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INSCRIPŢII

RECENT DESCOPERITE IN SCYTHIA MINOR'

•

1. Inv. 21399. In colecţia Muzeului de istorie naţională ş i arheolog ie
Constanţa se află un fragm en t de inscripţie În limba latină pe o placă de
marmură, descoperit in 1976, În timpul lucrărilor agricole, la 8 km. S- E de
comuna Cobadin (j. Constanţa), În apropierea unei staţii de pompare a
apei, În zonă fiind observate cioburi şi pietre **.
Placa este spartă pe toate laturile, avînd următoarele dimensiun i:
17 cm.; lăţimea ~ 15 cm; grosimea ~ 10 cm.

Înălţimea ~

Din inscripţie se păstrează părţi din nouă rînduri, scrierea este Îngri1,1 -1,2 cm. Dintre caracterele pa leog raf ice amintim lipsa barei verticale a literei A. În rîndui 1 s-a
păstrat numai partea inferioară a literelor, distingÎndu-se bara din dreapta
a literei R, apoi S, o literă spartă, urmată de M, după care avem probabil
R şi 1, iar În ma rgine G. In rîndui 6 observăm folosirea lui Y (ca şi În rîndui
9), iar la sfîrşitul rîndului 6 se vede bucla unui P sau R. (Fig . 1)
jită, lipsesc ligaturile ; Înălţimea literelor este de

Fragmentul descoperit de curînd la Cobadin aparţine hotărnicie i
callatiene, după cum dovedesc caracterele paleografice, identice cu cele
de pe fragmentul latin publicat de Gr. Tocilescu 1, cît şi conţinutul general
al inscripţiei.
Din hotărnicia ca li atiană se cunoşteau pînă acum două exemplare
fragmentare În limba latină şi cîteva fragmente din varianta În limba
greacă. Primele două fragmente, unul În limba latină şi celălalt În greacă,
descoperite la Manga lia (Callatis) şi pub licate mai de mult de Gr. Toci• Lucrarea o fost prezentată sub titlul "/nscriptions Hkement d e co uverts en Scythie
/'o1ineure" la cel de al VII- lea Congres I nternaţional de epigraf~e g"reocă şi l atină. Con stanţa, 9-15 septembrie 1977.
.. Condiţiite de descoperire ne-au fost relata te de Gh. Papu c, căruia ii mulţumim
şi pe aceas tă cale.
1

Vezi nota 2.

V. BARBULESCU-MUNTEANU

128

lescu, amintesc pietrele de hotar cu numărul de ordine 12 pină la 25 2. Pe
al doilea fragment in limba latină figurează pietrele de hotar de la 21 la
26, reprezentind deci o altă copie a hotărniciei callatiene 3. În sfîrşit , alte
fragmente in limba greacă, semnalate mai intii de Th. Sauciuc-Săveanu,
dar identificate cu horothesia callatiană de L. Robert, menţionează bornele de la 37 la 41 4 şi de la 42 la 50 s.
Seria pietrelor Înşirate pe fragmentul de faţă in cep e cu numărul de
ordine 43, in rindul doi ci·tim .. [quadrage]nsimum tertium", zecimile sint
păstrate clar in rindul 3, .. quadragensi[mumJ" (sic) inc-eputul acestui numerol inti lnindu - se şi in rindurile 4 şi 7.
Existenţa exemplarului grec al horărniciei
callatiene, care aminteşte
pietrele de hotar de la 42 la 506 , a permis completarea fragmentului de
faţă după cum urmează:
.. [ .. . 0 lapide quadragensimo et secundo dextro]rs[u]m (s ive) sinistro]rs[ulm rig[ore recto ad lapidem quadrage]nsimum tertium [p., a lapide
quadragensimo tertio rigore reclo ad lapidem ]quadragensi[mum et quartum
p.I, a lapide quadragens.i mo et quarto rigore rectlo ad lapidem qu[adragensimum ei quinfum p . /, a lapide quadrogensimo et quint]o rigore recte
rad lapidem quadragensimum et sextium, qui est in flexu inter] ... MVLEN
et P (?) [p., a lapide quadragensimo et sextio rigore reclo ad la]pidem
qu[adragensimum et septimum P" a lapide quadragensimo et septimo
rig]are recto [ad lapidem quadragensimum et octavum, qui est in flexu
inter] I PVRG[. "
Fragmentul de inscripţie latină de mai sus permite cîteva precizări in
legătură cu linia de graniţă a teritoriului callatian intre bornele 43 şi 48.
După li terele păstrate in rindul 1 putem oompleta : detxro]rs[u]m (sive)
sinistro]rs[u]m rig[ore recto ... , privind direcţia graniţei Între pietrele
2 Gr. Tocilescu, AEM, 19, 1896, p. 103-106, nr. 59 (= idem, Fouilles el recherches
ufcfJeofogiques en Roumanie, Bucu.reşti, 1900. p. 112-115, nr. 7, fig . a-b) (IL. III , 14214 33 ,

IGR. 1.657.
3 N. Gaster, Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului Regional de
Arheologie Dobrogea. Studii Clasice. 5, 1963. p. 299- 300 (:::: idem, Noi monumente epigrafice din Scythia Minor. Constanţa, 1964. p. 67-69).
4 Th. Sauciuc-Săveonu. Callotis, în L'ArcheoJogie en Roumanie, Bucarest, 1938, p. 66 ;
idem, Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 250, nr. 16. L. Robert, REG, 1939, p. 483-484; idem,
Inscription du Musee de Constantsa. H ellenica, 1, 1940, p. 79-80.
5 Th . Sauciuc-Săveonu. Analele Dobrogei, 16, 1935, p, 163-165, L. Robert, REG, 1939,
p. 481-483; ,i dem, Hell enica, 1, 1940, p. 78-79.
6
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ş i 43 7 , iar rigare recta di n rindul 5 se referă la linia de hotar intre
bornele 45 şi 468 .
Mai importante sint insă rin durile 6 şi 9, in primul dintre acestea
fiind amintite ce le două aşezări (comunităţi ?) intre care era pla sată piatra
de hotar 469 , din prima denum ire păstrindu-se doar partea finală ... MYLEN,
iar din cea de a doua inceputul ei, P sau R, nici una neputind fi in să
completată 10. De asemenea, după literele păstrate in rindul 9, co n statăm
existe nţa un ui toponim in alcătuirea căruia i ntra Pyrgos (us), precedat probabi l de numele dat "turnul ui ", loc in apropierea căruia se afla borna 48".
Menţiunea din inscripţia de faţă nu este lipsită de im portanţă, deoa rece in Scythia Minor sînt cu noscute şi alte toponime core au componenţă
Pyrgos sa u Turris. Astfel, i n inscripţia descopepită la Histria, pusă de ţăranii
din Hora Dagei
(X6p" LI.&YEC» 12 este amintit Laikos Pyrgos (sau
A",kiiU fiupyo,), de pe d rumul litora l ului 13, ai cărui locuitori sint scutiţi
de anum ite sarc ini d e către guvernatorul Antonius Hiberus (138-139 e.n.)'4.
Tat pe litoral, in i mediata apropiere a Tomi sulu i, se afla vicus Turris Muca ... ,
cunoscut di ntr-o i n scripţie din prima jumătate a secolului al III - lea e.n. 1S ,
iar la sud de acest araş, o local itate cu nume ipot etic, Stratonis (T urris)'·
sau Stratoni 17 (Capul Tuzla ?).

42

7 In acest sens poate fi co mpletată ş i varianta in limba g-reocă: f&:.1t"o A[UOU ,",sa-laCi.pfct.k JoO"TOU ko:l a[SU't"EpOU ik 8e~twv (sau) E:~ &ptO''t'epw\I t7:'. eufki:lXv op6irv"
.... a, To! astf.;1 ca in nota precedentă: "anlo ).Wou TSGGapakoCHou kcd 1tE!J.IT't"OU b t'
EUI,. Cl'll

op6'1jv ... }

Din fra gm entul g rec se cunoaşte pozi ţia barnei 46 (Th. Sauciuc-Săveonu, op. cit..
p. 16. L Robert, op . cit.): ,,[ir.l ).(60\1 ,e:O"GlXpa.koO"TO'J kat Ek]TO'! o~ ics.ftvJ t [v] ka [fL1t'ij
tLSTct.ţu la care se adaugă; MYAEN ko:t TI .. .
10 ••. MYLEN. se fo l oseşte Y ca În PYRG ... din rindul 9 ; terminaţia in - en pare a
dovedi existe nţa unui nume grecesc care îşi păstrează in cazul acuza tliv (cerut de pre poziţia inter) forma greacă.
11 Th. Sauciuc-Săveonu, op. cit .• rindul 9. l. Robert, op. cit., "btl ),16ov ŢEO'alo::po::[
koa"f't'ov &yooov (după core urma) [ar; .ecrnv iv kcqJ.7t'n f1.€'t'o::~u ... JI nYPf ...
12 1. Stoian, selv. 2, 1951. 2. p. 137-157; idem, Daoia, NS, 3, 1959. p. 369-390.
J. ş i L Robert, Bulletin ~pigraphiqu e, 1958, 341 ; 1961, 426. R. Vulpe. Din istoria Dobro gei. 2. Bucureşti. 1968. p. 143-146. D. M. Pipp idi, Studii Clasice, 15. 1973, p. 169; idem ,
Vestigia, Mtinchen , 17, 1973. p . 112.
13 Da cia. NS, 3, 1959. p. 375--376, col. II. r. 11- 14: "lk -rou AtY0(..l.EVfoJu Aa~kOu
TIupyou ae!::v W8EUETO aGT1) l) ol)!-l0a(o: bobe; -ro 7t'pw'rov". Em. Doruţiu, llUpyOL - Turres.
SCIVA, 26, 1975, 2, p. 21 9-224. K. Miller, /tineraria Romana. Romische Reisewege an der
Hand der 7abu/a Peutingeriana, Suttgart, 1916, col. 247; Pyrgos.
14 W. HtitU , Antoninus Pius. 2. Pm ga , 1933, p. 121 ,(135 e .n.). A Stein, Die Legaten von Moesien, Budap esta, 1940, p. 69 (138 sau 139 e. n.), ef. R. Vulpe, op. cit., p . 145.
1S Cll, III, 7533 - Gr. Toci lescu. AEM, 6, 1882, p. 11 , nr. 19 ; id em, Fouilles et
recherches .... p. 108-109. nr. 2. V. Pârvon, Zidul cetăţii Tomis, ARMSI, ser. o It -a , 37,
1914- 191 5. p. 432- 433: Jdem, Histria 7. ARMSI, ser. a llI-a. 2, B u cureşti, 1923, p. 99,
n. 1 <.,'Du nremuca"). 1. 1. Russu, serv, .10, 1959, 1, p. 139- 140 (Moximin T"acul şi fiul).
1. Stoion , Tomitano. Bucureşti , 1962. p. 71, nr. 4.
15 Tab. Peul., VIII, 4; Sculum Durae Europ .• 12. ef. F.H .D.R ., 1, Bu cureşt i , 1964.
p. 738-739 ; 724-725. J. Weiss, Die Dobroudscha Alterlum, Sarajevo. 1911, p. 69. L Miti telu, BSNR, 1943, p. 85. R Vulpe, Hisfolre ancienne de la Dobroudja. Bucureşti, 1938,
p. 62-63. H. Slobozeonu, Materiale, 5, 1959, p. 735-739. D. M. Pip plidi , Din istoria Dobrogei. 1, Bu c ureşti, 1965. p. 148- 149, n. 40.
17 Cf. A Aricescu, Pontico, a. 1975, p. 322, core propune ş i for ma Stratonus (eventual Stratonum).
9
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Aceşti pyrgoi au fost pUŞI In leg ătură cu apărarea l itora lului (iniţiată
de Antoninus Pius)18, fie ou fost consideraţi la origine ferme (preromane),
pe lîngă care s-au dezvoltat apoi aşezări. independent de vreun sistem
defensiv 19 .

Avem dovedită În cazul de faţă existenţo mai timpunie a unui pyrgos 20 ,
decit cei pomeniţi În inscripţiile de mai sus, fără să putem preciza statutul

acestei

aşezări.

In inscripţia recent descopeni tă distingem trei nume fragmentare , in
preajma bornelor 46 şi 48, care se adaugă celorlalte patru toponime cunoscute din exemplarul grec al horothesiei cal latiene : kwl'-·~ 1<<<... , lîng ă care
se afla borna cu numărul de ordine 12 12, OU,xA ... , În dreptul căruia se afla
borna 1622 şi camunităţile A"~OAOSEl'JWV k ",t SlpSEW'J, despărţite de
borna 2223 .
Loca lizarea acestor a şezări e dificilă atît t i mp cit nrci una nu e confirmată de vre-Q inscripţie . liar d irecţia de numerotare a pietrelor rămîne
ipotetică. in rîndul 3 al exemplarului grec avem indica tă poziţia pietrei
de hatar 12
KOCAACh,So<;, fapt ce a determinat plasarea lo ca li tăţilor
amintite la nord ş i respectiv la sud de Callatis 2'.

a;ro

Aşa

cum se precizează intr-un studiu mai recent privind hotărnicia

caiiatiană25, aceste aşezări, care poartă nume vech i indig ene, g receşti sau
mai noi romane, ar trebui plasate mai degrabă spre marginea teritoriului,
18 S. Lambrino, Me/anges de Philo/ogie, de Utteralurc el d'Hisloire anciennes
ollerts ă J. Marouzeau, Paris, 1948, p. 326. 342- 343. R. Vu lp e, SCIV, 4, 1953, 3-4,
p. 738-739. r. Stoion, Dacia, NS, 3, 1959, p. 385, 389. R. Vulpe, Of O, 2, 1968, p. 143.
AI. Sueeveanu, RRH, 13, 1974,2, p. 229.
19 Cf. Em. Doruţiu, op. cit., p. 219-224.

20

Asupra datei hoto.rnide i

ea/loti onă

vezi nota 36.

Gr. Tooi/eseu. Fouilles el recherches ... , p. 114, b, rîndui 2:
fig. b se distinge KEL
21

" kw~Y)~ K~ ";

p. 113,

22 Ibidem , rindul 6; Se. Lombrino, Traces epigraphiques de cenluria tion romaine
en Scythie Mineure (Ro umanie). in Hommo...ge O- A/beri Grenier, Loto mus, 58. Bruxelles,
1962, p. 928-939 : " vicus Vallerii} sau Vaf[entis/".
23 Gr. Tocileseu, op. cit.. rindu l 12. M. Rostovzev, Storia economica e sociale de//'
/mpero Romana, Firenze, 1953, p. 287, n. 84, p. 288, n. 89 . V. Beşevli ev , Linguistique Ba l·
conique, 3, 1961, p. 67-70: toponimele în dina, crobidiee. AI. Suceveanu, Via,ta economică in Dobrogea romană, Bucureşti, 1977, p. 55-56 n. 288, p. 94. ldem, Ponti ca, 10,
1977, p. 113-114: "comunităţi săteşt i {~(Xp8twv, AO'('OAoae:~'''71'I ... ) ş i nu sote (viei)", locul
acestora "trebuie să fj fost in aşa numitele subseciva, care ieşeau din cadastrul propriu-zis 01 cetăţii ... ".
24 V. Pârva n. Ulmet um , ARMS I, ser. 11,34. 1912, horia: II? V. Sardes, ? V. Asbolodeina"
la N de Collatis; .. ? V. Ce .... ? V. Vot ... " la S·V de Ca llatis. Tot asfe l 10 R. Vulpe, O/O,
2, 1968, horta 2. TIR, L. 35, p. 24, Asbo/odina "nu departe de Collatis" : tot astfel despre
V. Ce ... 10 p. n; p. 78, V. Val ... AI. Suceveanu , Viaţa economică in Dobrogea romană,
fig. 1 : .. ? Val. ? V. Cei .. ." , la N de Ca/latis; ,,?Asbo/odina. ? Sardes", la S-V, de Cal/aUs.
Ibidem, p. 55 "kw~1') J(El ... desgiur nelocalizată " .
25 Em. Doruţiu-BoiIă, lur Abgrenzung des Territarium van KalJatis, Dodo, NS, 15,
1971, p. 325- 333.
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de o parte şi de alta a liniei de graniţă, deoarece În conformitate cu pă
mînturile lor se fÎxau pietrele de hotar26 .
Este bine cunoscută Hotărnicia guvernatorului M. laberius Maximus
din anul 100 e.n. , care preciza fjnes Histrionorum, respectiv Ilimitele de nord,
vest şi sud ole teritoriului histrion, pe baza unor frontiere naturale (cursuri
de apă, dealuri)21.
Chiar dacă delimitarea teritoriu l ui callatian
s-a făcut În alt mod,
bornele vor fi marcat În primul rînd limitele faţă de teritori ile vecine,
fiind mai puţin probabilă plasarea pietrelor de hotar pe Htoral'" S-ar putea
explica În acest caz numărul redus de borne - 50 - cunoscut pînă acum
din fragmentele hotărniciei callatiene.
Cu toate acestea, deoarece nu avem textul integra l al documentului
amintit, presupunem că bornele au fost mai numeroase in realitate. Pe
de o parte dato ri tă faptului că distanţele dintre ele erau mici; În fragmentele păstrate ale hotărni oiei callatiene sint menţionate următoarele
distanţe : 1000 de picioare (de trei ori), 2000 (de trei ori) şi O dată 2400
picioare (respectiv 300, 600 şi 710 m) 28. Pe de altă parte numărul considerabil de borne poate fi presupus şi pe baza Întinderii destul de mari a terito ri ulu i callatian 29 : I'imita sa sud ică se afla la aproximativ 25 km. de Callatis,
cum ne dovedeşte inscripţia : " F(ines) terr(ae) Call(atidisl", descoperită la
Kalaicidere (azi Tvărdiţa din R. P. Bulgaria), la aproximativ 12 km. vest de
coastă30,

Este greu de spus dacă fragmentul descoperit la Cobadin poate f i
pus in legătură cu limita vestică a teritoriului eaUatian, deoarece, după
grafie, pare a face parte din acelaşi exemplar cu fragmentul latin publiIbidem, p. 333. AI. Suceveonu, op. cit., p. 94: kWlJ.'fJ KE~ ... , OIJct),.. "organizate În
de viei, populaţia de aici va fi avut po sesiuni de ,interpretat moi curin d ca og,i
vectigo/es, ele ieşind desigur din cada stru l propriu-zis 01 cetăţii" (ibidem nota 202;
" Aceşti agri vietigafes vor fi fost În aşa numitele subseciva). VeZii În acest sens supra
nota 23.
27 D. M. Pippidi, Contrlbulii la istoria veche a României 2, Bucureşti, 1967, p. 349-385
(bibliografia problemei) .
••• Indicaţiile din hatărnicie in legă tu ră cu poziţia unor pietre de hotar (deci cursu l
liniei de graniţă) - in lIexu, EIJ kctfLit"ÎÎ" dextrolsum, sinist,orsum, e:k od;~w'J, Eţ ctptGHpW"
Întăresc deopotrivă presupunerea că pietrele nu se puteau ofla pe litoral.
28 Sc. lambrino, op. cit., pomind de la foptul că distanţa de 2400 paşi corespund e
cu latura clasică a unei centurii, consideră că În tef1itoriul callatian a avut loc o atri buire a loturilor de pămint prin centuriatio. Mai exact despre această problemă Al. Suce.
veonu, op. cit., p. 55, 94. Em. Doruţiu-BoiIă, ap. cit., p. 331-333 : documentul reprezintă
a {imitatia a teritoriu l ui cal/atian .
. 29 Memnon, f, Gr. Hist., III, B, p. 347-348, 13 (21) : aminteşte de conflictul dintre
Byzanţ şi Callatis (aliată cu histrienii), către anu l 260 Î.e.n., pentru "emporiul de la
Tomis, care se află in vecinătatea callatienilor" (ef, FHDR, 1. p. 511), 'referÎndu-se desigur la vecinătatea territoriilor respective (ef, D. M, Pippidi, Contribuţii 2, p. 155. n. 124 ,
p. 175 : idem, 010, 1, Bucureşt i, 1965, p. 197).
30 C. Jirecec, AEM, 10, 1886, p. 19', nr. 2 (= Cll, III. 7587) ; ibidem, p. 190, nr. 1
( = G. Miha'Îiov, IGB 2,
5) : II'" 130('.1)11) [SÎÎIl0<; Ka:AÂ]cx·nctIJwfIJ .. • (inscripţie descoperită la
Jalâ-juc-orman (azi Gosicane). Cf, R, Vulpe, HAO, p, 200, n.1. Em. Doruţiu-Boi Iă , op, cit.,
p. 332, n. la. A. Stefan, Dacia, NS, 19, 1975, p. 167. Faptu l că linsori pţia a fost găsită la
12 km. vest de coastă poate susţine ipoteza fo rmulată mai sus in legătură cu plasarea
bornelor la marginea teritoriu l ui şi nu pe litoral.
26
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cat de Or. Tocilescu, găsit la Callatis31 , acolo unde a fost expusă În primul
rînd hotărnicia . Amintim totuşi că spre E de Cobadin, la Mi'pi'ştea, a fost
găsit un Stilp miliar din vremea lui Valens, pe care apare notat: ..... a C[a]lla[lide ?] m(ilia) p(assum) VI", marcînd, se pare, colţu'l de nord-vest al
teritoriului callatian 32 ,
Păstrarea arha'iasmului guadragenismum În fragment ul de faţă, ca şi
vicensimum în celelalte fragmente in limba latină33, probează existenţa unor
documente mai vechi de hotărnicie 34 (ţinînd cont de raporturile timpurii d,intre Roma şi Callatis, marcate de Încheierea unui foedus in sec. I i.e.n.J35,
După paleografia fragmentelor păstrate 36 , după data hotărniciei histriene - anul 100 e.n., se poate aprecia că operaţiunea de !imitatia a
teritoriului callat,ian s- a Înfăptuit in timpul lui Traian 37 , perioadă de intensă
activitate administrativă si militară la Dunărea de J05 38 ,
2. Inv. 21400. Inscripţie în limba greacă pe o placă de calcar gălbu ii
descoperită întîmplător la Tariverde, la aproximativ 0,5 km. vest de şoseaua
Constanţa -Tulcea.
Piatra este mai îngustă în partea superioară, căpătînd o formă rotunjită prin tocire; calcarul este erodat pe întreaga suprafaţă a piesei. Dimensiuni : înălţimea ~ 0,850 m ; lăţimea ~ 0,40 m ; grosimea ~ 0,220,28 m.
Textul este dispus În partea superioară a pietrei, pe ambele feţe, pe
cite două rinduri.
Înălţimea literelor este de 8,5- 9,5 cm, Literele, adînc săpate , au o
formă uşor neregulată ; ~ este lunar.
I nscripţia de pe faţa l - a (Fig . 2)
KACI
ANA
31 Gr. Todlescu, AEM, 19. 1896, p . 103-106, nr. 59 : exemplarul o găsit "in ruinele

unei case din Mangalia",
32 Idem, AEM, 14, 1891, p. 37, nr. 96 (= CIL, III, 12518, 13756), R. Vulpe, DID, 2,
harta II. Em. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolul IV-XIII descoperite in
România, Bucureşt.i. 1976. p. 124-125, nr. 8l.
31 Supra, notele 2 si 3.
34 N. Gosta-r, Noi' ~onumente epigrafice din Scythia Minor, p. 69. R. Vulpe, op. cit,
p. 54. A. Stefan, op. cit.
35 D. M. Pippidi, In jurul datei tratatului Roma-Cal/afis. Studii Clasice. 15, 1973.
p. 57-67; idem, Scythia Minora. Recherches sur les c%nies grecques du Uttaral reumain
de la mer Noire, p . 166-167; AI. Suceveonu. Două note privind istoria Moesiei În secolul I Î,e.n. Pontico, 2, 1969, p. 269- 274.
36 Excepţ i e pare a face fragmentul publicat de N . Gostor (supra, nota 3) probabil
un exemplar recopict mai tirz;1u, ef. AI. Suceveanu, Ponhico, 10, 1977. p. 113, n. 168.
37 Se. lambrino, op. cit., p. 939. Em. Dowţiu-BoiIă, op. cit. , p. 331.
38 R. Vulpe, op. cit., p. 117- 129; p. 49 şi Uirm. Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 23, 1972,
1, p. 45--61.
u .. '" Insoripţia a fost găs'ită În grădina săteanului Cojo Vas-ile, in urma lucrcărilor
agricole, la adincimea de 0,60 m. lIn acelaşi loc au fost scoase la iveală piet re de mărimi
diferite care alcătuiau un fel de pavaj pe un strat de pămînt galben, cum am putut
observa la faţa locului Împ' reună cu colegul C. Sta\o\ru. Mulţumim pe această cale profesorului Cociu din Tariverd(~, core a anunţat direcţia Muzeului constăţean despre descope -

rirea acestei piese.
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Inscripţia de pe faţa a II-a (Fig. 3)

CI1HA
AOYXA
Constatăm asemanari palograf.ice şi de conţinut cu cele dauă inscripţii
rupestre de la Casian (fos Şeremet), situate la aproximativ 10 km. S-V de
Tariverde. V. Pârvan 3", editorul acestora, traducea
prima
J nscripţie 
,,~?OL kaaLO',;V6)\I k,d (jrr;-fjJ..ouxa." - marginile Casioni lor şi spelunca", iar
pe cea de a doua ,,5pot Kocc",,,vwv rJ1C'f[l-.ouXW'l", - "marginile Casianilor [şi]
speluncilo"'o, datÎndu-le În sec. II - III e.n. După părerea aceluiaşi autor
inscripţiile dovedesc prezenţa peşterilor cu caracter relig i os (a1t1)AoUxoct),
făcînd

in acest sens o

amplă

descriere a zonei ca loc de cult. Posibil a

se fi adorat acolo Zeus Casius'1, după care a fost numită şi aşezarea din
vecinătate, locuitorii acesteia - o~ KaCna\lOL filind menţionaţi in ambele
inscripţii. lim itele acestui vicus Casianus sau Casianum, Întins probabil
pe podi~ul dintre Esteru, Pazarlia (azi Tirguşor) şi valea Casimcei, treceau
pe la Şeremet, stîncile epigrafice servind ca pietre de hotar. Tot Pârvan
adaugă Însă că numele localităţii puteau să vină de la un simplu cetă
ţean Casius sau Casianus, după un procedeu bine cunoscute În Dobrogea.
Problema a fost reluată pe larg într-un studiu publicat de curind de
R. Vulpe 42, care consideră că "opaL l(o:.<Ha'JW'/' nu se referă la limitele
unui VicU5 Casionus sau Cosianum 43, <Ci ale unui sanduar, În forma unui
amfitiatru natural, unde era adara t Zeus Casios". in noua interpretare
conţinutul celo r două inscripţii capătă un alt sens: pnima i nscripţie "OPOt KaGLCt.'Jwv kO'.l cr7t"t]AOUXa" - ar putea să semnHice existenţa sanctuarului şi a unei singure grote în interiorul acestuia. iar cea de a doua I'0POt Kacrw:'Jw'J (JJ!'~),ouxwv" - . tradusă de autorul citat: " Hotarele peşte
rilor casia ne". ar putea defini un spaţiu anex compus din mai multe grote,
aparţinînd deopotrivă lui Zeus Casios'S.
Se ada ugă, În sfîrş it. că numele Kacna'Jot, scr.is cu un sin gur sigmo.
nu poate deriva din cognomen-ul roman Cassjanus, scris cu doi s. ci d in
Descoperiri nouă in Scythia Minor, ARMSI , ser. 2, 35, 1912-1 913, p. 532-538 .
Ibidem, p. 536, n. 1 : in cazul celei de a doua linscrlpţii a fost omis klXL
.1 Ibidem, p. 536-537 : sînt amintiţi Însă in acest sens şi Sol In victus Mithras, Cybela -Mag na Mater, Dionysos şi Demete:r: idem, Inceputurile vieţii romane la gurile Dună
rii, Bucureşti, 1923, p. 147 : Mithras, zeitatea adorată in peşterile de la Şeremet.
42 R. Vu lpe, Le sancluaire de Zeus Casios de Şeremet el le probleme d' un Vicus
Cassianus, În Epigraphico, Travaux dedies au Vile Congres d epigraphie grecque et latine,
Constantza, 9-15 septembrie 1977, Bucureşti, 1977, p. 113-130 .
• 3 Ibidem , p. 123-124, 129. Se expri mă pă-re rea că inscripţiile nu putea serv i drept
pietre de hotar d in următoarele motive: erau plasate in locuri ascunse, inaccesibi le circulaţiei ; sint foarte ap-ropiate una de cealaltă (moi puţin de 200 m.) : pentru o se fixa
limitele administrative nu se utilizau rrooi le naturale, ci bornele mobile; in sc-ripţi i le sînt
in limba greacă (într-o p'rovincie de limbă latină) ; lipse şte o menţiune precisă asupra
unităţii adm:inistrative delimitate; n-au fost constatate arheologic urmele acestui ViCU5, etc.
44 Ibidem, p. 119, fig. 6 ş i 7; p. 125 şi urm .
., Ibidem, p . 127- 128.
39
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cel al di v inităţ ii de origine siria n ă , Zeus Casios, scris şi pronu nţa t cu un
singur 5 46 .
Asupra semnificaţiei celar două inscripţii de la Casion (Şeremet) s-a
oprit şi N. Gostor 47, care era de părere că acestea in dică linia de demarcaţie
intre do uă localităţi. In aces t sens prima in scripţie a fost citită: "opm
KC(Jl:(IJi)'J kcd. L7t"'lAOUZIX(\lWV)". iar cea de o doua "opa'. KIXQ"w:\lw'I (kcd)
~7C~)'OUXW'l respectiv in latineşte .. fi nes Cas(s)ianorum et Spe lu chanorum" 48,
După opinia aceluiaşi autor numele primei local ităţi - vicus Cas(s)iani
- derivă mai d egrabă din cognomen-ul Cas(s)ianus decit d in gentiliciul Cas(s)ius 49 , iar cea de a doua loca li tate, C"'r,),ouXO( (vicus Speluchanorum)50, a
fost den um ită astfel d upă numeroasele peşteri existente in zonă51.
Insc ri pţia descoperită la Tariverde are aspect de bornă, atit p rin formă,
cit şi prin d i spunerea ce lor două nume pe o parte ş i pe ceala l tă a pietrei.
În legătură cu prima denum ine - KO:(H~'I"', e mai puţin probabil că
ne aflăm În faţa unui ad jectiv 52 , ci mai degrabă este transcrierea numelui
roman Cos(s )ian a 53 . Reamintlim În acest sens că in inscripţiile de la Casian
se observă influenţa romană atit in sufixul - CX'JOl al num elui Kcxmcx'Jof 54 ,
cît ş i În cuvintul G'itr/Aou"JP.. aşa cum am subliniat mai sus 55 .
În ce pri veşte cealaltă denumire, C1t'f)).)\OUX17.., ea apare ca În prima
inscripţie de la Casian (opm K()',(J'l~\lW'J kcd G7t1J"OUxa), cu singura deose46 Ib idem, p. 130. R. Vulpe,
Dunării 2, Bucureşti, 1974, p.

gurile

Adnotaţii la

V. Pârvan, Inceputurile vieţi i romane fa

179, n. 226.

47 i:tudes epigraphiq ues, IV, va apare În Arheologio Moldovei, 8. Amintim si cu
acest prilej gene rozitatea cu core regretatul profesor ieşean ne"a pus stud i ul la disp~ziţie.
48 Ibidem: in prima inscripţie la picidu l o comis o greşeală în privinţa cuvintului
aT:u),oux.o: , forma corectă fiind cr1t;<jAOU;r.WV (păstrată in i nscripţia o doua, in acord cu
ko:crl:l'Jw'J). Posibil că scribu l să fi ezitat Între LY-Ij),auX(7)'J
ş i Lit·I) /,auza.: (vwv) . In legă
tură cu cea de a doua inscri pţie, [a fel ca V. Pârvon, consideră că a fost om is ko:l.
49 Ibidem, notele 48- 52: vici di n Dobrogea, core poartă denumiri provenite d in
cognomia şi nu din genUlicia.
50 Ibidem. notele 34 şi 35: cuvintul O'TD1/,auZO: nu este scris corect nici în greacă
(ai': '(I)'uy~ - uyyo<;) , nici În lotină (spelunca), ci este probabil transcrierea cuvintului lotin
speluca (scris cu khi În loc de koppa) termen intilnit in mai multe limbi şi d ial ecte
romanice.
51 V. Porvon, Descoperiri nouă În Scythia Minor, p. 532. R. Vulpe, Epigraphica, p.
126, d. N. Gostar, op. cit., n. 41 .
52 R. Vulpe, op. cit., p. 128, nota 24 : " l a plaque pro .... ient, proboblement, toujours
du sanctuaire de Seremet"Cosion, representont une borne mobile qui separai t , peutetre, 10 grotte des autres (lepa,) Ko:crw:'Ji(cor an ne soureit vo i r dens le mofKo:crlO:\li qu'un
pluriel, se ns rapp ort gmmmatica i avec le singulier de (t7t·IjAOUXa.:). II faudroit, en ce
cos, re .... iser oussi I'interpretotion du plu riel Ka.:c;t<xv(7)'J de nos inscriptions rupestres comme
concernant des thia sistes et lui substituer I'idee colective de lieux consacres 6. Zeus
Casios en plein ai" 6. Ia difference du culte dans les grottes" .
.
S3 liro Kujanto, The Latin Cognomina, H elsinki , 1965, p. 35, 144: Cos(s)lanus!na.
Este mai greu să ne gind im la t ranspunerea unu i adjectiv latin, ca$iana - kocO'(C;)~oi'lct, În acord cu aIT'1j),ou%o:, Întrucit cele două cuvinte sînt scrise pe o faţă şi pe
cealaltă o pietrei.
54 R. Vulpe, op. cit ., p. 126
55

Supra nota 50
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bire că aici este scrisă cu dai

b"

formă

întîlnită

astfel pentru prima

da tăS6 .
Inscripţia de la Tarive rde era deci o bornă care ma rca hotaru l Între

I\o:o(a)""',, şi ~"'~), (),)ouy." " ,
In dicaţia sumară de pe piatră nu ne permite să cunoaştem semnificaţi a depl ină a celor două toponime. Cas(s)iana (deci nu vicus Casian us
sau Casianu m cum s-a presupus) va fi fost probabil o kWfL'~ KM(a)L,z"",*****.
~7t'~A (J,)OUZ"', nume dat după o caracteristică a locului, se în tî lneşte în
diverse forme şi în alte regiuni din Imperiu S8 .
I mportanţa inscripţiei de ia Tari verde co n stă în fap tul că a testă încă
o dată ex istenţa celor două toponime in terito riul htstrian. Este mai greu
de precizat dacă locul bornei va fi fost iniţial la Tariverde sau mai degrabă
a fos t adusă din zona Casian 59 .
Borna descop e ri tă la Tariverde, la fel ca inscripţii l e rupestre de la
Casian (Seremet), datează de la sfî rş i t ul seco lului al II -lea sau ma i probabil din prima jumătate a secolului al II I -lea e.n .

RESUME

INSCRIPlIONS RECEMMENT DKOU\'ERTES EN SCYTHIE MINEURE
1, In v. 21399 (Musee orcheologique ele Constanţa). II s'agit d'un fragment d' inscription latine, trouve en 1976, ou kilometre 8 sud-est de la commune de Cobedin
(dept. de Constanţa) . Dimensions d e 10 piece: hauteur = 17 cm, ; largeur = 15 c m. ;
epoisseur - 10 cm. (fig. 1). La hauteur des lettres vade entre 1,1-1,2 cm.
Sen appart en ance
I' abornement cal'atlen est atte ste par les caracteres paleogroph iques de I'inscription. rIs sont indentiques
ceux du fragment d'inscriptio n la tine
publie por Gr. TooilescLI et conforme avec le contenu general de la-dite ~ ns cr ipt ion
( note 2).
l'essoi de completer le present fragment s' en est trouve sensib lement facilite par
j'exi stence de la versio n grecque de I'abornement de Calla tis, qu i men tionne les pierres
bornales de 42
50 (note 5).
•
Su r le fragment trouve dernÎerement f igurent les pierres bornales
partir de la
43 (Iign e 2) et, d 'apres les comph§ments reclames por le reste de I 'insc~ipt i on , on
peut înduire qu'elle comporta it le s pierres bornales jusqu'â la 48 .
Les toponymes figurent aux lignes 6 et 9 de ['inscription, mais seu leme nt
I'etat
fragmentoire. Selan les lettres conservees dans la ligne 9, on suppose l'existence d'un
toponyme dans la co mposition duque l entroit (P yrgos(us) ; en Scythia Minor on connait
egolement d'autre toponymes qui ont dans leur composition Pyrgos ou Turris.

o

a

a

o

o

56 S-ar putea ca primul A, aflat chior in marginea pietrei , să fi fost repetat mai
clar de lap icid in rîndui 2.
S7 Cf. N . G ostar, op. cit,
x x x x x Sugest ia o datorăm lui
58 N. Gostar, op. cit.
59 R. Vulpe,

supro, nota 52,

Al. Sucevea nu.

căruia Îi mulţumim şi cu acest pril ej.
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les noms i ndi ques dans ce fragment s'ajiutent

QUX

cutte toponymes connus por

"intermediai re de "exemploire grec de I'abornement eallatien (nates 21-23). La locoli satian de ces hobitats demeure difficile tont que nul n'est confirme por une inscru ption

el la direction du numerotoge des bornes reste hypothetique. l 'emplocement de ces
loca l ;h~ s est plus probable â la merge du tel1flitoire, d'un cOte et de I'aut...e de la ligne
de frontiere. cor ,'est conformement QUX terrcins de ces locolites-Ia qu'on fixa'it les
bornes-limite.
L'emploi de "orchoisme quodrogensimum (de meme que v;censimum dans les
frogments antl~r ri eurs) oinsÎ que les corocteres poleogTOphiques prouvent que le frag ment s'integre a I'obornement callatien, dotont depuis le fin du I·er siecle de n.e. ou
debut du ll·em e siecle de n.e.
2. Inv. 21400 (Musee de Constanţa). Inscriptian en grec sur une plaque caleoire
jaunatre, decauverte CI Tariverde (dept. de Con sto nto) , a envi ran 0.5 km ouest por
rapport â la choussee Constonţo·Tu\ceo. D i mensions de la pilke: hauteur = 0,805 m ;
largeur
0,40 m ; epoisseur varia bie entre 0.22 et 0,28 m.
L'inscription est dispose a la partie superieure de la pierre; sur le deux foces il y
a deux lig nes (fig. 2). La houteu:r des lettres : 8,5-9 cm. L'inscriptian presente des similitudes pa leogrophiques et de contenue avec deux
inscriptions rupestres de Şeremet·Casian (note 39) situees â oppraximativement 10 km
sud-auest de Toriverde.

=

La pierre o I'aspect d'une barne, selan la forme et
les deux foces.

10 transpositian du text sur

A prapos de la premiere denomi nation KlXouiva:, on suppose qu'elle soit la transcription du nom .romain Cas(s)iona. O'outrement, dans les .inscriptions de Cosion an
remorque I'nfluence -romoine oinsi dans le suffixe - ccvo~ du nom Kcxo~cxvot que dans
le mot mT1)AOUXa.·
En ce qui concerne la denomination CYAAOUXCX, elle apparait comme dans la
premiere inscription de Casion
une seu le difference: elle est ecrite ici ovec deux
~. fo r me oins; rencontree pour la premiere fois.

o

L' inscription de Tariverde etait dane une barne qui marquoit
et C7tAAOU;(CX.

la limite entre

K<x{O" ) ~&v<x

L'inscription recemment decauverte il Tor.iverde, oinsi que cel les de Cosion (Şere 
met), date d e 10 fin du 11- e siecle ou plus proba ble ment de la premiere moitie du III·
siecle.

