
!\, ARICESCU 

NOTA DESPRE INSCRIPŢIA LUI HELIUS 
DESCOPERITA LA TOPOLOGU 

Printre inscripţiile latine din Dobrogea de curînd publicate 1, se 
află şi un fragment de altar funerar 2, descoperit cu cîţiva an'i în urmă 
la marginea comunei Topologu (judeţul Tulcea), unde se găsesc urmele 
unei aşezări romane 3. Monumentul, pus în legătură cu alte documente 
epigrafice, poate prilejui 'un comentariu mai amplu decît cel făcut de 
editorul său, 

Din altarul funerar se păstrează partea! din mijloc, cu ultimele rîn
dw'j ale iscr'ipţiei 4 (fig, 1) : 

FIDIVS 
HELIVS 
DOMO 
AMVRIO 
VIVOSI 

BI 
F C 

1 V. H. Bauman, Note epigrajice, în SCIV, 2~. 1971, 4, p. 507 . 
2 Editorul, la descrierea monumenLului, il numeşte "altar votiv" (p. 597), dar 

ta explicaţia figurilor (p. 509, 600), îl denumeşte corect. 
3 In aceste părţi, a existat un important centru de locuire în epoca romană. 

In apropiere de Topologu, la Sîmbăta Nouă, au fost descoperite numeroase vestigii, 
printre care şi Un număr mare de opait,e, provenite. se pare. dintr-un atelier local. 
Materialele se află în depozitul Muzeului de arheologie din Constanţa, fiind inedite. 
Opaiţele sînt menţionate de C. Iconomu 1n catalogul Opai.ţe gTeco-romane, Muzeul 
de arheologie Constanta, ]967, nI'. 326-328, 370-372, 537-538, 561, făcîndu-se în
cadrarea lor tipologică, fără precizarea condiţiilor de descoperire. 

,. Altarul a fost anume spart din antichitate pentru a fi refolosit, iar blocul 
rezultat poartă urmele sistemului de incadrare în construcţia unui zid. 
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Fig. 1 

Lipsesc primele două rînduri ale inscripţiei, care conţineau: pri
mul, invocaţia D(is) M(al1ib!ls), iar al doilea, eventual praenomen-ul 
prescw-tat şi sigur în cepu tul l1omen-ului celui care a r idicat altarul fiind 
încă în viaţă. 

Scrierea îngrij i tă şi spatioasă, fără ligaturi, literele cu apices, ega
le in î nălţime (8- 9 cm), în afară de cele din ultimul rînd , care sînt du
ble, permit datarea altarului pentru timpul domniei lui I-ladrian sau, 
cel mai tîrziu, pentru vremea lui Anton inus Pius. Se poate observa si
metria căutată a i nscr'ipţici. Rîndurile 3, 4, 6 şi 7 conţin, fiecare, cîte 
şase litere; rîndul 5, situat în centrul textului, numai patru; ultimul 
rind (9) ar~ numai două litere, mai mari, care reprezintă prescurtări, la 
fel ca. şi primul rind, dispărut, unde erau scr ise, de bună seamă cu ace
leaşi caractere, cuvintele prescurtate D(is) M(anibus); rîndul 8, format 
doa.r din două litere, îi corespunde rînd ul 2, care ne lipseşte, unde ar 
fi putut exista de,. asemenea două litere dacă el Icon ţinea numai începu-
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tul l1omen-ului, şi ni se pare foarte probab ilă această presupunere" deoa
rece astfel simetria inscripţiei era perfectă, sau trei pînăI la patru litere 

-dacă el conţinea şi prescurtarea praenom,en-ului , 
Literele din primul rînd păstrat al inscripţiei reprezintă sfîrşitul 

unui 11Q1nen ca Alfidius, Auficlius, Fufid ius sau vreun altul mai puţin 
frecven t, dar dintre acestea, prin părţile noastre, nu sînt întîlnite decit 
Fujidius, care apare o singură dată .J, şi flujidius, care este un nume des
tul de adesea întîlni t, atît în Dobrogea (C. Auficlitls SEN. la T omis 6, 
. luficlia Atliia la Histl'ia " Auficlills AQ la No"iodunum "), cit şi pe teri
toriul R. P. Bulgaria tl, De altfel, există părerea că membri ai fam'iliei 
Aufidiilor ar fi detinut în secolul al II-lea concesiunea vămii de la Du
nărea de Jos (porton·l./.1n Tipae Thraciae) 10 , In consecinţă, credem că cea 
mai plausibilă intregire a ?lomen-ulu'i de pe inscripţia de care ne ocu
păm, este [Auffidius, fapt susţinut de altfel şi de consideraţiile pe care 
le vom face mai jos. 

in ce priveşte cognom,en-ul, !-[elius, el este cunoscut în regiunea 
noastră (Cocceills Helill s sau Elius) dintr-o inscripţie de la Ulmetum" 
şi din alte două de la Capida\·a'". Originea sa elenică este neindoielnică 
(CI H ),lO ' )' El poate să aparţ ină, în cazul nostru , fie unui grec devenit 
cetăţean r oman , fie unui libert 1:1, Această presupunere din lI rmă s-ar 
părea că este susţinută ş i de alte cognom:ina în tîln ite la cei care pudau 
n017wn-ul AuJiclius în aceste părţi: ' I1 p('/.XMIZ'JOC; la Bessapara 14, Au
f idia Auita la Histria '\ C. Auficlius SEN, la Tomis, unde cognomen-ul 
poate fi întregit Senex sau Senior 1G. Toate aceste nume ar putea să in
dice originea servilă a purtătorilor ]01'. dacă le comparăm cu nwnele 
llberţilor şi sclavilor din Dacia , de pildă li', 

:; F.m, Popescu. Epigrap1Jische Beitrăge zw' Geschichte der Stadt Tropaeum 
Trawm. în Studii clasice, 6, 196.t, p. 193. 

Il N . Costar. Monumente epigrafice inedite din l aphlari.ul Muzeultâ Tegio llal 
de arheologie Dobrogea. in Studii clasice. 5, 1963. p. 305. inv. 15, sau în volumul 
Noi momnnente epÎ9rCLfice din Scythia Miil or. Constanţa . 19G4. p. 83-84, 'i n\'. 15. 

";' D. M. Pippidi. 171 scripţii inedite (lin lst ros. în SluciU clasice. 8. 19GG, 
p. 50-51. 

a r. Barnea. B. Mitrea, Sâpliturile de salvare de la Noviodumun. în Mate
"wle ŞI cercetări arheologice, 5. IH;;!), p. -170, 

'G. 1\'Iîhailo\·, 1l1Scriptioll€s Graecae in Bulgaria 1'epertae. nr. 13~9. 2109. 
21 11, 2239. 

10 D. Gerov, La 1'omallisalioll elllre le DallllVe et les Balcalls. in Analele 
Uni\·ersităţii d in Sofia, 5-1. 3, HJ5!J-19GO, p. 15:1-407. 

11 V . Pârvan, Cel-atea Ulmetnm, 1. în ARMSJ, seri a II, 35. 1011-191 2. 
p . 000-555. 

I~ Gl'. Flol'escu, R. Flol'eSCll, P. Diaconu, Capiclava, 1, Bucureşti, 1958. p, 10-1.-
105, nI". 25- 26. 

J3 Numele de divinităţi sau derivate din acestea apar adesea ca cogllomina 
ale Iiberţjlor, Cf. R. Cagnat. COlt)'s d·epi~/"aph ·ie latille f" Paris, 1914, p, 82. 

jt, G. Mihailov, op. dl., nr, 1329. 
1:> D, M. Pippidi. loc. cit. 
1" Editorul (N. Gostal" loc. cit.) propune, in primul rînd, întregirea Sen[eca] 

a cognomen-uluî, dar admite ş i posibilitatea ca el să fi fost Se 't[€.1:] sau Sen[ior}, 
li Unde întîlnim numeroase exempl e de cognomina ale l ibeniloJ' pro\·enite 

llin nume de divinităţi. CI'. D. Tudor, lstol'ia sclavajulll i în Vacia Uomană, 13ucu-
1.'eşti, 1957, p. 74-75, J93-19G. passim. 
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Un element important al inscripţ iei de la Topologu îl constituie 
menţionarea domiciliului anterior al lui Helius, d01no Al1~UTio, care ne· 
indică locul unde personajul nostru a pdmit drepturile de cetăţenie r o
m,ană. Este vorba de oraşul 'A!J..6pw'J din Phrygia 18, t ranscris într-o 
formă latină mai rar întîlnită 19. Această in.dicaţie pe care ne-o dă in
scripţia , aşa cum vom vedea, pare să as igure, p e de o parte, în t regirea 
n0111en-ului şi permite, pe de altă parte, unele consideraţii cu privire
la originea ş i a altor posesori ai nomen-ului .ll1lficli1ls. 

In primul rînd, ne atrag atenţia două inscripţii din Thracia. Pe 
una dintre ele, ce.a de la Bessapara (te1Titol'ium Phitippopolis) intilnim un 
r(<1.w<;)Au<pl3w<; 'Hpo.XAW."6<;2". A doua, din teniwri1lm Pa1ltaliae (Zelinigrad), 
în care este menţionată familia Aufidiilor (Uit~p Au~~o(U}') Ot%,0.) '/) este 
dedicată lui 000<; uo/'''oo<;, Amîndouă documentele epigrafice indică originea 
greco-orientală a purătorilor n om.en-ul ui Aufidius, prima, mai puţin 
evident, prin cogn07nen (' I-l pay'),r.a'J6~), cea de a doua: în mod cert, prin 
divinitatea căreia îi este închinată :n. În al doilea rînd, t rebuie luate în 
consideraţie şi două dintre inscripţiile amintite din Dobrogea. C. Auficlius 
SEN, de la Tomis a fost ofiţer sau soldat în legio V Maceclonica 23, iar 
Auficlia Auita, de la Histria, era soţia lui Ulpius Latinus 2\ veteran al 
aceleiaş i legiuni 25. Cum ştim că în veacul al II-lea cei mai mulţi militari 
din legio V Macedonica erau recrutaţi din Asia Mică 2" nu putem să nu 
presupunem că purtătorii nomen-ului AuJiclius din inscripţiile de la To
mis şi de la HistI-ia a r fi avut o origine microasiatică. 

Făcînd legătura cu informaţia dată de inscripţia de la Topologu, 
privind domiciliul personajului , putem bănui că A1lficlii de la Dunărea 
de J os au obtinut cetătenia romană Îna'Înte de sosirea 101' în 'aceste 
locuri 2i, luînd 'numele v r'euneL personalităţi i,mportante care î şi va fi des-

J8 R. g, 1, coL 1876. 
1'3 Deşi rară, forma Amul'ium este înregistrată de dicţionare şi nu este o 

greşeală a lapicidului, cum crede editorul i n scri pţi ei (V. H . Bauman, op. cit .). 
~!(f I nscrip ţ ia de la Bessapara (G. Mihailav, op. cit., nI'. 1329) : r(~w~) AUIflUho; 

Hp~X),lO:\lOS("'€ ] 9(itr.o\J~ y.~t <;Z:1) p.a,,:, ~ry:[o\JO:; . .. 

::!l G. Mihailov, op. cit., nI'. 2111 : 0ewt u~~[O'TW ~1I{)':-: .t? Ao(;nS[w'J o(zw·J/ [ ... Ao] ;:.t
$<o[, ... J 

12 M. P. Nilsson, Geschichte der griechisclIe Reiioion, 2, p. 316, 357, 55] ~ 
636- 640 ; R. E., IX, co l. 4H--I50. 

23 Textul inscripţiei (N. Gostar , op. cit .).' [D(is) M'(anibus)] / Pom,pe ia S[abi1 / na 
uÎx(it) an[n(i.s) ... ] / C(ams) Auf(idius) SEN / ... leg( ioni s V [Mac(eelonicae) ] i cOlli(ugi) 
ca1'i [ssim(ae)] / et sibi p [osu"it]. 

2" D. M. Pippidi, op. cit. Textul in sc loipţiei : [A1ufidia Auita / [u}itta sibi posu it. 
2:; V. Pârvan, Fouilles d'H istria, in Dacia, 2. 1025. p. 225: D(is) M(anibus) / 

Ulp(ius) Latinus ex sig(niJero) / v et(erallus) leg(ionis) V Mac(edon'icae) / 'Vixi/;; annis 
LX. / Aufidia Avita, / coiux eius. heres I [pientisS'ima, bene] / [m]erent i postât / 
de suo. 

:.1fl G. Fomi, Il 1'eclutamento delle legioni da Augusta a Diocleziana, Milano
Roma, 1953, p. 79, 184. 

~i Indicatia domiciliului pe inscripţia de la Topologu este hotărîtoare în acest 
sens, deşi in legă tură cu r. AUIflHho~ 'Hpa;y.).,~Cl\l6t; s-a făcut presup unerea că 31' fi 
obţi nut cetăt.enia în Thracia, după unul dintre numele pe care le mai purta legatul 
P. Iuuentius Celsus (G. Seure, Archeolagie T /u'ace, in R. A., 24, 1926, p. 137- 172). 



KOTA DESPRE INSCRIPŢIA LUI HELI US 109 

făşurat activitatea în centrul Asiei ]\{ici. Toate cele cinei inscripţii la 
care ne-am referit (Bessapara, Zelinigrad, Tomis, Histria, Topologu), da
tează din secolul al II-lea şi, pe baza acestui indiciu, putem presupune 

, că, de bună seamă, obţinerea dreptului de cetăţenie de către 'Aufidii 
menţionaţi în ele, a avut loc către începutul acestui secol. In timpul 
domniei lui Traian, în 100,'101, legatus _4ugusti pre praetore Cappadociae 
et Galatiae era Aufidius V nz,ber, cunoscut din emisiunile monetare de 
la! Neocaesarea 28 Credem că se poate stabili o legătură între activitatea 
·acestui guvernator şi încetăţenirea greco-orientalilor cu n01nen-ul Au
fidillS, ca şi a foştilor militari din legio V lVlacedonica, întîlniţi în se
colul al II-lea în Moesia şi Thracia, Pe de altă parte, această legătură 

·dă mai multă certitudine întregirii nornen-ului personajului menţionat 
pe inscripţia de la Topologu. 

Praeno1nen-ul guvernatorului lui Traian din Asia JVIică ne este! ne
cunoscut, nefiind indicat pe monedele care îl atestă pe Aufidius Vmber. 
Dintre cele cinci inscripţii asupra cărora ne-am referi t mai sus, numai 
pe două, cele de la Bessapara şi de la Tomis, se păstrează iniţiala prae
n01nen-ului personajelor respective. Acest praenon1en este acelaşi pe 
ambele inscripţii: ro:ws (Caius). Pe alte două inscripţii în care apare 
n01nen-ul Aufidius, ambele din territoriwn Pautaliae 20, Întîlnim ini'
ţlale de praenomina literele 1\ şi K dar personajele din aceste docu
mente nu prezintă vreun indiciu de legătură cu As'Îa Mică sau poate că 

.aparţhl unei generaţii' mai noi a familiei Aufidlilor, avînd Însă aceeaşi 
origine. Prezenţa p:raenolnen-ului Caius pe inscripţiile de la Bessapara 
'ii de la Tomis ar putea constitui un punct de reper pentru determina
rea praenonz.en-ului lui Aufidius Vm,ber, in t impul căruia am presupus 
că au deveni t cetăţeni' romani Aufidii veniţi din Asia TVIică În Balcani 
::;;1 la Dunărea de Jos. Deci propunem, sub formă de ipoteză, ca numele 
guvernatorului' Aufidius V n1.beT să fie completat cu praenornen-ul Caius, 
Tare poate că va fi confirmat de vreo de:scoperire viitoare. 

Dacă presupunerile făcute sînt întemeiate, inscripţia de la Topo
:logu, care ne-a prilejuit discuţia de mai' sus, ,ar putea fi întregită astfel : 

[D(is) M(anibus] 
[? C(aius) Au-] 
fidilLS 
Heli"s 
d01TW 

AnnLrio 
uiuo Sl-

bi 
f(aciencl1l1u) c(UTauit) 

:!s PIR. 2, 280~28 1. nI'. 1395 
':'!J G. Mihailov, op. cit.) nI'. 2108, 2239. 
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Pentru a incheia, subliniem că documentul eplgrafic de la Topo
logu atestă o rdată mai mult, aşa cum de altfel s-a mai arătat 30, că 
Auficlii deţineau in aceste regiuni o situaţie privilegiată, fie ca oameni 
Cu funcţii importante în domeniul administrativ sau economic, fie ca 
veterani, fie ca proprietari bogaţi, aşa cum pare să fi fost Auficlills 
Vn~ber, mîndru de or iginea sa, care nu ne dă nici un amănunt în legă
tură cu activitatea avută, dar care a putut să-şi ridice, fiind în viaţă,. 
un monument funerar ingrijit lucrat şi costis itor. 

NOTE SUR L'! NSCRIP TION DE HELIVS 
O€COUVERTE A TOPOLOGU 

Hesume 

Est presenlee une inscriplion funcraire publice depuis peu qui contient des. 
details interessants concernant le nom et l'origine du personnage. On propose le 
completement [AuJ f idius du l1omen . vu sa frequence dans ces endroîts. Le cogllomen 
Helius pOUlTait indiquer forigine servile de celui qui a erige le monument. Dans. 
!"inscription est note le domicile aniedeur du personnage (domo Amurio) qui 
indique l'o,"igine microasiatique de H elius ei rend ,"oit ali il a rcc;u la dtoyenneLc 
romaine. Est Iaite la relation avec el"autres inscriptions oii apparaît le nomen 
Aufidius, d'ou il semble resu lter la ml'me or igine microasiatiq ue des personnages. 
respectifs. Toutes les inscriptions discutees, ainsi que celle de Topologu, datent du 
IIe siecle, ce qui prouverait que les Aufidii d u 13as-Danubc ont reC;u la', citoyennetc 
romaine au debut de ce siecle-la, en Asie Mineure ou, a repoque de Trajan, etait 
gouvel"oeur Aufidius Vmbel". Le p"aellomen du gou\"erneur, aUeste seulement par 
des cmissions monetaires de Neocesaree, o'est pas connu et ron fait la proposition 
qu'on le complete hypothctiquement Caius, en vertu de l'existeoce de ee pl"aenomen 
dans deux des cinq ioscriptions dont il a ete question. En condusi on, est souligne 
le fait que les Aufidii deienaient dans les Balcans et au Bas-Danube une situaiion 
privilegiee, soit comme gens avec d'importanLes fonctions adminisLraii\'es et ccono
miques, soit comme veterans ou latitundiail'es. 

:JO B. Gerov, op. cit. 


