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RECTIFICĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU DESCOPERIRILE
EPIGRAFICE DE EPOCĂ ROMANĂ DE LA
POJEJENA (JUD. CARAȘ-SEVERIN)
Ioan-Călin Timoc*
* Muzeul Național al Banatului; calintimoc@gmail.com
Abstract. In the well-known volume Inscriptions of Roman Dacia (Inscriptiile Daciei Romane,
IDR abrev.), vol. III/1, dedicated to the Banat Region, are published all the epigraphic monuments that have been discovered over time or are considered to have been found at Pojejena.
Among them are some blocks of stone preserved in a poor state, the inscription being difficult
to read and some brick-stamps, most of them entered into scientific literature in the form of
schematic drawings. By a careful renewed research of the epigraphic lot stored at the National
Museum of Banat, I noticed that the published data do not coincide and we intend to correct
the wrong information and at the same time to add more veracity to these epigraphs by offering
better illustrations of them. The most unpleasant surprise in this research was the fact that not
all epigraphs published in IDR III/1 are from Pojejena!
Keywords: epigraphy, funerary tombstone, stamped bricks, Danube, Pojejena.

Situl arheologic de pe malul stâng al Dunării din dreptul localității Pojejena
(jud. Caraș-Severin) a fost semnalat prima dată de umanistul italian Luigi Ferdinando,
Conte de Marsigli, la finalul secolului al XVII-lea1, în contextul Războiului Ligii Sfinte
(1684–'99).
Două secole mai târziu, Felix MILLEKER, custodele Muzeului din Vršac, în
celebrul său repertoriu dedicat siturilor arheologice din Banatul istoric, face o scurtă
trecere în revistă a personalităților din lumea arheologică a Austro-Ungariei care au trecut pe la Pojejena și au încercat să-și aducă contribuția la cercetarea ruinelor din diverse epoci din acest loc. Dintre toți se remarcă TORMA Károly și Leonhard BÖHM a
căror “excursie” arheologică din anul 1880 reperează ruinele cetății medievale, foarte
aproape de malurile Dunării, monument realizat din piatră și cărămidă romană refolosită, distinct însă de ruinele de pe platoul pe care se află castrul roman2. Cărămizile
romane ștampilate pe care ei le identifică la fața locului sunt în cea mai mare parte ale
legiunii a VII-a Claudia și în ceva mai mică măsură a legiunii IIII-a Flavia Felix și a
cohortei V Gallorum. Insolită pare identificarea unei ștampile tegulare cu abrevierea

1
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Marsigli, 1726, p. 11, fig. 15.
Milleker, 1906, p. 247.
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numelui legiunii I Minervia3. De asemenea, încă de la finalul secolului al XIX-lea, se
cunosc de aici câteva descoperiri întâmplătoare de reliefuri mithriace, semnalate în zona
castrului de pe platoul via Bogdanovici4.
În anul 1930, Constantin DAICOVICIU, împreună cu Ioachim MILOIA, ultimul pe atunci director al muzeului bănățean din Timișoara, în proiectul lor de inventariere a fortificațiilor romane din Banat, ajung să viziteze Pojejena, unde se interesează
de materialele tegulare și epigrafice, care ar putea oferi date certe legate de rolul și componența garnizoanei romane din acest punct de pe limes-ul bănățean. Informațiile strânse din teren sunt importante pentru că sunt corelate și cu piesele arheologice aflate în
colecția G. Georgescu, căpitan al portului din Moldova Veche (localitate învecinată)5.
Dumitru TUDOR, după cel de-al doilea război mondial, pe baza unei cărămizi
ștampilate aduse de un student de-al său din zonă, reușeșete să identifice la Pojejena,
existența unei garnizoane romane târzii, de final de sec. III – început de sec. IV dHr,
subliniind clar, că această fortificație, cap de pod peste Dunăre, nu a fost abandonată
după retragerea aureliană și a rezistat foarte probabil până cel târziu în epoca împăratului Iustinian6.
Cercetările arheologice sistematice efectuate de Nicolae GUDEA și Ovidiu
BOZU, în deceniul șsapte al secolului XX, s-au concentrat doar pe arealul fortificației
efectuându-se în perimetrul acestuia nu mai puțin de 44 de secțiuni prin care s-au identificat fazele și dimensiunile castrului și câteva clădiri din interior7. Materialul arheologic descoperit, relativ bogat și divers, a adus completări importante legate de cultul
lui Mithras în zonă8, iar prin materialul epigrafic de tip instrumentum publicat a oferit
ulterior o importantă bază de discuție legat de unitățile militare care s-au succedat în
garnizoana romană și romană târzie de la Pojejena9.
Materialele arheologice cu informație epigrafică, care s-au recuperat din situl
de la Pojejena, sunt destul de puține și modeste. Ele au fost publicate în seria Inscripțiile Daciei Romane, vol. III/1, sub egida editurii Academiei R. S. Române, sub coordonarea lui I. I. RUSSU, în anul 1977. De atunci, alte descoperiri, de asemenea factură nu au mai apărut între timp. Totuși, felul în care au fost valorificate științific unele
inscripții suportă în ziua de azi completări și rectificări, aceasta fiind și obiectivul principal al lucrării de față.
În cazul inscripțiilor funerare observăm predilecția romanilor de la Pojejena de
a utiliza ca suport de scris o piatră locală, dintr-o carieră aflată în vecinătatea localității
Divici (la 8 km vest de Pojejena), o gresie cloritică (Glimmesschiefer), de culoare verzuie, care se lasă foarte greu prelucrată și inscripționată, mai ales datorită structurii
interne a rocii, care se exfoliază. O altă caracteristică a pietrelor funerare este locul de
3
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Tudor, 1958, p. 376-377.
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8
Gudea, Bozu, 1977, p. 117-130.
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Vezi pe scurt discuția la Gudea, 2001, p. 59-60.
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descoperire, toate provin din zona actualului “cimitir ortodox” și cea mai mare parte a
lor nu le mai găsim azi, ele fiind refolosite de sătenii din Pojejena pentru nevoile lor
constructive. După o aventură de aproape jumătate de secol, după ce a aschimbat mai
mulți proprietari, una dintre ele a ajuns la Muzeul Național al Banatului – Timișoara,
făcând parte azi din colecția “Lapidarium”10. Această stelă funerară face parte dintrun grup de inscripții funerare care au fost puse în zona actuală a cimitirului ortodox
sârbesc11, și străjuia drumul roman care ieșea pe poarta estică a castrului roman, ce se
întindea paralel cu Dunărea spre Moldova Veche, unde exista în antichitate o localitate minieră importantă și probabil un alt castru12.
Stela funerară, care aproape întreagă măsoară 2,15 × 0,6 × 0,2 m, este de tipul
cu fronton triunghiular și textul cuprins într-un chenar, iar în partea de sus apare în relief
bustul unui singur personaj, probabil bărbat (după forma capului), reprezentat într-o
lunetă aproape circulară (probabil o coroană funerară), având deasupra capului și o
rozetă cu patru petale. Întreaga piesă este foarte primitiv prelucrată, precum și chenarul
spațiului inscripționat este destul de lat, aproape 5 cm și foarte grosier sculptat, semn
că avem de a face cu un atelier de pietrărie local, modest, provincial, în care funcționalitatea si durabilitatea monumentului contau mai mult decât estetica execuției artistice. Literele sunt și ele realizate destul de stângaci, au mărimi diferite, între 4 și 6,5 cm
și nu sunt nici prea bine aliniate, tendința meșterului era de a coborâ în lateral cu rândurile textului după textura înclinată a pietrei. Monumentul poartă în momentul de față
nr. inv. IV 6351 și se păstrează în colecția Lapidariul Muzeului Național al Banatului
– Timișoara.
Textul inscripției a fost văzut în anul 1866 și mai apoi în 1880, cu ocazia vizitei lui L. Böhm și Torma K., perioadă în care literele arăta mult mai bine decât în prezent și s-a ajuns la o lectură destul de completă a mesajului inscripționat. În anul 1904,
când este revăzut textul, inscripția era deja aproape ilizibilă, dar chiar și așa căpitanul
de port G. Georgescu, din zonă, achiziționează piesa, care în cele din urmă, în 1930,
ajunge să fie donată de văduva acestuia Muzeului Banatului Timișoara13.
Din cele trei transcrieri oferite de autorii IDR-ului și concluziile la care ei ajung
a influențat povestea acestei inscripții, ea fiind recunoscută azi în literatura de specialitate drept “stela funerară a lui Severus și Surus”14. Din păcate, textul, atât cât ni s-a
păstrat din el, nu ne îndreptățește să-i dăm un astfel de titlu! Completarea lui prin analiza suprafeței inscripționate a pietrei cu ajutorul fotogrametriei oferă o altă perspectivă asupra mesajului inscripționat. În imaginea care însoțește textul se poate vedea
doar un personaj, fapt care, credem noi, de asemenea trebuie luat în calcul în cazul completării textului lacunar (Fig. 1).
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Fig. 1. a. Stela funerară15 din gresie cloritică de la
Pojejena, cu detaliile: b. imaginea defunctului;
c. câmpul inscripției, foto Ortolf HARL16.
a.
15
16

c.

IDR III/1, 19.
după www.ubi-erat-lupa.org

1030

Coroborând datele culese de pe suprafața pietrei, mai ales că literele din marginea stângă sunt vizibile cât de cât și cu ochiul liber (celelelate putând fi doar cu mare
greutate identificate), cu lectura textului oferită de CIL și editorii IDR-ului putem propune o nouă lectură mai apropiată de realitate și în concordanță cu literele gravate pe
piatră:
D(is) M(anibus)
SE[VE]RO
EN[TORO]?
MIL(es) LE[G(ionis) ...]
5. EX MAR[CIA]
DONATA H(eres)?
CONIVGI
B(ene) M(erenti) P(iisimae) P(osuit)
Trad.: “Zeilor Mani (ai lumii umbrelor) lui Severus Entor(i)us soldat în legiunea... prin
Marcia Donata soție și moștenitoare au pus așa cum bine merită cu pioșenie (monumentul funerar)”.
Sigur că textul oferă unele lacune greu de surmontat într-o lectură în care trebuie să ții cont că existau și ligaturi, dar în rândul 3 și 4 suntem siguri că este vorba
de numele decedatului și unitatea din care a făcut parte ca și militar (miles), foarte probabil legiunea a VII-a Claudia, Pojejena romană fiind în vecinătatea locului de staționare a acestei importante trupe militare a Moesiei Superior. Chiar și bogatul material
tegular ștampilat de la Pojejena cu însemnele acestei legiuni provine tot de la Viminacium, iar pentru epoca romană târzie de la Cuppae, de la sudul Dunării17 (Fig. 2).

Fig. 2. Ștampilă tegulară de la Pojejena de tipul: Legi(o) VII Cl(audia) C(uppis)
din colecțiile Muzeului Național al Banatului Timișoara, databilă la sfârșitul
secolului al III-lea / începutul secolului al IV-lea dHr, foto Milan ȘEPEȚEAN.
17

IDR III / 1, 22 și 22a.
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Foarte interesante date istorice pot fi extrase și din analiza ștampilelor tegulare.
Cele mai timpurii la Pojejena pot fi considerate cele ale cohortei V Gallorum și cele
câteva ștampile fragmentare descoperite ale legiunii IIII Flavia Felix. Am verificat în
depozite piesele publicate în vechime din colecțiile Muzeului Național al Banatului
și există destul de multe neconcordanțe, care merită discutate în lucrarea de față.
Spre exemplu ștampilele tegulare cu însemnele literelor scrise retrograd ale
cohortei a V-a de gali sunt pierdute, unica piesă citată în Lapidarul Muzeului Banatului
era și atunci fragmentară și probabil s-a degradat și mai mult în zona ștampilei, pentru
că azi nu mai avem șansa să o republicăm, cu o fotografie bună și o descriere tehnică
corespunzătoare. Se pare că aceste piese au ajuns la Timișoara în urma excursiei arheologice din anul 1930, efectuată de C-tin Daicoviciu împreună cu I. Miloia. Din registrul de inventar de la Pojejena provine și o piesă ștampilată cu întreaga abreviere a unității auxiliare, de asemenea scrisă retrograd și foarte interesant având hasta de la baza
literei “L” (final) neobișnuit de mult alungită. Piesa nu a putut fi găsită până în momentul de față, fiind rătăcită, foarte probabil, cu ocazia deselor mutări ale depozitelor de
arheologie a Muzeului Național al Banatului din ultimele decenii.
În cazul ștampilelor fragmentare cu însemnele legiunii a IIII-a Flavia Felix, de
la Pojejena, dimesiunile și forma literelor sunt identice cu cele de la Berzovia18 (Fig.
3), care sunt datate cu certitudine în epoca împăratului Traianus, mai precis în perioada
când această legiune a staționat în Banat și a reconstruit limesul sud-vestic al Daciei
Felix, imediat după războaiele cu iazygii din anii 106–108 dHr19.

Fig. 3. Ștampilă fragmentară cu terminația ...FF
de la Pojejena, modelul
de ștampilă cu cartuș
simplu a legiunii a IIII-a
Flavia Felix (tipul Flutur
2), identic cu cele de la
Berzovia, databilă între
anii 108–117 dHr
foto Călin TIMOC.

18
19

Flutur, 2004, p. 161-162.
Muscalu, 2006, p. 51.
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Interesant este că editorii IDR-ului au inclus între ștampilele tegulare din colecțiile muzeului timișorean și două tipuri de ștampile civile cu abrevierea PCH – probabil: P(ublius) C(ornelius) H(ermadio) –, care cu siguranță nu provin de la Pojejena, ci
sunt descoperiri sigure de la Tibiscum – Jupa20. Acest fapt reiese și din registrul de
inventar al instituției de cultură timișorene, iar piesa citată de ORMÓS Zsigmond (CIL
III 8075, 43) nu poate să fie decât o confuzie nefericită.
Așa cum se prezintă materialul epigrafic per ansamblu, se poate constata că
perioada de maximă înflorire a Pojejenei romane a fost în secolele II și III dHr, iar în
epoca romană târzie, secolul al IV-lea dHr, chiar dacă fortificația nu a fost abandonată
după retragerea aureliană, nu este la fel de vizibilă în inscripții. Sperăm ca săpăturile
arheologice viitoare să aducă un plus de informație pentru acest reprezentativ sit arheologic al Banatului.

20

IDR III / 1, 25 și se poate compara cu LapidMB 1974, nr. 65.
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