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STILPI MILlARI

INEDIŢI

DIN SCYTHIA MINOR

M . • BARBULESCU-MUNTEANU şi A. RADULESCU

Impor tanţa drum w'ilor pentru v iaţa econ0mică şi milit~rii, 'Pentru
administraţia
rînduri 1.

provinciei Moesia Inferior, a fost

subliniată

in , ,repetate '

Cî ţiva stîlpi miliari, din descoperirile m ai vechi sau găsiţi rece nt
în Dobrogea, prilejuiesc o nouă discuţie în legătură 'c u 'drumlil de' pe
limes-u! scythic, cel de pe litoral, precum şi unele că i de acces secundare,
în sec. II-IV e.n.
.
l. Inv. 29701 (Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa =
MINAC). In timpul lucrărilor agricole din primăvare anu!lui 1980 au
i eşit la i veală, în livada din marginea de est a localităţii Toplau (j ud .
Constanţa), doi stîlpi miliari, aflaţi la o distan ţă de aproximativ 1,5 km
unul de altul ' (fig. 6).
Primul milliarium, din calcar poros, păs trat în întregime,
a fost găsit in partea de N a livezii amintite '*. Dimensiuni: înălţi
mea = 1,82 m, din care postamentul de 0,50 m ; d iametrul coloanei
0,40 m (la ba ză) - 0,35 m (Ia vîrf) (fig. 1 a, b).
Textul inscripţiei, dispus pe 17 rînduri, se conservă în totalitate;
literele, înalte de 0,035-0,06 m, sînt bine ()()nturate, caloarul permiţînd
şănţuirea l argă a barelor, cu apices. Ligaturi, la sfîrşi tul rî ndului 4,
A cu B şi în r. 9, A .cu V. Pr ime le litere din r. 11, deşi martelate, se
disting încă, restul n umel ui l'lli Geta a rămas intact pe piatră; la
începutul r . 12 este afectat cuvîntul Caes(aT). Fig. 1 c.
1 V. P ârva n, Cetatea Ulmetum, 1, ARMSI, ser. 2, 34, 1912, p. 576 şi urm.
R. Vulpe, 1. Barnea, Din istoria Dobrogei, 2, Bucureş ti , 1968, passim. Al. Suceveanu, Viaţa econom ică în D obrogea romană, Bucureşti, 1975, passim . A. Aricescu,
Drumul militar de la Noviodnum la Callatis în lumina itinerariiloT antice, Pontica, 8, 1975, p. 315- 239. V. H. Bauman n , Despre u n stîlp mUiaT descoper it la.
mănăstiTea Semn (jud. Tulc ea), P ontica, 10, 1977, p. 325-331.
* Cel de a l doilea stilp m iliar de la Topalu , 'din secol ul III e.n., va constitui
subiectul unei comun icări v ii toa re.
*'" t n urma arăturii ieşise la iveală posiam entul stîlpului , cum am putut
constata la faţa locului î mpre un ă cu colegu l N. Chelu ţă -G eorgescu, care ne-a făcut
cun os cută descoperirea.
•
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b

Fig. 1 a. Stî.lp miHar din anul 200 C.D. descoperit la Topalu (jud. Constanta),
b. Detaliu.

de pe stîlpul de la Topalu ,este UJll1latoarea :
Imp(erator) Caes(ar)
L(ucius) Septim(ius) Seve
rus P(iUS) Pertin(ax)
Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus)
5 Part(hicus) max(imus) pont(ifex)
max(imus) trib(unicia) pot(estate) VIII
imp(erator) XI et

Inscripţia
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Fig. 1

ŞiA.

RADULESCU

th

Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius)
Antoninus Aug(ustm)
la trib(unicia) pot(estate) II et
[L(ucius)] Septim(ius) G€ta
C]aes(ar) Aug(ustus)
restituer(uni)
per C(aium) Ov(i)nium
15 Tertullum leg(atum)
A:ug(~torum duorum) pr(o) pr(aetore)
V
In traducere :
,;Impăratul Caeşar Lucius &1ptimius ' Severus Pius Pertinax Augustus, învingător al arabilor, al adiabenilor, mare învingător al parţilor, mare pontif, investit cu puterea tribuniciană pentru a opta oară ,
salutat imperatoT pentru a unsprăzecea oară şi impăratujl Caesar Ma rcus
Aurelius Antoninus Augustus, investit cu puterea tribuniciană pentru a
doua oară şi L. Septimius Geta Caesar Augustus au refăcut (aceSt drum)
prin îngrijirea lui Caius Ovinius Tertullus, legat imperial de rang pretorian, cinci mii de paşi".
Data inscripţiei este deci într.e 10 XII 199 şi 9 XII 200 e.n. , cînd
Septimius Severus deţine pentru a VlII-a oară puterea tribunician ă 2.
2 W. Liebenam, Fasti Consulares Imperii Romani, Bonn"
, 1909, p. 109-110.
J. E. Sandys, Latin Epigraphy 2, Groningen, 1969, p. 247.
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Se omite in text titlul de pater patriae al lui Septimius Seve~.
în schimb Geta este numit. ca de obicei; Caesar ' Augustus 3; de ·fapt prin
AVGG din r.17 se precizează că doar primii doi - Septimius Severus.
şi CaracaU .. - erau asociaţi la domnie. In legătură cu aceasta remarcăm
că C. Ovini:us Terrullus
apare mai rar menţionat ca legat propretor
al celor doi Augusti - leg. Augg. pr. pr.
Opera copstruHivă întreprinsă la Dunărea de' Jos de guvernatorul
C. Ovinius Tertullus (198~202 e.n.) este bine cunsocută. AmiIJJtim astfel
că al.! f9§.Lgescoperjţi pînă acum pe teritoriul Dobrogei 9 stilpi miliari
din anul 200 e.n. : pe drumul dunărean la Axiopolis (Cernavodă) ". Seimenii Mari 5. Topailu (cel de mai sus) •.Cgrsium, (Hîrşova) - două .. ex-emplare 6. Aegyssus (Tukea) 7. iar pe cel al literalului la Săceie (fost
Peletlia) 8 şi Tomis 9 (mai jos nr. 2). precum şi un exemplar la Plopeni,
pe una din căile de acces secundare (nr. 3).
Mai impar'tant de subliniat este faptul că cei cinci mii de paşi
(= 7.395 km) notaţi pe miliarul de la Topalu •••• reprezintă distanţa
din locul descoperirii pină ,l a cetatea Capidava. Presupunem deci că.
stilpul miliar de la Topalu. aflat pe locul său din vechime. consemna
drumUl reparat între Capidava 10 şi aşezarea (fortificaţia '1) următoare de'
la Topalu 11. aceasta din urmă. plasată însă mai spre nord.
Totodată. raportînd cei doi stilpi miliari descoperiţi anul acesta la
Topalu. al doilea la aproximativ 1.5 km sud de cel de mai sus. putem
restitui traseul drumului antic în dreptul oomunei Topalu. drum aflat.
la circa 2 km est de cel actupl (fig. 6).
Aminteam mai sus că de la Hirşova (CarsiumJ .p rovin alţi eloi
stîlpi miliari 'din anul 200 e.n .• pe unul dinltire aceştia figurează X ID.p. 12:
(o~ 14.79 km). mi!liaml marcind probabil refacerea drumului de pe
limes-ul scythic. Intre Topalu şi Hîrşova. Intr-adevăr. dacă adunăm cei.
V m.p. de pe stîlpul de la Topalu. cu X m .p. de pe cel de la Hîrşova,
rezultă XV m.p. (~ 22.185 km). adică o distanţă apropiată de cea ineli- '
cată în intinerariile antice între Capidava 'ii Carsium. de XVIII m.p . '3'
3 R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine"'. Paris, 1914, p. 211, n. 4. R. Vulpe,.
DID. 2. p. 188. n. 33.
, CIL. III. 7602.
5 Gr. Florescu, BeMI, 17, 1924, p. 88- 90.
6 CIL. 111. 76.03- 7604.
7 Gr. Tocilescu, Fouilles ' et recherches archeologiques en Roumanie, Bucu-·
reşti, 1900, p. 211, nr. 39.
8 CIL. 111, 14461.
9 R. Vulpe, op . cit., p. 192, n. 56. L. Hollenstein, Zu den Meilensteinen der '
romischen Provinzen Thracia und Moesia Inferior, Studia Balcanica, 10. Recherches de geographie historique, Sofia, 1975, p. 31, nr. 22, menţionează stîlpul ca .
inedit.
.
••• In ultimul rind, bara orizontală de deasupra cifrei V, înlocui a MP.
11) Gr. Florescu şi colab., Capidava. Monografie arheologică, 1, Bucureşti, 1958 ..
!it Tabul.a Imperii Romani, L35, Bucureş ti, 1969, p. 73.
12 CIL, III, 7604 Em. Doruţiu-Boilă, Inscripţiile din Scythia Minor, V,
Bucureşt i, 1980, p. 123-124, nr. 96: "distanţa de 10 mii de paşi corespunde cu
aceea dintre Carsium şi Cius dată de Itin: Ant. (224); mili arul a putut fi adus·
la Hirşova de la Cius".
l J Tabul.a Peutingeriana, VIII , 3 (;:;; F.H.D.R., 1, 1964, p. 738). ltinerarium .
Antonini, 224, 4 (- F.H.D.R., 1, 1964, p. 747). Vezi infra, n. 25, unde pe un stîlp ·
miliar din anii 254-258, descoperit l a Hîrşova, figurează distanţ.a de 18 mii de paş i..
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a
Fig. 2 a. Stîlp miliar din anul 200 c.n.
b. Detaliu.

h
găsit

în Constanta, cartierul Anadolchioi.

(~

28,101 km) ; diferenţa de III m.p. dintre acestea ero consemnată probabil pe al doilea stîlp mmar din anul!. 200, e .n. de la Carsium .
Pe acest din urmă exemplar se menţionează numele alei Il
Aravacorum, unitate cantonată la Carsium 14, care a lucrnt la refacerea drumului din preajma castrul'lli. Presupunem deei că şi porţiu
nea de drum dintre Capidava şi Topalu " fost reparată fie de unitatea
care staţi ona în aoest 'timp la Capidava, cohors 1 Germanorum 15, fie de
o altă formaţiune de zonă.
Cei cinci stîlpi miliari din anul 200 e.n., descoperiţi între Axiopolis
şi Carsium, m archează strict refacerea drumului de pe limes-ul scythic
în acest perimetru, drum reparat cu siguranţă in întregime.
B V. Pârvan, Descoperiri nouă din Scythia MinoT, ARMSI, s. 2, 35, 191 3,
p. 478-489. CIL, III, 7603.
ia Gr. Florescu, op. cit., p . 94-95, nr. 17; p. 101-104, nr. 24, ef. A. Aricescu, Observaţii privind garnizoana de la Capidava în secolele I-Ill e .n., Pontica, 9, 1976, p. 79- 88.
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2. Inv. 17951 (MINAC). Stîlp miliar din calcar dens, alb-gălb ui,
descopedt întîmplător în 1967 în cartierul Anadolchioi din Constanţa lG.
!nălţimea piesei este de 2,06 m, respectiv un postament pa trulater cu
latura de 0,46 m şi coloana înaltă de 1,60 m , cu diametrul de 0,35 m
(Fig. 2 a , b).
A fost şlefuită numai porţiunea pe care este scris textul, citeva
spărturi ale pietrei existau din -antichitate, 'cum observăm în 1'.5, între
cuvintul imp( era tor ) şi cifra XI şi în r. 6, unde Caesar este scris despărţit din această cauză.
Inscripţia este bine păstrată, înălţimea literelor variază între
0,032-0,058 m. In r.3 observăm folosirea lui P(rho) în loc de R în
cuvintul Arab(icus) . La sfîrşitul r.8, unde 6e văd urmele liter.ei L şi
în r .9a fost martelal numele lui L. Septimius Ceta il. C are bucla de
jos cu terminaţia separată de restul literei; după cuvintele prescurtate
apar semne în forma unor m ici triunghiuri (Fig. 2 c).
Textul inscripţiei este dispus pe 14 rînduri:
Imp(e rator) Caesar L(ucius) Septimius
Severus Pi uS Pertinax

Fig. 2 c.
Pi esa a fost găsită pe strada Gr ă nic er ului, nI'. 7 , Constan ta, după cum ne
colegul M. Bu covală .
17 R. Cagnat, loc. cit ., n. 1: Geta poartă pînă în 205 praenomcn-ul Luc ius ,
iar apoi Publius.
iG

ir,form ează
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Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Part(hicus)
max(imus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia)
5 pot(estate) VIII imp(erator) XI p(a·ter) p(atriae) et
Imp(erator) Caesar M~arcus) Aurelius Antoninus
Aug(ustus) trib(unicia) pot (estate) II et L(ucius)
[Septimius Geta] Cae.
10 sa1' Aug(ustus) restituerunt
per G(aium) Ovinium
Tertullum jeg(atum)
pr(o) pr(aetore)
II
P e stîlpul miliar de la Constanţa , aproape identic cu cel precedent,
este notată distanţa de II m.p. (= 2,958 km), ICare corespunde aproximativ cu depărtarea la care a fost găsit acesta faţă de cetatea Tomis,
borna fiind p~asată deci pe dnunul litoraLului, la nord de oraş .
Din cartierul Anado!chioi din Constanţa provine inscripţia la tină
care atest5. vicus Turris rVfUC2 ... :lR, precum şi alt~ materiale epig i~aîi c e 1\1
şi ,a rheologice 20. Stîlpul miliar găs it in <lceeaşi zonă ar putea indica
eventual, drwnul reparat între Tomis şi vicus Turris Muca .... sat aflat
în imediata apropiere ,a metropolei Pontului Sting.
3. Stîlp mili".r din calcar descoperit întîmplător în 1973 in zona
cetăţii de la Plopeni *. Inălţimea piesei este ·de 1,70 m, respectiv postamentul de 0,55 m, iar coloana de 1,15 m, cu diametrul de 0,45 m
(Fig. 3 a, b) .
.
Mili<lrul are un aspect neîngrijit, blocul de calcar din care a fost
tăiat este neprelucrat la bază, partea posterioară a stîlpului ,este aproape
plată, iar virful coloanei spart.
Calitatea slabă a ca!carului a făcut ca piesa să fie foarte corodat",
cu dese spărturi, multe litere fiind şterse sau greu de distins. Scrierea
este neîngrijită, literele variază în înălţim e între 0,03 5-0,07 m.
Rînduh 1 nu se păstrează, iar primele litere care se disting în r. 2
par a fi N A din Pertinax; în acest oaz numele amintit trebuie să fi
fos t precedat de P(ius) transcris <lbreviat, ca să se încadreze în spaţiul
rămas la începutu l r. 2, intreg rîndul urmind să - aibă 16 litere; I1lună
rul de 1i1ere variază, de 'a ltfel, de 1a un rind La altuL Textul este şters
în r. 2-4, m,a i la les în centru; în r. 6-7 este martelat numele lui Geta.
păs-trîndu-se doar titlurile de Caesar Augustus (Fig. 3 c) .
18 CIL, III, 7533 AEM, 6, 1882, p. 11, 01:, 19 - Fouilles et recherches ...•
p. 108-109, TIr. 2. V . Pârvan, Zi dul cetăţii Torni, ARMSI, ser. 2, 37, 1914- 1915,
p. 432-433 ; idem, Histria, 7, ARMSI, ser. 3, 2, 1923, p. 98-99, n. 1. 1. 1. Russu,

SCIV, 10. 1959, 1, p. 139-140 (inscrip ţia din vremea lui lVIaximin Tracul ş i fiul
său). 1. Stoian, Tomitana, Bucureşti, 1962, p. 47, 71, nr. 4, n. 2. Em. Doruţiu-Boi1 ă.
SCIVA, 26, 1975, 2, p. 219-224.
HI CIL, III , 7542 ( - 767) ; 7556 ; 7559 (între Palazu şi Anadolchioi) ; AEM, 6,
1882, p. 22, nr. 43 ; 8, 1884, p. 8, nr. 22 ; 19, 1886, p; 223, n I'. 90; 11, 1887, p. 60,
m·. 139 (cele mai mu lte inscripţii provin din Tomis).
21) 1.
Micu, Analele Dobrogei, 17, Constanţa, 1936, p. 141 - 142. M. Grama topaI, V. Crăciunescu, RRHA, 6, 1969, p. 148 , nr. 131-132. TIR, L35, p. 23.
* Piesa a fost scoasă de lama plugului pe platoul stîncos unde se află cetatea de la Plopeni. Stîlpul face parte acum din colecţia Muzeului Militar Central
Bucureşti.
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Constanţa).

[Imp(erator) Caesar L(ucius) Septimius Severus]
[P(ius) Perti]na[x Aug(ustus)] Arab(icus)
Adiab(enicus) Pa[rt(hicus) max(imus) pon]t(ifex) max(imus)
trib(urricia) pot(estate) VIII [imp(erator) XI p(ater) ] p(atriae) et
5 Imp(enator) Caesar M(arcus) [Aur)eliU5 Anto[ninus)
Aug(ustus) trib(unicia) potestate [II et L(ucius)j
[Septimius Geta) Oaesar Aug(ustus)
[rest]ituerent [per)
C(aium) Ovinium Tertull10 um leg(atum) pr(o) pr(aetore)
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Fig. 3 c.

Miliarul descoperit la Plopeni, la fel oa cel din timpul lui Valens
de la Miriştea '12, dovedeşte că pe lîngă drumurile imperiale, de pe litoral, de pe malul Dunării sau <:el care străbate Dobrogea prin centru,
intrau în atenţie pentru reparaţii, semitae- le mai importante. Da P lopeni
era un însemnat nod rutier 2~. acolo se întîlneau drumurile care plecau
din Tomis ş i respectiv Callatis spre Tro paeum Traian; şi DtLTOstoTum
sau sp re centrele de pe drumul imperial interior (Zaldapa etc.); în
an ul 200 se reface deci una din aceste că i de aoces secundare, fără să
pute111 preciza -care dintre ele.
4. Inv. 17709 (MINAC). · Stîlp miliar descoperit în Constan ţa, în
timpul săpăt u rilor de la Edificiul roman cu mozaic, în pămîntu l de
u mplutură. Dimensiuni: înălţimea ~ 0,1 66 m; diametrul ~ 0,30 m
(Fig. 4 a , b).
Din inscripţi e se păstrează părţi din şase rindtrri, înă lţin1ea literelor este cle 0,025-0,035 m. In r . 1, ,î n partea dreaptă, observăm baza
lfiei haste verticale, probabil I şi bucla de jos a une i litere, B (?) ' ,
apoi o bară verticală, de la P ,ş i 1n margine LI ; înr. 2 prima literă, C,
are o formă dreptunghiula ră; în 1' . 3, G ,are o formă apropiată de cea
cursivă; la sfîrşitul r. 4, literele LIC 's e păstrează numa i în partea
superioară; to t :a stfel, la sfîrş itul r. 5, se distinge partea de sus a literelor AVG; în r. 6 se vecie o hastă orizontală şi bucla superioară a două
litere : PB, PR, BB ? (Fig. 4, c).
21 CI'. T ocilescu, AEM, 14, 1891, p. 37, nr. 96 ; CIL, III, 12518; 13756 . Em. Po-

pescu ,... I nscYipţiHe din sec. I V-XIII descoperite în România, Bucureşt i, 1976,
p. 124-125, n I'. 81.
~~ V. P ârvan, Ulmetum, 1, p. 579-580. R. Vulpe, D ID , 2, harta II. A . Aricescu, Armata romană în Dobrogea, Bucureşt i , 1977, p. 147, n . 101.
* Li te rele amintite ar putea fi citite ş i VS, mai greu de crezut în să că
CAESARIBUS a fost scris în intregime.
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Fig. 4 a. Sf.ilp miliar din timpul lui Valerian
b. Detaliu.
Insc ripţia păstrată

es te

şi

Gallienus descoperit la

Constanţa..

urm ătoarea:

[Imp(eratoribus) Caesar]ib(us) P(ublio) Licin(n)io Valeriano
..
.
et P(ublio) Licin{n)io Gallie(nia)no piis felic[ib(uil)]
5 invictis(simis) Aug[ustis]
. . . . . P B?. '"

•
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Fig, 4 c.

In traduoere :
"l'lnpăraţilor cezari P. Licil1ius Vra leri'anus şi P. Lidnius "Gallicnu3,

pioşii, fericiţii şi neînvinşii auguş ti...

·

I

După CUlTI observăm

în r. 2-3, oare Sî11)t întregi, în·căpeau într-un
rînd 15-16 litere. Primul cuvint din rindul 1 a putut fi prescurtat
IMPP, în schimb cel de,al doilea, pare a fi abreviat într- un mcd mai
puţin obişnuit, CAESARIB(us), socotind baza primelor două litere păs
tra,t e; dacă adăugăm acestora ultimele trei litepe din marginea r. 1,
avem in tOtal 15 litere . Deoarece la sfîrşitul r. 4 mai "xistă loc pentru
două litere, cuvîntul FELICIB(us) a fost presctjrtat probabil .astfel. De
notart:, de asen1enea, că în r . 5 rau căzut · prin spărtură 5-6 litere,
A\TG\TSTIS a putut fi scris în întregime (ţinînd cont şi de felul cum
sint tmns:Clise cuvintele îr1. rîndul precedent).
Numele imperial Licinius este scris cu doi N, după ICum în Loc
de Gallienus se foloseşte cogn01nenu,a Gallienianus, cunoscut supranume
al unor W1ităţi 23.
Mai greu e de spus, după literele fragmentare din r. 6, dacă urma
in text numele fiului lui Gallienus, P. Licinius Egnatius Cornelius \Talerianus, Caesar din 254 €.n. 24, lnenţionat în alte trei inscripţii din
vr·em.ea .aoestor împăraţi: Un 11z,illiarium ridicat la Carsium Între 254~
258 e.n. 2;) şi două borne de pe drumul Odessos ~ Marcianopolis 26.
Miliarul de La Hîrşova dovedeşte deci ref.arecea unei ,părţi a drulnului de pe · limes-ul danubian, groniţă căreia Gallienus îi acordă o
atenţie spedală, prin ,consolidarea Unor cetăţi şi conoentrări -de trupe ':!1.
2:J I. 1. RU5SU şi colab., Inscripţiile Daciei romane, III, 1, Bucureşti, 1977,
nr . 54, r. 6: "Gall(i)enian(ae) . C . C. Petolescu. SCIVA, 31, 1980, 1, p . 115; AE,
1936, nr. 54, Poetovio (Pann . Sup.)" ... ,.Leg(ionum) V M(acedonicae) et XIII
G em (inae) Gallî(enianarurnJ" . Ibidem, nr. 55 şi 57: "Gallienarum (sic)" ; ef. R. Saxer, in Epigraphische Studien, 1, K61n-Graz, 1967, p. 56.
25 R. Cagnat, op . cit., p. 223. PIR 2, L, 184.
2:> CIL, III. 7608: " ... et P(ublio) L(icinio) Incnatio (sic) Cornelio Valeriano
Caes(ari) POo) F(elici) invic(to) Aug{usto) m(ilia) p(assuum), XVIII. ef. Em. D oruţiu-Boilă, op . cit., p. 128-129, nr. 100.
2() G. Mihailov, IGB, 1 2 , nr. 251 ; IGB, II , nr. 834.
27 E. Manni, L'impero di Gallieno, Roma, 1949, p. 20-28 ; 54-55, ef. V. Barbu,
Dobrogea în vremeg. lui Gallienus, Pontica, 11, 1978, p. 143-150.
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Descoperirea unui stilp miliar la Tomis, din prima parte a domluel lui Gallienu;s, pare cu atît Ulai firească, cu cît n-·a lipsit, desigur,
o activitate constructivă în această zonă. Deşi starea fragmentară a
miHarului din Tomis ne îl11piedică să - precizăm, momentul în care, a
fost pus, el aparţine, cu siguranţă, aceleaşi perioade cu monu.'11entele
epigrafice menţionate mai sus - 254-258 e.n. - cînd se înregistrează
în provincie o stare de aoalmie, între repeta-t e 'a tacuri carpo-getice 28 .
Reţe<aua rutieră din zona metropolei Ponltului Stîng, mult circu,~
lată în ,a ntichitate, a 'c unoscut pennanente reconstrucţii , cum dovedesc
milliaria provenite din Tomis: de la Hadrian '\l, Septimius Severus,
Valerian şi Gallienus (de mai sus), de la Aurelian 30, precum şi un
palimpsest cuprinzînd â inscripţie ,din sec. II-III e.n. şi alta mai nouă
din vremea 1,-* Cons,tantin cel Mare şi fiii săi 31
5. Inv. 1650 (Muzeul CaUatis). Stîlp miliar pro\'enit de La Mangalia, fără să cunoaştem fIDea bine condiţiile de descoperire *. Dimensiuni : înălţimea ~ 2,06 , f i ; diametrul ~ 0,54 m (Fig. 5 a, b).
Stîlpul este lucrat dintr-un bloc de oalcar de ,culoare alb-<eenuşie,
spart În partea de jos, (acum restaurnt), suprafaţa piesei fiind mult cooodată, fapt car,e îngreuiază lectura inscripţiei. In"ălţimea litereror este
de 0,04-0,06 m .
In r . 1 se d isting trei D şi tot atîţia N, primii doi ligaţi (deşi
urmează doar două nUjt11e imperiale), iar 18 sfîrşitul rîndului este ligat
V cu A (?) **. In r. 2, a treia literă, N şi a şap;bea, tot N, se văd doar
în parte, iar a noua literă, 1 e"te încliruată spre stînga. Spre sfîrşitul
1'. 3 se distinge un C din numele marte,at al lui Licinius. De asemenea,
în T . 6, este martelat numele lui Licinius iunioT, fiind afectat şi numele
următor.

Mai greu este de precizat care era ilistanţa indicată în text, în
r. 10; sigur se vede o bară iar cea de ,a doua este începl1tă, fără a fi
continuată ~cele două spărturi ne împiedică să stabilim cu pDecizie dacă
exista a doua bară).
Inscripţia de pe stîlpul miliar de La Mangalia este următoarea:
D(ominis) n(os·tris) Fl(avio) Va[l(erio)]
Constantin[o]
et Val(erio) [Lic(iniano) Li]c[inio]
p(iis) f(elicibus) Aug(ustis) et Fl(avio)
R. Vulpe, 01) . cit., p . 250- 255 ; idem. St. el., 11, 1969, p. 157-171. Em. DoSt. el., 6, 1964, p. 247-259; idem, in Actes de la XIlc Conference internationale d'Ctudes classiques Eirene, C!uj-Napoca, 2-7 octombre 1972, Bucureşti ,
1975, p. 635-642. C. Preda, G. Simion, Peuce, 2, 1971, p. 174-177. V. Barbu,
op. cit.
28

ru ţ:iu,

29 CIL, III, 7613 şi 7615.
30 CIL, III, 12517.
:Il D. M. Teodorescu, BeM!, 8, 1915, p. 86, nr. 65 ;;::::; Monumente inedite din
Tom i, Bucureşti, 1915, p. 147-149, nr. 65. Em. Popescu, op. cit., p. 41-42, nr. 6
(3 23-337 e.n.). A . Aricescu, Pontica, 8, 1975, p. 324, n. 58.
* Piesa a intrat în colecţia Muzeului din Mangalia în 1959 (inv. L 228), ca
loc de provenienţă <o:e indică "vechile săpături" (?) .
ou In mOIT.entul de faţă, datorită coroziunii, cu greu se mai poate citi r. 1,
de aceea am ~Jlosit pentru acest rind şi pentru r. 6 (in text şi facsimil), o lectură
di n 1973 a iui L. Hollenstein (Elveţia), pusă la dispoziţia n oastră cu prilejul vi zitei sale ]a Constanţa, precum :şi fotografiile mai vechi ale stîlpului.
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o.

b

Fig. 5 2,. Stilp miliar din timpul lu i Constantin cel Mare
la. n'la.!l;;aH?.. b. Detaliu.

şi

Licinius provenit de

5 Val(erio) Crispo et [Lic(iniano)]
[Licinio iun(iori)] et [Fl(avio) Cl(audio)l
Constantitlo
nobiliss[i]mis Caes(aribus)
m(ilia) p(assuum)
II (?)
In tr.aducere :
"Stăpînilor noştri Flavius Valerius Constantinus şi ' Valerius Licinianus Lidnius, pioşii, fericiţii auguşti şi nobililor cezari F1avius Vale-
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Fig. 5

rius Crispus şi Licinianus Licinius i,u nioT şi Flavius Claudius Constanlinus. Două mii (?) de paşi.
Milliarium a fost pus deci între 1 III 317 'e.n. (cînd Crispus, Liciniut;.
iunior şi Constantin II devin Caesares)- şi vara anului 324 e.n. (cind este
în lăturat Licinius) 32
Stîlpul miliar de la CaUatis se adaugă celorlalte dovezi privind
opera constructivă a lui Constantin cel Mare şi Licinius în Scythia 33.
Ca să rămînem în domeniul rutier 34, amintim că drumul litoraluLui a
fost deopotrivă reparat de cei doi împăraţi, cum dovedeşte o bornă .
miliară de la Vama Veche 35, la care s-ar adăuga ,c ea prezentată mai
sus. Stîlpul poate proveni şi de pe drumul secundar care unea Ca!latis cu Tropaeum Traiani, cetate a cărei recbnsfrucţie 3G a sporit
cu siguranţă însemnătatea acestei căi de acces, fie a fost pus pe drumul
Cal!atis-Za!dapa, deşi trebuie să remarcăm că prea puţine miUiaria au
fost descoperite pe semitae.
32 R. Cagnat, op. cit., p. 239, 242. vv-. Li.e benam, op. cit., p. 120-121.
1. Barnea, DID, 2, p. 381- 388.
3. CIL, III, 6174 - ILS, 683. Em. Popescu, op. cit., p . 249-250, nr. 237, .
Troesmis (308-323 e.n.).
3:i CIL, III, 14215 2 _ Em. Popescu, op. cit., p. 146-147, nr. 108 (307-323 e.n.).
D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 622-623, nr. 163 ~ Em. Popescu, op. cit., p. 289290, nr. 274 (stîlp miliar din anii 313-323, descoperit probabil în Dobrogea.)
36 Gr. Tocilescu, AEM, 17, 1893, p. 108- 109, nr. 52 = CIL, III, 13734 = ILS~ .
893. 1. Barnea, op. cit., p . 384. Em. Popescu, op. cit., p. 183-185, nr. 170: 18 oct.
315 - 26 iulie 317 (probabil înainte 1 martie 317 e .n .). Cetatea Tropaeum Traiani,v
1, Bucureşti, 1979, p. 47-63.
33
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Fig. 6.

Restituţie

ipotetică

a drumului roman de la est de comuna Topalu. pe

baza celor doi stîlpi militari: 1. Anul 200 e.n. 2. Secolul IU e.n.

Drumul din preajma oraşului Callatis, important nod rutier, a fost
permanent refăcut, cum dovedesc, pe lîngă stîlpul de mai sus, alte
două exempLare din vremea lui Marcus Aurelius 37, unul din timpul
37 S. Lambrino, RIR 5-6. 1935- 1936, p. 327, n. 1 (162 e.n.). AEM, 17, 1894,
p. 102, nr. 44 (Callatis), acelaşi exemplar apare în CIL, III, 15757 din Tomis(?).
J
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luli Caracalla, rescris la Diocleţian 38 şi eventual alte două borne 39,
precum şi cele din zonă, de la, 2 Mai ,0, şi Vama Veche ,'.
N umă rul mare de stilpi milrari -din vremea lui Septimius Severus
se a lătură celorlalte dovezi epigrafice, arheologice şi numismatice din
timpul acestui împărat, ilustrind prosperItatea provinciei Moesia Inferior şi impo rtanţa sa în s istemul de apăra re r oman.
Criza de la mi jlocul sec. al III-lea 'O.n., care marcase puternic provincia de la Dunărea de J os, a fost treptat depăşită, cum demonstrează
refacerea unor drumuri, pe litoral sau pe linia Dunării, în timpul lui
Valerian şi Gallienus.
,In sfîrşit, între .piesele prezentate m ai sus, una aparţin e epocii
lui Constantin eel Mare şi Licinius, cînd s e înregistrează în ţinutul
dintre Dunăre şi Mare o intensă activitate constructivă.
.

BQRNES MILLIAIRES INIlDITS DE L A SCYTHlE MINEURE
(R esume)

Les a uteurs p resentent ci nq bornes m illi ai res don t une trouvee recemment,
les autres constituant des decouvertes plus anciennes de Dobroudja .
1. Inv. 29701 (Musee d 'Histoire Nationale et Archeologie de Constantza = MHNAC). Borne milli aire calcaire decouvel't en 1980, dans le verger qui limite
il l'est la commune de Topalu (district de Constantza) : Dimensions: hauteur
- 1,82 m. ; diame1 ee de la colonne - 0,40-0,35 m.
Le texte, en nominatif, en est entierement conserve, l'inscription date de
200 de n.e.
On constate que V m.p. (;:: 7,395 Km.) n otes sur la borne m illiai re de Topalu correspondent fi. la d istance entre Capidava et Topalu, la borne ayant tres pro' bablement marque la l'efection du chem in entre les deux fortifications du limes
scythique; les travaux y ont ete execute soit par l'un ite en garnison a Capidava,
COhOTS 1 Gel'manOTUm, soit par une autre form ation de la zone.
On suppose, egalement, que le chem in repare entre Capi dava et Carsium
etai t m arquc, en dehors de la borne milliaire de Topalu, par deux autres m illiaires de 200 de n.e. de Carsium (C.I.L. III 7604, 7603).
2. Inv. 17951 MHNAC. Borne milliaire calcaire decouvert fortuitement dans
le quartier d'Anadalkioi de Constantza (Torni). Hauteur - 2,06 m., diametre =
- 0,35 m.
Le texte. en nominatif, en est bien conserve, fi. l'exception des lignes 8-9,
ou le nom de Geta a ete martele.
Par 'Consequent, la borne milliaire a ete installee en 200 de n.e. sur le
chemin du li tto ral, au nord d e Torni; les Il m .p . (- 2,958 Krn.) pou rraient signifier eventuellemen t la distance entre Torni et vicus Turris Muca .... village localise
dans le quartier d'Anadalkioi de Constantza, ou l'on a trouve l'indicateur milliai re.
38 N. Gostar, SeIV, 5, 1963, p. 301 -

Noi monumente epigrajice din Scythia

MinoT, Constanta, 1964. p. 70-7 l.
~!l

Inv. 47 MINAC, f ragment de stilp miliar provenit d e la Man galia, mult
sec. III-IV: e.n. (?) . Poate t ot din Callatis şi stîlpul publicat de D. Tudor,
Materia le, 2, 1956, p. 619-620, n r. 159, n , ' 6 (Marcus Aurelius şi Lucius Ve rus)
ef. A. Aricescu, op. cit" n. 59.
'i0 A. Rădu lescu. Pontice, 1, 1968, p. 323, nr. 2 .(163 e.n.).
'it Supra, nota 35.
şters,
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3. Musee

Militaire

Cen tral

de

Bucarest.

Borne '

milliaire

calcaire

trouve fortuitement en 1973 dans la zone de la cite de Plopeni (district de Constantza). Dimensions : hauteur :::; 1,70 m. ; diametre = 0,45 ro.) .
Le texte en naminatif, est mal conserve. Date de l'inscription: 200 de .n.e.
Cette barne milliai r e alteste la rerection d 'u ne des voies secondaires d'acces~
soit ceHe qui partait de Torni, soit de ceHe de Callatis, vers Tropaeum Tra.ianî
et Durostorum ou vers les centres trouves le long du chemin imperi al interieul'.
Aves les trois pieces presentees plus haut, le nombre des bornes milliail'es
de 200 de n.e. decouverts en Scythie M ineure arrive a neui.
4. Inv. 17709 MHNAC. F.ragment de poteau milliaire calcnire deeouvert a
Constanlza pendant les fouilles entrep rises a l'Edifice romaine il mosaique. Dimensions ; hauteur -- 0,166 m. ; diametre - 0,3 0 m.
Le texte inserit sur la borne milliare, en datif, est fragmenlaire ; il ne conserve que le nom des empereurs Valerien et Gallien; la borne. prouve donc la
rcfection du chemin littoral aux environs de Torn i, probablement en tre 255-25S"
de n.e., depuis que date egalement un milliaire de Carsiuffi.
5. Inv. H:i50 (Musee de Callatis) . Borne milliaire calcaire en provenance "de
Mangalia, sans que l'on en connaisse bien Ies conditions dans lesquelles a eu li eu
la decouverte. La piece est puissamment corrodee, le texte, en datif, en est difficilement ii lire. La borne milliaire a ete mi s entre 1.3.317 de n.e. et l'ete de l 'an
324. MiUiarium provint soit du chemin du littoral, repare durant le regne des dits
empereurs, soit, moins probablement, d'une des voies secondaires d'acces vers.
Tropaeurn Traiani, Durostorum ou Zalpada.

Fig. 1 a. Boroe milliaire de 200
De'ail. 1 c. Fac-simile.

n.e.

trouve â Topalu, district de Constaotza, 1

b~

Fig. 2a. Borne miUiaire- de 200 de n.e., decouverte â Constant·z a. luartier d' Anadalchioi. 2 b. Detail. 2 c. Fac-simile.

Fig. 3. Milliarium de 200 de n.e. decouvert
Detail. 3 c. Fac-simile.

a

Plopeni. district de Constantza. 3 b~

Fig. 4 a. b. Bornc milliaire du temps de VaJerien et Gallien. decouvert ă. ConstanLza. 4 c. Fac-simile.

Fig. 5. Bornc milliaire du temps de Constantin le Grand et Licinius. en provc- ,
nance de Mangalia. 4 b. Detail. 4 c. Fac-simiIe.

f.'ig. 6. Reconstitution hypothctique de la route antique situee a l'est de la commune de Topalu, taite il base des deux bornes milliaires decouvertes en 1980.
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