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D. TUDOR

1. -

HISTRIA (corn . Istria. jud.

Constanţa)

La săpăturile arheologice de la cetatea Histria ·a m participat prima
în anii 1928-1930, ca 6tudent practicant, pe lîngă prof. Scarlat
Lambrino şi soţia sa, Marcelle Flot-Lambrino. Mai apoi, în anii 19541955, am făcut parte din colectivul condus de aoad. Emil Condurachi,
cînd ' am lucrat în mai multe sectoare din cetate şi ' din aşezarea civilă.
In 1928, doamna Lambrino începus~ a strînge materialul ceramic
grecesc pentru importantul său volum publicat zece ani mai tîrziu I
Am primit ·a tunci, sarcina de a căra cu roaba de pe cetate, lîngă msa
cetăţii, întregul material ceramic fragmentar răspîndit pe cetate din
timpul vechilor săpături a le l ui Vasile Pârvan. Pe iscusita ceramistă o
interesau numai vasele greceşti pictate (arhaice, clasice şi elenistice),
Cu îngăduinţa şoţilor Lambrino mi-am notat şi desenat în anii 19281930, o serie de fragmente ceramice, pe ·care se păstrau ins.cripţii de minimă importanţă. Tot materialul ceramic nefolosit de d - na Lambrinoa
fost strîns de mine în cutii de lemn, şi aşezate într-un bordei subteran ,
săpat la apus faţă de casa cetăţii. După o jumătate de secol de la
descoperirea lui, sînt astăzi îndreptăţit să-I prezint pentru un viitor
dată,

corpus.
In anii 1954-1955, ca participant la

săpături am continuat trierea
altor grămezi de cioburi ce . se strînseseră din săpăturile lui Lambrino,
pe aria cetăţii şi din sondagiile din aşezarea civilă de la Histria. O
însemnată parte aparţine sectoarelor in care ·a m lucrat iÎn colectiv sau
singur 2. In , acelaşi timp, ,am continuat cercetările şi în depozitul ceramic
al şantierului, unde exista mult materi!,l inedit, rămas din săpă turile
lui Scarlat Lambrino. Cu permisiunea responsabilului de şantier de

• Pentru serii le anterioare, vezi: SCIV. 13, 1962, 1, p. 115-123; 16, 1965,
1, p. 177- 188 ; 16, 1965, 2, p. 357- 372 ; 17, 1966, 3, p. 393- 603 ; 19, 1968, 2, p. 331338; 21, 1970, 2, p. 313- 326 ; SCIVA, 26, 1975, 1, p. 125- 136; 30, 1979, 2, p. 305310

şi

32, 1981 (sub tipar).

1 Marcelle F. Lambrino, Les vases archatques d'Histria, Bucureşti, 1938.
2 Materiale, IV, 1957, pl. I : sectorul din zona templului grec (1) şi sectorul.
necl'opolei romane-sudul platoului (4).
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atunci, acad. Em . Condurachi, după 26 ani, prezint mai jos ş i acest
material.
Ca şi Sucidava olteană, Histria este extrem de bogată în instru m entum.
Pentr u Histria, pînă acum, nu ex istă (în afară de amforele stampilate) o culegere cuprin zătoare a lui, ci numai unele referinţe J.
A. -

Graffiti

1. - (fi g. 1/1). Fragment din fundul unui vas grec arhai c, puternic lăcuit
in n egru, descoperit în "cartierul de vest al ce tăţ ii '; (954). In exterior se pot citi
literele KY, probabil abrevierea a do u ă nume ". ln s~' iP ţi a datează din sec.
V-IV Î.p..n.

2. - (fig. 1/2). Fragment dintr-un vas getic Latene (lut cenuşiu), găsit în
anii 1935- 1937 ş i depus în depozitul ceramic. Grafitul se r educe la literele MY,
În liga tură. Probabil abrevierea a două antroponime. D atează din secolele: IV-III
Le.o . P iesa constitu ie o n ouă dovadă despre prezenţa geţilor la H istria.
3. - (fig. 1/3). Fragment din gura unei cupe. găsit "lîngă lac" (1939). Vasul
fusese pu tern ic lăcuit în negru, în epoca clasică. Din in scripţi a grafitată sub buza
vas ului ma i ră m î n clare cinci li tere: ... EKK00 ..., a căror intregi r e prezintă difi cultăţi. Propunem cu totul ipotetic:
EX.Y.O [e:v)
(" În afara dori n ţei") - în form ă
ioniană.

4. - (fig. 1/4). Fragment de vas elenistic ce fusese acoperit cu un slab firni s
negru. S -a descoperit în 1939, în sectorul "lac" . Poartă inscri p ţia !lEI, grafitată
izolat. In atare situaţie ne putem gîndi la: 8d (" d ă- mi " - imperativul de la 8io(.LOt:t). Cererea ar pute~ face aluzie la oi'JoC; ("vio" ).
5. - (fig. 1/5 ). Fragment din piciorul une i cupe e lenisti ce acoperită <;u : un
slab fi rois negru. S-a descoperi t alături de cel precedent. In cavitatea exterioar[l
a piciorului apar literele, Ma, i niţi alel e a două nume.
6. - (fig. 116). Fragment de kant-baros găsit "lîngă lac", în 1939. Fusese lă
cuit în n egru. Pe fundul lui se citeşte: '08uGeu<;; 'Ep(.L .. . Din cel de a l doilea nume
a l posesorului se păstrează num ai p rimele trei litere care se pretează la numeroase
restituiri. Primu l aminteşte numele eroului homeric, a ntroponim mult răspîndi t
in textele epigrafice, pîn ă În epoca roman ă 5. La His tria a pare acum pen tru prima
da tă, în epoca eleni stică .
7. - (fig. 1/7). Fragment de farfurie elenistică, pe buza căre ia se păstrează
i n exterior un ... M ... , grafitat cu mult efort.
8. - (fig. 1/8). Fragment din buza unui dolium pe care s-a grafitat o m a rcă
de atelier, înal tă de 7 cm. S -a aşezat în depozit, in timpul săpăt u rilor lui Lambrin o
(inv. nr. 225). Semnul de atelier se. compune dintr-un /j" în ligatur ă cu un H, d ispus orizontal.
9. - (fig. 1/9). Fragment de cărămidă romană rupt din col ţul de sus dio
dreapta. Păstrează numai patru litere, grafitate cu. un cui Si înalte de 4-10 cm.
Descoperit de Lambrino (inv. nr. 226). Literele rămase: rEZI reprezintă probabil,.
fin a lul unui num e, puţin obişnuit.
3 V. Pârvan, Histria, I V, Bucureşti, 1923, p. 30- 38; M. Lambrino, op. · cit.,
p. 211-229; V. Canarache, Importu! amforelor şt ampilate la H istria, Bucureşti ,
1957; Em ilian Popescu, în scrv, VII , 1956, p. 343-345; ace laşi, . Insc rip ţiile din
sec. IV-XIII descoperi te în România, Bucureşti, 1976 ; Al. Suceveanu, Studii clasice ,VII , 1963, p. 273 ; 1. Barnea, D acia, NS, IX, 1965, p. 410 ; acelaşi, Les monu ments paleochretiens en Roumanie, cata deI Vaticano, 1977, passim; acelaşi, Arta.
creştină in România, Bucureşti, 1979, passim ; ş . a.
"Vezi pentru săpăturile din a cest cartier, Histria, 1, 1954, p. 106-115 (Gr.
Florescu).
:; W. Pape-G.-E. Benseler, Wo r ter buch der gr'iechischen Eigennamen, ed. III-a,.
Braunschweig, 1884, p. 1036.
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Fig. 1

10. - (fig. 1/10). Fragment de cărămidă rom ană di n fondul L ambl'ino (inv.
nr. 274). Se mai păstrează un ... A ... , inalt de 6 cm şi trasat cu un bă ţ ascuţit.
11. - (fig. 1/11). Fragment din buza unei farf urii romane din l ut roşu, pe
care se pă strea:tă în ligatură literele ...V E ... .
12. - (fig. 1/12). Fragment de amforă roman ă (sec. II- III) , pe care s-a adincit cu un băţ ascuţit, in pasta crudă, litera B, înaltă de 6 cm.
13. - (fig. 2/1). Fragment rămas d in supăturile lu i Lambrino. Es te rupt. din
poala gitului' unei amfor-~' databilă din sec. V-V I e. l1. Poartă graf itul :
~'\ +

B1p

+

Pentru literele din .drea pta se poate propune restituirea : M("~'";'(l:':: )
[8(sov)J
L~terele KA ar p\.ltea indico m enSllra sextariaHs, adică:
1<"A' = 21(~to,cg),
deci
11,466 l. P entru ultimele trei litere II AP, ne putem opri la tria· namina.
14. - ((jg. 2/2). Fragment de am [oră a(lat În sectorul "cartierul de vest al
ce tă ţii " ( 955). Conţine resluri dinh'-o mono gr am ă crucifor m[l , pe ca re mai pu tem
di.st inge litcreJe :.. NI' ~' ;r " 1. din ca re nu putem obţine o lectură c::.cceptab il ă.
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Fig. 2
15. - (fig. 3/2). Fragment dintr-un capac de doliwn (O,23XO,20 X O,05 m) şi
cu litere inalte de 0,05 m. Inregistrat in depozit cu nr. 232. S-a publicat de către
V. Pârvan G cu un desen greşit faţă de cel dat de noLIn r. al doilea, prima literă nu este un K ci un F urmat de un E. Astfel, toate lecturile . propuse pîn ă
aaum nu mai sint valabile.
6 V. Pârvan, Dacia, II, 1925, p . 248, fig. 5. Rep rodus astfel de 1. Barnea,
cit., p. 158 ,nr. 128.

Studii T eologice, 6, 1954, p. 107, nr. 53 şi de Em. Popescu op.
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EPlGRAFICE X

B. -

Ştampile

diverse

16. - (fig. 2/3). Fragment de vas modelat în lut roşu de! un meşter local.
Pe el se aplicase ştampila: . Ayo :: a. \le[ !-I- 0u J
'A:-LO";:O •. ~ .• . .

Mai jos, apare partea superioară a unui P, dintr-o altă ştampilă . Ştampila aparţine
deci , unui agoranom, magistrat anual la Histri a, cu sarcina aprovizionării .şi supravegherii pieţ.ii de a limente şi de alte bunuri de consum. Cel de al doilea rîn d
aparţine numel ui său, căruia î se pot da diferite întregiri.
17. - (fig. 2/4). Fragment de arriforă dinlr-o epocă imprecisă, di n a cărei
.ştamp!lă mai rămîn
... ~T ..
a~

..

18. - (fig. 215). Fragment de amCoră găsit în săpăturil e din anii 1935- 1937.
Aparţine perioadei clasice şi poartă ca ştampilă un K, adîncit ÎnU'-un cel'C.
19. - (fig. 2/11). Fragment de vas din lut roşiatic. Din ş tampil ă se mai
menţine: 'Ayooa.'J fo tJ.Qu )

... AKlb ...
Deci, un alt agoranom din Histria (v. nr. 16).
20 - (fig. 2/7). Fund de farfurie roşie (sec. IV-VI), pe care se pă strează un
rest dintr-o ştampilă ... VI...
21. - (fig. 2/6). Fragment de cărămidă bizantină d in vechile col ecţii ale depozituluL Pă strea ză în relief (inalte de 4 cm) şi închise într-o tabula ansata. li terele: rea ...... care pot fi din numele unui producător . •
22. - (fig. 2/ 14). Fragment de cărămidă ce măsoară: 0,130 X 100XO,04 m., cu
litere înalte de 0,025 ffi. şi imprimate în adînc. Provine din săpăturile l ui Lambrino
(inv. nf. 86). Se întregeşte : Leg(io) V[M(acedonica))
Documentul datează din anii 107-167 e.n., epocă în care această legiune a
staţionat la Troesmis. Prezenţa unui detaşament al ei la Histria trebuie pus în legătură cu paza coastei mării.
23. - (fig. 2/ 16) . Fragment de olan roman, din vechile săpături (inv. nI'.
A, 9 şi 237). Păstrează numaLlitera ... C ... , înaltă de 4,5 Cffi.
24. - (fig. 2/9). Fragment de ţiglă descoperit în săpăturile din anii 1935- ·
1937. Păstrează partea superioară a unei litere, ca: A, ' M , N etc.
25. - (fig. 2/ 10). Fragment din fundul unei cupe deliene de imitaţie locală.
Provine din vechile săpături. Vasul se decorase in exterior cu ovuri, cercuri şi linii
simple, toate in relief. Pe fund, tot in exterior, exista . un cartuş dreptunghiular,
ce închidea un nume, din care se păstr ează numai primele două litere: PA ... Datează din epoca elenistică.
26. - (fig. 2/15). Fragment din buza unui vas din categoria terra sigillata
de imitaţie provincială, aşa cum arată tehnica sa modestă . Imediat sub dungile de
la baza buze i apare un rest dintr-o friză cu ornamente vegetale, care se termină
lîn gă un cap de vultur, după care urmează ştampila: 'H \loS [o.oc;1
TAH ....
Pe corpul vasului existau ornamente in formă de cercuri simpl e, separate intre
ele prin flori cu patru petale.
Vasul poate fi de producţie locală sau importat dintr-un alt centru ceramic
pontic, unde in sec. 11-111 e.n. se imi tau produsele de terra sigi1lata (mai ales
pe coasta nordică).
27. - (fig. 2/ 13). Fragment de mortarium roman descoperit in vechile săpă
turi. Ştampila ce purta se păstrează parţial, numai in partea inferioară, era dreptungh iulară şi separată în lung, la mijloc, de obişnuitul spic de griu. Literele erau
imprimate invers şi înalte de 10 cm. Se citesc: Fann[i]. Acest Fannius era desigur, un olar local .şi roman, din sec. II-III e.n.
28. - (fig. 2/8). Fragment rupt din gura unui dolium, pe care mai rămin
trei litere (înalte de 5,5 em)
.. 6Tf..
Provine din vechile săpături (inv. nr. 221).
Este greu de stabili t, dacă aceste litere ascund o indicaţie a capacităţii vasului,
sau aveau alt rost.
29. - (fig. 2/12) . Alt fragment din buza unui dolium (de mărimea: 0,260 X
X 0,100 X 0,075 f i şi cu litere inalte de 0,25-0,35 m), care provine din vechile col ecţii. Se indică capac itatea sa prin patru 6. urmate de rIIn , semne greu de fixat
numeric.
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30. - (fig. 3/10). Fragment din tr-un fund de farfurie lucrată in lut roşu,
descoperit în s ăpătur i le din nnii 1935-1937. In interior ap are litera E Ul"mată de
o m o nogramă neclară. Datează din secolele IV-VI şi era probabil un obiect
creştin .
..
31. - (fig. 3/3). Fragment dintr-o amforă bizantină cu coaste (sec. VI), adusă
in dep ozit din vechile săpături. Pe git, lî ngă toartă, pă stre ază intactă o ştampilă
rotundă cu litere aşezate in formă de cruce. Sub şta mpilă se văd alte litere cursive
.şi

in

liga tură,

greu de descifrat.
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în ştampilă se pot identifica literele: P, OY (în ligatură). K . şi Q. Ele for ITlau inceputul unui antroponim . Dispunerea lor ne-ar duce la întregirea unui
nume de persoană, ca: 'POUX(0(VO~)
sau 'Poaxw('JLOC;)
neintîlnite pină acum.
Ştampile rotunde de acest gen nu sînt publicate pînă acum din Scythîa Minor, dar
sînt cunoscute la Sucidava '. Pot fi atribuite unor producători egeeni sau ponticL
32. ~ (fig. 3/6) . Fragment din fundul unei farfurii din lut roşu, care face
parte din categoria ceramicii creştine cu "decor ştampilat" 8. Provine din desco peririle anilor 1953-1954. Vasul se ştampilase în interior cu o crux monogrammatica, al cărei virf superior este rupt. Braţul orizontal al simbolului creştin posedă
lateral cîte o umflătură, iar dedesupt se văd două cerculeţe duble şi punctate.
Asemenea decor uri paleocreşti ne se mai cunosc la Histria. Poate fi considerat ca
un obiect de producţie locală.
33. - (fig. 3/ 4). Fragment de capac circular, din lut gălbui, descoperit în
1954. P e faţă avea cercuri concentrice cu inscripţii în spaţiul dintre ele, din care
se mai păstrează : ...OCI.. şi EC+ .. Era un obiect creştin din secolul V I.
34. - (fig. 3':5). Fra gment dintr-un capac de dolium (inv . nr. 229 d in
vechile săpături). Se mai păstrează pe el o cruce înaltă de 6 cm .
35. - (fig . 3/ 7). Fragment de capac din lut gălbui descoperit în 1935-1937.
Avusese o fo rmă rotundă fiind decorat în interior cu variate ornamente, iar pe
margine cu o inscripţie din care mai rămîn trei litere ... YOC ..
36. - (fig. 3/1). Capac fragmentar din lut gălbui care acoperea un vas de
mari dimensiuni. Provine din vechile săpături. Datează din secolul VI. Pe margine fu sese decorat cu cîte t rei cruci fl a ncate de litel"a H care aminteşte nume1e
lui
X(::.~O"-:o::;)
In jurul butonului central exista o inscripţie cu litere dezordonate ca formă, dintre care s - ar putea identifica: .. . IOD .
Capace de vase creştine de origine bizan tina (sec. VI) s-au descoperit in mare
număr pe teritoriul Dobrogei. S-au publicat pînă acum 40 exemplare găsite numai
în cen trele urbane (Tomis, Histria, Callatis, Ulmet um, Dinogetia şi Axiopolis). Sîn t
decorate cu si mboluri şi inscripţii creştine <) . Din Histria provin şase asemenea
exemplare 10.
37. ~ (fig. 3/9) . Fragment dintr-un fund de farfurie din lut roşu (sec. IVVI), pe care s-a imprim at o cruce de o formă puţin obişnuită, închisă de un cadru
în formă de inimă . în vîrful crucii. se vede un acoperiş semilunar, ' braţele sale
orizontale sînt puţin ridicate, iar sub ele se desfac lateral două linii simple.
C.

Inscripţii

cu vopsea

roşie

38.
(fig. 3/ 8) . Fragment de amforă pe care se distinge un A.
39.
(fig. 3/11 ). Idem, semnul pentl·u mensura sextarÎ<:-lis.
(fig. 3/12). Idem, literele ... AE.
40.
41. - (fig. 3/13). Idem, probabila cruce flancată de C+O.
42. - (fig . 4/1) . Amforă restaurată, înal tă de 0,60 m (inv. nr. C, 17). Ca producţie, vasul este din Sinope. De la muzeul şantierului Hîstria amfora a fos t dusă
în cabinetul de la universi tate al lui Lambrino, unde a fost mult avariată în urma
bombardamentului din 1944. De acolo, a trecut la Muzeul Naţional de Antichităţi
şi în atare situaţie s-a publicat de către V. Ca n arache 11, la care transcrierea inscripţiilor de pe ea, este incompletă (inv. la MNA, nr. 2120).
în carnet ul meu de no ti ţe din 1929 (deci înainte de a suferi de terlorările din
HJ44), vasul purta intactă ştampila :

A:>:TYNOMOY
HO:EI"' EIOY
TOT 0EAR IUNO:>:
AIIOAAO"UPO:E
în faţa inscripţiei apăreau figuri neclare, pe care primul
cu co loa nă, o zeitate şi cornul abundenţei 12.

său

editor le identifică

7 D. Tudor, scrv, 13, 1, 1962, p. 121, nr. 5 şi Em. Popescu, op. cit. ,nr. 30G.
Barnea, Les monuments, p. 238-240 şi Em. P opescu , op. cit., passim.
~ Em. Popescu, op. cit., passim.
10 ldem, nr. 119- 124.
Il V. Canarache, op. cit. ,nr. 323.
12 ldem.
8
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Pe exemplarul
mai tîrziu, cu vopsea

văzut de mine la
şi în două etape:

Histria mai exista o a doua

inscripţie, scrisă

TIA
0E

AN
Ultimul rind este scris cu o culoare diferită ş i cu trăsături mai subţiri decît primele două. Inscrip ţia cu vopsea s -a scris la Histria, în două etape şi în perioada
elenîstică.

sură,

43. -

Descifrarea ei ne rămîne de neînţeles.
(fig. 4/2). Fragment de ' amforă de tip secolul IV €.n., cu urme de ar-

găsit in vech ile săpături. Inscripţia ~IONYCIOr indică pe un producător,
olar sau negustor, dintr-un centru egeean. In epigrafia Histriei, ÂLo')ua~o.:;
este

un nume frecvent.
44. - (fig. 4/3). In iulie-septembrie 1943, s-a aflat in r uinele "bazilicei
centrale din cetate". un fragment de amforă bizantină, pe care mai rămîn patru
litere, care ne duc la întreg iri, ca : (:)c:a8[0;::0c;1. flc:68 [oatoc;}, Oc:aS [0.0C;] etc., nume
purtat de un producător din afara Histriei.
45. - (fig. -4/4). Fragment de amforă bizantină descoperit în săpăturile lui
Lambrino, pe care se poate citi : i\oux~a[ ';ou]
46. - (fi g. 4,'5). Fragmente de amforă caracteristic ă sec. I V-V e.n., descoperite în "sectorul central de la Histri a" (1954). Pe ele se distiRg două inscripţii
suprapuse, tina cu vopsea (mai veche) şi alta în grafit (m ai nouă). Din gratit se
păstrează două cruci inegale ca mărime, două litere şi apoi o a treia cruce;

+ +AT ....... +

Textul pictat are următorul conţinut: -j- AQ AII IOY .... W~
Ultimele două litere din numele lu i " A;ţ~or; sau "A::r.~or; sint în liga tură. Deşi
semnul pentru mcnsura sextarialis s-a 'pierdut din cauza unei spărturi, .literele .... UZ!;;
ar putea indica cifra de 11 sex tari, adică 6.006 L Ca nume, "A '-:lOt;; resp.
'·A7:.;:~o
este specific onomasticei latine. dar a pătruns puternic şi in cea greacă 13.
47. - (fig. 4/6). Fragment din gitul unui ulc ioraş din epocă t îrzie, acoperit
o culoare albă şi descoperit în săpăturile lui -Lambrino. Pe el fusese scris un
nume ce se deschidea cu li terele : EY ... , care se pretează la variate întregirL
48. - (fig. 4/7). Gît de amforetă bizantină găsit de mine lîngă poarta de la
cplţul de SV al cetăţii (1955). Din inscripţie se poate reconstitui:

cu

•• . • :1" •

<D(;;',) 6('00) Xe(to,oo)
. . .. f$<D ..

,,,lumina domnului Christos" ...
49. - (fig. 4/8). Fragment din gîtul unei amfore. ·pe care se mai păstrează
l i~e re le : ZIX ...• care pot indica începutul unui nume.
50. - (fig. 4/10). Fragment de amforă descoperit în acelaşi loc cu nr. 48.
Este din lut gălbui şi are litere înalte de 10 cm . Păstrează o monogramă cu cruce
ftancată de: literele M şi A. O mono gramă i dentic ă se cuno aşte deja la Histria
ş i a fost interpretată ca o ma rcă de produc ător "'. Se pot da însă şi lecturile:

~\('~"o,,)-t-'A(" " " " " ) şi M(~q., ) + 'A(y!").

(fig. 4{9). Fragment de amforă atipică aflat în săpăturHe din anii
păstrează literele : ... eu ...
52. - (fig. 4/11). Fragment de amforă bizantină (sec. VI), pe care se mai
văd distanţate între ele literele It şi qJ. Ne putem opri, ipotetic. la o lectură ca:
n(~-:E.JO~) <D({i)r;) ("lumina tatălui").
53. - (fig. 4J12). Fragment de am foră bizantină (sec. VI), d in vechile colecţ ii.
Din inscripţie se mai păstrează semnul pentru mensura sextarialis urmat de un
n ... Ar fi deci: ~ia,tl~ -;: ... adică 80 de sex tari (43.680 1.).
54. - ((ig. 5/ 1). Fragment de amforă bizantină (din săpătu r ile lui S. Lambrîno), pe care se poate restitui monograma : A+w.
55. - (fig. 5/2). Fragment de amforă (sau de dolium ?), rămas din săp ăt u
riIe lui Lamb::-ino. Din inscripţia păstrată (sec. VI), transcriem:
51. -

1935-1937. Mai

... T.

(E;Ea' ::l ~) (D'i'l' a '

.XICTAr[6?",].
Pape - Benseler, op. cit., S.V.
14 Histria, 1, p. 460, fig. 387 şi Em. Popescu, op. cit., nr. 154, A.
13
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Fig. 4
Avem de a face cu o indicaţie de; capacitate, deci , ar fi de înregistrat 54,1 sextarî,.
aproxîll}ativ 28,501 1. Numele de Chistagoras este neobişnuit, în Scythia Minor.
56. - (fig. 5/3). Fragment de amforă cu obişnuita formulă: X(;:lO"t"OV) M(Ct:pb).

r(ew~)

57. - (fig. 5/4, a-c). Fragmente din gitul unei amfor'e bizantine, ' descoperit
în sectorul "casa din faţă" (1953) . Pe o parte a vasului se menţine o monogramă
cruci formă, cu un P la virf, deci de întregit:
X(" ')~"o~) . Deasupra barei ori-
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Mr·~"~
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3
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!re

4a

P·A E'VLk'tXI
D'A~VIt~P,
S
Fig. 5

zontale a crucii sînt literele (J şi IT, iar dedesupt : !J.a; toate greu de înţeles ca
(fig. 5/4, a) . Sub toarta amforei apare o inscripţie cu cursive şi ligaturi,
care nu se poate citi (fig. 5/4, e). P e a doua faţă a vasului (fig. 5/4, b), o altă inscripţie foarte ştearsă rămîne de asemenea de neînţeles.

lectură
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58. - (fig. 6/1). Amforă . bizantină aflată de Lambrip.o în "camera din
Textul inscripţiei s-a păstrat intact:

colţul

pieţii" .

e e
Deci, se scrie de două ori indicaţia pentru capacitatea de 80 sextari, adică: 48,5941.
Semnele se de la începutul textului , ca şi cele p atru ce însoţesc monograma cruciformă ne rămîn neînţelese.
59. - (fig. 6/2). Fragment din gitul unei amfore bizantine descoperit în 1953. t
Se scrie de două ori mensura sextarialis, dar fără ind icarea cifre i, deşi s- a lăsat
cîm p liber pentru aceasta. Urmează un rest dintr- o monogramă cruci formă, în
compunerea căreia puteau figura liter ele : T, A, A, H etc.
60. - (fig. 6j 3) . F ragment de amforă bizantină aflat in zona "templului
grec" . Se vede pe el semnul obişnuit pentru indicarea sex tarilor. Deasupra braţului
său orizontal se citesc literele: KJj care ar putea indica cifra de 28 sextari , adică :
15,288 1. Mai jos, de o parte şi de alta a barei orizontale se citesc literele . PMP,
probabil, un nume. Sub ele, un semn ornamental (?).

I

1

I

p..u
2

Fig. 6
II. -

CALLATIS (Mangalia).

în 1948, am cercetat colecţia de monumente de piatră strinsă de dr . Horia
S lobozea nu în grădina casei sale de la Eforle Sud. Cu ingăduinţa proprietarului
mi-am notat at'tnci ~cinci f ragmente epigrafice, dintre care, cel mai importa'tlt
a f ost deja publicat b . Dintre ele, patru au fost t ransportate la muzeul din Con J5 D. Tudol.", scrv, II, 2, 1951, p. 159-164;
1958,2, p. 60- 64 şi AnEp., 1957. nI'. 336.

acelaşi,

Listy Filologicke, VI,
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2

1

3
Fig. 7

iar al cincilea se pare, este dispărut. Of. Slobozea nu fi-a informat că toate
cumpărate de el de la diferiţi particulari din Mangalia. La Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa cele de mai jos au fost inventariate

stanţa,

fuseseră

(iov. nr. 15946; 15943 şi 15965) JG.

61. - (fig. 7/ 1), Fragment dintr-o lespede de calcar, de mărimea: O,265 X
O,245XO,074 m şi cu litere înalte de 0,09 m. Este ruptă de la colţul de jos din s tî nga.

Ultimele
.

două

. .
.

rinduri

conţineau

finalul:

.(fleci!.
• .co(n)s(ulibus)

Se pare că este vorba de o Inscripţie ce fusese fixată pe o clădire cons truită
pe timpul a doi consuIi romani.
62. - (fig. 7/2). Colţul de jos din stînga rupt dintr-un grup d e marmoră
(acum de mărimea: O,43 XO,3SXO,13 m). R eprezenta pe zeiţa Cybele tronînd între
doi lei. Pe soclul plăcii se păstrează parţia l o închinare (litere inalte de 3 cm) ;
Matri Deorum [Magnac) ...
v(otum)

l(ib ţns)

p(osuit).

Asemenea ex voturi şi reprezentări se întîlnesc i n mare număr pe teritoriuI
Dobrogei 17. Divinitatea poseda temple la Tomis ş i Callatis.
63. - (fi g. 7/3). Fragm ent de marmoră de mărimea: O,210XO,165X O,130 ro
şi cu litere înalte de 0,04 m. Din centrul inscripţiei se mai păstrează:
.(pi]entiss[imo - sau . [C]onsfa[ntinus '1] •••
.issi ..•
16 Mul.ţumim

cale directorului muzeull.li, dr. Adrian Rădulesc...z ,.
cu aceste monumente.
Studii de istoria religiilor antice Bucureşti, 1969, p. 227232 şi Gabriella Bordenache, Sculture greche e roman e deZ Museo Nazionale di
Antichitâ di Bucarest, 1, Bucureşti, 1969, nr. 39-55 şi 57-58.

pentru

pe

informaţiile date
17 D. M. Pippidi,

această

ae] ...

în

legătură
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64. - (fig. 5/5). Fragment dintr-o placă de marmoră de manmea· 0,255 X
rO,160XO,025 m şi cu litere înalte de 0,025 m. Nu se ştie unde se află acum. Deasupra textului epigrafic se vedeau resturi din poalele hainei unei zeiţe. Inscripţia
conţine o serie şi ligaturi forţate care ingreuiază lectura. In r. 1 şi 2, litera A nu
.are gravată bara orizontală. In r. 1 întîlnim ligaturile EL şi IL. Semnificaţia abrev-iaţiei D.A. din f. 2 este neobişnuită. Sigure sînt ultimele trei litere care indică
.caracterul votiv al monumentului. Propunem:
P(ublius Ael(ius) Vil(l)a(nus ?) 4ex
u(eeurione 1) a(lae 1), v(otum) l(ibens) p(osuit).
Ar putea fi un veteran stabilit în teritoriul ca llatian.
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L'auteur presente 60 inscrlptions d'Histria et 4 de Callatis. Il a participe
aux campagnes des fouilles archeologiques d'Histria pendant les annees 1928- 1930
et en 1954-1955, lorsqu'H a note et designe un grand· nombre de petits objets avec
de modestes i.nscriptions (instrumentum). Aujourd'hui ces objets sont en grande
partie dispers~s.
Les objets de Callatis provienent de la colIection du dr. Horia Slobozeanu
(conserves aujourd'hui au Muse de la ville de Constanţa).
Fig. 1 : Histria. Graffiti sur tessons.
Fig. 2 : Histria. Graffiti (1- 2) et estampilles ·(3 ~ 16) .
Fig. 3 : Histria : estampilles (1- 10) et graffiti (11-13).
Fig. 4 : Bistria. Tituli pieti.
Fig. 5 : Histria (1- 4, el. tituli pieti et CaUatis (5); inseription en marbre.
Fig. 6 : Histr"ia. Tituli pieti.
:Fig. 7 : Callatis ; Inseriptions en mar bre.

