UN CAVALERIST DIN ALA PANNONIORCM LA CARNUNTUM

,

Intr-o locuinţă particulară din Bad Deutsch-Altenburg (Niederosterreich, 2 km est de Carnuntum)
se afla o stelă funerară a unui cavalerist din ala Pannoniorum. Stela a fost descoperită în grădina
respectivei locuinţe'. Piesa nu a fost până la ora actuală publicată, nefiind cunoscută decât de un număr
restrâns de specialişti.
Stela funerară este din calcar. Piesa se păstreuă fragmentar, lipsind colţul superior stâng şi partea
inferioară. Pe cclc două margini ale câmpului inscripţiei este măcinată, mai afectată fiind partea stângă.
Dimensiunile piesei sunt de 80 x 57 x 24 cm. Dimensiunile literelor sunt în rândurile 1 - 3 de 7 cm. în
rândurile 4 - 7 de 6.5 cm, iar În rândul 8 (ultimul) literele sunt păstrate fragmentar.
În registrul superior al stelei funerare se păstrează fragmentar o redare stilizată a unei flori. O
ramă dublă desparte registrul superior de câmpul inscripţiei.
În rândul Întâi se păstreză doar ... SAGRJ F, partea stângă fiind distrusă (fig. 1 ). Literele păstrate
indică filiaţia defunctului. Datorită stării fragmentare a piesei nc este imposibil să aflăm numele
defunctului. Numele tatălui trebuie să fi fost SAGRVS sau AGRVS. Inclinăm să credem că varianta
SAGRVS pare mai plauzibilă deoarece "S" este foarte aproape de restul literelor pentru a crede că ca
provine de la prenumele defunctului. Acest SAGRVSIAGRGS este cunoscut în inscripţii ca şi cognomen2
În rândul2 partea stângă este puternic erodată. Din prima literă a cuvântului se mai păstrează doar
partea inferioară a unei linii verticale, iar din partea de sfărşit a lui literele MA (fi g 1). Cuvântul respectiv
- datorită stării fragmentare poate avea mai multe Înţelesuri. Conform onomasticii latine, putea fi
cognomen, dar este greu de crezut că un cavalerist dintr-o trupă auxiliară care a servit doar patru ani să
fi avut deja tria nomina. O altă ipoteză ar fi că acest cuvânt indică oraşul de unde provine cavaleristul.
Însă trebuie remarcat faptul că În tot restul inscripţiei nu apare gradul sau funcţia pe care respectivul a
îndeplinit-o în cadrul unităţii de cavalerie. Dacă locul de provenienţă poate lipsi, poziţia în cadrul trupei
a soldatului este întotdeauna prezentă în inscripţiile militarilor. Aşadar primul cuvânt din rândul 2 indică
gradul/funcţia din ala defunctului. Datorită literelor păstrate şi a faptului că individul a servit doar patru
ani intr-o unitate de cavalerie - puţin probabil să fi inaintat la un grad militar - cuvântul este [turlMA
subunitate de cavalerie, iar cuvântul următor reprezintă numele dccurionului turmae-Î. Acest nume este
;v1VRCVS sau MURCIVS. Posibilitatea ca litera de la inceputul rândului J să fic "G" este foarte mică
intrucât nu se cunoaşte până la ora actuală in onomastica Imperiului Roman nici un MVRGIVS'.
Rândul 3 cuprinde ultimele două litere din numele decurionului şi numcle unităţii în care a servit
respectivul cavalerist (fig.l). Numele unitătii se continuă şi in riindul 4 unde prima literă "o" este parţial
distrusă fără a pune Însă probleme de identificare.
In rândul 5. care cuprindea vârsta defunctului şi perioada de serviciu militar. prima literă este
complet distrusă. Dar se cunoaşte faptul că vârsta optimă pentru recrutare in armata romană era Între 18
şi 23 de ani'. iar cavaleristul din ala Pannoniorum a servit doar patru ani. Ţinând seama şi de spaţiul
erodat de pe inscripţie, În care nu poate Încăpea decât o singură litera, se poate completa cu litera X
Astfel că vârsta de 25 de ani este În concordanţă cu cei patru ani de serviciu militar.
Rândul 6 conţine formula funerară h(ic) s(itus) e(st).
In rândul 7 prima literă din numele celui care ridică monumentul În calitate de moştenitor este
parţial distrusă. Fragmentul păstrat poate rraveni fie de la litera C tie de la litera G Mult mai
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probabil ca numele să fie GAVIVS decat CAVIVS deoarece primu l se Întâlneşte foarte des, În s pecial

In Pannonia şi Noricum, în timp ce al doilea este cunoscut doar In două inscripţii din Italia'.
Ultimul rând conţine formula de d edicaţie . Deşi păstrat fragmentar , nu există nici o îndoială Cii
c,tc formula POSVIT. aici In

v arian t a

[p]OSIT. Această formă a lui "posuit" este lntâlnită des în

inscripţiile din provinciile Pannonia şi Dalmaţia In secolul I p.Ch'. Ea der ivă din transformarea vocalelor
"li"

şi "i" În diftongul " ui " iar u l te rior În vocala "iti, astfel efi "poslIit" apare ca "posit"'.
,

Astfel inscripţia poate fi aClIm completată:
... SAGRI f(i!ius)/[tur]MA MURICI ala(e) Pann/ro]nior(um), ann[orum]! [x]XV, stip (endioru m )
IV! h(i c) s(itus)e(st)/[g1AVIVS heres! [po1 s it .
,

In traducere:

" ... Iiullui Sagrus (călăreţ) în turma lui Murcius!\'1urcus din ala Pannoniorum, a trăil2S de ani.
a servit În armată 4 ani. Gavius. În c alitate de moşten i tor. i-a pus (monumentul)."
Această stelă funerară este singura până în m omentul
de faţă care alestă un cavalcrÎst din ala Pcmnoniorwn la
Carnulllum. După numele tatălui nu se poate spune cu
certitudine dacă individul este de or i ginc panonică. Se
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cunoaşte însă faptul că până In mij locul secolului r p.Ch.
recrumrile în trupel e auxiliare de pannoni s,au făcut cu tineri
proveniţi din sudul Pannoniei'. Este posibil ca şi defunctul sii
provină din această regiune. mai ales că a servit doar 4 ani 111
turma lui Murcius/Murcus ca simplu călăreţ.
,

In ceea ce priveşte unitatea de cavalerie din care făcea
pal1e respectivul, a/a PUI711oniorum, se ştie că în timpul
domniei lui Augustus se afia În Dalmatia' unde este atestată şi
de

o

stelă funerară a unui duplicarius de origine hispanicălU

Sub Tiberius sau Cali gul a unitatea de cav alerie este mutată In
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CarnUl1fUml'2. Această linie era considerată una dintre cele mai
imp ol1ante din cadrul sistemului defensiv al Împcriului Roman
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În zona provinciilor Pannonia şi Noricum". Probabil în timpul
,

domniei lui Nero� ala Pannol1iorum este transferată la
An·abana (Gyiir) cu rol de apărare a Iimes-ului Între Carlllmlum şi Brigelio dar, totodată, având şi un rol
strategic

intcrior. Castrele de la Carmllllllln, ArruhrJ/l{l şi B arbol ya alcătuiau triunghiul care avea ca rol
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strategic supravegherea Micii Câmpii a Pannoniei'4 Dealtfel, prezenţa unei unităţi de cavalerie pe iimes
ul pannonic în perioada preflaviană este cât se poate de firesc. Politica strategică a Imperiului era în cpoca
respectivă de împânzire a graniţelor care ridicau probleme cu alael'. Odată cu expansiunea această
politică se schimbă, trupele de cavalerie alternând cu cele auxiliare de infanterie16.
Sub Flavieni, ala Pannoniarum mai era la Arrabolla, dar la sfârşitul dinastiei ea nu mai apare
menţionată in diplomele militare din Pannonia. Posibil ca unitatea să fi fost mutată in Moesia, unde. în
diploma militară din anul 99 p . C h . apare ala 1 Pallnonioruml7 Transfer ul trupei poate să fi avut loc chiar
mai devreme, întucâ! Într-o diplomă militară din anul 88 p.Ch . apare ala 11 Pal1nonioruml" ceea ce
presupune existenţa la acea dată a ala- ei J PannOniOr1lll1.
Pentru datarea inscripţiei este greu de precizat o dată exactă. Cel mai probabil că stela a fost pusă
cândva la mijlocul secol ul ui I p.Ch. şi până la sfârşitul dinastiei Flavienilor, când trupa a staţiona! la
An"abona.
-

In ce priveşte prezenţa acestui cavalerist la Carnuntum cste dificil de spus pe baza unei singure
inscripţii dacă ala PannoniorullJ a fost cantonată pentru o scurtă perioadă la Carnumum.
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A RIDER FROM ALA PANNONIORUM AT CARNUNTUM
SUMMARY
A German vers ion of this study \ViII be published in Carnuntum Jahrbuch, 1996 (forthcoming).
'!'his study concern a funcrary stela which was [ound in a pri vate garden in Bad Deutsch-Altenburg (Lowcr
Austria, 5 km near Carnuntum). The piece is made in calcar stane and it is fragmentary prcscrved. Until

1l0W

it was

unpublishcd.
Vv'e can complete the inscription of the steJa except the name of the rider because there are
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Ietter

reminiscences from his name.
The translation of the inscription is:
"... son of Sagrus. (rider) in MurcusiMurcius equadron, lived 75 years, served in army 4 years, here is
rcstcd. Gavius as hcir raised (the monument)."
This funerary monument is the onIy onc which attests the presence af the cavalry unit a/a Pannol1iorum
at Carnuntum.
The rider scems ta carne from South Pannonia, the place for thc most rccruitmcnts in Pannonian troops in
the I century A.D.. The first place of ala Pannon iorum \vas in Dalmatia from wherc the troop was transferrcd ta
Pannonia under Tiberius' ar Caligula's reign. Thc troop stayed first at Gyaloka (Sopron/Odenburg komitat) and then
at An'abona (Gy5r). Thc unity had a dual strategical rol. It had to must defend the boundary zone between

Carnuntum and maintained the peace in Little Pannonian Plain.
At the end of the Flavian dynasty the troop was transferred ta Maesia.
for the dating of the rider funerary monument

\Ve

can only say that it was raised in the middJe afthe Ist

century A.D. until the end of the Flavian dynasty.

At the same time it is very difficult ta say an the basis of one inscription that ala P

an

non iorum

stationed

for a short time at Carnuntum.
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