CONTRIBUŢII LA PALEOGRAFIA LATINA ROMANA DIN DACIA
1. INSCRIPŢII PE CARAMIZI ŞI ŢIGLE

Lucrarea de faţă prezintă şi analizează un număr de cca 140 inscripţii
pe cărămizi şi ţigle. Cea mai mare parte din ele au fost publicate sau
semnalate în literatura de specialitate. O parte sunt inedite. Credem că
cifra menţionată mai sus reprezintă majoritatea absolută a inscripţiilor
de acest fel din cele trei provincii dacice şi datînd din vremea lor. Nu
~1m avut dealtfel intenţia să adunăm întregul material epigrafie de ncest
fel şi deci nu avem pretenţia că am elaborat un studiu exhaustiv al problerr...elor ridicate de scrierea pe aceste materiale 1 .
Scopul lucrării de faţă a fost acela de a încerca să stabilim răspîn
direa scrisului aşa zis latin vulgar din provincia Dacia Porolissensis şi să
pi-ccizăm caracteristicile lui. Numai din motive de analogie şi necesitatea
<le raport repertoriul cuprinde piesele de acest fel din toate cele trei
D::icii. Lucrarea reprezintă o etapă de început a unor studii privind inscripţiile incizate sau zgîriate pe ceramică. Intr-o etapă care urmează vom
încerca să adunăm şi să prezentăm şi inscripţiile incizate sau zgîriate pe
V8Se.

Prin compararea cu texte de acelaşi gen din alte provincii ale Imperiului Roman, prin compararea tipurilor de litere în general folosite
în Imperiu am încercat să încadrăm scrierea vulgară latină din Dacia
să pr'2cizăm carncterul şi tipul scrisului, limba utilizată în aceste in:Scrir; )i.
general valoarea unei inscripţii se măsoară după aportul pe care
ccnţi:1utul ci îl aduce la istoria economică, socială, militară sau politică
a unei provincii sau a Imperiului Roman în general. In cazul inscripţiilor
pe căr[.mizi şi ţigle problema nu se pune în întregime astfel. Majoritatea
pie~:el0r sunt fragmentare, iar cele mai multe texte sunt în general foarte
scune ~i în plus doar parţial păstrate. Acestea sunt motivele pentru care
vom insista acum mai mult asupra manifestărilor propriu zise de scris
vuigar (1), răspîndirea textelor scrise astfel (2), vom încerca să datăm
unele din aceste texte (3), vom încerca să stabilim caracterul lor (4), conţinutul (5) şi aspectele tehnice ale scrisului (6) şi limbii (7) acestor in-

:n

sc;·ipţii.
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Repertoriul inscripţiilor, anexat lucrării, şi pe care se bazează aceasprezintă fiecare inscripţie după sistemul introdus de IDR. Au fost
menţionate deci: obiectul pe care s-a scris, starea lui de conservare, dita,

mensiunile, felul scrierii, caracterul literelor, locul de descoperire, locul
de păstrare ţi bibliografia (pentru cele care au fost publicate). A~a cum
am mai spus iniţial lucrarea ţintea să se ocupe doar de inscripţiile din
Dacia Porolissensis. Dar cum numărul acestora este relativ redus (·W) ~i
dacă ar fi fost scoase din contextul general ar fi pierdut din semnificaţia
istorică, am fost nevoiţi să menţionăm toate textele de acest fel din
cele trei provincii dacice (Porolissensis, Apulensis şi Malvensis). Am prezentat inscripţiile pe ţigle şi cărămizi în această ordine a provinciilor.
Au fost menţionate, în cadrul fiecărei provincii, mai întîi localităţile de
pe graniţă provinciei şi apoi cele din interior. Am urmat această ordine
pentru că numărul inscripţii101· din castrele de pe graniţă este deocamdată mult mai mare şi creiază o imagine mai generală şi mai unitară în
legătură cu cunoaşterea limbii şi scrisului în limba latină în Dacia.
Trecerea în revistă a acestor inscripţii a dus la cîteva observaţii şi
concluzii foarte interesante, iar unele chiar importante:
1. Inscripţiile pe cărămizi şi ţigle se deosebesc de inscripţiile monumentale pe piatră nu numai prin concizia şi conţinutul textelor, ci mai
ales prin destinaţia lor. în timp ce inscripţiile monumentale pe piatră,
indiferent de destinaţia şi caracterul lor, erau lucrate la comandă, ca
marfă, cele de pe cărămizi şi ţigle sunt rezultatul unor strădanii individual spontane, fără un scop anume în sine. Scrierea lor s-a făcut spontan, fie ca urmare a unor evenimente, fie datorită întîmplării. Se poate
considera că fiecare inscripţie pe cărămidă sau ţiglă este dovada ştiinţei
de carte a unui individ, de care el se foloseşte uneori doar de dr<1gul
de a o arăta. Prin această caracteristică inscripţiile pe cărămizi şi ţigle
reflectă mai autentic nivelul de răspîndire al scrisului şi de cunoaştere a
limbii latine în rîndul populaţiei de rînd din provincie.
2. Răspîndirea textelor incizate sau zgîriate pe cărămizi şi ţigle.
Harta întocmită pe baza repertoriului anexat (Fig. 1) indică descoperiri
de acest fel în 28 de localităţi. Dintre acestea 20 sunt castre (sau aşeză
rile lor civile), patru sunt oraşe, iar patru sunt localităţi al căror caracter
nu a fost încă precizat, dar care probabil sunt aşezări rurale. Statistica
prezentată mai sus nu reflectă probabil întrutotul realitatea. Stadiul cer-·
cetărilor în acest domeniu, strîns legat de stadiul cercetărilor epocii romane pe teritoriul ţării noastre, nu este suficient de avansat pentru a
permite concluzii cu caracter final în legătură cu răspîndirea inscripţii
lor pe cărămizi şi ţigle. Se poate însă observa că mediul militar (castrele) au jucat un rol important în învăţarea şi practicarea scrisului
latin 2 , ceea ce confirmă rolul lor important în procesul de romanizare al
provinciei. Se mai poate deasemenea constata, privind harta, că în Dacia
Porolisensis, unde numărul fortificaţiilor a fost mai mare (cum mai mare
a fost şi concentrarea lor şi implicit a trupelor) şi inscripţiile pe cără
mizi şi ţigle sunt mai numeroase. Numărul inscripţiilor înregistrate de
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noi este acum destul de mare. Socotind însă că noi le-am înregistrat numai pe cele publicate şi cîteva din cele provenind din cercetările proprii
(inedite) acest număr nu reprezintă decît o parte din materialul de acest
fel E'Xistent în expoziţii şi depozitele arheologice. In raport cu inscripţiile
momunentale pe piatră, ţiglele şi cărămizile scrise sunt deci mult mai
puţine acum. Dacă am ţine cont exclusiv de datele oferite de hartă
(Fig. 1) am putea trage concluzia că scrisul şi limba latină se practica
şi se vorbea mai ales în castre, mai puţin în oraşe şi că în mediul rural
domina o totală ignoranţă în ce priveşte scrisul. Ar fi o concluzie pripită.
Prezenţa unor inscripţii pe ţigle şi cărămizi provenind din oraşe (puţin
cercetate încă) sau din aşezările rurale (şi mai puţin cercetate) ne face
să credem că cercetarea este ,,vinovată" de lipsa dovezilor scrise în mediul urban şi rural şi că, în fine, realitatea este cu totul alta.
3. Datarea. Elemente de datare mai sigure nu conţine decît o singură inscripţie (80). Cîteva piese, mai ales cele provenind din săpăturile
sistematice mai recente, au context sigur de descoperire, dar datarea nu
poate fi precizată (1-7, 15-30, 72 etc.). Cele mai multe inscripţii cursive
sunt descoperite mai demult, fără loc exact de descoperire şi în condiţii
care permit numai o încadrare cronologică foarte generală. Această grupă
de descoperiri rămîne încă cea mai numeroasă, în ciuda frecventelor descoperiri mai recente. Este foarte greu de pildă, să datezi inscripţiile de
la Celei, cînd evoluţia aşezării s-a petrecut pe patru secole. Probabil că
unele din cărămizile şi ţiglele scrise să provină chiar din secolul IV e.n.
Din aceste cauze mai ales nu putem rămîne decît la o formulare generală în legătură cu datarea, şi anume că majoritatea absolută a pieselor
datează din secolele II-III e.n. Dealtfel chiar faptul că unele piese pot
fi datate totuşi mai „strîns", fie la începutul secolului II e.n., fie la mijlocul acestui secol, fie în prima jumătate a secolului III e.n. nu face decît
să confirme această datare generală, pentru întreaga perioadă a stăpî
nirii romane pe teritoriul provinciei dacice. De pildă majoritatea inscripţiilor provenind de la Porolissum (castru) pot fi datate mai ales în prima
jumătate a secolulu III e.n. şi chiar mai tîrziu pentru că toate provin din
stratul de dărîmare.
4. Caracterul inscripţiilor. Aşa cum afirmam mai sus, cele mai multe
din texte pe cărămizi şi ţigle sunt fragmentare. Situaţia aceasta a determinat anumite dificultăţi în stabilirea caracterului lor. Inscripţiile cu
text mai lung, întregi chiar sau cele care fragmentare care lasă să li se
întrevadă cît de cit caracterul, permit să afirmăm că majoritatea au
caracter „laic", legat de activităţile de zi cu zi. Cu excepţia a două/trei
piese (13, 36 a, 36 b) toate au fost incizate în pasta moale înainte de ardere. Această observaţie ne permite să limităm şi mai mult cadrul şi
mediul în care au fost scrise aceste inscripţii. Credem că nu exagerăm
rf.acă afirmăm că cele mai multe, dacă nu chiar toate textele cursive, au
fost scrise în mediul celor care fabricau cărămizi. Astfel, mai mult ca
oricînd, castrele apar din nou ca veritabile centre de producţie pentru
materiale de construcţie. Avem însă şi inscripţii cu caracter funerar (11).
Este adevărat că textul a fost copiat după o inscripţie pe piatră (CIL,
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III, 6249 = 7640), dar aceasta nu-i schimbă caracterul3. Lipsesc (deocamdată) texte cu dedicaţii către zei, aşa cum lipsesc copii după anumite
texte literare.
5. Conţinutul inscripţiilor pe cărămizi ·şi ţigle confirmă în bună parte
cele afirmate mai sus în legătură cu caracterul lor. In majoritatea absolută a cazurilor este dificil de precizat conţinutul exact al textelor.
Unele inscripţii pe cărămizi şi ţigle reprezintă în chip evident exerciţii
de învăţare a scrisului (13, 33, 48, 98), manifestarea bucuriei de a putea
scrie (10), înşiruiri de nume (43, 33), nume de unităţi militare (15, 16,
17, 26, 94), glume (35), funcţii militare (52, 53, 58, 72, 78, 82). Dintre
gradele militare cea mai des menţionată este aceea de soldat simplu
(miles). Dacă generalizăm cazul lui Aurelius Iulianus şi al celorlalţi 59
de soldaţi comandaţi de Aurelius Mercurius, cei mai mulţi dintre „autorii" de texte pe cărămizi şi ţigle erau soldaţi cărămidari. Mai puţin
sunt amintite funcţii superioare. Avem însă un centuria (?) (87), un
instructor? (54), un beneficiarius (78), un librarius (82), un magister
in figlinis (97). Intr-un caz/două este presupusă chiar menţionarea si:ecialităţii militare hastarius (54), miles turmarius (52). De subliniat că militarii mai sus amintiţi provin din toate categoriile de unităţi: legiones,
alae, cohortes, numeri. Este firesc ca, cele mai multe inscripţii cursive
provenind din castre, militarii şi viaţa lor să fie mai bine reprezentate
de texte. Datele în legătură cu viaţa urbană sau cea rurală sunt extrem
de puţine. Doar cărămida de la Apulum (41) sugerează că Herculanus ar
fi putut fi un luptător (gladiator) profesionist atît datorită ţinutei, cît şi
datorită armei pe care o poartă. Prezenţa cărămizii la Apulum ne lasă
să ne gîndim la existenţa unui amfiteatru. Toate celelalte inscripţii existente sugerează aspecte legate de viaţa urbană (învăţarea scrisului, liste
de nume, etc.).
6. Scrisul. Cele mai multe inscripţii pe cărămizi şi ţigle folosesc
litere capitale sau litere capitale hibride. Fig. 2. Unele folosesc litere
capitale precum şi minuscule tipice scrierii cursive propriu-zise. Trebuie
să remarcăm însă că pe cărămizi şi ţigle apare un scris hibrid, situat
ca aspect grafic între scrierea cu capitale şi scrierea cursivă propriu-zisă.
Acest lucru se datorează probabil faptului că pasta mai dură din care erau
făcute aceste materiale (cărămizile şi ţiglele) nu permitea o mişcare mai
mlădioasă a mîinii ce purta instrumentul de scris. Căci este evident că
în cele mai multe cazuri s-a folosit pentru scris un insti·ument ascuţit,
fie chiar un stilus, fie, mai degrabă, un beţişor ascuţit. Literele folosite,
uneori în numeroase variante (Fig. 2) arată că „autorii" textelor cunoş
teau nu numai alfabetul în general, dar şi variaţiile care au survenit în
timp la formele literelor. Sunt folosite foarte numeroase forme şi variante
de litere capitale şi mai puţine litere din scrierea cursivă propriu zisă.
Acest lucru arată de fapt nivelul cunoaşterii alfabetului ~i sc~·ierii latine
în cele trei provincii dacice. Nu acelaşi lucru se poate spune despre inscripţiile pe cărămizi şi ţigle în limba greacă. Dealtfel numărul acestor
inscripţii este atît de redus încît nici nu permite o discuţie mai amplă
în legătură cu scrisul.
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Se constată asemănări mari între scrisul de pe inscripţiile pe cără
mizi şi ţigle din cele trei Dacii şi aceleaşi categorii de inscripţii din alte
provincii ale Imperiului Roman 4• Dealtfel simpla comparare a tabelului
întocmit de noi (Fig. 2) cu tabele prezentînd fie în general litere din
scrierea cursivă şi capitală (Fig. 5), fie cu scrierea din anumite provincii
ale Imperiului (Fig. 4), fie chiar cu scrierea cursivă din Dacia (Fig. 3)
confirmă această asemănare, uneori chiar identitate. Literele sunt executate aproape în aceeaşi manieră, formele lor sunt de cele mai multe
ori identice. Aceste constatări ne permit să a.firmăm că scrisul latin vulgar
din cele trei provincii dacice a fost identic cu cel ce se practica în cele
mai romanizate provincii ale Imperiului Roman.
7. Limba utilizată în majoritatea absolută a inscripţiilor pe ţigle şi
cărămizi este latina provincială. Trebuie remarcată folosirea corectă a
verbelor, a cazurilor la substantive. Intîlnim devieri tipice ale latinei
provinciale: miles - milis 5 • in inscripţiile prezentate întîlnim 8proape exclusiv cognomina. Numai în cîteva cazuri (32, 72, 97) apar nomina
şi cognomina. De cîteva ori cognomina apar urmate de numele taţilor la
genetiv (Iustina Afri (11), Titus Deci (33) Mesio et Sano Flavis (35).
Numele sunt aproape toate exclusiv de factură latină. Doar Bitus şi Mucianus sugerează o origină tracică sau dacică a purtătorilor lor. Tabelul
cu numele de inscripţii (anexă) arată predominarea „absolută" a numelui
de Aurelius. Celelalte nume sunt în număr mai mic şi obişnuite în lumea
romană. Ele nu ridică şi nu implică deocamdată discuţii speciale. Textele
care sugerează sau chiar indică exerciţii de învăţare a scrisului, alfabetului dovedesc că se învăţa o limbă cît se poate de corectă, şi că modificările de pronunţie erau uzuale în limba vorbită.
Textele din Dacia Porolissensis se încadrează si din aceste două ultime puncte de vedere în scrisul provincial şi limba provincială. Atît din
punct de vedere al caracterului literelor (capitale majuscule sau minuscule), cît şi în cazul limbii propriu zise. Aceasta este o dovadă cît de
adînc a pătruns limba latină spre fruntariile provinciei şi cît de puternică
trebuie să fi fost influenţa ei şi în afara provinciei.
Concluzii

Suma observaţiilor şi constatărilor în legătură cu inscripţiile pe cără
mizi şi ţigle are acum un caracter preliminar. Pe de-o parte pentru că
un asemenea studiu a fost întocmit pentru întîia oară, pe de altă parte
pentru că nu se cunoaşte, nu a fost publicat sistematic şi mai ales pentru
că nu a putut fi studiat unitar întreg materialul de acest fel.
Se poate însă afirma că toată certitudinea că în provinciile dacice
scrisul în limba latină şi limba latină în sine au fost cunoscute exact ca
în oricare altă provincie de limbă latină din Imperiul Roman. Ba, mai
mult, sunt evidente legăturile şi influenţele din provinciile occidentale
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ale Imperiului Roman, de unde această limbă pare să fi venit odată cu
majoritatea trupelor şi coloniştilor. Tocmai de aceea şi tipul scrisului
este de factură occidentală. Prin caracteristicele sale, prin formă şi tip
scrisul latin „vulgar" din provinciile dacice se înscrie în cursul general
al culturii spirituale latine. El se asociază acum la celelalte dovezi care
-sugerează o romanizare rapidă şi profundă a mediului popular din Dacia.

INDICE DE NUME ŞI FUNCŢII DIN INSCRIPŢIILE PE CÂRĂMIZI ŞI ŢIGLE

Numele

Ancius
Apius
Arius Antoninus
Armatus
Arn(ius ?)
Aulus
Aurelius
Aurelius
Aurelius Iulianus
Aurelius Mercurius
Aurelius Ponticus
Bitus
Caius
Candidus
Cinedus
Cl(audius ?)
Concina Valens
Enigratus
Fanius
Flavius Pertinax
Flavius Mesicus
Flavius Sanus
Foinas
Gorgius
Herculanus
Iustina Afri
lustus
Marianus
Marcus
Marinus
Mucianus
Scematicus
Terentius
Titus Deci
Turranius?
Valerius
Zoticus Ar ....

...

calitatea

I
-

consularis
miles?

-

miles

miles turmarius
miles figlinari us
magister in figlinis
miles numerum vered

miles
-

legionis ?

consularis
miles
miles
miles?
miles hastarius ?

-

puella
miles?
miles?

-

-

miles
librarius alae ?

I nr.

inscripţiei

35
54
80
35
53
58
28, 83, 93,
102, 32, 46,
129
52
97
97
72
33
33
54
54
105
99

42
80
35
35
43
54
41
11
59
43
43
77
85
124
33
33
86
131
55
82
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localitatea

Gherla
Jidava
Romul a
Gherla
Jidava
Jidava

Jidava
Drobeta
Drobeta
Copăceni

Gherla
Gherla
Jidava
Jidava
Celei
Drobeta
Apulum
Romul a
Gherla
Gherla
Apulum
Jidava
Apulum
Porolissum
Jidava
Apulum
Apulum
Ro mula
Slăveni

Celei
Gherla
Gherla
Slăveni

f.l.d.
Jidava
Slăveni

Contribuţii

la paleografia

latină

în Dacia

97

Cwioaşterea, practicarea şi răspîndirea scrisului latin „vulgar" pe
teritoriul celor trei Dacii constituie încă o dovadă a puternicei penetraţii
a limbii latine în păturile de jos ale populaţiei. Probabil că 1in acest
proces veteranii şi coloniştii să fi jucat un rol important.
Cunoaşterea şi răspîndirea scrisului latin „vulgar" în cele trei provincii dacice explică acum mai bine faptul că atît limba cit şi scrisul
latin s-au perpetuat şi au evoluat şi în perioada ce a urmat părăsirii provinciilor dacice.

• Am înto::mit a::eastă lucrare numai pentru că lipsea cu totul o apreciere
asupra scrisului „vulgar" latin din provinciile Da::ice. O reluare şi mai sistematică, o completare a repertoriului, valorificarea unor ,:m!ateriale inedite va duce
desigur la constatări mai profunde şi mai importante în legătură cu a::est domeniu
al vieţii spirituale.
1 Nu există în::ă în literatura de spe::ialitate de la noi lucrări special dedicate
s::rierii latine „vulgare". Nici lucrările de sinteză (M. Ma:::rea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 338-345; (vezi mai ales 342-343) unde sunt doar menţionate cele de la Gherla, Moigrad, Ulpia Traiana, Apulum şi Drobeta, ni::i sintezele regionale (D. Tudor, Oltenia romană. Bucureşti, 1958 (unde sunt cuprinse multe
din repertoriul de inscripţii), nici ::ulegerea de inscripţii IDR nu se ocupă de
scrisul propriu-zis. Ni::i chiar D. Tudor, care a s::ris o lucrare dedicată învăţă
mîntului şi edu::aţiei în provinciile d·a::i::e (Beitrăge zur Frage der Erziehu.ng und
Unterrichts in Scytia Minor und Dacia, în Das Altertu.m, 11, 2, 1965, p. 102-114)
nu atinge decît în trea::ăt această problemă. Cîteva ::oncluzii în legătură cu s:::rierea
„vuigară" am prezentat la Congresul Internaţion:al de Epigrafie ::are a avut loc la
Mamaia în anul 1977 (::f. Actes du VII-e Congres International d'Epigraphie greque
et latine, Bucureşti, Paris, 1979, p. 375-376). In lucrare.a de faţă am abordat pe
larg ideile expuse a::olo.
2 Se ştie ::ă, în general, fortificaţiile (şi unităţile militare) romane erau ::entre
importante de învăţare a scrisului şi limbii latine. Ordinele se dădeau în scris
(Polybius, VI, 34, 7; Vegetius, Epitome rei militaris, II, 7.) pe o tessera (plă::uţă
de lut). Din acest motiv soldaţii trebuiau să ştie s::rie şi citi. Foarte ne::esară era
ştiinţa de carte pentru promovare. De ai::i năzuinţa permanentă a soldaţilor de a
învăţa să scrie.
3 I. I. Russu, în Dacia, 17, 1973, p. 329-334.
4 F. Ruzi::ka, Grafitti auf Ziegeln, în Der romische Limes in Osterefrh, XIII.
1919, p. 107-116.
5

H. Mihăiescu, Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman,

Bu:::ureşti,

1960, p. 165.

REPERTORIUL MATERIALULUI EPIGRAFJC

Dacia Porolissensis
Bologa (Resculum)

1. Ţiglă: fragment; dimensiuni 9X6X3 cm; text incizat în pasta moale înainte
de ardere; litere capitale înalte de 3,5 cm. fragmentare;
... I O ...•
Castru; săpături 1973; praetentura, baraca nr. 2.; a=0,55
IIA Cluj-Napoca
2. Ţiglă: fragment; dimensiuni 14X 10X3 cm; text incizat in pasta moale înainte de ardere; litere capitale; hl=-1,8 cm
O Ş.N .. V?
R A ...... .
Castru; săpături 1973; baraca nr. 5 praetentura dextra; a=0,40 m
lIA Cluj-Napoca
Buciumi

3.

Ţiglă:

fragment cu dimensiunile 19X14 X 2,5

cm; text incizat in pasta

7 - Acta Mvsei Porolissensis - voi. XI
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moale înainte de ardere; litere capitale amestecate cu litere cursive; hl=2-2,8-2,5-4 cm
NEM ..
TRI . . . . . . . . . .
Castru; 1971; baraca nr. 1, praetentura dextra
MIAZ Inv. CC 91/1971
4. Cărămidă; fragment; dimensiuni 23X12X5 cm; text incizat in pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl-=6 cm
IN . . . A
Castru; 1971
MIAZ Inv. CC 91/1971
5. Ţiglă; fragment; dimensiuni 12X7X3 cm; text in::izat în pasta moale înainte
de ardere; litere capitale; hl=2-2,5 cm
E IDo
castru;
MIAZ, E. Chirilă-N. Gudea, în Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972, p. 118~
pl. CXL, 2
6. Ţtglă; fragment; dimensiuni 19X9X5 cm; text fragmentar incizat în pasta
moale înainte de ardere; litere capitale; hl=2,5 cm
DCXC
Castru; 1966; porta praetoria
MIAZ Inv. CC 347/1966
7. Ţtglă; fragment; dimensiuni 15Xl5X2,5 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere e<apitale; hl
1,2 cm
VSL
C'.astru; la suprafaţă
MIT Cluj-Napoca

=

Românaş

(Larglana)

B. Cărămidă; fragment; dimensiuni 15Xl4X5 cm; text fragmentar incizat în
pasta moale înainte de ardere; litere capitale şi cursive; hl=l cm
. . . . . . . . . FECERUNT
. . . .IEQVM MARIR
.. ITUNTUS . . . .
. . . INI. TRA DES
. . . . UTUM SINO
. . . . . XERES . . . ERINT .
Ligaturi r. 1 N +7
Castru; săpături 1958; lîngă poarta de Vest, faza l; loc de descoperire neprecizat
MIAZ Inv. R A 15
9. Ţiglă; fragment; dimensiuni BX7X2,5 cm; text incizat in pasta moale
înainte de ardere; litei;-e capitale; hl-5,5 cm
. . . . AR.
Castru; la suprafaţă
MIAZ Inv. Ra 13
M oigrad (Porolissum)

10. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepre:::izate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hi nu se cunoaşte
. . • . . . OCASION .. .
. . . . . NANTUS ... .
. . . . . . . . SCRIB NO P
. . . . . . U SCIRES MI IR .
Loc de descoperire neprecizat
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Piesă pierdută.

C. Torma, Adalek eszaki Dacia fold-es feliratdhoz, Budapest, 1863,
p. 19, pl. III, 5; CIL, UL, 1635, 4; D. Tudor, in Das Altertum, 11, 2, 1965, p. 112-113.
11. Căriimtdă; fragment; dimensiuni 17,5Xl7,5x7-8 cm; text incizat în pasta
moale înainte de ardere; litere capitale; hl=2,5 cm în rindul, 1, 3 '='Dl în rîndul 2 şi
:2 cm în rindul 3:
D(is) M(anibus)
IVSTINA
AFRI VIXIT
XXX AIIVST
IBMP
Locul de descoperire neprecizat
MIT Cluj-Napoca
C. Torma, in AEM, 3, 1879 p. 118, nr. 3; CIL, III, 7639; I. I. Russu, in Vestigia.
Akten des VI Epigraphischen Kongres Munchen, 1972, p. 486-487 pl. VII, 1-2;
idem, in Dacia, 17, 1973, p. 329-334.
12. Ciirămidă; fragment; dimensiunile nu se cunosc; text incizat în pasta
moale înainte de ardere; litere capitale; hl nu se cunoaşte
nu se poate citi
-0raş; sectorul OL; săpăturile lui A. Buday
Locul de păstrare necunoscut; probabil în MIT Cluj-Napoca
A. Buday, în Dolg Cluj, 4, 1913, p. 128, fig. 2.
13. Ţiglă; fragment; dimensiuni 10X10X2,5 cm; text zgîriat după ardere; intre
nişte linii; litere capitale; hl=2-2,5 cm.
ABC
Loc de descoperire neprecizat.
MIAZ Inv. P b 19
14. Cărămidă; fragment; dimensiuni 21X14X5 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere, fragmentar; litere capitale; hl=5 cm .
. . . . VNIN ... .

. . . c ...... .

Loc de descoperire neprecizat.
MIAZ Inv. P.a. 7
15. Ţiglă; fragment; dimensiuni: 12X25X2,5 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hl=5 cm; L text=lO cm.
C(ohors) V L(ingonum)
MIT Cluj-Napoca. Inv. TP V/1
Loc de descoperire neprecizat. In MIAZ sunt peste 50 inscripţii de ~cest tip găsite
în diferite părţi ale complexului.
N. Gudea, în ActaMP, 2, 1978, p. 75, nr. 1-6, pl. X!l-5.
16. Olan; fragment; dimensiuni 11X16X2 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hl=3,5-4 cm; L text=3,5 cm.
ITV(raei)
Loc de descoperire neprecizat: Pomet.
MIAZ Inv. 1094.
Mai există şi alte exemplare descoperite în diferite părţi ale complexului.
N. Gudea, în ActaMP, 2, 1978, p. 70, nr. 1, pl. V/3.
17. Ţiglă; fragment; dimensiuni 15X12,5X2 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hl=6,5 cm; L text=6 cm.
N (umerus) P(almyrenorwn)
'Terasa cu sanctuare; templul lui Liber
MIAZ Inv. CC 425/1977
Mai multe exemplare găsite la templu, dar şi în alte părţi ale complexului se află
în MIAZ.
18. Ţiglă; fragment; dimensiuni 9,5X4,5X3 cm; text incizat în pasta moale
'înainte de ardere; fragmentar
. . . T S.
Săpături 1984; castru Pomet; secţiunea 85; latus p!'aetorii sinistrurri
MIAZ Inv. Ti 11/1985
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19.
mentar

Ţiglă;

fragment; dimensiuni 17X5 X3 cm; text in::izat

după

ardere; frag-

. . . I DI ANI . . . .
1984; castru Pomet, se::ţiunea 81; latus praetorii sinistrum
20. Ţiglă; fragment; dimensiuni: 21,5X5X3 cm; text zgîriat după ardere; fragmentar
. . . IVORI . . .
săpături 1984; castru Pomet; se::ţiu.-iea 85; latus praetorii si:iistrum
MIAZ inv. Ti 13/1985
21. Ţiglă; fragment; dimensiuni 8X4,2X4 cm; text incizat în pasta moale înainte de ardere; hl=2,00-l,8 ::m; se păstrează începuturile de la trei rînduri:
Săpături

N ...... .
.. M . . . . . . .
Săpături

. . . o ... .

1980; castru Pomăt; principia
MIAZ Inv. P 80 A T 159
22. Ţiglă; fragment; dimensiuni 18Xl3X3 cm; text in::izat în pasta moale înainte de ardere; hl=4 ::m; litere ::ursive
. . . CIT? . . . . .
săpături 1980; castru Pomăt; principia
MIAZ Inv. P 80 A T 143
23. Ţiglă; fragment; dimensiuni 10X7X2,5 cm; text incizat în pasta mol'lleînainte de ardere; hl nu se poate preciza:
... V .•...
săpături 1980; ::astru Pomăt; prin:::ipia
MIAZ Inv. P 80 A T 237
24. Ţiglă; fragment; dimensiuni: 10X7X2,5 cm; text in::izat în pasta moaleînainte de ardere: hl=4-5 cm; litere capitale
.... N ..... .
săpături 1980; castru Pomăt; prin:::ipia
MIAZ Inv. P 80 A T 174
25. Cărămidă; fragment; dimensiuni 19Xl3X4,5 cm; text incizat în pasta
moale, înainte de ardere; hl=-1,2-2,00 cm; litere cursive
AL . . . CI
ALT . . . . . ?
săpături

1980; :astru Pomăt; prin::ipia; anexă pe latura din spate
MIAZ Inv. CC 639/1980
26. Cărămidă,; fragment; dimensiuni 14X 13 X 4,5 cm; text incizat în pasta moaleînainte de ardere; hl=2,00-l,OO cm

co .......... .

săpături 1980; ::astru Pomet; principia, anexa spre
cipală, în zidul canalului de încălzire; se::. III e.n.

via decumana;

încăperea

prin-

MIAZ Inv. P 81 A T 314;
27. Ţiglă; fragment; dimensiuni 10X7X2,5 ::m; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hl=l,5 cm; litere ::ursive
. . . UL . . . . . .
. AN V . . . . .
săpături 1982; castru Pomet; Secţiunea 74, în faţa zidului de in::intă
MIAZ Inv. P 82 Ti 6
28. Ţiglă; fragment; dimensiuni 9x7,6X2,6 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hl=0,6 cm; litere capitale
AVREL . . . . . . . •
AVI . . . . . . . . • •
passim; în grămada de ţigle de lingă clădirea comandamentului
MIAZ Inv. P 82 A Ti 7
29. Ţiglă; fragment; dimensiuni 19Xl6X2,7 cm; text şi desen in:::izate în pasta
moale înainte de ardere; hl=2,00-2,2 cm; desenul reprezintă capul unui bărbat;
părul redat prin in:::izii scurte verti::ale, ure::hile ::lăpăuge, o::hii simple adîn:i turi;
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în timp ce sprîncenele, nasul şi gura din linii in:::izate; la gît a:·e liniuţe care ar
sugera un guler .
. . . . • APCRH
!desen/
săpături 1982; :::astru Pomet; Secţiunea 74; la faţa zidului de incintă
MIAZ Inv. P 82 A Ti 5 + Tz 70
30. C<irămidă; fragment; dimensiuni 27Xl5X5 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; hl=J,5-4 :m; litere cursive; cele din primul rînd nu pot fi
determinate
TEB .. LARU ...
1982; castru Pomet; turnul de
MIAZ Inv. P 82 P u 51
săpături

curtină

nr. 2

Că şei

31. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
. . . VGVSTN . . . • • .
Loc de descoperire neprecizat
Loc de păstrare necunoscut
CIL, III, 8077, 9
Gilău

32. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere cursive
/a/.VRE/LIUS/
. . . . SRE . . . . .
săpături 1951; castru; secţiune pe incintă
MIT f.n.i.
M. Rusu, în Materiale, 2, 1956, p. 698, fig. 6/1
Gherla

33. Cărămidă; L-ltreagă; dimensiuni 27 x 27 x 4,5 cm; text in:izat în
moale înainte de ardere; litere capitale; hl = 1,8-2 cm
TERENTIVS FECET
TITVS DECI BITVS
LOS CAIIVS SEMEL
TAMAR CIANVS
ABCDEFGHIKLM
NOPQRSTUVXYZ
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Gherla
G. Finaly, in AEM, 14, 1894, p. 166; D. Tudor, in Das Altertum, 11, 2, 1965,
/desen/
34. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta
înainte de ardere;
text necitit
Loc de descoperire neprecizat
Loc de păstrare necunoscut
G. Finaly, in ArchErt, 26, 1906, p. 38
35. Cărămidă; fragment; dimensiuni 16,5XllX5 cm; text incizat în
moale înainte de ardere; litere capitale; hl=2 cm
FLA VIS MESICO
SANO ERNIUM
ARMATUS
ANCIUS
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Săpături 1969; castru; lo:: de des::operire neprecizat
Muz. Gherla

Cluj-Napoca

36. Ţiglă; fragment; dimensiuni 12X23X4 cm; text incizat î:l pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=3,5 cm

XX

Loc de descoperire neprecizat
MIT f.n.i.
Turda

M. Bărbulescu m...a informat că
ţigle cu inscripţii cursive.

în timpul

săpăturilor

de la :::astru au

apărut două

Aiton
36a. Ţiglă; fragment; dimensiuni 7,5X4,5Xl,5 cm;
litere zgîriate după ardere; text fragmentar în limba grea::ă
KHTI:E
aşezare romană; la „Locul Potu"
Informaţii primite de la I. Moţu

între

clădirile

C

şi

H

Muzeul Satului Aiton
36b. Ţiglă; fragment; dimensiuni 7,2X3,3X0,7 cm; litere zgîriate
pe două rînduri; hl=l,2 cm; E+M în ligatură
TEME NVE
FVSIAM
.aşezare romană; la locul numit „Intre pîraie"
Informaţii primite de la I. Moţu

Crist

după

ardere,

eşti

37. Cărămidă; fragment; dimensiuni 52X30X5 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=3-5 cm în rîndul 1 şi 1,5-1,6 cm în rindul 2
. . . OETNNV
ET ND AVATEN
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Jud. Tg. Mureş
36. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale cu
degetul; litere capitale
OIATA
Lo:: de descoperire neprecizat
Muz. Jud. Tg. Mureş
G. Teglas, in Klio, 11, 1911, p. 504, nr. 7

P ă u le ni (Szentpal)
Daci.a Apulensis
39. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
. . .V IP O . . . . .
Loc de descoperire neprecizat
Loc de păstrare necunoscut
C. Goos, în AEM, 1, 1877, p. 32; CIL, III, 6077, 15
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Cigmău

40. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
. . .V I I N..•.
...M . . . . . . .

Loc de descoperire neprecizat
Lo::: de păstrare necunoscut azi.
C. Torma, in AEM, 3, 1879, p. 118, nr. 31; CIL, III, 8077, 11
Alb a Iulia (Apulum)

41. Cărămidă întreagă; dimensiuni 39X39X5 cm; text in:::izat în pasta moale
înainte de ardere; litere :)(lpitale şi cursive; hl=7 cm; sub text a fost incimtă
silueta unui gladiator, după armament, un retiarius
HERCVLANVS
Loc de des:::operire neprecizat
Muz. Unirii; azi în MNRSR
CIL, III, 12.644; Tudor D„ Oraşe tîrgurt şi sate în Dacia romană Bucureşti, 1969, p.
16, fig. 12
42. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text 'ncizat în pasta moaJe
înainte de ardere; litere capitale
FANIV/s/
NMIBV
RE
Loc de descoperire neprecizat
MIT Inv 14363=V 12936
CIL, III, 8077 ,8
43. Cărămidă; fragment; dimensiuni 34X32X5 cm; unul din capete rupt; text
incizat în pasta moale înainte de ardere; litere capitale şi cursive latine şi greceşti~
hl neprecizat
MARCVS
MAPKIANOS
MARCIANVS
IIOYOINIWN
FUINAC
MAPKOS
FOINAS
XEINOS
Loc de descoperire nepre:::izat; săpăturile de la „Gla:::is" la marginea cetăţii
Muz. Unirii Alba Iulia
A. Csernyi, in ATEvk, XIV, 1908, p. 42, nr. 12; I. I. Russu, in St ComBrukenthal.
12, 1965, p. 62-63, nr. 21
44. Cărămidă; fragment; dimensiuni 25,5Xl7X4,5 cm; text incizat în pasta
moale înainte de ardere; hl rîndul 1=5,5 cm;, rîndul 2=4,5 cm
. . . . . .MI. . . . . . . .
Loc de descoperire reprecizat
MIT Inv. I. 4363(?)
V e ţ e l (Mi:::ia)

45. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere;
. . .GI. . . . .
Loc de descoperire nepre:::izat
Se afla în Muz. Deva
C. Torma, în AEM, 6, 1882, p. 144, nr. 29; CIL, III, 8077, 14; !DR, III, 3, nr. 199
J

u p a (Tibiscum)

46. Cărămidă; fragment; dimens.iuni 17X11X6 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; fragmentar; hl=2-2,5 cm
AVEREL
ADIC
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Loc de descoperire neprecizat
Muz. Banatului Timişoara
IDR, III, 1, nr. 265
47. Cărămidă; fragment; dimensiuni 23X10X5,5 cm; text incizat în pasta
moale înainte ele a~dere; fragmentar; bl=6,5--7 cm
nu se poate citi
Loc de descoperire reprecizat
Muz. Banatului Timişoara
IDR. III, 1, nr. 265
S a r mi z e g e t u s a (Ulpia Traiana)

48. Cărămidă, aproape întreagă; numai două colţuri sunt rupte; dimensiuni
56X55X5 cm; ornament din două linii incizate .diagonal; text incizat în pasta
moale înainte de ardere; blc:4--4,5 cm
ABCDEFGHI
ABCDEFGHI
KLMNOPRQSTVXYZ
ABCDEFGHI
MNOPQRST. . . . .
Loc de descoperire neprecizat
Se află în Muzeul din Deva
C. Torma, în AEM, 8, 1894, p. 46, nr. 8; CIL, III, 8077, 10; D. Tudor, in Das Altertum.
11, 2, 1965, p. 111-112; IDR. III, 2, nr. 539
49. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
.. XIII . . .
• • XIII...
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Deva
G. Teglas, in AEM, 9, 1885, p. 244, nr. 13; CIL, III, 8077, 17
Mănerău

50. Cărămidă; fragment; dimensiuni 19X5,5X3 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=2,5 cm
. . . .N . . . . .
. .TOLI...•
•.M . . . .

Loc de descoperire neprecizat
MIT Inv. II 8259
A. Buday, în DolgCluj, 4, 1913, p. 128, fig. 12; IDR, III, 3, nr. 34

Dacia Inferior (MaJvensis)
Săpata

de Jos

51. Cărămidă; fragment; dimensiuni 16,3X9,5X6,5 cm; text incizat ln pasta
moale înainte de .ardere; litere capitale; hl=5 cm
..KILC . . .
Loc de descoperire neprecizat
Loc de păstrare necunoscut
V. Christescu, in Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 496; Tudor 1958, SE 356; Tu.dor 1968,
SE 508; IDR, II, nr. 634
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Cîmpulung Muscel

52. Ţiglă; fragment:, dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale înainte de ardere; litere capitale; hl=l,2-2,5 cm
AVRELIUS
MI LES
TVRMARIS
S RIC
Loc de des:operire neprecizat
Loc de păstrare necunoscut
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 11, nr. 5, fig. 16/5; Tudor 1942, SE 212; Tudor
1958, SE 331; Tudor 1968, SE 483; IDR, II, nr. 610
53. Tiglă; fragment; dimensiuni 34X 15X3 cm; text incizat în, pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=2,5-7,5 cm
SVBL
ARN
MIL
Lo: de descoperire neprecizat
Muz. Cîmpulung Muscel
D. Tudor in SCS Iaşi, 4, 153, p. 485; Tudor 1958, SE 334; Tudor 1968, SE 486; IDR,
II, nr. 614
54. Cărămidă; fragmen.t; dimensiuni 43X27X8 cm; text incizat în pasta moaleînainte de ardere; litere capitale; hl=2,5 cm
GORGIUS
MILES HAST (arius)
API(us)
CINEDV(s)
CANDIDV(s)
(i)NSTR(uctor) ('?)
INI
XVI
Gr. Tociles:u, in AEM, 14, 1891, p. 15, nr. 30; CIL, III, 12532; D. Tudor in Bucureştii, 2, 1936, p. lll; Tudor 1958, SE 336; Tudor 1968, SE 438; AE 1959 nr. 336;
IDR, II, nr. 611
55. Cărămidă; fragment; dimensiuni 22X13X7 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=2,5-5 cm
ZOT(icus)
AR. . . . .
M (iles?)
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Moldovei din Iaşi. Inv. R 699
D. Tudor, in SCS laşi, 6, 1953, p. 483, nr. 11, fig. 9a; Tudor 1958, SE 332; Tudor
1968, SE 484; IDR, II, nr. 612
56. Cărămidă; fragment; dimensiuni 21X17X5 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=i:2,5-5 cm
(:an) DIDV(s)
/miles/ LEG(ionis)
.. T EG . . . .
Loc de descoperire clădirea comandamentului
Muz. Moldovei din Iaşi. Inv. R 670
D. Tudor, în SCS laşi, 4 ,1953, p. 483, nr. 12, fig. 9 b; Tudor 1958, SE 333; Tudor
1968, SE 485; I. B. Cătăniciu, în SCIVA, 25, 1974, p. 285 nota 19 lectura ... XIII Gemina (I); IDR, II, nr. 613
57. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text Incizat tn pasta moale
lnainte de ardere; h1=5-8 cm
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XIII

A

X

VIII

AV

A

I

c
I
AV
Loc de descoperie neprecizat
Loc de păstrare necunos:ut astăzi
Gr. Tocilescu, in AEM, 14, 1891, p. 15, nr. 31; CIL, Ul, 12531; D. Tudor, în BMMN,
1940-1941, 7-8, p. 101, nr. 38; Tudor 1958, SE 335; Tudor 1968, SE 487; IDR, II,
nr. 615
58. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text in:izat în pasta moale
înainte de ardere; hl nepre:izată
AVL(us)
MIL(es)
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Naţional de Antichităţi
D. Tudor, în Bucureştii, 2, 1936, p. 111, nr. 3, fig. 16/l; Tudor 1942, SE 213; Twior
1958, SE 337; Tudor 1968, SE 489; IDR, II, nr. 616
59. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere;
I V S (tus ?)
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Naţional de Antichităţi
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 111, nr. 4, fig. 16/2; Tudor 1942, SE 214; Tudor
1958, SE 338; Tudor 1968, SE 490; IDR, II, nr. 617
60. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat in pasta moale
înainte de ardere
AMPEO
Loc de descoperire nepre:izat
Muzeul Naţional de Antichităţi
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 111, nr. 9; Tudor 1942, SE 215; Tudor 1958,
SE 339; Tudor 1968, SE 491; IDR, II, nr. 618
61. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
SX (s scris întors)
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Naţional de Antichităţi
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 111, nr. 6; Tudor 1942, SE 216; Tudor 1958,
SE 340; Tudor 1968, SE 492; IDR, II, nr. 619
62. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
IOCEC
ICIEON
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Naţional de Antichităţi
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 111, nr. 7, fig. 16/4; Tudor 1942, ISE 217;
Tudor 1958, SE 342; Tudor 1968, SE 493; IDR, II, nr. 620
63. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale

oov
J:ET

Loc de descoperire neprecizat

Muzeul Naţional de Antichităţi
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 111, nr. 11, fig. 16/8; Tudor 1942, SE 342; Tudor
1958, SE 218; Tudor 1968, SE 494; IDR, II, nr. 621
64. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere;
•.• .N..•.
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Lo:: de descoperire neprecizat
Muz. Jud. Piteşti
D. Tudor, in Bucureştii, 2, 1936, p. 113, nr. 18; Ern. Popescu-Rug. Popes::u, in
Materiate, 9, 1970, p. 260, fig. 11/2; IDR, II, nr. 622
65. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text in:izat în pasta moale
înainte de ardere
. . . .A . . . .
Se aflau în Muz. li::eului din Cîmpulung Mus:el; azi dispărute
Tudor 1942 SE 219; Tudor 1958, SE 343; Tudor 1968, SE 495; !DR IT, nr. 623
66. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepre:izatc; text in::izat în pasta moale
înainte de ardere
. . . . . . .A . . . . . .
Se afla în Muz. lL::eului din Cîmpulung Mus::el; azi dispărută
Tudor 1942, SE 220; Tudor 1958, SE 344; Tudor 1968, SE 496; !DR, II, nr. 624
67. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepre::izate; text in::izat în pasta moale
înainte de arde>re
. . .D . . . . . .

Lo: de descoperire nepre::izat
Se afla în Muz. Li::eului din Cîmpulung Mus:el; azi dispărută
Tudor 1942, SE 221; Tudor 1958, SE 345; Tudor 1968, SE 487; !DR, II, n~. 625
68. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere
. . . .I. . . .

Lo:: de descoperire neprecizat
Se afla în Muz. Li::eului din Cîmpulung Mus::el; azi dispărută
'l'udor 1942, SE 222; Tudor 19.58, SE 346; Tudor 1968, SE 488; !DR, II, nr. 626
69. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepre:izate; text in:izat în pasta moale
înainte de ardere;
••. .l\'1. . . . .

Lo: de des:operire neprecizat
Se afla în Muz. Liceului din Cîmpulung Muscel; azi dispărută
Tudor 1942, SE 223; Tudor 1958, SE 347; Tudor 1968, SE 489; IDR, II, nr. 627
70. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepre::izate; text in:izat în pasta moaleinainte de ardere
. . .Y Z . . . .

Loc de descoperire neprecizat
Se afla în Muz. Li::eului din Cîmpulung Muscel; azi dispărută
Tudor 1942, SE 224; Tudor 1958, SE 348; Tudor 1968, SE 500; !DR, II, nr. 628
71. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat in pasta moaleinainte de ardere
. . . .8 . . . .

Loc de des::operire neprecizat
Se afla în Muz. Liceului din Cimpulung Muscel; azi dispărută
Tudor 1942, SE 225; Tudor 1958, SE 349; Tudor 1968, SE 501; !DR, II, nr ..••
Copăcent

72. Cărămidă; fragment; dimensiuni 20Xl3X6 cm; text in::izat in pasta moale·
înainte de ardere; Litere cuxsive şi capitale
AVR PONTICV(s)
NVMERVM
VERADIAR ....
Loc de descoperire neprecizat
Dispărută

Gr. Tocilescu, in AEM, 19, 1896, p. 85; CIL, III, 14216, 40; IDR, II, nr. !">9'>

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

..

N. GUDEA

108
Bi v oiari

(Arutela)

73. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înai:ite de ardere; litere capitale
CYW
castru; in faţa porţii praetoria
Muzeul Militar Central
D. Tudor - C. M. Vlădescu - Gh. Poenaru-Bordea, in SMMIM, 6, 1973, p. 18, nr.
11; IDR, II, nr. 580

Rac o viţa (Pretorium)
74. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere
D....•

T.....
D. Tudor, in BCMI, 33. 1940, p. 40, nr. 2; Tudor 1942, SE 209; Tudor 1958, SE 328;
Tudor 1968, SE 410; !DR, II, nr. 593
75. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
!TV POTC
. . . .INA . . . . .
castru; clădirea comandamentului
Dispărută

D. Tudor, in BCMJ, 33, 1940, p. 40, nr. 3; Tudor 1942, SE 208;
Tudor 1968, SE 409; IDR, II, nr. 594

Tudor 1958, SE 327;

R e ş c a (Romula)
76. Tiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere
litere şi semne nedescifrate
Loc de descoperire neprecizat
Dispărută

Gr. Tocilescu, in AEM, 19, 1896, p. 80, nr. 6; CIL, III, 14216, 33; !DR, II, nr. 392
77. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere cursive; hl=l,2-3 cm
MARINUS
SUMMUS
INANTLAT
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Orăşenesc Caracal
D. Tudor, în SCIV, 19, 1968, p. 334, nr. 5, fig. 2/1; Tudor 1968, SE 113; AE 1968, 555;
IDR, II, nr. 393
78. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
!nainte de ardere; litere capitale; hl-3-3,5 cm
CIN
B(ene)f(iciarius)?
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Orăşenesc Caracal
D. Tudor, in SCIV, 19, 1968, p. 334, nr. 6, fig. 3/2; Tudor 1968, SE 117; AE 19691970, 556; !DR, II, nr. 394.
79. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text iincizat ln pasta moale
!nainte de ardere; hexametri
'n)U Tpc.>(i)xou "11:0Ae!'OU X<lL ()µ.1Jpou
!'CZV6CZVE: LCZ E:LV

Loc de descoperire neprecizat
Dispărută
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Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucureşti, 1902,
p. 97; D. Tudor, in Das Altertum, 11, 2, 1965, p. 110, IDR,/II, nr. 390
80. Cărămidă; întreagă; dimensiuni 44X27X7 cm; colţul drept inferior fracturat; text incizat în pasta moale înainte de ardere litere capitale; hl=l-4 cm; de.cor diagonal dublu
APPIOC ANTONINVC
VPA TIKOS DAKON
KAI YPATIKOS DALMA
TON
ELOYIO PERTENAKI TOOUP.••.•.
Muzeul Orăşenesc Caracal Inv. 5912
Loc de descoperire neprecizat
D. Tudor, in RESEE, 11, 1973, p. 445-452; idem, in Pontica, 7, 1974, p. 39-47;
I. Fiso, in RRH, 3, 1976, p. 465-481; IDR, II, nr. 391
81. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere
necitită

Loc de descoperire neprecizat
.Dispărută

Gr. Tocilescu, în AEM, 19, 1896, p. 80, nr. 6; CIL, III, 14216, 33 IDR, II, nr. 392
Slăveni

82. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
inainte de ardere; litere capitale
. . . . . .IT
s LIBRAL. . . .
libr(arius) al(ae?)
Loc de descoperire neprecizat; castru
Dispărută

-Or. Tocilescu, in AEM, 19, 1896, p. 82, nr. 13a; CIL, II, 14216, 34; !DR, II, nr. 532
83. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
tnainte de ardere; litere capitale
AVRELI
cava.VS MA
Loc de descoperire neprecizat; castru
Muzeul Naţional de Antichităţi
-Or. Tocilescu, in AEM 19, 1896 p. 82, nr. 13b; CIL, III, 14216, 35 IDR, 11, nr. 533
84. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere cursive?
necitite
Loc de descoperire neprecizat
·Muzeul Naţional de Antichităţi
Gr. Tocilescu, in AEM, 19, 1896, p. 82, nr. 13 c; CIL, III, 14216, 36; !DR, II, nr. 534
85. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
1nainte de ardere; litere capitale
..V.MVCIANV. • . • . .
. . . .IVS CAS. . . . . .
Muzeul Naţional de Antichităţi
·Gr. Tocilescu, in AEM 19, 1896, p. 82, nr. 13 d; CIL, III, 14216, 37; !DR, II, nr. 535
86. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
RAN?
Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Naţional de Antichităţi
-Or. Tocilescu, in AEM, 19, 1896, p. 83, nr. 13 e; CIL, III, 14216, 38; !DR, II, nr. 536
87. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pastra moole
înainte de ardere; litere capitale
. . .TINVS CEN. . . . . . . .
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Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Naţional de Antichităţi
Gr. To::ilescu, in AEM, 19, 1896, p. 83, nr. 13f; CIL, III, 14216, 39; !DR, II, nr. 537
88. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; hl=0,4 cm
. . .N
REDVCI. . . . .
Loc de descoperire nepre::izat
Muzeul Olteniei din Craiova
D. Tudor, în SCIV A, 26, 1975, p. 129, nr. 7,, fig. 2/4; IDR, II, nr. 538
89. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text indzat în pasta moale
înainte de ardere
YI

Loc de descoperire nepre::izat
Dispărută

Tudor 1942, SE 200; Tudor 1958, SE 315; Tudor 1968, SE 445; !DR, II, nr. 539

90. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
lnainte de ardere; litere capitale; hl=4 cm
••. .!}. M P V . • . . .

Castru; clădirea comandamentului
Muzeul Olteniei din Craiova
D. Tudor, în SCIV, 16, 1965, p. 359, nr. 5, fig. 1/4; Tudor 1968, SE 461; !DR, II, nr.
540
91. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere cursive; hl-7 cm
. . . MY . . . . .

castru
Muzeul Olteniei din Craiova
D. Tudor, în SCJV, 21, 1970, p. 325, nr. 51, fig. 4/3; Tudor 1968, SE 462; IDR, II,
nr. 541
92. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moalelnainte de ardere
. . . . .V . . . . . .
castru
Muzeul Olteniei din Craiova
D. Tudor, in SCIV, 26, 1975, p. 129, nr. 8
93. Cărămidă; fragment; dimensiuni 13X12 X 4,5 cm; text in::izat în pasta>
moale înainte de ardere; litere ::apitale; h~=4,5 cm; A+V în ligatură

AVRE

castru
Muzeul Olteniei din Craiova
D. Tudor, în SCIV, 26, 1975, p. 132, nr. 16, fig. 2/9
Răcari

94. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moaletnalnte de ardere; litere capitale; hl-5,5-7,5 cm
NMZ
castru
IDR, II, nr. 168 h
Bumbeştt

95. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat ln pasta moalelnainte de ardere; litere capitale
kL
r.oo de descoperire neprecizat
Dispărută

IDR, Il, nr. 180

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Contribuţii

la paleografia

latină

în Dacia

111

Săcelu

96. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text in::izat în pasta moale
:înainte de ardere; litere cursive?; hl=4,5 cm
R 518.U 00

Loc de descoperire neprecizat
Muzeul Judeţean Tg. Jiu
IDR, II, nr. 184
Dr o b e t a

T.

S e v e ri n

(Drobeta)

97. Cărămidă; întreagă; dimensiuni 54X53X8 cm; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere cursive; hl+5-6,5 cm în rîndul 1 5 cm şi rlndul 2 şi 4 cm
rîndurile celelalte
aurelius me
rcurius milis c
tis I sagitt in
figlinis magis
ter super mi
lites LX s::ripsit
aurelius iulianus
milis cortis prima
Băile castrului
MPF Drobeta T. Severin. Inv. II 7313
Al. Bărcăcilă, in BMMN, 1, 1937, p. 26; idem, in ArhOlt, 17, 1938, p. 49; idem, Une
ville daco-romaine, p. 72; AE 1939, nr. 19; Tudor 1942, SE 40; Tudor 1958, SE 48;
Tudor 1968, SE 58; IDR, II, nr. 107
98. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
tnainte de ardere; litere capitale
TYXYE
ABCDEFGHIKMNOP
Loc de descoperire neprecizat
-Or. Tocilescu, Cfteva monumente epigrafice, p. 8; Tudor 1968, SE 62; IDR, II,
nr. 114
99. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
tnainte de ardere; litere capitale
CONCINA
VALENS
Castru
MFP Drobeta T. Severin
Al. Băr::ă::ilă, Une ville da::o-romaine ... p. 32, fig. 21; Tudor 1942, SE 249; Tudor
1958, SE 49; Tudor 1968, SE 59; !DR, nr. 115
100. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în
pasta
moale înainte de ardere; litere capitale
..001. ..•••

. . . . .IORI. .••.•
. . . . .00. . . . . . .

.Castru
.MPF Drobeta T. Severin
V. Pîrvan, Dacia Malvensis, p. 13, nr. 10; idem, in ArchAnz, 1913, col. 371, nr. 11;
Tudor 1942, SE 41; Tudor 1958, SE 50; Tudor 1968, SE 60; /DR, II, nr. 116
101. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat · în pasta
moale înainte de ardere;
semne indescifrabile" probabil semită"?!
Gr. To::ilescu, Fouilles et recherches archeologiqu,es en Roumanie, p. 185-186, nr.
1 fig. 94; IDR, II, nr. 117
102. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
dnainte de ardere; litere capitale
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AVRE(lius)
î.oc de descoperire neprecizat
Dispărută?

Tudor 1968, p. 108

102a. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate, text incizat in pasta moale
înainte de iardere, litere amestecate latine şi greceşti, capitale şi cursive.
SIAORI
A PESYT
PYNOPC
WVXTCCC
Se află în Muzeul naţional de antichităţi.
102b. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
. . .ONIVS
Se afla în Muzeul Naţional de Antichitate
:t.oc de descoperire neprecizat.
102c. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate, text incizat în pasta moale~
lnainte de ardere; litere capitale
. . .AL AIC . . .
Se afla in Muzeul Naţional de Antichitate
Loc de descoperte neprecizat
Celei

(Su::idava)

103. Tiglă; fragment; dimensinnile neprecizate; text incizat ln pasta moale
lnainte de ardere; litere capitale
p

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 7-8, 1937-1938, p. 376, nr. 2:, Tudor 1942, SE 143; Tudor 1958,.
SE 198; Tudor 1968, SE 257; IDR, II, nr. 251
104. Cărămidă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
. . . .P . . . . . .
Loc de descoperie neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, în Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 416, nr. 14; Tudor 1942, SE 138; Tudor 1958,.
SE 178; Tudor 1968, SE 235; IDR, II, nr. 252
105. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moalelnainte de ardere; litere capitale; hl=4,8 cm
L CL(audius?)
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 5-6, 1936-1936, p. 416, nr. 17; Tudor 1958, SE 181; Tudor 1968„
SE 238; IDR, II, nr. 253
106. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat ln pasta moaleînainte de ardere; litere capitale
. . .IY. . . . •
. . . .OR. . . . • .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
IE>. Tudor, în Dacia, 5~, 1935-1936, p. 416, nr. 18; Tudor 1942, SE 145; Tudor 1958,.
SE 200; Tudor 1968, SE 259; IDR. II, nr. 254
107. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepreoiate; text incizat în pasta moalelnainte de ardere; litere capitale
..XXIV••.•.
:t.oc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
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D. Tudor, în Dacia, 7-8, 1937-1938, p. 376, nr. 19; Tudor 1942, SE
SE 204; Tudor 1968, SE 264; !DR, II, nr. 255
108. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale
. . .PIVS . . . .
Loc de descoperfre neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, în Dacia, 7-8, 1937-1938, p. 376, nr. 4; Tudor 1942, SE
SE 195; Tudor 1968, SE 252; !DR, II, nr. 256
109. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat
înainte de arde:-c; litere capitale

113
148; Tudor 1958,
în pasta moale

140; Tudor 1958,
în pasta moale

. . .PA . . . . .

Loc de descoperire reprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, în Dacia, 7-8, 1937-1938, p. 279. nr. 11; Tudor 1942, SE 142; Tudor 1958,
SE 197; Tudor 1968, SE 254; IDR, II, nr. 257
110. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale, dar imuiate
. . .MP. . . .

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 7-8, 1937-1938, p. 379, nr. 11; Tudor 1942, SE
SE 199; Tudor 1968, SE 258; JDR, II, nr. 258
111. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale
. . . .P . . . . .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 162, nr. 6; Tudor 1958, SE
SE 268; IDR, II, nr. 259
112. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale

144; Tudor 1958,
în pasta moale

209; Tudor 1968,
în pasta moale

. . .T ..••

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 162, nr. 7; Tudor 1958, SE 210; Tudor 1968,
SE 269; JDR, II, nr. 260
113. Ţiglă; fragment; dimensiun~ neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale
••.VN. . . .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 162, nr. 9; Tudor 1958, SE 212; Tudor
1968, SE 271; !DR, II, nr. 261
114. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat h1 pasta moaletnainte de ardere; litere capitale
.••.R .••••

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 163, nr. 10; Tudor 1938, SE 213; Tudor
1968, SE 272; !DR, II, nr. 262
115. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprealzate; text incizat în pasta m~e
înainte de ardere; litere capitale
. . . .SI. . . . . .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 164, nr. 12; Tudor 1958, SE 215; Tudoir
1968, SE 274; IDR, II, nr. 263
8 - Acta Mvsei Porolissensis - voi. XI
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116. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
. . . .X • . . . .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
D. Tudor, in Dacia, 11, 1945-1947, p. 164, nr. 14; Tudor 1958, SE
SE 274; !DR, II, nr. 264
117. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; litere incizate
'.înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
. . .XI. .•.
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 265
118. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale; fragmentar
IP RIO
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 266
119. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale
. . .IV. . . .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 267
120. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale
. . .IV. . . . .
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 268
121. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; litere capitale

în pasta moale

215; Tudor 1968,

în partea moale

în pasta moale

în pasta moale

în pasta moale

în pasta moale

. . .TS.•.•

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
/DR, II, nr. 269
122. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
. . .ST.••.•

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
IDR, II, nr. 270
123. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale îna•
inte de ardere; litere capitale; fragmentar
ICITI. .•.
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 271
124. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; litere capitale; fragmentar
SCEMATICVS?
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
IDR, II, nr. 272
125. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat în pasta moale înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
•. V . . . .ST.••••
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Loc de descoperire nepre:izat
Muz. Corabia
IDR, II, nr. 273
126. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; fragmentar; litere :apitale
VIS
ON
VERA
Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
IDR, II, nr. 274; D. Tudor, in SCIVA, 18, 1967, p. 333, fig. 3/3
127. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat
înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
. . .IMP. . . . .
Lo: de des:operire nepre::izat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 277
128. Ţiglă; fragment; dimensiuni nepre::izate; text incizat
înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
. . .NT . . . . .
Loc de des:operie nepre::izat
Muz. Corabia
IDR, II, nr. 278
129. Ţiglă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat
înainte de ardere; fragmentar; greu lizibil
AVR(elius?)
Loc de des:operire neprecizat
Muz. Corabia
!DR, II, nr. 280
130. Ţiglă; fragment; dimensiuni neprecizate; text incizat
înainte de ardere; fragmentar; greu de citit

î:l pasta moale

în pasta moale

în pasta moale-

în pasta moale

în pasta moale

Loc de descoperire neprecizat
Muz. Corabia
IDR, II, nr. 275
Loc de descoperire necunoscut

131. Cărămidă; fragment; dimensiunile nepre:izate; text incizat în pasta moale
înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
VALERIVS M
HABES MIH(i)
. . . . . MILIA GEN
Dispărută

Gr. To:iles:u, in AEM, 14, 1890, p. 12, nr. 9; CIL, III, 12642
132. Cărămidă; fragment; dimensiunile neprecizate; text incizat ln pasta moale
înainte de ardere; fragmentar; litere capitale
FERMO(re)
. . . .ITRO
Dispărută

Gr. To:ilescu, in AEM, 14, 1890, p. 12, nr. 8
NICOLAE GUDEA

BEITRAGE ZUR LATEINISCH-ROMISCBEN PA,LXOGRAPHIE lN DAKIEN
I. ZIEGELINSCBRIFTEN
(Z u sa mm e n fa s s u n g)
Es werden etwa 132, auf Mauer-und Dachziegeln eingeritzte Inschriften von
Dakien analysiert. Der Grossteil davon ist veroffentli:ht; teilweise sind sie unveroffentlicht. Die Zahl 132 stellt, wie wir glauben, die liberwiegende Mehrheit
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derartiger Inschriften aus dem romischen Dakien dar. Es lag nicht in unserer
Absicht, das gesammte Material zu sammeln, daher haben wir nicht den Anspruch,
eine erschopfende Studium i.iber die durch derartige Inschriften aufgeworfene
Fragen zu liefern. Der Zweck der Arbeit ist vielmehr ein Versuch, 'die Verbreitung der vulgarlateinischen Schrift in den drei dakischen Provinzen und ihre
l\Ierkrnale festzustelle:i. Dic Arbeit stellt eine erste Etappe fiir einige Untersuchungen i.iber lateinische Palcographie dar.
Im allgemeinen wird eine lateinische Inschrift nach dem Beitrag gewertet,
den ihr Inhalt fi.ir die okonomische, soziale und politische Geschichte einer Provinz oder des Romerreiches selbst erbringt. Im Fall der hier untersuchten Ziegelins:hriften deckt sich :die Fragestellung nicht ganz mit dieser A:-isid1t. Die
Mehrzahl der Sti.icke sind Fragmente und die Texte sind meist ganz kurz und
nur teilweise erhalten. Unsere Hauptaugenmerk richtet sich auf die Auslegung
von Kundgebungen der vulgarlateinischen Schrift (1), ihre Verbreitung (2), Datierung (3), Charakter der Texte (4), Inhalt (5), technis::her Aspekt der Schrift (6)
und den Sprnchgebrauch (7).
Das Inschriftenverzeichnis im Anhang der Arbeit legt jeclc einzelne derartige Inschrift in allen Einzelheiten vor (CSIR-modell). Es wird das Stii:k genannt,
auf das geschrieben wurde, sein Erhaltungszustand, seine Ausmasse, der Text,
Fundort, Aufbewahrungsort und Literatur. Die Reihenfolge, na:h der die Sti.i::ke
vorgelegt werden, ist folgende: die in die drei Provinzen: Porolissensis, Apulensis
und Malvensis; die wn Limes gelegenen Ortschaften von West na::ht Ost, Milităr
lager des inneren Verteidigungsgi.irtels, Stădte und Siedlungen.
1. Die Mauer-und Dachziegelinschriften unterscheiden sich von den monumentalen Steinischriften nicht nur durch Ki.irze und Inhalt des Textes, sondern
auch durch ihre Bestimmung. Wăhrend die Monumentalinschriften auf Stein,
abgesehen von ihrer Bestimmung, auf Bestellung und zum Verkeuf angefertigt
wurden, sind die Ritzinschrifte:-i auf Mauer-und Dachziegeln der Resultat von individuellen Bemi.ihungen, ohne besonders vorgefassten Zweck. Man darf wohl annehrnen, das jedc Ziegelins::hrift das Ergebnis des Schreibenkonnens einer Einzelperson ist. Durch dieses Merkmal widerspiegeln die Texte auf den Mauer-und
Dachziegeln in Wahrheit die Verbreitung der Schrift und Kenntnis der lateinis:hen Sprache in der ;iiederen Provinzbevolkerung auf das Allerbeste.
2. Verbrettung. Die aufgrund des beigefi.igten Verzeichnisses angefertigte
Karte zeigt Funde an 28 Orten (Abb. 1). Davon sind 10 Orten in Dacia Porolissensis, 7 in Dacia Apulensis und 11 in Dacia Malvensis; 20 sind Militarlager
oder deren Zivilsiedlungen, 4 sind Stădte und 4 sind dorfliche Siedlungen. Es
felhlen fast vorderhand Ziegelinschriften aus dem landli:::hen Bereich. Die hier
-erwahnte Situation spiegelt wohl nicht die genauen Tatsachen wider. Die Forschung ist in dieser Richtung noch nicht so weit gelangt, um letztgi.iltige Feststellungen hinsichtlich der Verbreitung von Mauer -und Dachziegelinschriften zu
_gestatten.
3. Datierung. Die Datierung der epigraphischen Fundsti.i:::ke dieser Kategorie
·stellt vorlaufig ein Probkem dar. Datierungselemente kommen nur in einer einziger Inschrift vor (80); einige kamen in archaologischen Fundverbanden ans
Li:::ht, ohne aber zu einer Datierung zu verhelfcn (1-7, 15-80, 72); die meisten
aber wurden schon vor langerer Zeit und unter Umstanden gefunden, die nur
-eine sehr allgemeine Datierung zulassen. Aus diesen Gri.inden konnen wir bloss
in allgemeingi.iltiger Datierung aussagen, dass alle Stiicken in das 2. und 3. Jh.
anzusetzten sind.
4. Charakter der Inschrtften. Wie bereitsgesagt, sind die meisten Ziegelin-schriften bruchsti.ickhaft. Dadurch ist schwierig, ihren Charakter zu bestimmen.
Aus denjenigen mit langerem Text, sowie· aus den halbwegs verstăndlichen kann
mann aber doch auf ihren weltlichen, mii dem Alltag in Verbindung stehenden
Charakter s::hliessen. Mit Ausnahme drei Sti.ickes (nr. 13, 36 a, 36 b) sind alle
i.ibrigen in den weichen Ton vor dem Brand eingeritzt. Diese Beobachtung sc:hranckt
den Rahmen und das Milieu, aus dem sie stammen, weitgehend ein. Ohne Ubertreibung diirfen wir daher wohl behaupten, dass alle Texte von Zieglern geschriebe~
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sind. Immc•r wicdcr erscheir..en clic Militărlager als wahre Produktionszentren fl1r
Baumatcrial.
5. lnhalt der Inschriften. Der I:lhalt der Texte ist eng mit ihrem Charakter
verbunden, aber in den meisten Fallen schwer zu bestimmen. Die Ziegelinschriften behalten: Schreibi.ibungen (nr. 13, 33, 48, 98) Wortspiele (10), Anzahlung
von Nahmen (43, 33) Spiel oder Scherz (35). Der Inhalt der meisten Texte kann
abe::- nicht rcstimmt wercten. J\ls Militiirgrade. die in den Texten erwahnt werden,
kommen am haufigsten Soldaten vor. Verallgemeinert mann den Fall des Aurelius
Iulianus (97) und der i.ibrigen 59, von Aurelius Mercurius kommandierten Soldaten,
·so ware die meisten Verfasser der Texte Ziegelbrenner-Soldaten, oder zu dieser
Arbeit zugeteilte Soldaten. h den Texten werden aber auch Unteroffiziere und
OHiziere gennant: centuria (nr. 87) instructor (nr. 54), beneficiarius (nr. 78), librarius
(nr. 82), magister in figlinis (nr. 97). Die în den Inschriften erwahnten Militarpersonen dienten in allen Truppenkategorien: alae, cohortes, numeri, ler;;iones. In
ma:ichen Fallen wird auch ihr taktisches Fach gennant: hastarius (nr. 54) und
miles turmarius (nr. 52).
6. Die Schrift. In manchen Texten wird annăhernd die Kapitalschrift verwe:idet, in anderen versucht man sich in Kursivschrift. ·Es sei aber bemerkt,
das auf den Mauern-und Dachziegeln meist eine hybride Schrift erscheint, als
graphischer Aspekt ein Zwischending zwischen eigentlicher Kursiv-und Block·s:::hrift (Abb. 2-3). Der re:ht harte Ton der Ziegel erlaubte keine fliesende Bewegung des S:::hreibinstruments. Selbstverstandli:::h wurde ein Griffel (stilus) oder
irgendein spitzer Gegenstand verwendet.
Man bemerkt grosse Ăhnlichkeit zwischen der Schrift derartigen lnschriften
aus Dacien und ·allen anderen dieser Kategorie im Romerreich. Die Buchstaben
sind fast in gleicher Art geformt (Abb. 5-6). Diese Beobachtung beweist, das die
lateinische Schrift in Dakien ebenso gebrauchlich war wie in der romanisiertesten Provinzen des Romerreiches.
7. Die Sprache. Die in den Inschriften verwendete Sprache ist das provin_zial Latein. Bemerkenswert der richtige Gebrauch der Zeitwi:irter und der Falle
bei den Hauptwi:irtern. Es begegnen aber auch typis:::h provinzial-lateinische
Abwei:::hungen: fecet - fecit, milis-miles usw. Fast aus:::hliessli:::h werden cognomina gebraucht, nur in drei Fallen (nr. 32, 72, 97) kommt nomen + cognomen
vor. Haufig erscheint das cognomen gefolgt vom Vatersnamen im Genetiv (Iustina Afri (nr. 11); Titus Deci, (nr. 33), Mesico et Sanus Flavi (35). Die Namen
sind meist lateinis:::h. Nur Bitus und Mucianus sint eindeutig thrakisch. Die Ubungen zur Erlernung des Alphabets zeigen, dass eine iiberaus korrekte Sprache
„gelehrt~ wurde und dass die Abweichungen der Aussprache in den Texten sprachgemass iiblich sind.
Schlusssfolgerunr;;en. Die Summe der Beobachtungen i.iber Ziegelinschriften
muss vorderhand nur als Feststellung von allgemeinen Charakter angesehen werden, einerseits weil dieses Thema zum erstenmal behandelt wird, andererseits weil
man das epigraphische Material dieser Art nicht zur Ganze kannt.
In den dakische Provinzen war demnach die lateinische Schrift genau wie
in jeder anderen Provinz der ROmerreichs bekannt. Es treten besonders die
Beziehungen zu den Westeuropăischeprovinzen deutlich zutage. Diakien gliedert
sich somit in den allgemeinen Strom der lateinischen Geisteskultur ein.
Die Kenntnis und Verbreitung der vulgarlateinischen S:::hrift erbringt einen
Beweis des starken Eindringens der lateinischen Sprache in die unteren Schichten
der Bevi:ilkerung Dakiens. Letzten Endes wird die grosse Anmhl derartiger lateinis:her Ins:::hriften zu einem unleugbaren Beweis fi.ir die tiefe Romanisierung der
BevOlkerung dakischen Provinzen.
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