
CÂTEVA PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MONUMENTELE EPIGRAFICE 
" 

AL'E COHORTEI I SAGITTARIORUM LA TIBISCUM 

Printre trupele auxiliare romane de arcalii, puternic legate de istoria militară a Daciei romane, se 
numără şi cohors l Sagittariorllm. Trupa este formată din 500 de oameni (quingenaria), a luat fiinţă În 
timpul dinastiei iulio-c1audiene şi a staţionat până la războaiele dacice ale lui Traian în Germania pe Rin. 
Din secolul al II-lea, unitatea a făcut parte din armata provinciei Dacia Superior fiind atestată prima oară 
aici printr-o 'epigrafă; descoperită la TibisClIlIl. Epigrafa datează din 165 pCh., este fragmcntară şi părţi 
din ea se păstrează În colectia Muzeului Banatului. 

Marius Moga', descoperitorul inscripţiei, nercu�ind să o scoată în Întregime din săpătură, a 
publicat-o in felul următor': 

IMP CAES DIVI ANTO-
NINI FIL DIVI HADR 
NEP DIVI TRIANI PART 
PRONEPOTI DIVI NER
VAEABNER M AVREL 
ANTONINO AVG AIUvIE
NIACO PART MAX IMP . .  TRIB 
POTES XVIII COS II! 
COH I SAG 

lmperatori Caesari divi Anto
nini filio divi Hadriani 
nepoti divi Traiani Partiei 
pronepoti divi Ner-
vae abnepoti Marca Aurelio 
Antonino Augusta Arme-
niaco Partico Maxima Imp .. Trib 
Potestatis XVII! Consuli !lI 
Cohors J Sagittariorum 

Domnia sa se bazează în lecturarea textului, 
descoperirii, când probabil inscripţia era Întreagă'

pe ceea ce a putut să citească În momentul 

Epigrafa a fost apoi rcpublicată în colaborare cu 1. 1. Russu În Lapid. /vluz. Bal7at' şi În IDR, III! 1'. 
o 

Cu această ocazie, autorii oferă şi un desen al ei şi o primă traducere a textului: "Impiiratului Caesar 
răposatului Antonius fiu, al răposalului Hadrianlls nepol, a lui Traian Particul străncpot, al răposatului 
Nerva /5/ străstrăncpot, (lui) Marcus Aurelius Antoninus Particul maximus, imperator a lI-a oară, cu 
puterea tribuniciană a 19-a oară, consul a treia oară, cohorta 1 săgetători (arcaşi a pus monumentul)". 

, 

In toate aceste publicări lectura inscripţiei nu cunoaşle modificări, excepţie făcând anul tribuniciei 
potestatis care la dl. Moga este XVIlJ iar la dl. LI. Russu este XVlJlI, corect fiind cel din urmă6 Această 
lectură s-a Încetăţenit şi În literatura de specialitate; majoritatea cercetătorilor acceptând ideea că dl. 
Moga a văzut astfel epigrafa. 

Dcoarece o serie de date şi informaţii referitoare la descrierea inscripliei sunt confuze ori 
necorespunzătoare şi având reţineri asupra lecturii textului ne propunem În cele ce urmează realizarea 
unei prezentări corecte cu privire la monumentul în cauză. 

1 

2 

3 
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Inscripţia a fost descoperită în martie 1972 În basilica principiei castrului mare de piatră (IV) de 

i' .... 1arius MogJ, cercetător şi fosi director al Muzeului Banatului. iJ.ctualmentc pensionar, a intreprins primele săpături 

arheologice sistematice la Tibfscllm de după cel de allI-len rftlboi mondial. Domnia sa il sustinut campaniile de săpături 
la Tihiscum între 1964-1977, ck tiind continuate an de an până ziua dt: azi de praf uni\', dr, Doina Bi-nea, 

M, r...loga, in Tihiscus, IlJ/1974. p.129-130. 

fbidem. 

M. Moga, 1. 1. Russu. Lapidaru! }{uzeltfu; Banatului, 197·" 2. p.8-IO. 

1. L Russl1 şi colab .. Inscrip/iile Dacie; Romalle. 1977, \'01. 1I1!1. 130. p.148-149. 

Xli cred�m că poate fi vorba de () greşeală accidentală de tipărire dcoarect' atât in textul insl:rip\Îci cât şi În întregirea 

realizată dt: dl. M. Moga se pot obsl:l"va acdeaşi inadv'crtente. 
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Fig.\. Inscripţia de la Tibiscum. a. Textul după M. Moga şi 1.1. Russu; b. Lectura nou propusă 

la Tibiscwn, fixată dc blocul dintre încăperile E şi F'. Blocul cu inscripţia măsura inţial, conform spuselor 
d-Iui Moga: 130 cm înălţime, 100 cm lăţime la bază, 60 cm grosime'. La descoperire epigrafa 
confecţionată dintr-un calcar extrem de friabil, de culoare gălbui-cenuşie, cu textura granuloasă s-a 
despicat în mai multe bucăţi. Fragmente cu textul inscripţiei au fost duse la muzeu, restul monumentului 
rămânând in situ în zidul principiei9 Textul nu s-a mai putut restabili în întregime. Dimensiunile lespezii 
alcătuite din lipirea fragmentelor inscripţiei sun!: înălţime 60 Col, lăţime 50 cm, grosime 7 cm. Textul 
prezintă următoarele caractcristici: 9 rânduri, suprafaţa aprox. 45 x 49 cm (2205 cm' ; scriere Îngrijită. 
cu multe ligaturi (r. T+R, N+I+P; 1'. 4 N+E); înălţimea literelor este În general de 4 cm; distanţa Între 
litere variază Între 1-2 cm; distanţa Între rănduri; 1,5 cm. 

Primele 5 rândur i nu prezintă dificultăţi În citire, fiind ocupate cu numele Împăratului Marcus 
Aurelius şi relaţiile lui de rudenie cu Împăraţii anteriori. Din rândul 6 se poate vedea doar NINO care face 
parte sigur din cuvântul Antonino, după care inscripţia este spartă. Cu greu pot fi remarcate În continuare 
in partea superioară vârful ascuţit de la un A, apoi O hastă oblică de la un V şi o buclă de la o literă 
rotundă. Bazându-ne pe aceste semne dar şi la faptul că după numele Împăratului urmează în titulatura 
sa epitetul Augustus, propunem ca şi dl. Moga şi dl. 1. ). Russu lectura AVGIO Mai rămâne după acest , 
cuvânt un spaţiu liber de aprox. 2 litere în care nu ştim încă ce era scris. In rândul 7 situaţia este şi mai 
confuză. Din acest rând se păstrează pe la mijloc doar litera X precedată de hasta oblică de la un A. După 
aceste litere urmează un 1, un M şi fragmente de la 2 litere: un R şi un B probabil. Rândurile 8 şi 9 sunt 
citibile, ele păstrându-se aproape integral. 

Având astfel o vedere de ansamblu asupra textului inscripţiei, ne dăm seama că în rândul 7 este 
trecută titulatura împăratului, a neamurilor şi popoarelor Învinse de către acesta. Lectura propusă de 
domnii M. Moga şi 1. 1. Russu este Armeniacus şi Parthicus Maximusii Cel din urmă titlu Însă este mai 
greu de acceptat deoarece M. Aurelius devine Parthicus Maximus abia În 166, ceea ce contravine cu anul 
XIX al tribuniciei potestatis, care ne indică clar anul 165". Totodată trebuie amintit că anul 166 este 
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D. Ben .. , P. Bona, Tibiscum, Bucureşti, 1994. p.47-49; M. Moga, Op.Cil., p.129 ; lDR, 1JI. 1, 130. 

lOR. 111, 1, 130. 

Ibidem. 

Ibidem. 

Ibidem. 

R. C_gnat, Cours d'epigraphie latine, Paris, 1914. p.199·200. 
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deosebit de important în cariera lui M. Aurelius. Odată cu câştigarea războiului împotriva perşilor, pe 
lângă titlul de Parthicus Maximus împăratul mai primeşte şi titlul de Medicus şi Pater Patriae, iar armata 
il proclamă imperator a IV -a oară". Toate aceste titluri nu figurează în spaţiul inscripţiei. De aceea mult 
mai probabil textul inscripţiei ar fi: 

IMP(eratori) CAES(ari) DIVI ANTO
NINI FIL(io) DIVI HADR(iani) 
NEP(ati) DIVI TRAIANI PART(hici) 
PRONEP(oti) DIVI NER-

). VAE ABNEP(oti) M(arco) AVREL(io) 
ANTONINO AVG(usto) AR-
MEN(iaco) PONT(ifex) MAX(imo) IMP(eratori) II TRIB(uniciae) 
POTES(tatis) XVlIlI CO(n)S(uli) II! 
COH(ors) I SAG(ittariorium) 

Trad: "Împăratul Caesar, fiul lui Antoninus cel trecut Între zei, nepotul lui Hadrianus cel trecut Între zei, 
strănepotul lui Traianus, Învingătorul parţi lor, cel trecut între zei, străstrănepotul lui Nerva cel trecut Între 
zei, (lui) Marcus Aurelius Antoninus Augustul, învingătorul armenilor, mare pontif, aclamat de două ori 
(?) ca imperator, Învestit pentru a XVIIIl-a oară cu putera de tribun, consul pentru a III-a oară, cohorta 
1 de arcaşi (a ridicat monumentul)"". 

* 

o cercetare a tegulelor cohortei J Sagillariorwn de la Tibiscum a evidenţiat două tipuri de 
ştampile: 
Tipul A: COH I S (ştampilă În tabula ansata, literele in relief) 

108 x 2 8  mm, hl. 25 mm, ligatură O"'H. 
cf. iD/?, III, 1,251; Lapid. Muz. Banal, 55, a: M. Moga, Tibiscus, 111/1974. p.129. 

Tipul B: C I  S (ştampilă liberă. literele incizate) 
60 x 30 mm, hl. 30 mm, 
er. lDR 111, 1,252; Lapid. Muz. Banal., 55, b; M. Moga, TibisclIs. 111/1974, p . 129. 

Primul tip de ştampilă a fost găsit pe o ţiglă in groapa de cenuşă din fata unui cuptor dintr-un 
atelier de olărie din vicusul militar". Ţigla cu această �tampilă este deocamdată o descoperire singulară 
în vatra anticului Tibiscuml'. Paradoxul Însă. În literatura de specialitate. acestei ştampile ii corespund 
mai multe desene diferite. 

jn desenul d-Iui M. Moga litera C se con/lllldă cu un G iar lui I roman Îi lipseşte bara transversală 
deasupra. Corect marcate În'desen ni se par semnele despărţitoare dintre H şi 1(1) şi 1(1) şi S, semne care 
lipsesc Însă din desenele publicate În Lapidar şi fOR. De aceea considerăm ca standard pentru acest lip 
de ştampilă desenele d-Iui O. Bozu cu ştampilele de pe tegulcle de la ZăvojI'. Acestea sunt identice ca 
dimensiuni şi grafia literelor cu ştampila tibiscensă1'. 

Referitor la al doilea tip de ştampilă; acesta s-a descoperit pe material tegular divers (ţiglă şi 
cărămizi) doar În aria Tibiscum-ului (castrul mic de pământ şi de piatră, vicusul militar şi templul lui 
Apollo). Tegule marcate cu aeest tip de ştampilă s-au găsit În cantităţi mai mari În comparaţie cu primul 
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Ibidem. 
in :;prUinu! ipotat:i noastre aducem şi textul diplorm:i mi!it<-tre de la (iilfiu (IDR. 1, 18), din21 iulie 164 unde impăratul 

are acelea,:,i titluri. 
M. \1oga, op,cit., p.129; D. Bcnca, P. Bona. op.cil.. p.9-' 

Ibidem. 
O. Bo:lU, în Banatica, IV/1977. p.131. 

Ibidem; IDR, JII, 1. 251. 
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tip, dar nu predomină faţă de alte ştampile de la Tibiscum". 
Numărul redus de material epigrafic lăsat de această trupă la Tibiscum, ne dă impresia că unitatea 

a tost adusă, mai degrabă un detaşament al ei, pentru a participa la lucrări edilitare sau eventuale lupte , 
ce s-au dus În această regiune. In orice caz nu se consideră că unitatea a putut staţiona timp indelungat 
la TibisclIm'o Analizăndu-se insă cu atenţie contextul straligrafic În care au fost descoperite tegulele 
ştampilate s-a stabilit că trupa de arcaşi este prezentă în această zonă Încă din primii ani după cucerire. 
Ea construieşte aici castrul mic de pământ şi de piatră (II)" şi în timpul lui Marcus Aureli!!s ridică, 
Împreună cu celelalte trupe din garnizoană: Cohors 1 Vindelicorum şi Numerus Palmyrenorwn 
1'ibiscensiul/1 castrul mare de piatră (IV). 

Diploma militară din l aprilie 179, descoperită la Drobeta atestă prezenţa cohortei 1 
Sagillariorum încă la acea dată în castrul de la Tibiscum". Ea este mutată la Drobeta probabil cel mai 
devreme pe la srarşitul sec. II p.Chr. unde va staţiona până la retragerea aureliană. 

" 

20 

21 

22 

CĂLlNTIMOC 
Universitatea de Vest 

Timişoara 

D. Benea, P. Bona, op.cit" p.108; D. Bcnca, în Studii de istorie a Banatului, XVI/1993, p.99. 

M. Moga, op.ci/ .• p.l31. 

D. Benea, Op.cil., p.91-1 04; D. Benea şi P. Bona, op.cil .• p.38. 

1. Pisa, D. Benea, în ActaMN, XXI1l984. p.111-124. 
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BEMERKUNGEN ZU DEN EPIGRAPHISCHEN DENKMĂLERN 
DER COHORS 1 SAGITTARIORUM AUS TIBISCUM 

ZUSAMMENF ASSUNG 

121 

Bei einer grUndlichen epigraphischen Untersuchung der einzigen aufgefundenen Steininschrift, die die 

Einheit in Tibiscum erwăhnt, kann man ohne Zweifcl bemerkcn, daS die vorgeschlagene Lesart in der fruheren 
Literatur nicht dic beste ist In dicsem Sinne sind wir der Meinung, daB die Inschrift folgendennaJ3en ergănzt werden 
sollte: 

IMP(eratori) CAES(aari) DIVI ANTO
NINI FIL(io) DlVI HADR(iani) 
NEP(oti) DlVI TRAIANI PART(hici) 
PRONEP(oti) DlVI NER-

5. VAE ABNEP(oti) M(arco) A VREL(io) 

ANTONINO A VG(usto) AR-
MEN(iaco) PONT(ifex) MAX(imo) IMP(eratari) U TRIB(uniciae) 

POTES(tatis) XVIIII CO(n)S(uli) UI 

COH(ors) I SAG(ittariorum) 
Die Einheit ist noch bekannt durch cine einzelstehende gestempelte Ziegel. Bei einer aufmerksamen 

Analyse der Zeichnungen, die in der Fachliteratur bekannt sind, kann man bcmerken, daS sich die Zeichnungen van 
Autor zu Autor unterscheiden. Deshalb schlagen wir als Standard die von O. Bozu veroffentlichten Zeichnungcn 

der gestcmpelten Ziegeln aus Zăvoi vor. 
Diesc Ziegeln aus Zăvoi sind nach Graphie und Masse identisch mit den gestempelten Ziegeln aus 

TibisCUI1l. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

Abb. 1. Tibiscunz; a) Die Inschrift (nach M. Maga und 1.1. Russu); 

b) Die Ilcu-vorgeschlagene Lesati. 
Abb. 2. Typ. A. a) Der Stempel der Ziegel von Tibiscum (nach M. Maga); 

b) Der Stempel der Ziegel von Tihiscum (nach 1. 1. Russu); 
c) Die Stempel der Ziegeln von Zăvoi (nach O. Bozu); 
Typ. B. a) Die Stempel der Ziegeln van TiblsclIIn (nach M. Moga); 

b) Die Stempel der Ziegeln von Tiblscum (nach 1. 1. Russu). 
Abb.3. Tibiscum. Fundort der Inschrift. 


