Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontoniana
atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobara/Ilişua
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Săpăturile din castrul roman de la Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud)1 îmbogăţesc necontenit cunoştinţele şi imaginea noastră despre acest important sit militar amplasat pe graniţa septentrională a Daciei Porolissensis, unde-şi
avea garnizoana, încă din timpul lui Hadrian, ala I Tungrorum Frontoniana2. Numele antic al localităţii era cel mai
probabil Arcobara3.
Aşezarea a furnizat destule descoperiri epigrafice, mai vechi sau mai noi4, aproape toate în legătură cu prezenţa militarilor din ală. Este şi cazul inscripţiei inedite de pe un vas care trebuie să fi aparţinut unui soldat aflat
în serviciu în castrul din Ilişua.
Artefactul a fost descoperit în cursul campaniei din 2009, în retentura sinistra, mai precis în suprafaţa C/2009,
caroul 5, la adîncimea de 110 cm (Pl. I, fig. 1), în stratul de arsură violentă a zonei de grajduri (stabula) semnalată
aici (Pl. II, fig. 2). Stratigrafic, este vorba de faza mare a castrului de pământ, vasul fiind găsit împreună cu denari
din epoca lui Traian şi Hadrian5. Dimensiunile recipientului sînt următoarele: înălţimea 10 cm; diametrul maxim
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Vezi D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua, Bistriţa, 1997.
Pentru această unitate, venită în Dacia Porolissensis din Pannonia Inferior, vezi D. Protase, „Neue Daten über die Ala I
Tungrorum Frontoniana in Dakien”, în E. Weber, G. Dobesch (ed.), Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik.
Festschrift für Arthur Betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres, Viena, 1985, pp. 495-504; J. E. H. Spaul, Ala². The Auxiliary
Units of the Pre-Diocletianic Imperial Roman Army, Andover, 1994, pp. 117-123, cu observaţiile importante semnalate de O.
Ţentea, F. Matei-Popescu, „Alae et Cohortes Daciae et Moesiae. A Review and Updating of J. Spaul’s Ala² and Cohors²”,
ActaMN, 39-40, 2002-2003, pp. 271-272; în ultimul rînd, C. C. Petolescu, „Die Auxiliareinheiten im römischen Dakien”,
ActaMN, 34, 1997, pp. 86-88 (= Auxilia Daciae. Contribuţii la istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 2002, pp. 78-80).
Pentru acest aspect (corectînd forma intrată în uz Arcobadara, cel mai probabil coruptă), cf. D. Dana, S. Nemeti, „Ptolémée
et la toponymie de la Dacie (I. *Arcobara)”, Classica et Christiana, 7, 2012, pp. 431-437.
CIL III 786-820, 1633, 7629, 8074; cu adăugirile lui C. C. Petolescu, Inscripţii latine din Dacia (ILD), Bucureşti, 2005, nr. 796803; pentru un catalog epigrafic recent, vezi C. Gaiu, R. Zăgreanu, Inscripţii şi piese sculpturale din castrul roman de la Ilişua,
Cluj, 2011; mai vezi şi studiul extins al lui S. Nemeti, „Society and Religion in Ilişua”, Classica et Christiana, 5, 2010, pp.
395-433. Se mai adaugă trei (nu două) diplome militare fragmentare, care datează din timpul domniei lui Antoninus Pius,
una fiind acordată unui gregalis trac din ala I Tungrorum Frontoniana; vezi pentru moment D. Protase, „Fragmente din
două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis”, Revista Bistriţei, 24, 2010, pp. 163-170; lecturi şi datări
mai precise la C. C. Petolescu, CronEpigrRom XXX (2010), SCIVA, 62, 2011, pp. 303-309, nr. 1439-1440; diplomele sînt în
curs de republicare, cu o nouă lectură şi datare (D. Dana, C. Gaiu).
C. Găzdac, C. Gaiu, E. Marchiş, Arcobadara (Ilişua), Cluj, 2011 (Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins from
Romania 6), nr. 131, p. 89; nr. 200 p. 109.
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10 cm; diametrul buzei 8 cm; diametrul fundului 4,5 cm. În momentul descoperirii, din vas lipseau doar toarta şi
mici porţiuni din buză (Pl. III, fig. 1-3). Pasta acestuia este cenuşie, nisipoasă cu slip; se observă urme de disc pe
fund; pe umăr are două caneluri, o alta fiind situată la intersecţia corpului vasului cu buza. Cel mai probabil este
vorba de o cană de băut cu toartă, utilizată desigur pentru băutul vinului. Artefactul, care se datează în prima
jumătate a sec. II p. Chr., cel mai probabil din al doilea sfert al acestui secol, este conservat la Muzeul Judeţean
Bistriţa-Năsăud (nr. inv.23559).
Pe umărul vasului este amplasată o inscripţie (Pl. III, fig. 5-6). Graﬃto-ul a fost incizat după ardere pe peretele vasului, mai precis pe o treime din acesta (Pl. III, fig. 4). Cele 10 litere sînt trasate pe un singur rînd, pe alocuri
destul de neglĳent, cum era dealtfel obiceiul pentru acest tip de mărci de proprietate. Dimensiunile literelor
variază între 0,5 cm şi 1 cm, doar a patra literă măsurînd 1,4 cm. Dacă primele litere sînt destul de lizibile, următoarele, mai ales spre final, pot ridica numeroase semne de întrebare asupra lecturii adecvate6. În plus, caracterul
cursiv foarte pronunţat al celor mai multe litere7 a îngreunat mult descifrarea textului. După mai multe încercări
de alte lecturi, preferăm să citim, în ordine8:
– un P şi un R, ambele cursive, de unde aspectul lor „înflorat”9;
– un I, continuat în partea de jos cu un picioruş înspre dreapta;
– un S cursiv, filiform10, a cărui dimensiune depăşeşte celelalte litere;
– un C, urmat de un I cu acelaşi picioruş, însă mai lung;
– un D cursiv, greu de identificat prin forma sa particulară, mai ales că este mult înclinat spre dreapta,
bucla rămînînd deschisă;
– un V cu cele două braţe nelipite (cel din dreapta părînd a fi continuat cu o bară horizontală; să fie
vorba de un accident?);
– un P cursiv, uşor diferit însă de primul11;
– un L cu piciorul care fuge în jos.

Citim astfel:
PRISCI DVPL
Putem deci restitui următoarea secvenţă, care constituie în mod firesc o marcă de proprietate:
Prisci dupl(icarii).
Ambele cuvinte sînt la genitiv: recunoaştem astfel numele posesorului vasului12, Priscus, urmat de gradul

6

Adresăm mulţumirile noastre doamnei Hélène Cuvigny (CNRS/IFAO), care, cu experienţa datorată lecturii numeroşilor
ostraca din Deşertul Oriental din Egipt (dintre care unii în latină), ne-a oferit cu generozitate lectura cea mai coerentă
pentru ultima secvenţă.
7 Pentru scrierea cursivă în Dacia romană, vezi I. I. Russu, Inscripţiile Daciei romane, I (Introducere istorică şi epigrafică. Diplomele militare. Tăbliţele cerate), Bucureşti, 1975, p. 180, cu o planşă reprodusă din CIL III (Mommsen) la p. 181; mai recent,
un articol programatic publicat de A. Voloşciuc, „Scrierea cursivă în Dacia romană”, Analele Banatului, SN, 15, 2007, pp.
57-68, care dă la final un foarte util catalog cu toate exemplele cunoscute de scriere cursivă în Dacia romană, pentru fiecare
literă a alfabetului în parte, în funcţie de tipul de suport folosit (pp. 65-68). Mai multe dintre formele de pe vasul de la
Ilişua se întîlnesc pentru prima dată în Dacia, ceea ce sporeşte valoarea acestui graﬃto.
8 Pentru grafii particulare în scrierea cursivă, vezi cele patru tabele din repertoriul recent îngrĳit de J. Blänsdorf, Die Defixionum Tabellae des Mainzer Isis- und Mater Magna-Heiligtums. Defixionum Tabellae Mogontiacenses (DTM), Mainz, 2012, pp. 44-47.
9 Care poate antrena confuzia cu un B, de exemplu.
10 Ulterior se pare ca au fost trasate, mai superficial, două braţe care ar putea sugera un F (dar care nu trebuie luate în seamă); o lectură PREF a primelor patru litere este exclusă.
11 A nu se confunda, iarăşi, cu un B.
12 Dăm aici doar două exemple din Dacia romană, ambele provenind din situl de la Cristeşti (jud. Mureş), în Dacia Superior,
unde staţiona ala I Bosporanorum:
(1) IDR III.4 163, Crescentis pe un ulcior de lut (scriere cursivă: CRIISCIINTIS);
(2) IDR III.4 164, pe un vas de lut ars, probabil SITAL (?) (ceea ce ar putea indica un nume tracic, deşi I.I. Russu exprimă
pe drept cuvînt dubii), litera L avînd forma unui lambda.
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său, cu abrevierea uzuală13. Este vorba de un subofiţer, duplicarius – cel care primea o soldă dublă14 –, din ala care
ocupa castrul de la Ilişua, şi anume ala I Tungrorum Frontoniana. Nu numai că acest subofiţer, cîte unul în fiecare
turma, era plătit cu un salariu dublu faţă de un eques de rînd, dar mai avea şi privilegiul de a dispune de doi
cai15. Priscus, folosit ca idionim (de către peregrini) şi drept cognomen (de către cetăţenii romani), este un nume
latin extrem de frecvent în Dacia, ca dealtfel în tot Imperiul16. Acest duplicarius de la Ilişua trebuie să fi fost peregrin17, ceea ce asigură, fie şi numai din acest punct de vedere, o datare în sec. II, mai precis înainte de 212, cînd
Constitutio Antoniniana generalizează cetăţenia romană în Imperiu. Am văzut însă mai sus că vasul şi contextul
arheologic înclină spre o datare în al doilea sfert al sec. II, sau chiar spre mĳlocul acestui veac.
Priscus se adaugă astfel prosopografiei militarilor din ala I Tungrorum Frontoniana pe cînd aceasta se afla în
serviciu în Dacia Porolissensis, listă care cuprinde deja 20 de persoane18, ceea ce face din această trupă una dintre
cele mai binecunoscute din Dacia romană. Printre ceilalţi principales ai unităţii, mai era cunoscut doar un singur
duplicarius, pomenit într-un epitaf al unei familii de militari care au servit în aceeaşi ală: [Va]l(erius) Saturni[nu]s,
dupl(icarius) d(ecuriae) e(iusdem) (CIL III 811).
Reîntorcîndu-ne la aspectul inscripţiei, felul în care a fost gravată se cere lămurit. S-ar putea crede, la o primă
vedere, că scrierea cursivă ar indica stîngăcia celui care a inscripţionat vasul – fie proprietarul recipientului, fie
cel care a distribuit vasele cu vin, cele destinate gradaţilor fiind desigur mai deosebite. Dimpotrivă, acest indiciu
sugerează tocmai remarcabila familiaritate a acestuia cu scrierea. După cum ştim astăzi datorită descoperirilor
excepţionale de la Vindolanda (Britannia) şi din Deşertul Oriental din Egipt, cotidianul armatei romane era caracterizat de o circulaţie necontenită a informaţiei – oficial-administrative dar şi de natură privată – la un nivel
nebănuit pînă acum cîteva decenii. Nu este întîmplător că datele despre hrană şi băutură (vin, bere) abundă în
noua documentaţie. Or, precum în aceste zone ale Imperiului, trebuie să ne imaginăm varietatea de texte care
circulau şi în mediile militare din Dacia romană, înscrise însă pe materiale perisabile: tăbliţe de lemn, papirus,
pergament. Graﬃto-ul de pe vasul de la Ilişua sugerează că asemenea practici uzuale, precum mărcile de proprietate şi indicaţiile referitoare la destinatari19, erau nu numai extrem de răspîndite, dar, dacă ţinem seama şi
de aspectul cursiv al textului, ele implică varietatea suporturilor grafice: prin urmare, deţinem în noul text de la
Ilişua o mărturie indirectă, cu atît mai preţioasă, despre scrisul pe materiale perisabile.
Armata romană a constituit pentru miile de recruţi un factor decisiv de alfabetizare, inclusiv de alfabetizare
pasivă – nu trebuie să-i uităm pe cei care scriau sau citeau pentru alţii, prilejuind şi intermediind transmiterea de
mesaje. Asemenea texte pe instrumentum ne arată cu atît mai mult frecvenţa cu care scrierea obişnuită, şi anume
cea cursivă, erau uşor de practicat şi de descifrat de către mediul aferent.

13 Găsim o paralelă pe o marcă de proprietate de bronz descoperită la Sorviodurum (azi Straubing), în Raetia: Primitivi
dupl(icarii) (F. Wagner, „Neue Inschriften aus Raetien”, BRGK, 37-38, 1956-1957, p. 249)
14 Vezi E. Sander, „Zur Rangordnung des römischen Herres: Der Duplicarius”, Historia, 8, 1959, pp. 239-247; M.[P.] Speidel,
„The Pay of the Auxilia”, JRS, 63, 1973, pp. 145-146 [= Roman Army Studies, I, Amsterdam, 1984 (Mavors 1), pp. 87-88]; D.J.
Breeze, „The Organisation of the Career Structure of The Immunes and the Principales of the Roman Army”, Bonner Jahrbücher, 174, 1974, pp. 278-286; M. M. Roxan, „The Hierarchy of the Auxilia. Promotion Prospects in the Auxilia and Work
Done in the Last Twenty Years”, în Y. Le Bohec (ed.), La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine sous le Haut-Empire.
Actes du Congrès de Lyon (15-18 septembre 1994), Paris, 1995, pp. 139-146.
15 Cf. Hyginus 16: Alunt equos singuli decuriones ternos, duplicarii et sesquiplicarii binos. De aici se poate explica o particularitate
iconografică interesantă: pe destule stele funerare duplicarii sînt reprezentaţi încadraţi de doi cai, simbolizînd statutul lor
particular; vezi în acest sens studiul special al lui M. P. Speidel, „Horsemen in the Pannonian Alae”, Saalburg-Jahrbuch,
43, 1987, pp. 61-65 [= Roman Army Studies, II, Stuttgart, 1992 (Mavors 8), pp. 62-66]. Cunoaştem o asemenea reprezentare
în Dacia pe stela funerară de la Sutoru CIL III 7644 [Aurel(i) Masinni, dupl(icarii) al(a)e (milliariae)], republicată recent de S.
Cociş, R. Zăgreanu, D. Tamba, „Piese sculpturale din castrul roman de la Sutoru”, Revista Bistriţei, 23, 2009, pp. 54-55, nr.
3 (foto p. 64, pl. II.3); o altă reprezentare similară provine de la Gherla (unde staţiona ala II Pannoniorum), monumentul
funerar fragmentar (faţa interioară a unei aedicule) meritînd poate a fi comentat din nou; vezi D. Protase, N. Gudea, R.
Ardevan, Din istoria militară a Daciei romane. Castrul roman de interior de la Gherla, Timişoara, 2008, pp. 82-83 (foto p. 439,
pl. XXX.3).
16 Pentru provinciile europene, vezi ocurenţele în OPEL III 163.
17 Se poate ca gentiliciul să fi fost omis, dar e puţin probabil.
18 J.E.H. Spaul, Ala²... [n. 2], pp. 121-122; C.C. Petolescu, Auxilia Daciae... [n. 2], pp. 79-80.
19 Despre varietatea de texte înscrise şi de materiale utilizate în Imperiul Roman, vezi recenta publicaţie de popularizare
îngrĳită de M. Reuter şi M. Scholz, Alles geritzt: Botschaften aus der Antike, München, 2005.
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Din multitudinea de manifestări care punctau cotidianul plin de viaţă al mediului militar, astăzi nu mai avem
acces decît la cîteva frînturi, care se cer recontextualizate. Şansa a făcut astfel încît, 18 secole mai tîrziu, vasul din
care a băut subofiţerul Priscus, activ în ala I Tungrorum Frontoniana în al doilea sfert al sec. II p. Chr. sau poate spre
mĳlocul acestui secol, în timpul domniei lui Hadrian sau a lui Antoninus Pius, să fie regăsit complet în săpăturile
din castrul auxiliar de la Ilişua.

Un nouveau duplicarius de l’ala I Tungrorum Frontoniana
attesté sur un vase découvert dans le camp romain d’Arcobara/Ilişua
(Résumé)
Au cours des fouilles de 2009 dans le camp auxiliaire d’Ilişua (dep. de Bistriţa-Năsăud, Roumanie), en Dacie
Porolissensis, dont le nom ancien était Arcobara, a été découvert un vase (10 x 10 cm), sans doute destiné à la
consommation du vin. Trouvé dans la retentura sinistra, plus précisément dans la zone des stabula (écuries), il
présente un graﬃte gravé après cuisson (ht. des lettres: entre 0,5 et 1 cm); la lettre qui présente la forme la plus
particulière est le D. Il convient de lire, en écriture cursive, PRISCI DVPL, à développer Prisci dupl(icarii). Le sousoﬃcier Priscus, duplicarius dans l’ala I Tungrorum Frontoniana, l’unité auxiliaire stationnée à Ilişua, était donc le
propriétaire du vase. D’après le contexte archéologique (trouvailles de deniers, phase du camp de terre), on peut
dater cette marque de propriété du second quart du IIe s. ap. J.-C. (ou du milieu du IIe s.), sous le règne d’Hadrien
ou d’Antonin le Pieux, le duplicaire étant manifestement un pérégrin. Cet exemple d’écriture cursive sur céramique constitue un témoignage indirect, et d’autant plus précieux, de l’écriture quotidienne sur des supports
périssables (tablettes de bois, papyrus, parchemin) dans le milieu militaire.
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Fig. 1. Planul castrului de la Ilişua şi marcarea locului de descoperire
(Le plan du camp auxiliaire d’Ilişua et l’emplacement de la découverte)

Planşa I
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Fig. 1. Reconstituirea 2D a vasului
(La reconstituion 2D du vase)

Fig. 2. Detaliu loc de descoperire
(Détail avec l’emplacement de la découverte)

Fig. 3. Suprafaţa C/2009, caroul 5 – detaliu săpătură
(La surface C/2009, carré – détail de la fouille

Planşa II
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Fig. 1. Fotografie vas
(Photographic du vase)

Fig. 2. Desen vas
(Dessin du vase)

Fig. 3. Propunere reconstituire
(Proposition dfe reconstitution)

Fig. 4. Locul inscripţiei pe vas
(L’emplacament de l’inscription sur le vase)

Fig. 5. Foto inscripţie vas
(Photographie de l’inscription sur le vase)

Fig. 6. Detaliu inscripţie vas
(Détail de l’inscription)

Planşa III
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