
(pag. 83 seq.), Musăul a căpătat şi alte reliefuri mithriace, 
cari vor fi descrise într'unul din volumele următore ale pu- 
blicaţiunei. Tot acolo vom întreprinde şi studiul; de care vorbim 

la pag. 88 asupra cultului lui Mithras. Aci ne mărginim a 
schiţă în trăsuri generale natura monumentelor mithriace şi 

elementele principale ce: le :compun *).- o 

4) Veză Fr. Cumont, 'Textes et monuments figures relatifs aux mystăres. 

de Mithra, tome" premier, Bruxelles 1899; t; II, Brux: 1894-96,



Monumentele 
mithriace. 
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Deul persan Mithras fiind adorat în excavaţiuni stân- 

cose, în peşteri cu preferinţă pe lângă isvore şi ape, i 

se consacraii în oraşe templuri subterane numite mithraa, 

ar în termen technic spelza. Existenţa unor asemeni tem- 
pluri s'a constatat —ca să nu vorbim de cât de cele din cu- 
prinsul Daciei şi Moesiei Inferire — în România : la Reoica, 
Slăveni, Turnu-Severin, Constanţa, Adamklissi, Igliţa; în 

  

    

  

  

    
  
  
    
  

î . Fig 12, — Bucată dintr solo miti. | _ 

Transilvania; la Grădiştea, 'Turda,-Decse (spre N.'0. de: Aiud), 
Şi Alba-lulia (care „numără cel puţin patru mithree, pe lângă 
multe sacella) ; iar în Bulgaria la: Ghighen, Silistra. si Lom-pa- 

* lanca. Din aceste templuri provine numerul însemnat ce s'a des- 
coperit de plăci sculptate cu representaţiunea deului Mithras 
taurocton, căci o atare icână venerată, trebuia să figureze 
în fundul ori-cărui mithreum, în fața intrării ; de asemenea,
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statui ale celor doui purtători de facle (dadophori) : Cautes şi 
Cautopates, caii-eraii asedate pe pedestale sai în firide în in- 
teriorul templului; alta6 consacrate S6relui şi Lunei şi expuse 
înaintea, icânei lui Mithras taurocton ; în fine, ex:voturi şi 
inscripţiuni închinate aceluiaş dei: Sol invictus, Deus in- 

victus Mithras. 
Ieâna lui Mithras taurocton, care se găsea nu numai 

-în mithree, dar şi prin casele particularilor, reproduce de 

ordinar următârea schemă: 
“Intro peşteră, : închipuită; obicinuit --printr'o - adâncime 

semi-circulară săpată în stâncă colţurâsă, sai figurată numai 

printr”o boltă -de petre : neregulate, — une-ori bolta lipsesce 

cu totul, — se vede un tânăr cu căciula frigiană pe cap, cu 

pantaloni largi înnodaţi la glesne, cu o tunică umflată având 

mâneci lungi si fiind strânsă la mijloc cu'o curea, de care a-: 

târnă tâca săbiei scurte sati cuțitul săii ; pe asupra hainei o 

manta, scurtă, prinsă pe umărul stâng şi cu pulpanele-i fâl- 

fâind la spate, iar in piciore cismuliţe. Acest tânăr, după ce 

„a trântit un taur la pământ, apasă cu genuchiul stâng pe 

gârbiţa, afiimalului ; cu pielorul drept sprijinit pe partea de 

jos dela piciorul taurului, el îi ţine întins inapoi piciorul 

drept de dindărăt; cu mâna stângă îl apucă de nări, une-ori 

de un corn, —ridicându-i în sus capul, pe când cu mâna | 

dreptă îi împlântă o sabie scurtă şi lată în deşertul um&- 

rului. Sângele curge ; un şerpe se târaşte W'alungul taurului. 

şi câte odată îşi ridică în sus capul ca să sugă sângele; 
un câine se repede tot spre rană ca să lingă sângele; pe 

când un scorpion apucă cu ghiarele sale testiculele taurului. 

La stânga lui Mithras se represintă imaginea Sorelui (Sol), 

„la drâpta imaginea Lunei (Luna) — Sorele şi Luna având mare 

însemnătate în religiunea mithriacă—, lar la spatele lui Mi- 

thras: un corb, stând pe mantaiia deului saii pe marginea 

peşterii, se aplecă, merge orl sboră către Mithras, care îşi 

întâree capul spre dânsul. Cei. doui. dadophori în pictore, . 

(picirele încrucişate), ţin cu amândouă mâinile făclia, spri- 

jinită plediş împotriva corpului. lor; bătatul care o ridică în
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sus se chiamă Cautes; cel .care o lasă jos, Cautopates: 
Ey sunt îmbrăcaţi întocmai ca şi Mithras tauroctonul si .for- 

mâză, cu d6nsul împreună un fel de treime, zprzhâoto0c Mi9pas 1). 

-Religiunea lui Mithras, —o religiune persană 'prin excel: 

lenţă, a. soldaţilor —, a început a se răspândi cu o mare re- 
pediciune, mai ales de la Hadrian înc6ce, în tot imperiul roman. 
Ea a înflorit în valea Dunării ca şi a Rinului, şi a pătruns până 
în inima Italiei, amenințând chiar, la un momont dat,—în cursul 
secolului al III-lea d. Ch., —ca să devină: religiunea predomină- 
torea Statului roman şi să prefacă cesarismul în kalifat. Din 
fericire mithriacismul a trebuit să dea înapoi. faţă .de reli- 
giunea creştină, care, în cele din urmă, Pa învins şi a eşit 
triumtătore 2, 

Provoninţa. : Nu se şcie unde s'a aflat. A făcut parte din colecţiunea, 
generalului Mavros (nr. 89 invent. general: „un om Şi 0 
parte dintr'un bot, se crede un sacrificiu“). | 

Natura “ Marimură albă. Spart şi ” stricat jur-îniprejur. : 
Inălţime : 0.42»; lăţime : 0.33"; gros: 0.132, 

Epoca Lucrare romană îngrijită ; cam din secolul al II-lea d. Chr. 

Literatura. | [Desoris în Fr. Cumont, Textes et monuments figures 
relațifs, aux mystăres de Mithra, Bruxelles 1596 nr: 127. 

1 Dionys. Areop. epist. 7. aa N n ” 2) Despre mithree, pe lângă literatura indicată la pag.. 87 motă,. ct. Do- brusky, Sbornic XVI p. 36 seq., unde se descrie o „bogată eolecțiune de monu- mente mithriace descoperite în Bulgaria, :



  

RELIEFURI ANTICE : 529 

No. 18 

Trei bucăţi. dintr'un relief al lui Mithras: 

  

  

      
Fig. 13 — Trei bucăţi dintian relief mithriao, 

Intr'un tablou încadrat în formă, de. fronton. Descripţiunea. 

La : mijloc: Representaţiunea, lui Mithras tauroetori. 

I)eul, îmbrăcat în costumul obicinuit: chiton cu mâneci, man-
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tie si căciulă frigiană, este întors de faţă. Cu mâna stângă 
_apucă nările taurului, cu cea dreptă îi împlăntă sabia în 
umăr. Din taur ati rămas numai gâtul şi piciorul stâng de 
dinainte. Spre drepta sare câinele asupra taurului. La spate 
un altar cu flacăra sacrificiului, 

La drepta : Cautes, stând în picidre întors spre stânga, 
ține în mâna dreptă, sus ridicată, o scurtă făclie. EI este 
îmbrăcat cu chiton cu mâneci, pantaloni şi cisme, o mantie 
şi căciulă frigiană. . 

La stânga: (fragmentul al 3-lea): se vede câda tau- 
rului cu ceva din spatele lui. 

In stânga: partea superidră a corpului lui Cautopates 
îndreptat spre drâpta şi îmbrăcat ca şi Cautes (din drepta), 
ținend în mâna stângă ridicată un fruct (sati un oii 2). Sus" 
un nor în forma unei saltele, la spatele căruia se presu- 
pune că stă ascuns deul sre Sol. 

;Cată să observăm că pe acest relief Sol şi Luna nu 
ati fost representaţi. | i 

Proveninţa.  ;Tocul aflării nu se cunâsce. Din colecţiunea generalului 
Mavros (nr. S7 invent. gen., unde e trecut cu indicațiunea: 
„fragment de marmură, representând, pare-se, un sacrificiu). 

Natura, “Petră calearbsă. Sa păstrat numai jumătatea din 
drepta (în două bucăţi) aprope întregă şi partea superidră 
a Jumâtăţii din stânga. 

“Inălţime : 0.37"; lăţ: cam 0.49»; aros.: 0.05=. 

Epoca, „Lucrare romană; secolul al III-lea, d. Chr.
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 Bucată din „drepta a unei mari representaţiuni. a lui 

_Mithras taurocton - 
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Fig, 14.— Fragment mithriac, 

La stânga: R&măşiţă din Cautes, stând în pioiore, TE- Descripţianea. 

presentat în față: s'a păstrat numai partea superioră a 

corpului (peptul). Imbrăcămintea ; chiton şi mantie, care a-. 

coperă braţul cel stâng.
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La drepta: un băiat gol, cu căciulă frigiană pe cap, 
ţinând în mâna stângă un pumnal, iar în cea dreptă, ridicată, 
în sus, o făclie. (Mithras născând din stâncă). 

„_ La mijloc sus: partea inferidră a unel alte figuri, întinsă 
diagonal spre drepta în sus, cu trunchiul gol, cu piciorele învelite 
într'o mantie trasă în sus Valungul spatelui şi al părţei stângi. 
Figura pare a fi fost pe jumătate culcată, sprijinindu-se pe 
braţul stâng. (P6te Oceanus ?). 

Spre drepta, merge vertical marginea, reliefului. 

Proveninţa. „Nu se şeie unde s'a aflat. Post în colecţiunea Generalului 
Mavros (nr. 97 invent. general: „bas-reliet -de marmură, 
ao ce | , fragment“). 

Natura. 
Pâtră de calce. Fragmentul a făcut parte din laturea 

“dreptă a unei representaţiuni mai întinse, din care s'a păstrat 
numai resturile ă trei figuri. 

“Inălţime : 0.28=; lăţime: 0.31; grosime :' 0.08 m. 
Epoca. Lucrare romană ; secolul al II—Î1I-lea d. Chr. 
Literatura, "Sa reprodus o schiţă în Fr. Cumont,. op. cit. nr.: 198.
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i - Di a 

i. 

“No. 15 
i 

| Fragmentul. unui relief. mithriac , 

  

    
  

  

  

  

  

Fig. 16, — Fragment mithriac. 

Representaţiunea în chipul obicinuit alui Mithras tatu- Desoripţinnea. 

rocton. In mijlocul tabloului, adâncit în chipul unei firide, s'a, 

păstrat jumătatea superidră a corpului deului în posiţiunea 

"obicinuită, Vasupra taurului, care îngenuchie spre drepta. 

Deul este îmbrăcat cu chiton încins la mijloc, cu chlamys
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şi cu căciulă frigiană. Pe mantie se deosibese urmele cor- 
bului. Sub braţul drept se află tâca săbiei. Din taur a ma! r&mas 
numai c6da ridicată în sus şi terminată în trei sfârcuri, 
La drepta sus se vede bustul Lunel (Luna), la stânga. bustul 
Sorelui (Sol). Sub bustul Sorelui stă în piciâre, în atitu- 
dinea Attilor funerar!, Cautopates, rezemat cu tristețe pe 
făclia aplecată în jos; el e îmbrăcat ca şi Mithras. 

Intre S6re şi Lună se găsi, pare-se, alte represen- 
taţiuni, carl at perit odată cu partea de sus a baso-reliefului, 
dacă nu cum-va, mai sigur, ceea ce se vede, sunt indicaţiunile 
unor stânci ca închipuire a peşterii. 

Provenința. <>“, Locul unde s'a găsit nu se cunâşce; a, făcut parte din 

Natura, 

Epoca, 

Literatura, 

colecțiunea Mavros (nr. 90 invent. general: „o figură romană, 
de marmură, representând, pare-se, tot sacrificii“). 

_ Petră de calce. Spart jur împrejur şi cu faţa de tot 
stricată. a. a 

„.. Inălţime : 0.29»; lăţime: 0.57; orosime: 0.11”. 

| Lucrare .de meseriaş, romană ; cam secolul al III-lea 
după Christos.. | 

Descris în Cumont, op. cit. nr. 129, 
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DNo.-16- i e E 

Bucată dintr'un relief votiv 

  

        
Fig. 16. — Un relief votiv: Scenă de sacrificii, -
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Dosoripţinnea. [ste o scenă de sacrificii, din care se văd două figuri 
mai mari şi alte două mai mici; figura mai mare de dinainte 
semănă a fi de bărbat, cea de la spate este femele ; ambele 
țin mâna dreptă înainte în posiţiune devotă Şi  rugătore. 
Lângă figura presupusă bărbat, un băiat ţine mâna dreptă 
pe un animal de sacrificii (0ie sati berbece); la spatele 
s&ui şi lipit strâns de femele se vede un alt copil. In fund 
pare o masă cu două picidre înalte, | 

Fragmentul a, făcut mai probabil parte dintr'un relief 
grecesc votiv, decât funerar.. 

„Provenința  - Locul unde s'a găsit este necunoscut; a făcut parte 
din colectiunea - generalului Mavros (nr. 103 din invent, 
general: „bas-relief representând sacrificarea unei oi“). 

Matea. —“Marmură, Spart' de tâto părțile şi forte stricat. 
Inălţime: 0.09=; lăţime: 0.06 "; eros. 0.025, 

Epoca. Lucrare grecescă.
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Ei 

No, 17 E 

Bucată dintru un alto- relief. representând O. figură 
cu barbă, pote : pe Zevs - 

pă 

* ma, - mr! isa 4 
ea 

Dintr” un: fond" spârt „de tte părțile ese; în alto-relief Daseripţiunea, 

capul unei fizuri cu păr. lung şi cu barbă, pare- se al unui 
"Qeă (Zevs 20 care: priveşce spre drepta. Sa 

  

  

      

| Fie. 1 17, - — Alto-relio? cu capul lui Zovs,. a 

| Nu se şeie unde s "a aflat. Colecţiunea Mavros lor. 104. Provoninţa. 
"din invent, geheral). 

Marmură.. Forte stricat. SE e Natura 

Inălţime : 0.09”; lăt. 0.08»; gros. reliefului 0.055"; 
grosimea plăcii 0. 003 Ma 

) : ' 
a 

Lueraro mijlocie ; secolul a II-lea d. Che. | „. Evooa.
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No. 18 

Fragmentul unut relief cu scena ospăţului funebru 

  

  

      

  

Fig. 18, — Relief cu scena ospâţului funebra. 

Deseripţiunea.  j Pe o kline stă, jumătate culcat şi gol până pe la mijloc, 

__un om care ţine in brațul drept un obiect (kantharos ?), dacă 

nu cum-va este un şerpe; jos lângă kline se află o masă cu 
de-ale măncărei; restul reliefului. lipsesce.i E posibil să avem 
aci representaţiunea obicinuită a osp&ţului funebru, despre 

iai „care a se vedea op. de faţă, p. 424—431. 
rovenința. Locul unde s'a găsit nu se cundşee ; a făcut parte din 

colecţiunea generalului Mavros (nr. 95 din invent. general 
cu indicaţiunea : „un om şedend culcat“). 

Natura, - Marmură. 
| Inălţime b,25 =; La, 0,15, gros. 0.06: m 
„Epoca, Lucrare grecescă ; secolul al IV-lea a. Chr..
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No. 19 

Fragmentul unul relief funerar, ori mai sigur votiv 

  

: Fig, 18 — Fragmentul unui relief funerar, ori mai sigur votiv. 

Intro boltă sai firidă se vede o figură representată în Deseripţianea- 

faţă purtând chiton şi un himation tras şi lăsat în jos. pe: 

umărul stâng. Restul lipseşce ; pote să fie fragmentul 'unei, 

representaţiuni a heroului. thrac, despre care ne ocupăm în * 

opera de faţă, pag 415—424. | a 

„Sa descoperit la Recica (vechiul: municipii şi mai târgită Proveninta- 

colonia Romula), unde a fosi găsit de majorul 'D. Papazoglu 

în a. 1864. Nu' figureză. în vechiul inventar general al 

Musăului. RE 

Marmură. Spart de tote .părţile. Natura. 

Inălţime. 0.10 =; lăţ. 0.11; gros. 0.03”. 
Epoca, 

Lucrare romană ; secol. II-—Ill-lea d. Chr.
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Fig. 2) — Sarcofag cu representațiuni bachice şi scene vănătorosci, 
(Faţa a).   
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Mare: 'Sarcofag: cu Tepreentaţua bachice. 

: și scene , venătoreșel,'. 

  

Acest sircatag « coloal, iucrăt “dinte? un singur bloc “de biscriaţiunea: 

petră calcarie Şi 'în 'care putea să încape destul. de "comod. 

două, cadavre, “ie înfăţişeză fslurito sculpturi pe câte ŞI patria 

laturile sale. :. a 

Pe una 'din 'Jaturile 'cele mari, şi anume pe “cea ante: 

ridră, care e şi cea pribcipală, (faţa 2 se văd patru figruri- “ 

“portrete în picidre, fie-care 'sub 'câte o: arcadă 'osebită sus-. ! 

ținută, pe colSne (sunt. cinci , “asemenea colne câre servă . 

a separă cârpul reliefurilor). De. şi feţele, m mai ales ale: celor 

trei persone 'de la stânga. spre 'drepta, 'sunt terte stricate, 

cu mult mai Sti cate de Gât restul corpului, totuşi . prima şi 

cea de a trela figură ă, îmbrăcate în himation, 's6mănă a fi 

de sigur” femel; figura de. a “dota, mai înaltă de cât cele- Pate | 

trei şi înfăgurăti în - togă, ar: “putea fi persona mortului, pe... 

când cea dea patra (prima, de la 'drâpta | spre stânga), tot 

togată, cu capul aplecat. puţin: spre. stânga şi mai bine: păs- 

trat, ţine în: imiâna “dreptă un obiect rotund, care pote fi. o 

ofrandă, dacă mu un atribut” 6re- care (pung 4?%. In ori ce. cas 

aceste patru: figuri! bara vopresintă pers6ne rele, Yar du îi ine 

mythologice.: 

Cele- Palte- itrel latre sunt ocupate 'de şepte Eroţi, puşr: Bros, * pothos * 

în legătură cu "cercul dionysiac. Anune, po latura ceă inare, şi Mimeros. 

ae. a , : . . - EP . 

A 

2 

1) Pe ua sarodfaă “din Lykia i Aittheilangen des deiatschi. Arch. Tastit, in 

" Athen, II, tab. x) se xepresintă mortul lângă. o. musă şi lâugă ă Aphrodite, ceea-ce 

arată că era un'literat,. : i... iu - 
4. 

ae 
i 
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opusă :celei anteridre. (faţa; b), figureză trei, fie care :pe câte 
un osebit postament patrunghiular; Eros dela mijloc sună 

- din cimbale; cel din drepta. şi din. stânga, dănţuesc, ridi- 
când câte un picior în sus; într'o mână el țin: câte o: cior-. 
chină mare de struguri, iar în cea-Paltă: cel din stânga, un. 
mânunchiii de căpăţâne de mac, cel din drâpta, o f6e de 
țelină sălbatecă. In aceşti trei Eroţi sunt înclinat a vedea 

„pe Eros, Pothos şi Himeros, cu atributele lui Dionysos, pe 
care adesea îl găsim înconjurat de fiinţe împrumutate din 
cercurile plăcerei, amorului şi ale cântecului 1). Eros ("Epwg, aeol. 
“Epoc) este Iubirea şi deul iubirei, Iubirea masculină care 
uneşce la-o-laltă pe cetăţeni, îl îndemnă şi-i înflăcăreză la 
fapte nobile, precum şi la isprăvi vitejesci în răsboiti ; de 

„aceea el era adorat în palestra şi gymnasion. Pothos (16905) 
este dorul vii după o fiinţă sati un lucru depărtat, pe când 
Himeros ("Iyzpos) exprimă atracţiunea iresistibilă către un 
obiect ce se găseşce dinaintea, ochilor. Eros coprinde în sine 
şi pe unul şi pe altul, de aceea.une-ori el se şi numesce 
tată al lui Pothos, al lui Himeros şi al Charitelor?). 

Pe latura cea mică din drepta, sarcofagului (faţa c) 'se 
văd alţi doui Eroţi, pe postamente ceva mai scunde,. unul 
cântând din flaut, iar cel-Palt din naiă. i 

Pe latura în fine opusă (faţa d), iarăşi doui Eroţi pe Lupta tut Eros 
un singur postament ţinându-se îmbrăţişaţi. De sigur că “* Anteros 
dânşii nu trag împreună un danţ îmbinat, cum s'ar. părea la, 
prima, dată, ci ei ne dat vhipurile, dese-ori repetate pe mo- 
numente plastice, ale luptei lui Fros şi Anteros; el ne 
represintă grupul lui Eros şi Anteros luptând pentru pal- 
mul victoriei. Eros.şi Anteros, adică, după “însemnarea, lor 
originară : amorul şi amorul-reciproc, mai cu semă al ti. 
nereţii bărbătesci, aveii altare în vechile g&imnasil şi eraii 

1). Veqi de es. în Benndort și Schăne, Die antiken. Bilăwerke des Latera- 
nensischen Museums, Leipzig 1867 nr. 198, un Eros cu capul plecat spre umărul 
drept, cu un strugure în mâna drâptă ce o ţine în jos, şi susținut de, un alt 
Eros, amândoui despuiaţi. Tot acolo, un Eros care saltă, a 

2). Roscher Lexicon s, v. Eros c, 1339, ME Ii
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înfăţişaţi : când în luptă pentru palmul vietoriel, bunidră pe 

un relief întwo-palaistră din Elis"), pe: altul de: marmură, în 

Mustul din' Neapole şi considerat: ea o copie după. cel din 

Elis 2); când alergând cu facle, de es: un relief: din Roma, 

Palatul Colonna ), Cati să observăm, că nu e: destul ca 

  

  

  

  

    

        
  

      îi pu CĂ ptr asi 
rai PIE aa pa IN 

“Fig. 20. — Saroofag cu xoprosontaţital bachice și scone vânătoresot, (Faţa e), .. 

HL 

doit Eroţi să, stea alăture a îrhbr ățişaţi, spre . a-l? Tua cu! si- 

gurantță. drept .Eros şi Anteros ; pentru acâsta trebue! ca 

el să, se deosibâscă prin cova între dânşii. Aşa, bunioră, ; 

pe reliefurile sus amintite din Neapole şi Romă, ş şi pe “unele 

grupe de terracotta *), Anteros se distinge de E ros prin aripă 

sa mai mare şi mai destinsă. i 

Ropresentaţi- Faptul, că găsim pe sarcofage scene luate din cercul 
unile bachice 

pe sarcofage. mythic al lui Dionysos, nu trebue să ne mire, de :0re-ce se 

- 1) Pausanias 6, 23, 4. PIE pi 

2) Braun Ant. Marmorw- IL 58. . i 

3) Braun op. cit. IL 5 AIA 

4) De es. E tior-Roinach, La Neozop. « de dyana pl. vu 4,
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şcie că 'religiunea lui Bacchus era isvorul ideilor de nemu-: 

rire :şi al credințelor -populare - despre viaţa după “morte !). 
Un- subiect tractat-eu -predilecțiune de aceste reliefuri :sunt 
scenele hbachice, cari amintesc o existenţă - veselă noturbu- 

rată, :o fericire infinită, aşa cum credincioşii o: aşteptă pe 

lumea, cea.Paltă, sai amintesc momente - plăcute: din . viaţa 
petrecută a mortului, sai, în sfârşit, voese să, exprime -feri- 

cirea care răsare din lupta Şi durere: ea vieţii Ventru acelaş 

  

    

  
  

  
Fig. 20, — Sarcofag. cu: zeprecntaţiani bachice și scene vânătoroscl. (Faţa d). 

cuvânt se represintai şi imagini din mythul lui Eros şi 

Psyche 2, 
Dar, ca să: revenim la. “sarcofagul bucureşcân, pe latura, Partea deco: 

ativă a latu- 

inciaiă (faţa a d asupr a punetelor, de > intersecţie ale bol- rilorsi a brâu- 
! ' 

.nş...1)-Gr, G, Tocilescu, Dacia inainte ae Romani, p. 312—813,: - 

2) Despre sarcofage bachice cf. 0. Benndorf şi R. Şchâne, op. cit. nr, 125 

318, 408, cum şi Le Bas, Moniunients Wantiquită figuree ete. pl. 43, III şi p. 

251'seg.; Mittheilungen des deutsch. Archaeol. Institutes in Athen;- II: (1811) p.399,
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ților, se.află ca motiv decorativ. trei măsci tinere, iar la col- 
turile sarcofagului, patru Victorii. aripate ţinând fie-care în 
mâna „cea ridicată în sus câte o corână, tar în cea-Paltă, 
lăsată, în jos, câte o fâe de palm; două din Vietorit însă, 
şi anume cele ce stati pe postamente pătrate la colţurile 
fetei posteridre, sunt mai mari, pe când cele.balte două, 
înălțate pe capitelurile colânelor feţei principale, ati firesce 
dimensiun! ma! mici (faţa e). : 

In fine, brâul îngust, care încinge jur-împrejur buza de 
sus a sarcofagului, înfăţişeză un şir forte variat de scene 
de vânătore. Deşi figurile sunt în bună parte şterse din 

  
causă că sarcofagul, înainte de a fi. adus la Must&ii, servise 

| mai mulţi :ant de-arândul drept sghiab şi iesle pentru cat— 
se deosibesc totuşi: trei vânători în posiţiuni fârte însu- 

_fleţite (faţa a), vre o douădeoi şi patru animale de.tot sotul. 
şi câţi-va copaci şi tufe, cari alterneză. Animalele par a fi: lei, 
urși, zimbrii sai tauri sălbatici, mistreți, | Vulpi,. lupi, că-



  

  

; 
! 
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pridre şi epuri, animale cari se văd pândite ori izbite cu 
furie de cătră v&nători, 'saă sunt apucate ori puse pe. gonă 
de riște câini, colosali. Un taur sălbatec. cu cârnele plecate 
se repede furios. asupra, unui vănător,; carele, proptit întrun 
genuche, se gătesce a-l lovi în frunte cu o suliță lungă. 

Scenele de .vănătâre pe sarcofage !), ca şi pe vase şi tăvi. 
antice de metal 2, formâză adesea, un subiect de decoraftiune. 

Reliefurile de pe sarzofags sunt aşa: de numerâse în cât for- ea eotagelor. 
meză pentru , sine o mică lume artistică. Mai întâi, în ce 
priveşce întrebuinţarea sarcofagelor, ea stă în legătură, cu 
obiceiul îngropării cadavrelor. (inhumatio). “Este o părere gre- 
şită, că acest; obiceiii; ar fi fost preces de acela al arderii cada- 
vrelor. (erematio), căci încă, din epoca myceniană (pela 1500 
a. Chr.) cadavrele se,îngropaii îmbrăcate şi împodobite, de- 

punându-se în. sarcofage de lut, cum s'a constatat în Creta5), 

pe când obiceiul arderii a fost tăgăduit cu. drept cuvânt 
psntru acea epocă 1).. Ca: dovadă că cremaţiunea este .pos: 
teriră. inhumaţiunei, pote servi faptul incontestabil „că 
atunci când a început a se practică şi una şi alta, cenuşa 

rămasă după arderea. cadavrului se îngropă în ostotheke 
(gropi 6ble. făcute din plăci de lut),în morminte sai în ca- 
mere de petră, acoperite cu un bumulus, aşa cum se. prac: 

tică, în epoca. omerică. 
In resumaât'se păte ice, că în , Grecia proprie obicetul 

arderii s* a întrodus mai târgiu şi că nicl-odată n'a fost: predo- 

minător, pe când în epoca istorică obicelul „inhumaţiune a pre- 

dominat în mod absolut. ă SE 
„Depunerea . cadavrului nears întrun cosctug; nu era. ge- 

nerală şi nu se obicinuiă, în timpi vechi (în Creta însă o aflăm 

deja, cum vădurăm, în peri6da myceniană). Primele sarcofage 

de petră 'le găsim în. neeropola, « de la „Dipylon (6—4 secol 

„_ 1) Yegi, tatre altele, Monum. ined. “del Instituto arch. ăi Roma, Iv pl. 33 

şi Revue archâologique n. s. XXIX (1875) p. 22—29 : un sarcophage d'Athienau 

„(Oypre), par Georges Colonna Ceccaldi. -Idem, Mitth. 4. d. Arch. Inst. în Athen 

II, 406, Die antiken Kunstwerke aus Sparta u. Umgebung, nr. 235. 

2) "A. I. Odobescu, le trăsor de Pâtrossa pp. 144—145, a 

“ 3) Orsi, Ant.: Mon. dei Lincei 1 219 seq. | a E 

4) Helbig, Homer. Epos, ed..TI, p. 5l. e aa.
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a. Chr), de şi niai putin frecuiente de cât:'cele de lemn !), iar 

exemplul cel mai cunbscut de. frumose - 'sarcofage -de:: petră 

depuse . în-camere furierăre îl 'avem în'cele dâseoperite la 

Sidon, aq! în Mustul imperial din- Constantinopole i) a 

In''Italia, avderea -“cadavrelor: se dovedeşce a:fi obicelul . 

cel: mal 'vechiă'; numai în cursul secolului al VIII-lea: a; Chr. 

„ne întâmpină şi obicelul inhumaţiunel, cae la Roma, deja pe la 

ta m.o. fiiiele secolului al VI-lea, este practicât în mod esclusiv.” Pe când 

pe la finele:Republicer cvemaţiunea devine cu totul generală, 

încejpe'a se-reintrodude obiceiul depuneri! cadavrelor nearse în 

sarcofâge. Acest obiceiti, ce-l vedem practicat de Scipioni; este 
încă rar în secolul I, dar'se face 'general, mal cu scmă; de 'la 
epoca Antoninilor încâce. De aceea-nu e de mirare, dacă majori- 

tatea 'reliefurilor de pe'sărcofage “se dovedesce, după stilul, ca 

'şi după'valorea lor artistică, ca nisce'produețiuni' din p6ridda 

artei -decadente, având tâle -lipsele 'şi -greşelilo reliefurilor 

monumentâle - de 'atunci, 'ca 'nisce lucrări :de' meseriaş fabri- 

cate, şi '"“pe 'cari le găsea 'cine-va 'gata 'puse-în comerciti. 

Aşa 'se pote explica nu -numâi desele repetiţiuni ale uneia -şi. 

“aceliaşi composiţii, dar 'şi “faptul că la-unele sarcofago'cape- 

tele 'persânslor principale din:'şcenele mythice aii rămas he- 

executate: ceea-ce desigur vine din împrejurărea că, 'după 

cumpărarea acelor sarcofage, artistul -nu:şi:a tsrminat opera 

sa, n'a dat -adică - capetelor -acelor -peisâne trăsurile-por- 

ret 'ale''obrazului celui r&posat-şi i dopus-i în sarcolag, aşa pre- 
eum--era. obicelul 5). E 

In ţara nostră sarcofagele se găsesc : "mal: 'adesea în 

“movilă. Aşa:la “Celei, ” “şi cu:'deosebire la Hotărâni (lângă 

Recica), “de: unde sa 'scos işi continuti ::se scot, se isparg şi 

se: risipesc. Sarcotage ds:pâtră : s'au aflat încă la, Constânţa, 

'Miăngalia; Severin, Slăveni, Barboşi (Ghertina) lângă Galati, ete. 
Sarcofagul din Mussul bucureşcen a tost adus de peste .- 

“Out (de, la Roolcă 'saii “de la, Celei, după tote probabilitățile) de 
ei: ra. es 

Provenința, 

1) Atăen. Mit. XVIII 186. ; a . 
2) Hamdi-Bey et Reinach, Necropole royale a Syâsn. „ _ a 
2) J. Overbeck, Geschichte der, riechischep. Plastik, „ed, II, FITE
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către banul Mihalache Ghica şi s'a depus în curtea caselor 
sale din Bucureşei. Aci a stat până la finele anului 1870, 
servind drept sghiab şi iesle pentru caii dorobanţilor Pre- 
fecturei de Iifov. EL a fost apoi transportat, prin stăruinţele 
regretatului Al. Odobescu, la Musăii împreună cu cele-l'alte 
petre antice, ce se adunaseră acolo. de la 1837—1S42 de că- 
tre banul Ghica. 

Petră calcarie. Conservaţiune rea, mai ales reliefurile 

feţei principale fiind pretutindeni lovite şi rose. Nu figu- 
reză în inventariul general al Musăului. 

In: afară: Inăltimea 0.81 lungimea, 2.05 grosimea pere- 
ților 0.15. 

In lăuntru : Inălţime 0.742 lărgime 0.06. 

" Sarcofagul pare a [i fost destinat ca să fie expus în aer 
liber sati în cameră mortuară, în aşa chip ca să pâtă ff 
vădut, din ori-ce parte. De acela el are tote feţele sale îm- 

podobite cu reliefuri. 

Prin disposiţiunea exteridră, ca şi prin principiul distri- 
buirii figurilor pe câte-şi-patru ale sale laturi, sarcofagul se 

apropie mai mult de sarcofagele greceşci de cât de cele ro- 

mane, căci acestea din urmă forte rar ati pre. tote părţile 

representațiuni în relief, dând totă greutatea numai laturei 

celei mari 'de dinainte, care este şi faţa principală 1). 
După stil şi lucru sarcofagul arată mal: multă, asemă- 

nare cu operile de la finea secolului al II-lea d. Chr., sati 
începutul celui următor. 

S'a reprodus pentru prima Gră de noi în Dacia în- 

ainte de Romani, tab. IX—XII, împreună, cu descripţiunea 

lui Al. Odobescu din opera sa Wevâo-Koyepnrxds, însoţind-o de 
câte-va note ale nâstre, în: op. cit. pag. 313—314nota 243. 
Acelaş desemn Pa. reprodus apoi Al. Odobescu în cartea 

sa: Le tresor de Pâtrossa, t. I p. 143,Paris 1889. 

| 1) Despre deosebirile dintre sarcofngele greceşci şi cele romane, vedi Matz 
în Archaeol. Zeitung, N. F. V, 1878, p. 11 seq.— Mitth. des deutsch. Arch. Instit. 
in Athen II, 132.—Despre sarcofage romane cu reliefuri vedi opera în curs încă 

de publicare a lui Robert, Rimische Sarcophagreliefen. 

Natara 

Epoca. 

Literatura.
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Un cap mic în tipul lut Zevs 

  

      
N Pig21, — Un cap mio în tipul lui Zova. 

 



Descripţiunen. 

Proveninţa, 

Natura. 

Epoca, 

555 E | GR. 6. TOCILESCU 

Capul cel mic a aparţinut unei statuete a lut Zevs. 
Figura, încadrată în părul cel abundent al capului şi al bărbii, 
este puţin înclinată spre stânga ; ; ochii nu ati pleope ; la tâmpla 
stângă se observă un rest de ceva lat. 

La spate lucrarea e numai începută. 

"Locul aflări! nu este cunoscut. A fost cumpărat, de la 
r&posatul:Cesâr 'Boliac' (ar. 94 din' invent, general). " 

Marmură. Nasul spart. Gâtul şi restul corpului lipsesc, 
Inălţime : 0.07=; liţimei 0. 0.065; gros. 0.055». 

, 

Lucrare mediocră ; secolul IL a. Chr. 

.
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Capul ut. Hermes: 
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Fig. 22. — a) Hermo cu chipul deulai Hermes (în faţă). 

Herme cu. chipul deului Hermes, mai :sigur..de , cât : al peseripţianea. 

lui Dionysos, cu barbă şi cu rânduirea, pe cap :cunoscută a 

părului; mai multe şuviţe, ce atârnă in jos, acoperă urechile; 

„ dou&'ilungi 'şuviţe 'se-:lasă de io “parte. şi: de: alta, 'ă, peptului ; 

“alte două, trase 'de.la-tâmple: în sus, sunt resfrânte ca nişte 

inele sa noduri şi sunt legate cu o: tenie,:care strânge întrega 

i tei 85 

Li, i



* Proveninţa, 

* Natura, 

Epoca 

. B54 | GE. 6. TOCILEscU 

parte superidră a capului. Partea posteridră a capului nu 

există, fiind tăiată perpendicular (herme); de o parte şi de 

alta, a corpului se vede săpat locul unde veni aşedate bra- 

țele care lipsesc; ceva mail jos spândură de sigur phalusul, 

care de asemenea lipseşce. 

  

        
Fig. 22. — 5) Rermo cu chipul deului Hermes (în profil), , 

Nu se şcie unde a fost găsit; a făcut parte din colee- 
ţiunea generalului Mavros (nr. 31 al inventariului general 
cu indicaţiunea: „Bust de marmură albă al lui Menelaii*). 

e 

Marmură albă ; păstrat în întregime, afară de nas (care 
„este: completat) şi de partea de jos a bărbi... ':. 

-- Tnălţime 0.292, -.  : La i: 

li Copie, probabil de pe la finele republicer: romane, după un 
original grecesc din secolul al V-lea:a. Chr..:... 

„Pe bust o inscripţiune modernă săpată în adânc: ME: 
NELAO<. |
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Ne. Ba 

Un mic cap de la o statuetă alui Hermes 

  

  

      
Fig. 23. — a) Capul unel statuete a lui Hermes (dinti'o parte), 

+ 

:" Capul” cel mic, încins cu 0 cordnă îngustă de lauri, Apescripţiunea. 

"făcut parte dintro statuetă a lui Hermes. Părul este dispus 

în dou bucle pe frunte, cu câte două şuviţe la, tâmple şi lăsat 

pe spate; părul bărbii şi al părții superiGre a capului de la



Proveninţa. 

  

Natura. 
* 

Literatura. 

Epoca. 

„5b6 GR. G. TOCILESCU | 

creştet până la frunte este săpat ; părul însă de la creştet 
înapoispre cefă, precum şi pletele cele lungi de pe spate, nu 
sunt. indicate. 

Locul aflării necunoscut, făcând parte din colectiunea 
vechiă, a Statului (nr. 56 din inventariul general). 

  

      

Fig 20. ) Capulvunot statuote a lat Hermes (în profil). 

Marmură. Sta păstrat numai capul, având mici spărturi 
în față la părul capului, la barbă şi la gut. 

Inălţime 0.08; adâncime (rosime) 0.07”. 

S'a publicat de noi pentru prima, Gră în Fouilles et re- 
cherches arch6ologiques en Roumanie, Buc. 1900 p. 230. 

Copie romană, din secolul I d. Chr. după un original, 
„pote: de bronz, — deşi .trăsurile operei. în bronz trebuia să fie: 
:mai severe,—de pe la finele secolului al V-lea. sai începutul 

„secolului al IV-lea. a. Chr. 4 

4 
„i 
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i „No. 24. au 

Pi i: 

Statueta deițe! Eirene cu Plutos (2), 
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F Sta ie Eirene "cu Piutos (?). 

mă oua BE Figi2i. — Statueta deiţel Eir 
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Desoripţiunes, Deiţa în piciore, stând rezemată ma! mult pe pictorul 

nt . 

Proveninţa. 

Natura. 

Epoca 

drept, iar cel stâng fiind scos puţin înainte, e îmbrăcată în 
chiton şi în himation, care himation, aşedat pe umărul stâng, 
tras înapoi pe spate, este iarăşi adus pe sub umărul stâng; . 
mâna dreptă e ruptă; cu cea stângă deiţa ţine un corn al 
abundenţei(?), şi pe corn stă un copil,din care se vede partea 
inferidră a corpului. E de presupus a fi Plutos, şi prin ur- 
mare figura femejască, trebue să, fie Birene. Capul lipsegce ; 9) 
lungă şuviţă de păr se lasă pe umbrul drept. 

Spatele lucrat. cam superficial. Ni 

Locul unde s'a aflat nu e cunoscut.. Fosta colecţiune a 
generalului. Mavros (ar. 70 din inveniariul general). 

Marmură. Rupt de la, genuchi în Jos, la braţul drept, 
la umtrul stâng şi de la gât în sus. 

Inălţimea, : 0. 21”; lăţimea, 0.41; grosimea, 0.062. 

Lucrare destul de neînsemnată ; romană; cam secolul 
al II-lea d. Chr. 
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No. 25 

Fragmentul unei statuete a Aphroditei 

  

  

    
  

Fig. 25 — Fragmentul unei statuete a Aphroditel 

Figura cu totul golă, de tipul qeiţei Venus.pudica, ste- Doscriptiunea. 

tea. rezemată pe pictorul drept şi avea piciorul stâng scos 

puțin înainte; din braţul stâng s'a păstrat numai mâna ţi- | 

nută, ca să acopere partea ruşinosă; cel drept lipseşee cu 

totul ; dosul e numai schiţat. II 

---:Nu se pot determină. cu siguranţă resturile ce se văd 

la drepta şi la stânga figurei.. La stânga pote să fie-'rămă- 

şiţă dintr'o haină. | 

' 

“* Locul unde s'a, aflat e necunoscut; a făcut parte din  Proveninte. 

colacţiunea vechiă a Statului (invent. general nr: 53). 

Marmură. | , | ta ii 

Inălţime : 0.15%; lăţime 0.07; - grosime 0.05»..;....: 
Natura. 

Lucrare grecâscă(?).. Pâte- secolul Ta. Chr, i „Epoca
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Descripţiunea. . . 

„GR. G. TOCILESCU 

No: 26 

Fragmentul unei statuete a deiţel Aphrodite 

  

    

  

i   

"Fig. 2%, — rogmontul unei statuote a deiţei Aphrodite o ai asa 

“Puţine resturi din pariea inferidră a figure. şi un vas 
(pnyx) la stânga deiţei. Peste vas era de- sigur haina; pe 
care Aphrodite o desbrăcase: Despte' vas .cu : haină.: „comp. 
Clarae, Musce de sculpture, pl. 617, No..1370 şi. 137 Îi: 

Proveninţa. 

Natura. 

Epoca, 

_ iii a S'a găsitla Athena îri a. 1842, după cum 56 citesce; scris pe 
statuetă cu. cernslă :, » Adi î» &q 1842;.. a fi gurat, în co- 
lecțiunea generalului Mavros. (ar. 100 din vechiul inventar iu geneial al Mus&ului), 

Marmură. | | ini: 
Inălțime : 0.09%; lăţirio; 0.117; 'prositii 0.055, 

. y , . Lucrare. mediocră; epoca :romană. ;;:. Pati psi 

it 
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No. 27 

Mica statuetă a unul Amoraș. aripat 

  

    

  

  

Fig. 21, — Stataetă a unul amoraș aripat, 

Statueta re epresintă o mică figură g6lă, având aripi la Desoripţiunea. 

amândouă umerele, ține braţele ridicate în sus şi oste în | 

posițiune.pote danţând. . erati 

„Ceva mai jos de soldul stâng se vede un vest 6 ore- -care.: 
„? 

pia 

“Locul unde sa aflat este necunoscut; sto Athena ; „a, Proveninţa 

făcut parle din colecţiunea generalului Mavros (nr. 111; din- 

invent. general : „tors mic de; statuetă de. mărmură, albă“ ). 

“ Natura. 

Marmură. s a “păstrat trupul de la, gat până pe “Ta ge- 

nuche ; lipseşce. capul; braţele” şi partea inferidră a u piclore- 

lor, ca şi o parte din aripe. i 

„Inălţime : ( 0. 085"; lățime 0. 04; „grosime, 0. 035%. 

„ut: Luerâre bună grecâseă secolul la Chr. Epoca.
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4 

No. 28 

Trunchiul unei statuete a deiţei Flora sau Tyche 

  

  

  

    
Fig, 29, —YTrunchiul, anel statasto a deiţeljElora sat "Tyche. 

Dosozipţiunea. S'a păstrat numai trunchiul îmbrăcat: întrun chiton în- 
cins la mijloc, şi in himation aruncat pe umărul stâng ; lipseşce 
capul; se vădlăsate pe pept, de o parte şi de alta, câte o şuviţă 
lungă de păr. Este deiţa Flora sati Tyche ; căci coşul cu 
fructe şi: frunde, care se vede la stânga, 'se obicinueşce a 
se pune - lângă: aceste geiţe.. a a 
“Spatele e lucrat superficial, | | 

Locul unde s'a aflat nu e cunoscut; a făcut parte din 
„vechia, colecţiune a Statului (nr. 74 din invent. general : 
„Tors de femele: fără, braţe drapat şi incins). 

Natura. Marmură. a 
Inălţimea : 0.24; lăţimea 0.38%; grosimea, 0.112, 
Lucrare ceva mai bună; romană ; „secolul II-lea d. Chr. 

Provenința. 

Epoca, 
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No. 20 | Me 
i pei 

  

    
      

Fig, 29, — Statueta unul bărbat în himation, probabil Asclepios, 

*



Descripțiunea, 

Provenința. 

Natura. - 

“Epoca. 

564 GR. 6. TOCILESCU 

S'a păstrat numai trunchiul unei figuri în himation. Acest 

himation aruncat pe umărul stâng şi tras pe spate, e adus 

apoi în faţă pe sub subţire, ca să lase desvelite ambele 

pectorale, şi în fine este dat din noi pe braţul stâng. 

„Braţul drept pare a fi fost ţinut în sus; cel stâng se 

sprijină” în câpsă: Figura” stetea rezemată “pe piciorul stâng. 

Este probabil Aselepios. 

Locul unde s'a aflat nu se şeie. A făcut parte din co- 

Jecţiunea Eforiei şodlelor (Ne. 5l din invent. general). 

Marmură albă. Lipsesc : capul, g gutul, braţul drept şi pi- 

căorele aprope de la, genuchi. în jos. 
Inălţime : 0.17”. 

Lucrare grecescă ; secolul al IV-lea a. Chr.  
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„No. 80 
Fragmentul unei statuete bărbăteșci. Pâte Asclepios 

  

        
  

Fig. 30. — Fragment unei statuete bărbiitogor, Pâte Aselogies, 

S'a păstrat numai trunchiul fără cap al statuetei, păte a ai Deseripţiunea. 
Aselepios ; este îmbrăcat cu: chiton Şi cu un! himation--aruncat . 

mu pe umărul stâng. 

Nu se şeie unde'a fost! găsit: “a făcut parte :din colee-  Proveninţa. 
țiunea Generalului Mavros- (Nr. 99 din invent. general). 

Marmură, | , Natura. 

Inălţimea : 0.16”; lăţimea 0.17%; grosimea 0.06», 

Epoca. Lucrare grecescă ; cam secol. I a. Ch,
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No. 31 

Capul unui. bătrân pescar 

  

  

          

  

  

Deseripţiunea. ' Capul înclinat puţin spre umărul drept, cu adânci în- 
- creţituri pe frunte şi pe obraz, indicii al bătrâneţii, cu po- 

metele obrazului -scâse. afară ; portă o tichie sai pălărie de 
pescar, ale căreia băeri, legate pe sub bărbie, sunt tălate, 
pentru ca .urechile să potă fi lăsate liber. 

Provenința. Nu se cunâsce locul unde a fost găsit; a făcut parte 
din colecţiunea Generalului Mavros (ar. 72 "din inventariul 

„i general cu indicațiunea : : „Capul lui Socrat“). a 
Natura. ur: Marmură, Capul sus la, drepta, şi. la stânga este spart, 

tot aşa şi extremităţile nasului, gura şi bărbia. ... 
« -. Iălţime, 0.13%; lăţime 0. 95; grosime 0.12», 

Epoca. Lucrare bună, realistă, din epoca ellenistică, 

ii iii 

. . . . a. . . i e Pi au 
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No. 32 

Un cap-portret femeesc 

- Figură regulată având nisce ochi mari și “cu privire Deseripţiunea 
lixă ; pupillele sunt. scobite cu dalta; este încadrată de un 
per lung, buclat cu îngrijire, care ascunde urechile, dar lasă 
să se vadă cerceii. Pe partea posteridră a ca pului, care este 
spartă, mantaua era trasă în sus. 

  

  

      

Fig, 82, — Un cap-portret femeese, | 

Capul a fost completat în urmă cu un bust de marmură, 
şi a apartinut de sigur unei statue în mărime naturală. 

S'a găsit în Bulgaria şi s'a dăruit de P. IEnciulescu, Proveninta. 

? . . -bi . . , 

comerciant din Bucuresci, în anul'1880 (nr. 23"** din invent. 

general), împreună cu statua de sub nr. 30. 

SI 1 a i î us, „Natura, Marmură, S'a păstrat de .pe la jumâtatea gâtului în su 

_Inălţimea: 0.25”. 

Bună lucrare de meşteşugar; romană ; secolul al IIl-lea Epoca. 

după Chr.
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No. 83—834. 

Un cap mititel de femeie. — Cap purtând coif de gladiator 

  

  

               

Fig.58., — Un cap mititel,de,femoie. Fig. 81. — Cap purtând un ooit de gladiator. 

No. 33 

Dosoripțiunea. Acest cap forte mic, ce a aparţinut unei statuete de fe- 
mele, este imbrobodit cu un văl până la gură. 

Provoninţa, Nu se cunâsce locul unde s'a găsit. EI a făcut parte din 
colecţiunea generalului Mavros (nr. 147 din invent. general). 

Natara. Marmură. Partea posteridră a capului şi gutul lipsesc. 
Inălţime : 0.04; lăţime 0.03*; grosime 0. 095. 

Epoca. Lucrare grosolan, dar autentică, posteridră secolului 
„al 1-lea după Chr.  .-..... 

No. 34 

Descripţiunea. „Capul cel mic de la-c o statuetă. părti un cout de gladiator 
cu c6rne de berbec de ambele laturi şi cu o mască, bărbă- 
tescă în partea-t superidră, 

Provenința. . Nu se şcie unde s'a aflat. A făcut parte di din colocţiunea 
generalului Mavros (nr. 117*- din vechiul inventasiii general 
al Muss&ului). 

Natura. - Marmură. Conservare bună. m 
Inălţ. 0.07*; lăţ. 0.035"; gros. 0.0451, 

Epoca. Lucrare frte brută şi gresie, .dar pâte autentică; cam. 
secolul al III-lea d. Chr. 
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Descripţiunea. . 

570 . . GR. G, TOCILESCU 

Figura stând răzimată pe pictorul: drept pârtă peste 
tunică o lorică saii ză care se termină jos cu ckucuri: 
(pteryges); peste lorică se vede cingulum .(cingătorea) şi la 
câpsa stângă gladiul. Mantaia (paludamentum), aruncată 
pe spate şi fixată cu un agraf pe umărul drept, acoperă o 
parte a peptului şi a braţului stâng. 

In pici6re: cisme înalte cu ornamente. 
In mâna dreptă (care e ruptă) figura trebue să fi avut 

un obiect, probabil un glob, pe când cu stânga ţine strâns 
pulpana mantalei. 

  

  

  

          

Fig. 85. — Capul de Ia statueta împăratului August. 

Capul împreună cu gtitul este lucrat dintr'o bucată deo- 
sebită de restul corpului; de aceea în partea superidră a 
acestuia se observă, scobitura anume: făcută pentru adap- 
tarea capului; tot aşa, şi în 'partea interidră de jos a 'gti- 
tului. Star pute pune la îndoială dacă o bucată, aparţine cu 
siguranţă celei-P'alte; cel puţin la prima vedere capul cu 
gâtul săi cel lung pare a fi în disproporţie cu restul figurei,. 
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O consideraţiune. însă ' mai 'de 'aprâpe -:ne duce -la. rosultatul 
contrarii : proporțiunile sunt juste (şepte. capete: şi Jumătate); 
mişcarea, capului armoniseză-pe deplin: cu restul corpulut.. 
Osebit de acesta, ambele bucăţi se ajustâză destul de bine 
la olaltă; iar în punctul unde începe haina se văd: resturi 
din continuarea giitului, ceea-ce nu lasă îndoială că amân- 
două bucăţile ai fost făcute de acelaşi mână şi în acelaş 

timp. e a , 

  

  

    
  

Fig. 85, — Capul statuetei împăratular August, | 

Capul întors mai mult spre stânga privesce înainte şi 

are un gât înalt cu muşchii anteriori. (sternocleidomastoi- 

dieni) destul de accentuaţi; e în maturitatea, vîrstei şi pu- 

țin cam slab; fruntea lată, şi. întru cât-va bombată, ochii. 

învioraţi plastic prin adâncimea unghiului interior şi prin“ 

accentuarea arcadelor 'sprâncenare. Nasul este drept şi pu- 

țin tras înainte, vârful nasului mai mult bombat de cât 

ascuţit, buzele cărnose, bărbia ca şi pometurile obrazului 

eşite ceva afară; urechile de mărime potrivită; în fine, prin 

disposiţiunea maxilarului interior. figura devine pătrată. 

Capul pârtă corână de lauri; crescetul capului este ceva 

mai rotund de cât de obiceiii, Iar. părul e rânduit în viţe pe 

frunte. i



Proveninţa. 

Natura, 

„Epoca, 
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Acest cap coră&spunde portretului lui: August, atât prin 
formațiunea, craniului, cât şi prin profil şi rânduiala părului. 

O comparaţiune bunidră, cu bustul desgropat la, Ostia), 

care represintă pe August în vîrstă: cam de 16:ani, precum 
şi cu capul statui atribuită greşit lui Caligula, cu prove- 
nințţă .din basilica de la Otricoli şi păstrătore în galleria de 
statul a Vaticanului?), ne':asigură. că mica statuă a Mu- 

săului. nostru represintă una şi acelaşi persână.: pe împâra- 
tul August. - 

Proveninţa necunoscută. A făcut parte din colecţiunea 
generalului Mayros (No. 18 din inventariul general al Mu- 
s&ului). - 

Statueta este totă de marmură împreună cu basa; ca- 
pul, de o conservaţiune aprope perfectă, afară de o mică 

lovitură la vîrful nasului; trunchiul de asemenea e bine 

păstrat, lipsesce numai mâna braţului drept şi o bucată din. 
manta; iar în partea inferidră, a corpului sunt mai multe 
spărturi, cari însă, se ajusteză. 

Înălţimea capului cu gâtul: 0.135, a torsului: 0.48". 
„Lucrare bună, dar cu areiă pote să fie antică. Pare 

mai probabil a fi o excelentă copie. de prin secolul al XIV 
făcută după un original datând pote din secolul“ I d. Chr. 

i i 

1) Bernoulli, die Bildnisse der rămisehen Kaiser 2, 1, tab. II: LE 
2) Op cit, 2. î. tab. III, ti 
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ia lia e 

„36 No 

drapat ă ă Figură femelasc 

 
 

  
 
 

   



Desoripţiunea. 

* 

4 

„ Proveninţa.'3 

Natura. 

Epoca. 

„.B'74 -GR..G, TOCILESCU 

Figura din drâpta, — reprodusă lângă statua unui bărbat 

în togă găsită după 1881 la Constanţa şi de care ne vom 

ocupă la locul săi în alt volum, —stă rezemată pe pe pictorul 
stâng, ţinând piciorul drept puţin ma! alăturea. Ea portă o 
haină pe dedesubt, care este trasă de la umărul stâng şi de 
la spate peste braţul drept, apoi vine iarăşi la, umărul stâng, 
de unde atârnă în jos căpătâiul el ţinut cu mâna stângă. 
Mâna dreptă o are la plept. 

S'a găsit într?o localitate necunoscută din Bulgaria şi s'a 
dăruit în anul 1880, impreună cu' capul de sub No. 32, de 
către răposatul P. Enciulescu, comerciant din Bucuresei, (nr. 
24: din vechiul înventariti general: ,.Corpul une! statue de 
marmură representând un bărbat (sic). în togă”).. 

Marmură, „Este păstrată î în „Intregime, afară de cap, care 
lipseşce. 

Inălţimea cu basa împreună: 1. 52", 
i „fără basă : 1.872, 

Lucrare mediocră de! meserie ; romană, Secolul'al II- III-lea 
după Is. Chr. | - 
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No. 37—3838 

în togă 
a ărbat Statua une! femel drapate și a unui b 

 
 

  
   
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Fig. 38 — Stataa unul bărbat în togă 
Fig. 31, — Figură fomelască drapată.
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No. 87 

Desoripţiunea. Figura, stă rezemată pe piolorul stâng, cel drept avându-l 

alăturea. Ea, portă o lungă haină pe dedesubt, iar peste haină 

o mantie, care de la şoldul stâng merge înainte peste braţul 
drept până la spate înfăşurând corpul, tar de la umărul stâng 

atârnă în jos, cu un: căpătâiu făcut sul şi ţinut cu mâna 

drâpră. Mâna stângă pare a fi fost g6lă. 
Nu se şeie unde s'a găsit. Făcând însă parte din colec- 

țiunea banului Mih. Ghica de la: prefectura, judeţului Ilfov, 
a fost probabil găsită în ţară, la Recica saii. Celei. 

.Marmură. Lipsesc: capul, pictorul drept şi mâna, stângă. 
Inălţimea împreună cu basa: 1.52*. 

- fără basă „3 1.40%, m. 
Lucrare de meserie; romană ; secolul al II—III-lea d. Chr. 

Provoninţa. 

Natura, 

Epoca. 

No. 38 

Deserințiunea. Figura stă rezemată peJpiciorul stâng, picrorul drept 
este scos puţin înainte. Este îmbrăcată cu tunică, şi pe d'a- 
supra cu o togă, haina oficială a cetățânului roman, aşa 
dispusă că formeză o îndoitură în formă de nod, tar unul 
din căpătâie e tras pe umărul stâng şi se lasă apoi în jos, fi fiind 
ținut cu mâna stângă. In picidre “sandale. 

A aparținut de sigur unei statue-portret, pâte a unui 
guvernator. 

Nu se cundşce locul unde s'a găsit. Nu e trecută în vechiul 
inventariii general. Pote să provină din. colecţiunea genera 
lului Mavros. | | 

Marmură, Lipseşce capul cu gutul, degetele mânei stângi 
şi mâna dreptă, cu care ţinea bucata din haină. 

Inălţimea cu plinthă 1.65»; 
„fără 1.55, | 

Lmerare de meserie; romană; secolul al II—II-lea d. Chr. 

Proveninţa. 

Natura, 

Epoca. 

PL 
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No. 89 

Un sgripţor : 

  

        

Fig. 89 — Figura unui sgripţor. i 

„_ Sgriplorul aripat se presintă, cu partea sa anteridră ,Pesoripțiunea. 
stetea rezemat pe piciorul de din-dărăt, pe când cel dinainte 
pare a-l fi ţinut ridicat în sus. Faţa, stângă a capului este 

„lucrată numai superficial. Sub aripa stângă se vede un apendice. 
Nu se cundşce proveninţa. Făcând parts din: colecţiunea Proveninţa, 

banului Mih. Ghica,'e de presupus ca fost găsit în : ţară, 
"(ar. 55 dininvent. genera]. bi: - 

Marmură. Urechile, ceva din aripi şi partea, de jos a Satira: 

picidrelor, sunt rupte. Inălţ. 0.26=; lăţ. 0.11; gros.. 0.11». 
- Prumâsă lucrare decorativă, romană ; sec. I-—1I d. Chr. Epoca:
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No. 40 

| Figura unul leopard 

  

  

      

Fig. 40. — Figura unul leopard 

Animalul, şedând pe picldrele de dinapoi şi rezemat pe 
cele dinainte, ţine capul ridicat în sus, gura întredeschisă 
cu dinţi! visibili, lar c6da trasă printre picidre şi adusă pe 
spate. Şira spinăril,.  costele, muşchii de la gură, întregul 

| schelet sunt forte accentuaţi. 

Provenința, -. : 

Natura, 

Epoca, 

Nu se cunâsce proveninţa, Colecţiunea Mavros (nr. 57 
din invent. general). . ' 

Marmură ; pickdrele dedinainte, ca şi. cele dinapoi, sunt 
rupte cu totul; cele dinapoi par a nu fi fost indicate. 

Inălţimea 0.19=; lungimea, 0:25», - 

| „Pote secolul 1 d.Chr, | N 
ip pa e detina 
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No. 41—55 
DIFERITE FRAGMENTE 

  

       

  

   
  

Fig. 4, - 

- No. 41. — Fragmentulţunei mâini ținând o pateră 

Mâna drepță a unei statue în mărime naturală, ţinândoesoriniunon 
înainte cu dosul palmei o mare pateră; ce are 'la, mijloe un 
umbo. Ia | 

Proveninţa necunoscută (nr. 71 invent, general). Provoninţa. 
Marmură. Degetul cel mare şi aprâpe întrega . pateră — Natura. 

sunt sparte. i a 
Inălţime 0.05 5; lung. 0.21%; gros. 0.15: . | 
Lucrare bună; secolul al Il-lea d. Chr. Epoca, po 

Ri ) 

No. 42.—Fragmentul unei mâini de la o statuă, 

Mâna stângă de la o statuă de mărime naturală, ţinândDeserivţiunea. 
mai multe obiecte de formă rotundă; 'pâte mere. 

"În acest cas ar fi de presupus, că avem o mână alui 
Hercule. | | e E 

Proveninţa necunoscută (nr. G4: din invent. general), — Provenința. 
“Marmură. a i 
Înălţimea, 0.09; lungimea 0.092; lățimea 0.072. 
Lucrare .destul de grosieră. Pote secolul al Iil-lea d. Chr. Epo0s 

. 

Natura.
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No. 43. — O mână femeiască ţinând un ș6rpe, fragment 
de la „o statuă a Hygiei 

Descripţiunoa. Mâna femetască, care ţine un şerpe, a aparţinut de sigur 

unei statui a, qeiţei Hygieia. Este aprâpe în mărime naturală. 

Intre degetul arătător şi cel mijlociii este un suport, ca 

“punet de rezăm; şerpele, care se încolăceşce pe braţul 

deiței, era în atingere cu ceva (probabil cu .haina Hygiei), 
din care o rămăşiţă este visibila pe şerpe. Mâna cea-Valtă, 

ținea de sigur o cupă pentru hrana şerpelui misterios î înco- 
lăcit pe braţul deiţei. 

Proveninţa, Provine din ruinele de la Ghertina (Barboşi) lângă Galaţi 

(nr. 63 din invent. general cu indicaţiunea: „mâna, Cleopatriei“€). 
Mura " Marmură ; mâna, cu degetele în perfectă conservare. 

Inălţimea :. 0.15%; lungimea 0.13»; lungimea mânei 
0.12 »; lăţimea ei 0.061, 

Epoca, Lucrare forte bună şi îngrijită. Secol. I - II-lea d. Chr. 
iteratura, Despre acest fragment vorbeşce probabil G. 'Seulescu 

în broşura: Descrierea istorico-gheografică a cetăţei Caput 
Bovis. (Capul Boului sai Gherghina), Iaşi 1837. 

No. 44. — Braţul stâng al unei statue 

„ Deseripţiunea. “Braţul este uşor încovoiat în lăuntru. şi. bine întins, 
cum resultă din posiţiunea muşchilor. ia i 

Fragmentul a aparținut unei” figuri bărbăteşci î în vârstă 
încă tînără. a 

Provenința. Nu se scie unde s'a aflat (ar. 76 din invent. general). 
Natura. - Marmură. Mărime naturală. Sa păstrat de la biceps 

până la închieturile mâinii. 
Lungime: 0.40”. 

Kpeca. i Lucrare ceva, mai bună ; romană. Secolul al II- lea d. Chr. 

4 

No. 45, — Fragment: o mână ținând un toiag Eta 

Desoripţianea. Mâna drâptă de la o statuă cam în mărime . naturală, 
tin6nd între degetul cel, mare şi cel arătător un tolag de 

„felul unui sceptru. 
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Pote fragment de la.o statuă de împărat. 

Proveninţa necunoscută ; (pote nr. 68 din inv. general). proveninţa. 

Marmură albă; mâna este în mai multe locuri spartă. 

Inălţimea 0. 10 =: lungimea 0.20”; grosimea 0.08”. 

Lucrare mediocră; romană ; secolul” U—IIi-lea d. Chr. „Epoca. 

Naturn. 

No. 46. — Două mâini una într'alta 

Sunt două mâini drepte puse una într” alta. De sigur finzugg=Deseripțiunen. 

mentul a făcut parte dintro scenă de adio, în care dou€ 

_pers6ne îsi strângâi mâna dreptă; pâte că provine de la un 

relief funerar. 

Proveninţa necunoscută (nr. 60 din invent. general). 

Marmură. 

Înălţimea 0.12*; lăţ. 0.095=; gros. 0.07”. 

Nu aparţine aceleiaşi grupe ca piot6rele < de sub nr. b8, 

pote secolul L d. Chr. | De „_. Epoen, 

Provenința. 

Natura. 

a. _v 

No. — Bucata unei mâini ţinând un atribut. 

Este fragmentul mânel stângi de la o statuetă ținând Descripțiunoa. 

un atribut în forma unei vergele saii toiag. 

Proveninţa.. necunoscută. A făcut parte din colecţiunea  Proveninţa. 

generalului Mavros (nr. 105 din inventariul general). . | 

Marmură. Mâna cu totul stricată. | _ Natura, 

Înălţimea. 0.04”; lungimea 0. 10%; ; lățimea, 0. 07». | 

Pâte secolul 1 d. Chr. 
i 1 Bpoon, 

No. 48. — Două fragmente. Două mâini ținând un vas 

Este mâna dreptă si cea stângă de la una şi acelaşi statuă peseripţinnea. 

care, judecând: după fragmentul de .vas ce ţine fie-care, pote 

fi a unei nimfe de fântână. | 

Proveninţa, necunoscută. (No. 86 din invent. general). Proveninţa. 

:- Marmură albă; mâna dreptă are degetul cel mare şi 

cel arătător sdrelite ; stricăciuni şi în alte părţi. 
Natura,
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Înălţimea 0.12"; lung. 0.242; gr. 0.042. | | 
Epoca... Lucrarebunicică, decorativă ;romană. Secol. [1-lea d. Chr. 

No. 49. — Basa unei statue. Două piciore femeiesci. 

  

  

      

Fig. 62, Big. 63, Fig. W. ] 

Deseripţiunea, "Pe o plinthă, având înălțime da 0.09=-, se văd două pi- 
ci6re;, probabil femetesci, cu sandale ; pâlele unei haine lungi 
acopertii picidrele până pe la jumătate ; din haină se mai 
deosibesc încă resturi fârte stricate, -:: , 

Forma sandalelor este. vrednică, de luat în semă, ele fiind 
croite înainte după conturul degetelor. Haina, pare a fi în- 
tr'adins ridicată în sus, pentru ca să facă visibilă latura . 
interidră a piciorului. stâng, pe când acelaşi latură a pioio- 
rului drept este tăiată dinapot. : 

Proveninţa. Nu se şeie unde s'a găsit; a făcut parte din colecțiunea. 
eneralului Mavros (nr. 77 din inventariul general). 8 La gen SI Natura, Marmură. Spre drepta este spartă; 

Inălţimea, actuală : 0.14»; lăţ, 0.25=; adâncimea 0.23», 
“Epoca. Lucrare delicată, 'probabil grecâscă, i 

No. 50. — Basa cu două picidre de la o statuetă 

Pesoripţiunea, - “Pe o mică basă dreptunghiulară se văd două pictâre “ 
ale une! .statuete bărbăteşci, care se rezema pe piciorul drept.
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Piciorul stâng stă pe o ridicătură 1 
col6ne. | 

Proveninţa este din Athena, de unde a fost. adusă, în Proveninta. 

1843 de către generalul. Mavros (nr. 59 din invent. general) 

Marmură. | De | 

Inălţ. 0.06; lăţime 0.15%; gros. 0.09”. 
Lucrare bună grecescă. 

ângă basa spartăa unei 

Natura. 

„Epoca. 

No. 51.—yJum&tatea unui picior femeiesc 

_- Este jumătatea pictorului drept de la o mică statiă peseipianan. 

de femeie. o 

__ Proveninta necunoscută. A figurat. în. colecţiunea: SE: provenința. 

neralului .Mavros (nr. 66 din inventariul general)... -, 

Marmură. 
Natara. 

Inălţimea 0.06"; lăţimea 0.05”; grosimea 0.08”. 

Nu face pereche cu pictorul de sub nr. următor, fiind 

mai mic de cât acesta. | ă 

Cam secolul 1—I1 d. Chr. 
Fpoca. 

No. 62. — Jumătatea unui picior femeiesc 

Este jumătatea, piciorului stâng de la o mică statuetă Deseripţiunea. 

de femeie. 
| | 

Provenința este Zimnicea. unde a fost găsit la 1833 proveninta. 

(nr. 65 din invent. general). 

Marmură. 
| 

Înălţimea 0.06” ; lăţimea 0.07” ; adâncimea 0.08*. 

Piciorul este mai mare de cât cel de sub nr. precedent, 

spre a putea presupune c'aii aparţinut amândouă uneia şi. 

acelejaşi statuete. | cc a | 

Cam secolul I—Il-lea d. Chr. |  Bpoea, 

Natura. 

No. 68. — Două piciore fragmentate 

Sunt două picidre stângi, ţinute strâns unul lângă altul.Deseriptianea. 

A făcut parte dintro grupă.
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Proveninţa este necunoscută. A figurat în. colectiunea Proveninţa. 

generalului Mavros (nr. 62 din invent. general). - 
Natura. Marmură, . | 

Inălţimea 0.06" ; lăţimea '0.11*; grosimea 0.12”. 
Nu aparţine aceleiaşi grupe ca mâinile de sub nr. 46. 

Epoca, - “Cam secolul I—Il-lea d. Chr. Ia 

No. 54. — Fragmentul unei palmeite 

„Deseripţinnea, . Găsit la Athena în ruinele templului Erechtheion şi 

“figurând în colecţiunea gen. Mavros (nr. 101 inv. general). 
Natura. Marmură. 

Inăltimea 0. 09; lăţimea 0.09"; "grosimea 0.015». 
Epoca, Cam secolul I a. Chr. 

No. 55. — Fragment. arhitectonic” | 
. 

Deseripţinnea. Un şnur lesbie de astrawale. i, 
Proveninţa, necunoscută; a figurat în colecţiunea se- 

neralului Mavros (nr. 96 din inventariul general). 
Natura, 

Marmură, Da a a a aa 
Inălţimea 0. 10; lăţimea 0.09"; grosimea, 0.016". 

Epoca: “Lucrare romană. Cam. secolul 'I d. Chr: 

No. 56. —.O pană de struţ. 

Deseripţinnea, Pana de struţ pârtă încă pe dânsa urme de văpsea 
galbenă; Un fer la marginea: de. jos dovedeşee că. a fost 

| fixată la un obiect Gre-care., .,, 
Proveninţa. Proveninţa, necunoscuță; a, făcut parte din colecţiunea, 

Mavros (nr. 78 din invent. general al 1 Muscului).. i 
a " “ Marmură, ” ŢI E E 

Natura. La spate este lucrată numai superficial 
Inălţimea 0.16" ;.1ăţ, 0.07" (sus); gros. 0.025m. 

Epoca, _ Lucrare bună ; antică (?). 
; - a 
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"ADDENDA ET CORRIGENDA 

Erorile tipografice de litere, de accente în citaţiunile grecesci, la punctua- 

ţiune etc., strecurate în acest volum, nu le mai însemnim, mărginindu-ne la 

îndreptările numai de 6re-care însemnătate,. . - - 

P. 5 r. 8 de j. în s.: m(unicipio ?) sai m(unicipii ?). 

P. Gr. 3: 20 Septembre (în toc de 10 Septombre). , 

| P. 6 r. 8 în loc de Caius Bruttius Crispinus trebue Lucius 

Bruttius Crispinus. Cf. Prosopographia IL ur. 133 pag. 241. 

| P. 9 r. 13—16 de înlocuit prin: (Legiunea I italică...) a avut 

încă de la început lagărul stii la Novae“ etc. 

” P. 9, de adaos: şi Beuchel De legione Romanorum ]. Italicae. 

Diss. Lipsiae 1903. 
_P. 9, de adaos: Aceâstă notiţă greşită la Ptolemei, după care 

legiunea ar fi stat mai întâi la Durostorum, se datoresce de sigur 

- unei confusiuni a copiştilor de mai târdiii. Of. Bogdan Filow Die le- 

gionen der Provinz JMoesia, Diss. Leipzig 1906 p. 63 n. 10. 
P. 10,. Despre trecenarius mai. vedi von Domaszewski Die 

Religion des rămischen JIeeres, p. 93; Vaglieri Bullett. comunale 
di loma 1899, p. 46 seq. | 

P. 11, de adaos: CIL III S. 2117; Domaszewski, Neue Hei- 

delberger Jahrb. III 193 seg. A. v. Premerstein:und N. Vulici 
Antike Denkmiler in Serbien (Jahreshefte des dsterr.. archiiol. 
Institutes III (1900) Beiblatt, col. 127). 

155 11,. Asupra carierii guvernatorului cf. Prosopographia 1 67 
nr. , 

P. 15 r.3 de ad. ca notă: Despre ambii consuli a se vedea 
Prosopographia III nr. 229 şi 169. 

P. 15, de ad.: A. von Domaschewski, YVestdeutsche Zeit- 

„sohrift fiir Geschichte und Kunst, 1905, vorbesce de Bonus Eventus 
cu prilejul inscripțiunei din CIL VII, 97. 

P. 22 r. 18: 21 altare. 
pP. 22,: şi 12.566. 
P. 24,: Of. mai la vale p. 77 seq. 

„_ P. 25 r. 2 de j. în s.: în loc de Annale XII, 29 (greşală de 
tipar), trebue XII, 49: Tot aci de adaos: Burgarii şi veredarii din
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inscripțiunea de la Racoviţa-Copăceni (numerus burgariorum et ve- redariorum- Daciae inferioris CIL III S. 13.795 şi 18796) alcătuiaii de sigur o miliţie locală. In a. 69 d. Chr. în Mauretania se află pe lângă 19 cohorte şi 5 oscadrâne de cavalerie încă şi miliția indi- genă : ingens Maurorum numerus per latrocinia et raptus apta bello manus (Tacitus hist. II, 58), în Retia: alae cohortesque et' ipsorum Raetorum iuventus, sueta armis et more militiae exer- cita (Tacitus hist. 1 68), iar in Noricum o ala, 8 cohorte şi miliția indigonă Tacitus, hist. III, 5: „Igitur Sextilius Felix, cum ala Au- riana et ooto .cohortibus ao Noricorum juventute ad occupandam ripam Aecni fluminis, quod Raetos Noricosque interfluit, missusc), - 
In a. 5i, Rhadamist ucisese pe Mithridate, regele. Armeniei, şi 
apucase regatul sâti. „Cappadocia, dice Tacit, av6 de procurator 
pe Lulius Paelignus... Acesta, stringând auxiliile provinciale, ca cum 
ar av6 să recucerâscă Armenia“ (Ann. XII, 49: Brat Cappadociae procurator Iulius Paelignus...: Is, auxiliis provincialium con- 
tractis, tanquam _recuperaturus Armeniâm...). Miliție indigenă ne 
întâmpină şi în Alpii maritimi (Tacitus hist, 2,12: concita gente — 
nec deest juventus — arcere provinciae finibus Othonianos inten- 
dit), unde există şi o cohors nautarum (Mommsen în CIL YV. p. 903) 
compusă tot din. indigeni. In Corsica nu se aflati trupe regulate, alae 
şi cohortes, ci numai miliții provinciale (Tacitus hist. II, 16), — 

- Despre milițiile locale cf. Otto Ilirschfeld, Die kaiserlichen Verwal- 
tungsbeamten, ed. II, Berlin 1905, pag. 393 seq, precum şi A. Stap- 
pers, Les milices locales de lempire romain, în Muse Belge, Revue 
de philologie .classique, 1903—1905. .. a 

P. 35 r. 17 de adaos ca notă la cuvântul Bodunum : Bononia (Vi- 
dinul) a fost din noii întărit de impăratul Justinian şi a jucat un. 
rol în răsbâele cu Avarii (Procop. de aedif. 1V 6p. 290; 'Theo- . 
phylact, VI, 4; la Hierocles 655 Bcvozia; în bulg. vechii Bodun,. 
Bdin, rom. Dii; se ţine de Ratiaria. După Not. Dign. Or. XLII 4, 
13 aci se află: cuneus equitum Dalmatarum Fortensium. 

P. 36, de adaos: Despre marea însemnătate militară a Ra- 
țiariei înainte .de Traian vedi v. Domaschewscki Neue Heidelb, 
Iahrb. 1 (1891) p. 198, Vest. Zeitschr. XXI (1902) p. 175.—Nu se 
pâte cunâsce exact legiunea —pâte chiar cele două legiuni-— cari 
staţionaseră aci înainte de venirea legiunei 1V Flavia în anul când 
Moesia a fost împărţită în două provincii consulare. Traian a mutat 
legiunea IV Flavia la Singidunum şi u înălţat Ratiaria la trepta 
de colonie: Colonia Uipia Ratiaria (CI L III 7492, 6294, 8088, 
6295, 1641 p. 1020; cf. Kornemann în Pauly-Wissowa IV 547.n. 229); 
tot aşa a făcut şi cu Oescus,îndată ce acesta a încetat de a mai 
fi lagăr legionar (Colonia Ulpia Oescus CIL III. 753, 7426, 7429, 
7430, 7431, 14416; VI 31146; cf. Kornemann în Pauly-Wissowa IV 
nr. 232). Mommsen a stabilit în chip precis (Hermes VII), că pentru 
secolul I al epocei imperiale era o incompatibilitate între lagăr şi 
oraş, între regimul milităresc şi cel municipal; în sec. II însă 
satele lagărelor (canabae). dunărene devin oraşe (Aquincum, Car-! 
nuntum, Viminacium, Troesmis). Cf. Schulten în Pauly-Wissowa III 

„col. 1455; Nissen Novaesium (Bonn. Iahrb. 1904 p. 8 sq)..
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_: P. 37 r, 3—4. In loc de: „nu înainte de Traian“ trebue „nu 

după 'Lraian“. - AR | 
P. 37,. Contra acestei păreri sprijinită de E. Bormann Cesterr. 

Iahresh. | 174, 6, vedi Gsoll Essar sur le regne de lempereur 

Domitien.p. 136, 6, care admite a. 86, caşi Marquardt, Romische 

Staatsverwaltung I::303,. Schiller Geschichte der rămisechen Kai-. 

serzeit, 1 332, Felow op. cit. 3. Comp. şi Ritterling. Oesterr. Iah-. 

resh. VII (1904) Deiblatt 32 sq. | - . . 

P. 38 1. 2—5. Şterge şi înlocuesce:cu: „leg. [. Iialicu la Novae, 

leg. V. Macedonica, dejă sub Domițian, la 'roesmis; leg. NI Claudia, 

-dejă sub Trajan, la Durostorum“ Cf. Felow, op. cit. p. 66—67 şi n. 8. 

_P. 38, r. 2 de adaos: şi Panonia Superioră. Causa „vine de 

acolo 'că augustalitatea este aci.do origină târdie şi dateză. din- 

tr'un timp când Seviri şi Augustales se. apropiaseră deji unii de 

alţii. In sec. 2-lea Seviri Augustales devin colegii şi se. contio- 

pesc.mai mult saii mai puțin cu Augustales. Cf. adaosul lu p. 39, 

P. 39, de adaos:. Neumann în Pauly-Wissova IL, 2319—2369, 

după care trebue modificată părerea că: Augustalis ar fi o ex- 

presiune mai scurtă pentru Sevir Augustalis. lămâno costiunea 

„de a se sci, dacă Seviri Augustales crai o delogațiune din simplii 

Augustales, sati dacă Augustales şi Seviri Augustales existat se- 

parai şi fără 'legătură organică unii lângă alţii (cf. îb. 2350 sq.) Pe 

Sexviri ceji Moreelli şi Marquardt i-ati despărţit de Augustalos, . 

vădend.în ei nisce funcţionari urbani (seviri plebejeni) Despre 

Soviri Augustales. of. ibid. 3251; iar literatura cestiunei 2358 sq. 

P. 44 r. 7. Pe lângă CI L. III 1498.vedi CI L III 8668: 

Jupiter Coolestis; 894, 6225, 6303, 8148,10199; Jupiter. Opt. max. 
paternus, . 

P. 48, de adaos la literatura despre cultul lui Serapis în ţărilo 
dunărene: Drexler, Der Kultus der îigypt. Gottheiten in den Do- 
naulindern, Leipz. 1890; în genere Dr. O. Gruppe, Griechisehe 
Mythologie und Religiongeschichte, Miirichen 1906,:11 1576—1580. 
„P.53r.6 de ad; ca notă. La Bjela se află ruinele unui lagăr 
roman, unde s'a găsit şi inscripţiunea din OIL III 145021... 

P. 68.r. 15 la cuvântul Vecina a se adăogi ca notă ;.Identi- 
tatea: Vecinei cu Mâcinul am susţinut-o încă din a..1899 (Analele 

Acad.. Române, seria II, 1898—99, pag. 469). 'Lotuşi într'o scriere 

apărută: în 1906 (Intemeierea mitropoliilor etc.) citesc (pag. 45); 
„După părerea mea(!) acestă localitate Vitzina este oraşul Măcin din 
Dobrogea.“ Despre strămutarea mitropolitului Vecinei ca mitropolit 
al 'Ţării-Românesci (Ungro-Vlahiei) vedi Acta Patriarechatus Con- 
stantinopolitani I.p. 383—388. | 

„ P. ir, 141: Novae (în loe de Durostorum). . 
„P. 77a..Mai adaogă la literatură :: Morel, în .J/âmoires. de la 

Sociâtg d'histoire de la Suisse Romande NNNIV (1879), care ţino 
Canabele. drept o categorie 'de' comunităţi neurbane (conventus 
civium Romanorum), despre care vorbesc Cicero şi Caesar .(vedi E. 
Kornemann De civibus Romanis in provineiis imperii. consisten- 
tibus,.Diss. Berol. -1892, A. Schulten De conventibus civium Ro-. 
manorun, Berlin. 1892; idem „Das territorium legionist. în Hermes
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XXIX-1894, idem art. Canabae în Pauly-Wissowa III 1451 seg), 
pe când Mommsen, din contra, vede în ele nu o instituţiune civilă, 
ci, cel- puţin o instituţiune: a priori militară, pentru că densul con- 
sideră drept mied al comunităţii canabense pe veterani, co ne 
ntâmpină în inseripţiuni- alăturea de cives Romani, neguţători, aşa, 

„precum vedem pe veterani ca element constitutiv al conventului 
canabensla roesmis, Aquincum şi Isca. Acestă thesă alui Mommsen 
a fost respinsă de Kornemann şi de Schulton, de 6re-ce veteranii 
nu se deosibesc întru nimic de ceilalţi cives Romani,—de co deci 
ei.s'ar fi constituit într'o Societate doosebită?—,ci intrati în Con- 
ventul canabens existent la fie-ce lagăr. Dacă aceşti canabenses 
ar fi atârnat de legiune, mar fi putut ave magistrați curat civili, 
ci-ar fi fost supuşi unui praefectus leguti legionis, şi când legiunea 
şi-ar fi schimbat lagărul, Conventul n'ar fi rămas locului, ci,ca de- 
“pendenţă civilă a legiunei, ar fi trebuit s'o urmeze. In scurt, fiinţa 
Cansbelor contradice în t6te concepțiunea lui Mommsen. Cu acesta 
amintiţii scriitori au tăgăduesc că canabae aparţin până la un punct 
legiunei; la fie-care din lagările cele mari de graniţă; aparţinea, 
ca la: fie-care oraş, un domeniti maiestatic, un fel de rayon al 
fortăreței. Canabele: se găssii, prin apropierea lor de fondul şi 
pământul milităresc, ca nisce.sate pe domeniul imperial; de aceea 
canabenses craii designaţi ca cives Romani legionis illius. Aşa 
canabae de. la Durostorum se numesc canubae Aeliae, .portă deci 
numele împărătesc, ca şi coloniile. Motivuljuridic al acestei denu- 
miri trobue esplicat prin faptul că teritoriul (territorium legionis) al 
provinciilor dunărene aparținea fiscului imperial. Veqi Schulten Die 
rom. Grundherrsechaften. — Rămâne cert însă, că în secolul al II-lea 
d. Chr., satele de lagăr de pe lângă castrele legionare de la Du- 
năre deveniră oraşe, „oraşe de lagăr“, căci până aci fuseseră „sate 

'de lagăr“. În capul satului de lagăr se aflaii sati magistri ca în 

Proesmis,. Apulum, Aquincum, sai-curatores ca in Mainz. Decu- 

riones ai canabenses din Mainz, Troesmis (CIL III 6182,6183, 6195), 

Apulum. — Marcu Aureliii a dat satului de lagăr Troesriis dreptul de 

cetate, precum dânsul-saii fiul săii Commodus a făcut acelaş lucru 

“ cu Lambaesis,.situat -la un kilom. de lagărul legiunei III Augusta. 
___P. 81, de adaos: Părăsind Dacia, după terminarea răsbâielor 

lui Traian cu Dacii, legiunea se 'ntârse la Troesmis, unde stete până 

în primii ani'ai domniei lui Marcu Aurelii: (CI: III 6166, 6168, 

6169). Când-a pornit la răsboiul parthic în Orient ea se ţin deci 

încă de armata mosiacă, iar nu de cea dacică. Intre a. 167/168 a 

fost dusă in Dacia, şi terminându-se r&sboiul marcomanio s'a aşedat 

la Potaissa. (Turda); dovadă este inscripțiunea C I L III 7505 a 

lui T. Valerius Maroianus; acesta intrând în servicii la a. 145, 

obține honesta missio în 110 în: Dacia, de unde apoi se 'ntârce 

at lares suos la Igliţa, de sigur el singur, iar nu şi legiunea. . 

P. 91, dead.: şi în Antike Denkmăler in Bulgarien, von Ernst 

Kalinka, Wien 1905. . RI . 
__ Pag..97 r. 9 de adaos ca notă: “Titlul onorar de vir egregius, 

întrebuințat ca titlu oficial şi abreviat: V.. E. saii E. V., pare că 

se datoresce lui Marcus Aurelius: Cod. Iust.. IX, 41, 1: divo 

40 

N .
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Marco placuit eminentissimorum quidem nec non otium perfectis- 

“ Simorum' virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis 

“ vel quaestionibus non subici. — Comp. Mommsen Staatsrecht, 3 p- 

565 n. 4: In inseripţiunea C IL VIII 10570 (din a. 180/,) col. IV, 10: 

exemplum epistulae proc(uratoris), e(gregii) v(iri). Tot aşa pres- 

curtat găsim titlu de v(iri) e(gregii) sai e(gregii) xtiri) în C IL 

VI 2010, iarăşi din timpul lu Commodus. Ci. Otto Hirsehteld op. 

cit. ed. 2 p. 451 seq., nnde se dă exemple de procuratori cu titlu 

"de vțir) e(gregius). La inseripţiunile greceşti acest titlu corr&s- 

punde aceluia de: 5 Ipâsiotos. — k(gregiae) m(emoriae) v(ir) se 

ăsesce în inscripţiunile procuratorilor r&posaţi, cum se vede în 

QC IL VI 1636; VIII, 9760; LX 5439. - 

| p. 102, de adaos: Înscripțiunea nefiind completă în : partea 

"stângă, Filow, (op. cit. 62), propune lectura: [vexillatio leg.] XIllg. 

sub 7Tib. CL. [Valeriano (centurio) leg. eiusdem],- admițând că la 

Jeviz a fost numai o vexillațiune, iar nu legiunea întregă. 

P. 102, de adaos: Este mai probabil că leg. | Adiutrix-a fost 

în Dacia numai în timpul răsbâielor dacice ale lui Traian, de 6re-ce 

cele două inseripţiuni din Apulum sunt dedicaţiuni de veterani ai 

acelei legiuni şi nu pot prin urmare dovedi petrecerea legiunei în 

Dacia, întru cât veteranii puteii rămâne în acestă provincie după 

sfirşitul r&sboiului. Din cărămidile aflate la Turnu-Severin cu stam- 

pila leg. XIII G(emina) e(t) L Adi(utrix), (ef. mai departe nr.49), resultă 

numai că amândouă legiunile ai participat la resboiele lui Traian. 

Prin urmare lipsesce ori-ce argument pentru părerea, că. leg.1 

Ad. a aparţinut garnizonei Daciei. După finele răsboiului, legiunea, 

dâcă nu s'a întors în Germania, era dej atunci staționată în Pan- 

nonia. Cf. B. Filow op. cit. 58 sq. e 

P. 105, de adaos: Unii ai contestat — fără să îi vădut însă 

pâtra, — lectura mun. FI. Hadriani. In 1877, când-âm copiat acesti 

inscripţiune (vedi Raport asupra unei misiuni epigrafice: în Bul- 

gara, Buc. :14877), lectura nu presintă nici-o greutate ; ea a fost 

upoi confirmată do d. v. Domaschewski. Faptul că hu-pste fi vorba 

la Drobetta de o ocupaţțiune trecătore, şi că oraşul, înainte de a 

fi căpătat dreptul: de municipiii de la un. împtrat. din dinastia 

Flavia, trebue să fi avut dejă un trecut roman se înţelege de la. 

sine şi .resultă şi din baso-reliefurila Columnei Traiane, unde figu- 

râză ca oraş roman în fiinţă şi: cu frumose edificii, dejă la înce- 

putul primului r&sboiii al lui Traian cu Dacii. Cf. Cichorius, Die 

Reliefs der. Trajanssiule III, 142 seq. O.- Bonndorf, Arch.' epiar. 

Mitt. XIX 201. Comp. Petersen, Trajans dakische Kriege 1. II. 

(Leipzig 1899—1903). Reconstituit tot ca municipii în epoca lui 

Hadrian (de aci gentiliciul: Aelium: C IL III 8129 şi Ephem. 

epigr. IV 893, 32, ca şi cognumele /Hadrianum: CI L III 8017; 

14916), devine colonie numai în secol. al III-lea (C I 1 III '1209, 

2679, 8019, 1570, 14468,) şi posedă o garnisonă care -apăra castelul 

de-la capul podului de pâtră; după Not. dignit. or. XLII 6, 16, 24 

„acest castel era ocupat de cuneus equitum Dalmatarum Diviten- 

sium şi de auxilium primorum Daciscorum. E 

P. 106 r. 22 de adaos ca notă: Contra acestei păreri spriji- 

,
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nită pentru prima Gră de d: von Domaschewslii (Arch. epigr. JMitteil. - XIUL p. 129 seq.) şi adoptată între alţii de dd. Otto lirschield. (C L'L Iil:p. 1474), A. von: Promerstein (Oesterr. Iahreshette 1900 Beiblatt col6nele 110, 153), şi M. Rostowzew, (Geschichte der Staats- pacht in der rimischen Kaiserzeit bis Diokletian p. 394), a fost în timpul din urmă pusă la 'ndoială de d. C. Patsch (Mitteil. des Iais. deutsch. Archiăol. Instituts, Roem. Abteil. Band XX (Rom. 1906), p. 223—229. Argumentele principale sunt: a) că staţiunile lui vec- tigal Illyrici n'ar îi fost numai la graniţele provincielor, cum pre- „ Supune von Domaschewski,- ci existat şi stațiuni în interior; b) că - linia Tsierna, ad Mediam, Pons Augusti — Sarmizegetusa, ar pute fi 
mai sigur staţiuni, unde fiscul percepea taxe pentru folosinţa dru- 
mului, de cât staţiuni vamale de graniţă, întru căt, dacă am avâ pănă 
aci o linie de fruntarie, precum şi mai departe la Veezel, Zalaina 
şi Verespatak, atunci Sarmizegetusa, capitala Daciei, s'ar găsi ne- 
mijlocit la. graniţă, iar districtul. aurifer s'ar vedea tăiat în două ; „de aceea deji Brandis (în Pauly-Wissowa s. v. Dacia col. 1970), nu 
admite că Grădiştea şi Zalatna ar fi fost stațiuni vamale; c) unirea 
Banatului Temişrei cu Moesia. Superior ar trebui pusă.la îndoială, 
ba chiar, strict vorbind, ar trebui să fio deji cu totul “înlăturată, 
de 6re-ce şi al doilea argument al lui von Domaschewski, că în 
Banat nu avâii lagărul lor permanent corpuri de trupe din Dacia, 
oi din armata Moesiei Superidre, cade de la sine: peniru motivul . 
simplu: că în acest cas Sarmizegetusa, Maroş-Nâmeti şi Sirmium ar 
trebui să aparțină aceleiaşi provincii, căci în câte-şi trele locali- 
tățile amintite s'a dat peste cărămidi cu stampila legiunilor moe- 
siace: leg. IV FI. Felix şi VII Claudia; „pe când, dice d. Patsch, 

* connexiunile dintre oraşe ne fac din polrivă. lămurit să recunâscem 
că câmpiile de la Temiş aparţinâii Daciei“. Pentru acesta citsză 
inscripţiunea votivă găsită la. Apulum (Oester. Jahresheft. 1900, 
Beiblatt o. 183: [Aes]culapio: et Il[ygliae L(ucius) Iu(I(ius) 
[Blassinus, dec(urio) col(oniăe). Apulţensis), II vir col(oniae) Na- 
ptocensis), flam(en) col(oniâe)' Drob(etensis), flam(en) . munic(ipi) - 
Dier(nensis), dec(urio) munie(ipi) Apul(ensis),e[t] Por(olissensis), 
tribțunus) legționis) IV Fl(aviae), pro salute Iuli[ae]. Beronices 
con|ijugis v(otum) I(ibens) s(olvit)- Din. acâstă inscripţiune re- 
sultă că Tsierna (Orşova-Vechie), care după von Domaschewski ar. 
aparține Moesiei superidre, se: presintă reunită cu' oraşe absolut : 
dace : Apulum, Drobeta, Napoca şi Porolissum. De asemenea o altă 
insoripțiune funerară aflată la Feny, pe malul drept al “Temișului 
(C. 1. L. III 12595: Aurel(ius) Paustuls. d(ecurio)? muln(icipii) 
Tib(isci)... vet(eranus) vix(it) an(nis) XLVI. Septimia Marcia co- 
niux . feci[t]. Duis) JM(anibus) : Iul(ius) Martialis „Y(e)t(eranus), 
v[ix(it) an(nis)...], menţioneză un decurio al municipiului Tibis- 
cum. Nu mai puţin în contradicere cu reunirea. României la. răsărit 

„de Olt impreună cu Moesia inferior, ar fi după:d. Patseh staţiunea 
din Durostorum, şi graniţa vamală între două părți ale unei singure” 
provincii. Asupra părerii d-lui von Domaschewsli of.. încă mai de- 
parte p. 109 nota 1 şi adaosul la aceiaşi notă. Cât: despre studiul
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d-lui Patsch vom av6 ocasiune să revenim în notele adaose ceva 

mai departe, la pag. 642. 
a 

P. 107, de adaos: E do admis că guvernarea Daciei -inferiore 

de către un procurator a fost de caracter provizorii, în chip tre- 

cător, sub: domnia hui Tadrian şi începutul domniei Lui Pius; pro- 

ouratorul comandă trupele de pe lângă limes alutanus sub ordinile - 

superidre ale guvernatorului de rang oretorian al ambelor Dacii. 

„P. 109, de adaos: Asupra părerii lui Domaschewski cf. Bran- 

dis în Pauly-Wissowa IV, 1970, şi Felow op.cit. 5, 58. Despre 

Dacia în genere ci. Branâis, |. c. 1943—1975, şi Nicola Keliciani, 

s, v. Dacia în do Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichită 

Romane, vol. II. 
P. 113, de adaos: Următerea inscripțiuno descoperită la 

Celeiii în tomna a. 1906 şi comunicată do noi în şedinţa publică 

„de la 19 ian. 1907 a Academiei Române : „Deae Nemesi, pro sa- 

lute aug(gustorum), curial(es) territ(oriz Xuc(idavensis), templum 

a. solo restituerunt“ dovedesce că Coleiul s'a numit Sucidava, şi 

că nu se bucură de dreptul de cetate, de Gre-co ora numai un 

territorium. Ea, figurâză la Ptolemeii (Geogr. 3, 8, 4: Xovoi0aR9), în 

Notitia, Dignitatum (Or. XLII, Ducia, ripensis r. 39: praefeoctus le- 

__ gionis quintae Macedonicae, Sucidava); (acestă Sucidava diferă de 

Sucidava din Dobrogea, amintită în Notitia Dignitatum Oriens ALI 

ca făcând parte din Moesia Secunda: odată sub insignia Sucidava, şi 

apoi |. 17: Cuneus equitum Stablesianorum Sucidava), precum şi în 

Prokop1os (de aedif.1V, 6 p. 291 ed. Dindort) unde lectura Xrzif:3a 

este de sigur.o greşală de copist în loc de Sraidapa=Xowri5o Bora "er- 

menul curiales în loc de decurionos ne duce la o epocă târdie. După 

arătarea lui Prokopios, impăratul Justinian a construit pe malul 

drept al Dunării castelul Palatiolum ([ladaziohov), iar pe malul opus 

a rezidit Sikivida (Ei?râa)=Sucidava). Urmâză deci că colonia 

Malvensis trebue căutată aiurea, tot. în Oltenia, dacă nu cum-va 

oa nu este de cât numirea indigenă, dacică, a coloniei Romula,'sin- 

gura, colonie (afară de Drubetta), ce cunoscem în Dacia sudică. 

P. 119, de adaos: Asupra lui M. Claudius Froiito cf. Proso- 

pographia | nr. 699, iar despre presumatul sti fii M. Claudius Fronto 

Neocydes, tot acolo I nr. 700, unde se presupune a îi fost fiul'lui 

Claudius Neoeydes (la nr. 751). E 

| P. 121 r. 20 de adaos ca notă: Despre Sex. Cornelius Cle- 

mens cf. Prosopographia 1 nr. 1085. Si e 

P. 121, de adaos: Despre M. Statius Priscus Licinius Italicus 

of. Prosopogr. III nr, 637, iar despre P. Furius Saturninus II nr, 407. 

P. 122, de'ad.: Inscripţiunea C I.[. III 1464-este posteridră 

a: 205. Alte exemple cunoscute de: procuratores vice praesidis sati 

agentes vices praesidis, mai sunt, pe lângă cele adunate la Mar- 

guardt, op. cit. L p.556 n.8, încă şi următorele: CI L XIII, 1807; 

G-I.1 Vi, 8328 add. şi CI L VI, 1638. su 
„_P. 128, de ad.: Din inseript. OC IL III 6757=6055 se vede.că 

procuratorul Daciei Porolisensis este înaintat la ducenarius. Ataro 

indicaţiune-a salariului se face în adins în aceste cazuri. - : 

P. 128: Paginaţia de la 128—145 urmâză a se îndreptă ast-fel:
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127 devine 129; 128=130; 129=1831 etc. până la 149=144. A se 
îndreptă de asemenea 'colon-titlu (p. 129—143): în loc de JMonu- 
mente religidse itobue a se citi: monumente imperiale, - 
„__P. 180, de adaos: La Jajdji (spre sud de Şistov) s'a găsit un al 
pâtruloa exemplar (C. 1. L.IIl 144921); „Ex auctoritate imp (era- 
toris) Câesaris, divi Traiani parthici fiii, divi Nervae nepotis, 
Traiani Hadriani aug(usti), p(atri) p(atriae), pontifici maximo, 
tiji]buniciae potes[tatis] XX, co(nys(ulis) III, An[tius] Rufinus 
intelr Moelsos et Thraces [fijnes posuit.“ Locul -aflării acestei 
petre “de hotar dovedesce că linia de graniţă apusană a provinciei 
Thraciei, şi prin urmare a teritoriului cetăţii Nicopolis ad Istrum, 
nu merg până la Asamus (Nicopolis din fața Turnului-Măgurele), 
precum admite Premerstein op. cit., ci lua direcţiunea, spre Novae, 
atingend malul Dunării spre răsărit de Dimum în regiunea Şisto- 
xului. Dimum (adi Bjeleni) situat la răsărit de: actualul Nicopoli” 
era capitala unoi regiuni proprii, precum dovedesce inscripţiunea 
din Roma C I L VI 32549. Prin urmare regiunea oraşului Nicopoli 
do adi nu apartinea, teritoriului cetăţii Nicopolis ad Istrum, fiind 
din colo de granița acestui teritoriii, căci Nicopolis ' menţionat de 
Prokopios nu psto fi do cât Nicopolis ad Istrum,pe' când castelul 
Nicopolis de la Dunăre esto o fondaţiune cu mult nmiai târdie. De 
îndreptat în acest sens cele dise la pag, 142 r. 12: „şi apoi ţine 
malul riului Osmă până la vărsarea lui în Dunăre“. De pe la finele 
secolului al II-lea Haemus formâză limita dintre Moesia inferior 
şi -Thraoia. i 
„._ P..186, de adaos: iuscripţiunea pâte fi citită şi: f(ines) t(erri- 

“torii) Call(atidis), 
_._ P. 180, de adaos: insocripţiunea(=0C. 1. L. III 12507) se pote 
citi şi: [f(ines) t[ejrruitorii Odess(3). 

141 r. 4—5 dej. în sus: se şterg cuvintele: „zidit de împt- 
“ ratul Justinian“, caşi cuvintele „so înşslă dar... când“ de la nota 6 
din.josul puginei, la care notă se adaogă următorele: Prima apa- 
rițiuno a castelului Nicopolis dela Dunăre o găsim 'într”o 'visiune 
a profetului Isaia (un amestec apocalyptie de oracule şi istorie), 
care pune întemeierea oraşului în a doua jumătate a secolului al 
N; el nu figurâză la Theofilact nici la Arabul Idrisi din'sec. XII, 
nici în poema lui Manuel Philes către generalul Glavas (pe la a. 
1305). Numai când Turcii începură să trecă Balcanii, fortărâţa j6că 
“un rolinsemnat şi se arată în isvore. Acidete ţarul bulgăresc Joan 

„ Alexandru un privilegii Veneţienilor în a.1352 „in Nicopoli“. Tot aci 
țarul Joan Şişman a fost învins şi robit, iar cetatea a rămas capi- 
tala tureâscă a Bulgariei centrale, capitala unuia din 'cele trei 
sandgiacuri ale Dunării de jos.— Textul din Prokopios (de aedif. 
p..307 B.) se raportâză deci la Nicopolis ad /strum,. întemeiat do 
Traian, 3 ore departe de Trnovo, (satul de azi Nikjup), reconstruit 

46 Justinian, şi menţionat'în cele din urmă sub împăratul: Mauri- 
kios. Cf. Dr. C. Jirecek, Das christliche Element 'în der topogra- 
phischen Nomenelatur der Balkanlinder (Sitzungsber. Wien. Akad. 
vol. 136 Wien 1897). - IE 
"PB. 1424 Do adaos: După altă părere, care nise pare mai pro-
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babilă, ripa Thracine este numai partea malului dunărân ce aparţinea 
regiunei cetăţii Nicopolis ad Istrum (regiunea între Trimammium 
şi Novae); acâsta anume în timpul când . Nicopolis se ținea de 
provincia Thracia şi încă nu se alipise la Moesia inferiâră (inainte 
deci de ultimii ani ai lui Commodus saii începutul domniei lui Sep- 
timiii Sever). cc | 
„ P. 148, de adaos: 'Totuşi, din causă că e vorba de un veteran, 
acâstă inscripțiune nu pâte fi adusă ca dovadă. Mai departe: îm- 
prejurarea că altarul ou inscripţiunea 7420 esie ridicat pentru sănă- 
tatea, lui T. Vitrasius Pollio, guvernatorul Moesiei inferiore, vorbesce 
în favorea părerii lui Mommsen, caşi faptul aflării tot în Almus 

“ (Lompalanea) a unei liste de 16 principales din legiunea I Italică 
(C I.L III 144095), o legiune adică a Moesiei inferiore. 

„_ P. 168,r,. 4 de adaos ca notă: Probabil că pâtra provine din 
Oescus, şi că a fost întrebuințată mai târdiii în Celeiti ca material 
de construcţiune. In acest cas Zoticus şi. Salvianus, servi vilici, 
sunt agenţii vamali ai statiunei Oescus, întru cât Malva nu mai 
pote fi aşedată la Celoiii. | ' 

.P. 159 r. 8 de j. în sus: Aurelio în loc de Aleurio. 
P. 161 r. 2 de j. în s.: satozpărrros iar nu EztoToarţod, 

_P. 163 r. 2 de J. în s. de adaos ca notă: Din împrejurarea 
„că în înscripțiunea de la Ephes Cl. Xenophonie se numesce : proc. 
Illyrici per Moesiam înf(eriorem) et Dacias tres,pe când aceeaşi 
personă în inscripțiunoa de la Celeiii se numesce scurt numai; proe(urator): Aug(usti),—d. Otto Hirsehfeld (Untersuchungen -iiber 
râmische Staatsverwaltung, ed. II (1905, p. 89) trage oonclusiunea, 
că nu e nevoe ca titlu de procurator vectigalis Illyrici să însem- neze administraţiunea întregului domeniii vamal, şi deci procura- 
torii vamali, caşi arendaşii, in de regulă n'a avut să administreze 
vama illyrică în tâtă a sa întindere colosală. 

P. 165, r. 6: vedi nota precedentă. 
P..175, de adaos: Dessau (Insoriptiones latinae selectae I, nr. 641) pune inseripţiunea nâstră între 293-300. Mai precis am 'pul6 dice că ea datâză din a. 294, când Dioclețian se găsea la Transmarisea dând decretul din Cod. Just. VI, 42, 25 cu data: D. AV K. Nov. transmare ce cons.=a. 294, După cum observă Mommsen (nota 13) trans'mare= Transmarisea. Putem cu ajutorul datelor din decrete urmări intregul itinerar din acel an al împeratului. Până în Marte el sc află în Sirmium; merge apoi la Viminaciuri, |. Ratiaria, Cibru şi Variana, se opresce la Transmarisca, şi do acolo : . în josul Dunării la Durostorum; în urmă la Anchialos, şi aşa mai departe până la :Constantinopole.— Panegyricul pentru Constantius, “tinut: de Eumenius în a. 297 d..Gh., amintesce între altele şi su- punerea Goţilor de către Romani (cap. 10) ; titlul însă d6 Goticus „dat lui Dioclețian într'o, inscripţiune din acest an este pus la în- _doială.(Comp. - Rappaport, Die Binfiille der Goten ete. Leipzig, „1889 p. 107). In ori-ce cas este sigur că Dioclețian a repuriai.mai multe victorii asupra -Goţilor şi Sarmaţilor, chiar şi in a. 302, şi că a apărat vitejeşto granița dunărenă, Of. Seecl, Rhein. Aus. 48 (1893), p. 201; Mommsen în Zfermes XXIV (1889) p. 210, :
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„Pe 178 r. final d6 adaos ca notă:. O cărămidă găsită. la Ka- 
dik6i (vechia -Candidiana, Bulgaria) portă stampila „leg. XI Cl(au- 
dia) Fielix) Tram(ariscae)“. | 

"P. 183, de adaos: de sigur că fundaţiunea castelului Constan- 
liana Daphnes 'se'datoresce lui Constantin cel Mare, care, cu prilejul 
uneia din expediţiunile sale contra Goţilor în Ţara Românscă, 
anume 'cea din a. 323, trecând Dunărea pe la Turtucaia, a găsit neve- 
sară stabilirea unui cap de pod (punct de trecere)pe malul stâng, | 
la Daphnis. Comp. Procopios de aedif. IV, 7. (Cu ajutorul indica- 
țiunei locurilor de unde Constantin a dat constituţiunile şi legile 
sale, aşa cum acestea sunt rînduite în noua ediţiune a codicelui 
'Theodosian, publicată de Th. Mommsen şi P. Meyer, Berlin 1905, — 
se pâte urmări cu amănuntul itinerariele împăratului în expediţiu- 
„nile sale de la Dunăre). O dată cu întărirea ambelor maluri dună- 
rene prin castele, el a construit (dacă nu reconstruit, veqi pag. 244) 
podul de pâtră peste Dunăre între Ghighen (Oescus) şi: Celeiii, 
pulând să se laude (ap. Julian, Caesares p. 423) de a îi recucerit 
Dacia Traiană. La Daphnis Constantin cel Mare a bătut monede - 
de aur,:de argint şi de bronz, cari amintesc victoriile lui asupra 
Goţilor. Iată aceste monede după descrierea lui Cohen, VII, 237,89 

“seq.: „Nr. 89: Avers: Constantinus max, aug. Bustul săii diademat 
şi drapat spre drepia. Rev.: Constantiniana Dafne. Victoria stând la : - 

“stânga pe un cippus şi privind spre drâpta; ea ține câte un palm 
în fiecare mână; înaintea ei, un trofeii; la picidrele sale un captiv 
în genuche, cu mâuele rezemate pe pământ; .sub picidrele sale, 
ua.scut: în câmp,:B şi un coif; la exergă, CONS* (de aur). — 
No. 90: Acelaş bust şi aceiaşi legendă; Rev.: Acelaş revers, dar în . 
câmp, A (sati 11?).—91. Acelaş bust şi aceiaşi legendă (argint). Rev.: 
Acelaş revers, dar Victoria pune piciorul pe un captiv îngenu- 

" chiat care "şi întrece capul. (Viotoria pare 4 'şi da capulia o parte 
ca să eviteze de a privi pe captiv); înaintea ei, un irofeii, şi un 
scut alăturea de captiv. (bronz mio).—No. 92: Varietate. Aceiaşi 
legendă. Capul săi diademat la drâpta (bronz mic“). — Este meritul lui 
Gretzer de a fi recunoscut cel dintâiii din vechii numismaţi că 
Constantiniana Dafne nu pâte fi Daphne, un suburbiii al Antiochiei, 
ci Daphnis din 'Ţara-Românâscă, de care vorbesce Procopios. Pă- 
rerea lui Gretzer a fost adoptată de Spanheim, de Eckel şi de 
Cohen, şi astă-di nimeni nu se mai îndoesce de temeinicia ei. 

„Pe la 'Transmarisca-Daphne a trecut Dunărea şi împăratul 
Valens pe un pod de vase (in primăvara a. 367) în potriva lui Atha- 
naric, principele Visigoţilor (Ammian. Marcellinus XXVII, 5, 2 sq.). 

Pag. 184 r. 1, şterge : „Dinigothia (= Dinogetia, la gura Siretului 
lâogă Galaţi)“ şi înlocuesce cu: „Sucidava (Or. XLII ; ef. adaosul 
la pag. 118, propus mai sus (p. 636).) Cât privesce pe Dinogetia, . 
socotim că ea trebue pusă pe malul drept al Dunării, identificând-o 
cu ruinele castelului Bisericuța, în faţa Galaţiloi. Argumentele 
principale sunt: 10 Dinogetia la Ptolemeii are o lungime de 53%,10, 
pe când întorsătura, ce face acolo Dunărea, măsâră numai 530. Ar 
urmă deci, în casul când Dinogetia ar fi fost pe malul stâng, ca 
“unghiul Dunării să fie spre apus de Dinogetia, coea-ce nu corăspunde . 

»
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„realităţii. Apoi 25, în Itinerariul Antonin, Tabla Poutingeriană şi 
în cele-alte izvâre unde Dinogetia ne întâmpină, ea figurâză în 
Moesia Inferidră (în Notiţia Digniiatum: Dinigothia Or. NĂXIX, 24 
in Seythia). In chărţile IV şi V din suplementul volumului III din 
Corpus Inscript. Lat., Dinogetia este aşezată pe malul drept, pe 
când în charta cea, vochiă era pusă greşit po malul stâng. Rămâne 
deci de găsit numele antic al ruinelor de la Gherghina. Cât despre 
Cetatea Bisericuța, ea este situată la 41/,. km. spro Nordvest de 

“satul. Garvan, pe o insulă stâncâsă la răsărit de dâlul Bugeacu, 
pe unde Ruşii trecură în Sudul Dunării în a. 1877. Spre vest cotatea 
este despărțită de cel-alt teren prin o gârlă a Dunărei, care în 
„chartă se numeşte Gărla Lătimei, dar lăcuilorii îi zic Gărla Dise- 
ricutei.: Ea are forma dreptunghiulară lungărâţă; laturilo de. Nord 
şi de Sud măsâră 45 m., po când celelalte laturi ati lungimea de 
145 m.; ea este întărită cu ziduri puternice, ce se prelungesc până 

„la :20.m. în jos până la pâlele stâncei; are rezemători de zid şi 
;turnuri mari exteridre, cari semănă a fi rotunde. La laturele cele 
“înguste se cunosc urmele porţilor; în iăuntrul cetăţii de asemenea 
„se văd'urme de clădiri. Deşi acâstă cetate esto natural fortificată 
“prin .posiţiunoa, ei inaltă de 30 m. d'asupra nivelului Bălții, totuşi 
se cundsoe în jurul ei pe la pâlele. stâncilor urmele unui şanţ în- 
conjurător lat de 20 m. In prâjma cetăţii sunt viile lăcuitorilor 
din Azăclăti, unde se găsesc cioburi, monede romane şi bizantine, 
cărămidi late şi ziduri vechi, ce dovedesc că în jurul cetăţii mi- 
litare erai şi aşedăminte civile. Acest castru roman este unul din 

cele mai frumâse şi mai bine păstrate din Dobrogea. Zidurile lui „ înconjurătâre se văd din depărtare. După posiţiunea, lui dominantă 
„în teren, la cotul Dunării, şi tăria construcţiunei lui, castrul av6 un rol 
însemnat pentru paza fruntariei romane. Drept cap de pod îi serv6 
castrul roman de la gura Siretului (Gherghina sati Barboşi). După 
cum spun lăcuitorii, chiar se află peste baltă spre vest urmele unui dig zidit numit „podul de pâtră“, care duce spre Gura Siretului; 
aceste urme însă nu le-am "putul vizită, căci în timpul" escursiunei 
nostre -din 1898 apele erati mari. De sigur că aceste două castre: Dinogetia şi cel de la Gherghina, legate împreună, alcătuiaii cheia Dunării de jos; aci era. cea mai îngustă trecătoare a fluviului 
pentru un duşman care vin6 dinspre Nord sai Vest. Atunci când înghiață Dunărea, cineva pâte veni pe jos de la Galaţi până la Bisericuța într'o oră şi jumătate, iar de la gura Siretului în dou: „ore. Prin Virtop, — aşa se numesce locul de la p6lele delului Bu- geacu, vis-a-vis de cetate, — se cunose şi urmele unui drum vechii tăiat în teren, care se dice că ducea de la Bisericuţă la podul de pâtră ; tot acolo se văd şi urme de vechi vărării, cari pot să fi „ „servit po vremuri lăcuitorilor Dinogetiei. 

„P. 191 r. 8 de jos in sus, de adaos ca notă: Une-ori în loc de genius publici portorui găsim genius splendidissumi bectigalis Iliyrici: (C IL III 8140) sati numai genius Illyrici (Jahresh. 1308 Beibl.. col. 29 nr; 36), adică deul protector, care îngrijesce de por- torium publicum Illyrici, de aşa numitul fruotus Ililyrici. . . -P. 198 r. 3 de adaos ca notă: Inainte deci de . sus citatul
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studiti al d-lui Patsch, noi 'admisesem pe lângă taxele de vamă:la 
îruntarie, încă şi accisele şi taxele impuse călătorului pentru dru- 
muri şi la trecerea podurilor peste riuri. Astfel, stațiunea Pons 
Augusti (la Mureş) nu 'şi are alt rost, caşi Tsierna şi Celeiu, Con- 
fluentes (C. I. L. III 151848) la reunirea Savei cu Dunărea, Boio- 
durum la gura Innului, Pons Aeni (=Statio Enensis,) Rulici la vărsarea 
Moravei în Dunăre, etc., fie că este vorba de poduri, saii simplu 
numai de trecerea riurilor; căci de sigur se percepâii taxe pe 
Dunăre, Drava, Sava, Mureş, eto. — Contra unei asemenea păreri 
nicăiri d. von Domaschewski nu s'a pronunţat, vorbind numai 
despre staţiunile de la graniţele imperiului şi cele dintre provincii, 
şi este mai mult de cât sigur, că numai în diua când vom posedă 
o cunoscinţă mai adâncită a însemnătăţii căilor comerciale, a situa- 
țiunei stațiunilor şi a distanței dintre ele, cum şi un material epi- 
grafic mai bogat, nimeni nu se va mai put indoi de existenţa vămilor 
din interiorul provincielor. . N 

P. 202, de adaos: Pentru vectigal Illyrici C 1 L III 4068, 
5691, 7435, 7479, 8140, 8163, 13396. 

P. 203, de ad.: Inseripţiunea este de pe la finele secol. al], 
căci Mactaris se numeşte în ea colonia. Numele de Aelia Aurelia 
dovedesce că a devenit colonie sub Commodus (CI L VIII p. 1219), 
de unde rosultă că în acel timp existaii încă societăţi de arondare 
cu mancipes în cap. (Cf. IMirsehfeld op. cit. 85). . 

P. 204, r. 10 de sub notă-de ad.: Staţiunea Vratnic (C.I. L 
III 13283 ; of. ib. p. 232815) este depărtată cu Li kil. do fruntaria 
"maritimă din Zengg, deci după d. Patsch (|. c.) nu a fost o sta- | 
țiune de graniţă, ci de vamă interidră. . . 

P. 205, de ad.: şi Rostowzew, Geschichto der. Staatspacht în 
der râmischen IKaiserzeit -bis Diokletian în Philologus 9. Suppl. 

„Band p. 329—512, în special p. 394. Inscripţiunea de.pe pecetie 
(Benndorf=C 1 L AV 7975) dovedesce că arendarea acestor vămi se 
făcea de fiscus, în care se vărsă venitul lor, chiar şi din provin- 
ciile Senatului. Juriştii vorbesc deasemenea despre conductores 
vectigalium fisci (Papinian Digg. 50, 5, S, $ 1. Callistratus Digg. 
50, 6, 6. $ 10; comp. Ulpian Digg. 39,4,1$1). o 

P. 205, de adaos: se pote citi şi: proc. p(ublici) p(ortorii) X 
(= decimae). D. Hirschfeld (op. cit.? 79 nota 2) se 'ndoesce de acestă 
lectură: decimae, de 6re-ce inscripțiunea CIL III. S. p.219S a 
fost numai o singură dată copiată, şi că probabil acolo textul este: 
stricat, ceea-ce resultă şi din explicaţiunea lui Mommsen, care : 
citesce : proc. p(rovinciae) P(annomiae) [s(uperioris)]. D. Hirsohfeld 
(ib). mai observă că titlu de procurator Îilyrici per Moesiam infe- 
riorem et Dacias tres nu este o dovadă suficientă despre faptul 
că Dacia de la Marcus încâce era numărată ca trei provincii vamale 
separate, cum nu fusese nici înainte de Marcus, fiind socotită ca 
o singură provincie. II 

P. 206, de adaos: Inscripţiunea III S. 11674 s'a corectat la 
No. 13522 din acelaş Corpus; începutul ei trebue citit astfel: 
Marti aug(usto) pro salute etc. 

P. 209, de adaos: Pontebba, ca şi Plechenalp (la răsărit de
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Mauthen) aparţin nu. Italiei, ci Illyricului, de 6re-ce în ambele sta- 
“ţiuni vedem că se percepea vama Iliyricului, iar nu cea italică: 
deci Pontebba-Saifnitz, caşi Pleokanalp-Reisach (C IL V 1864; 
“CI L III 4720) eraii staţiuni nu de graniţă, ci pentru drumuri. Tot 
astfel statio Turicensis din domeniul vamal al Galliei, de dre-ce 
ea se găsesce cu mult mai departe de fruntaria răsăritână a Galliei; 
idem Savaria şi Sirmium, precum şi staţiunile cele noui constatate 
în Moesia superior (despre care vedi mai departe).— De asemenea 
Seben (Sublavio), de unde provin inscripţiunile C I L V 5079, 5080 
privitore la T. Iulius Saturninus (vei mai departe p. 208), do Gre-ce | 
acesta fusese arendaş al vămii Illyricului, iar. nu al Italiei. 

P. 210, de adaos: Inseripţiunea citată= CI L III 13396. 
P, 211, r. 4, şterge Malva şi înlocuesce-o cu Sucidava. 
P. 212, r. 15 idem idem. . 

„P. 212 între rindul 13 şi 14 adaogă: 3 bis: Dimum-Giridava, 
aprope de Novae, la malul Dunării lângă granița dintre Moesia şi 

„ Thracia; iar ca notă: La satul Pelişat (Bulgaria) s'a găsit inserip- 
țiunea CI L III 12899: ovi) o(ptimo) m(aximo) ceteris|q|ue 
diis deabusq(u)e Giridavens(ibus) Alemor Aug(ustorum trium) n(0- 
strorum) ser(vus contra)sc(riptor) stat(ionis) Dim(ensis) gravi 

“va[lletudințe] liberatus. E vorba deci de un vilicus stationis -Di- 
mensis Giridavae, care a indeplinit votum după co a scăpat dintr'o 
grea bslă. O altă inscripțiune s'a găsit la Beleni (Bulgaria), care 
corespunde lui Dimum (Itin. Antonin 221 şi Tab. Peuting: Dimo; 

„Prooop. de aedif. IV 11; Aiuy; Not. Dign. Or.40, 12: cuneus equi- 
tum: Solensium, Dimo). Inscripţiunea figurâză în CI L III 12363: 
şi sună: Quintil[lus 7. Iul(ii) Sa[ur]nini c(onductoris). serv[us)] et 
„eiusd(em) lib(ertus); Acelaş T. Iulius) Saturninus c(onductor), adică 
publici portorii Illyrici, ne 'ntâmpină în staţiunea Loncium în No- 
ricum (CI L III 4720); apoi la Alburnum în Dacia (CI L III p. 
958); şi în valea riului Bisack (CI 1, V 5079): deci o nouă dovadă 
că 'portoriul Illyricului în provinciile dunărene fuseseră arendate 
unei singure societăţi.. 

P. 212, de ad.: In loc de 5168, trebue 1568. 
P. 213, de adaos: Iată completată, graţie călătorielor d-lor von 

Premerstein şi Vulici, lista stațiunilor vamale cunoscute până astădi în Moesia Superior, (ap. Patsch 1. e.): | 
1. Kulici, la gura Motavei în Dunăre (C IL 16147=8140). 
2. Viminacium (Oesterr. Jahreshefte 1905 Beiblatt col, 3 nr.8: „M. Antoni(0) JL. £. Fabia Fabiano, proc(uratori) XL Galliarum et - Portus item, argentariar(um) Pannonicar(um), (conductori) portori "Jllyrici, patrono bono Mercator lib(ertus). De sigur că dedicaţiunea - în Viminacium s'a făcut lui Fabianus numai în calitate de con- ductor. El aparţinea familiei Antoniilor, care în cursul secolului al: 2-lea formă o societate ţinând în chip ereditar. în arendă vămile Illyricului, ca şi familia Iuliilor. Cf. -mai. departe, pag. 220 si c. "Patsch, Rom. Mite. VIII 197 seq. M. Rostowzew; Arch. epigr. JMitt, “XIA 137.16. : N A a o 

„a 8 Ratiaria, 
"4. Ravna:(Oester. Jahreshefte 1903 Boiblatt col, 50 nr. 59 (Dis
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man(ibus). Iulia Antonia, v(ixit) a(nnis) XĂLĂ, et Calbo (=0avo) 
aluntn(o), v(ixit) a(nnis) V. Achilleus vil(icus) coniugi et alumno 
b(ene) m(erentibus) et Antoni /nvictianus, Achillius, Achillia m(atri) 
dulețissimae. b(ene) m(erenti) p(osuer unt). Cu drept dl. Premerstein 
a identificat pe Achilleus cu' Achilleus eorundem' (adică al împă- 
ratului) ser(vus) vi[l(icus)] care a servit mai înainte sati mai în 
urmă la Kumanovo (CI L III S 8243 din a. 216). 

5. Lomniţa lângă Tron, situată pe insemnata cale comercială co SI 
trece prin acea vale. 

6. Kumanovo (CI L III 1697= =8243) cf. p. 215 n.3. 
1. Kleceovaţ (Oester. Jahreshefte 1903 Fciblatt col. 39 nr. 45. 

(În faţă: [? Genio stat(ionis)] Panomag(nensis) pro' (salute) 
Auglg.] n |n.] Apollonides eorund(em) vect(igalis) . ][i]lyr)ici ser: 
(vus) (contra)se(riptor) st(at)ionis F[a(ni?) M(agni ?) lud. (2), quam 
voverat (contra)se(riptor) statționis) Vizi(ani). V(otum) s(olvit) I(i- 
bens) m(erito). Latura din stânga : [GJen[tliano et Ba]sso co(n(s)u- 
libus)]. Latura din drâpta: (Monokondylion) Vizianus. (A. 211). ldem 

„ Oesterr. lahreshefte 1904, -Beiblatt col. 3 nr. 3: In faţă: Fano 
mag(no pro sal(ute) Aug|g(ustorum)] n[n] (nostrorum . duorum) 
Apollonides- eorumd(em) vect(igalis) Illyr(ici) ser(vus) ' (contra) 
se(riptor) stat(ionis) Lamud. quam voverat (contra)se(riptor staițio: 
ni) Vizi(ani), v(otum) s(olvit J(ibens) m(erito).— Pe latura stânga : — 
anus Vizi — (= Vizianus). — Pe latura drâptă: Gentiano. et Ba[sso] 
[co(n)s(ulibus. (A. 211). 

8. Runjevo lângă Kaceanik (C IL III 8155). 
9. Gornja Guşterita (CIL III. 8170= 12664 şi Oester. Jahresh. 

1903 Beiblatt col. 2 
10. Lapje selo-Ulpianens(is) (Jahresh. 1903 Beiblatt col. 29 

nr. 36: Genio Illyrici pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M.:Au- 
r(eli) Severi Alexandri Aug(usti) et Mameae Aug(usiae) sub cura 
  

__Ant(oni) Si[lvani vâri) e(gregi) proc(uratoris) Iulianus vilic(i) sta- 
(tionis) Ulp(ianensis) tabul(arius) sumpt(u) suo [fele(it) Albino et 
Maximo consul(ibus). (A. 227). Cf. O Hlirschfeld, Die Kaiserl. Ver- 
waltung”. p. 88 nota 4, 

ii. Statio Vizianus .pe calea |! faissus- Lissus (Jahresh., 1903 
Beiblait col. 39). 

12. Guberevaţ= Guberevţi (cf. pag. 215 nota 1. —Bi. vine, nici. 
una din aceste 12 staţiuni, afară pote “de cea numită Kleceovaţ, nu 
se găsesce la vre-una din graniţele admise de către von Domaschewski. 

P. 214, de adaos: Din potrivă O. Patsch (|. c),, care susține. 
că provenința petrei este „Ischel an der Taun“, deci nu pote. fi 
vorba de o staţiune de graniţă, ci de o staţiune intericră. 

P. 215 r, 12: Ad Media, nu Ad Median. ” 
P. 220, de ad.: Iirsehfeld (op. cit.? 87) observă că i acelaş C. 

Antonius Rutus, ce era cunoscut ca: conductor p(ublici) p(ortorii) in 
Illyria, se numesce într'o inscriptiune din Atrans (CI L I1l 5117) proc. 
Aug.; în două din Poetovium (III 14354%5%) proc. Aug - p(ublici) 
„p(ortorii), şi în fine într'una din Dalmația (ŢII 13283) prael. Veh(i- 
„eulorum) et cond(uctor) publici) p(ortori:) ; el a luat deci deja în cali- 
tatea lui de! arendaș un post imporial, Invăţătul profesor maj
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adaogă că în timpul lui Marcu Aureliii, în. Illyria, -caşi în. Asia,: 
transformarea arendei .vămilor în percepere directă. s'a făcut în 
așa chip, că arendaşii aflaţi în funcţiune —- şi cari deja, erati semi- 
funcţionari şi îngrijiseră de percepere în schimbul dării.unei quote 
determinate, — ati devenit procuratori imperiali. Cu dânşii rămaseră 
în serviciu atât vilici cât şi constrascriptores. | 

P. 220, de adaos: 4024, 4155, 4716, 4720, 5124, 5691, 1239, 
„18396, 14062. . | , 

P. 220 r. 1 şi nota 3 de ad.: In loc de Ti. Iul. Saiurninus 
trebue T(itus) lulius Saturninus (Cf. CI L III 12363). El s'a iden- 
tificat cu drept cuvânt cu T. Iul. Saturninus procurator Augustorum 
sau proc, Augustorum et Paustinae Aug. (Dessau 1382, 1383), dar 
aci d. Hirschfeld nu "1 consideră ca procurator vamal, ci ca procu- 
rator patrimonial. . ; 

P. 220 r. 15 de ad. ca notă: Mai cităm .ca făcând parte din 
personalul conductorilor pe: scrutatores(C IL III 1435421: Theo- 
dorus p(ublici) p(ortorii) scrut(ator) stat(ionis) Poe(tovionensis ; O. 
I. L. 5122: Abascantus Antoni Rufi s(ervus) scrut(ator) ; cf. Ilirs- 
chfeld op. cit.?2 87 n. 1). 

Ă P. 222, de adaos: Acesta este un libert imperial: ex tabu- 
Jario vectigalis Illyrici; cf. nr. 151 84%; Iahreshefte 1903 Beiblatt 
col. 29. nr. 36; Iulianus vilic(i) stationis) Ulp(ianensis) tabul(arius) 
din a. 227, Comp. R. Cagnat, op. cit. p. 97. 

P. 225 r. 16: în loc de JMalva pune Sucidava. 
P. 227 r. 12 de adaos ca notă: După unii valli pede ar îi în 

loc de vallo; vedi Der obergermanisch-raetische Limes. des Roe- 
merreiches, lief. XXVII (1906) p. 8 nota 1, unde duplicato valli 
pede se ia în înțeles. de „s'a îndoit grosimea zidului“, sati că pede 
ar fi în loc de pedatura. : 

P; 227 r. 14 de adaos ca notă: Burgus este un cuvânt stră- 
vechiii german împrumutat de Romani de la vecinii lor mărginaşi ; 
a intrat în limba latină deja în cursul secolului I-iii, cum resultă 
din inscripţiunea de la Racoviţa-Copăceni. El nu are a face cu 

„grecescul z5pyos, şi însemnâză în inscripţiunea amintită un castel 
torte mic (castellum parvulum, quem burgum vocant Veget. IV 10), 
aşa cum se obicinuia a se construi pe lângă fortărețele mai mari ” ca nişte forturi detaşate, — Burgarii erati soldaţii unui anume corp 
de trupe barbare pus în serviciul roman. Cf. Paully-Vissowa, III 1066—67. — Despre burgarii mai vedi Cod. Thoodos. 7, 14; Ay- 
'ginus de castr. m. o. 24.30. | o i 

P. 229, de ad.: Asupra timpului când teritoriul coloniei milesiace. 
- Tyras s'a alipit la provincia Moesia, vedi Felow, op. cit. p. 4,21. 
n. 3, care admite anul 56/57 d. Chr, , | 

„„„ P. 2322 de ad.: Unii din contra, a dedus din inscripțiunea unui vil(icus) XX (C-I L III 5120) şi a inseripțiunei ce am găsit la, Reşea (C IL [II 13798) cu privire la un vicesimar(ius), (cf: Iwanow 
ap. Rostowzew Staatspacht p. 394 n. 126), adică servus vicesimae 
(Cf. Mommsen, Hermes 1 p. 52 şi CIL 7099), că vama Illyricului era, ca în Sicilia pe vremea lui Cicerone (Cicero: Verr.. II, 185), 5%/o ; dar, cum observă d. Hirschfeld (op. cit.* p. 80), nu este -es-
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clusă posibilitatea ca la granița illyrică -să se fi perceput. şi altă 

vamă, afară de acâstă vicesima. -. Să 

_ PU244r. 5 de j. în s,: şterge „şi să pună în legătură perma- 
nentă cele dou importante cetăţi: Malva şi Oescus“ şi înlocuesce 

cu: „şi să pună în legătură permanentă cele două maluri dunărene 

în punctele Ooscus şi Sucidava“. Ia 
P, 245 r. 3 de adaos ca notă: Po la a. 367 însă podul de la 

_ Celeiii era dejă dărimat, de 6re-ce Valentinian e silit a face un 
pod de vase pe la Turtucaia ca să potă trece pe malul stâng contra 
Visigoţilor. | 
E P. 249 r. 3—7 impreună cu nota 2, a se sterge şia se înlocui 

ast-fel: In acest cas Justinian ar fi numai reconstructorul castelului 

care mai târdiii, când s'a înfiinţat Nicopolis din fața 'Turnului Mă- 

gurele (Nicopolis de adi), a servit drept cap do pod. Nu soim cu ce 
ocasiune cele dou monumente etc. - | 

| P. 257.1. 5 de adaos ca notă: Duplarius,. caşi. sesquiplica- 

rius se numesce şi decurio, adică sub-oficerul de cavalerie cu.o 

soldă de 2 ori, respectiv de 11/, mai mult; saii al doilea comandant 
de cavalerie dintr'o turma subordonat decurionelui. Cf. Pauly-Vis- 

.sova V co. 1842—1843. 
P. 258, de ad.: Şi în provinciile 'gallo-germanice din imperiul 

roman ne întâmpină forte des pe monumentele funerarii lei ca 

_apotropee, ca mijloc adică de înfricoşare pentru ca mormintele să 

fie ferite de a fi violete. Pe cele mai multe însă monumente leii 
stati în picidre, iar nu jos. .. - - | 

P. 262 r. 15—16 a se sterge cuvintele: şi prin următdrele 
două inseripţiuni oto., şi a se înlocui prin: Următorele două ius- 
scripţiini aflate tot acolo, referindu-se la veterani, nu pot dovedi 
presenţa legiunei în Drobetta, întru cât, decă ar fi fost trebuinţă 
de vre-un detaşament militar acolea, leg. XIII gemină — găsindu-se 
la. Apulum — era. mai aprope de cât leg. V Maced.; care staţiona la 
Potaissa (Turda); iar veteranii după eşirea'lor din armată putâii 
să se aşede şi aiurea. Din inscripţiuni se constată că veteranii din 
diferite corpuri de armată formaii la Drobetta un însemnat contin- 
gent (of. CI L III 1584, 142164, 142165, 142166, 142167). 

P. 265, de adaos.:-Inscripţiunile beneficiarilor sunt adunate 
la de Ruggiero Dizionario epigrafico IL 994. A 

P. 268 r, 3 de j. în sus.: Dohatus, un cognume frecuent, este 
un participiii passiv, caşi Acceptus, Cupitus, Honoratus, Optatus, 
Respectus, Restitutus. Speratus, eto. _- , | 

P. 277 r. 4 de j. în sus: angusticlavii, iar nu  augusticlavii. 
P. 277, de ad.: In ediţiunea a 2-a a aceleiaşi opere (Berlin 

1905), pag. 422 nota 1, d. Hirsohfeld recunâsce că centurionatul nu 
este militia equestris, raportându-se şi la Mommsen Staatsrecht 
3 p. 549 n. 1 şi mai ales la W. Baehr de.centurionibus legionariis 
(Berlin 1900) p. 14 seq. a î 

; "Pi 294 r. 18 de adaos: Mai vedi CI] L. III 1579. In ori-ce cas 
aceste asasinări presupun nisce timpuri turburate,.corăspundătore 
pâte răsboiului marcomanie din timpul lui Marcu Aureliii, când 

- Jatrones mişulati prin tote împrejurimile Drobetei, necruţând nici
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măcar .fomei, cum rosultă -din inscripțiunea ce comentăm, Că popu- 
laţiunea a căutat să se apere (poto cu miliția oraşului), vei Patsch 
Wissenschaft. Mitt. aus Bosnien und Ilercegovina VILI 125 seq., 
şi Paully-Wissowa s. v. Drobeta.— Oester. Jahreshefte III Beiblaut 
ol. 114 sq. E | 

sol P. 29, de adaos: Artemidei i se sacrificaii în Pairai, pe lângă 
porci mistreți, cerbi şi pui. de lupi,încă şi ursdive tinere. Paus. VII 
182. Ct. Dr. O. Gruppe, Griech. Mythologie und Religiongeschichte, , 
1906 p.. 1270,. - a | | 

P. 300 r. 3. In loc de Titus, s'a dis din erdre Iulius. 
„„P. 822 de adaos: Asupra istoriei legiunilor XIII gem. şi 1 Adiutrix vedi şi Filow, op. cit., la locurile indicate în registru. : P. 822 r. 8 citeşce: L(egio) V M(acedonica) O[esci] ; şi et. cole dise câte-va rânduri mai jos în ăddenda la p. 833, 

 "P. 9997, 13 şterge cuvintele „precum şi“ şi înlocuesce-le prin pcăeiă 
»P. 822, 14 după „al III-lea“ adaogă: „sunt dedicaţiuni de veterani ai leg. I Ad., şi nu pot deci dovedi rămânerea legiunei în Dacia, după sferşitul răsboielor lui 'Traian«, " 

P. 3227. 15—17' şterge cuvintele: „A fost şi o epocă“ eto. | până la.fine. . Sa 
P. 833, de adaos: Filow op. cit. la pag. indicate în registru. * P. 333, de adaos: Fragmentul de cărămidă lit. e găsit la Coleiii, precum şi cărămidi cu stampila întrâgă LVMOESG aflate - acolo (vedi nr. 48) confirmă arttările Noţiţiei Dignitatum (Or. NXLII, 39) care pune la Sucidava (adică Celeiii) pe: praefectus 1e- : gionis quintae Jacedonicae şi ptobâză deci că, în urma părăsirei Daciei 'l'rajane şi aşedarea legiunei a V Mao. în lagărul sti prin- cipal de la Oescus, un detaşament din legiune a staționatla Celeiti, întrebuinţând sati fabricând cărămidi cu stampila L(egio) V M(a- „ cedonica) Oesc(i), aşa cum trebue să citini atât pe fragmentul lit. e de, sub No. 46, cât-şi pe cărămida întregă, No. 49. Deci cală să. renunțăm la lectura de până acum: l(egio) V J(acedonica). C(oi- stans), caşi la aceea de I(egio) V Moes(iaca), citind cu deplină si- guranţă : l(egio) V M(acedonica) Oes(ci) Tot astfel trebue citită şi stampila identică de pe cărămidile găsite la Beşlii (lângă Ghighen- Oescus) şi publicate în CIL III S. 12523 leg. V[MOES. o Pag. 393 r. 8 şterge frasa: „Pote că pe acâstă cărămidă. .« Până la fine. a ! o ' P. 335 r. 4 din text şterge cuvântul J/oesiaca. -P. 835 r. 2de j. în s,: citesce I(egio) V J(acedonica) Oesci. 1. P.,336, de adaos: Discusiunea o socotim încheiată, din mo- mentul ce se constată că lectura Jloesiaca nu e corectă, că Celeiul s'a chemat Sucidava şi că a fost ocupat de'un detaşamânt din leg. V Macedonica, în timpul când acâsta îşi av6 ciiartierul principal la 'Oescus, după părăsirea Daciei Trajane. Faptul că legiunea fabrică cărămidi cu stampila LVMOESC este o confirmare a Notit. Dignit. Or. LII, 33 care pune la „Oesocus: Praefectus legionis quintae Mace- 'donicae., Tot ast-fel: legiunea. NII gemină, fiind stabilită după anul „275 la Ratiaria, pun pe cărămidile sal6 stampila: L XIII G RAȚ
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„care trebuo citită: Z(ogio) XIII g(emina) - Rat((iaria), deci iarăşi o 
confirmare a Notit. Dignit. Or. NLII 38: Praefectus legionis tertia- - 

edecimae geminae, Ratiaria. 
“P. 339 r. 23 do adaos: E mai probabil că ele datsză din timpul 

răsboielor lui Traian cu Dacii, caşi cele cu stampila leg. V. Mace. 
donica şi leg. IV Flavia. „ra 

“P. 310 r; 3 din text dej. în s.: sterge cuvântul : regiunea ŞI: 
rostul frasei, inlocuind-o cu: „legiunea a Tuat cu siguranţă parte la 
răsboiele lui Traian cu Dacii şi În răsboiul lui Marcu Aureliii cu 
Quaqii şi Marcomanii.“ Despre leg. IV Flavia, vedi Filow op. cit. 
la registru. 

P. 542, de adaos: despre istoricul legiune cf. Filow op. cit. 
registru. - 

P. 344, de adaos: E probabil că Traian, în prevederea. răs- 
boiului cu Dacii, a adus legiunea NI Claudia la Durostorum, precum 
leg. V Macedonica fusese aşedată din Oescus la Troesmis. Ci. Filow 
op. cit. 65, 66. a 

P. 348, de adaos: De mirare că Patsch în Pauly-Wissowa, V 
col. î71l continuă a admite la 'T.-Severin o cohors I civium Ro- 
manorum. equitata, care ar fi lucrat la construirea podului lui 
'Praian, după ce deja în vol. IV colâna 217 se dăduse stampilei de 
pe cărămidă lectura cea adevărată. , 

P. 385 r. 1 şi 3 de jos în sus: Pentru cititorul. serios esie 
inutil, cred, a observa că culegătorul tipograf a schimbat accentul 
punând în r. Î "Aprotoupurrs în joc de "A prororpâtrs,şi în 7.3: 'Apuoto- 
apâzos în loc de "Aptotirparos,: şi că pentru acâsta nu se pote face 
o imputare de ignoranță autorului cărţii, precum un năsăbuit critic * 
şi-a permis intro foiţă ignorată de a scrie, între alto multe lucruri 
neseridse, încă şi acesta. a 

P. 394 r. 7 de jos în sus de adaos: De sigur că nici un cititor 
serios n'a putut înţelege că aci aş fi vorbit despre '„litere deose- 
bite puse în vârful căngilor!“, cum acelaş pătimaş critic, la care 
mă rofer în nota precedentii, a înţeles ; este: vorba curat şi simplu : 

„de un fer de înferat caii şi alte animale. 

- P. 407 r. 10 de adaos ca nota 3: Despre motivul bucranielor 
şi guirlandelor cf W,. Altmann, Architektur und Ornamentik: der 
Sarkopliage p. 59 seq.; idem, :die: romischen Grabaltire der Rai- 
serzeit, Berlin 1905, p. 6, 59 seq. 

P. 410 r. S de adaos ca notă: Despre monumente cu ospâţul 
funebru şi cu scene de familie cf. Altmann, op. cit. p. 188 seq. 

P. 436 r. 5 de j. în.sus de adaos în parentes după cuvântul 
Rheneia : Delos cel mare. 
»P. 439 r. 11 de adaos: Acum îh urmă s'a ocupat de acelaş 

mosu ont d. Adolf Deissmann în 1 Philologus, v. LI, fasc. 2 (1902), 
52—265. 

P. 440 r. 3 la cuvintele :rcu: - rugăciuni se umilesce de adaos 
ca notă: sensul exact aci este: cu.rugăciuni (suplicaţiuni) postesce, 

P. 440 r.9 din notă de adaos: DI. Deissmann (op. cit. 261) însă 
nu găzesce vre-un motiv necesar pentru asemenea transposițiune
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şi presupune că textul, ce lapicidul avusese inainte, trebuia să suno 
ast-fel: tva &ăuons rd aiua ră dvoiztoy ui Cvrijsqs zi raxistny, 
a. P. 456 r. 4 de adaos la cuvântul „necunoscuţi“ ca notă: D.A, 
Deissmann, punând cestiunea dâcă aci pote fi vorba do două 
empruri deosebite, saii dacă Iloraclea şi Marthino Şi-au găsit mortea împreună prin mână ucigaşă, se pronunţă pentru ultima părere, ca ' fiind cea mai probabilă din causa potrivirei în ambelo inscripţiuni a pasagelor hotăritore. r., 10 şi urm., deşi nu este cu totul esclusă cea-l'altă părere. Na Pa „Pag. 457, de adaos: Părerea despre originoa judaică a ambelor anatheme o împărtăşesce şi d-l Deissmann şi o proecis6ză cu argu- mente, în contra cărora nu credem că s'ar put6 invoca cova serios. Vedi mai ales op. cit. p. 260 seg. — Conclusiunea la care ajungo amintitul autor (p. 263) este că anathemele din Rhenoia sunt in- scripţiuni ebraice de pe la finele secolului al II-lea şi începutul seco- lului I înainte de Christos; ele dovedose existenţa unoi comunități ebraice la Delos pe vremea Diadochilor ; acâstă comunitate nu era lipsită de influenţa elenistică, cum dovedesc; r.umole do Ieraclea, forma stelei funorare, symholul celor dou& mâni po pâiră, şi în spe- cial întregul fel al rugăciunei. Aceste inscripțiuni în fine, no procură pentru existenţa şi usul -Septuagintei în timpii vechi un document . original, care numai cu puţine docenii esto mai rocont, do cât ve- stitul testimonium al prologului lui Sirach. 

P. 461, de adaos: Vodi alte încă şi mai isbitoro asomănări la Deissmann,: op. cit. 256—208, 
Si P. 463, de udaos: D. Deissmann a dovedit (op. cit 259 seq.) că textul nu vorbesce de o di ori-care de rugăciune, ci de o (i de post şi de rugăciune, anume do o di generală de post şi rugăciune, când zâca by, ori-ce suflet, se rogă, adică nu ori-şi cine, ci numai acela care înalță mânile către „»Dumnedeul cel Pro înalt, stăpânul spiritelor şi al ori-cărui trup (cărni)“ ; cu alte cuvinte orice Evroă. Serbătârea, adaogă d. Deissmann, în care întreg Israelul postesce Şi so râgă; se numesc jom hakkippurim, diua cea mare do po- căinţă, „diua reconciliaţiunilor“. Intr'o asemenea mare sărbătore, , sârbătorea sărbătorilor: în ferbinţi rugăciuni părinţii celor două copile asasinate cer A-tot-sciitorului şi îngerilor lui, ca să pedep= s6scă pe ucigaşi şi să răsbune mârtea Iloracleii şi Marthinei, al cărora sânge vărsat strigă către cer şi aştâptă răsbunare. 
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„care trebuo citită: Z(ogio) XIII g(emina) - Rat((iaria), deci iarăşi o 
confirmare a Notit. Dignit. Or. NLII 38: Praefectus legionis tertia- - 

edecimae geminae, Ratiaria. 
“P. 339 r. 23 do adaos: E mai probabil că ele datsză din timpul 

răsboielor lui Traian cu Dacii, caşi cele cu stampila leg. V. Mace. 
donica şi leg. IV Flavia. „ra 

“P. 310 r; 3 din text dej. în s.: sterge cuvântul : regiunea ŞI: 
rostul frasei, inlocuind-o cu: „legiunea a Tuat cu siguranţă parte la 
răsboiele lui Traian cu Dacii şi În răsboiul lui Marcu Aureliii cu 
Quaqii şi Marcomanii.“ Despre leg. IV Flavia, vedi Filow op. cit. 
la registru. 

P. 542, de adaos: despre istoricul legiune cf. Filow op. cit. 
registru. - 

P. 344, de adaos: E probabil că Traian, în prevederea. răs- 
boiului cu Dacii, a adus legiunea NI Claudia la Durostorum, precum 
leg. V Macedonica fusese aşedată din Oescus la Troesmis. Ci. Filow 
op. cit. 65, 66. a 

P. 348, de adaos: De mirare că Patsch în Pauly-Wissowa, V 
col. î71l continuă a admite la 'T.-Severin o cohors I civium Ro- 
manorum. equitata, care ar fi lucrat la construirea podului lui 
'Praian, după ce deja în vol. IV colâna 217 se dăduse stampilei de 
pe cărămidă lectura cea adevărată. , 

P. 385 r. 1 şi 3 de jos în sus: Pentru cititorul. serios esie 
inutil, cred, a observa că culegătorul tipograf a schimbat accentul 
punând în r. Î "Aprotoupurrs în joc de "A prororpâtrs,şi în 7.3: 'Apuoto- 
apâzos în loc de "Aptotirparos,: şi că pentru acâsta nu se pote face 
o imputare de ignoranță autorului cărţii, precum un năsăbuit critic * 
şi-a permis intro foiţă ignorată de a scrie, între alto multe lucruri 
neseridse, încă şi acesta. a 

P. 394 r. 7 de jos în sus de adaos: De sigur că nici un cititor 
serios n'a putut înţelege că aci aş fi vorbit despre '„litere deose- 
bite puse în vârful căngilor!“, cum acelaş pătimaş critic, la care 
mă rofer în nota precedentii, a înţeles ; este: vorba curat şi simplu : 

„de un fer de înferat caii şi alte animale. 

- P. 407 r. 10 de adaos ca nota 3: Despre motivul bucranielor 
şi guirlandelor cf W,. Altmann, Architektur und Ornamentik: der 
Sarkopliage p. 59 seq.; idem, :die: romischen Grabaltire der Rai- 
serzeit, Berlin 1905, p. 6, 59 seq. 

P. 410 r. S de adaos ca notă: Despre monumente cu ospâţul 
funebru şi cu scene de familie cf. Altmann, op. cit. p. 188 seq. 

P. 436 r. 5 de j. în.sus de adaos în parentes după cuvântul 
Rheneia : Delos cel mare. 
»P. 439 r. 11 de adaos: Acum îh urmă s'a ocupat de acelaş 

mosu ont d. Adolf Deissmann în 1 Philologus, v. LI, fasc. 2 (1902), 
52—265. 

P. 440 r. 3 la cuvintele :rcu: - rugăciuni se umilesce de adaos 
ca notă: sensul exact aci este: cu.rugăciuni (suplicaţiuni) postesce, 

P. 440 r.9 din notă de adaos: DI. Deissmann (op. cit. 261) însă 
nu găzesce vre-un motiv necesar pentru asemenea transposițiune
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şi presupune că textul, ce lapicidul avusese inainte, trebuia să suno 
ast-fel: tva &ăuons rd aiua ră dvoiztoy ui Cvrijsqs zi raxistny, 
a. P. 456 r. 4 de adaos la cuvântul „necunoscuţi“ ca notă: D.A, 
Deissmann, punând cestiunea dâcă aci pote fi vorba do două 
empruri deosebite, saii dacă Iloraclea şi Marthino Şi-au găsit mortea împreună prin mână ucigaşă, se pronunţă pentru ultima părere, ca ' fiind cea mai probabilă din causa potrivirei în ambelo inscripţiuni a pasagelor hotăritore. r., 10 şi urm., deşi nu este cu totul esclusă cea-l'altă părere. Na Pa „Pag. 457, de adaos: Părerea despre originoa judaică a ambelor anatheme o împărtăşesce şi d-l Deissmann şi o proecis6ză cu argu- mente, în contra cărora nu credem că s'ar put6 invoca cova serios. Vedi mai ales op. cit. p. 260 seg. — Conclusiunea la care ajungo amintitul autor (p. 263) este că anathemele din Rhenoia sunt in- scripţiuni ebraice de pe la finele secolului al II-lea şi începutul seco- lului I înainte de Christos; ele dovedose existenţa unoi comunități ebraice la Delos pe vremea Diadochilor ; acâstă comunitate nu era lipsită de influenţa elenistică, cum dovedesc; r.umole do Ieraclea, forma stelei funorare, symholul celor dou& mâni po pâiră, şi în spe- cial întregul fel al rugăciunei. Aceste inscripțiuni în fine, no procură pentru existenţa şi usul -Septuagintei în timpii vechi un document . original, care numai cu puţine docenii esto mai rocont, do cât ve- stitul testimonium al prologului lui Sirach. 

P. 461, de adaos: Vodi alte încă şi mai isbitoro asomănări la Deissmann,: op. cit. 256—208, 
Si P. 463, de udaos: D. Deissmann a dovedit (op. cit 259 seq.) că textul nu vorbesce de o di ori-care de rugăciune, ci de o (i de post şi de rugăciune, anume do o di generală de post şi rugăciune, când zâca by, ori-ce suflet, se rogă, adică nu ori-şi cine, ci numai acela care înalță mânile către „»Dumnedeul cel Pro înalt, stăpânul spiritelor şi al ori-cărui trup (cărni)“ ; cu alte cuvinte orice Evroă. Serbătârea, adaogă d. Deissmann, în care întreg Israelul postesce Şi so râgă; se numesc jom hakkippurim, diua cea mare do po- căinţă, „diua reconciliaţiunilor“. Intr'o asemenea mare sărbătore, , sârbătorea sărbătorilor: în ferbinţi rugăciuni părinţii celor două copile asasinate cer A-tot-sciitorului şi îngerilor lui, ca să pedep= s6scă pe ucigaşi şi să răsbune mârtea Iloracleii şi Marthinei, al cărora sânge vărsat strigă către cer şi aştâptă răsbunare. 
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