
INSCRIPŢII INEDITE DELA CALLATIS 
AFLATE ÎN COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ 

SI ARHEOLOGIE DIN CONSTANTA , , 

ALEXA~DRU AVRA:\I , MARIA nARBULESCU 

Decrete 

1. In\' . nr. 1498. Bloc masiv de marmură spart în toate părţile, des
coperit la Mangalia în condiţii necunoscute şi intrat în co lecţ iile muzeului 
în 19541

. Blocul fusese refolosit, probabil pentru confecţionarea unui pilastru, 
dată fiind forma sem icirculară obţinută prin tăiere, care a făcut ca din 
câmpul inscripţiei să nu se păstreze decât 2'--3 litere din fiecare rând . Sub 
primele 12 rânduri păstrate uacat de 5,5 cm, după care încer.e un nou text, 
din care s-au păstrat fragmementar primele două rânduri . . In acest spaţ iu 
s-a practicat, tot cu ocazia refolosirii blocului, o gaură de înmănuşare de 
formă rectangulară. Dimensiuni * : 0,53 X 0,10 X 0,40. Scrierea este .ele
gantă, cu litere adânc gravate, dar variabile ca dimensiuni (h = 0 ,9-
- 1,3 cm). După scris, sec . al III-lea î .e.n. (Fig. 1). 
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1) Mulţumim şi pe această cale d-Iui Adrian Rădulescu, ·directorul Muzeului din 
Constanţa, care ne-a sprij init în publicarea materialului de Jaţ:1. prin fişele întocmite în de
cursul tinlpului. 

*) VOIU prezenta in toate cazurile dintensiunile în n1etri în ordinea ": înălţimexlăţilue "x 
X grosi rnc . Pentru înrdţilnea literelor VOll1 fo~.osi abrevierea h. 
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8 . ___ __ __________ ______ O''rE [ CjlIX V &iO'cn ae aO'ro v h H0~ J 
[fh:,iTpw~ 'rot]~ Â(o [v 1) O'[O(~' o:n:oO'-rsD\ IX" ] 
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R. 1: Înainte de E unne de la o literă neidentificabilă. - R . 5: Z ,păst rat 
numai în partea de sus, ca şi T . 

- R. 6: înainte de lit erele vizibile se mai distinge partea superioară a 
unei haste orizontale, probabil de la N, - R. 10: înainte de S se observfl 
vârful unei hastc orizontale, probabil de la E. 

Am Încercat o restituire în r. 8-10 după modelul unui decret calla
tian descoperit cu ani în urmă la Potârnichca2 : O'TEep17. \1 WO'I7." il!: 17.\l'lo'J/ To [ie;: 
A J ' -;: -, - e ' \ rB ' . 1 r, i U"O\I\J O'lOI<; 1'0"<; "S'n%o"<; .S'! Tun SI7.TpuH TOU<; itPO l ,o \JII J o\J<; X LP \JJ crc;oH. 

, (- 6' 3·' - , ~, , - \ ~ , \ r ' ] ( O"7zcpav{t.H r.)- )', Cl.7tOcrTS~/\ o:.l~ os c<U-r(0(. XO:t. SS\I(,CX '70U; !..L.S L pt.0'7&.~ r. 
11-12). 

În r. 9 am fi putut aştepta În grupul de litere MO - şi numele 
.6.\0 [ v uO'"o<; J (sau ca patronimic în genitiv) în cadrul dispozitivulu i: 
[i: "17.\v&O'a~ iJ.~v h L 70UTO" ] <; ~"o [ v iJcr"OV TOU 3si:vo<; ]. În nr. 10 grupul de 
litere EENlprecedat probabil de E nu permite întregirea ["po J;:;: 'J/L[ o; v], 
ni ci restituirea dispozitivului în f elul următor: 

, " , 1 A [ ' - ~ -!-lE'J Eitt. -r0 1J"r Ot ...! c; Ll.{.o v uO't:.ov "rOU oZ(.\l0C; 

Întregirea cvasicertt\. din nr. 8 O'TS [<pav t00'17.\ ] ne arată că ne aflăm 
Într-un paragraf ulterior al dislJoz itivului, cel referitor la Încununarea 
titularului cu o cunună d,: aur4 cu prilejul vreunei sărhători. Acestea par 
să fi e - conform frânturilor de text păstrate - Dionysiile . 1n orice caz, 
nu este 'vorba de ~\ov ()(no; Tâ ;SV\%6:5, celebrate la Callatis În luna A uxs~o<; , 
după cum se vădeşte În tr-un ,decret al thiasului dionys iac de la începutul 
erei creştine6 , ci foart e probabil de Marile Dionysii . Nu ştim dacă acestea 
erau celehrate la Callati s în luna 'A,pdvf.o<;7 sau chiar în luna ~,oV {; 0"~ O <;8 . 

' ) A, .~ ri cesc u , StCI, 5 , 196 -' , 10' .3 15 - 3 18 = .'" o i I11O"'lt1llmle ePil(I':IJicc diN Se yt liia' 
,U iIl Ol' , Constanţa, 196 4, p. 35-40 ; el'. Bull . ep. 1%4, 287; SEG X XIY , 1909, 1,023. 

3) L:nt:le din literde copiate de Ari ccsc l1 nu mai sunt vizibile a st rlz i. 
') Ci. ~r. l>lech, SludiC//. .' Uln J<rall z bei d(,/I Griechell, Be rli n, - :'\iC\V Y ork . 10 f2 , p 

153 - IGI. -
;) ])esp re ca re y ez i ]).11. P ippicli, StCl , 7, 1965 , p. 119 - 322 = Scylhica Jh" "m. 

Rec/ierches, SWI' les colonics grecq/lt:s du littor(l l -roumain de la }}leI' ~\'oirt', nucunşti-AIllstFH: anl,. 

1975 , p. 138- 14 1. 
") O. T a lrali . IC\ , 2 1. 1925 , p. 264 - 27 1 = Arta şi arheologia . 1.1927 , 1, p. 33·-31 

(ef. Il. HaussoulJiN, EA , 22 . 1925, p . 62 - (5); T. Saueiuc-S'l\Ta nu. Dac ia, 1. 1924, 10, 
1 39 --. 144 ~, 32 3 - 324 (ef. Ad. \\'ilh<:l111 , H e rmes. 63 , 1928,2, p. 225 - 231; 3, p. 364- 366). 
In r. 39-'10 cit im: E.{u~ l..l'f}VO; :\ u x1j OlJ ,,:w') ţe:VLX.(;') V ...).LOVUGt(vv. 

,,) Lună n catestai.ă direct de vreun document epig ra fi c , îns~'t sigur prezcn H't ÎJl calt'r:darut 
ca llahan, Î nt ruC{lt figurează în ca lendarul l11egarian (eL 1\.r. H"alleIl , ."lJ cgarisc111~ S·: 'i.uheH., 
L unci, 1934, p . 190 - 204) ; despre sărbittorilc înch inate lui Di onysos la -Ca lJatis, foart <: p ro
babil in luna.-1. grianios, vez i Al. .-\\"ranl , Un I'egl ement sacre de Callatis, BCH (sub tipa r ). 

!oi} D ecretul thiasulni cita.t in 11. 6 est e prolllulgat f.L''Î '.'()~ ~ LovuaLou E v -r pt.t"1'7jp LOL. 
(ell oca zi{ţ. s[LTuă.toril or trict cricc În ci.ns t.ea lui Dion ysos) . Yez l În epoca e1enistkă (st'c . a l 
III-lea î.e.n.) ş' decretu l aeelu,aşi tltia.sos, promnl gat tot în luna Dionysios, pllhlicat de O. 
Tafrali. IL>', 2 1, 1925 , p. 258 - 264 = Arta şi a rheologia, 1, 1927 , 1. p. 29 - 33 (eL li. Haus
soullier , HA , 22, 1925 , p. 62 - 64); T. Sauciuc-S'lveanu, Dacia , 1, 1924, p. 126- 139 şi' }17 -
323 , (e l. ArI. Wilhelm , Anzeige r Wie". 1929 . p. 129 - 145 = "~kademieseltrijten Z1/r g,.ii'chi-· 
scho, InscliriJtclIkunde, :II, Lt:ipz ig, 1974, p. 2 17 - 233; T. Sauc iue-S[l"C:1n U, Dacia, N .S .• 
8, 196 4, p . .33 1-'>34) . 
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Daca întregirea din r. · 9~10 este demnă de ' luare aminte,,,împărţi
torii să-i trimită daruri" , obtinem indirect o' noua mentiune cu privire la 
.activitatea acelor magistraţi' financiari . cunoscuţi sub U:umele de fLE pl.O'TC!.l 
la .calla tis 9. . 

Adăugăm, în sfârşit, că literele EN din r. 11 (final de cuvânt mai rar 
Întâlnit ş i , la . prima vedere, greu explicabil) par să ascundă o formă infi
nitivală medio-pasivă doriană în - fLZV, e.g. [Z1n!-,-E:A-1)8'iifL ] Z \) ; aceasta ar 

. p ermite continuarea [EjŢ~fLEA'l)8'ijfL ] E:V ' U [e .g. TOUC; &pY.0\)TO:<; .uel 'TOU<; 
jŢPo~o 0,,0 n<; XTA ]ID. 

2. Stelă de marmură spartă în toate părţile aflată cândva în colec
ţiile muzeului (inv. nr. 1454) astăz i dispărută . După fişa de muzeu, redac
tată la 5 XII 1960, lespedea a intrat în muzeu în anul 19:;6. Dimensiuni 
(după fişă): 0,265 X 0,215 X 0,058. Din fotografia păstrată reiese că les
p edea prezenta în centru o adâncitură rectangulară practicată în vederea 
Tefolosirii materialului de contrucţie. Scrisul (h = 0 ,9 - 1,2 cm, după 
fişă) indică sec . al II-lea î .e.n. (Fig. 2). 

[ ___________________________________________ ] A X O L\ [ .. ---- -------------------------------------------- J 
[ _______________________________________ J AI N L\ EI 8 EI [ _______________ __ __________ ________ ________ . ] 

L.-------------------------------------" ] <; E \) O(l<; z u il [oxLfL ·1) 0'2. __ _______ ________ ____ __ • _____ _____ • ] 

[. ____________________________________ . ]AAB H N TE O' UO' [. ___________________ .. _____ , ________ ___ ___ . J 

5 [----------------------------------'w J'I [Te ] E<p'ÎJ~WV xa.l T [ W'l 'J$: WV _ ..... __ •• _______ . ] 

[. ___ ____ _______________________________ ] 'l)T'l) O( (;( VEO'T pt <p '1) il [z _______________________ --- ---- -- --- J 

[ , , - ' J ' "78 ' [ , 1 ___ ••••• __ • __ ..... XO(TO( TOV Ao YOV Xo(~ XCf.TOI: TO '1) 0<; EU uX'l)fL0\)C(- _________ ___ . • 

[ ____ •• __________________ . ___ • ___ •• ____ ] O( ~ 0<; y. O(L T ° iJ E1n TO( ilE [ UfLo(TO<; ___________________ . ] 

. 10 C-___________________________________ ._" JTA KA fL ~ V uW <p p 6 \) w k----------------.------------ ] 

----------------.. --.. --.---- ----- J 
[ _____________ • ________ • __ • ___ ••••• ______ ••. ] <; y. O( l T o 0<; Y [. ___________________________________ ] 

-------------------_ ......... -_ ....... -- .. --_ .... --_ ....... ....-- -- .. -.---_ .. ------------_ .. - ........... -_ .. ------_ ........... ------ - ... --... --------

9) Pentru [.LepL"''''' vezi L. Morctti, Iscrizioni storiehe ellmistiehe, II , Florenţa, 
1976, 'p . 149, si D.M. P ippidi , ISM, 1, p. 67 (comentariu). 

~ '0) Cf. decretul de la P otârnichea (n. 2), r. 8 - 9: b"L[.Le)' r,O'ii[.Lev 01: 'rouc; ' d:p [XOV"Y~ 
'0"' ] "'_ :<:;;/.. Lectura &p [xov't~ ] , sugerată de J. şi L. Robert , Bull ip. 1964, 287, în loc 
de &[yopoc"OfJ-o\y' ] Aricescu haesita,n le,' ş i - ulterior - &cr ['tuvo[.Lo\y'] (1'. Sauci uc-Săveanu , 
serv, 18, 1967, 3, p. SOL - 507 = IUia, 51 , 1969, p. 217-222), se confirmă prin identi
ficarea unui ' I'ho pe' piatră , care scăpase primului editor. Aceşti "arhonţi" sunt magistraţi i 
în sens general, netehnk, deţinători de &PXe<" şi nu membri ai unui colegiu de tip a t e
Jlian , cu totul impropriu . de altfel , hl1nii nlegariene. 
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R. 1-2: litere neclare pe alocuri în fotografie, lectură nesigură. R. 4 : in 
stânga, după spărtură, probabil unlambda-l{. 1 J, în final, vârful unei 
litere triunghiulare - R . J2. În dreapta, gamma sau EI. . 

R. 3: l:v a.lc; ~u3 [ OXtfJ.Y)crE- J, "în care a dobândit un bun renume" . 
Judecând după cuvântul Eq)"t;~(vY din r. 5, se pare că titulaml decretului 
era ungymnasiarh, care îşi va fi făcut apreciate virtuţi le în gimnaziu l cal
latian. Paralela cea mai apropiată ni se pare a fi un decret de la Delphi 
(ca 85 î.e.n.)ll pentru un profesor itinerant: .1.7toxa.fli)[LE 'lOC; EY T &~ 'f VfJ. v(x(l'((v~ 
xa.t 3~cxn6tf1.EYOC; GXOAtXc; h cxlc; xcxl d3oxt[L'f)O"E (r. 7). Cum după spărtură 
se vrld nişt e apices ce par a fi aparţ inu t unui sigma, propunem, cu toată 
rezerva, şi În inscriJiţia de faţă: [O"xof,a ]c; l:v cxlc; Eu3 [oxtl.l.7)Gs J12. 

R. 4: O" UG [- - ] , probabil O"ucr [TC(fJ.CXTCX J = collegia . 
l~. 5: [Tt0 J V [n J tqJ~~W'I XCXl T[ &'1 . . . ]. În partea afectată cu prilejul 

reautiliz~lrii lespezii pare a se mai distinge un tau, ceea ce face prezenţa unu i 
7<: expletiv extrem de probabilă (cf. r. 4). La dreapta, in lacună, am fi 
tentaţi să căutăm denumirea obişnuită pentm clasa de . vârstă imediat supe
rioară în gimnaziu, '1to~13. Propunem: xa.t T[ (0Y VEW'I J ; ef . ISM, 1, 59, r. 
3-4 (cu Întregirile din Bull. ep . 1958, 336) . 

R. 6: - ] Y)T"IJCI. .1.VEcrTptq)"f). De remarcat dorismul Ct.VSUTpE'jl"1) (hoine: 
.1.'1EGTp&qn)) şi, foart e probabil, Y) pentru EI, în frântura de cuvânt -]"I)TE \a. -. 
- ]-r)n)CI. 

R . 7; [TJ&y bnSa.[Llcxv ETtO't; [crCXTO- J. Formularul se apropie de nume
roase exemple epigraf ice de pretutindeni, in care este vorba de medici, ar
hitecţi, jurişti, profesori etc ., care, prin şederea lor În cetatea-gazdă şi 
modul lor frumos , cuviincios etc. de comportare, şi-au atras onorurile 
obştii. Vezi, mai ales , un exemplu geografic apropiat la Histria (decret în 
cinstea unui medic), ISM, 1, 32: 

[T ]-rl()s tJ y.a'TC~ zo:~ 70)!J. nOA [sJ(U [ V &~.cp0TZPU)V J 
~- --..:= 

" . .. iar şederea printre noi ş i modul de comportare i-au fost frumoase, 
rânduite ş i cuviincioase, vrednice de profesiunea aleasă ş i de ambeie 
noastre cetăţi " (trad. D.M. Pippidi). Remarcăm că o idee similară trebuie 
să conţină ş i r. 7-10 din decretul ele faţă, însă formularea exactă ne 

11 ) Syll" . , 739 . 
]2 ) P ent ru EUC oZ t:J.d"·) hi Jamilla de cuy inte) in decrete pentru lncd ici , arhiteci:i, IDU

zlcieni, li t erali ( h :. . YCZl L . Hobe rt , Gll orn on, 35, 1963, p. 58- 59. 
la) C.A . Forhcs, Seoi. A COlltrib"tion to Iile S lutly o.f Greek .-! ssocialioNs , :;\Jidd letown 

Conn . , 1933; H.W. P lcl<d , :lIncJllosy ne , 22 , 1969, p. 28 1-298 ; H. Salla rcs , Tile J::cology of 
fiLe A lIcicn! GI"I'<,k World , L ondra, 1991, p . 160 - 192. Ve zi la Callatis: V. Pân'an, Germi" d in 
Ca.lIat is, ARl\IS l , sc.r. Il , t. 39, nr . .3 , nucurc ~ti, 1920, p. 5 1- 90 (SEG 1, 2 , 192~, 327); ef. 
Ad. Wilhel m, Anze igc r \Vie !1 , 1922 , p . 72 - 76 = All(ldemieschrijlen (n . 8), p . 124-128. 
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SC:ipă . Binomul bn6Cl[lf.Cl xo:t &: \)(l(l''t'po qJ&:, atât de întâlnit în inscripţii 14 , 
nu poate fi reconstituit aici, întrucât cel dc-al doilea element apare sub 
forma verbală, &: VS(HpEqJ'I]. 

R. 8: [ xo:'t'Q: ,,:ov AO Jy ov xd XClTQ: TO f,6oc; , "după rânduieli ş i obice
iuri" 15; de apropiat de XiXTQ: ,ov ~f.o\) din inscripţ ia de la Histria citată 
mai sus. 1n fi nalul rândului am completat sU [OT~[.LOViX J presupunând că se 
.acordă cu [, JQ: \) S1n 6iX[.Lto: v: mai puţin probabilă ni se pare forma adycr
biaLă - sin tactic, totuşi, posibilă -s U [O' X:'HJ.o v (U c; ] . 

R. 9: [- -J iX~OC; xd ,ou br'Ht;3s[ufLo:.oC; ... J . Undeva , în lacunele 
precedente trebuie să fi f igurat - după modelele destul de frecvente16 -

[& ~ f.o:v J sau [ xiXTa~to:v J acordat cu s1noaiJ.lav sau, adverbial, [&:~lwc; ] , cu 
sensul "vrednice de profesiunea sa" (bt~'t'&:os " [.La) . O dificultate insurmon
tabilă - cel puţin pentru noi - o reprezintă însă grupul foarte vizib il d e 
litere A IO:E imediat după spărtura din stânga, care nu permite un genitiv 
.acordabil cu &i;Lxv; &:i;lwC;17 

R . 10: [- - ]TAKA [.LEv O'wq>povw [c; J . Pentru primul grup de litere 

păstrat eventual ... 't'axa - doric pentru 't''I]XS. 
H .. 11: [&~~w8dc; ol.a aUTa u] rr(J 't'6l'J. rrokrav (ef, ISlVI, 1, 26, decret 

pentru un medic) sau, la fel de probabil (cu numeroase paralele [ rrap::c'(/"Ij-
6de; ,:! Jrro T6)fL rroA',Tav, "solicitat (fiind) de către cetăţeni". 

Deşi fragmentar, decretul ce ne reţine atenţia este în măsură să com
pleteze decisiv informaţiile noastre cu privire la educaţia tineretului calla
t iau In epoca elenistică. Până În momentul de faţă menţ iunile referitoare la 
gimna7-iul callatian18 si la activitătile efebilor si ale tinerilor (vso~ = 
--'- -iuuenes)l9 ne erau ~unoscute dir~ct doar În epoca romană. Este de la 
sine înţeles că Într-o cetate care în epoca elcnistică atinsese un grad atât 
de inalt de cultură20 si care Îsi permitea chiar să trimită dascăli în cetătile 

. învecinate21 gimnazi~l trebuie să fi constitu it un cadru importan t pen'tru 
formarea tineretului întru atingerea desăvârşirii de & v~ p xa),oc; x&ya8oc;22. 

H) Cf. ISl\I, 1, 27 , cu exemple reunite d e D .M. Pipp id i in conwntariu . 
15) CL Syll '. , 364 (Efes, post 297 ;' e .IL ) , r. 12, 16, 46. 
lG) CI. ind ic ii din S:yll~., 5.11. ăţI.O~, ă~[u):; etc . 

. 1;" ) ltnediit după spărtură par a se m ai vedea În fotograf ic extrclll i tăţile de la barele 
<)b lice ale utlui kappa, În stl. o rest ituire precu m [ o~ ~ y.'l.~O~ nu are harul de a lunlÎna lucruriie. 

18) Î1l afară d e celebra inscr ipţie c itată in 11. 13 (la care se ada.ugâ fragnlcnttil identi
fica t de D.M. P ippidi, SEG XXIV, 1969, 1029), vez i ş i T. SaUCillG-Săveanu, Dacia, 3-4, 
1927 - 1932, p . 426 d. 

19) în general: ]. Ddonnc , Gymn'lsion. Etudrs ,)1.U' les ,..nonHm~nts cO Hsa.eVc's it l'/ducatiol'l, 
et-f; Grcce (des origines a l' EJ'npi,'e Rom.ain ) , Paris, ! 9(, 0. 

_ 20) D,M. Pippidi, 13J.lkan Studies. 6, 19R 1. p. 99- 11R = Parerw,,- ro'erits de Pil i lologie, 
J.'E·pigmphie et d' H istoire anâcnnc, 13l1G llrcşti - Paris . 1934, p. 118 - 134. 

21) IG13 1', 307 bis (1\1 's'1mbri3.): el. D.M. Pippidi. StCl, 15. 1973. p. 171-175 = 
= Studii de istorie şi epigrajie, BllClll'CŞti , 1988 . p. 225-228. 

"') Conside raţiile lui D.M. Pippidi, StCl, 21. 1983, p. 103 -106 = Studii de istorie 
.i;; epigrajie, p. 141-144, referitoare la 'rolul gimnaziu lui în istoria Histrici lşi găsesc largă 
acoperire şi în realităţile callatienc. Asupra acestei ches tiuni Al. Avram va reveni în curând 
in lumina unui document reinterpretat. 
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Monumente onorifke 

3. In\!. nr. 17608 . Bloc de marmură spart sus şi la c1reapta, descoperit 
î.ntâmplător în 1967 la Limanu, la 2 lan SV de sat şi donat muzeului 
de lucuitorul Ion Dideaţă *. Pe suprafaţa de bază este viz ibilă o gaură de 
înmănuşare menită a fixa stda pe un soclu. [;n chenar în reli ef mărgineşte 
inscripţia în partea inferioară . Dimensiuni: 0,34 X 0,19 X 0,145. Scris 
îngrijit, cu gravură adând; litere înalte de 1 cm(ont1:kron mai mic, doar 
0,5- 0,7 m ). După scris , sec. al [Il-lea î.e .n. 23 (Fig . 3) . 

[ .. ......... ....... ........ .. ................... ... ..... ... ...... ....... ... .............................. c(' ] ~ 
[ () ' '1 ' -~, -, ] ps . s'C; .u J;;O TOV Oo:f1. L ou O'T Pc(TO:Y0C; ............................................... . 
[ ._ . ________ _______ % Jat p oI<; -ra: AZ : _______________________ ______ ______ 77. 'J 7t6)\ 1~ \) z cd. - ] 

4 [ . ] Î/. v -ra v '7Z Z G) P CI. [ 'J J: & [ v? ____________________ _____ _____________________ ~.- __ -- o'~s cp u ] .~ 

"') ţ \ \, r ' - ] 
1\ CI.. ~z y. CH '7 ou; cz y.f.G-r o:.f.L L Z v o l"<; __________ __ ._. __ . ____ ." _________ __ ___ _____ .T (e) ') 0":- p(~~:r <X -

Y W'I o:"sil[ilo u ToIc; ITP [ ......................... ..................................... 7. 'Icr.] -

A~<JX o u<JO:C; x o:()' EXO:<JTO V [ .••. •..• ••• •••• • • • •••••..•.•.....• ••• ••• •••••••••••••••••• ••••• ••• ] 

'/tacat 

R. 4: la stânga spaţ iu pentru o li teră, apoi pic ioarele oblice de la un 
alPha ş i baza a două haste verticale (ny) ; la dreapta N deteriorat, ap9i 
ultima literă , v izibilă dur în partea inferioară , sigur epsilon. - R. 5 : ultima. 
literă la dreapta, viz ibilă doar în jumătatea sa din stânga, sigur my . - R.6: 
în dreapta o hastă verticală, o spărtură, apoi, probabil, tau, iar rho sigur. 

Traducere : 
" ... ales fiind de către popor strateg (comandant) ... primejdii, .. . a apărat 

cetatea ş i teritoriul ei, iar pe dezertorii {?) .. . din rândurile strategilor (?) 
i-a livrat .... plătind pentru fiecare ... " . 

Dat fi ind finalul inscripţiei, nu credem că avem a face - în ciuda apa
renţelor - cu un decret , ci mai degrabă cu un monument onorific. Fapt cert, 
t itularul era un strateg (sau }'Jhrourarchos) ' însărcinat cu paza t eritoriului, 
ceea ce face ca documentul - deşi fragmentar - să contribuie spectaculos la 
elucidarea unor aspecte legate de organizarea apărării teritoriului callatian în 
epoca elenist ică. 

Pentru a pătrunde mai bine natura documentului, socotim necesare 
câteva justificări ale restituirii pe care o propunem. ' . ' 

R.1-2: [o:lpsOds U]7tOTOU MfL [oU GTPO:To:yoc; J. Formulaestebanală 
î.n inscripţiile referitoare la strategi şi phrourarchi, cu diferite variante : .. 
xs~p o'!'O\l 'f)()slC;24 , . re~:pectiv &TC oilE~XOslc; ("desemnat")25 etc . Am . preferat 

*) Confornl fişei de inventar al cătuit e de M. Irill1ia . . 
"3) Această i nscripţ.ie a fost amintită În t reacăt (cu o Încercare ele restituire in r. ~ ) 

ele Al. AV,ram, Dacia, N.S ., 35, 199 1, p. 105. . , 
24) E .g. ]. PouiJloux, La .forler"sse de Rhamnonle (Et'l<de de lop0{Jmphie el d ' histoire) ;" 

Paris, 195-1, 111', 9, ll , 16, 19, 23. . 
25) E .g. H illcr vob Gaertringen, lJlscl,,-ijlen vo>! P"iel1e, Berlin, 1906, nr. 18 . 
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r cd p~6dc; ] după modelul celebrului decret histrian în cinstea lui Aga
thokles al lui Antiphilos, ISM, 1, 15.[. 41-42: odpz6dc; 1,1tO TOU [ a~f.t.o ]u 
(JTpO: [T"lJ ]Y0C; E1tl T'ijC; [ xw ] po:c; [o:u ]ToxpâHUP, Paralele bune p entru formulă, 
ca , de a l tfel, p entru întreg t extul, întâlnim mai cu segmă în seria de decrete 
din fortul atic de la Rhamnous, unde comandantul garni.zoanei pGaItă 
titlul detjTpO:T"I)Yo~ E1tl T-YJ v X. W po: V T-YJ V 7to:pO:ALo: v ("strateg al ţinutului de 
coastă")26 . . .., . 

2") Vezi n. 21. 
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R. 3: [x J et~poi:<:;, termen banal în inscripţiile de acest gen: eventual 
[e fL l7t i<J~ x J et~poi:<;. 

R . 3-4: [Ţ<Xv 1tOA~" AetL - JetV Ţ&:" Ţz x,wpet [ v] . Formula este de 

'comparat mai ales cu decretul apolloniat în cinstea histrienilor, ISl\I 1, 
,64 = IGB 12,388 bis, 1'. 12-"- 14: Ţ~v n: 1tOA', ') xd Ţ~" x,wpc<:v %et l ŢOu; 
A~f1.het<; ... 3~Eql\)f.C<:~EV. Verbul 3~et? u Î, &:0'0'w (uneori 3~C<:Ţ'l] ptw) este tipic 
pentru documentele din această categorie, iar ,,la formule 3lC<:? Uf,&:uO'S\ ') 
(3~cc'!"'I]psi:,,) '1'0 x,wpi.ov (?POUplOV) '!"'i)~ 1tO),E~ est la formule de regie dans 

'les decrets des cites grecques pour leurs phrourarques"27, 
R . 5: ŢOUC; &?~O'ŢetfL [tvo uC; ... ] , singura întregire posibilă de la 

&tp îu'!"YjfH ("a îndemna la dezertare", "a dezerta") . 
R . 5-6: [Ţwv u'!"P(',(Ţc<: ]y wv, o întregire care ni se pare destul de 

probabilă şi care ar putea fi legată de context fie printr-o prepoziţie, 
(&1t0, ;> 1t0 etc.), fie ca un genitiv partitiv, e.g. ŢOuc; &?\O'TCf.i.L. [t ,)O CC; , ouc; ,ti,,) 
O'ŢPCCI:'C<: Jyw v. 

R . 6: nu este posibilă o restituire pe temeiul unor li tere care nu se lasă 
citite cu deplină siguranţă * . 

R. 6-7 : [&V<x J).lO'XO UO'c<:<; este evident, însă destul de greu de legat 
sintactic de context. Remarcăm că participiul feminim în genitiv se opune 
din toate punctele de vedere mersului frazei (subiect : titularul dedicaţiei; 
predicate în indicativ : 3lS Cf!U )' CC~E , &7ts3(30 u) , ceea ce face extrem de pro
babi lă intercalarea în lacuna din 1'. 6 a unui genitiv absolut cu un subiect 
femin in acorda bil cu & VC<:AlO'X o uu<XC;. 

Din punct de vedere al sensului, lipsa analogiilor - cel puţin la nivelul 
inves tigaţ i ilor noastre - pentru formula ŢO uc; &<plO'TC<:fL [ho uc; - J &1tS3U,OU 
ne împinge pe ţărâmul conjecturilor. Este posibil ca strategul în cauză să 
fi predat la capătul unui conflict unu i stat învecinat, un număr de stra 
tegi dezertori, obţinând de la respectivul stat pentru fi ecare din aceştia 
(x<x6' ExC<:<JTO") o anumită sumă (ce va fi figurat în lacuna f inală). Sub t itlu 
de exemplu, propunem o variantă de restituire a ultimelor rânduri: 

TOUC; &<p~O'T<XfL [evo uc; TOUC; TWI) 'hp .............................. ......... _ O'T PCC'C<: ]-

yw v &7tE:oL6'ou TOts )I"t'p [.. _______________ ___ __ , 't" a,~ 't'z eX UTWV i':6A~OC; &v=t ]-

),lO'X o uO'ac; )( a O' ~)(_aO'Ţo v [ _ ..• __ .............. ____ ..• _._ ••• __ ...... ...... . _ .... ..... .. . _ .... ,. __ J 

o oarecare apropiere de situaţie pe care o înhevedem aici găsim în 
celebrul jurământ al efebilor de la Chersoncs28 , unde în r. 30-33 citim: 

, ()., -"" - 'CJ. Eitr..\,-"OUJ\E uaw o:ur.xov r:pay (J.C( OUvs-
\ , fi , ... i'" "" l' 

v~ OUvSV 'WfL 7tOI\~TC<:') ŢWfL fL"I) c<:<ps -

Q"~axâ-t'w\l 

") 1.. Ro bert, J. R obert, J oumal des Savan ts, 1976, p. 201; eL p . 196 - 206 (cu bogate 
exemple citate în note) cu privire la alegerea phrourarchului ş i la condiţ ii le pe care acesta 
trebuia să le îndeplinească. 

*) O eventuală rest ituire 'I[O'J .. p [ ~o:vo"i<;J nu este susţinută de literele ' păstrate pe pia
tră şi de raporturile cunoscute dintre cele două cetăţi . 
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(" ... mCI nu voi unelti prin neo acţ iune nedreaptă împotriva vreunui 
cetăţean , mai puţin a celor ce vor fi dezertat ") . Aceasta pentru că în r. 
18-22 figurase deja angajamentul: 

cJ"rcl. v":' , X~ pao wxao '1 ~ Ks PXc liIn '1 ~ 

Kc<AO ' i i\.'I-LE '10: ~ ,O; ":'Sf. Z'1j x:xl 'X w P o: '1 

7a v Xz pcr o vacrvră". 

(" ... ş i potrivnic fi-voi celui de va unelti şi va trăda sau va dezerta 
d in Chersones sau Kerkinitis sau Kalos Limen sau din fortăretele si mosia 
chersonasiţ ilor") . ' , , 

Fără a putea găsi o explicaţie completă cu privire la situaţia reve
lată de inscnpţia callatiană, întrevedem, p e baza exemplului evocat, un 
efemer conflict - nea testat de alte surse29 , în sec . al III-lea î. e .ll . în urma 
căruia dezertorii vor fi fost livraţi cetăţii de baştină împotriva unei răscum· 
părări30 

În altă ordine de idei , remarcăm, că prin ana'1ogiile pe care le găsim 
în clecretele ş i cleclicaţ iile cu privire la phrourarchi, din inscripţia de faţă 
se desprinde concluzia că organizarea militară' a Callatidei elenistice prevedea 
o fUllcţie '- probabil, permanentă - de u,PO:TO:YOC; tTet ,(Xc; zwpo:c; sau de 
'P po upo:p'X0C;31. Existenţa unor 'Ppoup,o: ş i n:upyo 1, de epocă clasică târzie şi 
elenistică, evidenţiată atât pe cale arheologică32 , cât şi pe cale epigrafică33 , 
se acordă perfect cu crâmpeiele de informaţie extrase din această interesantă 
inscripţie. Nu în ultimul rând, monumentul care ne-a reţinut atenţia devine 
primul document în ordinea cronologică în care este menţionată 'Xwpo: 
callatiană. 

' ") SyIP., 360 = IOSPE 1' , 40 l. 
'9) ~u credem că această inscripţie ar putea fi pusă in ]pgătură cu războiul purtat de 

Callatis (în aIial/!ă cu Histria) împotriva Bizanţului pe la 260 i. e. n. : F. Gr. H ist. , III B, 
F 13(21) ; cI. D.M. Pippidi, 1 G'reci I/el Ba-sso Danubio dall 'e la. arcaica alta conquista. .-omar/a, 
Milano, 1971 , p. 78 şi 205. 

:W } Pentru s ituaţia probabil asem[tn[t,toare a răscumprl.r~'tri i prizonieril or vezi P. D ucrey, 
L e traitement des prisonnieys da.ns la Gl'cce a-nciellne, Paris, 1968. 

31) Despre t eritoriul callatian în epoca clenistică vezi Al. Avram, op . cit . (n. 23), p . 
103 - 137. 

''' ) A. Rădulesc u , ~. Cheluţii-Georgescu, Maria lJărblllescu, Materiale, 13, Oradea, 
1979, p. 167- 173; N. Cheluţă-Georgescu , M. Brubulescu, Symp0sia Thracologica, 3, Constanţa , 
1985; A. R{ldulescu , M. Bărbulescu, Livia Buzoianu , P Oliti ca, 19, 1986 , p. 33-60; 20, 1987, 
p. 53- 77; 23, 1990, p . 29 - 18; M. Bărbulesc u, L. Buzoianu , N. Che lllţă-Gcorgescu, Pontica , 
19,1986, p. 61-71 .: 20 , 1987, p. 79-106; 2.1 , 1990 , p. 49-79; A. Rădulescu,M . Bărbulescu, 
L. Buzoianu, N . Chel llţă-Georgesc ll , Pontica , 21 - 22 , 1988- 1989, p . 23 - 90; cI. M. lrimia, 
Symposia T hracologica, 7, Tulcea , 1989, p. 101. 

33) i\i. Bărbulcscu-Munt~anu , Pontica, 11 , 1978 , p. 127 -132; cL Al. Anum , op. cit. , 
p. 111 şi 135, cu n . 292. 
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4. Inv . nr. 95. Bloc de marmură, descoperit în condiţii necunoscute 
la Mangalia, spart sus ş i la dreapta , In partea inferioară est e v izibil un 
chenar în r elief care marchează sfârsitul textului. Dimensiuni: 0,19 X 0 , 11 
X 0,165. Scris r elativ îngrijit, cu g;avură destul de adâncă, Însă cu nume
roase ligaturi care îngreunează lectura. în ultimul r ând urme de 1,eglage . 
Literele (h = 1 - 1, 1 cm) - my de duct cursiv , sigma rectangular, ypsilon 
cu bară orizontală în punctul de incidenţă a braţelor, omega în formă de 
W - indică sfârşitul sec. al II-lea - începuttil sec . al III-lea e.n . (ep oca 
Severilor). (Fig. 4) . 

t'l 
-ENJANOYfl 

~Pf-[r-cEf1ÂP'< ( 
AP X lE K TJ'F l<Trl\ \ 
VNA~f\TOIL6.1 I 

\- I 

"'-------~-~ 
Fig. 4 
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R. 1: pt: fragmentar , dar sigur . - R. 2: după o liter~t (sau donă In 
liga tură) l ipsă se observă un fragment de bastă superioar:t, probabil de la r; 
după aceea urJ11 eaz~t E clar, ~ şi T în ligatud, slab vizibil, în sensu l că hasta 
verticală comună este barată la capătul superior de o foarte mică linie 
orizontală, care lasă să se înţ e l eagft existen ţa ligaturi i N + T + I. -
- R. 3: prima literă slab vi z ib ilă (doar partea inferioară a unui p icior); 
urmează sigur P , apoi probabil E, cu barde superioară şi inferioară slab 
traasate, în li gatură cu C; apoi ligatma T + H + [ . - R . 4 : ligaturi : 
T + E , T + 'vV +N + E, T + \,-+ ~. - R. 5 : \V+~ în ligatură; după 
~ aproape sigur 1. 

în două locuri fund amentale citirea este neclară datorită abundentei 
ligaturilor. Cu t oate acestea, în r. 2 r~'i7f.7.')OV ni se pare asigtu~t, 
mai ales că ENHAKOY ar fi fo st imposibil ele e:-.:plicat. Cât priveşte 1'. 3. 
PEI;THI; nu poate fi interpretat în mod rezonabil decât prin 1CPE:O'(~<:u,ov ) 
7'lj~, d eş i firesc ar fi fost n:PZG~( Z 1)7 0V) :SZ~ ( 7.G70V) etc. 

Traducere: 
"Pentru sănătat e a' prcaputcrnicului consular Cosconius Gentianus 

Ge [ ... ] (?), guvernator al provinciei , cutare al lui cu tare, arhitect, a Înch inat 
pe propria cheltuială împreună cu ... " 

Aşa stând lucrurile, pare dt avem a face cu o dedicaţ i e către un gu
vernator al Moes iei Inferior. I dentif icarea care se impune este aceea cu _ 
Cosc(onius) Gentianus, cu condiţia ca numele acestuia să fie completat 
cu un nume neatestat până acum în alt e documente, care începe tot cu Ce- o 

Din nefericire, noul document nu contribuie prea mult la o ancorare 
mai precisă în timp a enigmaticului guvernator. Atestat de monede de la Mar
cianopolis şi N icopolis and Istrum în epoca lu i Septimius Severus34 , identi· 
ficat cândva cu un guvernator al cărui nume s-a păstrat fragmentar într-o 
inscripţi e de la Olbia din J 9i 3b Cosconius Gent iamus a fost în ultima 
vreme identificat Într-o inscripţie fragmentară de la Barboşi36 şi într-o 
alta provenind de la Mihai Bravu37 : 

[Dia1'lae Reginae] 
[Pro salute ] 
Cn. S ue[ l (tii) Rufi] 

3') B. Pick, Die (mliten il-Iii"=",, von Dacim ""d lvlofsicn, Il ' Berlin, 1898, p . 198 -199, 
nr. 5H - 553 , respectiv p. 357. nr. 126-:1 - 1270. 

35) IOSPE 12 , 174 = IGHHP 1, 854 , unel e apare lacullar numele Ko [ ____ ]ou resti-
tu it el e B. Pick , Numismati sche Zeit sch rift , 23 , 189 1, p . 36 (ef . Die antihen illfii zen, Il , p . 81, 
n. 4) J(o[oxu'v(ou rEV'nCl.v ]ou 

"U) ISM , 5 , 29-:1 , cu comentariul Emiliei Doruţiu Boilă . 
37) Emilia Doruţiu Boilii, ZPE. 58, 1985, p. 197-203. 
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Cos(CO'nii) Gen(tiani) l[eg(ati)] 

T. Cael(ius) Cat [us)[ 

b( ene) f( iciari us) CHIS e x 

uo(to) P(osllit) 

După Emilia Doruţiu Boilă, editoarea acestci ult imc inscripţii, identifi
carea lui Cn . Suellius Rufus38 cu Cosconins Gentianus ca fiind unul şi ace
laşi personaj impune cîteva modificări importante în cronologia gu\'erna
torilor Moesiei Inferioare la sfârşitul scc . al II-lea c.n .. Întrucât [ .. . J ellius 
R~if~IS, dedicantul unui templu închinat Fortunei la Oescus, este menţionat 
de o inscripţie databilă, după titulatura lui Commodus, în 184-192, iar 
monedele amIntite sunt din epoca lui Septimius Severus, legaţia moesică a 
lui Cn. Suellius Rufus Cosconius Gentianus ar trebui plasată la sfârş itul 
domniei lui Commodus şi începutul celei a lui Septimius Senrus39 (ca. 
191-193}4) . 

împotriva acestei explicaţii şi modificări cronologice s-a ridicat recent 
Paul lVLM . Leunissen, care arată că în perioada în discuţie guvernator al 
Moesiei Inferioare pare să fi fost (Hist. A ug., Seu., 8, 10) P. Septimius Geta40 ; 

el preferă să vadă în continuare două personaje diferite - Cn. Suell ius Rufus 
(cos. suff. ante? 184/192; guvernator probabil ca . 184-192) şi Cosconiu3 
Gentianus (cos . suff. ante 197, guvernator ca. 197-ante 20 iulie 198)41. 

în inscripţia pe care o publicăm, după numele lui Gentianus apare clar 
începutul unui alt nume care începe tot cu Ge- . Cel puţin până la desco
perirea unor noi documentc referitoare la acest dosar, sântem tentaţi să pre
supunem prezenţa lui ? Cosconius Gentianus Ge . . . - menţionat î,1 inscrip
ţia de la Olbia (197) şi cea de la Callatis, precum şi de monedele de la Mar
cianopolis ş i Nicopolis ad Istrum, în calitate ele guvernator al Moesiei Infe
rior prin 197-19842 (înainte de 20 iulie 198, când este documentat Ovinius 
Tertullus) . 

3S) CL T. Tva nov. D ie letzten Alfsgl'alJ1[,1tţ::en des r6mischcn If1z·d Jl'ii.hby =antinische11 D o
'1ul71l i'1'! z6s in, der TTR Bulga,rieJ1" in A cfes du I)(e Congres international d '(:/udes sltr l es fl'onl'ieres 
romoines, Mamaia, 1974., p. 62 -63. 

:~") E . Doruţiu Boi1ă, op. cit., p. 200-203; ef. 1(1. Viachtel, Zif. del" Stotthalte,." l'Ol/ 
J110esia IaJcrim' u.nte"y Commodas, in Actes du 1 Xc Congres intenta·tiona,l d 'cPigraPh ie gJ'ecqll c 
el lolil/", 1 (Acta Cenhi Historiae "Terra antiqua Balkanica" , 2), Sofia, 1987 , p. 284 - 286. 

40) P.J\L l\:I. Leunisscn, !{onsHln t,w.d ]{onsHla1'e itI. der Zcit van Comnwdu.s bis Sevc'YHs 
A lexandel' ( 180 -235 'It . C/w . ) . Prosa pogmPhische Unlel·s,.,.c!.",,!;en OUl' senalorischen lil i te i", 
Romisch"" J{aiseITeich, Am sterdam , 1989, p. 198 şi Il. 306. 

41) Idem , ibidem, p. 250 - 251. 

.') Observaţie confirmată ~i ele d-ra Dilyana B otcva (Sofia) cu prilejul unei vizite la 
Constanţ't . 
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Legaţia amintită a lui Cosconius Gentianus Ge .. 43 , urmează, aşadar, 
celei a lui P. Sept~mius Geta (ca. 192-194)44 şi a lui Pollienus Auspex minor 
(ca. 194-196)4". Inainte de Cn. Suellius Rufus sau Între acesta şi Geta are 
loc şi legaţia lui C. Pantuleius Graptiacus46 . 

5 . Inv . nr. 1467. Bloc de marmură spart în toate părţile, descoperit 
În condiţii necunoscute la Mangalia. În partea dreaptă se păstrează parţial 
un chenar în relief, iar marginea din dreapta a câmpului inscripţiei este 
neafectată . Dimensiuni : 0,205 X 0,30 X 0,115 . Scriere monumentală, li
tere cu apices; alplta cu bara mediană frântă, efa şi tlieta cu barele mediane 
fără incidentă cu corpul literelor; h = 4,5 cm . După scris, prima jnmătate 
a sec . "il II-lea c.n . (F ig . 5). 

XI F 
"'-----< 

Fig. 5 

[~o uA-l] ~'iif1.o~ J 
[ KC7.AACnw'J W 'J J 
[TO'J ~$~'Jec _, ______ . Jec8-f)-

4 [ __ . __ ._ .. _ ... __ ... TO'J O: P Jxy;;

[psL __ .~_.-- ----._ .xâ( ] ~C(Q" [ ( ]-

[Asec ... _. __ ... _ .... __ .. __ . ____ . ____ ] 

R. 4: după spărtură se mai vede un fragment din bucla lui rho. 

(3) Originile fam iliei trebuie căutate în Italia, Gallia de sud sau Africa; ef. G . Alfoldy, 
Bonner Jahrbiicher, 168, 1968, p. 111; A . R. Birley, Septimius Severus, the African Emperor, 
Londra, 1971, p . 3~ 1. 

44) P.M.M. Leunissen, op. cit. , p. 198 şi 250-251. 
•• ) Idem, ibidem, p. 250-251 (contra ordinii inverse - Pollienus Auspex după Cu. 

Suellius Rufus Cosconius Gentianus - propuse de E. Doruţiu Boilă). 

46) p.M. Pippieji, REL, 47 bis (Milanges Marcel Durry), 1969, p. ,011-319 = StCl, 
12, 1970, p. 127-133 = Scythica Minora (n. 5), p. 257-262; ef. AR 1969/1970,579. Al.. Avram 
va reve'ni Într-un studiu viitor asupra inscripţiei de la Callatis referitoare la C. Pantuleius 
Graptiacus. 
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Întregirea Încercată se întemeiază pe un formular des Întâlnit în mo
numentele onorifice callatiene de epocă imperială47, care impune rânduri ' 
scurte determinate de "paginarea" formulei din r. 1-2. Nu este exclus să ne 
aflăm în faţa unui monument onorific închinat unui pontarh, ce va fi fost 
- în acelaşi timp sau succesiv - ş i ap XeS pdJ<;48 ş i ~()u:r ,) .. ~ 'J~49. 

Dedicaţii 

6. Inv. nr. 1447. F ragment de relief de calcar cu reprezentarea Cava
lerului Trac, descoperit în cond iţii necunoscute la Mangalia. Se păstrează 
doar colţul din dreapta sus al plăcuţei, cu capul calului spre dreapta ; sub 
botul calului o coroană . Pe chenarul din dreapta cste dispus un ornament 
vegetal - pomul, comun pe asemenea reliefuri . Dimensiuni: O ,23 X 0,1 8 X 
X 0,075 . Deasnpra reliefului, dispusă pe un rând, o inscripţie gravată foarte 

negli jent, cu litere de 1,8-2 cm. După scris , sec . II-III e.n . (Fig . 6) . 

[-.............. __ . J L WfL Oc% We 

Cuvântul păstrat (sau final de cuvânt) pare a fi un epitet altminteri ne
atestat al E roului Trac. 49 bis 

Inscripţii funerare 

7. Inv. nr. 92. Bază de marmură descoperi tă cu ocazia săpăturilor 
efectuate în 1942 la Mangalia (fără altă indicaţie m ai precisă), din care se 
mai păstrează doar colţul din stânga. Suprafaţa superioară netez ită . Dimen-

") N. Costar, StCI , 5, 1963. p. 300 = NOI: monnmen!c ... (li. 2), p. 69 -70 (SEG X:\ l V, 
1969 . 1030), cu întregirea ["i G. Mihailov , IGB F, p . 122, su b nr. 59 ("itrasills Pollio); er. 

Tocilescu, AEM , 8, 1884, p. 3, nr . 6 (IGRHP 1, 6551, identic ca form ular cu inscr ipţia 

publicată de A. Ră(lutes~u. Pontice, 1, 1958, p. 331 - 332, nr. 5 (unde personajul onorat nn 
este .Haclrian, ci probabi.l t:rt un Puhliu$ Flavius, ca in in's<..: r i pţi::l luai su~ menţiollab't edjtată 

d e Tocilescu); Gr. Tocilcscu, AETh1 , H, 1891, p. 34, 11 [' . 84 (fragmentar); T . Satlciuc-Sii\'calltl, 

Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 245 -- 245, nr . 5: 'Ayx8îi 't'u[;cn lÎ [:\OUA-f) i)'ijf1-[o<; Î I\ ] xU_<Y.1:\a:

v';; [vi . ""O 1 v &pXLO [poa:- L IGS 1', 5 (de la Goricane), dedicaţic a Sfatului ş i Popol'lliui calla

tienilor pentru Iulia Mamaea sau Iulia Domna. 

4S) Pentrn rclaţia T;ov""<XPX'0<; - &pXLOPOU<; vczi disputele ele opinii la D.M. Pipp idi, 

StCl, 17, 1977, p . 19"6- 193 = Stufii de iston:e şi epig/'ajie (11. 21 ). p. 178 - 180; E . Doruţiu 
Ihilă, Dacia , N.S . , 19, 1975, p. 152-157; G. Mihailov , Epigraphica, 4 1, 1979 , p _ 7-42. 

") Pentru un ponbrh (şi arhiereu) care a deţinut ş i eponimatul ([:\a:,n)..ous) la Ca llatis 

in sec . al III-lea e . n. vezi D .M. Pippidi , Dacia, N.S., 4, 1960 , p. 51 t - 5 14 = SI/uiti de 

istorie şi epigrajic (n. 2 1), p. 229 - 232 . 
., bis ) Asupra a ltor epitete atcstate in zonă vezi N . Hampar tumian. CO"pus C,<lll!s 

E quitis Thracii , I V, Maesia Inferior (Rom~nian S ection) arid Dac'ia, Lcielen , 1979, p. 122; 
Cr. Matei, Thraco-D~cica, 9, 1988, 1--2, p . 2 19-223. 
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Fig. 6 

s iuni: 0,085 X 0,165 X 0,115. Scriere cu litere elegante, dispuse stoichedon; 
h = 1,7-2 cm. Forma (Pi cu piciorul din dreapta mai scurt) şi dispunerea 
literelor indică sec. al IV-lea î.e.1Z .. (Fig. 7). 

IT IX P [. _____ ____ _______ .] 

KA~ [ __________________ ] 

Avem a face cu unul din cele mai vechi monumente epigrafice calla
tiene50 , al cărui caracter funerar este neîndoielnic. tn schimb, nu se poate 
emite nici o ipoteză cu privire la numele şi patronimicul defunctului (sau al 
defunctei), o mulţime de întregiri fiind posibile cu aceeaşi îndreptăţire. 

8. Inv. nr. 1474. Placă de marmură descoperită întâmplător în 1981 
pe câmp, în apropierea fermei de la vest de Mangalia *. Placa este uşor vătă
mată pe la colţuri, iar suprafaţa sa apucase să fie zgâriată de fierul de la 

50) Alături de un decret datat recent de Al. Avram (SCrVA , '15. 1994., sub tipar) ca. 
3lt -31O Le.n., de două dedicaţii (T. Sauciuc-Săveann, SCIV, 16, 1965,2, p . 353-355; ef. 
pentru datare D.M. Pippidi, Scythica Minora, p. 122, n. 1; apoi T. Sauciuc-Săveanu, 
Da.cia. 5-6, 1935-1936, p. 281 - dedicaţie fragmcntară)şi de alte câteva inscripţii funera
re: Gr. Tocilescu , AEM, 11, 1887, p. 34, nr. 34 (eL W. Peck, StCl, 6, 1964, p. 124, nr. 13; 
SEG XXV, 1971,751); T. Sauciuc-Săveanu, Pontiea, 2, 1969, p. 2'15-252; Gr. Tocilescu, 
AEM, 6, 1882, p. 6, nr. 9 (ef. W. Peek, Hommageş a Claire Priaux, Bruxelles, 1975, p. 
460-463); Gr. Tocilescu, AEM, 11, 1891, p. 33, nr. 77 ; T. Sauciuc-Săveanu , Dacia, 2, 1925, 
.p. 121. nr. 1; Gabriella Bordenaehe, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 490, nr. 1 (SEG XXIV, 1969, 
l039). Toate aceste inscripţii sunt din sec. al IV-lea l .e.n. 

') Asupra condiţiilor de descoperire a pieselor 8 şi 9 ne-a informat Octavian Bounegru, 
.căruia ii adresăm mulţumirile noastre. 
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Fig, 7 

(IA 

k/\ 

plug în momentul descoperir ii, Dimensiuni: 0,21 X 0,39 X 0,055 , Scris 
îngrijit , cu litere adânc gravate, de dimensiuni variabile; h = 6-3,8 cm 
(omikron şi theta - sub forma unui cerc cu punct în mijloc - mai mici) , 
Sec, al III-lea î ,e,n , (Fig. 8) . 

1- :ATypr, 
I ~AT[POY 

A0ANArONO~ 

rYNA 

}~ig. 8 



Traducere : 

INSCRIPŢII INEDITE DE LA CALLATIS 

Lcr.TUp[S 

Ler.TUpOU 

'A 8cr. votlo '10<; 

, 
yuvr:t.. . 

]85 

"Satyris, fiica lui Satyros, soaţa lui Athanaion". 
Numele Lch upo<;, ca ş i 'A8cr.vcr.lwv, sunt foarte frecvente la Callat is51 ; 

ultimul a fost recunoscut ca un nume tipic megarian52 . 

9. Inv . nr. 1515. Stelă funerară din marmură cu fronton si acrotere, 
descoperită întâmplător în 1980 în apropierea terenului hergheliei din Man
galia, situat la nord de oraş, în zona necropolei tumulare. Lespedea este 
spartă sus : la stânga ş i jos . Se păstrează partea din dreapta a frontonulu i cu 
o acroteră, iar din inscripţie jumătatea din dreapta. Dimensiuni: 0,235 X 
X 0,175 X 0,04. Scris îngrijit, gravură adâncă, litere destul de neregulate ; 

h = 1,1 -- ],2 cm . Sec. al II-lea î .e.n. (Fig. 9). 

Fig. 9 

~YTl-~NOL;l 
rP--THP i 
ANTO~'rYN,J 

,\.---____ ----J 
.'.J) A. Eildulescll . în Noi m onumente. p. 153, L,x-rUPO<;. v. Pârvan , ArchiioJ.ogischer 

Allzeiger, 1915, col. 249-251, nr . 4; G.I. Kacarov, Bulletin de ] 'Institut Arche()logiqllc 
Bulgare, 1, 1921-'- 1922, . 2, p. 229-230 (SEG II, 1925,478; IG XII Sl.'PPt., p. 69, r. 
82-89) '- AEOV'rl"xo<; 'A8",vo;[(0VO;; T. Sauciuc-Săveanu, A. Rădulescu, Pontica, 1, 1968, 
p. 307-317; D;l\{.Pippidi, StCl, 14, 1972, p . 141~148 = Scythica Minora, p . 263~269, 
T. 11 ((M LV[XLO<;'Aec<vE:(0 V) şi 29 ('AeC<VE:(0V Bouxx1)). 

52) LRobert, R evue dePhilologie, de Litte~ature et d'Histoire ancienne, 33,1959.' 2, 
p. 231. . După părerea savantului francez, la Caliatis acelaşi nume trebuie să-I fi purtat ş i 
magistratul monetar care semnează cu sigla AO", ( ' ); cL R. Miin'sterberg, Numismatische 
Zeitschrift, N .F" 4, 1911, p. 87 = B. Pick, op. cit. (n. 34). nr : 102. · . 
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[OR Ih~lJCt: ] K 07 L>7( CU'lOo; 

[ "OU ae:i:lJoo; 8] U'(X7'r,p 

R . 1: kappa yizibil numai în partea din dreapta , dar s igur, 

Trad ucere : 
"Cutare, fiica lui IZoty tion al lui cutare, soaţa lui ... " 

Singurul nume întreg păstrat din inscripţie, cel al tatălui defunctei , 
este foarte rar. Până de curând nu erau cunoscute dccât două atesniri, ambele 
la Gorgippia53 , ceea ce îl îndreptăţea pe Ladislav Zgusta să obsern : "nur 
:aus der n6rdlich en Schwarzmeerkiiste b clegt"51 . Citând aceleaşi locuri, 
D. Detschew propune o "Ableitung yon dem F estname!1 K07Y"7~<y'''5S. 

Numele este ev ident tracic , iar legătura sa cu numele dinast ic K07 U~ 
indubitabilă56 . La Callatis a apărut recent Într-o inscripţie inedită şi femi
ninu l . IZ O" l..,,((,57 . 

10. Inv. nr. 15954. Fragment de stelă de marmură descoperit în con
diţii necunoscute la Mangalia. fos t în colecţ ia "Dr . Horia Slobozianu" . 
Lespedea este spartă la dreapta ş i jos. În partC'a superioarre se păstrează 
parţial un chenar în relief, uşor ciobit. Marginea din stânga este păstrată 
în partea superioară, faţă de care rândurile inscripţ ie i încep la o distanţă 
de 1 C111. Dimensiuni: 013 X 0,24 X 0,75. Scriere cu litere. adânc gravate, 
cu apices ; l'cglages în r. J-2; sigm.a cu extremităţ ile orizontale ş i cu 
barele interioare încrucişate; h = J, 7 - J ,8 cm. După forma lui sl:f!1na, 
data ar trebui căutată spre sfârşitul sec. 1 - începutul sec. al II-lea e.n. 
(Fig. 10) . 

rdvo("ro fJ.E N:~ [ CIYl ____ • ____ oo _______ ____ •• ___________ ] 

')iX't"O~cr /. v 7t ăa!. 'J [. __ ~ ___ • __ __ ___ __ ___ _________ ___ : __ ____ ___ ] 

[ ____ ... _ Jilcn cu v . ET [ . _________________ . _________ 00 ________ • 

______ . _ .. ________ . ___ ._ _ _ T O ____________ ____ _____________________ . 

R.l : fragmentar şi IZ neclar. R. 3: lVI nesigur; ETfragmentare, dar 
certe. - H. . 4: TO vizibile doar în partea superioară. 

r"l lOSPE 1\', ~32, A Il. r. 30; m.aCft"O<; I\o~u'd(o"O<;; A!. r. 29 ; A lI, r. 2(, ; Il 1, 
r. 48 : [K j p",,,' v<>; Ko-:\)·.,[~)vo<;. 

51) L. Zgusta , Die P er.<:;onel1Jlamen ~riechisch t' r Stădtc de,- J:ord/r:chcn Sehu'ar: mccrkiisfe, 
Praga, 19.5.5, p. 283. In vreme ce articolul de faţă se a fla sub tipar, am luat cunoşt inţă de apa
,iţia Ilumelui I-i:o't"u~ ( w'J pe grajjiti şi ştampi le de la ehersones; vez i ampl,\ dis< uţie (ş i 

. bibliografie) la V. F . Stolba, Arheologiceskie vest i. 2 , 1993 , p. 107 - 11 2. 
·55) ·D . Vetschew, Die thrakischetl Spraclwesle". \"ieI1a, 1976 . p. 262. 
56) Idetn, ibidem, p. 258 - 259, pentru ntU11c]c În Ko"t-. 11ulte forme Înrudite sunt ana

Hzate i n Asia ~Iicâ de 1. Sundwall , Dic cin hemischt:n Namen de,' Lykier n ebst ci nem, l 'f"crzdchnisse 
kleinasiaIischel' Namcnstdmme. Klio. 11. Bei lleft , Leipzig. 1913 , p. 126 - 127; vezi insă obser
vaţiile lui L. Robert, Hellenica, 6, 1918, p. 12; Noms indigenes dans l'Asie J1.finCll1'e ' greco
"omai1le, 1., Paris, 1963, p. 80-81 ş i 283. care dă exemplu numele in Ko.,,- t ocmai pentru 
fenotllortul de "rcncontre de deux noms semblables, l'U11 grec. l 'autre indigene", 

"') Muzeul "Callatis" din Mangalia, inv. nr. 1640. 
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Fig. 10 
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Epigramă funerară , cu Yersurile n edespărţite pe rânduri 58 . 

11. In\'. nr. 56. Ste lă de marmură cenuşie spartă în toate părţi le , 
descoperită in condiţii neprecizate la Mangalia. Dimensiuni: 0,295 X 0,64 
X 0,16 . Scriere monumentală cu litere uPicatae; eta cu bara med iană fără 
incidenţă cu p icioarele . ypsilon cu bară orizontală in punctul de inci denţă 
a braţelor, omega cu bucla puternic profilată, fărrt incidenţă cu picioruşele 
or izontale; h = 4,3-5 cm . După scris, mijloc~ll sec. al II- lea e.n. (F ig . Il) . 

Pn 

Fig. 11 

5") Ce. ISM, 1, 271: rdvoo'to Ilda. K6p'vOoc;; IS1Il , 2, 188: I; .. dpO'.'to fLi:v L;up(1JC; 
tJ.€ Ne:<+t>i'!O/d"C; t:0p\):f.YULCC o altă despărţire pe cuv inte posiblă ar fi ydvoc'to ~tv IJ{- . însă 
nUlnele geografic ar fi <:!.tuncl mai greu ele găsit~ Prin lectura de faţă devine, deci, foarte 
plauzibi lă identifi carea cetăţii de baştină a. r.clui surprins de moarte la Callatis ca fiind 
N( xoo'oo (Nslxoc 'oc) (!In Bithynia; N,x[ofJ:~"'e , oo ] este imposibi l din raţiuni metri ce. Din 
această regiune (Nicomedeia, Hcraclcea Pontica) sunt originari foarte numeroşi locuitori 
(mai ales negustori) stabi liti ulterior la Callatis, la Tomis sau la Histria. 
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[. ____ ___ __________ X<xL]ps rc [a] p03 [s"i'T<X ] . 

Traduccre : 

" ... ya da, pe lângă amenda legală, .,. denari fiscului (imperial) ŞI. .. 
d.enari denunţătorului. Salutare, trecătoru le!" 

Din epitaf nu s-a păstrat decât finalul formulei prin care se inter
zicea \'iolarea mormântului, cu menţionarea sancţiunilor în caz de încăl
care a prcndei-ilor. Exemplele geografic cele mai apropiate le întîlnim 
la Tomis, unde, prin diferite formule, se intel~zic inhumările secundare59 , 

uneori chiar şi depunerea ulterioară de vase60 In acele cazuri amenda pre
văzută ca sancţiune urma să revină fiscului imperial (Jiscus) şi vistieriei 
oraşului61 . 

Ce\'a mai rar atestată, totuş i destul de frecventă, este specificarea ca 
o parte din sumă să reyină celui ce va fi dezvăluit sacrilegiul62 . In inscrip
ţiile latineşti apare adesea prevederea c~ delator să primească un sfert din 
suma ce urma a fi vărsată ca amenQ.ă63. In inscripţiile greceşti denunţătorul 
este desemnat prin termenii [J-'r; v lJŢ"I]c" [J- 'I] V UG<Xc, (ca în inscripţia de faţă) , 
s~s~cjd3wv ~ 27tZ~S)\ 2 U (j'0f.Lsvo<; , 64 ., TCpoO"cx\J"'(ziAac; C,eeI ce va fi sen1nalat U )65. 
Conform unei inscripţii de la Smyrna, infractorul ar fi urmat să plătească 
2000 de denari gerousiei ş i 1000 de denari delatorului66 , iar conform unei 
inscripţii de la Parion 1500 de denari colon iei din Parion şi 1000 de denari 
denunţătorului67 . Aceste exemple ne pot da o oarecare idee cu priv ire la ordi
nul de mărime al sumei preYăzute de inscripţia de la Callatis pentru a-l re
compensa pe denunţător . 

Pentru latinismul <pLGX ac, = fiscus exemplul cel mai la îndemână 
se găseşte în inscripţia tomitană IS11, 2, 199. 

12. In\' . nr . 15943. Jumătatea d in dreapta dintr-o stelă funerară de 
marmură, fostă în colecţia "Dr. Horia Slobozianu", intrată apoi în muzeu, 

") 15:\1, 2 , 199 , 205,2 17, 237 , 251, 325, 363. 
UO) ISi\! , 2, 305. 
nI) lS:\I , 2. 20R : ~-:; \:0 7XiLEIo') ţJ. u? b'_ r;;sv't"Ct:xL(jXf.).~:1. Y.:t.t -:-r, 1: 6)\ ~f. T:ev-cCt:x~(}x.D.~:)'.; eL 

L. I{obcrt, I shos, 1, 193-1, p. 206 ~o Hellcnica, 2, 1946 , p. 134. 
li :! ) Pentru [.L·~')U(i!.::; ("denunţ") !;ii recompensarea dclatorilor în c1elictele de ordin 

S".cru vezi exemplele rcunite ş i COlllclltate de L. Robert, R evue de Philolog'ic , de Litteraturc 
ct d'Hist o ire anc ienne, lO , 1936 , p. 167- 168 = Opera. minOJ:a selecta, Il, p. 1216 - 1247. 
D i" păcate , nu ne-a fost accesibil" lucrarea lni G. Hirschfcld, Uber die griechischenGmbschrij
ten w /!/ clt e Geldst raJal- a nordn en, }(onisgsbergcr Studien, 1887, p. 83-144. 

1;") Ci. lLS 8209: dela.loT qua.r/«s aceip;e/; la fel 8217, 8239 etc. 
1") \Y. Jucle ich , in Al /ha/Hiner von T-l icrapolis, JDAI, 4, Erganzungsheft, Berlin, 1898, 

p , 119, Il ... 6; vez i Illai ales IGRRP IV, 1179 7" G. P etzl, Die Insc/t.-rijten van Smyrna, 1, Bonn , 
1982. p. 73- i5 . IlL 210, te'd extrem d e bagal ;11 interdicţ ii şi imp recaţii (c L L. Robert, 
BCH, 101 , 19 77, p . 43 - .H). 

,tS) P . Frisch, D ie Inschrijlen von P"rion.,. Bonn , 1983, p. 3,1~34, n ... 15, 1'. 5 -8. 
"") Yezi n. 64. 
"7.1 Vezi ll . 65. 
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în anul 1966, cu loc de provenienţă indicat Tomis". După scris, sec. al II-lea. 
e.n. Din relieful deteriorat se mai păstrează baza marginii din dreapta, 
greu de identificat (Fig . 12) . 

Fig. 12 

* .in film oteca Ţ tl ~lih.lt1l 1 uj de Arheologie elin BUC1.1n? ~ti inscripţia figlnează din CaBatis , 
iar pc f i şa de invellt;,r de la Constanta pr()YI:nicnl" d i n Tomis a piesei a. fost specificată ulterior 
in\'cnt:.lri f' ri i t:i. 
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[ 'O iklvO'. CPl Jl\ (~VOe; -:OV 
'l n' ' 1 \ ' , .. [j (0 1J. O 'J Z c('~ ':" .1 of} V 07'0/':'1 'J 

( zo:.'TS<Jz::: u ~cr J zv ~wv a.iJ-s,u.-
4 [ 7:76); EC( lJ7<1) ] %0). T'?t iUV(J.'. -

Traducere : 
"Cutare, fiul lui Philon, a ridicat, în viaţă fiind şi fără de prihan ă, altal' 

ş i st elă sie şi şi soaţ e i sale, cutare, fiica lui Theombrotos. Salutare !" 
R estitu irea se impune de la sine, după o serie de exemple revela te mai 

ales de epigrafia tomitană a epocii68 . Numele EkofL~ po-roe; este mai frecvent 
în mediul milcsian, desi este atestat si la Callatis încă din sec . al III-lea 
î.e.n. 69 , fiind mai probabi lă o prove~ienţă tomitană a piesei prezentate· 
mal sus . 

13 . In\". nr. 54. St elă de calcar spartă în toate părţile , descoperit ă 
în condiţ ii necunoscute la Mangalia . Dimensiuni: 0,48 X 0,33 X 0,115. 
Scriere cu litere adânc gra\"at e, mari, aliniate şi ornate cu apices; theia cu bară 
orizontală fără incidenţă cu corpul literei, omega cu bucla puternic profilată,. 
fără incid enţă cu picioru şele orizontale ; h = 4 cm. După scris, prim a j umif
tate a sec . al II-lea C.lI . (Fig . 13) . 

....................... GETH ...... ................................ . 

[............ O ui el. J7~ p 1 K[ .............. ..................... J 
[ _____________ _____ 70 Jv 1)[0 'J 7 ~ oi) -------." .. " ... " .. -.----.- J 

4. [ ...... ..... .......... } ) 'A'(0'.8·!;vo [ poe; ...................... ] 

[.......................... ] s we; (l Vi O'. [7 ...........•....•..... ] 

[.......................... j ° u <1)'\0'.0 V [c ...................... ] 

.............................. X. t' l' .............................. . 

R. 2: p~;;babH .. <D"[;;(·~·~r_·-= .. R:···~;:··ij·~y;:;: t:;~p··:;(er:.::.... 7 poe; etc .). -
R. 6: cj:>'\O'.ou [lo u uel- LOC;, - (O'J etc. ]. -R. 7: litere slab vizibile doar 
în partea superioară. 

Probabi l, un epitaf colectiv. 

14. Inv. nr. 17265. Stelă de calcar spartă sus şi jos, descoperită întâm
plător la Mangalia în 1959. Dimensiuni: 0,34 X 0,31 X 0,055. Din com
pararea fotografiilor mai vechi cu monumentul în actualul stadiu de conser-· 
vare a rezultat că ulterior descoperirii s-au mai desprins colţurile din stânga 

. ' ) Ci. lSM , 2 , 20-1, 290, 294 ~tc . 
. f" ) .0. B ounegru , I stT;, (Br,iila) , 2 - 3, 198 1- 1983, p. 161-16-1 .. unde În r·. 3- 4 se· 

p0atc c ompleta: [;:~0'.t (HiJ.\I(0'J70~ slv h-: f,l}Ci[:X~ (--)~();.l.~F (j [ -;OlJ -;ou osT \lo~ -j . 
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Fig. 13 

jos şi din dreapta jos (acesta din yrmă a dispărut). Sub câmpul inscripţiei 
este gravat un ornament vegetal. In dreapta şi în stânga un chenar. Scriere 
neglijentă; sigma rectangular, omega cursiv; _ h = 2,8 - 3,2 cm. Sec. al 
III -lea c.n. (Fig. 14). 

4 

Traducere: 

[ ___ __________ (juv(s)~[ ] -

" xov"t" zvr.-

el U,\"O uC; . 

" ... trăit-a cu al său (bărbat) cu demnitate vreme de 60 de ani". 
Avem a face cu finalul unei epigrame funerare. Din motive metri ce , 

în r. 1 aoristul lui (j u!J.~~o w trebuie să fi figurat fără augment; Chiar şi în 
aceste condiţii, hexametrul nu este cel mai reuşit. Un bun exemplu analog 
îl oferă o epigramă de la Odessos (IGB 12, 228 bis)1°: 

70) Vezi comentariul lui G. Mihailov, loc. cit.: poeta transit ad constructia"",i ad sen
s,,"': "Î) 8dv", auv(eW(w""'" "0 8dvL pro "UV(E)~(W"E (vei particip . "Uf.l~LWC1"'("Or.)V? ex 
titulis ltuius gene ris) . 
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Fig. 14 

W[AN 
TI MW[EI ti 
kON-\ EN I 
AYTOY[ 

T~v an:o n:po lYovwv zuysvl3C!: - auiJ.! ~l waC!:v 

av3p~ n:o:peSV~)(iJ} II 

1.93 

Pentru TSOs (dat. TZiJ}) - frecvent în limbajul poetic - vezi IGB2, 
343 sept ies (Mesambria): o:t&~MO: TeO:v 1tO"U~PO:TO'l -Iî~o:v. 

Tot un uocabulum poetici sermonis este şi adverbul TeiJ..Wc;71. 
Construcţia este destul de neclară. în principiu, ar fi fost de aşteptat 

participiul [a ufJ.~,] wa C«J o: '1 cu dativul (TE<7) pentru aUTiJ}) , "care a trăit 
cu al său". In sfârsit , o căsnicie de 60 de ani este cu totul remarcabilă72, 
dacă nu cumva la origine s-ar afla vreo confuzie cu durata vieţii efective a 
unuia din soţi. 

15. Inv . nr. 1516 . Stelă masivă de calcar numulitic spartă sus, la stânga 
şi jos, descoperită în condiţii necunoscute la Mangalia. Dimensiuni: 0,54 X 
0,39 X 0,115. In dreapta se păstrează un chenar lat de 12 cm. Faţă de 
acesta câmpul inscripţiei se află adâncit cu 4 cm. Scriere cu litere mari, 
adânc gravate; h = 5 - 5,5 cm. După foma unor litere (sigma rect angular) , 
sec .. al III-lea e.n . (Fig . 15). 

............................... .... II 

oaz '1 

71) Cf. ISM, 2, 256 : €7t~1;dfLw~,. 

72) O că.snicie lungă. de 46 de ani la Tomis, în ISM, 2 ,_ 203. 
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Fig. 15 

5 

1 

CEN 
E ITA 1 
~r[ŢP 
AETH 

MCTP 

Ja h'l) 

AMA 

A 

R - 1: II nesigur. R . 5: după A se mai văd urme de la două litere 
triu nghiulare, mai neîngrijit scrise, MA. 

Singurele cuvinte inteligibile, xd't'a~ ("zace") din r. 2 şi h"l) ("ani") 
din r. 5 , ne edifică asupra caracterului inscripţiei . 

16 . Inv. nr. 14301. Stelă de calcar descoperită În 1976 În zona Fa
bricii de lapte din Mangalia cu ocazia săpăturilor de salvare din necropola 
romano-bizantină, la o adâncime de -2,10 m 73 . Lespedea era spartă în dia
gonală pe toată lăţimea, însă prin lipirea celor două bucăţi monumentul 
a fost restaurat , practic, în întregime (doar colţurile inferioare sunt ciobite , 
fără a afecta Însă câmpul inscripţiei). Dimensiuni: 0,815 X 0,52 X 0,18 . 
Scriere cu litere mari , adânc gravate şi nealiniate (h = 5 - 5,5 cm; în 
penultimul rând omikron= 3 cm): alpha cu bara mediană frântă, uneori 
curbată spre partea inferioară; epsilon redat în forma sa obişnuită, cu excep
ţia ultimelor două rânduri, unde apare în formă lunară; theta redat ca un 
cerc tăiat În două de o bară orizontală; my semicursiv; pi cu bara orizon-

73) Mulţumim şi p e această cale autorului cercetătorilor a rheologice din necropola 
romana-bizantină, N . Cheluţă-Georgescu, p entru indicaţiile pe care ni le-a pus la dispoziţie . 
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tală prelungită peste punctele de incidenţă cu picioarele; sigma rect angular ; 
phi rom bie; omega în formă de trident. În general, se observă o tendinţă 
spre cursivitate a duetului literelor. După caracteristicile paleografice, sec. 
III-IV e.l1. (Fig. 16). 

Traducere: 

Fig. 16 

~ Alfa IecpIĂE 
uWPIWN 
EN8A,6EKET 
MAIXAP KE}(C 
KP f--/ T H [ 

I tA~P r rAPt ; [ 
1< Ai\ATIANWf\r 
~AI fftETfAfo 

uEITA 

Xd po~<; <plAE 

,0.wplwv. 

'Eve&~e: x'd-

4 fJ.Ct. ~ XIXPXEO<; 

Kp~'ni<; 

<pIX~p'X&pE~<; 

KaAa''nav wv. 

8 Xalpe:TS: 7tapo

~dTo(. 

"Salutare, prietene Dorion! Aici zac eu, fierar cretan, armurier al 
callatienilor. Salutare trecătorule!" 
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Epitaful - cu pali de pretenţii metrice în r. 3 - 7 - este deosebit de in
t eresant din punct de vedere lingvistic, atât sub aspectul fonetic. cât şi sub 
cel lexical. Tratamentul lichidei în cuvântul xapxde; = XaAxdc; anunţă 
un fenomen important din medio-greacă ş i din greaca populară. depistabil 
şi în zilele noastre în pronunţarea vulgară (de tipul &OZ P 'fJoe; pentru &OZA'fJOe;). 
Redarea geminatei prin consoană simplă este un fenomen banal În epocă 
( Ka/,ana v w v pentru KaA/,a,~a v w v). 

Cuvântul 'fJa~p,x&pz~e; este un hapax. Avem a face, desigur, cu un la
tinism. Însă nici cuvântul latinesc nu se întrevede cu claritate. Dat fiind 
tratamentul lichidei în xapxs oe; şi presupunând că Z~ = ~, credem că pu
tem înţelege prin 'fJa~p~x&pe:~e; jabricalis, cuvânt foarte rar , care nu apare 
însă decât ca adjectiv: jabricalis, -e, i.q. jabri propr..ius. Prin urmare, 
am putea Înţelege xapxe:ue; 'fJa~p~x&pZLe; (uşor pleonastic, jaber jabricalis). 
Ca sens. dintre substantivele din familia lui jabrica, cel mai bine s-ar po
trivi jabric(i)ensis, jabricensius, care în epoca târzie, inclusiv în Cod. Inst., 
îl desemnează pe "armurier" 74 . De altfel, Glossarinm redă pe jabrico- , are, 
Între altele, prin €x Xa),xdw şi xahdw75. Aşadar, este posibil ca - ad
jectival (fabricalis) sau substantival (fab1'icensis,jabricensizis - 'fJa~p~x&pCL<; 
să fi marcat o conotaţie în plus faţă de ceva mai generalul XaAxE ue;, "fie
rar"; de aceea am tradus prin "armurier". 

Pentru forma xaLpo~e; vezi epigrama funerară de la Tomis de la 
Începutul sec. al IV~lea7G, al cărei text a fost preluat şi doar pe alocuri 
stângaci adaptat de o inscripţie callatiană încă inedită 77. 
--- Armurierul cretan surprins de moarte la Callatis trebuie să fi fost unul 
din acei meşteri itineranţi atât de tipici pentru epoca imperială târzie. In 
treacăt fie spus, aceasta este până acum singura menţiune a unui cretan 
în zonă . 

Inscripţii fragmentare de cuprins nesigur 

17. Inv. nr. 15967. Stelă de marmură spartă în toate părţile,desco
perită În condiţii necunoscute la Mangalia. Dimensiuni: O,21xO,145xO ,09. 
Scriere relativ îngrijită, Însă cu ligaturi : r. 1 (N +E); 3 (N + T); 5 (P+ T); 
h = 2,2-2,5 cm. Sec . al II-lea e.n. (Fig. 17). 

NE 
IBO)' 

.Q 01TO Y ____________ • ___ .. ______ ._ 

74) Pentru toate aceste sensuri (şi locurile care le atestă) vezi Tizesatwus Lillguas La
tinae, VI. fasc. r. 1913. s.u. fab ricalis şi fabric(i)ensis" fabricensius; ef. fabt'ieus, fabricabilis, 
jabricarnmtum. fabricarius (adi), fabricatio. fabricat ar, fabricatorius. fab,'icattls, Fabricius 

?i) Ibidem, s.u. fabrica. -avi, -atun" -are. 
76) Em. Popescu. IltscriPţiile greceşti şi lati", din secolele IV-XIII descoperite în Ro

mânia. Bucur~ti. 1976, nr. 18, r. 20 . . 
71) Muzeul "Callatis" din Mangalia, inv. nr. 1000. 
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Fig. 17 

4 NATO -:1 .. _________ _______ . ___ ___ _ _ 
_-\ PTPI 2: 2: 0 ________________ ____ _ . 
Al:E XO N __ . __ . ______ _________ . 

R.S: T ligat cu P.-R. 6: neclar dacă O sau O, Întrucât nu se păstrează 
decât partea de sus a corpului literei; N vizibil doar în partea sa superioară 
dar cert. 

Probabil, inscripţ i e funerară. 

18. Inv. nr. 1489 . Jumătatea din stânga a unei plăci de marmură 
descoperită în condiţi i necunoscute la Mangalia . Dimensiuni : 0,46 x O,31 X 
0,16. Datorită evidenţei refolosiri (probabil ca răzătoare), textul este foarte 
şters; el fusese dispus pe o suprafaţă netezită în prealabil, în vreme ce bor
dura a rămas neprelucrată. Scriere cu litere apicatae, adânc gravate (h = 
1,3-1,4 cm); alPha cu bara mediană frântă, eta cu bara orizontaîă fără in
cidenţă cu picioarele, omega uneori cu buclă şi picioruşe, alteori în formă 
de W cu extremităţile verticale . După aceste caracteristici, mijlocI.tl sec. 
al II- lea e.n. (Fig . 18). 

OE . ______ ._ E l'Q)PA. O. TEP . ____ __ _ _ 
_________ ____ ________ . T . _____ ____ _ ... 1 l: ____ o_o. 

E . ___ __ _______________ . 

O~ N . ____ O ______ _ _ 
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(\e E.9PA' 'l:'--

Fig, 18 

5 _________ ~p: ________ . p:.AI , ____________ . 

_________________ __ __ . KAH I:AI O 

___ .. __ _ . ____ _ ______ _ _ __ __ ~A __ __ ________________ o , 

__ _ _ _ _ _ ____ __ ___ _ _ _ _ _____ __ _ _ _ ___ ______ T ___ . ___ o . 

<PI N . ______ _ _ 

10 N . _____________ ____ Ţ ~ ____________ _ 

U'II NA ____________________________ .. __ 

~tacat 

J 

Lectura multor litere nesigură. -R. 5 : ultima literă neclară, O sau .o. 
Pare a fi o ep igrarnă funerară, care începe cu interj ecţia C), după 

care s-ar putea căuta genitivul E [ u J cppa [ ') J o [ po~], deş i spre finalul LI 
se vede neclar T ligat cu E ş i nesigur P. 

19 _ Inv . nr. 15939 _ Mic fragment din partea superioară a unei stele 
de calcar, spart la stânga, jos ş i la dreapta, descoperit în condiţii necu
noscute la Mangalia _ Sus se păstrează un fragment de la chenarul în re-
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lief. Dimensiuni: 0,33 xO,265 xO,13 . Grosimea chenarului = 0,205 m. 
Scriere cu litere adânc gravate . cu apices (h = 3 cm); omega cu bucla puter
nic profilată, fără incid"nţă cu picioruşele orizontale. Sec. al II-lea e.n. 
(Fig. 19). 

\ 

~ 

Fig. 19 

... ............... KEL1DN ................. . 

................. AI{AED .... ............ . 

R. 1: kappa nesigur, dar foarte probabil. 
Pare a fi piatră de mormânt. 
20. Inv. nr. 1444. Minuscul fragment de calcar spart în toate părţile 

descoperit în condiţii necunoscute ' la Mangalia. Dimensiuni: 0,13 X 0,165 X 
0,11. Litere de 4 cm. Sec. al II·lea e.n. (Fig. 20). 

Fig,. 20 
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___________ C:. E _____ _________ ___ . 

. ____ ____ Ol: _________________ . 

21. Inv. nr. 90. Mic fragment din partea stângă a unei stele din cal
car, provenind de la Mangalia. Dimensiuni: 0,19xO,148 x O,108 . Scris cu 
litere îngrijite, adânc gravate, cu apices; h = 2,3-2,5 cm. Sec. II-III e.n_ 
(Fig. 21). 

R_ 1: iota nesigur. 

Fig. 21 

MEJ\ 
TAK 
E 

ro N ___________________ ___ ___ _ 

MEM2 __ _______________ ______ _ 

TA KAI ______ _____ ___ ____ ___ . 

4 E N __________________ ______ ___ __ 

22_ Inv_ nr. 1458_ Fragment de stelă de calcar spart în toate părţile, 
descoperit în condiţii necunoscute la Mangalia. Dimensiuni : 0,22 X ° ,40 X 
0,125. Textul inscripţiei, gravat doar pe două rânduri, nu est e afectat decât 
în dreapta_ Scris neglijent; sigma lunar, omega de formă cursivă, Însă cu ex
termităţile drepte; h = 2-2,5 cm . În r. 1 ligatura N+T. Sec_ al III-lea 
e_n . (Fig. 22)_ 

II & '17 W \) TAP r ---------------------
CXO r-CABI O N _____ ___ __ ____ _______ _ 
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IT A NŢw N APî 

cxo YCA5 l0t'-J 

F ig. 22 

23. Inv . nr. 1518 . F ragment de stelă de marmură spart in toate păr
ţ ile , descoperit în condiţi i necunoscute la Mangal ia. Prelucrat atât pe faţa 
inscripţiei , cât ş i pe faţa parţial păstrată din dreapta. Dimensiuni : 0,38 X 
0,2 1 xO ,28 . Scriere elegantă , cu litere adânc gravate (h = 2,7-2,9 em) ; 
epsilon ş i sigma lunare r my de duct cursiv . Sec . al III-lea e.n . (Fig . 23). 

_________ ____________ . A ITI NJ:L ______________ _ 

_________________ ____ . KA.CXfT 1 . ___________ _ 

N. ______________ ______ _ 

R . 4 : ny nesigur (doar o hastă verticală). 
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Fig, 23 

Allu\J/\ 
)Ţ61 JJON 
\JACATTI 

T J\.F.XI-

După cuvântul ce poate fi restitu it în r. 278 , este vorba, probabil, 
de o listă cuprinzându-i pe membri i unei asoC1aţll. 

24. Inv. TIr. 81. Fragment de calcar gălbui spart sus, la stânga şi 
jos, descoperit în condiţii necunoscute la Mangalia. Scris neglij ent; epsilon 
lunar. Dimensiuni: O,27 x O,21 x O,19 . Litere de 3-3,5 cm . Sec. al III-lea 
e.l? (Fig, 24). 

4 

TA 

TETE 

OTI 
TEl 

R. 1: urme de la o hastă înainte de T. -R. 3: omiilron neSIgur . 

25. I nv. 2071. Coloană de marmură refolosită, descoperită în condiţ i i 
nescunoscute la Mangalia . Din fusul spart sus şi jos se păstrează în sec
ţiune ceva mai puţin decât jumătatea (gr. max. = 0,31 m, mai mid decât 
diametrul) ; înălţimea păstrată = 0, 58 m . Pe o lungime de 0,07 11'1 se păs
trează o mică parte n etezită menită a suporta i n scripţia . Scriere îngrijită , 
cu litere adânc gravate, cu ap'ices (h = 2,6-2,8 cm); epsilon ş i sigma lunare. 
S ec . al III- lea e.n . (Fig . 25). 

78) Pentru geÎ.6'(O)L[LO; (vezi Ad . Wilhelm, Anzeiger Wien, 1928, p . 137 - 142 = 
= Akademieschriften (n . 8) , II, p . 223- 230; F . Poland, Geschichte des griechischen Vereins
wesens, Leipzig, 1909, p. 4 11 - 113; L. R obert, Hellenica, 10, 1955, p . 40; idem , BCH, 102, 
1979, p . 529. G . Mihailov, IG13 P, p . 63 (c u numeroase exemple de pe coasta bulgară a :Mării 
Negre) ; pentru valoarea termenului în epoca 1'Omană vezi 1. Levy, Revue des Hudes juives, 
41, 1900, p . 182- 183; L. Robert. L es g ladialeuJ'S dans l'Orien t grec ,Paris, 1940, p . 276 sqq. ; 
D .. M. Pippidi, Studii dc istorie şi epigrafie (n . 21), p. 193- 196 = StC1., 14, 1972, p. 210-213. 
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Fig. 24 

Fig. 25 
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___ ___ . __ .... E ... __ ._ .... _ .. 

. _ .... _. __ . __ TA ___ __ .... . 

QN ____ .. 

4 o .. ____ .... _. 
CT ......... _ 

. ___ .•....... _ E N ...... _ ... . 

. _.. .......... El .. _ .... __ ... . 

8 

_ .. _......... A .... _ . ...... . 

R. 1: doar partea inferioară a unei litere probabil E lunar - R. 2: a doua 
literă , vizibilă numai în stânga, este de formă triunghiulară. - R. 4: a doua 
literă de formă rotundă (spărtura pe contur) . - R. 5: prima literă sigma 
lunar. -R. 7: theta. 

26. Inv . nr. 71. Fragment de calcar spart sus, jos şi la dreapta , pro
venind de la Mangalia . Dimensiuni: O ,19 X 0,155 X 0,09. Scris cu litere ne
îngrij ite ş i nealiniate : h = 2,4-3 cm . Sec. III-IV e.n . (Fig. 26). 

Fig. 26 

XISRA ........................ . 

XAP AR ............. ____ ._ .... . 

deces[ sentn!? _ ..... ; ....... _] 
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4 V ' ,f/'-") ] l.n) e L rcrs . . _______ ._ •• __ .. . 

~ . . . J OS ...... -- .. -... -..... . . 

Inscripţ ie în limba latină, probabil Iunerară . 

INSCRiPTIONS INEDITES DE CALLATIS DANS LES COLLECTIONS DU MUstE D'HISTOIRE 
ET D'ARCHEOLOGIE DE CONSTANTZA 

Resume 

Les auteurs pres.entent 26 i n.;cr i.ptions i nedites trouvecs a diff€:rcntes occasions fi. Man-
galia (ancienne Callatis) ou dans son territeire . 

1. Decret fragmentai re (I TIe s. av. l -C.). Quelques ligncs du disposi tif se laissent res' 
tituer d'apres un autre decret callati en (vo ir n . 2). 

2. Decret (Ile s. av. l-C. ) pour un gyrnna.sia.rquc, mcntlonnant entre autres les ephebes. 
C'est it 1 'heure qu'i l est le plus ancicn document callatien cOllcerna.nt les activites du gymnase, 
conuu d 'a; lleurs ~ l 'epoque romaine (n . 13 et 18) . Il complete , d'autre part , les informations 
sur la vie culturelle de Callatis hellenistique (n . 20-22). 

3. Monument honorifique (III s . a\' . ].-C.) pour un stratege qui avait defendu le terri
toire (la plus ancienne mention de la XO'p7. callatienne) . Le fonnula;re cn est tres proche 
des inscriptions de Rhamnous (n . 24 et 27). Il est possible que le stratege callatien ait livre it 
la suite d'un conflit avec une autre cite un nombre de strateges deserteurs . 

4. Monument honorifiquc (197 -198 ap . l-C. 1) pour Cosconius Gentianus Ce [ ... ]. 
I! d oit etre le meme legat de la Mesie Inferieure que celui mentionne par les monnaies de Mar
cianopol is et de Nicopolis ad Istrum, dont le nom a ete restitue egalement sur une inscription 
d'Olbia de 197 (cf. n. 35) . Sa mission se situe avant celle d'Ovinius Tertullus (20 juillet 198-
202). 

5. Monument honorifique (Ile s, ap. l -C.) hes fragmentaire, $ans doute pour un pon
tarque . 

6. Dedicace (Ile -IlIe s.) au Cavalier Thracc it une epithete incon!1ue jusqu'a present. 
7 -16. Inscriptions funeraires: 7 (IVe s_ av. J.-C.): fragmentaire; 8 (IlIe s. av. J.-C.); 

9 (Ile s .av. l-C.): le nom K01;U1;[",V (cf. n . 53- 54); 10 (fin du l er - debut du IIe s.): frag
ment d'i nscription en vers; d6funt originai re de Nicee; 11 (milieu du IIe s.) : fragment de for· 
mule interdisant de vi oler la tombe ; amende en cas de contravention i1 verser au fise et au 
delateur; 12-13 (Ile s . ); 14 (IlIe s.): fragments de vers; 15 (IlIe s.): fragmentaire; 
16 (IVe s.): epitaphe pour un Cretois, armurier it Callatis; questions linguistiques 
(zap>:",); = xaA>:~')<; ; <pa(3ptv.:&pSt<; = fabricalis; cL n . 74-75), 

17-Z6, Jllen,bra disiecla. 


