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DROBETA. PIETRE “CĂLĂTOARE”
Gabriel Crăciunescu*, Constantin C. Petolescu**
* Drobeta-Turnu Severin; gabriel_craciunescu@yahoo.com
** București; ccpetolescu@yahoo.fr
Résumé. Après l’abandon de la province de Dacie, les édifices publiques et privées, ainsi que
les nécropoles de la ville de Drobeta ont tombé la plupart en ruine. Au début du IIIe siècle, à
l’occasion de la reprise de l’œuvre de fortification du limes en aval des Portes de Fer par les
empereurs de l’époque de la tétrarchie et ultérieurement par Constantin le Grand, les monuments
de Drobeta ont été transformés en carrières de pierre.
Dans ces circonstances, un grand nombre de pierres ont été transportées au-delà du
Danube; par exemple, une dalle avec une belle inscription découverte à Donje Butorke1, un
autel trouvé dans le camp de Kostol-Pontes (infra, no 1) ou une dalle funéraire trouvée à PrahovoAquae2 – très importantes pour l’histoire de la ville de Drobeta. Une autre inscription a été
extraite du lit du Danube, à l’occasion des travaux de dragage3.
D’autres ont été réutilisées pour la reconstruction, d’après un plan nouveau, du camp
de Drobeta (monuments religieux et funéraires).
À l’époque du Moyen Âge, les monuments de Drobeta ont été réutilisés dans la construction de la cité médiévale de Severin (Cetatea Severinului); au cours des récents travaux de
“restauration”, on a découvert trois fragments de monuments funéraires (infra, nos 1113), dont
deux avec inscription.
Dans le mur de la même cité, Joannes Mezerzius fait mention d’un autre inscription, à
caractère religieux4; ultérieurement, la pierre parvint à Cerneţi, réutilisée en tant que matérial
de construction dans les annexes de la monastère, où elle fut mise au jour au cours des récentes
fouilles archéologiques (infra, no 2)5. Une autre épigraphe6 a été enregistrée à Cerneţi par L. F.
de Marsigli7; infra, no 7.
Une autre importante inscription (un autel funéraire) a été trouvée à Schitul Topolniţei,
ou servait en tant que pied de la table de l’autel de l’église8. De même, à Rocşoreni (dép. de
Mehedinţi), dans la base de la petite église en bois du cimetière du village, on voit fixé un
fragment de stèle funéraire (Fig. 3).
En réalité, tous ces monuments appartiennent au patrimoine épigraphique de Drobeta.
Mots clés: Aquae, Drobeta, Transdrobeta, Pontes, épigraphie.
1

AE, 1979, 520 (infra, nr. 3).
AE, 2006, 1178 (infra, nr. 5).
3
AE, 2006, 1178.
4
CIL III, 1582 = IDR, II, 26.
5
AE, 2006, 1179.
6
CIL, III, 1586.
7
Marsigli, 1744, II, p. 229, no 2; infra, nr. 7.
8
CIL, III, 1583 = 8018; AE, 2001, 1722.
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După ce trece de Porţile de Fier, Dunărea îşi domoleşte cursul, întinzându-se în
lăţime până la circa 1 km în dreptul actualului oraş Drobeta-Turnu Severin; malul stâng
se lărgeşte într-o cîmpie, brăzdată de la nord la sud de râul Topolniţa şi înconjurată de
dealuri.
Acest loc a fost ales de împăratul Traian pentru construirea unui pod de piatră,
cu scopul de a lega noua provincie de Imperiu. Odată cu podul, pentru a asigura paza
acestuia, s-a construit, probabil în perioada dintre cele două războaie (expeditiones)
dacice ale lui Traian, un castru de piatră (137,50 × 123 m); lucrările au fost executate
de cohors I Antiochensium9. Garnizoana castrului de la Drobeta a fost asigurată, în
secolul al II-lea, de cohors III Campestris c. R.10, iar începând cu Septimiu Sever, de
cohors I sagittariorum milliaria11.
În apropierea castrului a înflorit repede o importantă aşezare civilă. În schimb,
municipiul Drobeta apare ca o creaţie a lui Hadrian într-o serie de inscripţii: municipium
Hadrianum Drobeta (Drobetensium)12, iar la începutul secolului al III-lea colonia
Septimia Drobeta (Drobetensium)13.
***
Această scurtă recapitulare este suficientă fie şi pentru a pune în evidenţă bogatul patrimoniu epigrafic şi în general lapidar al Drobetei antice. Aceste monumente au
apărut, în cele mai multe cazuri, în poziţii secundare.
După abandonarea provinciei, edificiile publice şi particulare, precum şi cimitirele Drobetei au rămas, în cele mai multe cazuri, în părăsire. Cu ocazia reluării operei
de fortificare a zonei din aval de Porţile de Fier, în timpul tetrarhiei şi apoi pe timpul lui
Constantin cel Mare, locurile respective au devenit cariere de piatră. Astfel unele pietre au fost transportate peste Dunăre pentru a servi la reconstruirea fortificaţiilor de
pe malul drept al Dunării (precum cele de la nr. 3, 5, 6). Dar multe au fost folosite la
refacerea, după un plan nou, a castrului de la Drobeta.
În evul mediu, castrul şi alte edificii de la Drobeta au servit drept cariere de
piatră pentru cetatea medievală a Severinului. În zidul acestei cetăţi, umanistul transilvănean Joannes Mezerzius menţionează o inscripţie cu caracter religios; mai târziu, piatra a
9

IDR, I, 14.
Cohors III Campestris este atestată mai întâi în Moesia Superior într-o diplomă datând între
anii 103/107 (CIL, XVI, 54). După anexarea Daciei, apare în diplomele acestei provincii din
14 octombrie 109 (RMD, 148), 17 februarie 110 (IDR, I, 2) şi 34 mai 114 (RMD, IV, 225);
apoi este atestată în Dacia Superior în diploma din 24 noiembrie 124 (AE, 2010, 1857). Garnizoana trupei a fost la Drobeta, unde este atestată prin două inscripţii (CIL, III, 14216, 8 = IDR,
II, 45 şi 14216, 10 = IDR, II, 44) şi o ştampilă tegulară (ILD, I, 70). După care, o cohortă omonimă îsi face apariţia în Moesia Superior, într-o diplomă din anul 132 (RMD, IV, 267), apoi
şi în altele din anii următori, până în anul 161. Apoi reapare la Drobeta în diploma din 1 aprilie
179 (RMD, II, 123; AE, 1987, 843). S-ar putea, totuşi, să fie vorba de două trupe diferite; vezi
Petolescu, 2012, p. 17-24.
11
IDR, II, 10, 23; ILD, I, 53.
12
IDR, II, IDR, II, 1-5, 21; vezi încă CIL, III, 6309 (= IDRE, II, 310, Viminacium); AE, 1905,
110 (= IDRE, II, 460, Caesarea Mauretaniae).
13
IDR, II, 5-6, AE, 2005, 1303 (= ILD, II, 840).
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ajuns la mânăstirea din Cerneţi (infra, nr. 2). Alte două pietre au ajuns la Schitul Topolniţei
(infra, nr. 910) – despuiate din cetatea Severinului sau din castrul roman.
Aceste pietre trebuie restituite patrimoniului epigrafic al Drobetei:
1. Statuie de marmură, înaltă de 0,65 m, descoperită în 1979 în fossa din faţa
porţii principalis sinistra a castrului de la Kostol (Pontes, Moesia Superior). Pe bază, o
inscripţie14. Muzeul Naţional din Belgrad.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Montano, nomine M(arci) Luci Romani, Marini(us, -inianus) aug(ustalis) col(oniae)
Drub(etae) ex vo5 tum in possessione sua posuit.
Probabil că inscripţia a fost transportată peste Dunăre mai târziu, spre sfârşitul
secolului al III-lea – începutul secolului al IV-lea, fiind reutilizată ca material de construcţie. Acea possessio se afla desigur în Dacia, în teritoriul Drobetei.
2. Fragment de lespede de marmură descoperită în anul 2010 în cursul săpăturilor din curtea mânăstirii din Cerneţi (com. Şimian, jud. Mehedinţi)15, Dimensiuni:
0,45 × 0,60 × 0,16 m. Litere înalte de 12 cm în r. 1, de 10 cm în celelalte. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.
M(agnae) D(eum) M(atri)
[I]ulia Ma[ter-]
[na] v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) p[or-]
[ti]cum imp[end-]
5 [io] suo fecit
Inscripţia a fost adusă, cândva în Evul Mediu, din apropiere, de la Drobeta. O
inscripţie (dispărută) cu conţinut asemănător este cunoscută dintr-o copie a lui Joannes
Mezerzius (care a văzut-o “in latere turris castri Severini”, probabil zidită în cetatea
medievală a Severinului)16: M(atri) D(eum) M(agnae) / Iulia Maximil/la v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito) por/ticum [de] suo fecit; autorii consideră, pe bună dreptate, că este
aceeaşi cu inscripţia din curtea bisericii din Cerneţi. Dar cognomenul dedicantei trebuie
să fie cel transmis de Mezerzius (nu cel reconstituit de editorii din 2006).
Marea Mamă a Zeilor mai este cunoscută la Drobeta printr-o altă inscripţie,
şi aceasta ofranda unei femei17.
3. Donje Butorke (Serbia). Lespede de calcar (ruptă în două) descoperită în
ruinele unei fortificaţii romane târzii. Dimensiuni: 0,80 × 2,10  0,31 m. Inscripţia
este încadrată într-o tabula ansata decorată cu rozete în anse şi foi de acant în spaţiul
exterior. Litere înalte de 4,95,5 cm; ligaturi: A + E (r. 3), A + M (r. 45)18. Muzeul
din Kladovo (Serbia). (Fig. 1).
14

Garašanin, Vasić, Marjanović-Vujović, 1984, p. 78-79; ILD, 56.
Wollmann, Ardevan, 2006, p. 607-609, nr. 1, fig. 1-2 (foto, desen); AE, 2006, 1179.
16
CIL, III, 1582 (= IDR, II, 26).
17
CIL, III, 8016 (= IDR, II, 27).
18
Cermanović-Kuzmanović, 1977-1978 (1979), p. 129-130; Eadem, 1979, p. 20-22; AE, 1979,
520. Cf. Petolescu, 1983, p. 67-69; ILD, 54.
15

1015

C(aius) Iul(ius) Sabinus, bis II-viralis
et patr(onus) m(unicipii) H(adriani) D(robetensium), ob honor(em)
flamoni(i) C(ai) Iul(ii) Naesi Sabini,
nepotis sui, cryptam vetus5 tate dilapsam pecunia sua reformavit et exaltiavit.

Fig. 1. Inscripţia de la Donje Butorke (Muzeul din Kladovo, Serbia).
Inscripţia poate fi datată într-un lung interval de timp, între începutul domniei
lui Hadrian (când oraşul a fost promovat municipium) şi domnia lui Septimiu Sever
(când Drobeta a devenit colonia Septimia: v. infra nr. 6).
Această epigrafă este o “piatră călătoare”; ea provine fără îndoială de la
Drobeta, fiind transportată peste Dunăre şi refolosită ca material de construcţie în
quadriburgium ridicat la Donje Butorke (Kladovo) pe timpul lui Diocletian19.
4. Două fragmente dintr-o lespede de marmură recuperate în vara anului 2012
din apa Dunării, în apropierea barajului hidrocentralei Porţile de Fier I, la circa 200 m
în aval de punctul “Taverna Sârbului”. Deşi lipseşte o parte din zona centrală (după
urmele de pe spatele lespezii, s-a constatat că aceasta a fost spartă cu un pick-hammer;
astfel s-a pierdut o parte din centrul inscripţiei). Cele două fragmente se îmbină în partea inferioară, atfel încât dimensiunile lespezii se pot stabili cu exactitate: înălţimea =
0,90, lungimea = 2,10, iar grosimea = 0,30 m. Câmpul inscripţiei este încadrat de câte
o tabula ansata, fiecare ornată cu trei rozete. Ea se aseamănă ca realizare cu inscripţia
de la Donje Butorke (supra, nr. 3). Inscripţia a fost total martelată, foarte probabil ca
19

AE, 1979, 519.
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urmare a unei înalte decizii de damnatio memoriae. Pe suprafaţa altădată scrisă şi mai
ales la sfârşitul rândurilor, se mai pot observa resturi de haste şi de apices ale literelor.
S-au mai putut observa urme de vopsea roșie, dar aceasta a fost aproape complet dizolvată de apa Dunării.
Cercetând suprafața pietrei, am reușit totuși a distinge, la sfârșitul primului rând,
conturul martelat a trei litere, identificate sigur ca fiind PVS. De asemenea, în ultimul
rând, textul era mai scurt, fiind gravat centrat; pe fragmentul din stânga se observă
conturul martelat a două litere: prima pare a fi P, cealaltă ar putea fi F, posibil epitetul [[P(ia) F(idelis) sau F(elix)]] al unei trupe (legiuni); pe fragmentul din dreapta
poate să fi fost supranumele imperial al trupei. Urmărind epigrafia Daciei romane, constatăm că mai mulți împărați au suferit damnatio memoriae și li s-au martelat numele:
Commodus, Geta, Elagabal, Severus Alexander, Maximin Tracul, Filip Arabul; s-au
martelat și supranumele imperiale ale unor trupe. Ultimele litere deslușite la sfârșitul
primului rând (fragmentul din dreapta) ne îndreaptă spre Imp. Caesar M(arcus). Iulius
Philippus Aug(ustus) (Filip Arabul); în timpul domniei sale a avut loc o mare invazie a
carpilor în Dacia romană. După alungarea invadatorilor, împăratul a întreprins lucrări
de fortificare la Romula, operă documentată epigrafic20. Prima dintre inscripțiile consemnate21, de dimensiuni destul de modeste (0,90 × 1,10 × 0,29 m), atestă construirea
zidului de incintă al orașului Romula cu contribuția armatei22.
Este posibil ca atacul carpic să fi afectat și Drobeta; orașul a putut fi jefuit, dar
castrul a rezistat. Un altar ridicat atunci de cohors I sagittariorum Philippiana23 are
numele împăratului, precum și supranumele imperial al trupei, martelate ‒ ceea ce nu
s-a putut întâmpla decât sub împăratul care i-a succedat (Decius); prin urmare, castrul
și-a continuat existența.
Este iarăşi posibil ca, după alungarea invadatorilor, să fi fost efectuate, din
porunca lui Filip Arabul, lucrări de refacere și posibil de înconjurare cu ziduri a orașului Drobeta, desigur tot manu militari. După schimbarea domniei, inscripția împăratului care a suferit damnatio memoriae, aflată probabil la una din porțile orașului,
a fost martelată cu severitate.
5. Fragment de lespede (probabil de calcar; partea superioară pierdută) descoperită prin anul 1960 la Prahovo (Aquae, în antichitate), în Serbia24. Inscripţia este
cuprinsă într-un cadru profilat. Editorul nu indică dimensiunile. Muzeul Naţional din
Belgrad.

20

IDR, II, 324-328.
IDR, II, 324: “ob tutelam civit(atis) coloniae suae Romul(ensium) circuitum muri manu
militari a solo fecerunt”.
22
Alte lucrări au putut avea loc la Sucidava (IDR, II, 189; numele împăratului martelat din r. 2
poate fi cel al lui Filip II, fiul lui Filip Arabul) și Malva (Cioroiul Nou) (Tudor, 1965).
23
IDR, II, 10.
24
Inscripţia a fost menţionată de Mirković, 1977, p. 444-445 şi nota 8; Garašanin, Vasić, Marjanović-Vujović, 1984, p. 78-79; de aici a fost preluată de C. C. Petolescu, în ILD, 55. Publicare: Petrović, 2006, p. 234-235, fig. 1 (foto); AE, 2006, 1178; ILD, II, 839.
21
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[----------]
mo, vet(erano), v(ixit) a(nnos) LXXX;
Cl(audia) Herete coniugi pientissimo et sibi faciendum et
5 Iul(ius) Marinus fil(ius),
dec(urio), sacerdotales (!) mun(icipii) D(robetae?), curaverunt
Editorul epigrafei consideră, pe bună dreptate, că este vorba de o piatră adusă,
în Antichitate sau mai târziu, de la Drobeta (mai puţin probabil de la Dierna) şi reutilizată ca material de construcţie.
Numele veteranului este pierdut; dar gentiliciul era desigur Iulius: cel purtat şi
de fiul său. De asemenea, judecând după finalul cognomenului (MO, în cazul dativ),
numele său ar putea fi [Iulius Maxi?]mus. Cel al soţiei sale este grecesc25.
De ridicarea inscripţiei s-a îngrijit fiul defunctului: Iulius Martinus, consilier
(decurio) şi fost preot (sacerdotalis) al municipiului Drobeta; această formă o mai întâlnim în legătură cu exprimarea preoţiei cultului imperial din provincia Dacia: sacerdotalis provinciae (la Ulpia Traiana Sarmizegetusa)26, sacerdotalis Daciae (la Potaissa)27.
Înseamnă că personajul nostru era preot al altarului imperial la Drobeta: sacerdos
arae Augusti28.
6. Bloc dreptunghiular de calcar din cariera de la Vărănic descoperit în anul
2005, cu ocazia unor lucrări de dragare în albia Dunării, la o distanţă de circa 250
300 m de malul fluviului. Dimensiuni: 1,30 × 0,67 × 0,60 m. Textul era încadrat de o
ramă, acum distrusă (probabil urmare a martelării, în vederea reutilizării ca material
de construcţie; cu această ocazie a fost distrus în mare parte textul din ultimele două
rânduri). Litere îngrijit gravate, înalte de 4,5 cm; ligaturi: r. 2 I + T, 4 M + A, 8 A + V,
11 N + D. Expus în parcul arheologic din curtea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier29.
D(is) M(anibus)
G(aius) Domit[ius]
Ale[x]an[der],
vet(eranus) leg(ionis) V Ma[c(edonicae)]
5 [e]x sig(nifero) v[i]x(it) a[nn(is)]
LXX. G(aius) Dom[i]tius Nicostratus, aug(ustalis)
[c]ol(oniae) Sept(imiae) D(robetensis),
10 p[a]trono
25

Editorul trimite spre comparaţie la IGB, III, 1603, 1714 şi 1851.
CIL III, 7962 (= IDR III/2, 353).
27
CIL III, 7688.
28
Vezi Daicoviciu, 1967, p. 469-470 (= Idem, 1970, p. 409-410).
29
Stîngă, 2005, p. 130-133, fig. 1-2 (desen şi foto); AE, 2006, 1178; ILD, II, 840.
26
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secundum
[voluntatem]
[testam]e[nti]
Personajele menţionate, veteranul G. Domitius Alexander şi libertul său G.
Domitius Nicostratus, sunt nou cunoscuţi în prosopografia Drobetei. Datorită faptului
că numele coloniei apare însoţit de gentiliciul imperial, inscripţia poate data în jurul
anului 200 (în inscripţiile de mai târziu, gentiliciul imperial este cel mai adesea omis).
7. Bloc de calcar, de formă paralelipipedică; descoperit în curtea bisericii din
Cerneţi, unde a văzut-o la începutul secolului al XVIII-lea şi Marsigli. Acum este spartă
în două bucăţi. Dimensiuni: 0,95 × 0,78 × 0,55 m. Faţa scrisă, după resturile păstrate
pe marginea stângă, era încadrată într-un chenar simplu. Literele, gravate cu îngrijire,
sunt înalte de 7 cm; câteva, de la sfârșitul r. 24, dispăruseră la data publicării în CIL.
Ligaturi: r. 3, A+L; r. 5, N+N. MRPF; inv. L 1205 (fragmentul de sus), L 326 (fragmentul de jos)30.
Secolul al II-lea p. Chr.
D(is ) M(anibus)
Anton[ia]
Callist[e ] vixit
ann(is ) LX
5 Dioge[n(es )]
Mosc[hi]
coniug[i]
b (ene ) m(erenti ) [p(osuit)]
8. Inscripţie descoperită la Cerneţi (com. Şimian) în curtea bisericii; ar fi posibil să provină de la Drobeta31. Monument funerar; materialul şi forma necunoscute.
Dispărut.
D(is) M(anibus)
Vario Maroni
vixit annis XLVI
Resturi de ziduri şi ceramică romană au apărut în punctul “Moara Măneseului”,
pe malul stâng al râului Topolniţa32.
9. Bloc de calcar de formă paralelipipedică. Se afla la Schitul Topolniţei, unde
l-a notat Pamfil POLONIC. Inscripţia este acum total ştearsă; Polonic a putut citi câteva
litere din primul şi ultimul rând33.
[D(is )] M(anibus)
…………………..
[posu]er[unt]

30

Marsigli, 1744, II, p. 229, nr. 2; CIL, III. 1586; Tocilescu, 1902, p. 296-298, nr. 31; IDR, II, 51.
CIL, III, 1 587 (= IDR, II, 136).
32
Tudor, 1978, p. 219; TIR, I.-34, s.v.
33
Tudor, 1958, SE 37 (după Carnet de însemnări, XIV al lui P. Polonic, păstrat la Institutul de
Arheologie din Bucureşti); Idem, 1968, SE 43; IDR, II, 54.
31
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10. Schitul Topolniţei (corn. Izvoru Bârzii, jud. Mehedinţi). Bloc de calcar cu
inscripţie funerară; adus fără îndoială de la Drobeta, cu ocazia construirii lăcaşului de
cult (sec. XVII). Baza şi abacul sunt profilate pe trei laturi; rezultă că era aşezat cu spatele la zidul unei construcţii funerare. Inscripţia este încadrată de două coloane corintice care susţin o arhitravă ionică cu cornişă, iar deasupra un coronament compus dintr-un fronton; la colţuri, palme cu acrotere. Dimensiuni: 1,85 × 0,65 × 0,61 m. Inscripţia
cuprinde 18 rânduri; literele D M din r. 1 sunt gravate pe abac, iar ultima, F, din r. 20,
este gravată pe postamentul coloanei din dreapta. De remarcat cum sunt scrise zecile
în r. 4, 8, 10, cu X în ligaturi repetate. Litere înalte de 3,54 cm. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier; inv. L II 4934.
Prima jumătate a secolului al III-lea p. Chr.
D(is) M(anibus)
Iul(ius) Herculanus,
dec(urio ) scol(ae) fab(rum), i<i>mag(inifer),
vix(it) ann(is) LXXX. Iul(ia) Viv
5 enia, coniux. Iul(ius)
Marcianus, fil(ius), im<m>ag(inifer) scol(ae) fab(rum), vix(it)
ann(is) XXVII. Aur(elius) Iulius, mil(es) c(o)hor(tis) I Sag(ittarioruni), im10 <m>ag(inifer), vix(it) ann(is) XXX. Iul(ius)
Marcellinus, fil(ius),
vexil(larius) scol(ae) fab(rum), vix(it)
ann(is) XXV. Iul(ia) Marcia, fil(ia), vix(it)
15 ann(is) XIII. Iul(ia) Eraclia, fil(ia), vix(it)
ann(is) VIIII. Iul(ia)
Marcelina, nep(os),
vix(it) ann(is) IIII. Viv20 enia, mater, se viva f(ecit)
Dintre personajele înscrise pe piatră, Aurelius Iulianus nu are indicat gradul
de rudenie; nomen-ul 1-a primit probabil odată cu cetăţenia, fiind încă sub drapel, iar
cognomenul derivă din cel al familiei, lulii, cu care era fără îndoială înrudit.
Fabri erau meşteşugari care prelucrau fierul şi alte metale, dar şi dulgheri şi
zidari. Ei erau grupaţi în decurii, având în frunte un decurio. Colegiul avea un sediu
al său, schola, care în cazul inscripţiei de faţă desemnează chiar acest colegiu. Unul
din membrii colegiului, imaginifer (purtător al imaginii unui zeu sau muritor, protectori ai colegiului), pe nume Aurelius Iulius, era soldat în cohors I sagittariorum, unita34

CIL, III, 1583 (= 8018); ILS, 7247; vezi încă: Tocilescu, 1902, p. 354-355; Dimitrescu, 1881,
p. 18-23 (în altarul mânăstirii Schitul Topolniţa); Christescu, 1929 (republicată Idem, 2004, p.
30-37; cu o notă adiţională de C. C. Petolescu); Florescu, 1942, p. 38-39, nr. 36; IDR, II, 135;
ILD, 80; vezi şi Ardevan, 1997-1998, p. 247-252 (AE, 2001, 1722).
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Fig. 2. Fragment de inscripţie zidită în Cetatea Severinului (dispărută?).

Fig. 3. Fragment de stelă funerară fixată în temelia bisericii de lemn din
satul Rocşoreni (jud. Mehedinţi).
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tea de garnizoană a castrului Drobeta; până la începutul secolului al III-lea, aceşti fabri
constituiau corpuri aparte pe lângă fiecare armată şi depindeau direct de comandamentul respectiv. Ei aveau în grijă întreţinerea armamentului şi repararea maşinilor de război.
Vasile CHRISTESCU era de părere că Iulius Herculanus este identic cu omonimul său dintr-o inscripţie de la Apulum35 (eventual ar fi aceeaşi inscripţie)36.
11. Fragment de bloc de calcar, descoperit în anul 2013, în cursul lucrărilor de
restaurare la cetatea medievală a Severinului. Marginile chenarului (?), la stânga şi jos,
au fost martelate, în vederea reutilizării ca material de construcţie. Dimensiuni: 0,56 ×
0,44 × 0,34 m; litere înalte de 7 cm37.
[----------]
leg(ionis) V [Macedonicae]
frat[ri - - - - - ]
b(ene) [m(erenti) p(osuit)]
12. Cu ocazia aceloraşi lucrări, a apărut un alt fragment de bloc de calcar, în
zidul din partea de nord a cetăţii, pe care se sprijinea podul care permitea accesul în
cetate, în etapa existenței primei incinte a Cetății Severinului (fixat în partea dinspre
vest a zidului). Fragmentul menționat a rămas în același loc, dar acum nu mai este vizibil (în urma recentelor lucrări de “restaurare”). Partea expusă privirii conţinea un rest
de inscripţie cuprinsă într-un cadru dublu profilat; vezi Fig. 2. Se păstrează, din r. 1,
două litere: mai întâi un T de dimensiuni mari (circa 10 cm?), frumos gravat; litera
următoare era un I (cu partea de jos mai spre dreapta, probabil pentru a evita un defect
al pietrei); în continuare, un semn despărţitor (incizat puţin mai sus de jumătatea rândului, probabil din acelaşi motiv). Este sigur un praenomen al unui important personaj
din viaţa Drobetei: Ti(berius); gentiliciul său ar putea fi Claudius. Din rândul următor
se mai păstrează o parte dintr-o literă (înaltă cam jumătate faţă de cea din r. 1); probabil
este un S (mai puţin probabil O, C sau G). Deci un nume: Ti(berius) [Claudius?) S[- - - - ].
13. În partea de sud-est a turnul circular situat în colțul de nord-est al celei de
a doua incinte a Cetății Severinului, se afla un fragment de stelă funerară din calcar,
cu imaginea a două personaje (bărbat şi soţie). La o verificare actuală, am constatat
că acesta a dispărut.
14. În cimitirul vechi al satului Rocşoreni (jud. Mehedinţi) se află o bisericuţă
de lemn, în temelia căreia se vede zidit un fragment de stelă funerară din calcar (Fig. 3).
Este vorba de jumătatea de sus a lespezii, reprezentând câmpul sculptural. Într-o nişă
cu cadrul superior arcuit decorat cu frunze de laur, profilat şi sprijinit pe două capete
de coloane, se observă imaginile defuncţilor: în dreapta bustul bărbatului; în stânga cel
al femeii; la dreapta mamei este redat bustul unui copil; iar între părinţi se mai distinge

35

CIL, III, 1215.
Vezi totuşi IDR, III/5, nr. 6* (Ioan PISO).
37
Matei-Popescu, 2015, p. 295-297. Editorul are în vedere şi posibilitatea atribuirii acestei
inscripţii legiunii VII Claudia p(ia) f(idelis).
36
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bustul altuia. Imaginile sunt corodate din cauza expunerii la factorii atmosferici38.
Piatra poate proveni dintr-un sit funerar local, dar este posibil să fi fost adusă
de la Drobeta.

38

Cercetare la faţa locului efectuată în vara anului 2015 de către C. C. PETOLESCU, Florian
MATEI-POPESCU, Chirilă ENESCU (fotografie realizată de C. Enescu).
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