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IN LEGATURA CU CARIERA LUI C. ARRIUS ANTONINUS 

La Romulus Malva in Dacia 5-0 descoperit (1970) o cărămidă 
rom:pnă cu o , i ln~cripţie grecească cursivă, păstrată acum la Mluzeu l orăşe
nesc din COTacal (in". 5912). Obiectul 5-0 conservat intact, măsoară :' 
44 X 27 X 7 cm şi are ~iterele inalte de 1-4 cm. Fig. 1. Scrierea 5-0 
execu1:ot cu un 'obiect ascuţit, Îno'inte de ardere cee-d ce contribuie În plus. 
la autenticitatea documentului. , 

Texlul inscripţiei 5-0 publicat prima dată de către subsemnat~1 in, 
două reviste din Român'ia 1 şi oonţi,ne lUrmătoo'rea Însemna re: 

" A~ptOS 'AVT6JVi:VOS 

01toc'nkos ~ock('}\1 
b>:1. uita-rtkos D.aA/-lO: 
'TW'J 
'Houlw rr<p~fnk, '!:Ol(u) ,m(omkOl?) 

Unul dintre redactarii de ,Ia Annee epigraphique (1973, p. 135, nr. 466)· 
a reprodus textul de mai sus cu următorul comentar : 

.. e. Arrius Anrtoninus consularis trium Daciarum, dans les annees 
175--177. apparcîtrait ici pour ·10 premiere fois mute dans le paste, equi 
va lent de Da-Imatie, transfert inconnu j'usq' il ce jour (et qui fait douter 
de I'authenticite :du document, d'autan[ que ,le IOflTI'u lai re adopte est 
insoli te). D'autre 'port ce document apporterait la preuve que son gouver
nement de Dacie a precede celui de P. Helvi"s Pertinox ce que A. STEI~I , 
Reichsb. Dazien, p. 47- 48 n'ovait pas pu preciser. Selan l'A, cette inscrip
tian commemorero'j,t le changement de gouverne'ur de la province de Dade, 
et en quelque s'orte la passation des pouvoirs ou cours d'une reconire 
qui dut avoir lieu il Romula Malva. Pour nous il s-agit d'un faux". 

Fă ră să ne spună precis, autorul rindurilor de moi 'sus Ilasă o inţe
lege că subsemnatul ar fi 'comis acest 10·1'5 epigra.fic ... Ceea ce i·1 deter
mină să pună /0 indoial.ă Q1utenticitatea documen1.!ul'ui sint mutarea 

1 D. Tudor, No uvel/es donnees epigraphiques re/ative s o C. Arrius Antoninus. 
consulc!ris Daciae et Da/matiae et o P. Helvius Pertinax, consularis Daciae, în Revue 
des Etudes sud-est europeennes, IX, 1973, p . 415-422 (citată În cont:nuore RcSEE) ş i 
Pontica, 7, 1974, p. 39- 47 (text românesc). ,Colegului 1. 1. Russu îi dolcrez numai desci 
frarea rindului 4 din inscripţia romulensă .. 
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. (necunoscută pînă acum) " lui Arrius Antoninus din Dacia În Dalmaţia, 
precum şi formularea' insolită a titlurHor consularu lui. 

După ce timp de a jumătate de sec~1 am descopedt şi am publicat 
peste 500 inscripţii latineşti 'sau greceşti, iată-mă acum dedmat tegula
rius el falsarius ... Cărămida respectivă se păstrează intactă şi inscripţia 
de pe ea este perfect lizibilă. Numa'i cine n-a vă.ut ari'Jinalul şi nu a 

·exami nat cu atenţie reproducerile date de mine, poate aduce asemenea 
grave Învinuiri in l egătură cu probitatea ştiinţif ică a un'ui arheolog 
septuagenar ... 

Că momentul transferului lui Pertinax ca legatus in Dacia n-a putut 
'fi precizat de ,către A. Ste:i'n, nu constituie lun a rgument serio;5. daoarece 
respectivul savant nu dispunea de această inform'aţie epigrafică. Expre · 
si ile "cons'ular 0,1 dadlor" şi "consular al dalmaţiJor" este titulatură carac

" teristică Orientului, folosită după moda elenistică, aşa cum a ară ta t 
H. Doicoviciu (v. n. 3). 

In Franţa, cei mai mari savanţi În domeniul epigrafiei greceşti, Jeanne 
şi Louis Robert, a'u reprodus textul lin scripţie i că rămid anului romulens şi 
au acceptat comentariile date de subsemnatul. Ei nu au găsit nimic "f<llş" 

-i n ,le9ă:tură ou acest important dooument 2, 

in România s-a'u ridicat proteste impotriva afirmaţiilor pripite din 
AnnI:p., de către H. Daiooviciu 3 şi 1. 1. Russu 4. Ioan Piso 5 a r·ea limt un 
stud iu detailat despre cursus honorum <],1 II'ui C. Arrius Antoninus, fără să 
găsească nimic ,.fo,lş" În inscripţia tegulară de la Romula Malva. 

" In studiul amintit (v. n. 1) am fromula! o serie de concluzii noi, În 
- legătură cu inscripţia lăsată nouă de către modestul oărămidar : 

1 °. C. Arrius Ant onin u.s l-a precedat pe P. Helvius Pertinax ca guve r
nator al celor trei Dacii; 2 °. Din Dacia, C. Arrius Antoninus a fost trans
"ferat in Dalmaţia (fapt cu totU'l necunoscut); 3°. Cumularea conducerii 
Moesiei inferioare cu a Dociei (eventual şi cu Moesia superioară) (] fost 
impu,să de războaiele mmcomana-sarmatice, Pertina'x fi.ind un vir milita
ris binecttnoscuti (situaţie de cumul ce se Va repeta În 170, ,dind 
M. CI Fronto guvenn'a DaGiile şi Moesia superioară); 4°. Anonimul gre
colon şi tegularius din capitalla Dadei Malvensis era perfect informat 
despre felul schimbării de guvernare, deoarece inregistra un "eveniment 
al zilei", despre care se vorbea pe străzile oraşului său - ' deci nu a comis 
ero ri de fapte: 5 o . Deoarece numele şi ~un.cţia Iru; Pertin10x apar În dat iv 

' ş i fără un verb, io'r gravareo textului dooumentului s-a centrat exact pe 
faţa cărămizii, ne-a făcut Isă credem că j ,nsoliipţia apare neterminată şi că 
ea continua pe ' o (1 dOlua cărăm idă, azi pierdută; 6 o. Am considerat ca 
,.foarte probabi,Iă" o intÎlnire la ~omula Malvo' a celor doi consulares, ca 

2 J. et L. Robert, Bull. epigr., 1976, nr. 493 (= Rev. elud. grec., t. 89, 1976, 
2, p. 503). 

3 H. Dai'coviciu, Pe marginea unei importante i.'1scripţii, in Steaua (Cluj -Nopoco), 
"febr. 1977, p. 9. • 

.. 1. 1. Russu, Inscripţiile Daciei in l'Annee epigraphique (1974), in Stud Celst Veche 
.Arh., 29, 1978, 4, p. 555-562, unde se critică aspru sistem ul de lucru si de slabă docu
.mentare a celor ce conduc azi această importantă publicaţie ştiinţifică. ' 

.5 ,. Piso, CarriEnes senatoriales (1) În Revue roumaine d'histoire, 1976,3, pp.465-481. 



IN LEGATURA CU CARIERA LUI C. ARRIU5 ANTONINU5 123 

"noul "urnit să fie informat asupra treburilor mil iroro-administrative din 
Dacia de că're cel ce-şi incheia.se mandatul" - intrevedere impusă de 
către .ăzboa iele de la Dunărea mijlocie; 7 °. C. Arrius Antoninus O' por
nit din Apu lum spre Dună're, oa să se imbarce in portu l Sucidave i, pentru 
călătorie pe apă spre Dalmaţia, iar Pertinax venea spre nord pe aceiaşi 
cale şi astfel s-au putut intilni 'Ia Romula Ma.Jva, pe atunci capitală de 
provincie şi 8°. Numai vilva produsă in oraş 'de această intilnire l-a 
indemnat pe modestul nostru tegu/arius să redacteze o sumară "eDO

nică diurnă". 

Ioan Pi.so, specializat in epigrafia' lat i nă, intr-un studiu privitor la 
cariera senatorulJu:i C. Arrius Antoninus 6, contestă o Iparte dintre oonclu
ziile ce am formulat mai sus. Constat şi de a·stă dată 7, că dacă in dome
niul epigrafiei. 1. P. are merite impo"rtanrte, in ceea ce priveşte analiza 
faptelor j"stonice oferite de i nscripţii Înceoi1că adesea concluzii 'Iipsite de 
temei. Multe d intre rezervele formu!'ate de către tinăr.u1 e<pigrafist, in 
legătură cu dooumentul romulens, nu-şi mai aveau rostul, dacă ţinea 
seamă de un eveniment extrem de important al acelor arni: războaiele 
lui Marcus Aurelius cu neamur-ile germanice şi sarmatice. Despre aces
tea, el aminteşte doar o singură dată şi foarte vag, in 'legătură .au carie
rele celor doi consulares 8. Numai amen i nţăril e barbare d in jurul Daciei 
explioă schimba-rea operată in conducerea provinciilor, drumul ur·mat de 
cei doi guve.rnatori, cum-u lui lui Pertinax, trimiterea În pacifica Dalmaţie 
a lui Arrius Antoninus, intiln irea din capitala Deciei Malvensis ş.a. 

Vom analiza pe rind 10ate aceste controverse şi În ordinea in oare 
le prezintă 1. P. in studiul său . 

.1. Nu poate fi o simpl'ă "assertion de D. Tudor que le texte <lurai! 
eu tune suite sur une seconde brique" 9. Am oliătat mai sus, felul cum 
este pic-sat textul linscripţiei şi lipsa verbul'ui după numele in dativ al 
lui Peminax (vezi şi fig. 1). Pe masa cărăm i darultui se găseau proaspăt 
turnate, una Iingă ahia, Inumeroase cărămizi aşa că, el putea dispune 
de un spaţiu suficient pentru a r'edacto o "cron-ică dilurnă" mai detoi'lată . 

2. Privitor la transmiterea "ofidaIă" a mandatului de guvernator a l 
Dacie i pentnu Pertiliax (imperium) sau numai o simp lă Întîlni're intre cei 
dai consulares, sint pasi b ile şi una' şi alta dintre aces1e două ipateze. 
Pentru prima, trebuie să avem În vedere faptul că Romula Malva se 
găsea I.a acea dată pe fnontiera Oltului di ntre Moesia inferioară şi Dacia 
Malvensis. Collul de sud-vest al Munteniei, de la' Dunăre pînă la Brazda 
lui Novac de Sud se găsea anexat pnovinciei de la sud de Dunăre 10 

Peminax putea trece Oltul intre S I ăveni şi Romula fără să mai aibă corn .. 
plicaţii ou imperium cel 'nou ". Naul guverna10r '" pătruns insă În Dacia 

6 Ibidem. 
7 D. Tudor. In legătură cu războiul lui Filip Arabul Împotriva corpi/er, Pontica, IX, 

1976, p. 89- 97 . . 
8 Piso, art. cit., p. 475. 
9 Ibid., p. 466. Părere adoptată şi de H. Doico· .. iciu. lac. cit. Remarc că desenu,1 

dat de L P. (art. cit., p. 465, fig. 1) este incomplet şi cu erori. 
10 D. Tudor. Oltenia romană, ·ed. IV-o. Bucureşti, 1978, p. 251. 
11 PJso, loc. c,it. 
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Molvensis pe unul dintre cele două mari drumuri din colţul ei de sud
est: fie pe 0·1 Oltului, fie pe 01 Sucidavei. Prezenţa concom itentă a lor 
in Ramula Malva a fost insă reală (fapt consemnat şi de 1. P.), intilnire 
im pusă de necesitatea informării detai lată a noului legatus al Daciei. 

3. Succesiunea g,uvernărilor provinciale ale lui C. Arri·us Antoninus 
propusă de noi: Do-cio·-Dalmaţia 12 este consdierată de către 1. P. "cliffi
cile a cancevoir" şi el propune: Dalmaţia (173-175) - Dacia (176-177) -
Cappadocio (178-180) 13 Se invocă ca argument faptul că ,,.I'ordre pro
pose par D. T. est improbable a cause de la position ocupee par la Dalma
tie dans les carrieres SEmatorio'les" 14, Pe cine să credem în \le, :;}ătura cu 
această controversă? Pe un martor ocular, cum a fost cărămidarul r:omu
lens, -care spune clar că personajul Inostr,u a fost mai intii legatus În Dacia 
şi apoi imed·iat, in aceeaşi ~uncţie , in Dalmaţ;,a? Sau pe oi. P. care nu 
ţine se.amă de faptul că · ne găsim în epoca " războaielor marcomano-sar
matice şi că insemna-rea de pe cărămidă nu poolte fi o inversiune anacro
nică ? Cum putem aşeza Dalmaţia inaintea Daciei, cind in această pro
blemă dispunem de un singur document, şi acesta, contrar ooiniei lui 
1. P.? De 'unde putea fi infor[nat modestul grecofon romulen's (probabil 
un orienta l), oă A"i,us Antoninus ven ise in Dacia' din Dalmaţia? Cum se 
face, că nicăieri in ce lelalte texte epigrafice privitoare la cariera lui 
C. Arrius Antoninus, el nu moi apare ca legatus Dalmatioe? Dacă din 
Dacia, el pleca direct in Cappadocia, cum pretinde 1. P., nu se ştia 
acest lucru pe străz il e Rom u.lei Malva? Era oare posibil CQ meşterul 
cărămidar să confunde Cappadocia cu Dalmaţia? Datele epigmfice de 
care dispunem, pot ele consti~ui îndi'caţii categorice in privinţa an'uiui, 
lunei şi zilei, pentru realizarea unor table precise p.rivitoare la -numirile 
şi plecările guvernatori lor din cele trei provincii, Dalmaţi'a, Dacia şi 
Cappadocia, in perioada' ani'lm 173-180 e.n.? In sfirşit, mandatul -
unui guvernator de provincie se indeplinea matematic, sau putea f i pre
lungit, redus 'sau chiar anula! i'nainte de instalare? . 

După cum s-a amintit ma'i sus, nedumeriri le provocate de textur 
cărăm i darului romulens trebuiesc p lasate În atmosfe ra situaţiei militare de 
la Dunărea Mij locie in aoi i 175-180 e.n. Pericolul germano-sarmatic soli
cita concentrări de forţe militare, cumularea conducerii provincii'lor şi o'le
gerea celor mai destoinici generali. Nevoile militare p rimau inaintea apli
cării unei stri cte ierarhii mil itaro-administrative. După nevoile momentu
lui, cursus honorum putea ·suferi diminuări sau atribuţii Siuperioo're. Un 
exemplu tipic în această privinţă ni-I oferă gravele evenimente milibore ce 
se petrec in Dacia la moartea lu i Traian, cind Hadrian nu,meşte la con
ducerea provinciei pe O. Marciu,s Turbo din ordinul ecvestru, În loc de 
un om din ta'gma senatorială, cum cere.'Q acest post. C. Arri,us Antoninus 
a trehuit să plece de la conduce rea Daciei, fi indca nu era omul care să 
facă faţă evenimentelor militare. În !Qsemenea sibuaţie, lui C. Arrius Anto-

',2 Tudor, RESE.E. XI, 3. 1973. p. 420-421 şi Pontica 7, 1974. p. 43-44. 
13 Pisa, art. cit., p. 477 urm., unde . analizează amănunţit intregul cursus honorum 

01 consularului C. Arrius Antoninus, 
14 Ibidem. 
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ninus trebuia $·ă i se găsească un loc într-o altă provincie. Nu poate fi 
vorba de o "retrogradare" Q ' sa În Dalmatia. Provincia respectivă nu mai 
adăpostea legiuni, . dar şi-a păstrat rangul consuhar pentnu L::;Juvernatorii 
sai, aşa cum recunoaşte şi 1. P. 15, Deci personajul nostru nu se putea 
considera nedreptăţit, ca t itlu . A. Jagenteufel, cel cme a studiat amăn;un
ţit cronol!ogia guvernatori-lor din Do'lma ţ ia, con?rată destule anomalii pri
vitoare la promovarea lor 16. 

4. Faptul că un singur document menţionează pIna acum guverna
rea' lui Arcrius Anton inus În Dalmatia - cel de la Rom-ula M,olva - oon
testat şi acesta, dovedeşte că şederea sa in această provincie a fost 
foarte scurtă. Am vă.ut că .1. P. ii acordă doi-trei ani (173- 175), fără să 
aibă o documentare precis'ă. Dacă ar fi zăbovit atîta timp În Dalmatia', 
această g-uvernare ar treb'ui să apară menţionată in multele documente 
epigrafice, lulterioare anilor 173-175, care ii î.nregistrea·ză cursus hono
rum 17, Tocmai această absenţă ar indica scurta sa şedere pe coastele 
dolmate sa'u 'Poate deloc. Ar fi posibH, ca din Dacia', el să fi pornit direct 
spre Roma, unde prin l egă[urile de care dispunea acolo, a putut obţine 
anularea mandatulu i !C·Q guvernator al Da-Imaţiei şi 'obţinerea altuia, pen
tru Cappadocia. lin acest Icaz, in al SăiU cursus honorum nu a mai figurat 
şi titlul de legatus Augusti pro praetore Da/matiao. De aceea, ni se pare 
cu totul hazardată afirmaţia lui 1. P. care <Crede că ... "est absalument cer
tain que ce fut C. Arrius Antoninus qui a ete le gouverneur de ,l,a Dalma 
tie pendant ' ces -annees (173-175) 18 deci tocmai in anii cind Ja·genteufeI 1• 

plasează acolo alţi guvernatori. 

În dorinţa 5a de a găsi un loc liber pent"u C. Arrius Anloninus În 
l ista 3uvernatorilor din Dalmatita, Întocmită cu competenţă de către 
A. Jagenteufel, 1. P. il inscrie forţat intre a'nii 173-1 75 e.n. - răstimp pen
tru care nu ne poate -aduce nici o informaţie epigrafică sau istoriro. 
Inscripţii le dalmatine şi cele din alte părţi oile imperiului nu puteau inre-

1S Ibidem. în Annf.p., foc. cit ., se arată că cel din Dacia era "un post equivalant 
de Dalmatie". 

16 A. Jagenteufel Die Stat/halter romischen Provinz Dafmatien von Augustus bis 
Diok letian, Wien 1958, p. 48-51 şi 127 ; ef. şi P";so, art. cit. ,. p. 467-470. Asemenea per· 
turbări de guvernare provocate de ca sus belfi se Înregistreaza şi În Cappaclacia, ef. Pisa 
ort. cit., p. 470- 477. . 

17 Toate menţionate de Pisa, art. cit., p. 476-481. Cf. si cele două inscriptii ono· 
dfice de la Ephes, publicate de D. Knibbe, Jahresh. Oster. ·Arch. fnst., VI li, 196'6/1967, 
Bbl. col. 9-12 (ef. Annfp., 1971, 456 şi 458), Faţă de Piso, Knibbe stabileşte o succe· 
siune diferită o guvernărilor lui C. Arrius Antoninus : Cappadocia (172-175). Dacia 
(175- 178) şi Asia (184-185). Şi de astă dată, nu figureaza Dalmaţia. Menţionăm de 
(lsemenea şi părerea lui J. Calin, L'Empire des Al1lonins ett les martyrs goulois de 177, 
Bonn, 1964, p. 46 şi n. 171, c::;re studiind detai!at opera lui C. ArrÎus Antoninu,s În pro· 
vinciile orientale, ajunge la concluzia că acesta o condus Coppodocia. Între anii 
175-177, deci În anii cind alţi au to ri ÎI situ i o.:ă in Dacia (inf. Praf. Franca Sortari). 
A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Bl1dapest, 1944, p. 47, credea că el a guver· 
nat Dacia, după Cappodocia. 

111 Pisa, art. cit., p. 480. 
19 JagenteufeL op, cit., p. 468- 469. 
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g istra 'această funcţie? Răstimpui pentru care Arrius Antonin-us fusese 
destinat conducerii Dalmatiei, trebuie căutol intre guvernările lui M. Didius 
lulianus (176- 177) şi C. Vettius Sabinianus .Iulius Hospes (178- 179) (pe , 
baza tabelului Întocm it de A. Jagenteufel). Insemnarea de pe .cărămida 
romu l ensă surprinde, ca şi in cazul I'ui Q, Pomponius Falco;>() (mutat din 
Moesio inferioară in Britannia), momentul plecării dintr-o provincie in alta. 

5. Pentru a Întă,ri opinia sa, că din Dacic, C. Arrius Antoninus 1$-0 

dus direct În Cappadocia, 1. P. arată.că drumul ,lui cel mai scurt spre 
Dalmatia, "rebu ia să fie prin Banat, apoi mai departe, prin Moesia supe
rioară. Intii-ni rea cu Pertinax la Ram-ula Malva 6-or explica prin aceea că : 
"La raute a,u long de la va,lIee de l'Olt tra-hit clai'rement I'intention de 
C. Arrius Antoninus de se d:iriger vers 'l'Orient", - , navigînd pe Dunăre, 
apoi pe "mare. pînă intr-un port maritim al Cappadaciei 21, Şi de astă 
dată, 1. P. nu ia În ,consideraţie starea de război Ce periclita vestul Dadei 

, din partea ioazigilor, ameninţaţi in acei ani 'O deveni provincia romană 
Sarmatia 22. Nu prin Banat se găsea drumul cel mai carosabil dintre 
Apu lurri - locul de plecare a l guvernato"ului - şi Dunăre - locul lui de 
imbarcare sau de trecere peste fluviu. Calea cea dreaptă şi bine intrei i
nuta, fără urcuşuri şi coboriri ostenitoare se construise din inima Daciei
carpatine spre defileul Oltului. In ca'zul odnd guve[ natorul se imbarca 
intr-un port de pe malul bănăţean 0,1 Dunării (ca Dierna), nu putea 
naviga in bune condiţii Ipină În Dalmatia. Dacă urma numai o ca le -tere"s
tră se puteau ivi greutăti :importo-nte de transport, din ca,uro ingusti mii 
drumului săpat În stincă pe malul drept al fluviului in zona Cazanelo r şi 
apo_i pe drumurile proaste şi î'nţesate de lotrones din Dardania. 

Dar impedimentul cel mai mare pentl'1u o călătorie pr:in Banat şi 
Moesia superioar,ă il constituia pent,ru guvernator, nesiguranţa.lazigii infil
traţj În cîmpia Banatului şi dinco lo de Tisa, puteau ataca direct sau prin 
cete prădalnice convoiul de vehicule al guvernato"ului, folosindu-se de 
intu_necimea codrilor şi de ţinuturile accidentate. Este necesar să avem in 
vedere că acest convoi era destul de mare şi dif,icil in mişco'rea teresiră. 
in Dacia , C. Arrius Ant'oninus Îşi adusese pe oi săi 23 care plecau şi e i 
încărcaţi de bag~aje. Ca orice guvernator de provincie, el strinsese destule 
bunuri ce urmau a fi transpoctete la Roma sau pe alte proprietăţi ale sale, 
din Occident. In asemenea situaţie, cel mai bun itinerar, după străbate
rea vă i i Oltului şi poposlu,1 din Romula Malva pentr,u intrevederea cu Per
tinax, era o imba·rcare in portul dun:ărea n al Sucidavei. Corăbiile îf 
puteau transporta În dep'lină si, ]uran ţă pe fluvi'u şi pe mări, int r-un,,1 din 
porturile dalmatine - desigur după un ocol mai mare. 

2Q AnnEp., 1957. 336: ef. Tudor RESEE, XI, 3, 1973, p. 421 ş i Pontico, 7. 1974, p, 44. 
2 1 Piso, art. cit., p. 174 ; părere acceptată ş i de către H. Oaicoviciu, loc. cit. 
2 L. Balla, Acta dos. Univ. Scient. Oebrec., VII, 1971, p. 73-76 şi A. M6csy, ibid. , 

p. 65 urm. 
23 AnnEp .. 1931 , 123-124. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

11'1 ZUSAMMENHANG MIT DER LAUFBAHN C. ARRIUS ANTONINUS' 

Der Verfasser wirft einen RUckblick Liber einen in Romula Ma lva in Dakien (1970) 
entdecken romischen Ziegelstein mit griechischer Kursivinschrift. Die Wiederbesprechung, 
dieses Ziegelsteines liegt der falschen Deutung eines franzosi schen Autors zugrunde, d;e 
sich ouf den Inholt der Inschrift und den h'i storischen Rohmen des 2. Jh. in Dakien, wo 
die lo ufbahn C. Arrius Antoninus' wirkte. bezieht. 

Die Arbeit beweist, ouf Grund wissenschaftlicher Basis, die Ec htheit cler Inschrift 
und bringt politische und militarische Beweise fUr clie Anwesenheit C. Arrius Antoninus" 
im romischen Dakien. 
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