ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
V2
-IN HONOREM DOINA BENEAInterdisciplinaritate în Arheologie și Istorie
Timişoara, 25 noiembrie 2017

JATEPress Kiadó
Szeged
2017

Editor: Sorin FORȚIU (cu mulțumiri pentru ajutorul punctual acordat lui
Andrei STAVILĂ, Cristian OPREAN, Adrian CÎNTAR și Simona REGEP)
Coordonator: Dorel MICLE
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA

Coperta: Alice DUMITRAȘCU
Foto copertă: Tudor VREME-MOSER, http://ideatm.ro/wordpress/
Această lucrarea a apărut sub egida:

© ArheoVest, Timișoara, 2017
Președinte Lorena SMADU
www.arheovest.com

ISBN 978-963-315-358-1 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-360-4 (II. kötet/volumul)
Avertisment: Acest volum digital este o imagine cât se poate de fidelă a celui tipărit.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.

DATE NOI CU PRIVIRE LA INSCRIPȚIA “CU ARME” DE LA
SARMIZEGETUSA REGIA
Aurora Pețan*
* Centrul de Studii al Fundației Dacica, Alun; aurora.petan@dacica.ro
Abstract. The “weapon-shaped-letter” inscription is for certain the most interesting Roman
epigraphic item discovered at Sarmizegetusa Regia so far. Already known in the 19th century,
it rose many debates and interpretations among scholars of the time. Today it is fully accepted
that the inscription belongs to the Legio IV Flavia Felix, the letters being represented by weapons of various forms. Information from the mid-nineteenth century indicates an erroneous discovery place, which generated in our time misinterpretations regarding the role of this piece.
A novel set of documents (descriptions and drawings), dating back almost half a century earlier
than previously known, has brought new data on the actual discovery place of the piece, the
subsequent fate of the two fragments, and some new details regarding the representations on
the stone plaque. The paper herein aims to retrieve this information, along with the resulting
consequences.
Keywords: epigraphy, “weapon-shapped-letters” inscription, historiography, Legio IV Flavia
Felix, Sarmizegetusa Regia.

Despre inscripția “cu arme” s-a scris puțin până în prezent, deși este o piesă
deosebit de interesantă, probabil unică în epigrafia romană. Se știe că a fost descoperită ruptă în două, în cursul secolului al XIX-lea, și a fost văzută și desenată de câțiva
cărturari ai vremii. De-a lungul timpului jumătatea stângă s-a pierdut, iar cea dreaptă
s-a fracturat încă o dată. Astăzi se păstrează doar un fragment din jumătatea dreaptă,
aflat la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.
Un set inedit de documente (descrieri și desene), mai timpuriu cu aproape jumătate de secol decât informațiile cunoscute până acum, vine să aducă date noi cu privire
la locul și contextul real de descoperire a piesei, soarta ulterioară a celor două fragmente, precum și detalii noi referitoare la reprezentările de pe placă. Studiul de față își propune să valorifice informațiile inedite1 și să formuleze câteva întrebări ce decurg din
interpretarea noilor date2.
1

Câteva dintre aceste informații au fost valorificate și în alte articole, vezi Pețan, 2014a și Idem,
2014b.
2
Studiul de față este parte a proiectului “Cercetările din secolul al XIX-lea de la Sarmizegetusa
Regia”, finanțat și derulat de către Centrul de Studii al Fundației Dacica (http://cercetare.dacica.
ro/proiect/20). Îi mulțumesc lui Alexandru MÜLLER (Stuhr, Germania), pentru sprijinul acordat în traducerea textelor din limba germană.
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1. Istoricul cercetărilor
Istoricul acestei piese este complicat și plin de confuzii. Conform informațiilor
publicate până în prezent, cel dintâi care a văzut această piesă a fost preotul Michael
ACKNER, în anul 1838. În cursul unei vizite pe care a făcut-o la ruinele de la Grădiștea
Muncelului, acesta s-a oprit la pădurarul din zonă și a văzut în magazia sa jumătatea
stângă a inscripției. Conform descrierii pe care o va publica câțiva ani mai târziu, piesa
avea înălțimea de 1½ picioare și lățimea de 1¼ picioare și avea reprezentat un cap de
bărbat cu barbă și coif, iar deasupra lui un trandafir mare, o “seceră” (pe care o consideră “sabie dacică”), un arc și o săgeată. El observă cu justețe că decorul perimetral
indică faptul că piatra nu este întreagă. Lucrătura o caracterizează drept grosieră, dar
admite că meșterul a fost totuși unul iscusit3. Revenit în zonă câțiva ani mai târziu,
Ackner revede placa, de data aceasta între ruinele cetății, într-o groapă, împreună cu
jumătatea dreaptă. Acum el vorbește de o piesă de marmură cu lungimea de 3½ picioare
și lățimea de 1¾ picioare, având reprezentate două capete cu barbă și o tăblie ornamentată ce conținea mai multe tipuri de pumnale drepte și curbe, precum și două rozete4.
La cea de-a doua vizită a sa la ruinele de la Grădiște, Ackner este însoțit de
Johann Ferdinand NEIGEBAUR, fost consul al Prusiei în Țările Române și pasionat
anticar, și de FODOR András, medic hunedorean, de asemenea pasionat de antichități.
Cei doi prieteni ai săi văd și ei cele două jumătăți ale piesei, le descriu și le desenează.
Neigebaur redă aceleași informații ca și Ackner5. În desenul său, cele două
pumnale drepte încadrează două teci (Fig. 1)6. În desenul lui Fodor, pumnalele alternează cu tecile (Fig. 2)7. În ambele desenele, cele două capete par a reprezenta un bărbat cu barbă și o femeie.

Fig. 1. Desenul lui Johann Ferdinand NEIGEBAUR.
3

Ackner, 1844, p. 22.
Ackner, 1856, p. 98.
5
Neigebaur, 1851, p. 101, nr. 15.
6
Desenul este reprodus de Finály, 1916, p. 27, fig. 3. Fișa originală se află inclusă în fila 139 a
manuscrisului lui KEMÉNY József (Kemény, mss). Vezi și Pețan, 2015, p. 403.
7
Fodor, mss, vol. VI, fila 49, Pl. XLVII.
4
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Fig. 2. Desenul lui FODOR András.
Și lui Ackner îi este atribuit un desen, în care este reprodusă jumătatea dreaptă a inscripției. Este însă puțin probabil să îi aparțină, deoarece el a văzut în 1838 doar
jumătatea stângă, iar în 1847 ambele jumătăți8. Desenul este detaliat, axonometric și
nu are indicată sursa din care a fost preluat (Fig. 3)9.

Fig. 3. Desenul atribuit lui Michael ACKNER.
Acesta conține un element interesant, care nu a mai fost surprins de nici o reprezentare sau descriere a piesei până astăzi: în marginea sa stângă, aproape de ruptură,
se vede o literă, figurată printr-un obiect curb. Pare să fie vorba de obiectul care ar trebui să reprezinte litera G (deși nu seamănă cu această literă), aflat chiar la fractura piesei și, din acest motiv, nedistins de ceilalți care au văzut inscripția. Nu e exclus să fie
vorba totuși de o interpretare eronată a desenatorului. Totodată, capul uman reprezentat
este cel al unui bărbat cu barbă, ce pare să poarte un pileus, reprezentarea fiind destul
8

Volker WOLLMANN, autorul unei biografii a lui Ackner, are și el dubii cu privire la acest
desen, care se pare că a fost găsit între manuscrisele preotului. El susține că nu se știe dacă
schița îi aparține lui Ackner sau a fost preluată de acesta de la alții (Wollmann, 1982, p. 88,
nota 316).
9
IDR, III/3, 269a, fig. 201.
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de detaliată. Această bucată a piesei s-a mai spart o dată în două, la o dată necunoscută,
o parte a sa s-a pierdut, iar astăzi se mai păstrează doar un sfert din întreaga inscripție.
Cum desenul este anterior celei de-a doua fracturări a piesei, este de presupus că acesta a
fost făcut înainte de înregistrarea piesei la muzeul din Deva și, posibil, înainte de moartea lui Ackner (†1862), dat fiind că schița a fost găsită între manuscrisele sale. Autorul
desenului rămâne necunoscut.
Conform informațiilor consemnate la mijlocul sec. al XIX-lea, inscripția a fost
găsită într-o groapă situată la est de fortificație, împreună cu un basorelief și două altare
anepigrafe. Groapa a fost cercetată de Fodor A. în 1847, care a dezvelit o construcție
circulară adâncită în pământ, cu pereții din piatră fasonată10. Ackner și Neigebaur vorbesc și ei despre substrucțiile unei clădiri în acel loc, iar cel din urmă vede și fragmente
de tuburi ceramice de la o conductă. Structura circulară se afla foarte aproape de izvorul care străbate zona sacră. Inscripția a intrat astfel în literatura de specialitate cu acest
loc de descoperire. Împreună cu inscripția, în groapa respectivă se aflau depozitate alte
trei monumente sculpturale: un basorelief pe care era reprezentat un personaj victorios,
cu o lance în mână, călcând în picioare un personaj învins, figurat de dimensiuni mai
mici11, și două altare anepigrafe.
Fodor a presupus că acea construcție circulară trebuie să fi fost un loc de cult
păgân, din pricina pieselor găsite în interior și a apropierii de izvor. El a fost fascinat
de această piesă și a încercat să îi interpreteze imaginile. A identificat seceri, o liră,
cuțite, teci pentru cuțite, săbii curbate, un cap de bărbat și unul de femeie și a presupus
că reprezentarea este în cinstea zeiței Cybele, secera o reprezenta pe Ceres, lira ar reprezenta muzele, cele trei cuțite reprezentau sacrificarea animalelor, iar cuțitele curbe îi
reveneau Pomonei. Redacția revistei în care publică Fodor comentează într-o notă că
piesa ar putea fi dedicată lui Bacchus12.
În 1884, TÉGLÁS Gábor vizitează ruinele și spune cu regret că nu a reușit să
aducă la muzeu “basorelieful cu două capete de bărbați cu barbă”13. Probabil că nici
nu l-a văzut, căci numai astfel se poate explica de ce nu figurează între numeroasele
desene făcute de fratele său cu acea ocazie, între care se află și basorelieful cu soldat,
lângă care inscripția zăcuse mai multe decenii, și care fusese identificat în sit și adus
chiar atunci la muzeu14. Cu aceeași ocazie, Téglás a adus la muzeu și o bucată de coloană din andezit. Este greu de crezut că nu ar fi salvat inscripția, dacă ea s-ar mai fi aflat
în sit.
Carl GOOSS pomenește despre această piesă în anul 1876, descriind-o15, foarte
probabil fără să o fi văzut, ci doar după informațiile existente la acea vreme. El vorbește
de o placă din marmură, lungă de 3½’ şi înaltă de 1⅔’ pe care erau gravate două capete
cu barbă, deasupra cărora se vedea o tăblie bogat ornată, pe care se puteau distinge mai
10

Pentru această construcție, vezi Pețan, 2014b.
Pentru această piesă, vezi Ferenczi, 1937.
12
Fodor, 1847, p. 362.
13
Kuun et alii, 1902, p. 21.
14
Bajusz, 2005, vol. I/1 , p. 165, fig. 4/141.
15
Gooss, 1876, p. 39.
11
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multe tipuri de cuțite drepte și curbe.
În 1910, profesorul maghiar FINÁLY Gábor ajunge la Grădiște împreună cu o
comisie de savanți maghiari și vizitează ruinele cetății. El pomenește despre această
piesă, însă nu ca martor ocular, ci pe baza desenelor și descrierilor anterioare. Finály
este cel dintâi care interpretează corect semnificația reprezentărilor de pe placă. În opinia sa, imaginea de pe piatră reproduce o ștampilă tegulară mărită a legiunii IV Flavia
Felix, iar armele reprezintă litere, ceea ce demonstrează, spune el, că această cultură
necunoscută a avut tangențe cu romanii în jurul anului 71 dHr. Înclină să creadă că cei
care au făcut basorelieful au imortalizat o înfrângere a legiunii IV Flavia Felix și că
istoricul sas Karl EDER și învățatul maghiar TÉGLÁS Gábor au avut dreptate când
au afirmat că cetatea a aparținut lui Decebal16. Tot dacilor le atribuie piesa și Alexandru
FERENCZI, care deplângea în 1921 faptul că Téglás nu a salvat această piesă și nu a
adus-o la muzeu, fiind la acea vreme dispărută fără urmă17. Vasile PÂRVAN îl citează
pe Finály, crezând și el că este o piesă dacică18.
În 1941, Mihail MACREA descrie piesa după desenul lui Neigebaur. La acea
vreme inscripția era considerată pierdută. El este cel dintâi care susține că este vorba
de o piesă romană, nu de una dacică, și că, din contră, reprezintă o victorie a romanilor
asupra dacilor, care consemnează numele legiunii victorioase19. Opinia sa a fost preluată
și acceptată de lumea științifică. El este și cel care presupune, pentru prima dată, existența unui monument triumfal și comemorativ în acel loc, ridicat de romani după cucerirea cetății, lăsându-se convins de asocierea dintre cele patru piese găsite acolo (inscripția, basorelieful și cele două altare), precum și de existența ruinelor unei clădiri în locul
respectiv20. Macrea crede că ar putea fi vorba de un mormânt monumental în cinstea
tuturor soldaților căzuți în luptele din zona capitalei, de felul mausoleului de lângă trofeul de la Adamclisi. Prezența plăcii cu numele legiunii IV Flavia Felix ar demonstra
că monumentul fusese ridicat de acest corp de armată, împreună cu alte unități militare.
Monumentul s-ar data curând după terminarea celui de-al doilea război dacic. Macrea
atribuie acestui monument și un semiglob din piatră care avea reprezentat pe el un vultur, descoperit tot în cursul sec. al XIX-lea, dar care, în realitate, are loc de descoperire
necunoscut și, după toate probabilitățile, a fost desenat și descris greșit21.
În anul 1962 este înregistrat în inventarul muzeului fragmentul din jumătatea
dreaptă22, singurul care pare să fi supraviețuit din întreaga piesă. Nu există însă informații cu privire la circumstanțele și data la care piesa a ajuns la muzeu. Piesa are, conform datelor din inventar, dimensiunile 0,50 × 0,40 × 0,21 m. Abia acum inscripția
16

Finály, 1916, p. 40.
Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 94.
18
Pârvan, 1926, 480.
19
Macrea, 1941, p. 140 și urm.
20
Macrea, 1941, p. 145 și urm.
21
Despre acest semiglob cu pasăre în zbor, desenat de Neigebaur, foarte probabil după o descriere
a lui Fodor, și care ar putea reprezenta, în realitate, o calotă cu cap de pasăre acvatică, din seria
bine reprezentată la Sarmizegetusa Regia, vezi Pețan, 2015, p. 403.
22
Adresez și pe această cale mulțumiri dlui dr. Iosif Vasile FERENCZ, de la Muzeul Civilizației
Dacice și Romane Deva, care mi-a pus la dispoziție această informație.
17
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intră în atenția specialiștilor și urmează o serie de articole în care este descrisă și interpretată.
Analizând desenul lui Neigebaur, Ioan GLODARIU identifică două pumnale
cu teacă, mai mari, două pumnale mai mici și două săbii curbe, iar pe fragmentul păstrat la muzeu vede doar trei pumnale în relief, primele două mai mici și al treilea mai
lung, urmate de două săbii curbe dacice, toate încadrate într-un chenar23. Din textul lui
Ackner înțelege, greșit, că acesta văzuse pe jumătatea pierdută un topor și un arc cu
săgeată, care reprezentau literele L și G. În realitate, Ackner vorbește de o “seceră”,
nu de un “topor”24. Glodariu preia ideea lui Macrea și susține că lespedea cu inscripția
s-ar fi aflat la baza unui monument “ridicat în amintirea faptelor de arme din războaiele
dacice ale legiunii a IV-a Flavia felix”25. Într-un alt articol, profesorul clujean revine
cu detalii: lespedea de marmură avea reprezentată pe ea, în tabula ansata, două pumnale lungi, două scurte și două săbii curbe, având la capete două rozete, iar sub chenar
două capete umane, unul feminin, iar celălalt masculin. “După toate probabilitățile,
spune el, lespedea amintită a făcut parte dintr-un monument mai mare ridicat în fosta cetate dacică de pe Dealul Grădiștii”26.
Dumitru PROTASE descrie piesa tot în baza desenelor mai vechi, valorificând
și schița lui Fodor. El vede, sub inscripție, “două capete umane așezate simetric: unul
de bărbat, cu păr lung, barbă și mustăți (în stânga), iar celălalt de femeie purtând
părul pieptănat cu cărare”. Îl contrazice pe Gooss, care spunea că sunt două capete
de bărbați, și subscrie și el la ideea existenței unui monument comemorativ ridicat
legiunea IV FF la Sarmizegetusa Regia27.
În sfârșit, ideea unui monument din care ar fi făcut parte inscripția persistă în
IDR, unde se spune că “în bibliografia din secolul al XIX-lea se menționează un monument sculptural la baza căruia s-ar fi aflat cunoscuta inscripție de pe un bloc de marmură cu numele legiunii IV FF „scris” cu arme dacice; monumentul (dispărut) pare
să se fi aflat în cetate”28.
În următoarea jumătate de secol subiectul pare să fie aproape complet uitat.
Alexandre Simon STEFAN deplânge inexistența unei fotografii după piesa păstrată la
muzeul din Deva, toți cei care au publicat-o preferând să folosească desenele din secolul al XIX-lea29. În două lucrări recente despre armele curbe ale dacilor este pomenită
și această inscripție, însă desenele sunt atribuite eronat30. În aceste lucrări există erori și
23

Glodariu, 1965, p. 128.
Sichel (dacischer Säbel), Akner, 1844, p. 22.
25
Glodariu, 1965, p. 128.
26
Glodariu, 1966, p. 430.
27
Protase, 1967, p. 55-56.
28
IDR, III/3, p. 266.
29
Stefan, 2005, p. 351.
30
Într-una dintre acestea i se atribuie lui J. F. Neigebaur un desen pe care l-ar fi făcut în 1804,
dar care s-ar fi pierdut, iar altul i se atribuie lui M. Ackner, adăugându-se că după ambele există două copii, una la Arhivele Naționale din Cluj-Napoca, cealaltă la Viena (Sîrbu, Borangic,
2016, p. 22, nota 43, cu trimitere la fig. 7/4-5). În realitate, cele două desene la care se face trimitere sunt copii după planșa unui cartograf al fiscului austriac, așa cum se va vedea mai jos.
24
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cu privire la identificarea armelor: cea
de-a doua armă este interpretată drept
“seceră” și se consideră că reprezintă
literele EG31, deși atât din desene, cât și
din descrierile anterioare rezultă cu claritate că este vorba de un arc întins cu o
săgeată pe el, care reprezenta litera E.
Încercările repetate ale unor cercetători de a identifica această piesă la
Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Deva au eșuat32. În momentul de față nu
există nici o fotografie publicată a piesei.
Toate publicațiile pomenite mai sus au
folosit desenul atribuit lui Ackner sau
schița lui Neigebaur. Totuși, o serie de
fotografii, făcute în anul 2008, demonstrează că piesa încă există, chiar dacă
într-un stadiu avansat de degradare33
(Fig. 4).
Fig. 4. Fragmentul de la Muzeul
Așadar, încercând o sinteză a
Civilizației Dacice și Romane Deva
tuturor informațiilor de mai sus, rezultă
(foto I. V. Ferencz, 2008).
că este vorba de o placă de calcar sau
marmură, ruptă inegal, cu dimensiunile totale de aproximativ 110 × 52 cm, pe care se
află reprezentată, în relief, o copie după o ștampilă tegulară a legiunii IV Flavia Felix,
cu inscripția LEG IIII FF, Leg(io) IIII F(lavia) F(elix), în care literele sunt reprezentate prin arme dacice, după cum urmează: pumnal curb cu vârful în jos – L; arc întins cu
săgeata pe el – E; obiect curb, neindetificat – G; două pumnale drepte cu vârful în jos,
care încadrează două teci de pumnale (mai degrabă decât pumnale scurte, cum cred
unii autori), cu vârful în jos – IIII; două pumnale curbe cu vârful în sus – FF. La capete,
în interiorul chenarului, sunt reprezentate două rozete, iar sub chenar, la extremități,
două capete umane, ale căror trăsături sunt greu de distins, considerate fie doi bărbați
cu barbă, fie un bărbat cu barbă și o femeie. Se consideră că a fost găsită împreună cu
un basorelief cu un soldat roman ce învinge un luptător dac, două altare romane anepigrafe și un semiglob cu un vultur în zbor în ruinele unei construcții situate la est de
fortificația de la Grădiștea Muncelului. Întreg ansamblul a fost considerat un monument triumfal roman ridicat de soldați ai legiunii IV Flavia Felix. Acestea sunt cunoștințele despre această piesă în momentul de față.
Și în cealaltă lucrare, cele două copii după planșa cartografului sunt considerate, în mod eronat,
copii după desenele lui Neigebaur și Fodor (Borangic, 2016, p. 53, nota 145).
31
Sîrbu, Borangic, 2016, p. 22; Borangic, 2016, p. 53.
32
Vezi Sîrbu, Borangic, 2016, p. 22, nota 43; Borangic, 2016, p. 53, nota 144.
33
Datorez această fotografie dlui I. V. Ferencz, de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva,
căruia îi mulțumesc pentru că mi-a pus-o la dispoziție.
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2. Contextul real de descoperire a piesei
Informațiile prezentate mai sus provin din surse de la mijlocul sec. al XIX-lea,
considerate de primă mână. Totuși, autorii citați nu sunt cei dintâi care au văzut lespedea cu inscripție. Povestea descoperirii piesei este mai veche, dar a rămas necunoscută până acum.
Placa de piatră a fost descoperită în toamna anului 1804, în timpul unei campanii de săpături desfășurată de fiscul austriac la ruinele de la Grădiștea Muncelului.
Rapoartele fiscului consemnează momentul, locul, contextul descoperirii piesei, precum și soarta ulterioară a acesteia. Deși aceste rapoarte au fost identificate în arhive
acum câteva decenii și au fost transcrise și publicate, informațiile pe care le conțin
nu au fost valorificate până acum34.
Conform acestor rapoarte, piesa a fost descoperită ruptă în două. Cele două
jumătăți au fost raportate în data de 8, respectiv 15 septembrie 1804, adică spre sfârșitul campaniei de săpături35. Locul descoperirii îl constituie, pentru ambele, marele
edificiu de la sud de cetate (considerat astăzi “baie romană”), fiecare dintre jumătăți
fiind descoperită în altă încăpere (Fig. 5). Rapoartele nu oferă prea multe detalii, astfel că este dificil de identificat despre ce încăperi este vorba. Se spune, totuși, că cea
dintâi jumătate descoperită se afla într-o încăpere în care existau și coloane de granit
sculptate frumos, iar cealaltă jumătate a fost raportată împreună cu o bucată dintr-o țeavă de lut. În săptămâna în care s-a raportat prima bucată găsită, erau dezvelite trei încăperi ale clădirii. Cea dea-a doua jumătate a piesei a fost identificată în încăperea nr. 4
(din păcate, nu știm care anume era aceasta).
Descrierea pieselor este prețioasă. Rapoartele spun, pentru prima bucată, că este
vorba de un bloc de piatră, care are gravat, în partea de jos, un cap cu mustață, barbă
și probabil un coif, în partea dreaptă o săgeată, la stânga acesteia o “coasă”, iar mai
departe un ornament în mijlocul căruia este vizibil un trandafir36. Cea de-a doua jumătate a piesei este descrisă ca fiind o piatră lată de un picior și jumătate, care de asemenea
în partea de jos are reprezentat un cap cu mustață, barbă și coif, la stânga două “coase”,
lângă ele o figură , iar mai departe, abia vizibil, un trandafir37. Figura, reprodusă în
raport, pare să redea două pumnale cu vârful în jos, care încadrează două teci de pumnale (Fig. 6). Se confirmă astfel interpretarea de mai târziu a lui Fodor și Neigebaur
cu privirile la cele două teci și este contrazisă cea a cercetătorilor moderni, care au
văzut în cele două figuri din mijloc “pumnale scurte”.
După încheierea săpăturilor, din pricina greutății lor, piesele au fost lăsate la
fața locului, în grija pădurarilor Adam TALL și Adam CIUCUR, împreună cu alte
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Autoritățile, sesizate cu privire la descoperirea, de către localnici, a unor tezaure în preajma
ruinelor de la Grădiștea Muncelului, au inițiat și desfășurat două campanii de săpături în anii
1803 și 1804, în urma cărora a rezultat un număr considerabil de rapoarte. Acestea au fost identificate în arhive, transcrise și publicate de către JAKÓ Zsigmond, în perioada 1968–'73.
35
Jakó, 1972, p. 601-602.
36
Jakó, 1972, p. 601.
37
Jakó, 1972, p. 601-602.
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Fig. 5. Planul sitului Sarmizegetusa Regia. Locul real de descoperire a piesei
(elipsa simplă) și locul eronat (elipsa dublă).
obiecte, inventariate toate într-o listă datată în 29 octombrie 180438. În această listă prima piesă este descrisă în aceiași termeni. Pentru cea de-a doua se oferă câteva detalii
noi: sunt identificate două posibile “sceptre” lângă cele două “coase” și se precizează
că trandafirul se afla, și aici, într-un decor (chenar).
Informațiile însă nu se opresc aici. Ambele jumătăți au fost desenate înainte de
încheierea săpăturilor, în toamna anului 1804, de cartograful A. Szőts, trimis al fiscu38

Jakó, 1973, p. 621, nr. 5-6.
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lui austriac. Din păcate, planșa desenată de Szőts (împreună cu
o altă planșă, cu planul cetății39 și planurile a două construcții
săpate în 1803–'04) nu a ajuns până la noi (sau cel puțin nu a
fost identificată până acum în arhive). Au existat însă cel puțin
Fig. 6. Reprezen- două copii contemporane. Una dintre ele a fost executată de un
anume căpitan Kulyán (în transcrierea lui Jakó; pe planșă pare
tarea a patru
dintre semne, în să se citească, totuși, Kutyan) și a ajuns în colecția de documente
raportul austriac. a contelui Joseph MITROVSKY, pe atunci comandant militar
suprem al Transilvaniei, însoțind raportul făcut de maiorul de geniu PÉCHY Mihály,
care inspectase vestigiile de la Grădiște în anul 180540. Aceasta se află astăzi la Österreichisches Staatsarchiv din Viena, în fondul arhivei de război41. O copie microfilmată
a planșei se află la București, în Arhivele Naționale ale României, obținută de la arhivele vieneze în anii '80 ai secolului trecut42. Cea de-a doua copie a fost executată de
un diurnist cameral pe nume Friedrich WAGNER și se află în Arhivele Naționale ale
României – Serviciul Judeţean Cluj, în fondul Tezaurariatului Monear și Minier al
Transilvaniei43.
Prima reproducere a planșei lui Kulyán îi aparține lui Jakó și este publicată în
condiții grafice slabe, alb-negru, în anul 197344. În anul 2013 am obținut copii după
cele două planșe, prin amabilitatea Österreichisches Staatsarchiv Viena (Fig. 7) și cea
a Arhivelor Statului – filiala Cluj (Fig. 8).
Desenele vin cu detalii noi, chiar dacă există diferențe între cele două copii.
Fiind cele mai timpurii reprezentări ale acestei piese, făcute imediat după descoperirea
ei, sunt deosebit de prețioase. Totuși, copiștii nu au redat cu precizie ce desenase cartoggraful oficial. Pe planșa vieneză sunt redate ambele rozete, pe când pe cea de la Cluj
doar rozeta din partea stângă, cu aproximație, sub forma unui ciorchine. Kulyán a redat
două capete diferite de bărbați, unul cu barbă și capul acoperit, celălalt tot cu barbă,
dar cu capul descoperit. Wagner a reprezentat identic cele două capete, prin doi bărbați cu barbă și căciulă (sau coif?). În sfârșit, copia vieneză redă armele cu mai multe
detalii, pe când cea de la Cluj le redă schematizat. Pe ambele planșe sunt desenate șase
arme, anume (de la stânga la dreapta): o armă curbă cu vârful în jos, un arc întins, pe
care se află o săgeată, două pumnale cu vârful în jos, două arme curbe cu vârful în sus.
Lipsesc cele două figuri situate între pumnalele drepte lungi, interpretate ulterior fie
ca teci de pumnale, fie drept pumnale scurte. Cu siguranță și acestea erau vizibile în
momentul descoperirii, așa cum reiese din desenul inclus în raportul citat mai sus, dar
și în desenele lui Fodor și Neigebaur. Lipsește din reprezentare și obiectul care desemna
39

Pentru planul cetății de pe această planșă, vezi Pețan, 2013.
Jakó, 1973, p. 636. Planșele reproduse de Jakó figurează, în articolul acestuia, drept anexe
ale raportului din 31 decembrie 1804. În realitate sunt anexe ale raportului lui M. Péchy din
1805 și copii după anexele raportului din 31 decembrie 1804.
41
Kriegsarchiv, Kartenabteilung KVIIk 403 I/2.
42
Fond Austria, rola 198.
43
original 2406/1805, microfilm rola 1238/1805.
44
Jakó, 1973, pl. II.
40
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Fig. 7. Copia vieneză a desenului lui A. Szőts.

Fig. 8. Copia clujeană a desenului lui A. Szőts.
litera G, situat în locul în care s-a rupt piesa.
Planșa lui Szőts a fost trimisă la Camera Aulică din Viena, însoțită de o notă în
care se spune, între altele, că sunt reprezentate unele pietre decorate cu figuri, din care
nu se poate înțelege nimic45. Într-un raport rezumativ, redactat în 1805, după încheierea
campaniilor, este reconfirmat locul de descoperire: pietrele “cu desene și steme” provin din clădirea aflată la sud de cetate46.
Tot din documentele fiscului aflăm de unde provin în realitate celelalte piese
împreună cu care a fost găsită inscripția în groapa de lângă izvor, la mijlocul sec. al
XIX-lea. Basorelieful cu soldat roman a fost raportat în data de 18 august 1804 și a
fost desenat de cartograful austriac. A fost descoperit în arealul cetății, fără să se precizeze locul exact47. Altarul cel mic nu apare în rapoartele austriece, dar cu siguranță
a fost descoperit în perioada 1803–'04, deoarece este desenat de cartograf pe aceeași
45

Jakó, 1973, p. 628.
Jakó, 1973, p. 630.
47
Jakó, 1972, p. 600.
46
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planșă cu celelalte piese. Altarul mare este raportat în 13 octombrie 1804 și provine
din clădirea de la sud de fortificație48. Este consemnat în inventarul pieselor lăsate în
grija pădurarului și este desenat de cartograf. Prin urmare, piesele provin din diferite
părți ale sitului și au fost puse laolaltă ulterior.
Este ușor de intuit care a fost soarta inscripției după descoperire. Cele două
jumătăți au rămas în grija pădurarilor începând din octombrie 1804, așa cum dăduseră
dispoziție autoritățile. În 1838, M. Ackner a văzut jumătatea stângă a inscripției în magazia pădurarului (nu știm dacă este unul dintre pădurarii care primiseră piesa în custodie
în 1804 sau un succesor al acestora). Cândva între 1838 și 1847, pădurarul aduce piesa
în cetate și o depozitează în groapa de lângă izvor, împreună cu alte piese lăsate în grija
lui49. Când, în 1847, Ackner revine la Grădiște însoțit de A. Fodor și J. F. Neigebaur,
cele două jumătăți se află depuse în “groapa pietruită”, laolaltă cu basorelieful cu soldat roman și cu cele două altare anepigrafe. Jumătatea stângă dispare, probabil înainte
de 1862, anul morții lui Ackner, între manuscrisele căruia a fost găsit desenul doar al
jumătății drepte, cu autor necunoscut. În 1880 în sit nu mai poate fi văzută nici una
dintre jumătăți. Cele două jumătăți ale inscripției sunt pierdute fără urmă în vremea
lui Al. Ferenczi, în preajma anului 192150. Jumătatea dreaptă apare în depozitele muzeului din Deva la o dată necunoscută, unde este inventariată în 1962. Altarul cel mic
dispare și el, iar cel mare ajunge din nou în cabana pădurarului din Grădiște, unde este
văzut și fotografiat în 1910 de către FINÁLY Gabor51. De atunci nu se mai știe nimic
nici despre acesta. Basorelieful cu soldat roman se află astăzi în lapidariul muzeului
din Deva (inv. 15923).
Rezultă din cele de mai sus că inscripția se afla într-o poziție secundară în groapa de lângă izvor. Ea a fost găsită în 1804 în interiorul “băii romane” și a fost depusă
ulterior într-o groapă, împreună cu alte piese, la trei decenii după descoperire. Aici a
fost văzută de cărturarii vremii, care au considerat că este locul original de descoperire
a acesteia. De aici a plecat eroarea în postularea existenței unui monument triumfal sau a
unui mormânt colectiv în acel loc, de către M. Macrea, I. Glodariu, D. Protase și alții.
Este totuși de mirare că nici cei care au scris în sec. al XIX-lea, nici cercetătorii moderni
nu au sesizat faptul că piesa se găsea, în 1838, acasă la pădurar, deci “groapa” de lângă
izvor nu putea constitui locul original de descoperire a acesteia.

3. Noi semne de întrebare
Lămurirea locului real de descoperire a piesei generează noi semne de întrebare.
Clădirea în interiorul căreia au fost găsite cele două fragmente ale inscripției face par48

Jakó, 1973, p. 618.
Este greu de spus dacă celelalte piese au rămas în cetate din momentul descoperirii până la prima consemnare a lor sau au fost duse de acolo de pădurar în 1804 și readuse în sit între 1838
și 1847. În orice caz, Ackner nu vede la pădurar decât jumătatea stângă a inscripției, în 1838.
Putem presupune fie că toate piesele se aflau în același loc, în magazia pădurarului, dar Ackner
nu le-a văzut, fie că au fost abandonate în sit în 1804, ajungând la pădurar doar jumătatea stângă a inscripției.
50
Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 93-94.
51
Finály, 1916, pl. III/1.
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te dintr-un ansamblu de construcții (cel puțin patru la număr), dintre care astăzi sunt
cunoscute doar două (ambele dezvelite în anii 1803–'04)52. Astăzi se consideră că este
vorba de o “baie romană” ce a aparținut garnizoanei care a staționat la Sarmizegetusa
Regia după cucerirea cetății. Totuși, cu excepția unor verificări făcute de Constantin
DAICOVICIU în 195053, acest grup de construcții nu a mai fost investigat în ultimul
secol. Mai mult, construcția circulară situată foarte aproape de marea clădire a fost distrusă odată cu amenajarea drumului secundar de acces spre zona sacră, la sfârșitul anilor '7054. Informațiile furnizate de rapoartele fiscului austriac și de alți cercetători ai
secolului al XIX-lea cu privire la acest grup de clădiri pun sub semnul întrebării funcționalitatea de complex termal a acestora55.
Așa cum am arătat mai sus, conform rapoartelor, cele două jumătăți au fost
găsite în încăperi distincte, lucru destul de surprinzător. Totuși, nu este exclusă posibilitatea prăbușirii unui perete de așa manieră încât să antreneze cele două fragmente
în direcții opuse, mai cu seamă dacă piesa s-a aflat pe peretele ce despărțea cele două
încăperi și s-a fisurat înainte de (sau odată cu) ruinarea acestui perete. E mai puțin probabil ca inscripția să se fi aflat pe exteriorul clădirii și să fi ajuns în interiorul a două
încăperi (poate doar dacă se afla în dreptul peretelui dintre cele două încăperi). În acest
caz, se pune întrebarea ce funcționalitate avea clădirea respectivă și ce rol avea această
inscripție: decora o clădire sau încăpere amenajată și utilizată de romani, poate chiar de
comandantul garnizoanei?
Pe de altă parte, dat fiind că în structura clădirii au fost remarcate elemente arhitectonice refolosite de la alte construcții56, la fel ca în structura zidului fortificației57,
trebuie luată în considerare și posibilitatea reutilizării piesei (poate deja ruptă, astfel
explicându-se mai ușor prezența celor două jumătăți în încăperi diferite). În acest scenariu, inscripția ar proveni din altă parte a sitului și a fost refolosită la construirea sau
refacerea acestei clădiri, la o dată care trebuie plasată, cel mai probabil, după anul 106.
Din păcate, informațiile din rapoartele austriece sunt prea vagi pentru a ne ajuta să
52

Pețan, 2017, p. 212.
Daicoviciu et alii, 1951, p. 106.
54
Pețan, 2014a, p. 448.
55
Pețan, 2014a, p. 450-451; Pețan, 2017, p. 215.
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Încă din sec. al XIX-lea sunt remarcate la această construcție blocuri cu litere, tamburi și plinte
de andezit refolosite (Jakó, 1972, p. 600-602), toate provenind din zona sacră. În secolul următor
este semnalat, în structura clădirii, material adus din zona sacră și de la fortificație (Daicoviciu
et alii, 1951, p. 106) și posibil lespezi din drumul sacru, reutilizate ca buiandrugi (Daicoviciu
et alii, 1989, p. 128).
57
În fortificație au fost încastrate nenumărate piese ce provin din mai multe părți ale sitului: piese
din structura templelor (tamburi, pilaștri), lespezi din drumul pavat, blocuri din zidul de susținere
a terasei X, blocuri cu litere grecești, provenind din zona sacră, elemente din canalul de scurgere de pe terasa XI, elemente arhitectonice din structura unor construcții monumentale (bucăți
de praguri și ușori, pietre de boltă din andezit), elemente arhitectonice decorative (calote decorate cu capete de păsări), inscripții și basoreliefuri aparținând unor vexilații ale legiunilor IV
Flavia Felix, VI Ferrata și II Adiutrix ș.a. Vezi în special Glodariu, 1965; Daicoviciu et alii,
1983; Glodariu, 1994.
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optăm pentru una dintre cele două variante.
Despre prezența la Sarmizegetusa Regia a legiunii IV Flavia Felix s-a scris destul de mult58. Identificarea, în paramentele exterioare ale zidului fortificației, a altor
două inscripții cu numele acestei legiuni59, a dus la concluzia că aceasta a contribuit
la ridicarea fortificației. Alte două blocuri de calcar, purtând inscripțiile Leg(io) II
Ad(utrix) / P(ia) F(idelis) și Vex(illatio) / Leg(ionis) VI Ferr(atae)60, au fost amplasate
în locuri nevizibile ale zidului, indiciu că se aflau acolo în poziție secundară: cu alte
cuvinte, au fost scoase din uz și refolosite la scurtă vreme după ce au fost gravate. De
aici s-au iscat o serie de scenarii complicate cu privire la prezența acestor trupe la
Sarmizegetusa Regia și la cronologia fortificației, care ar fi avut mai multe faze întrun timp foarte scurt61. O altă interpretare presupune o durată de viață mai lungă a fortificației, extinsă chiar după anul 117, când legiunea IV Flavia Felix a fost retrasă din
Dacia (dat fiind că nu există dovezi ale abandonării sitului la această dată), care ar fi
dus la reparații și după plecarea acestei legiuni62.
Se admite în general că trupe din această legiune au fost prezente permanent în
fosta capitală a lui Decebal în intervalul 106–11763. În vreme ce soldații din celelalte
două legiuni ar fi venit și/sau ar fi plecat mai repede (fapt care ar justifica scoaterea
din uz și refolosirea inscripțiilor care le aparțin), cei din legiunea IV Flavia Felix ar
fi fost ultimii constructori la Sarmizegetusa Regia, inscripțiile lor rămânând la locul
lor. Din această perspectivă, refolosirea inscripției “cu arme” la construirea sau refacerea clădirii de la sud de fortificație ridică o problemă deosebit de interesantă, formulată cu rezerva că nu există totuși argumente decisive cu privire la refolosirea piesei.
Dacă reutilizarea unor inscripții în zidul fortificației a fost explicată fie prin
diferite faze de construcție, fie prin reparații determinate de ruinarea zidului, refolosirea unei astfel de piese în pereții unei clădiri (indiferent ce funcționalitate a avut
aceasta) are șanse mici să fie explicată în același fel. E greu de imaginat că acea clădire, foarte probabil funcțională la scurtă vreme după 106, s-a ruinat după doar câțiva
ani și a fost reparată cu ajutorul altor piese, între care și această placă de mari dimensiuni. Dacă însă placa cu inscripția a fost folosită de la început în structura clădirii, asemenea blocurilor cu litere grecești și altor elemente arhitectonice – așa cum logica ne
58

Cele mai recente contribuții: Glodariu, 1994; Diaconescu, 1997; Protase 1997; Piso, 2000;
Opreanu, 1999-2000.
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Daicoviciu et alii, 1951, p. 103, pl. V, nr. 18; Glodariu, 1965, p. 129, fig. 8; IDR, III/3, 269b,
fig. 202 și 269c, fig. 203.
60
Daicoviciu et alii, 1988-1991; IDR III/3, nr. 268 și 270.
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Astfel de scenarii au construit I. Glodariu, care a presupus o refacere romană a fortificației
dacice, apoi o lărgire a fortificației refăcute, ambele operațiuni fiind plasate după anul 106
(Glodariu, 1994), și A. Diaconescu, care presupune construirea unei mici fortificații romane după
primul război daco-roman, distrusă de daci în 105, apoi o a doua fortificație romană, mai mare,
construită în 106 (Diaconescu, 1997).
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Piso, 2007, p. 282-283.
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După unii cercetători, chiar din anul 102, fie temporar, doar pentru a supraveghea aplicarea
condițiilor de pace după primul război (Glodariu, 1994, p. 22), fie permanent (Petolescu, 1995,
p. 48; Protase, 1997, p. 99-100; Opreanu, 1999-2000, p. 158).
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îndeamnă să credem –, se ridică întrebarea când a fost gravată această inscripție. Se
ajunge astfel la aceeași discuție, foarte complicată, pe care o iscă piesele ce aparțin
celorlalte două legiuni: fie piesa a fost creată în intervalul 102–105 și refolosită în (sau
imediat după) 106, fie a fost creată în 106 și refolosită cândva ulterior, până în anul
117 sau chiar mai târziu. În orice caz, scoaterea din uz a acestor inscripții la scurtă
vreme după ce au fost gravate și reîntrebuințarea lor rămâne încă o problemă fără soluții definitive.

4. Unicitatea și mesajul piesei
Nu s-a subliniat îndeajuns până acum caracterul insolit al acestei piese, care
pare să fie unică în Imperiul Roman. Nu avem cunoștință de analogii în epigrafia romană: nu se cunosc alte inscripții în care literele să fi fost înlocuite cu imagini de arme
sau alte obiecte, a căror formă să evoce forma literelor în cauză. Soluția adoptată pentru consemnarea numelui legiunii IV Flavia Felix reprezintă o inovație ingenioasă,
care exploatează semnificația etnică a armelor curbe dacice64, răspândită în mediul
roman odată cu cucerirea Daciei65, dublată de reprezentarea explicită a figurilor de
daci cu barbă și pileus. În acest fel, mesajul conținut de aceste reprezentări însumează
simultan numele legiunii învingătoare și identitatea etnică a învinșilor, creând aproape
o poveste, situată în însăși capitala regatului cucerit. Din această perspectivă, identificarea poziției primare în care s-a aflat acest artefact ar fi deosebit de prețioasă (dar și
improbabilă). Nu e de mirare că, în absența unui context clar de descoperire a piesei
și într-o perioadă în care încă nu începuseră cercetările arheologice sistematice în situl
de pe Dealul Grădiștii, caracterul de unicat al acestei reprezentări a determinat interpretarea în sens invers a mesajului: așa cum am arătat mai sus, un savant de talia lui
Vasile Pârvan a putut admite, împreună cu Finály Gábor și Alexandru Ferenczi, că
este vorba de o piesă dacică, ce ilustrează o victorie asupra legiunii romane (“semnată”
probabil cu chipurile celor doi daci nobili). Interpretată în această cheie, inscripția ar
fi nuanțat considerabil istoria confruntărilor dintre daci și romani. Descoperirea ulterioară a altor două inscripții ale acestei legiuni în același sit, scrise, de data aceasta, în
cea mai autentică manieră romană, anulează această interpretare.

5. Concluzii
Recuperarea informațiilor din rapoartele fiscului și coroborarea acestora cu
datele ulterioare au dus, în primul rând, la identificarea locului real de descoperire a
inscripției “cu arme”. S-a dovedit astfel că piesa, ruptă în două, provine din două încăperi ale clădirii de la sud de fortificație și a ajuns în zona sacră, lângă izvor, la câteva
decenii după descoperire, printr-un complex de împrejurări, împreună cu alte piese provenind din puncte diferite ale sitului. Noile informații puse în lumină în rândurile de
mai sus determină anularea interpretării acceptate până acum cu privire la existența
unui monument comemorativ la Sarmizegetusa Regia care să fi avut în componență
inscripția în discuție și piesele asociate ei.
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Vezi în special Rustoiu, 2007, p. 70.
Vezi Borangic, 2016, p. 39 și urm., unde sunt analizate reprezentările de arme curbe dacice
pe monumente sculpturale și numismatice și este subliniat rolul propagandistic al acestora.
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În același timp, amplasarea inscripției în clădirea de la sud de fortificație (în
poziție primară sau secundară) ridică noi și incitante întrebări cu privire la funcționalitatea clădirii și soarta acesteia după anul 106 (întrebări la care însă nu se pot găsi răspunsuri decât prin noi cercetări de teren) și cu privire la data la care legiunea IV Flavia
Felix s-a instalat la Sarmizegetusa Regia.
Valorificarea descrierilor și a desenele din documentația vremii a contribuit
la identificarea cu mai mare claritate a detaliilor inscripției și a adus unele corecturi.
Astfel, s-a demonstrat că prima literă a inscripției era reprezentată printr-un falx cu
vârful în jos, nu printr-un topor, cum se consemnează în IDR; inscripția era completă,
cuprinzând și litera G, reprezentată printr-un obiect dificil de identificat; cele două bare
scurte ale cifrei IIII erau reprezentate prin două teci de pumnale; cele două capete umane de sub chenar reprezintă doi bărbați cu barbă, probabil purtători de pileus, foarte
probabil chipuri de daci. De asemenea, este contrazisă informația că placa este din
marmură, rapoartele consemnând că este vorba de calcar.
Piesa ar merita mai multă atenție din partea specialiștilor în epigrafie, datorită
caracterului său de unicat în epigrafia romană și a mesajului complex transmis de reprezentările sale.
Viitoarele cercetări vor trebui să țină cont de toate aceste date pentru a încerca
să răspundă la noile întrebări pe care le-a ridicat analiza de față.
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