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CU PRIVIRE LA ALTARUL FUN ERAR
DE LA TROPAEUM TRAIAN !
acad. EM. CONDURACHI

Problem a rrtonumentelor de la Tropaeum Traiani - aşa-zisul mausoleu fune
rar şi monumentul triumfal propriu-zis 1
işi găseşte locul potrivit in ultima
nure sinteză asupra Dobrogei romane. Autorul capitolului respectiv, prof. Radu
Vulpe, optează defmitiv, in ceea ce priveşte datal'ea lor, pentru epoca lui Traian
dator!tl\. căruia au fost ridicate, alături de ct·tutea ce-i va purta numele, cele
două monumente evocind amîndouă murea IJătălie ce pare a fi avut loc In
-

1 De fapt la Adamclisl, lingi!. vechiul oraş roman Tropaeum Traian!, au fost
descoperite unul lingA altul trei monumente : 1) monumentul triumfal - un tro
feu inălţut de Trniun in unul 1 09 ; 2) un monument de formă rectangularA, cu la
turile de 1 1 ,67 m. Din partea superioar1i a acestei construcţii, considerată drept un
muusoleu, s-au păstrat doar citeva trepte şi citeva fragmente arhitectonice (frag
mente de cornişă şi de friză, deccrută cu frunza de acant, o bază de coloană etc.).
Cinci trepte urcau Ia acest monument funerar, Inalt de circa 6 m. S-a crezut un
moment că cei patru pereţi ai construc\iei ar fi inchis o cameră funerară, cu un
acoperiş de formă prismatică. JpotE'za unui astfel de mausoleu a fost totuşi aban
donat1i, deoarece interiorul monumentului era umplut cu pAmint. Avem deci de a
face mai curind cu un enorm altar funerar. Citeva d i n lespezile sale (1,30 X 0,90)
au fost descoperite in situ, altelel refolosite ca material de construcţie, In oraşul
vecin Tropaeum Trai�mi. Pe aC'E'Ste lespezi au fost gravatP numele unor ofiţeri şi
soldaţi romani căzuţi intr-o luptă; 3) un mormint de formă circulară, pe care Gr.
Tocilescu U consideră ca apar\inind unui şef barbar din epocu romună tirzie. De
fapt, ne aflăm fn faţa unui mare mausoleu cu un diametru de circa 40 m., clădit
peste o groapă de sacrificii, ce conţinea oase de bovine. El trebuie deci pus in legă
tură cu unul dintre celelalte două monumE'nte de lo Adamclisi, mai probabil cu
ultarul funerar (al doilea monument in ordinea descrierii noastre) inchinat ostaşilor
căzuţi in lupte: fortissimi viri qui pro republica morte occubuerunt, cf. nota 1 5-1n.
Pentru toate aceste amănunte, cf. Gr. Tocilescu, Le Mausoh?e d'Adam Ktid!""
in "Comptes rendus de !'Academie des Inscriptions et Belles Lettresu, Paris; · 1905,
p. 560-565 ; Fouilles et recltrrchr• archeo1ogiques en Roumanie, Bucarest, 190\l.
p. 64 şi urm.
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nceasUi. r e gi une i ndepă rtat ă a M oesi ei inferioare 2• Ac eastă opţiune, intemciată
t.� i t pe argumentele lui Gr. Toc il es c u 3, descoperi torul monumentelor respective,
cit şi pe părerta altor învăţaţi, a apărut de ullrn i nteri şi intr-un studiu anterior
al invăţatului istoric român 4• Intr-adevăr, reluind analiza desfăşurării primului
ră:tbui d 1 a.�re Traian şi Decebal, el inserează în seria evenimentelor anu lui 102
momentul unei bătălii intre daci şi romani la su d u l Dunării, moment insufi
cient cunoscut ,i :..torită felului defectuos in care povestire<:1 lui Dia Cassius a fost
rezumată de XifJ..•i•. Accustă di v ersi une provocată de Decebal la sud de Dunăre
1-a o b liga t pe Truit.cl să întrerupă, la inceputul celui de-al doilea an al primului
nizl•oi dacic, dircc�ia f t ! n ci pa l ă a ofensi vei sale, pentru a respinge atacul con
jugat al dacilor, bastarnilor şi surmaţilor, aliaţi ai regelui duc. 13 ătălia u putut
avea loc chi a r i11 regiune.. )n car�. şapte uni mai tirziu, 1n 109, a u fost ridicate
mouumentele de la Tropaeum Trai<wi. Monumentul tri u m fal ar comemora deci
monwnlele criucenei blitălii, in timp ce celălalt monument ar fi fost inălţat ca

mausoleu suu altar fune rar destinat să etcrnizeze numele ostaşi l or romani că
zu�i lr: J u p lă. Acest aJ lar n-ar avea deci nimic de a fuce cu de�astrul lui Cor
lll:'. i us F uscus din anul 116 curc, d u pd părcreu celor mai mulţ i istorici ar fi av u t
loc la no rd de Dunăre. Inaintind in c h ip imprudent in D ac ia fie pe valea Timi
şului )• sau pe la Dro betu 6, sa u , in sfîrşit, pe vulea Oltului in sus spre Turn u l
}lo�u 7, Cornelius Fuscus ar fi c ăzut in luptă o dată cu numervşi ostaşi şi ofi
ţ�r·i romani. Mui tirziu, in cursul ultimelor lupte din primul război cu dacii,
Truinn ur fi recuperat steuguri şi arme 1·o mane cnptu1·nte cu acest prilej 8•
Precum se ştie, această părere nu a fost unanim a cce pta tă . Cel dintîi care
a fil<.:ut o distincţie fermă inlre caracterul �i dnla celor două monumente de b
Tropac u m 'l'rainni a fost C. Cichorius 9• După el, monumentul tri u mfa l din 109
a fu�t rrdlca t de impărntul 'l'rdinn, a l ă t uri de u n mausoleu ridicat pri n anii
8'1-00 de către Do miţi an i n am i n tirea sol d a � i lor căzu \ i, impreunA cu pre fectu l
pretori ul u i Cornelius Fuscus, in noul
8o-87,
intr-o
bfl tăli e
nefericită
pentru

2 Din istoria Dobrogei, Il, Bucureşti, 1968, p. 8 7-88. Turnului, con sid e rat de G�·.
Tocilesl"u ca dulind din epocn r·omană tirzie, este consic.ernt de R. Vulpe, op. ctt.,
p. 91, d re pt mo•·rninlul ace l u i pracjectus castrorum ni cărui nume nu ni s-o.& pastrut
şi J.-1:' car� a l ţ i istorici (vlzi mai j os p. 2) îl consideră a fi însuşi praefectul pr�1.uri ului, Curnelius Fusc\1'1.
J Op. cit., p. 64 şi 89 ; Th. Mom :nsen ln CI L III 14.214 şi p. 2316 19 şi 2316 SQ ;
A. v. Dumaszewski, Vie Heimat des Cornctius Fuscus, io Rhein. Mus., LX, 1 90 5,
p. 1511 Şi Ul"ll\,
• H. V ulpe, Dton Cassius ct la Campagne de Trajan en M�sie ln/�rieure,
. st udii Clasice• V I , 1964, p. 2 1 1 şi urm.
5 Şt. Gsell, Es.,ai sur le regne de Domitien, Paris, 1894, p. 209 şi urm. De
aceeaşi părere este şi R. Vu l pe, lJilJ i�!.oria Dobrogei, p. 70.
' C. Pa tsch, Zum Valci!rkriege d�s Cornclius Fuscus, in Jahreshe!te des oste1·r.
arch. Inslitutes, VII, 1904, p. 70 şi U1·rn. In lucrarea sa de si nteză asu pra acestei
p eri oa de, Der Kampf um den Donattraum unter Domitwn und Trajan (Beitriige zu1·
V ol kerkunde voo Siidos1.europa, V. 2), Ak. der Wiss. in W i en, Phil-hist. Kl., 217/1 ,
Wien, 1937 , p. 1 1 , Patsch vorbeşte n u mai despre trecerea Dunării In dreptul Moesiei
Inferioare. Alţi istorici, ca de pil dă A. Stein, Die Leqaten von. Moesien (D i sse rt.
Pannon., 1/11), Dudapest, 1940, p. 36-38, situ e az ă deZilStrul lui Cornelius Fuscus tol
la nordul D unării , fărâ ins!i a preciza locul bătăliei , pe care o datează in anul
87 e. n.
7 O. Brandis, in Pnuly-Wissowa, RE, IV 190 1 , col. 1966 ; B. Fi low, Dte Legio
nen der Provinz Moesia t.:on Auguslus bis auf Diokletian (Klio. Beitrii.ge zur altcn
�ichte, VI. Dei hcft ), Leipzig, 1906, p. 37 şi urm. V. Pârv an, Getica, Bucureşti,

1 02G,

p. 1 13.
1 Ca!"SI Us

Dlo, LXVIII, 9, 3. Cf. C. Patsch, op. cit. , p. 12.
' Die rDmischcn Denkm.ii ler in dcr Dobrudscha, Berlin, 1904, p. 29 şi urm.
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luptll desfăşurată i n aceastA rt>giune a noii provincii Moesia Inferior.
D��i p u tern i c comblltută de unii istorici, părt>rea lui Cichori us, dupA care pre
!cdul praeto ri u l ui amintit de inscripţia altarului funerar ca ori gi na r din Pompe!,
nu poate fi altul decit Corn t> l ius Fuscus, a in truni t consensul altor speci ali şti
ca de pildă Ritterllng, considerat pe drept cuvint ca unul di ntre Cl'i mai mari
spc.-cialişti ai armatei ro mane. Rilterling a precizat că numeroşi soldaţi romani
arni11tiţi de i n scr i pţ i a altarului !unerar trebuie sA fi a parţi n ut l egi uni i a V-a
Alaudae, care d i spare din tcate documentele epigrafice d upă anul 86, p robabil
de pc u rm a gravelor pierderi suferite cu acest prilej D. De părere a lui Cichorius
şi u l ui Ri tlerl i n g se declară şi W. Wagner tn fu ndomen t al ul său studiu asupra
dE.-ta�l•mentelor auxiliare din regiunea dunăreană 1 1.
In sfirşit, In u l ti m i i ani,
pllrl'rl'D aceasta a mai fost susţinută de Jean Cali n 12, Em. Doru ţi u u, şi 1. Bercl u 1•.
I nsuş i nd u-ş i obse rvaţi ile lui Cichorlus şi Ritlerling, Em. Doruţiu aduce tn discuţie
şi citE.-va noi fragmente d in in scri pţ ia monumentulul funerar de la Tropauem
Tl"aiuni, ră m ase nepublicate de Gr. Tocilescu.
OpUunea p ent ru epoca lui Traian cAreia i s-ar datora
atit monumentul
funerar cit şi monumentul triumfal, nu a i ntruni t deci consensul tuturor specia
lişt!l(.J'. S-a r putea chiar spune c!i prezen ţa monumeniului triumfal ridicat de
Traia n a creat oarecum o premisa psihologicA pentru datarea tot in aceeaşi vrerne
şi a rr.onum en tu lui funerar, deşi atit din punct de vedere Istoric, cit şi construc
tiv, intre ele exi stA sufi ci en te deo sebi ri p entru a justifica datorea lor tn doull
momente diferite. S-a creat astfel un anumit punct de vedere preconceput, de pe
urmu căr ui a o bservaţi i le pertin ente ale hu C. Cichorius au fost adeseori subesti
malt·. A cest fapt este cu am mai supărător cu c!t studiile pri vi toare la origi nea
pompeiană a lui Cornelius Fuscus - se ştie cA inscripţia fragmentată a acestui
monument Indică oraşul Pompei ca patrie a prefectul ui pretoriului şi Neapo)l ca
domkiliu al său - au adus un serios punct de sp rij i n concluziilor sale. Pe de
nllcl pr1 rte , analiza organizarii militare a Moesiei Inferioare şi a cond i ţiilor !n core
s-nu dcsfăşu r..1t luptele dintre romani şi dnci tn vremea lul Domiţlan, permit
unele precizAri de ordin strategic şi istoric, susceptibile de o ex pl i ca dotarea
uccsltli m onum ent funerar cu aproape douA decenii Inainte de monumentul triu m
fui nl lui Trai an . Mai mult IncA, nu este exclus ca chiar diversiunea strategică
a lui Dece bal di n v rem ea pri mul ui război cu roman ii , să ca pete, din punct de
vccll're topog rafi c, o altă interpretare d ecit cea trad iţio nal ă , potrivit căreia monu
me nt u l triumfal a fost ridicat chiar pe locul unde s-ar fi desfdşurat , tn 102, aceast.a
cJ·!ncenA bătălie. In rindurile care urmează vom incerca să p reciz Am, In limitele
documentuţiel actual e , citeva din aceste probleme.
Primul ele men t al acestei discutii rAmine mal departe Identificarea pre
fec tu lui prctoriului a cArui origine pompeian4 este amintită de inscripţia de la
romani,

10 Rheinische Legionllre an dt!r unteren Donau, In .,Germani a • 9, 1 925, p. 141
!il urm. ; Idem in Pauly-Wissowa, R. E. art. legio, XXIII Hbd., 1924, col. 1 969-70 ;
el. Weyr an d, art, T. .f'lavius Domitianus, in Pa uly Wissowo, R.E. VI, 1909, col. 2563.
1 1 Die Dislokation der rDmischen Au.:r&liar/ormation!"n in den Provinzen Nori
ciJm, PanniJnien, Moesien und Dakien von Auyustus biS Galli�nus, Berlin, 1934,

p. 94.

12

.

.

Le pr�/et du pr�toire Corneliw Fuscus : un en/ant

de Pompei, In "Lato
mus " , XI, 1, 1936, p. 57.
13 Sume Observations on the Military Funeral Altar of Ad4mcltsi, In .Dacia•,
V, 1061, p. 345 şi urm.
11 Curnclius Fuscus 1t ccmota/ul de la Adamclisi, ln .Apulum", V, 1965, p.
259 şi urm.
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Adamclisi, aşa cum a fost ea reconstituită : 1) pe de o parte de Tocilescu 1s şi
2J p e de altă parte de Cichorius 1 6•
Pînă la recentul studiu al lui Matteo Della Corle 17, care a identificat la
l'cmpci o villl a gintei Cornelia, originea pompeiană a acestui insemnat partizan
ul Flaviilor a fost pusă la îndoială. Astăz. cunoaştem la Pompei, datorită cerce
tărilor urheoJogului italian, cel puţin patru reprezentanţi ai acestei bogate familii :
C. Cornelius Rufus, C. Cornelius Adwtor, un Cornelius Ver us şi un (Cornelius)
1-'usc-u.:>. Autorul mai sus aminti t explică faptul că inscripţia aminteşte şi oraşul
Nc-nJoolis ca domiciliu al lui Cornelius F usc us de pe urma cataclismului din
anul 79. Jean Colin, in sfirşit, intemeiat pe .-: hservaţiile arheologului italian,
aduce noi argumente in favoarea identificării preit'l.1 ului pretoriului, originar a.n
Pompei şi domiciliat la Neapoli , al cărui nume a dispărut din inscripţia cenotafului
de la Tropaeum Traiani, cu Cornelius Fuscus.
A! doilea element al di:;cuţiei il cunsUuie analiza trupelor romane indi
cate de inscripţii! ca şi originea unor soldaţi, origine susceptiblă de a ne da
indkuţii cu privire la regiunea de unde au fost ei recrutaţi şi epoca aproxima1.iv11 v acestei recrutări. Ritterling in chip ferm a dovedit că numeroşi soldaţi
din garda praetorionă, din legiuni şi din detaşamentele auxiliare sint originari
din )'a-cvinciile de apus, in special din Gallia şi din regiunea rhenană, fapt care
inuică perioada Flaviilor şi transferul acestor trupe de la Rin la Dunăre in
vremea in care Domi\ian işi concentra trupele, fie pentru a preintimpin a unele
auu· uri dace neprevăzute, fie pentru a respinge puternicul atac al lui Decebal
din anul 86-87 1�. Fragmentele inedite aduse recent in discuţie intăresc acest punct
de vedere.
- I n afară de garda pretoriană şi de legiunea a V-a Alaudae, al cărui tra
gic sflrşit a avut probabil loc cu prilejul bătăliei din anul 86-87, au mai luat
parte la luptll şi alte legiuni, precum şi numeroase detaşamente auxiliare. Din
tre acestea, singura cohorta a II-a Data VOI Um este precis indicată de inscrip
ţie 1�. Cele 48 de plăci care acopereau monumentul funerar de formă rectan"

u

[I)MP(erator Cacs. Ncrvae f. Nerva Traianus]
(aug. g. ) E [rm. Da ci c us tri)B. POT [XIII Cos. V p.p.]
[in honorem et) MEMORIAM FORTIS [simorum virorum]
[qui pugnantes) PRO REP. MORTE OCC U BV [erunt bello Daclco)
[C. Ti tus C. f. Col. Maximus domo. . . Nea) POL(I) PONT DOMICIL(IO)
P RA )( ef)ectus ) COH. II DATAVORUM.
Cu uşoare rezerve, Th. Mommsen (C I L III 14214) admite lectura lui Toci
lescu.
16 rlmp. Caesar divi Vespasiani F. Domitianus Augustusl
[Germanicus ponlifex mnximus tl'i)b(unic) pot(estalCJ [IX lmp. XV censor
perpetuus cos. Xliii p. p.)
(in) memoriam fortis[simorum virorum]
)qui) pro rep. morte occubu[erunt)
( Cornelius Fuscus c)ol(onia) Pomp(cls) domicil(io) Neapol(l)
Italie pra(ef(ectus) praetorio).
Lectura prupusă de Cichorius a fost acceptatA şi de Dessau (ILS III, 2, 9107).
R. Syme, cnre considerA acest altar funerar ridicat In amintirea tuturor solda
ţilor romani cAzuţi In l uptele lui Oppius Sabinus şi Cornellus Fuscus (The Colony
of Cornelius Fuscus, in .Amer. Journal of Philology•, 58, 1 937, p. 7 şi urm.) crede
că ofiţerul roman indicat de inscriptie ar fi fost un praefectus castrorum, grad pe
care U acceptă, pentru epoca lui Traian insA, şi R. Vulpe (Din tstorta Dobrogei.
p. &0).
17 Case ed abitanti di Pompei, ed. II, Roma, 1954, p. 194 şl urm.
ta Rheinische Legionare an der unteren Donau, p. 141 şi urm. ; ldem art. leg!o,
!n Pauly-Wissowa, R.E., col. 1 569-70. Cf. R. Syme , Rhtne and Danube Legions un
der Domitian, In .Journal of Roman St udies • , XVIII 1 928, p. 54 ; G. Fornl, Il reclu
tum'-'nto delle legioni da Augusta a Diocleziano, Mlluno-Roma, 1952, p. 216.
" Cf. W. Wugner, op. cit., p. 04.
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gularA de la Trop"'eum Traian!, pN'supun un numAr foarte mare de soldJ"�U
c!l·-m tl - aproximativ 3 800. Avrm drcl tot ri rep tul !:� ne lntrrbllm care si n t
celclnlt"' trupe alE' r.ll ror pit'rdPri trf'bu!nu sA fiE' mE'ntionatp de acE'st monumPnt.
S-1 t•firmat., cu sufi cl ent ă probabilitatE', cA n umE'I e solriaţjlor din cE'a df'-a tJ-u
cohnrtr, a Dat"' v il o r a p u tu t fi Prf'cf'-iot de numE'Ie celor d i n prima cohortA de
�olriatt recrn t ati din �>cN"aşl rE'.'!IUnE'
Noi cunoa�tem InsA m ult mni n um eroa se
lE'gi unl 111 1 trupe auxiliare romane transfPrnte l<t D n n ă rE'a de jos, fie Inai nte de
('POC'n Fl<tvlilor, fie in n rl m i i an! ai d om n i P i lui Vespaslan, fie, fn sfirş i t, duoA
drza111h·ul lui Opplus Sablnus, fMrtE' probahil ca urmare a m Asu rl l �' r de con<'E'n 
trare a tru pel or din aceastA re,lli une dP către Domiţjan. l n tr-ndevAr, patru l"ld
uni romane a p ărA tn acea vrE'mf'
J l mPs-ul m ot>s i c : VTT Cl a ud i a nl a fldelis,
V M� .. ion1<'n>. l l lal!C'a şi V Al au da e 2 1 . Cit Priveste trupele a• Ix ili are, suc
rinl'l lor rn u mcrare poate Incepe C'll arele un i t ll tl carf' d i spar duoA anul 86,
fnarte prob<tbil
C'a ur!T'nre a p i erdf' rl l or eXf'P<:h·c
suff'ri te tn rl Pzastru l lui
Cnrnrlius Fuscu� : Cohnrs 1
Cantahrorum, VIJT
Gallorum,
Ma tt.' ocorum,
1.
Sueambrorum ti;·onnm. I Thra rum Svrinf'a Eouitnta, prPcnm şi nla Augustn,
to<J.t� prezt>nte In MoPsia cam d i n anul 78 şi d i sp Arute fArA urml'l d u p A aeeast!'i
datA. tn aceea�! si tl'atie va fi foc;t 111 i cohors IV
Thracum Sv rl aca, transft>ratA
tn Moesla la tn ccpr tu l epocii Flaviilor şi di spărut ă de ase menea dupA acea stA
d a tA .
Am mal putea treC'e in rin duri le trunelor auxiliare c-nre au putut partlcloa
la ac-ra<�tA bătA!ie şf u ne l f' alae si rohorte pe ca.re le regl'lsim tran sff'rate In
altP P rov i nci i la o datA ul tf'r'oarl'l hAtll l i Pi d i n anul 86-87. PulPm a st fel aminti
urmAtoarPlf' trupe : ala Mneslca fp) i x torquata, cohors I C i sl pa del'l sl um, t Cili
cum şi nr A •J I!l iSta CyrPI'IAicn sagittFiriorurn E'q nit nta, cantonAt(' In MOPSil:t In
ppnc1 lui Claudiu, a l<t Ga l l oru m et ThracU>T1 , C.nllorum ct Th rncum Antiann,
Vf'terann Gallorum. 1 1
Pannon i on 1 m şi T Scuhul oru m
can lonate
tn
Moesla
prin anul !i4 !il trr�nsf'f'ratP mai ttrzin in Si ri n . Pot fi enu mPrate in acei A �! !'f'ns
şi nla J Fl a v la Aueusta Hrltanica adusă la Du n l! rE' a de jo� in vremea lui V--s
paslan , c-it !ii alnt>-lP I Cl au d i a Nova Misc:cllancea şi T H i spn norum , aduse tn
VrE'rnP'l lui Doml ţ l a n 22.
Prf'Zf'nta alt " r truoe auxiliare la Du n ăre a de i'·� Cllincide fA rA tnt'lnla · ,
C''l
CII'g1_l n l zart?a defi nitivA a l i m e s-ulu i roman şi o flr,tei c'l un i!lrt>ne - Classl.,;·
Fl f;'\iia Mot>si<'a - f'are a avut Joc fn specia l in eoocn Flnvilrr n.
E foarte
p rohah i l C'>'l u nt> le detaşamt>nte. cel puţin. se eAseau la fatn locului IncA inainte
d� prime i ri i n oc f''lre a Cl'n st i t ui t-f> atacul lui
DecPhal.
Pi,�rd PriJP sufnrite in
unn'1 dP?astruiui din a nu l 85. fn rare si-a pi erdu t viaţ<1 si J' I.IVernatornl Moesif'l.,
Ormlu<> Sahinuo., trt>h u l f' !U'I fi rllrit rfn rl nri l e unor!\ d l n trf' aceste detac;amPnte.
Altt>le vor fi fo�t aduse im preu n A cn lt>gi un ea a V-n A laudnt> in m om en tul tn
car" prim<'jrlia ap Aru se la ori?ont. Numai nsn ne p utf' m E'Xolicn un asn.-ct al
priJb!!'ntPi a s u nra căruia s-a trecu t. oreR uşor : nnrnai fmf'rlitrt clupl'l d"ZB!'tru
co,.., andamPntul roman a nutnt vf'rlfica li�ta soldatilrr si ofiţrrilor cA zu ti 111 1 a
put ut preP.Ati fn chin precis ln srri erea numelui şi locului de or i gin P R S'lld'lti
l"r pe cel€' 48 de lespe?i a]P al ta ru l u i fu.,er::�r de la 1'roont>um Traian!. Prl
di a nu m - publicat de H u nt 24 - ca şi diferiţi laterculi al gArzilor pretoriene

20.

F.m. D oru tt u , art. rit., p. 354.
�1 F. Ritt ... rl;n�. in Pauly-W'�sowa. R.F., XII. nrt. leqio. col. 1564-1571 : Jdem,
Rheinische Legion.ăre an der unteren Donau, in Germani a 9, 1 925, p. 141 ş l urm. ;
C. P at.sf'h, op. ci t., p, 3 : B. Filow, op. cit., p. 35.
21 Pentrn i stori a tuturor acestor
trupe auxiliare, cf. W. Wagner, op. cit., p.
242-�.1.4 si ?5R-262.
23 Cf. F iebl �"r. art. cltusis, In Paull:v-Wissowa, R. E.. JTT, col. 2646.
2 ' Cf. G. Canta cu zi no. V·n. papyrus latin relatif d la defense du Pas-Danub e,
i n . R�vun h :s t oriqu P rln Sud-Fst eurooeoen M, V. H l28, p. 39 si
urm. : R. O. Fink,
Hu.,.,t'.'l pridianum : British Museum papyrv.s 28 5 1 , In .Journal of · Roman Stu d ies •
XLVIII. 1958, p. 102 şi urm.
20
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aduc 0 dovadă categorică Jn sensul !nregistrării precise a fiecărui scildat. Putem
oprc concepe că ocenstă listă precisă, eventual de 3 800 de nume, cu indicaţii
a!>upru orlg;nei soldatului respectiv, să fi putut fi reconstituit!i două decenii mnl
tirzi u, atunci c!nd Traian ar fi ridicat acest altar in amintirea soldaţilor căzuţi
odată cu Cornellus Fuscus ? E greu de presupus.
P('ntru o hiţelege mai bin� succesiunea evenimentelor
care au dus in
ultimA analizA la rid icnrea altnrului funerar de la Tropaeum Traian!, e nevrJie
Jnsă s6 stăruim asupra primelor lupte intre romani şi dad, incepind cu anul
83 in Moesia şi Dacia. Ordinea evenimentelor anilor 85-89, aşa cum a fost pre
zentatA p!nă acum 25, poate suferi unele modificări de ord in crrnologic şi topo
grafic. m�difidlri ce pot pune !n lumină mai bine şi mai log!c momentul şi
semnificaţia construirii altarului funerar de Ia Tropaeum Trai ani. Aceast!i a n a
lizA pc.ate inl Atura, credem noi, contradictia intre prczE'nţa numrlui pref<ctului
prt-tori ului Cornelius Fuscus in inscripţia altarului şi părPrea că Iupt11 in care
el ur fi cAzut, ar fi avut loc in Dacia. lpolE'za că Dorn'ţian ar fi rid icat acest
oltnr pE' locul unde ar fi căzut citiva ani moi inainte Opplus Sabinus pentru n
aduce astfel un pios omagiu tuturor soldaţilor romani că:i'uţi atit odată cu
Opp ius , cit şi cu Cornelius Fuscus 26, nu reprezintă in fond decit o incercare
de il Ieşi din acest Impas. Adăugăm, spre a circumscrie limitele acestei i poteze.
că nic:i un izvor nu ne las!l să tntrevedem locul unde a avut loc atacul prin
surprindere al dacilor lui Diurpaneus şi cA, cu greu ne putem inchipui ca el
sA-I fi surprins pe guvernatorul roman la inceputul iernii anului 85 in partea
de rtlsărlt, tncA netnlArită, a provi nciei.
Analiza succesiunii evenimentelor care au avut loc in act>şli ani nu c
uşo·;rfi, dacă tinrm SE'amă de dispariţia caoitolelor rrsoeclive d i n operele lui
Tacit şi Dlo Cassius. SingurA biografia lui Domiţian, scrisA de Suetoiliu cam in
oceE'aşl vreme cu .. Istori i l e " lui Tacit, ne oferii unele date ceva mai preclsf.'.
Toate celelalte i zvoare mai tirzii nu fac decit
s;'i repete, adesecri in chip
tJ·nn.-hiat şi confuz. i nformaţi ile acestor trPi opPre, a căror pierdere nu poate fi
dl'ajnns regretatA. Un pasaj din area�t� biografie ar putea să ne ofere o solu
ţl� in acest sens. Iată ce spune Suetoniu cu privire la evPnimen t ele care au
avut loc la Dunărea d e jos Jn vremea lui
Domiţion : Expeditiones partim
sponte suscepit, partlm necessario ; sponte in Chatlos, nf'cessario unRm i n Sar�
mntos legione cum legato simul caesa ; in Dacos, prlmam Oppio Sîb;no con
sulnri oppi'('SSO, secundam Cornelio Fusco praefecte cohortum prartorianoruTT),
cui bt·lli summam commisPrat• (.a intreprins mal multe expeditii, fie din proprie
iniţiativă, fie de nevoi e : din propria sa initintivă a condus o expediţie impotriva
rhnttii lor, de nevoie o alt'l i m oot riva sarmatilor, care masncraseră o legiune im
prellnA ru comandantul său : impotriva dacilor (a organizat) doul't (rxpediţii), una
dup:f fnfringPrea lui Opplus Sabinus, a doua dupi'l fnfringerea lui Cornrllus Fusrus,
prcfE'f·tnl coh ortel or pretcriene, căruia ti incredintase ronduC'Crea
rlizboiulu i u 27) .
T1·ec-huie subliniată, inainte de toate, precizia tuturor amănuntelor pe care ni le
orerA arest pasaj, redactat de un contemporan al evenimentt'lor ; f'ste ('llnosr.uti\
arth· itat.ra 11.1= Domiţian la Rin, eSti" cunoscui A distrugerea legiunii XXI Rno'lx de
cătJ'I? Sarmntl in Pannonia fn anul 92 <a. Avem deci toate motivele să cred,.m c�
SuPlor, i t l ştia rA intre 85-89 au avut loc, in Moesia şi Dacia, doui'i infringeri (una
a lui Oppius Sabinus, alta a lui Cornelius Fuscus) şi dc1ld expediţii : una dup!i

'5 Expun erea cea mal amllnunţi!A l a. C. Patst'h, Der Kampf tim den Donau
raum unter Domitian und Trajrm. p. 4 şi" urm. Dintre Iucrl'lrile mai vechi. meritii
a fi amintite t'elf" ole l u i St. Gsell. Ess�i sur le rl!gnp de l'empereur Domitiţ?n, p.
20!l !:l urm. : E. Kostlin, Die Dnnaukriege Dom:tians, T\lbin�en, 1900, p. ,o şi urM. :
B. filow. Die l..egiont>n der Provinz Moesien, 1 926, p. 325 şi urm. ; V. Pârv:m.
Getiea, RuC'ureşli, 1926. p. 1 1 2-1 1 4.
26 R. Syme, Tht> Colon11 of Cornelius Fu!CUs, p. 7 1;i urm. ; C. Pa.tsch, p. lli.
f7 Domitianus, VI.
28 C':f. R. Syme, Rhine cnd Danube Legions under Domitian, p. 50.
·
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lrurin,:(rrea lui Oppius Snbinus, alta dupll lnfrln grrea l u i Coml'li us Fuscus. ACl'asta
din urm!l nu poate fi alta dl'dt l'Xpediţia lui Tettius Iul ianus. Prima exprditle,
C"t'a dE dupA lnfrlngPrea lui Oppius Sabinus, nu poate fi dedt campania din Dacia
din o n u l Bfi. In enumerarra acţiunilor m i l i t are din acPastă vremr, trebuie să adau
�:Am deci încă un moment : acrla ol infringeri! lui Fuscus, altul decit RCl'la al
cxpc>diţiei de dupA moartPa lui Oppius S01blnus. TrEbuie subliniat că şi din punct
d" vedere o! redactări i , Suetonin califică drept E'Xpediţii numai douA din aceste
n••t iuni : prima dupll Infringerea lui Oppius Sabinus, alta după acel'a lut Cornelius
Fusrus. AcPste două infrin11:eri nu sint - 1o;j pe drept cuvint - pentru Suetoniu
Pxp· d i ţ i i . Luptell' care au dus la acest� infrinll:Pri reorr?.intă de fircare dată o inl1il•tivi\ a dacilor. Rom'lnii nu au put ut face alteeva drcît să organizeze două expe
ctilii de rPprl'salii, in 8fi si 88. Credem că rea de-a doua ini ţiativă dac;că - I"CE'l'!l
care s-a soldat cu infringerea lui Cornellus Fuscus - secundum cxpeditlonem
Corndio Fusco (oppresso) - repre1intă c he i n intelegeri i contradictie! intre numele
l•1i Fuscus de pe aHnrul dE' la Trop3E'Um Traiani şi pre7enta sa In expediţla l'lin
Dacia, d'n anul f6. Este dPci lorul să rrluărn firul evenimentelor care s-au desfă
şurat In Dunt'rea de jos intre anii 05-89.
Precum se �tie, ifupă tE'nsiunea care a dominat la front;era l'l • m ărPnnA a Mop..
anul 69'70, Vespasian a conso l i dat apărarea provinciei. Tntr-o1Pvăr. Ince
si••i i11
pind d i n an1 1 l 71 , E'n a fost nnl'ratA de cPIE' p'ltrn le11:iuni amintitE' mni sus : VIJ
Pia firlel is, V Maced•mlrn, J TtaFca şi V A l aui4ae 29• A u fo�t detnşnte şi unE'le cor
put·i de truDE' auxil'are din Germania suoerioarll : nln Claudh nova şi co ho rtele 111
C: r� l lr:rum si V Hi spanf'rum rquitnta. dislocatP alături de alte deta•aml"nte carE' "'P
t:ă�cau fncl'\ mni dP mult la fata J ccului . DE'-nbia in tramnn anulnl 82 apnr n-i m"le
semne de linistE'. după o inrordare cP n durat mai bine de un dpcen iu. La 20 Sl"p
teml: r i e a acestui an . o diplomll mil itară n m i ntf'şte lăsarea la vatră a veteran ilm·
din unele trune aux i l i are din Moesia lO, TrE'i ani mai Urziu însă, situntin rE'lativ
cai n : � se !nrăutdtPşte brusc : are kc atacul prin surnrizll ni d aci lf'r lui Dil lrr'aneuc;.
ot"c in timpul căruh a cil7ut insuşi guvcrnntorul MoPsiel, C. Oppius Sabi n us 31•
llJntr-:.-a cr>n mai d"S formulată este că moartPa lui Dr fi avut loc Intr-o luntA Cf'
s-nr fi desfăsur:>t in reg'unea vi!torului Nicopolis nd Jstr1 1 m 32, intemeiat de Trn' an,
regiar.c apropiată de viltoarea frontirri'l dintre cele două Moesii , sunf't'ior si lnfe
riol', separatf' in anul următor rle Domitian. Dae ă se ncceotA această ipote:rA, ar
rez<'.!t rt di, după pri mele atacur! nle dacilor, a avut loc o J upUI intrE' rlari l':i t,.,._
pele romane. concC'ntrr�te in ernhă de guvPrnatrt·. Dacă \inem seamă de faotul că
nl :wu l a avut loc foarte probabil iarnn, cinci Oppius S 1 binus SE' 11:ăsea poatP l a
K1d��us, putem localiza trecer"� Dunllrii undeva pe l a vărsarea Oltului sau chiar
m·ti ţi' la răs"rit, obliginclu-1 in fPiul ncf'sta pe guvernator să se lndrE'ote in grab:\
fnmotrl va dacilor tntr-o l uptă ce ii va fi fatală. Consecintele au fost, fllră indoialA
n<'fn!'tP nu numai pen tru provl!'lciE', dar şi pmtru lntrE'gul sistem defE'nslv al li me
su lui d u n l'rean, de-ahln consolidat de Vespasi an. Chiar clnc ă \inrm seamă dE' cm
til 'tt:tC1 făţl<ă a lui Tnf'it fată de DClmitian şi facem astfel kc anumitrlor exa�e
rărl, lncă putem considera vcrid ' c tabloul sumbru pe care ni-l prezintă Istoricul
romon : .acum nu se m 'l i nunea in di scutie hotarul im neriului si m a l ul (Dunării),
C'i t niJPre]P de larnll ale- legi unilor si stăpinirPa provinciilor ncastre • 33. Fcoul acel':
tor lntrmplărl tl regAsim şi la Iordanes. care, pe Ungă amănuntul tAierii capului

2P

Cf. C. Patsch, op. cit., p. 3-4.
CILXVI. 28 : cf. C. Patsch, op. cit., p . 5.
3 1 Eutropius, VII, 23, 4 : lordanes, Getica, 76.
32 Cf. C. Patsch, op. cit., p. 18.
33 Agr'c. 41 : ne-c iam de l i mite imperii et ripa, SE'd de hlbE'mis leglonum et
possE'SsionE' dubltatum • . Gsell, op. cit., p. 155, nr. 4 pune in legătură cu ace-st dE'?As
tru o monedă bătută in Crrta, reprezentind provincia Moe-sia in doliu (T. E. Mio
nni't, Description de medailles antiqut>s grecques et romaines, Suppl., t. IV, Paris,
1829. p. 350, nr. 3:l2). Faptul că o a�tf··l d .. mnncdă a fost bătută in Creta - ca
şi alte-le din epoca lui Traian, cu chipul Daciei sau Armeniei pe revers (Mionnet.
?O
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!ni Oppius Sablnus, adaugă : .(dacii) năvălind asupra mal multor castele şi cetăţi,
an prâdat regiunile care \ineau de imperiu• 34.
Gravele pierderi suferite de pe urma atacului dacilor lui Diurpaneus şi nesi
gural •\n In care se �ăsea brusc stăp!nirea romanii la Dunărea de mijloc şi de jos
1-au obligat pe Domiţian să părăsească in grabă Roma şi să se indrepte, însoţit de
J;rcfc.>ctul pretoriului Cornelius Fuscus, spre Moesia. O primă măsură luată in ve
derea unei mai bune aplirări a limesului şi a provinciei Moesia, ale cărei hotare
E'rau insuficient apărate in regiunea Dunării de jos, a fost impfn·ţirca acestei pro
viuctl in două : M oesia Superior - p!nă la riul Ciabrus, la răsll.rit de Ratiaria şi
MCJc�>la Inferior - p!nă la gurile Dunării 35.
O o doua măsură, a fost concenlrRrea unei puternire armate,
ndunate i n
scopul unui război de represalii !mpotriva dacilor. Pe lingi'! cele patru legiuni
ami1:lite mai sus, sint concentrate In Moesia : legiunea IV Flavia FE'lix din Dal
matia, 1 Adiutrix din Germania superioară, o I I Adiutri x d i n Britannia, iar in
plus probabil unele detaşamente ale legiunii a IV Scythica - comandate de
Caius Iul ius Quadratus Bassus - şi ale legi unii a XII Fulminata 36 .
O dată cu ele sint concentl·ate !ii unele trupe auxiliare suplimentare, pe carP
le-mn pomenit puţin mai inainte. Informaţiile lui lordanfs, core vorbeşte de pre
:;wntn lui Dom:ţian in Il lyricum .cu toate forţele sale• sint deci exacte 37• Aceasta
p•·es1 1 pune, pe de altă parte, că Domiţian şi Fuscus nu su!Jestimau capacitatea de
atac şi de rezistenţă a dacilor.
Aşa cum, pe drept cuvint, s-a subli niat, toate aceste deplasări de trupe, ca
şi mnwrile logistice in vederea unei campanii de represiune a dacilor lui Diur
pnnrus au trebuit să ocupe o bună parte a anului 86. C. Patsch ccns!deră cn
r•rima fazi'i a acestor lupte a putut avea loc chiar pe teritoriul Moesiei 38. La aces
te lupte ar face aluzie Orosius, c-are afirmă a fi citit in operele lui Tacit amă
n,:nt� cu privire la lupta dintre Diurpaneus şi Fuscus (.quanta fuerit Diurpanei
re.gis cum Fusco duce proelis quantuaque Romanorum clades, longo texto evol
vert:m, nisi Cornelius Tacitus, qui hanc historiam dili gentissime contexintu 39•
Textul lui Orosius vorbeşte l:ntr-adeYăr despre mai multe lupte in tre Diu�
paneus şi Fuscus - amintind şi dezastrul acest uia din urmă - dar nu avem
nil'i un temei să credem că aceste prime lupte din anul A6 se vor fi dat chiar la
sud dl· Dunăre. Cum e de conceput ea dacii, al căror succes impotriva lui Oppius
Sabinus se datora aproape exclusiv surprizei atacului, să se fi putut menţine pe
t�·riloriul provinciei Mocsia, expunindu-se la represalii care, mai devreme sau
m .. i tir;�;iu, trebuiau să se facă simţite ? Aceasta chiar dacă am admite ipoteza
formulată numai de St. Gsell 40, că regele dac s-ar fi bucurat In Moesia de spri
jinul dacilor transf<'raţi in număr mare de la nordul la sudul Dunării citev a de
cenii mai inainte. Faptul ar fi putut fi probabil numai in cazul cind absolut toate
p. 350, nr. 331 şi p. 349, nr. 330) nu ore de ce să ne mire (cf. Behrendt Pick, Die
fllflrzzen von Dacien und Moesien, 1. Hb .. Berlin, 1 898, p. 22). Credem
insă cd ea a putut fi bl!tută sub i mpresia dezastrului suferit de Cornelius Fuscu:i.
34 Getica, 76 : .multa castella et civitates invadent�s de parte i mperatoris
publice depraedarunt• .
35 Cf. C . Patsch, op. cit., p. 7. Primul guvernator a l Moesiel Superioare a
fost Lucius Funisulanus Vettonianus, transferat din Pflnnonia ; primul guvernator
cunoscut al Moesiei Inferioare a fost Sex. Octavius Fronto, care apare in diploma
militară din 14. VI. 92 (CJLXVl, 37). Cf. A. Stein, Die Legaten von Moesiea,
(Disserlntiones Pannonicar, 1 /1 1 ), Budapest 1940, p. 36 şi 58.
36 Cf. C. Patsch, op. cit., p. 9-10.
37 Getica, 77 : .Qua necessitale suorum Domitianus cum omni virtute sua
Illyricum propcravit•.
38 o,,, cit., p. 10.
39 VII, 10, 4.
� Gsell, op. cit., p. 155.
antiken
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.-uprlf' comandate de Oppius Sabinus a r f i fost măcelărite, lăstnd astfel provin
ci.J t(Jtală lipsită de apărare - şi fncă e greu de crezut că atacatorii ar fi fost
wlinaţi să-şi prelungească şederea pe timp de iarnă Intr-o provincie pe cit de
pustiit�!, pe atit de nesigură.
Planul de tttac al expediţie! impotriva dacilor - prima dintre cele două
ar.aint:te de Suetoniu - prevedea şi construi rea unul pod de vase peste Dunăre,
pod a cărui existenţă a fost confirmată de recentele cercetări arheologice 41. In
timp r.e Domitian işi continua activitaten de reorganizare a celor două Moesii,
eorţn;J expediţionar, condus de Cornelius Fuscus trecea la nord de Dunăre, inaln
.. nd foarte probabil pe vnlea Oltului, in ţara dacilor. Aici, desigur, au putut
avt..l loc luptele de hărţuială la care
iniţiativa dacilor lui Diurpaneus a găsit
o;ufi e' c·nte căi de atac impotriva invadalorului. Citindu-1 pe Tacit, Orosius subli
· Ua7.ft C'ă tn această vreme, deci in primăvara anului 86, Diurpaneus era incă re
�le dacilcr. ln ce măsură va fi condus el insuşi aceste lupte, care vor culmina
C'\1 o mare bătălie nefericită prntru romani e greu de spus. :Oupă Dio Cassius, in
act"Ste imprejurAri ar fi avut loc şi renunţarea lui D i urpaneus in fa\•oarPa lui
OE'<'t·La l , a cărui personali tate, energie şi pricepere sint subliniate de istcricul
grN" H Va fi avut loc acest eveniment inainte sau după lupta gren care a insem
nat. dC' fapt, şi incheierea campaniei ? Cu exceptia lui Dio Cassius 44, care vor
trştC' de o solie de pace a l ui DeC'ebal la Dom'ţian inainte chiar de inceperea
c"dmp::miei, toate celelalte i zvoare nu precizează acest fapt.
Dacă este să dllm C'rezare l nformoţiei prel u'ltă mal tirziu de Petrus Patri
cius ��. ar insemna că retragerea lui Diurpaneus in favoarea lui Decebal a avut
lo..· 1 1 1 primăvara anului O!i, inainte ca Fuscus să fi trecut Dunăreo. După acest
n�oment, Decebal ar fi trimis lui Domiţinn o nouă sol'e, de această dată spre
a-i comunica .in bătaie de joc • noile cond iţii, agravate, ale unei eventuale păei 46•
Su av,- m de unde şti in ce măsur11 o astfel de Informaţie reflectă situaţia reală
a r:.�porturilor dintre romani
şi daci după inceperea campaniei. De fapt era o
st:tre de război şi numai armele mai putenu determina rezultatul campaniei din
Bti, c·ondusă de Fuscus. Jzvonrele sint contradictorii in acenstA privinţA. Cronica lui
F.usc>IJiu inregistra pentru acest an o victorie a romanilor asupra dncilor 47 ; dim
JX·lr !vll. Iordanes afirmă că dacii i-nu invins pe romani, . omorind pe coman
dmllHI acestora, Fuscus • 48• Avem toate motivele să credem că Iordanes conta
min< :ml ori două izvoare, ori doull pn�aje diferite ale aceluiaşi i zvor. Numai
astflo'i ne putem explica fnptul eli el omite să ami ntească faptu l, amintit de Dic
Ca!:i us. că intre prima şi o doun parte n acestei campan i i a avut loc renunţaren
lui Di urpaneus şi urcarea pe tron n lui Decebal. Datorită acestei confuzii, con!je
C'intt'l a unei asrmenen contaminări, lupta in care ar fi căzut Fuscus ar fi fost
conciusă tot de Diurpaneus, ceea ce este inexact. Credem că, de fapt, această
conlaminare a pus al1ituri două momente deosebite in timp a activităţii lui Fus
e t ic; : cel dintii a avut loc in Dacia in 86, ol doilea in Moesia inferioară, citeva
lutd mai tirziu, in iarna a nului 86-87, cind COillll n dantul roman-Domiţian se in41 Iordancs, Getica, 11 : .totius pene rei publi<'ae militibus ductore FusPo
praelato cum lectissimis viris C\mnem Danubii consertis navil:;,ts ad instar pont!s
tr-ansmeare coegit super exercihtrn Dorpanei• Cf. D. Tudcr, in ,.Latcmus•, XX,
1 96 1 , p. 501 şi u1·m. ; idem, Oltenia romanii, ed. III, Bucureşti, 1 968, p. 3 1 .
4 2 VII, 1 0, 4.
4 3 LXVII, 6, 1 .
4 4 LXVI I , 6 , 5.
45 HGM l, p. 425 şi urm., 4.
46 Dio Cassius, LXVII, 6 , 5.
47 Chronlcon, 1 90 : .Anno l'6, p. Chr. CCXVI Olymp. Nasnmones et Daci
dimicantes advrrsum Romanos vieti•.
48 Getica, 78 ; "Turn Gothl haud segnes
rcperti arma capessunt primogene
conflictu mox Romanos devincunt, Fusccquc duce extincta-•.
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toi"Sf'se intre timp la Roma 4P
a trebuit să facă faţă unul atac de diversiune a
lui Decebal. Celt>lalte izvoare nu a:luc nici o precizie din acest punct de vedere.
E adevărat că Eutropius aminteşte de nimi cirea arm<Itelor romane şi de ucide
rea lui Oppius Sabinus şi a lui Cornelius Fuscus in luptă, fără insA să preciZ!'7.C
in care anume luptă sau campanie a avut loc dispariţia lor 50• In cazul lui Cot·
nelius Fuscus, maj oritatea istoricilor - cu excepţia lui Cichorius - considerind
că el a condus o singură luptă tindeau să socotească logic ca dezastrul in care
a căzut prefectul pretori ului şi care a dus la ni micirea legiuni! V Aloudae, sA l i
avut loc i n Dacia, ş i anume i n campania inceputA in primăvara anului 86. Ştirea
că mai tirziu, după victoriile lui Traian se vor fi descopcr: t
maşini de război
romane şi vulturul unei legiuni părea a intări concluzia că Fuscus a căzut in
lupta finală a acestei campanii 5 1 • Citeva decenii mai tirziu, Iuvenal, a cărui osti
J:tate faţă de Domiţian era cunoscută, scria despre FuS<'us că a devenit . pradă
\'ulturllor daci" 52• Poate constitui insă acest vers o dovadă precisă despre locul
şi data dezastrului 1 In fond, Martial, care vcrbeşte despre aceleaşi evenimente,
aminteşte că prefectul pretoriului căzut in luptă a fost ingrop:lt in pămînt roman :

.Fuscus, păzitorul unei persoane sacre şi al lui Marte

îmbrăcat in tcgă,
Căruia 1-a fost incredinţaWi comar.da su;:>n•mă
odihneşte aici. Putem s-o spunem, zeiţă Fortuna,
lespedea aceasta nu se mai teme de ameninţăJ"ile
duşmanului.
Dacul a primit pe grumazul său infrint un mare jug.
iar umbra victorioasă stăpineşte pădurea inrobită " Sl.

Dacă e sl ctntărim gradul de precizare al celor doi epigramişti romani, e
limpedE' cA Martial, care a murit in 104 e.n., deci inainte ca Dacia sd fi devenit
provincie romană, nu putea afirma că Fuscus se odihneşte in pămînt roman decit
dacă se glndea la provinc-ia Moesia inferioară. Mai mult iilcă : e greu de presupus
că dupA asnsinarea lui D)mitian şi urcarea pe tron a lui Nerva, (96-98 e.n.) pce
t.ul, ale cărui simpatii prntru ultimul reprezentant al dinastiei Flavilor sint cu
noscuta, ar mai fi putut face ntit de clară aluzia la victoriile acestuia impot riva
lui Decebal şi nu ar fi nmintit recenta victorie din 102 a lui Traian. Apare deci
ciar că cpigrama aceasta a fcst redactată sub impresia tratatului din 89, care pu
tea fi considerat, mai alC's după victoria lui Tettius Iulianus de la Tapae, ca un
succes al lui Domltian. • Vulturii daci • ai lui Iuvenal trebuie deci interpretaţi ca
o simplA figură de stil, sugerind victoria dacilor lui Decebal.
In fond nu ştim precis cum s-a terminat camp!lnia d'n 86 e.n. Un lucru cs�l'
insă sigur : potrivit succesi unii
evenimcntelot· prezentată de Suetoniu, această
campanie - pe care el o denumeşte .prima l'xpediţie" - a Q\•ut loc ca urmaJ"e a
lnfringrrii şi uciderii lui Oppius Sal:: inus. Cea de-a doua . exped i ţ ie•, aceea eon
dus'l de Tt"ttius Iulianus (in anul 88), a urmat înfrîngerii lui Corn('lius Fuscus.
I n ordinea expunerii lui Suetoniu, camp::mia din CG, care e o .exp(·diţie" este deci
alta decit .infringerea
1'.1i Cornelius Fuscus, c�reia ii va urma cea de a doua ex·

•

4P Cf. St. Gsell, op. cit., p . 210 ; Ki:istlin, op, cit., p. 51, 50 şi nota 3.
VII, 23, 4.
5 1 Cassius Dio, LXVIII, 9, 3.
52 IV, 1 1 1.
51 VI, 76, 1-6 ;
Ilie sacri lnteris custos Martisque toga t i .

SJ

credita cui summi castra fuerc ducis,
hic sltus est Fuscus. Licet hcc, Fnrlunn, fateri :
non timet llostilis iam lapis ist.� m ; nas ;
grande jugum domita Dacus cervice recl'pit
ct famulum vlctrix pcssidet umbra nemus•.
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anume campania din 88. In'scrlpţia de pe altarul de la Tropaeum Traitmi
aşadar o altă fază a războiului care, spre deosebire de ce s-a petrecut
Dunării , n u · mai constituie o .expediţie", foarte probabil nu numai din
1nfrl.ngerli definitive şi a morţii lui Cornelius Fuscus, dar şi fiindcă iniţia
aparţinea aki lui Decebal.
'Dr$i izvoarele fragmentar păstrate nu ne-au lăsat nici o ştire cu privire la
al doilea moment al activităţii m i litare a lui Fuscus, avem toate motivele si\
d altarul de la Tropaeum Traiani a fost ridicat ciţiva ani mai tirziu de
Domiţian, chiar in regiunea unde a avut loc lupta finală. tn acest caz, tre
să considerăm că atacul lui Decebal a consti tuit o fr1arte abllă mişcare stra
lniţiativa sa de a pătrunde in zona de răsărit a Moesiei, adică in regiunea
aui apărată de trupe obligîndu-1 pe Fuscus să părăsească Dacia, dacă nu o
tncă mai inainte, fie să se indrepte in grabă înspre regiunea de răsărit a
·ei inferioare.
Putem chiar bănui că această diversiune a fost concepută de Decebal fncă
vremea prim�i campanii a lui Fuscus in Dacia. Acest fapt I-ar fi detcrm:nat
Fuscus să se îndrepte in grabă inspre Dunăre, şi anume inspre podul de vase
eaD:SJirU i t la inceputul campaniei. De acolo, prin marşuri furţate sau cu ajutorul
dun?renc, el a incercat n tăia calea dacilor pătrunşi in regiunea de răsărit
oesici inferioare.
De altminteri, cine studiază direcţia atacurilor dacice in tot cursul acestui
1, poate constRta că ea s-a schimbat permanent, de la Dunărea de Mijloc spre
IJuntlrea de Jos. Intr-adevăr, inainte ca Tiberius să fi organizat provincia Moesia
să fi construit primele fortif'caţii ale l i mesului, atacurile dace se indreptaseră
:IPl"e sud-vest şi sud. Noile castre nu vor fi atacate de daci decit in vremea anilor
----9
-.6 , cind li mesul dunărean este lipsit de apărare 54• După ce Vespas'an întăreşte
din nou această zonl! a frontierei , atacurile lui Diurpaneus se îndreaptă spre zona
de răsărit a provinc'ei, încă i nsuficient apărată. Diversiunea lui Decebal are deci
această directie, poate chiar şi mai accentuată, in sensul că Fuscus a fost nevoit
să ducă l upta şi mai departe spre răsărit, într.-o zon1î in care armata romană nu
a\'ea încă nici un punct de sprijin.
Oricum ar f1, atacul dacilor a putut avea loc spre sfîrşitul anului 86, mai
pJY�h'l h i l chiar in timpul iernii 86-87. Atacul s-a soldat pentru romani cu un de
zast rn în care au căzut numeroşi ostaşi romani din garda pretoriană, d i n legiunea
V Ahmdae, din cohorta T I Batavorum, precum şi din alte legiuni şi detaşamente
auxilia,.e, care vor fi participat la luptă. Cornel ius Fuscus, el insuşi , va cădea in
luptă şi, aşn cum va spune puţin mai tir7iU Marţial, va fi ingropat in pămînt ro
mw. E uşor de imagiJ;l.at impresia deosebit de putern ică pe care a provocat-o la
Roma flCPSt deza�trll CaJ•e depăşea pri n numl!rul pierderilor ş i prin
primej dia rn
care se găsea d i n nou Morsla aUt dezastrul lui Caius Fonteius Agrippa d i n 69-70,
cit şi pe acela al lui Oppius Satlnus din anul 85.
Nu avem i P formaţii cu privire la măsurile imediate luate de Dom'ţian, dar
tnsăşi alegerea lui Tetti.Us Jul' anus în fruntra grupelor desti nate să anuleze efec
tt>le victoriei l u i necebal era o garanţie. Fostul legat al legiunii a VII-a Claudia
avea o bogată PXPeriPnţă militară şi îşi ciştigase faima in timpul luptelor cu roxo
lanii tn februariP !).9 55• Unele inscripţii ami 11tesc {Yleritele unor ofiţeri cat·e s-uu
i lustrat in aC'east4 campanie care a avut loc in anul 88 56, . Nu e desigur locul �
-----·-�-

54 C. Patsch, Aus 50n Jnhren vorrijmisch er und rllmischer Geschichte Sildo.ţ
teropas, 1 , Teil (Ak. dcr Wiss. in Wien, Phil. - Hist., Kl. 214, 1), Wien, 1932, p. 1 70
şi lll'nl.
55 Cassius Dlo, LXVII 10, 1 ; cf. C. Pntsch, Der Kampf um dem Donauraum
unter Domitian und Trajan, p. 28.
56 CIL VIII, 1026 = Dessau iLS. 2127. Această inscripţie d i n Cartagina este
d L osebit de ��:!:(·l.tivă in privinţa cl!lor d<..ucl mari campanii dacice ale lui Domi
ţinn : .Q V ! lanins Q. f. Voi. Nepos Phi !i ppi'>. C'(tnturio) coh. XIII urb(anae), donis
duni.ltu:� a liomitiano ob bellum Dacic:um, item ab eodem ob bellum Germanicum,
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intrâm in amănuntele acestei campanii, care se va termina cu victoria lui Tl:'ttius
Iulianus, de la Tnn ae. E deajuns să amintim doar doua fapte şi anume : pentru a
lovi pe Decehal in tnsăşi inima regatului său, Tettius Iuli anus şi-a schimb at direc
ţia atacului roman de la vest spre est, fapt care, fără i ndoia l A, nu este intimpl<i
tor ; acum de-abia se va ajunge la tratatul de pace dintre Domiţian şi Decebal,
tratut pe care regele dac va şti totuşi să-1 folosească tn sensul cel mai potrh i t
intet·eselor sale.
Raţiunea ronsb·uirll altarului funerar de la Tropaeum Traian! devine � stft>l
evidentă : Domitian va putea In sfirşit, dupfi terminarea luptelor cu De ceba l , ;;ă
ri d i ce in a mintirea celor căzuţi - şi erau mulţi - un mormint de acest gen.
Amintirea evenimentului era încă proaspătă şi numele soldaţilor căzuţi in luptă
erau desigur consemnate in registrele legiunilor şi detaşamentelor respective. Este
greu de presupus. de a l tfel , aşa cum am amintit mai sus, că aceste registre se vor
fi păstrat cu grijă timn de două decenii, pentru a fi folosite de Traian in cazul
ipoteze! construirii aceFtui altar o dată cu mo rmintul triumfal.
Legături le strinse ale lui Comelius Fuscus cu dinastia Flavlllor tl obligau
de asemenea la acest art de pietate. Mal puţin clară este insA raţi unea construirii
la Adamclisi a monumentului triumfal al Jui Traian. Chiar dacă trebuie să luăm
in consideraţie di versiu'l"t>a lui Decebal in M:oesia la inceputul celui de-al doilea
război dacic. nu nvem nici un i zvor istoric care să precizeze tn regiunea viitorului
oraş Tropaenm Tralani darea unei astfel de lupte. In sch im b insa, Ammianu�
Marcellinus 57 şi lordanes 58 am in tesc clar o vi ctorie a lui Traian impotri va daci·
lor in reglunen viitorului oraş Nicopolis ad Istrum. Dacă tnsă monumentul t riu m
fai de la Adamclisi a fost ridicat alături de altarul funerar al lui Domiţian,
faptul puten avea o adincA semnificaţie : Traian subli n i a prin acest mon u me n t
închinat lui Mars Ultor răztunarea infringerii suferită două decenii mai înainte
de pe urma iniţiativei acE'luiaşi adversar, Decebal, regele dacilor 59•

DE NOUVEAU QUELQUE CHOSE SUR L' AUTEL
FUNJ!: RAIRE DE TROPAEUM TRAIANI
Resume
L'auteur r{• p rend la discussion autour de l 'autel funeraire de Tropaeum Tra
iani. Cette discussion s'av�re d'autant plus :uecessaire qu'une dernh�re synthese
sur J'histoire de la Scythie Mineure, que nous devons â Rad u Vulpe, insiste de
nouveau sur une datat ion tardive de ce monum�:nt, consid ere romme con tempo
rain du monument t ri omphal de Trajan, erige E'n 109.
J,'t·xamen c: t � doc uments arc he<Jl.Jgiq ues el epigraphiques, et su rto ut une uua
Jyse plus serree des textes sont a meme de donner raison a C'. Ci ch o ri us q u i ,
item torquib(us) annillis o b bE'llum Dacicum•. Nu e vorba deci d e decot·aţii pri
mite tn cursul aceluiaşi război, ci de decoraţii succesive, in două războaie dacice.
C'f. B. Fi low , op. cit. p. 36 şi n. 1 .
57 XXXI, 5, 1 6 : .Nicopolis, quam i ndi cium victoriae contra Dacos Traianus
condidit imperator•.
'' XVIII, 101 ; .Nicopolim . . . , quam devictis Sarmatis 'l'rai anus Pt fabric;w i t
e t applauvit Victoriae civitatemM.
S9 De aceeaşi părere este şi 1. A. Richmond, A damclisi, în .Studii ş i ( ·en·et:\,-:
de istorie vec he " , 1 9, 1 , Hlfill, p. 28 : . Aşa ne explicăm pe dl>pl i n v3harea th•di
caţiei către Mars lJltor. Sentim�entul de implinire a rilzbunăl'i i i - a iJ. d t::nnat -;;;
aleagă locul m on ument ul u i aproape de mausoleu şi de altarul celor l'0::. Zil\i în ! u pt;'i,
fori i ssi m i viri a căror glorie et"a cinstit& in fiecare an p1·in pură<' i C'PJT I I l ! tl l i <; l e " .
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dejă en 1 904, avait attrlbue ă Domitien le merite d e c e mausol�e. Dans son etud•\
l'auteur souligne quelques faits qui merltent �tre soulignes, entre autres, l'ante
riorite et la precision de la biographie de Suetone par rapport aux sources tar 
dives de l'hi stoire des guerres de Domitien avec
les Daces. Or, Suetone uffirnw
formellement qu'entre 85 et 88 il y a deux expeditions et deux defaites romamc); .
Il s'ag : t donc de quatre phases de ces guerres : 1) 85 - defaite d'Oppius Sabinus ;
2l 66 - compagne de Mesie et de Dacie, dirigee par Cornelius Fuscus, prefet du
pr·�toire ; 3) 86/87 - defaite de Fuscus, tres probablement ă Adamclissi (Tropaeum
T•·;�iani) ; 4) rlll - · deuxil!me expedit ion t omame dirlgee par Tettius Iulianus.
Lt> mausolee et l'autel de Tropaeum Tralani ont du �tre eriges apres nil. Ce
fut toujours lă que Trajan erigea en 109 son monument triomphal dedit'> ă Murs
Cltor et d es tin e ă vanger la memoire des ,.fortissimi viri qui pro republica marte
occubuerunt • . La victoire obtenue par Trajan contre une coalition organisee eu
102 au sud du Danube par Decebal doit avoir eu lieu beau.coup plus au sud, ă
N icopolis ad Istrum, selon les informations d'Ammien Marcellin et de Tordanes.
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