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Abstract: Consecration of the sacred slaves and functionaries was a common practice in the 

western parts of Anatolia, with analogies in several locations of Macedonia, Elymais, Boeotia or Egypt. 

The nature and function of this practice, as well as the future status of the individuals dedicated to the 

service of the gods – usually by their relatives or closest friends – was subject of intense debates. The 

article underlines the peculiarities of the practice related to the temple of Apollo Lairbenos in Southern 

Phrygia, the typology of the steles that mention it, and its importance for the social life of the devotees, 

mostly indigenous people. 

Rezumat: Consacrarea sclavilor şi a funcţionarilor sacri reprezenta o practică obişnuită în zona 

de vest a Anatoliei, având analogii şi în alte locuri precum Macedonia, Elymaida, Beotia sau Egiptul. 

Natura şi funcţionalitatea sa, dar şi statutul potenţial al celor care erau dedicaţi pentru a sluji zeilor, de 

obicei de către rudele sau prietenii apropiaţi, au constituit obiectul unor intense discuţii. Articolul de faţă 

subliniază particularităţile acestei practici puse în legătură cu templul lui Apollo Lairbenos din sudul 

Frigiei, tipologia stelelor care o menţionează şi importanţa sa pentru viaţa socială a dedicanţilor, în 

mare parte indigeni. 
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Complexitatea practicilor religioase şi a mediului etnocultural microasiatic poate fi 

subliniată în mai multe moduri. Unul dintre acestea îl reprezintă abordarea la nivel 

macroregional a diverselor tipuri de influenţe exercitate în plan cultural în manieră diacronică, 

o perspectivă înfăţişată mai întâi de J. Keil
1
 la începutul sec. XX pentru aria Lydiei şi apoi de 

G. Petzl
2
 şi S. Mitchell

3
 în urmă cu doar câţiva ani pentru întreaga zonă de vest a peninsulei 

anatoliene. În opinia acestora, zona de vest a Anatoliei prezintă un model stratificat în care 

fiecare componentă şi-a adus aportul la definirea unei fenomenologii religioase comune acestui 

spaţiu, dincolo de particularismele specifice la nivel local. Astfel, regiunea în cauză se prezintă 

ca un veritabil creuzet cultural în care avem atestate influenţe venite din partea unor medii 

foarte diverse: hitit, luvit, iranian, tracic, celtic, semitic, egiptean ş.a.m.d. Această realitate este 

confirmată nu doar prin studiul textelor literare, ci şi la nivel epigrafic, numismatic şi 

arheologic. 

Alte modalităţi de abordare includ de exemplu studierea metalimbajului conceptual 

individualizat mai ales prin intermediul epigrafelor, reprezentat prin acele expresii comune 

întâlnite deopotrivă în mediile păgân, iudaic şi creştin care pot exprima nu neapărat doar forme  

                                                           
*
  Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, tel. 0232-20 

1613; chairman_me2000@yahoo.co.uk;  acest articol reprezintă o contribuţie pentru proiectul 

POSDRU/89/1.5/S/49944, Contributions to the Study of Some Interference Environments. Monotheist 

Religions and Proselytism in Asia Minor and the Circumpontic Area; 1st-3rd centuries AD). 
1  Keil 1923, 242-245. 
2  Petzl 2003, 93-94. 
3  Mitchell 1993, I, 5-10. 
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sincretice, ci mai degrabă ilustrează o competiţie acerbă în plan religios pentru atragerea adepţilor 

celorlalte curente, după cum afirma pe bună dreptate A. Chaniotis
4
, într-unul dintre studiile sale 

recente. O altă manieră de abordare o reprezintă studiul individual contextual şi comparativ a 

anumitor practici şi comportamente socio-religioase, unele cu efecte juridice importante, cum este 

cazul mărturisirii publice a păcatelor în inscripţiile confesionale sau a consacrărilor de sclavi sacri 

către divinităţi, în anumite culte din zona Lydiei şi a Frigiei mai ales. 

Apollo Lairbenos intră în categoria divinităţilor locale care dispun de o arie restrânsă de 

răspândire, limitată la zona sanctuarului principal şi la oraşele şi satele învecinate din sudul 

Frigiei şi estul Lydiei. Această arie este perceptibilă atât în funcţie de localităţile unde au fost 

descoperite monumentele, fie ele stele, baze de statui sau altare – la Bahadınlar, Sazak, 

Develiler, Selcukler, Akkent sau Cal
5
 –, cât şi din indicaţiile prezente în inscripţii privitoare la 

originea dedicanţilor: din Atychorion (Lairbenos 1), Blaundos (Lairbenos 2, 11), Motella 

(Lairbenos 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23), Hierapolis (Lairbenos 6, 14, 16, 25), 

Dionysopolis (Lairbenos 8). 

Cea mai mare parte a celor care frecventau sanctuarele aflate în mediul rural sau cele 

care aparţineau de micile târguri frigiene sau lidiene proveneau din împrejurimi, fapt dovedit 

pe de o parte de tipologia numelor pe care le purtau, iar pe de altă parte de numele etnic 

specific (ethnikon). În privinţa tipologiei numelor putem afirma că întâlnim foarte multe nume 

comune atât pentru frigieni, cât şi pentru lydieni sau mysieni: Aphphia, Tatia, Tateis, Papias, 

Iukundus, Menekrates etc. Majoritatea celor care executau actul de consacrare erau oameni 

liberi şi cetăţeni ai localităţilor indicate prin denumirea etnică (numiţi prin urmare, după caz 

hierapolitanul, dionysopolitanul, motelenul etc.). Onomastica din zona de sud-vest a Asiei 

Mici reflectă atât puternicul amestec de populaţii din zonă, cât şi echilibrul existent între 

utilizarea numelor indigene şi a celor greceşti. În plus, se remarcă frecvenţa fenomenului 

polarizării fonetice, caracterizat prin prezenţa unor multiple variante ortografice pentru acelaşi 

nume de persoană, fie că este vorba de nume teoforice, fie epichorice
6
. Pe de altă parte, spre 

deosebire de alte divinităţi indigene din zonă, în cazul lui Lairbenos nu se remarcă o ocurenţă 

mai ridicată a numelor teoforice în aria de răspândire preponderentă (de exemplu ca cele 

derivate din Atena sau Mâ în zona capadociană, cele derivate din Artemis sau Mên pentru zona 

sud-vestului anatolian). 

Numele divinităţii este ortografiat foarte diferit, cel mai probabil datorită dificultăţilor de 

transpunere din pronunţia locală în limba greacă
7
. Astfel, se pot identifica nu mai puţin de 

                                                           
4  Chaniotis 2010, 115-121. 
5  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 6; Delemen 1999, 46. 
6  Ebiktetos pentru Epiktetos (Mitchell 1999, 141, nr. 206; Horsley 1981, 25-26, nr. 1; Drew-Bear 1976, 

247-248, nr. 1; SEG, 26-27, 1976-1977, nr. 1355); Phybos pentru Phoibos (Petzl 1994, nr. 74; TAM, 

V.1, 328; Diakonoff 1979, 140, 143, 145, nr. 5; Robert, Hellenica, VI, 1948, 108); Neikos/Neike 

pentru Nikos/Nike (Ricl 1991, 8, nr. 13 şi Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K3; Miller 1985, 55; 

MAMA, IV, 276 A II); Kyrilla (CIMRM, I, 22; TMMM, II, 4, p. 91; Cumont, 1939, 70) sau Kyrila 

(Ricl 1991, 31, nr. 64; Ricl 1990, 171, nr. 17); Melitine (Diakonoff 1979, 147, nr. 16; Keil 1923, 

252)/Meltine (Diakonoff 1979, 142, 145, nr. 3; Keil 1923, 250; Robert 1960, 215, 257; Diakonoff 

1979, 144-145, nr. 7; ETAM, 19, 181; Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K3; Miller 1985, 55; 

MAMA, IV, 276 A II)/Merteine (Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 40-41, nr. 50). Pentru numele din zonă şi 

situaţia etnică vezi Mitchell 1993, 174-175. 
7  Ramsay 1895, 133. 
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douăsprezece forme ale numelui său: Lairmenos (Lairbenos 6), Apollo Lairmenos (Lairbenos 8), 

Helios Apollo Lairmenos (Lairbenos 10, 11, 18), Apollo Lermenos (Lairbenos 14), Helios 

Apollo Lermenos (Lairbenos 15, 23), Helios Apollo Lyermenos (Lairbenos 1), Leimenos 

(Lairbenos 4), Theos Helios Apollo Labenos (Lairbenos 20), Lemenos, Laemenos, Lamenos, 

Lairbenos, Lerbenos, Larbenos, Lyarmenos
8
. Doar la Sazak, pe două dintre inscripţiile de pe 

un altar din marmură numele zeului nu apare deloc menţionat. În prima, databilă în anul                 

241 p.Chr., Aurelia Ammia Dioga îşi încredinţează copilul adoptat, Ammias, zeului 

(Lairbenos 21)
9
 cu o precizare interesantă: „cu condiţia ca să nu întreprindă vreo acţiune 

împotriva mea pe motiv că a fost abandonată”. Această indicaţie ne duce cu gândul la 

prestigiul de care se bucura o astfel de practică a consacrărilor întrucât, cel puţin în acest caz, 

încredinţarea survine ca o răsplată faţă de o atitudine cooperantă şi binevoitoare
10

. În cea de-a 

doua epigrafă asistăm tot la o consacrare în 226 p.Chr. de către Aurelius Marcus Apollonius 

din Motella a unui personaj necunoscut, dar care fusese cel mai probabil menţionat pe stelă 

(Lairbenos 22)
11

. 

Chiar dacă inscripţiile din sanctuarul principal al zeului fac referire cu precădere la 

denumirea Lairmenos/Lermenos, în majoritatea studiilor moderne dedicate acestei divinităţi se 

utilizează varianta ortografică Lairbenos, cea care apare în mod uniform pe monedele oraşului 

învecinat Hierapolis, începând cu perioada lui Caracalla
12

. 

La fel ca şi în cazul altor divinităţi microasiatice indigene sau naturalizate, numele 

zeului trebuie să fi făcut trimitere la locul său de origine până în prezent rămas neidentificat. 

Cu toate acestea, surprinde apropierea faţă de epitetele geografice aplicate altor divinităţi 

precum Thea Larmene de lângă Borlu, în zona Saittai din estul Lydiei
13

, Thea Lagbene în 

nordul Lyciei, Pisidia şi Cabalida
14

 sau Meis (Mên) Labanas la Silandos în nord-estul Lydiei
15

. 

Această din urmă formă este foarte apropiată chiar de Helios Apollo Labenos (Lairbenos 20). 

Date fiind aceste similitudini considerăm că este probabil ca să fi fost vorba despre una şi 

aceeaşi localitate de origine, şi anume Lagbe din Cabalida, care de altfel era destul de 

apropiată. O a doua ipoteză, formulată de Ladislav Zgusta indică un toponim imaginar Lairba 

care ar putea face trimitere chiar la satul pe teritoriul căruia s-a ridicat sanctuarul
16

. 

Se observă pe inscripţii identificarea constantă cu Helios şi cu Apollo, menită a 

accentua atât atributele solare ale divinităţii prin identificarea cu Helios cel atotvăzător care 

cutreieră lumea şi căruia nimic din cele văzute nu i se poate ascunde
17

, cât şi calitatea sa de zeu 

                                                           
8  Ricl 1995, 169. 
9  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 23, nr. K9; Miller 1985, 58; MAMA, IV, 278 I (pl. 58). 
10  O situaţie similară este înregistrată la Skydra, în Macedonia. Vezi Ricl 2001, 145, nr. 71. 
11  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 24, nr. K10; Miller 1985, 58; MAMA, IV, 278 II (pl. 58). 
12  BMC Phrygia¸ 236-238, nr. 54-66 şi emisiunile de tip homonia cu Efesul, Smyrna, Sardis şi Cyzikos 

(BMC Phrygia¸ 261-262, nr. 171-185). 
13  Mitchell 1999, 139, nr. 172; ETAM, 19, 1830; TAM, V.1, 186; Sheppard 1980-1981, 99-100, nr. 12. 
14  Robert 1987, 438-441. Thea Lagmene, uneori denumită Artemis Lagbene era o zeiţă locală din 

Lagbe, localitate din Cabalida, reprezentată pe spinarea unui mistreţ, animalul său sacru, ţinând într-o 

mână o torţă, iar în cealaltă o coroană. 
15  Ricl 2003, 102-106, nr. 1; Petzl 1997, 70-75, nr. 2 (pl. 1-2). 
16  Ricl 1995, 169. 
17  Lucian din Samosata, Îndoita învinuire sau tribunalele, 1. Chiar dacă în principiu Helios şi Apollo 

erau echivalaţi, Plutarh este cel care arată cel mai clar această diferenţă funcţională (Despre părăsirea 

oracolelor, 42 (433 D-E)). 
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oracular şi interpret al voinţei divine

18
, de zeu al ordinii, echităţii şi justiţiei

19
. Pentru că Apollo 

era înainte de toate o divinitate care apare în inscripţii şi în textele literare ca interpret al voinţei 

lui Zeus, care profetizează în numele acestuia
20

. Acest fapt este vizibil şi din multitudinea de 

Apolloni microasiatici cu funcţii oraculare
21

 şi e subliniat şi de identificarea în calitate de 

Helios Pythios Apollo Lairbenos care i s-a atribuit la Hierapolis
22

.  

Atât epitetele zeului, cât şi conţinutul dedicaţiilor întăresc ideea că era un zeu oracular, care 

îşi manifesta puterea în mod vizibil
23

. El comunica prin intermediul poruncilor divine pe care le 

adresa credincioşilor, un exemplu concret fiind cel al lui Charixenos, fiul lui Menekleos din 

Dionysopolis, care a ridicat un soclu de calcar în urma poruncii primite din partea lui Apollo 

Lairmenos, zeul epifanic (theos epiphanēs) (Lairbenos 8)
24

. În alte două locuri, zeul este numit 

chiar Apollo Lairmenos epiphanestatos, adică cel care se arată/se manifestă în mod plenar
25

. Tot în 

urma unei porunci divine, Markos, fiul lui Dionysodoros din Motella ajunge să-şi încredinţeze 

copilul adoptiv, pe Ammias, lui Helios Apollo Lairmenos la începutul sec. III p.Chr. (Lairbenos 

17)
26

. Pe de altă parte zeul îşi putea exprima intenţiile şi prin intermediul viziunilor onirice, fie 

în privinţa dorinţei de a i se consacra funcţionari sacri, fie pentru a-şi exprima nemulţumirea 

faţă de păcatele comise anterior de dedicanţi (Lairbenos 14, 15, 19, 23).  

După o altă epigrafă descoperită la Ortaköy, zeul era considerat stăpânul trupului 

dedicantului (kyrios), pe care l-a salvat şi i l-a redat, în urma penitenţei acestuia
27

. Această 

referinţă face trimitere în realitate şi la o altă latură a zeului, aceea de vindecător. Căci în altă 

parte, pe o dedicaţie a lui Papias din Motella, el este numit Helios Apollo Laimernos 

alexikakos („izbăvitorul de rele“) (Lairbenos 9)
28

, pe un soclu al unei statui care îl înfăţişa pe 

Apollo cu arcul, gonind epidemia de ciumă. Este probabil ca această molimă să se fi extins şi 

în Hierapolis după jaful din Seleucia din 165 p.Chr. 

Sanctuarul zeului a putut fi identificat la Atychorion (azi Bahadınlar), lângă 

Dionysopolis (în prezent Ortaköy) în Frigia, pe o colină situată în apropiere de râul Meandru, 

numită Asartepe
29

. Aici era venerat alături de mama sa numită fie Meter Leto, fie Meter, fie 

mai simplu Zeiţa (Thea)
30

, cea „care face ca imposibilul să devină posibil”
31

. Ei beneficiau de 

                                                           
18  Athanassiadi 1992, 53; Robert 1971, 614; MacMullen 1987, 31-32 şi 142. 
19  Antoninus Liberalis, Les Métamorphoses, IV, 4. Vezi Lane Fox 1997, 42. 
20  Iliada, IX, 404; Eschil, Eumenidele, 28; Clement din Alexandria, Protrepticul, 37, 1; Lactantius, 

Instituţiile divine, I, 7, 1; Plutarh, Despre părăsirea oracolelor, 7 (413 B); Plutarh, Despre oracolele 

Pythiei, 28 (408 B-C). 
21  Athanassiadi 1992, 45; Burkert 1985, 114-118; Mitchell 1993, II, 44. 
22  Delemen 1999, 47; vezi şi Miller, 1985, 48; Lane Fox 1997, 248. 
23  Miller 1985, 48; Ceylan, Ritti 1997, 57-67; Lane Fox 1997, 44-45 şi 246-250. 
24  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D4; Miller 1985, 51; MAMA, IV, 277 A I (pl. 57); Ramsay 1895, 

147, nr. 37; Hogarth 1887, 376, nr. 1. 
25  Öztürk, Tanrıver 2008, 100, nr. 12. 
26  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 23, nr. K7; Miller 1985, 57; MAMA, IV, 277 A II (pl. 57). 
27  Petzl 1994, 141-142, nr. 123. 
28  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D3; Miller 1985, 51; MAMA, IV, 275 A (pl. 56). 
29  Robert 1962, 129; Lane Fox 1997, 45; Delemen 1997, 46; Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 2-7; Ricl 1995, 

167-168; Ricl 2001, 155. 
30  De exemplu Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 10-12, nr. D12, D18 şi D19. 
31  Petzl 1994, 140-141, nr. 122. Într-o inscripţie confesională dedicată de Aphia, fiica lui Theodoros. 
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un cult comun (Lairbenos 6)

32
. Sanctuarul dispunea nu doar de un templu principal, ci şi de o 

sală de întruniri şi un portic (stoa)
33

. 

Principalele reprezentări ale zeului sunt cele de pe monedele oraşului Hierapolis, 

începând cu domnia lui Caracalla şi cele de pe stelele votive. În primul caz, el apare înfăţişat 

întotdeauna din profil spre dreapta, având capul înconjurat de raze
34

. Uneori, pe reversul 

monedelor sunt asociate alte tipuri de divinităţi precum Apollo Archegetes, înfăţişat cu plectrul 

şi cu lira
35

, Selene sau Hekate într-o bigă trasă de doi cai, cu semiluna după umeri şi două 

torţe
36

, Hygeia stând pe tron şi având un kalathos deasupra capului
37

 şi o Nemesis înaripată
38

. 

Zeul apare şi în reprezentările de pe stelele votive de la Akkent de lângă Denizli şi de la 

Sebaste (azi Sivaslı) din Frigia. Cel puţin în prima dintre acestea zeul este reprezentat călare cu 

securea dublă pe umăr, un chiton scurt şi hlamida fluturând
39

. De altfel, securea dublă era unul 

dintre atributele frecvente ale zeului
40

. Stelele dedicate divinităţii pot înfăţişa şi imaginea 

organelor afectate de pedeapsa divină, după cum vedem pe monumentul lui Aurelius 

Soterchos, cel care a fost pedepsit pentru că a intrat impur în sanctuar şi tot aici a întreţinut şi 

relaţii sexuale (Lairbenos 3). 

Consacrările reprezentau acele acţiuni în urma cărora avea loc transferul de tutelă sau de 

proprietate de la cel care îl încredinţa pe individ către divinitate. Astfel zeul devenea, în funţie 

de clauzele contractuale, fie stăpânul absolut al celui consacrat, fie doar cel care avea drept de 

uzufruct, sclavul sacru rămânând în continuare în proprietatea stăpânului de drept, cu obligaţia 

ca la anumite festivităţi sau zile prestabilite să presteze munci în folosul templului
41

. 

Fenomenul consacrărilor era destul de răspândit începând cu perioada elenistică, similitudini 

fiind atestate în Macedonia la Beroia, Lefkopetra, Edessa, Skydra, Pella şi Kozani, în Egipt, în 

Elymaida la Susa sau în Beotia la Theba
42

. Cele mai vechi inscripţii sunt înregistrate în Edessa 

Macedoniei în sec. II a.Chr., însă pentru Hierapolis atestările datează abia din sec. II-III p.Chr., 

în aceeaşi perioadă cu inscripţiile confesionale. Se consideră că în momentul consacrării 

persoanele libere din punct de vedere juridic sau eliberate deveneau funcţionari sacri (hieroi), 

un statut de obicei temporar, iar cei care erau deja sclavi deveneau sclavi sacri, consacraţi în 

majoritatea cazurilor pe viaţă. Aceştia din urmă se puteau chiar emascula pentru a-şi arăta 

devotamentul faţă de divinitate. 

O katagraphe de la Hierapolis respecta în general următoarea tipologie: 

(1) Precizarea anului, a lunii şi a zilei în care s-a produs evenimentul; 

(2) Indicarea numelui persoanei care efectua consacrarea, eventual şi a locului său de 

origine sau cetăţenia; 

                                                           
32  Ramsay 1895, I.1, 133. 
33  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 3. 
34  BMC Phrygia¸ 236-238, nr. 54-66; 261-262, nr. 171-185. 
35  BMC Phrygia¸ 236, nr. 54; 237, nr. 60. 
36  BMC Phrygia¸ 236, nr. 55. 
37  BMC Phrygia¸ 236-237, nr. 57-59. 
38  BMC Phrygia¸ 237, nr. 62. 
39  Delemen, 1999, 46. 
40  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 3-5. 
41  Ricl 2001, 128. 
42  Ricl 1995, 188-189; Ricl 2001, 144-145. 
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(3)  Indicarea, de obicei, atât a statutului sau a poziţiei sociale a celui consacrat 

anterior actului, cât şi a funcţiei deţinute în ierarhia sanctuarului după încredinţare; eventual se 

preciza că încredinţarea se producea cu condiţia obţinerii unei anumite funcţii, ca cea de 

hieros
43

; 

(4) Avertizarea că nimeni nu avea dreptul de a iniţia proceduri legale împotriva celui 

consacrat; 

(5) Precizarea despăgubirii fixate pentru nerespectarea avertismentului
44

. 

Întotdeauna trebuia să existe o anumită persoană care să-l încredinţeze divinităţii pe 

viitorul hieros sau hierodoulos. Acesta juca cel mai probabil rolul de garant în faţa divinităţii 

pentru persoana consacrată. Nu există cazuri în care o anumită persoană să se încredinţeze pe 

sine, singură, divinităţii, chiar dacă zeul uneori îi cerea acesteia în mod explicit acest lucru (să 

vină în serviciul său), prin intermediul unei porunci divine şi să relateze evenimentul respectiv 

pe o stelă
45

. Cu alte cuvinte, să facă publică puterea pe care si-au manifestat-o zeii. 

Avem însă suficiente exemple dintre inscripţiile de consacrare care vorbesc despre 

încredinţarea unui copil natural sau adoptiv, ori sclav divinităţii în urma unei porunci sau a 

unui vis expresiile utilizate în mod curent fiind „din porunca zeului” (kata epitagēn tou theou), 

sau în urma unui vis (kat’onar). Însă astfel de porunci apar şi în privinţa dedicaţiilor obişnuite, 

nu numai a consacrărilor
46

, cum este cazul lui Charixenos Dionysopolitanul care primeşte 

porunca de a ridica probabil o statuie (întrucât inscripţia se află pe un soclu) de la Apollo 

Lairmenos numit explicit „zeul care se manifestă” (theos epiphanes) (Lairbenos 8)
47

. 

Revenind la cazurile de încredinţare în urma unei porunci, sau a unui vis, avem cel puţin 

patru inscripţii în acest sens. Prima datează de la începutul secolului al treilea şi se referă la 

încredinţarea de către un anume Markos, fiul lui Dionysidoros din Motella a copilului adoptat 

(threptos), în urma poruncii primite de la Helios Apollo Lairbenos (Lairbenos 17)
48

. Alte trei 

katagraphai fac referire la instrucţiunile onirice. Atât Aphphia din Hierapolis, cât şi Dion din 

Motella îşi încredinţează proprii lor copii, Rhoupos şi Rhoupeina, respectiv Papirianos, lui 

Helios Apollo Lairbenos în sec. II p.Chr. (Lairbenos 14 şi Lairbenos 15)
49

. În ultimul caz nu 

ştim ce statut avea Didymos, însă aflăm că el fusese trimis special unui hieros, Dionysios, la 

începutul secolului al treilea, de către Neikephoros din Motella, pentru a fi consacrat lui Helios 

Apollo Lermenos. El putea fi o rudă cuplului format din Dionysios şi soţia sa sau chiar copilul 

acestora crescut de Neikephoros din Motella
50

. 

Foarte multe dedicaţii, ex-votis, inscripţii confesionale, inscripţii de consacrare 

(katagraphai) prezintă referiri la copii ca membri ai unei anumite familii sau ca persoane care 

                                                           
43  Vezi exemplul din Öztürk, Tanrıver 2008, 91-92, nr. 1. 
44  Compară cu tipologia stelelor de la Lefkopetra din Macedonia: Ricl 2001, 131-132. 
45  Exemplul de autoconsacrare prezentat de Mirković 2001, 958 este neconcludent. Vezi şi Ricl 1995, 189. 
46  Dignas 2003, 84; Ritti et alii, 2000, 22-26, 28-31, 39-40, nr. K5, K7, K11, K16, K23, K 30, K37, 

K49. 
47  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D4. Aici expresia utilizată pentru prima poruncă primită este kata 

epitagēn. 
48  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 23, nr. K7. 
49  (Lairbenos 14) = Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K4; (Lairbenos 15) = Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 

22, nr. K5. Formulele utilizate sunt „în urma unui vis divin” (kata ton theion oniron) şi „în urma unui 

vis” (kat’oniron). 
50  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 49. 
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au fost încredinţate de către rude, apropiaţi, părinţi adoptivi etc. în grija unei divinităţi în 

calitate de hierodouloi sau de hieroi ori hieroi kai eleutheroi
51

. Indicarea vârstei exacte a 

copiilor, foarte rară de altfel, poate fi însoţită şi de o specificare a statutului social şi juridic al 

acestora. Astfel, Onesimos, fiul lui Onesimos din Motella, îşi consacră fiul adoptiv (threptos) 

pe nume Synphoros, de 11 ani, lui Helios Apollo Lairbenos epiphanes, divinitate care aici este 

numită stăpân al oraşului Motella (proestōtes tēs Motelēnōn), indicând clar tutela târgului 

asupra sanctuarului pricipal al divinităţii din sudul Frigiei
52

. Ţinând cont de statutul juridic 

anterior al tatălui, băiatul urma să devină un hieros. Spre deosebire de acesta, Merteine (formă 

populară pentru Meltine sau Melitine), o fată de numai cinci ani, a fost consacrată probabil ca 

sclavă sacră, dat fiind faptul că termenul care o caracterizează, korasion, era utilizat pentru a 

denumi tinerele sclave
53

. Ca şi în cazul inscripţiei precedente, Heleios (!) Apollo Lairbenos 

este considerat stăpân al oraşului Motella. Astfel de sclavi copii erau uneori folosiţi la muncile 

de jos, precum paza cirezilor sau a turmelor de porci, în ciuda vârstei foarte fragede. De pildă, 

un sclav al cărui nume nu-l cunoaştem, apare pe o inscripţie confesională din 114-115 p.Chr. 

de la Ayazviran (nord-estul Lydiei) dedicată Mamei Anaeitis, „cea care stăpâneşte în Azita” şi 

lui Meis Tiamou. El avea numai cinci ani şi se afla în proprietatea lui Hermogenes şi 

Apollonios, fiii lui Apollonios Midas
54

. 

O frecvenţă mai mare se constată în privinţa copiilor adoptaţi în cadrul epigrafelor 

aparţinând sanctuarului lui Apollo Lairbenos de la Motella, deşi practic exemple similare sunt 

cunoscute în întreaga lume anatoliană. Ei sunt numiţi cel mai adesea în inscripţii sub forma 

threptoi,
55

, însă mai apar şi ca thremmenoi, tethrammenoi, threpsai, trophimoi, trophei
56

. Nume 

ca Threptos sau Threptius pot figura şi ca substantiv propriu
57

. În cele mai numeroase cazuri, 

se atestă bunele relaţii dintre aceşti copii de suflet şi familiile lor adoptive, copiii figurând 

alături de părinţi în dedicaţii
58

. Pe una dintre stelele funerare cu imprecaţii, copiii adoptivi sunt 

consideraţi a fi bunurile cele mai de preţ
59

. Cu toate acestea, nu întotdeauna relaţiile cu copiii 

adoptaţi erau dintre cele mai fericite. Se putea ajunge chiar la conflicte foarte grave. În urma 

unui astfel de conflict, o anumită Iulia ajunge să-şi blesteme copilul aflat în grijă, Onesime, 

crezând că era îndreptăţită să facă acest lucru, însă neprimind nici un răspuns din partea zeilor, 

i-a întrebat în această privinţă şi aceştia „s-au năpustit asupra ei”, după care ea îndreptându-se 

i-a preamărit
60

. 

Înainte de a încheia mai trebuie subliniate câteva aspecte. Efectele juridice ale 

consacrărilor nu erau deloc de neglijat. O dată cu încredinţarea, încadrarea juridică anterioară 

                                                           
51  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 62; Öztürk, Tanrıver 2008, 102-103, nr. 14 . 
52  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 36-38, nr. K 46 (237 p.Chr.). 
53  Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 40-41, nr. K 50. Inscripţia datează din sec. III p.Chr. 
54  Petzl 1994, 86-88, nr. 68 (cu fig.) = TAM, V.1, 317 = Diakonoff 1979, 145-146, nr. 11. 
55  Lairbenos, 12, 13, 16, 17, 21, 25. 
56  Vezi introducerea la MAMA, IX, lxiv; Diakonoff 1979, 162; Robert 1955, 35-36; IGSK, 52, 37; 

Öztürk, Tanrıver 2008, 91-92, nr. 1. 
57  Mitchell 1999, 138, nr. 155; IGSK, 22.2, 1310; Mitchell 1999, 140, nr. 198. 
58  Diakonoff 1979, 144-145, nr. 8; Diakonoff 1979, 148, nr. 21. 
59  IGSK, 52, 37; Sardis, VII.1, 152; Robert, Hellenica, XIII, 133; NIS, I, p. 32-33; Robert 1962, 277, n. 3. 
60  Petzl 1994, 20 şi Herrmann, Varinlioğlu 1984, 13, nr. 9. Petzl interpretează verbul în cauză ca „a se 

năpusti”, în timp ce Herrmann şi Varinlioğlu cred că este vorba despre „a trece cu vederea” (cererea 

Iuliei, dedicanta). 
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de obicei rămânea neschimbată pentru autorităţile civile, chiar şi atunci când individul devenea 

sclav sacru, cu menţiunea că, în cazul comiterii unei infracţiuni întâi trebuia judecat de către 

autoritatea religioasă, persoana în cauză aflându-se sub tutela zeului. Orice încercare de a eluda 

atotputernicia zeului era aspru pedepsită de către acesta. Avem aşadar imaginea unei duble 

jurisdicţii: cea religioasă, exprimată conform dreptului cutumiar local, şi cea civilă, reliefată 

prin încadrarea într-una dintre categoriile juridice recunoscute în mod oficial de către statul 

roman. 

Este posibil însă ca anumiţi sclavi să fi fost într-adevăr eliberaţi în momentul consacrării 

ca funcţionari sacri (hieroi), cu toate că acest fapt nu este explicit indicat în epigrafe. Astfel, în 

inscripţia ridicată de un cetăţean al oraşului Hierapolis al cărui ultim nume era cel de 

Achilleus, acesta menţionează că l-a consacrat pe Neikon, în vârstă de 30 de ani, cu condiţia ca 

el să devină funcţionar sacru
61

. Mai precizează că l-a achiziţionat de la Aurelios Antiochos, fiul 

lui Antiochos din Motella. Clauza de despăgubire fixată în cazul nerespectării acestui contract, 

în sensul iniţierii unor proceduri legale împotriva lui Neikon era de 2500 de denari. Este posibil 

ca în acest caz particular să fi fost vorba nu doar despre o consacrare a sclavului în calitate de 

hieros, ci şi de eliberarea sa, potrivit normelor juridice recunoscute de autorităţile civile. 

Acelaşi personaj, sau poate o rudă de-a sa, Titus Flavius Achilleus, consacră pe „sclavul 

Epiktetos, pe care de asemenea l-am eliberat cu ajutorul arhivelor din Motella“
62

. Acest fapt 

poate veni în sprijinul celor afirmate anterior, că anumiţi sclavi sacri erau eliberaţi înainte de a 

fi consacraţi divinităţii. 

Importanţa economică a actului în sine este iarăşi foarte importantă. Persoanele 

consacrate reprezentau forţa de muncă principală pe domeniile sacre. În marile sanctuare, 

numărul acestora putea ajunge la câteva mii: 6000 de sclavi sacri la Comana Capadociei
63

, 

3000 la Venasa
64

, alte câteva mii la Comana Pontului
65

 şi la Zela
66

. Ei prestau activităţile legate 

de cultivarea pământului şi a viţei-de-vie, lucrau în atelierele de ţesătorie şi pielărie de pe 

teritoriul sanctuarului sau umblau din loc în loc pentru a strânge fonduri necesare templelor. 

Alţii practicau prostituţia sacră tot pentru a face rost de venituri pentru sanctuar şi în acest fel 

slujind divinităţii. Două dintre inscripţiile publicate cu doar trei ani în urmă
67

 ne arată de altfel 

foarte clar că cei doi funcţionari sacri, care fuseseră crescuţi ca şi copii de suflet au fost 

consacraţi împreună cu atelierele de prelucrarea lânii la care lucrau, contribuind astfel la 

prosperitatea sanctuarului lui Apollo Lairbenos. 
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62  Öztürk, Tanrıver, 2008, 101-102, nr. 13. 
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Supplementum epigraphicum 

 

1. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie a lui Apollonios Menophilos menţionând porticul lui 

Meter Leto şi Helios Apollo Lyermenos 

Locul descoperirii: Bahadınlar, în sanctuarul lui Apollo Lairbenos de lângă Dionysopolis 

(Ortaköy) din Frigia. 

Tipul documentului: Placă din marmură de dimensiuni reduse, prevăzută cu găuri de fixare în 

peretele unei construcţii. 

Dimensiuni: 40,6 × 29,2 × 1,9 cm. 

Litere: Dimensiuni necunoscute. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D5 (cu bibliografie); Miller 1985, 53; Robert 

1962, 129; Ramsay 1895, 146, nr. 34; Ramsay 1883, 382-383, nr. 5. 

Datare: A doua jumătate a sec. II p.Chr. (?). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: Mhtrˆ Lhto‹ kaˆ `Hl…w 'ApÒl|lwni Luermhnî 'Apollè|nioj Mhnof…lou toà 

'A|pollwn…ou 'Atuocwre…|5thj Øpεr Laomšdontoj | kaˆ E„fian£sshj, tîn tš|knwn, t¾n sto¦n 

™k | tîn „d…wn ™po…hse. 

Traducere: Apollonius Menophilos din Atychorion, fiul lui Apollonios, a făcut pe cheltuiala 

proprie, în cinstea Mamei Leto şi a lui Helios Apollo Lyermenos, un portic în numele copiilor 

(săi), Laomedon şi Eiphianasse. 

 
2. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie confesională referitoare la misterele zeului 

Locul descoperirii: În localitatea Bahadınlar. 

Tipul documentului: Partea superioară a unei stele din calcar cu fronton. 

Dimensiuni: 31 × 44 cm. 

Litere: 1-2 cm. Textul inscripţiei se desfăşoară pe toate cele trei laturi ale frontonului. 

Locul de păstrare: Zidită în peretele unei case din localitate. Tăiată în partea inferioară şi 

parţial la acrotera din stânga frontonului şi la cea de deasupra acestuia. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 108; Miller 1985, 62; MAMA, IV, 281 (pl. 58, cu 2 foto). 

Datare: Sec. I-II p.Chr. (MAMA). 

Descrierea reprezentării: Frontonul prezintă o rozetă încadrată într-un motiv circular. 

Text: G. 'Antènioj 'Apel[l©]j BlaundeÝj ko|lasqeˆj ØpÕ toà qeoà poll£kij kaˆ | pollo‹j 

crÒnoij di¦ tÕ m<¾> boÚlesqe | [a]ÙtÕn poselqe‹n kaˆ parest£nai |5 tù musthr…J 

kaloÚmenon ™n | [---]. 

Traducere: Apollonius Menophilos din Atychorion, fiul lui Apollonios, a făcut pe cheltuiala 

proprie, în cinstea Mamei Leto şi a lui Helios Apollo Lyermenos, un portic în numele copiilor 

(săi), Laomedon şi Eiphianasse. 

 

R4: Probabil proselqe‹n. 

 
3. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie confesională a lui Aurelius Soterichos 

Locul descoperirii: Localitatea Bahadınlar. 

Tipul documentului: Stelă din calcar alb cu fronton şi acrotere. Reutilizată. 
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Dimensiuni: 51 × 32 × 8 cm. 

Litere: 1,4-4 cm. 

Locul de păstrare: Zidită în peretele unei case. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 110 (cu bibliografie); Brixhe 1987, 24 (cu traducere 

franceză); Miller 1985, 62; MAMA, IV, 283 (pl. 59, cu foto); Ramsay 1895, 152, nr. 50; 

Ramsay 1889, 222-223, nr. 8; Hogarth 1887, 387, nr. 16. 

Datare: Sec. III p.Chr. (MAMA). 

Descrierea reprezentării: Reprezentarea a două picioare (în partea stângă) şi a organelor 

sexuale masculine pe stelă (zona centrală). 

Text: [A]Ùr»lioj ‚ Swt»rcoj | Dhmostr£tou Motel|hnÕj kol£qin ˜pÕ tô qe|5oà: paragšlwn 

p©si mhd|e ¥nagon ¢nabÁt' ™pˆ tÕ c|wr…on ™prok»si À khns[?]|ete tÕn Ôrcij: ™gë Gš|v 

™khnhs£mhn ™pˆ tÕ c|10wr…on. 

Traducere: Aurelius Soterchos din Motella, fiul lui Demostratos, (am primit) pedeapsa de la 

zeu, dând de veste tuturor să nu urce în (acest) loc (sacru) pângărit de jurăminte false sau să 

comită un act sexual; eu unul am făcut-o cu Gaia în (acest) loc (sacru). 

 

R6-8: Probabil ¥nagnon în loc de ¥nagon. Alte forme nesigure sau corupte: ™pork»si în loc de 

™prok»si şi Ôrcin în loc de Ôrcij. 

R6-8: „Să comită un act sexual“. 

 
4. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţia confesională a lui Sophron preamărindu-l pe Apollo 

Leimenos 

Locul descoperirii: Localitatea Bahadınlar. 

Tipul documentului: Stelă din calcar alb cu fronton. 

Dimensiuni: 51 × 37 (sus)/ 39 (mijloc) / 36 (baza) × 8 cm. 

Litere: 1,5 cm. 

Locul de păstrare: Zidită în peretele unei case. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 109 (cu bibliografie); MAMA, IV, 282 (pl. 59, cu foto); 

Ramsay 1895, 151-152, nr. 49; Ramsay 1889, 222, nr. 7; Hogarth 1887, 385-387, nr. 15. 

Datare: Sec. II-III p.Chr. (MAMA). 

Descrierea reprezentării: Cu rozetă pe timpan şi cu acrotere. 

Text: 
| | |

| vac AC vac. |  

Traducere: Mare este Apollo Leimenos! Sophron, funcţionar sacru, a fost pedepsit de Apollo 

Leimenos pentru că a păcătuit. [---] În conformitate cu mărturia mea am pus inscripţia pe stelă; 

avertizez că nimeni nu trebuie să nesocotească şi să se împotrivească lui Apollo Leimenos. 

 

R13: Cuvântul kataforn»sei pare a fi o formă cu metateză pentru katafron»sei. Astfel de 

forme apar frecvent în aceste inscripţii. 
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5. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţia confesională a lui Apellas (?) 

Locul descoperirii: Localitatea Bahadınlar. 

Tipul documentului: Stelă din marmură.  

Dimensiuni: 56 × 34 × cca 6 cm. 

Litere: 1,4-1,5 cm. 

Locul de păstrare: Zidită în peretele unei case. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 111 (cu bibliografie); Miller 1985, 63-64; MAMA, IV, 284 

(pl. 59, cu foto şi bibliografie); Ramsay 1895, 151, nr. 46; Ramsay 1889, 220, nr. 5; Hogarth 

1887, 382-383, nr. 13. 

Datare: Sec. III p.Chr. (?). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: 

Traducere: Apellas? [---] din Motella, fiul lui Apollonios, mărturisesc public că am fost 

pedepsit de zeu pentru că am vrut să rămân cu o femeie. De aceea dau deci de veste tuturor ca 

nimeni să nu-l nesocotească pe zeu, de vreme ce va avea (această) stelă ca model, (pusă) 

împreună cu propria soţie, Basilis. 

 
6. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie confesională a lui Sosandros Hierapolitanul către 

Lairmenos 

Locul descoperirii: Împrejurimile localităţii Bahadınlar. 

Tipul documentului: Stelă de mici dimensiuni. 

Dimensiuni: Necunoscute. 

Litere: Dimensiuni necunoscute. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 120 (cu bibliografie); Miller 1985, 64; Ramsay 1895, 149, 

nr. 41; Ramsay 1889, 217, nr. 1. 

Datare: Sec. II-III p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: Sèsandroj `Ierapolš|thj ™piork»saj kaˆ | ¥nagnoj „sÁlqa „j tÕ | sÚnbwmon: 

™kol£s|5qhn: parangšllw mh|dšna katafrone‹n | tî Lairmhnî, ™peˆ ›xei | t¾n ™m¾n st»llhn 

œxenplon. 

Traducere: Eu, Sosandros din Hierapolis, am intrat în templul comun după ce am jurat strâmb 

şi pângărit (fiind); m-a ajuns pedeapsa; dau de veste tuturor ca nimeni să nu-l nesocotească pe 

Lairmenos, întrucât va avea stela mea ca mărturie. 

 

R1: Miller: `Ierapole(…)- 

R8: Miller: st»[ll]hn 

7. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie votivă dedicată de sclavul imperial Dokimos Domitias 

lui Apollo Lairbenos 

Locul descoperirii: Moscheea din Bahadınlar. 
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Tipul documentului: Stelă din marmură albă, cu fronton. 

Dimensiuni: 56 × 35 cm. 

Litere: 2-3 cm. 

Locul de păstrare: Încastrată în zidul moscheii. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 7, nr. D1; Miller 1985, 50; MAMA, IV, 293 (pl. 60). 

Datare: Aprox. 90 p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: [D]Òkimoj Domit…|[a]j SebastÁj doà|[l]oj 'ApÒllwni Lair|mhnî ¢nšqhken |5 [k]erame‹daj 

dš|[k]a kaˆ e„j t¾n crÚ |swsin toà paqnw|matikoà + ib/. 

Traducere: Dokimos, sclav al augustei Domitia, a dedicat lui Apollo Lairbenos zece ţigle şi 

pentru aurirea lambriului 12 (denari). 

 
8. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie votivă dedicată de Charixenos lui Apollo Lairmenos, 

în urma poruncii primite 

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la nord de fundaţia templului 

principal. 

Tipul documentului: Soclu de calcar, uşor profilat în partea superioară şi inferioară. Distrus 

pe latura din dreapta. 

Dimensiuni: 124 × 56 × 59 cm. 

Litere: 2,5-3,5 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D4; Miller 1985, 51; MAMA, IV, 277 A I               

(pl. 57); Ramsay 1895, 147, nr. 37; Hogarth 1887, 376, nr. 1. 

Datare: sec. II p.Chr., înainte de 208-209 p.Chr., data următoarei inscripţii gravate pe aceeaşi 

stelă (Nr. 17). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: 'ApÒllwn[a] | LairmhnÕn qeÕ[n] | ™pifanÁ kat¦ ™p[i]|tag¾n Car…xeno[j] |5 Meneklšouj 

[D]io |nusopole…th[j.]. 

Traducere: Charixenos din Dionysopolis, fiul lui Menekleos, (l-a cinstit) pe Apollo 

Lairmenos, zeul manifest, în urma poruncii (acestuia). 

 
9. Atychorion (Bahadınlar): Inscripţie votivă a lui Papias către Helios Apollo Laimernos 

alexikakos 

Locul descoperirii: În zona sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la nord de templul principal. 

Tipul documentului: Soclu din calcar, profilat în partea superioară. 

Dimensiuni: 109 × 55-64 × 57 cm. 

Litere: 2,7-3,2 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D3; Miller 1985, 51; MAMA, IV, 275 A (pl. 56). 

Datare: 30 mai 165 p.Chr. (= 7 Panemos 249, era sullanică). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 
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Text: `Hl…w 'ApÒllwni Lairmh|nî tÕn ¢ndri£nta toà (frunză) | ¢lexik£kou 'ApÒllwnoj | 

Pap…aj Pap…ou Dhmhtr…- (frunză) |5ou Pap…ou MotellhnÕj | [¢]nšqhke. (frunză) ”Etouj smq/ | 

mhnÕj Pan»mou z/. 

Traducere: Papias din Motella, fiul lui Papias, nepotul lui Demetrios, strănepotul lui Papias,  

i-a dedicat lui Helios Apollo Lairmenos o statuie a lui Apollo cel ce păzeşte de rele. În ziua a 

şaptea a lunii Panemos, în anul 249. 

 
10. Atychorion (Bahadınlar): Consacrarea statuilor lui Nike în sanctuar de către Apollonios 

din Hierapolis 

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la sud de templul principal. 

Tipul documentului: Altar (bomos) din calcar distrus în partea superioară, cu o bază profilată. 

Pe acesta regăsim inscripţiile nr. 10, 13, 14, 15 şi 16. 

Dimensiuni: 111 × 60 × 55 cm. 

Litere: 2-3 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 8, nr. D6; Miller 1985, 51; MAMA, IV, 276 A I (pl. 57). 

Datare: Începutul sec. II p.Chr. (înainte de 124-125 p.Chr.) 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: Qeî `Hl…w 'ApÒllwni Lairmh|nî kaˆ tÍ boulÍ kaˆ tù d»mù ‚ tîn Motelhnîn 

'Apollè|nioj `Ierapole…thj Ð kaˆ Kroule|5Ýj t¦j Ne…kaj ¢nšqhken | met¦ tîn tšknwn 

'AlazÒnoj ‚ kaˆ 'Apollwn…ou. 

Traducere: Apollonios din Hierapolis, cel numit şi Krouleus, împreună cu fiii săi, Alazonos şi 

Apollonios, a dedicat (statuile lui) Nike zeului Helios Apollo Lairmenos, precum şi Sfatului şi 

Poporului din Motella. 

 
11. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Neikon din Motella lui Helios 

Apollo Lairbenos 

Locul descoperirii: În zona sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la nord de templul principal. 

Tipul documentului: Soclu din calcar, profilat în partea superioară. 

Dimensiuni: 109 × 55-64 × 57 cm. 

Litere: 2,7-3,2 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 21, nr. K1; Miller 1985, 54; MAMA, IV, 275 B I (pl. 56). 

Datare: Februarie-martie 178 p.Chr. (Ritti). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: ”Etouj sxb/ mhnÕj Xan|dikoà. 'Olunpi¦j Dio|nus…ou Blaoundhn» | ¹ kaˆ Mo(tellhn») 

katagr£fw Ne…|5kwna b/ tÕn uƒÒn mou | `Hl…J 'ApÒllwni Lair|mhnù, kaˆ ¥n tij ¢nte…|ph 

q»sei e„j tÕn qe|Õn + bf/ (frunză) kaˆ e„j tÕn |10 f…skon ¥lla + bf/. 

Traducere: În anul 262, luna Xandikos. Olympias din Blaundos, care (e numită) şi cea din 

Motella, fiica lui Dionysios, încredinţez pe Neikon, fiul lui Neikon, fiul meu, lui Helios Apollo 

Lairmenos, iar dacă cineva ar spune ceva împotrivă, să depună pentru zeu 2.500 de denari şi 

pentru fisc alţi 2.500. 
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12. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Agathios din Motella lui Helios 

Apollo Lairbenos 

Locul descoperirii: În zona sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la nord de templul principal. 

Tipul documentului: Soclu din calcar, profilat în partea superioară. 

Dimensiuni: 109 × 55-64 × 57 cm. 

Litere: 2,7-3,2 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K2; Miller 1985, 54; MAMA, IV, 275 B II (pl. 56). 

Datare: 30 noiembrie 225 p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: ”Etouj ti/ mh(nÕj) g/, z/. AÙr. | Neigroa MotelhnÕj | 'Alex£ndrou, Diodèra, | gun» mou, 

`Hl…J ApÒllwni |5 Lermhnù katagr£fwmen | 'Agaq‹non, qršmenon ˜autîn: e‡ tij d' ¥n 

™penkalšsi | <q»si> prost…mou + bf/, ¥la e„j | tÕ tam‹on + bf/. 

Traducere: În ziua a şaptea a lunii a treia a anului 310. Aurelios Neigroas din Motella, fiul lui 

Alexandros, şi Diodora, soţia mea, încredinţăm lui Helios Apollo Lairbenos pe Agathinos, fiul 

adoptiv; dacă cineva ar îndrăzni să ne acuze, să dea 2.500 de denari ca amendă şi alţi 2.500 

pentru visteria statului. 

 
13. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Neikes lui Helios Apollo Lairbenos  

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la sud de templul principal. 

Tipul documentului: Altar (bomos) din calcar distrus în partea superioară, cu o bază profilată. 

Pe acesta regăsim inscripţiile nr. 10, 13, 14, 15 şi 16. 

Dimensiuni: 111 × 60 × 55 cm. 

Litere: 2-3 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K3; Miller 1985, 55; MAMA, IV, 276 A II (pl. 57). 

Datare: Sec. II p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: `Hl…J 'ApÒllwni Lermhnù Mel|t…nh 'Apollwn…ou ™pilego|mšnh Sagarhn» katagr£fw | 

Ne…khn t¾n qremšnhn mou: |5 e‡ tij ™penkalšsei q»si pos|[t…]mou e„j tÕn qeÕn + af/ | k™ e„j tÕn 

f…skon + af/. 

Traducere: Meltine, fiica lui Apollonios, numită şi Sagarene, o încredinţez lui Helios Apollo 

Lermenos pe Neike, fiica mea adoptivă; dacă cineva ar avea ceva de spus împotrivă, să dea ca 

amendă zeului 1.500 de denari şi (alţi) 1.500 fiscului. 

 
14. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a copiilor Rhoupos şi Rhoupeinas lui 

Helios Apollo Lermenos 

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la sud de templul principal. 

Tipul documentului: Altar (bomos) din calcar distrus în partea superioară, cu o bază profilată. 

Pe acesta regăsim inscripţiile nr. 10, 13, 14, 15 şi 16. 

Dimensiuni: 111 × 60 × 55 cm. 

Litere: 2-3 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 
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Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K4; Miller 1985, 55; MAMA, IV, 276 A III 

(pl. 57). 

Datare: Sec. II p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: 'Affia GlÚkwnoj `Ierapole[‹]|tij o„koàsa ™n MamakèmV | katagr£fw t¦ tškna kat¦ 

qe‹on | Ôniron 'ApÒllwni Lermhnù | Dhm»trion kaˆ `Roàpon kaˆ | `Roupe‹nan t¦ tškna: e‡ tij 

™penka|lšsei q»sei e„j tÕn qeÕn pros|te…mou + bf/ k™ e„j tÕn f…s|kon + bf/. 

Traducere: Aphphia, fiica lui Glykonos din Hierapolis, care locuieşte în Mamakome, 

încredinţez, în urma unui vis divin, lui Apollo Lermenos pe copiii Demetrios, Rhoupos şi 

Rhoupeina; dacă cineva ar avea ceva de spus împotrivă, să dea zeului ca amendă 2.500 de 

denari şi fiscului (alţi) 2.500. 

 
15. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Papirianos din Motella lui Helios 

Apollo Lermenos  

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la sud de templul principal. 

Tipul documentului: Altar (bomos) din calcar distrus în partea superioară, cu o bază profilată. 

Pe acesta regăsim inscripţiile nr. 10, 13, 14, 15 şi 16. 

Dimensiuni: 111 × 60 × 55 cm. 

Litere: 2,6-3 cm. Inscripţia se află pe faţa din stânga a monumentului. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K5; Miller 1985, 57; MAMA, IV, 276 B (pl. 57). 

Datare: 124-125 p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: `Hl…J 'ApÒllwni | Lermhnù D…wn | Kornhl…ou Motel|lhnÕj kat' Ôniron |5 katagr£fw 

tÕn ™m[au]|toà ueƒÕn Papiar[ia]|nÕn. ”Etouj sq/ mh(nÕj) [...]. 

Traducere: Dion din Motella, fiul lui Cornelius, în urma unui vis, îl încredinţez lui Helios 

Apollo Lermenos pe fiul (meu), Papiarianos. În anul 209, luna [...]. 

 
16. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Stratoneikes din Hierapolis lui 

(Helios) Apollo Lairbenos  

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la sud de templul principal. 

Tipul documentului: Altar (bomos) din calcar distrus în partea superioară, cu o bază profilată. 

Pe acesta regăsim inscripţiile nr. 10, 13, 14, 15 şi 16. 

Dimensiuni: 111 × 60 × 55 cm. 

Litere: 2 cm. Inscripţia se află pe faţa din dreapta a monumentului. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 22, nr. K6; Miller 1985, 57; MAMA, IV, 276 C (pl. 57). 

Datare: Sec. III p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: [”Etouj .../, mhnÕj] e/, ia/. | [`Hl…J A]pÒllwni Lairb|[hnù P]ap…a[j .]LE[.] |4 [.....] 

`Iera[p]ole…thj | [sÝ]n tÍ gnèmV tÁj | gunekÕj EÙtuc…doj, | katagr£fomhn Strat|8one…khn, t¾n 

qrept¾n | Åmù[n] a[Ù]tùn: ™ dš tij ™|penkalšsi q»si e„ tÕn | qeÕn + bf/ k™ e„j tÕn |12 despotîn 

f…skon [+ bf/]. 
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Traducere: În anul ..., luna a cincea, ziua a 11-a. Papias din Hierapolis, cu consimţământul 

soţiei, Eutychis, o încredinţăm lui [Helios] Apollo Lairbenos pe Stratoneike, pe fiica noastră 

adoptivă; dacă cineva ar avea ceva de spus împotrivă, să dea zeului ca amendă 2.500 de denari 

şi fiscului [alţi 2.500]. 

 
17. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Ammias din Motella lui Helios 

Apollo Lairbenos 

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la nord de fundaţia templului 

principal. 

Tipul documentului: Soclu de calcar, uşor profilat în partea superioară şi inferioară. Distrus 

pe latura din dreapta. 

Dimensiuni: 124 × 56 × 59 cm. 

Litere: 2,5-3,5 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 23, nr. K7; Miller 1985, 57; MAMA, IV, 277 A II (pl. 57). 

Datare: 209 p.Chr. (= 293 era sullanică). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: ”Etouj s%g/ mhnÕj e/, k/. `H[l]…J | 'ApÒllwni Lairmhn[ù] | M©rkoj Dionusod[è]|rou 

MotellhnÕj kat[agr£]|5fw 'Amm…an, t¾n qrep[t»n] | mou, kat¦ t¾n ™pitag¾n [toà] | qeoà: e„ dš 

tij ™penkal[šsei] | q»sei „j tÕn qeÕn pros[te…]| mou + bf/ kaˆ „j tÕn f…s[kon] |10 ¥lla + bf/. 

Traducere: În anul 293, luna a cincea, ziua a 20-a. Markos din Motella, fiul lui Dionysodoros, 

o încredinţez lui Helios Apollo Lairmenos pe Ammia, fiica mea adoptivă, după porunca zeului; 

dacă cineva ar avea ceva de spus împotrivă, să dea zeului ca amendă 2.500 de denari şi fiscului 

alţi 2.500. 

 
18. Atychorion (Bahadınlar): Actul de încredinţare a lui Diomas din Daphne lui Helios 

Apollo Lairmenos  

Locul descoperirii: În sanctuarul lui Apollo Lairbenos, la nord de fundaţia templului 

principal. 

Tipul documentului: Soclu de calcar, uşor profilat în partea superioară şi inferioară. Distrus 

pe latura din dreapta. 

Dimensiuni: 124 × 56 × 59 cm. 

Litere: 2 cm. Inscripţia se află pe partea stângă a monumentului. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 23, nr. K8; Miller 1985, 58; MAMA, IV, 277 B (pl. 57). 

Datare: 205 p.Chr. (= 289 era sullanică). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: ”Etouj spq/ mh(nÕj) d/ iz/. `Hl…J | 'ApÒllwni Lairmhnù Dio|m©j D£fnou eƒerÕj 

katagr£|fw Diom©n tÕn œgonÒn mo|5u tÕn k™ klhronÒmon moi: e„ d|š tij ™penkalšsei q»si e„j 

tÕ|n qeÕn poste…mou + bf/, | Ðmo…wj ke e„j tÕn f…skon | + bf/ eÙtucîj (frunză dublă). 

Traducere: În anul 289, luna a patra, ziua a 17-a. Funcţionarul sacru Diomas, fiul lui 

Daphnos, îl încredinţez lui Helios Apollo Lairmenos pe Diomas, fiul şi moştenitorul meu; dacă 
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cineva ar avea ceva de spus împotrivă, să dea zeului ca amendă 2.500 de denari şi deopotrivă 

(să dea) fiscului bucuros alţi 2.500. 

 
19. Ortaköy: Inscripţie confesională ridicată de Neik(on?) pentru Theos Helios Apollo 

Locul descoperirii: În împrejurimile localităţii Ortaköy, provenind iniţial, după Calder, din 

sanctuarul lui Apollo Lairbenos. 

Tipul documentului: Stelă din marmură cu fronton. Cu urme de rozetă pe timpan. 

Dimensiuni: 42 × 33 cm. 

Litere: 1 cm (la rândul 2: 0,5 cm). 

Locul de păstrare: Zidită în peretele unei case. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 106; Miller 1985, 60-61; Cameron 1939, 155-178, nr. 4; 

MAMA, IV, 279 (pl. 58). 

Datare: Sec. al II-lea sau al III-lea. 

Descrierea reprezentării: Rest de rozetă pe timpan. 

Text: 

TIC

 

Traducere: Eu Neikon? [---], recunosc că am jurat strâmb (în privinţa) porumbeilor, că am 

încălcat (legea) şi am pus stăpânire pe incinta sacră, şi am furat o oaie din averea lui 

Demetrios; şi deşi zeul îmi ceruse să nu-i dau stăpânului meu libertatea totuşi i-am dat-o pentru 

că eram urmărit din toate părţile. Mai mult, am fost pedepsit de zeu şi el mi-a apărut în vise şi 

mi-a spus că îl va apuca de picioare pe sclavul meu, care stă la porţile mele, şi că îl va trage în 

sus de acolo. Dau de veste tuturor ca nimeni să nu-l nesocotească pe Helios Apollo, întrucât va 

avea stela mea ca exemplu. 

 

R13: Cameron, Miller: doàlon kaˆ ¢n pÚlaj ƒzÒmen[on] 

 
20. Ortaköy: Inscripţie confesională ridicată de [Helioni]mos (?) pentru Theos Helios Apollo 

Labenos 

Locul descoperirii: În împrejurimile localităţii Ortaköy. 

Tipul documentului: Stelă din marmură albă, cu fronton, spartă în două. 

Dimensiuni: 43 × 32 × 8 cm. 

Litere: 1-2 cm. 

Locul de păstrare: Zidită în peretele unei case. 

Bibliografie: Petzl 1994, 122, nr. 107; Miller 1985, 61-62; MAMA, IV, 280 (pl. 58). 

Datare: Sec. II-III p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 
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Text: EliÒn[i(?)]moj kolaqeˆj ØpÕ toà | [q]eoà `Hl…J 'ApÒlwni | Lab»nù st»|lhn ¢nšqhka ‚5 

kaqëj ™kol£‚setÒ me kaˆ di|¦ Órkon kaˆ sun…|dhsin kaˆ di¦ ‚ mÒlu<s>mon. |10 Paragšlw 

p©sij | mhd…na katafro|ne‹ tîn qe|în. 

Traducere: Eu, Elionimos?, fiind pedepsit de zeu, i-am dedicat lui Helios Apollo Labenos o 

stelă pentru că m-a pedepsit atât din cauza unui jurământ (fals), cât şi din pricina conltiinţei 

(mele) şi a unei pângăriri. Dau de veste tuturor ca nimeni să nu-l nesocotească pe zeu. 

R1: Miller: `EliÒnumoj 

R9: Miller: mÒlumon

 
21. Sazak: Actul de încredinţare a lui Ammias (lui Helios Apollo Lairmenos) 

Locul descoperirii: În curtea unei case din Sazak. 

Tipul documentului: Altar din marmură din care se mai păstrează mulura profilului superior 

şi o parte din corpul propriu-zis. 

Dimensiuni: 29 × 55 × 65 cm. 

Litere: 1,5-2,2 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 23, nr. K9; Miller 1985, 58; MAMA, IV, 278 I (pl. 58). 

Datare: 241 p.Chr. (= 325 era sullanică). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: [”Et]ouj tke/, mh(nÕj) i/, k/: 'A(Ù)r(hl…a) 'Ammia Diog© katag[r£fw] | k™ ¥lhn qrept¾n 

'Ammia(n), ™f' ú Øp[™r toà ka]|taleif<q>Ána… me ØpodÚtw mhdem…[an] | ™p…basin: e„ d™ m¾, 

q»ssi proste…mo[u + ---]. 

Traducere: În anul 325, luna a zecea, ziua a 20-a. Eu, Aurelia Ammia Dioga, o încredinţez pe 

cealaltă Ammia, fiica mea adoptivă, cu condiţia ca să nu întreprindă vreo acţiune împotriva 

mea pe motiv că a fost abandonată; dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, va da drept amendă [---]. 

 
22. Sazak: Act de încredinţare (lui Helios Apollo Lairmenos) 

Locul descoperirii: În curtea unei case din Sazak. 

Tipul documentului: Altar din marmură din care se mai păstrează mulura profilului superior 

şi o parte din corpul propriu-zis. 

Dimensiuni: 29 × 55 × 65 cm. 

Litere: 1,2-2 cm. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 24, nr. K10; Miller 1985, 58; MAMA, IV, 278 II (pl. 58). 

Datare: 226 p.Chr. (= 311 era sullanică). 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: ”Etouj tia/ mh(nÕj) b/, i/. [AÙ]r»(lioj) M©rk[ianÕj?] | 'Apollwn…ou [Motell]hnÕj 

[ka]|[tagr£fw ...]. 

Traducere: În anul 311, luna a doua, ziua a zecea. Aurelius Markianos, fiul lui Apollonios din 

Motella, încredinţez [---]. 

 
23. Sazak: Actul de încredinţare a lui Didymos lui Helios Apollo Lermenos 

Locul descoperirii: Sazak. 
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Tipul documentului: Fragment de marmură provenind dintr-un pilastru, spart în partea 

dreaptă. 

Dimensiuni: Necunoscute. 

Litere: Dimensiuni necunoscute. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 24, nr. K11; Miller 1985, 58; Ramsay 1895, 147, nr. 

38; Ramsay 1883, 380, nr. 3.  

Datare: 232 p.Chr. (= 316 era sullanică). 

Descrierea reprezentării: -. 

Text: [”Et]ouj ti$/, mh(nÕj) $/, i/. D[ionÚsioj? 'Apol]|lwn…dou DidÚmou ƒerÕj kaˆ [¹ de‹na] | ¹ 

gun¾ mou, katagr£fomen `Hl…J ['ApÒllwni] | Lerm»nù D…dumon kat¦ Ôn[ar |5 Ön d' œqreyen 

NeikhfÒ[oj ---] | Mo(tellhnÒj): | e‡ tij d' ¥n ™penkalšsV[---?] | q»si e„j tÕn tame‹on 

[prÒsteim]|on + bf/, k™ e„j tÕn q[eÕn + bf/?]. 

Traducere: În anul 316, luna a şasea, ziua a zecea. Funcţionarul sacru Dionysios?, fiul lui 

Apollonidos Didymos, şi [---] soţia mea, încredinţăm pe Didymos, pe care l-a crescut 

Neikephoros [---] din Motella, lui Helios Apollo Lermenos, în urma unui vis; [---]dacă cineva 

ar avea ceva de spus împotrivă, să depună în vistierie ca amendă 2.500 de denari şi pentru zeu 

(alţi) 2.500. 

 
24. Sazak: Act de încredinţare 

Locul descoperirii: Sazak. 

Tipul documentului: Bloc din marmură profilat în partea superioară, care servea probabil ca 

pilastru în templu. 

Dimensiuni: Necunoscute. 

Litere: Dimensiuni necunoscute. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 24, nr. K12; Miller 1985, 59; Ramsay 1895, 148, nr. 

39; Ramsay 1883, 381, nr. 4. 

Datare: Sec. II-III p.Chr. 

Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: [--- e‡ tij d™ ™pe]nkalšsei | [q»sei e„j tÕn qeÕn pros]te…mou | e„j tÕ]n f…skon + bf/. 

Traducere: [---] dacă cineva ar avea ceva de spus împotrivă, să depună ca amendă zeului şi 

fiscului (câte) 2.500 de denari. 

 
25. Sazak: Actul de încredinţare Apollo Lairbenos 

Locul descoperirii: Sazak. 

Tipul documentului: Bloc din marmură profilat în partea superioară, care servea probabil ca 

pilastru în templu. Inscripţia se află în continuarea celei de la nr. 24 pe acelaşi bloc. 

Dimensiuni: Necunoscute. 

Litere: Dimensiuni necunoscute. 

Locul de păstrare: Necunoscut. 

Bibliografie: Ritti, Şimşek, Yıldız 2000, 24, nr. K13; Miller 1985, 59; Ramsay 1895, 148, nr. 

39; Ramsay 1883, 381, nr. 4. 

Datare: Sec. III p.Chr. 
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Descrierea reprezentării: Monument aniconic. 

Text: [--- `Hl…]J 'ApÒllwni Larbhnù M[hno|gšnhj(?) Mhno?]f£ntou `Ierapol…thj kaˆ ¹ gu|n» 

mou --- katagr]£fomen tÕn ˜autîn teqre|mmšnon ---]n: e‡ tij d™ ™penkalšsei q»si 

p[ros‚te…mou e„j tÕ]n qeÕn + bf/ kaˆ ¥la e„j tÕ t[ame‹on]. 

Traducere: Eu, Menogenes? din Hierapolis, fiul lui Menophantos?, şi soţia mea încredinţăm 

lui Helios Apollo Larbenos pe copilul nostru adoptiv [---]; dacă cineva ar avea ceva de spus 

împotrivă, să depună ca amendă zeului 2.500 de denari şi alţi 2.500 de denari în vistierie. 
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