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Cuvânt înainte

Lucrarea de față a fost gândită spre a fi de folos tuturor celor 
interesați de epigrafia latină, indiferent dacă sunt începători sau 
specialiști consacrați. Cei dintâi vor putea găsi în paginile ei primele 
noțiuni de epigrafie, prin acestea înțelegând nu numai formularele 
și prescurtările, ci și definiții sau explicații în legătură cu instituțiile 
romane; ceilalți vor putea compara tezaurul lexical din Dacia cu cel 
al altor provincii și cu limba literară. Deși explicațiile și traducerile 
sunt date în limba română, lexiconul nu se adresează numai publicu-
lui românesc, ci tuturor celor care pricep în suficientă măsură limba 
latină. Cu toții vor avea la îndemână un tablou complet al culturii 
epigrafice din Dacia romană.

Marea majoritate a celor aproximativ 5 000 de texte epigra-
fice din Dacia romană au fost redactate în limba latină. Au fost însă 
cuprinse în volum și cele câteva zeci de inscripții grecești, iar cuvin-
tele și expresiile din acestea au fost amestecate cu cele latine, ținân-
du-se seama de ordinea alfabetului latin. Dintre numele proprii nu 
au fost avute în vedere decât cele ale divinităților și ale împăraților. 
Pentru fiecare cuvânt a fost dat mai întâi sensul obișnuit sau general, 
iar apoi sensurile particulare în situațiile întâlnite.

În lucrare au fost cuprinse numai acele texte, care au fost publi-
cate sau republicate în colecții consacrate, cum ar fi CIL, CIG, IGRR, 
ILS, CLE, IDR, ILD, CIGD, RICIS, RMD, SEG și AE (a se vedea 
lista prescurtărilor). Ultimul volum din AE, pe care l-am mai putut 
consulta în momentul definitivării lucrării, a fost cel din 2012. Un mic 
număr de texte, apărute în reviste vechi sau care încă nu sunt cuprinse 
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în AE, au fost trecute cu vederea. La sfârșitul volumului au fost adău-
gate trei liste: litterae singulares, în fapt prescurtările cele mai dificile, 
numeralele și grammatica quaedam, prin care înțelegem forme popu-
lare, greșeli gramaticale sau de scriere.

Epigrafia este o disciplină vie datorită faptului că texte epigra-
fice, care ilustrează toate sectoarele societății romane și evenimente 
din istoria provincială și universală, se găsesc an de an. Sperăm ca 
prin contribuția noastră să fi sprijinit studiul istoriei vechi, studiile 
clasice și preocupările umaniste, care, spre paguba societății contem-
porane, se află în declin.

         
Autorii
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