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LA DUNĂREA DE JOS
CONSTANTIN C. PETOLEScu·
Pacea instaurată de împăratul Traian la graniţa romană de la Dunărea de jos,
pr' n crearea provinciei Dacia, a fost grav ameninţată îndată după moartea acestuia (9

ust 117). Autorii tulburărilor au fost iarăşi sarmaţii, în primul rând iazigii cuibăriţi
n pusta pannonică. Împăratul Hadrian, abia urcat pe tron, a stat chiar un moment în
11mpănă: să menţină această provincie sau s-o abandoneze; Eutropius (istoric roman
Un ecolul al IV-iea) arată că, după abandonarea Assyriei (=Mesopotamiei), Hadrian a
v111l ă facă acelaşi lucru cu Dacia, dar l-au oprit de la aceasta prietenii (idem de Dacia
11 • re amici deterruerunV, de teamă că prea mulţi cetăţeni romani ar fi căzut în mâna
lt t barilor (VIII, 6, 1-2). Intărit în gândul de a rezista, împăratul a luat măsuri energice
p ntru a face faţă situaţiei (Hist. Aug„ Hadr„ 6, 6): audita dein tumultu Sarmatarum et
I o alanorum praemisis exercitibus Moesidm petit („auzind de răscoala sarmaţilor şi
111 !anilor, fiind trimise înainte armatele, a venit în Moesia").
Împăratul Hadrian cunoştea bine zona dunăreană, din anii tinereţii. Din biografia
1
•11 di n Historia Augusta (Hadr, . 2, 2-5) şi dintr-o inscripţie onorifică de la Atena , aflăm
p rcursese trei tribunate militare: în legiunea li Adiutrix (la Aquincum, în Pannonia),
1111 în legiunea V Macedonica (la Oescus, în Moesia Inferior), după care a fost
lt 111 ferat în legiunea XXII Primigenia (la Mogontiacum, în Germania Superior). În
11 11 ul primului război dacic l-a însoţit pe împăratul Traian în Dacia, în calitate de
1/lltl .'/for şi comes; în 105 primea pretura şi concomitent (eodemque tempore) comanda
I l1111 ii I Minervia (adusă din Germania Inferior), în fruntea căreia a participat la cel
ii 111 do ilea război dacic. Pentru faptele sale de arme, a fost decorat în două rânduri de
llllJI r tul Traian (donis militaribus ah eo donatus bis), deci la sfârşitul fiecăruia din
1 1 I două războaie dacice. Apoi a primit guvernarea provinciei Pannonia Inferior (1061 IH ~, în care calitate a purtat un război cu sarmaţii iazigi. Mai târziu, l-a însoţit pe
1111 nn în războiul cu parţii, exercitând un înalt comandament militar, apoi (la începutul
111 1111 117) a primit guvernarea provinciei Syria.
1HI

I 11ll11lea de Istorie, Universitatea din Bucureşti .
li., 111, 550 (= JLS, 308; IDRE, II, 365). Toate infonnaţiile biografice despre împăratul Hadrian: PIR 2, A
I I V 1.I ş i articolul nostru Împăratu/ Traian şi casa sa domnitoare, în „Oltenia. Studii şi comunicări",
1111 ol Ic - Istorie, 14, 2002-2003, p. 47-51.
1
li I f'homasson, La1erculi praesidum, GOteborg 1984, col. I I I, nr. I.
1
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În marşul său spre Moesia, noul împărat a fost însoţit, fliră îndoială, de un vechi
prieten, din perioada când servise ca tribun militar la Aquincum: este vorba de fostul
centurion Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus, şi el un participant la rl1zboaiele
cu dacii şi parţii 1 ; după care fusese însărcinat, probabil încă de Traian, cu restabilirea
ordinii tulburate în diferite regiuni ale Imperiului (Cyrenaica, Mauretania).
Abia ajuns în zona de conflict, pentru a întări siguranţa limes-ului dunărean,
împăratul Hadrian (stăpânit poate, încă, de gândul de a părăsi această provincie) ia
decizia de a retrage din Dacia legiunile I Adiutrix (stabilită de acum înainte la Brigetio,
în Pannonia Superior) şi Jill Flavia (revenită la Singidunum, în Moesia Superior). De
asemenea, încredinţează comanda operaţiunilor militare lui Q. Marcius Turbo, cum
aflăm din Historia Augusta (Hadr. 6,7): Marcium Turbonem post Mauretaniam
praefecturae infu/is ornatum Pannoniae Daciaeque ad tempus praefecit; de fapt (în
realitate), primul comandament al lui Turbo a fost asupra trupelor din Pannonia
Inferioară, în vederea luptelor cu iazigii. Pe de altă parte, cu roxolanii - cealalt!i ramură
a sarmaţilor, aflaţi la răsărit de Dacia -, Hadrian încheie pace, consimţind la mărirea
subsidiilor (Hist. Aug. Hadr. 6,8: cum rege Roxa/anorum qui de imminutis stipendiis
quaerebatur, cognito negotio, pacem composuit); totodată, Imperiul renunţă la prezenţa
militară în Muntenia.
în tot acest timp, împăratul a rămas se pare în Moesia Superior, avându-şi
probabil cartierul la Singidunum (Belgradul de astăzi), de unde a urmărit des~urarea
operaţiunilor contra iazygilor. Cu acest prilej, va fi luat decizia de a ridica aglomerările
urbane de lângă castrele legionare de Ia Singidunum şi Viminacium la rang de oraşe.
Astfel, mai multe inscripţii atestă un municipium Ae/ium Vim(inacium/;
gentiliciul imperial provine de la numele (P. Aelius Hadrianus) purtat înainte de
domnie'. Se consideră însă că nu canabae-le înfiripate pe lângă castrul legiunii VII
Claudia au fost ridicate la rangul de municipium, ci aşezarea civilă indigenă,
independentă de castru. Se invocă în acest sens o inscripţie din care aflăm că împăraţii
Septimiu Sever şi Caracalla cana[bas refec]erunt /eg(ionis) VII I Cl(audiae)
[A]nt(oninianae) p(iae) f(idelis) 6, din care ar rezultă că acestea (canabele) existau

Despre Q. Marcius Turbo, bibliografia esenţialA: PIR 2 (1984), M 249 (Leiva Petersen); C. C. Petolescu, în
„Dacia" (N. S.), 37, 1993, p. 28S-290 (aici discuţia în legAtura cu inscripţia fragmentari! de la Tibur: CIL,
XIV, 4243 = Jnscripllones ltaliae, IV/12, 150 =IDRE, I, 114); I. Piso, ZPE, ISO, 2004, p. 270-280.
• IMS, li, 3, 22, 26, 56, 72-79, 81, 110, 294, 308 (vezi şi introducerea la acest volum, p. 56 şi urm.); Brigittc
Galsterer-Krol, Untersuchungen zu den Beinamen der Sttidte des lmperium Romanum, în „Epigraphische
Studien", 9, Bonn, 1972, p. 124, nr. 3Sl.
' Dupll Th. Mommsen (Ges. Sch., VI, 200; apud ISM, li, introducere), titlul Aellum s-ar referi şi la
municipiile create de Anloninus Pius; aceasta pArere a fost contestatA de O. Bohn (în „Germania", 10, 1926.
p. 33, nota 30) şi H.-G. Pflaum (ZPE, 17, 1975, p. 260-262).
6
CIL, III, 14S09 (= ILS, 910S; IMS, II, 55). Vezi: Miroslava Mirkovic, IMS, li, p. 47, notele 9-10
("L'opinion, repandue dans l'historiographie de la fin du XIX 0 et du dc!but du XX0 siecle, selon laquelle ces
agglomc!rations seraient Ies noyaux des futures cites romaines, est a peu pres gc!nc!ralement abandonnee et
l'on considere actuellement que Ies canabae et Ies cites pouvaient exister parallelement. L'une des prcuves
principales en faveur de cette these serait, selon O. Bohn, l'inscription de Viminacium 5S, ou l'on parle de la
reconstruction des canabae a l'epoque de Septime Severe et de Caracalla, a une c!poque ou la cite!: existai!
dejă. Ce qui signifie que le rang de municipe n'etait pas eccorde aux canabae, mais a l'agglomeration
indigene". De aceeaşi p!lrere este şi Doina Bcnea, Din istoria militară a Moesiei Inferior ~; a Daciei.
legiunea a VII-a Claudia şi legiunea a li/I-a Flavia, Cluj, 1983, p. 52.
3
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paralel cu municipiul; în realitate, inscripţia citată se referă la reconstrucţia barăcilor
militare ale castrului la începutul secolului al III-iea..
În ceea ce priveşte Singidunum, inscripţiile nu precizează data când a fost
ridicat la rangul de municipium1 . Doar într-o inscripţie (de la Aquincum, Pannonia
Interior) apare un dec(urio) co/(oniae) S[e]pt(imiae) Aq(uinci) item dec(urio)
m(unicipii) Sing(iduni) 8 - ceea ce reprezintă un terminus ante quem pentru crearea
ucestuia; se crede însă că evenimentul a avut loc tot pe timpul lui Hadrian.
Ulterior, poate abia pe timpul lui Gordian III, ambele oraşe vor fi ridicate la
9
rangul de colonia .Tot pe timpul lui Hadrian au devenit municipiii Carnuntum,
Mogentiana, eventual şi Mursei/a în Pannonia Superior 10, precum şi Aquincum şi
<'iha/ae în Pannonia Inferior 11 ; de asemenea, Mursa, în aceeaşi priovincie, devine
c'IJ/onia Ae/ia11•
Probabil că Hadrian a ajuns în acest timp şi în zona Drobetei, cu care ocazie a
luat o decizie importantă în ceea ce priveşte podul de peste Dunăre, opera arhitectului
Apollodor din Damasc. Astfel, istoricul Cassius Dio (LXVIII, 13, 1-6), după ce face o
descriere amănunţită a podului, încheie: „Traian se temea că, după ce îngheaţă lstrul, să
1111 se pornească război împotriva romanilor rămaşi dincolo şi construi acest pod, pentru
rn transporturile să se facă cu uşurinţă peste el. Dimpotrivă, lui Hadrian i-a fost teamă
dl barbarii vor birui străjile acestuia şi vor avea trecere lesnicioasă spre Moesia; de
nccca, distruse partea de deasupra" 13 .
În realitate, situaţia militară de la Dunărea de jos nu ar fi justificat această
decizie radicală. Un atac dinspre răsărit era de neconceput: din biografia lui Hadrian
11!1nm că sarmaţii roxolani au fost repede potoliţi, prin mărirea subvenţiilor (v. mai sus);
de nltfel, ţinta invaziilor lor a fost totdeauna Dobrogea. Pe de altă parte, un atac al
1111.igilor în zona Drobetei era puţin probabil, deoarece limes-ul Dunării era apărat de
rn~trele legionare de la Singidunum şi Viminacium (care dispuneau şi de escadre
1111vale), precum şi de numeroasele lagăre auxiliare din zona Porţilor de Fier. Prin
111 mare, motivul dezafectării podului a fost mai degrabă de natură personală: invidia
lmpllratului pentru geniul ingineresc al lui Apollodor şi duşmănia mai veche faţă de
1u·t·sta (vezi Cassius Dio, LXIX, 4).
14
Desigur, acest act de distrugere a unei opere neasemuite a epocii lui Traian - a
1 nrui amintire mai era legată de tăierea drumului în stâncă de la Cazaneis şi de săparea
16 - va fi provocat
1 111111lului pentru a ocoli pragurile Dunării de la Porţile de Fier
11·11,rctul localnicilor drobetani. Aşa stând lucrurile, împăratul a încercat probabil a
'I lr~pre ecest oraş, vezi introducerea le !MS, I, p. 31-32; pentru inscriptii, vezi !MS, I, 16, 44, 47.
11 . 111, 10495; vezi şi 10496: dec(urlo) col(oniae) Aq(uinci}, dec(urlo) m(uniclpli} {Sln]g(iduni).
' 1'1• llmpul lui Gordian III, provincia Moesie Superior a obţinut dreptul de a bate monedll de bronz, pe al
1 l1til revers figureaza legenda P(rovincla} M(oesia} S(uperior) COL(onia) V/M(inacium). Pe de eltll parte,
• 11/(1111/a) S/ng. apare în doull inscripţii: une ncdatatll (!MS, I, 45), alta abia din anul 287 (IMS, I, 20).
'" Vrfi B. Galsterer-Krtll, loc. cit„ p. 124, nr. 351.
" Vr.1i: TIR, L 34 Budapest, 1968 (s. v.): A. M6csy, Pannonla, în RE Suppl. IX, col. 599; The Archaeo/ogy
·rf l/oman Pannonla (ed. A Lengyel - G.T.B. Redan). Budapest 1980, p. 242
1
' l'l11u, RE, XVI, col. 674-675; A. M6csy, RE Suppl. IX, col. 598.
'' I 1n1luccrea este reprodusa dupll Izvoare privind istoria Romdniei, I, Bucureşti, 1964, p. 695.
olte reelizllri ele epocii împlretului Traian, vezi Hist. Aug., Hadr. 9, 1-2.
11'' IIlo•~pre
'li„ III, 8267 (• 1699); ILS, 5863.
'' Al°:, 1973, 475.
'1
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compensa impresia defavorabilă produsă de această decizie, prin ridicarea Drobetei la
1
rangul de oraş: municipium Aelium Hadrianum Drobetense (Drobetensium/ . Desigur,
promovarea Drobetei la această treaptă era justificată de progresele vieţii urbane şi de
calitatea corpului cetătenesc.
După ce iazigii au fost zdrobiti, Hadrian se îndreaptă spre Roma (unde ajunge în
vara anului 118); Dacia este încredinţată lui Turbo (Hist. Aug., Hadr. 6,8: Dacia
Turboni credita„.), care pune în aplicare decizia imperială de reorganizare a Daciei.
După aceea pleacă şi el la Roma, unde este numit praefectus praetorio, comandantul
gărzii imperiale 18 •
Curând după aceasta, Dacia romană apare cu structuri administrative şi politice
modificate. Mai întâi, se constată existenta unei provincii Dacia Superior (conform
19
unei diplome militare, de provenienţă necunoscută, datând din 12 noiembrie 119) ,
cuprinzând bună parte din Dacia traiană. Desemnarea acestei provincii drept
„Superioară" („cea de sus") presupune existenţa simultană a unei provincii Dacia
Inferior \aceasta este atestată pentru prima dată într-o diplomă militară datând din 17
iulie 122 °; aceasta cuprindea o parte din teritoriile nord-dunărene anexate în 1O1-102
la Moesia Inferior (estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, orecum şi un mic colt din
nord-vestul Munteniei şi poate un mic teritoriu din sud-vestul acesteia; cea mai mare
parte a Munteniei fusese abandonată încă din 117/118). Denumirile celor două Dacii
sunt în raport cu cursul Dunării, ca şi în cazul celor două Moesii şi al celor două
21
Pannonii. Apoi, în anul 123, este atestată o a treia provicie, Dacia Porolissensis ,
desprinsă din nordul provinciei Dacia: teritoriul aflat la nord de confluenta râurilor
Mureş şi Arieş; dar ea a fost organizată probabil tot în 118, concomitent cu celelate
două provincii (Dacia Superior şi Dacia lnferior) 22 •
Probabil tot acum (iar nu cu ocazia unei pretinse vizite a lui Hadrian în Dacia, în
anul 124 sau chiar 123 23 ) a fost ridicată şi Napoca la rangul de municipium Hadrianum
Napocense 24 ; aici îşi avea reşedinţa procuratorul-guvernator al Daciei Porolissensis.
Tot sub Hadrian a fost probabil ridicată la rangul de municipium şi Romu/a, în Dacia
Inferioară2 '.

17

Vezi referirea la sursele epigratice în !DR, II, p. 17-18, precum şi în articolul nostru din AO (s.n.), 8, 1993,
59
Pa· 0 espre
- cariera
. acestui. personaj,· a se ve dea b'bl.
fi .
1
1 10gra 1a citată a nota 3.
19
RMD, V, 351 (= ILD, 14)
20
RMD, V, 361 (~ AE, 2002, 1742; ILD, 17).
21
Prima atestare epigrafiei: diploma de la Urfa (Turcia) din 14 aprilie 123 (Barbara Pferdehirt, R/Jmlsche
Militdrdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des RlJmisch-Germanlschem Museum, Mainz,
2004, p. 64-70, nr. 22; vezi şi ILD, 20).
22
Toate datele sunt expuse în cartea noastrA Dacia şi Imperiul Roman, Bucureşti, 2000, p. 165-166.
23
D. Tudor, Călătoriile împăraţilor Hadrian şi Caracal/a in Dacia, Bucureşti, 1987, p. 56 (pentru Drobeta,
vezi p. 45).
24
CIL, III, 6254, 14465.
2
i Prima atestare a unui munlclplum Romulensium dateazll din timpul lui Marcus Aurelius (CIL, III, 753 =
7429; ILS, 1465; IDRE, II, 319); dar o discuţie în jurul acestei inscripţii ne-a dus la concluzia cA ridicarea la
aceasta treapta s-a făcut cu multli probabilitate lnca de pe timpul lui Hadrian (C. C. Petolescu, în „Arhivele
Olteniei", S. N„ 13, 1998, p. 23-26; vezi şi D. Tudor, Călătoriile, p. 46).
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În Moesia Inferioară, o sursă epigrafică ne informează că aşezarea civilă de pe
XI Claudia (la Durostorum, în Moesia Inferior) poartă denumirea
6
de canabae Aeliae2 ; mai târziu aici va fiinţa un municipium Aurelium Durostorum 27 •
Un alt oraş s-a dezvoltat în apropierea complexului de comemorativ de la
8
Adamclisi2 • Aici, o inscripţie din 115-116 menţionează o comunitate de Traianenses
9
fropaeenses2 ; după o serie de învăţaţi, aceasta ar fi dovada că aşezarea constituită în
upropierea complexului de monumente comemorative era de pe atunci municipium
l'raianum Tropaeum 30• Acest statut este atestat de câteva inscripţii3 1 ; cea mai veche
lftngă castrul legiunii

databilă

este totuşi din timpul lui Marcus Aurelius, în care se menţioneazA un dec(urio)

111(11nicipii) deceptus a Castabocos Ilvir(atu) suo (circa a 170)32 •
Dar în zona dunăreană împăratul Traian a creat numai colonii (Colonia Vipia
<Je.\·cus, Colonia Vipia Ratiaria, Colonia Vipia Traiana Dacica Sarmizegetusa,
I 'olonia Ulpia Poetovio); de asemenea, în Thracia gentiliciul lui Traian însoţeşte
1111mele unor cetăţi (Vipia Serdica, Vipia Pautalia, Vipia Nicopolis-ad-Nestum, Vipia
fopirus, Vipia Anchialus, Vipia Bizye; vezi şi Augusta Troiana = Beroe)33 • După
pl\rcrea noastră, exprimarea generală Traianenses Tropaeenses şi mai cu seamă
omisiunea statutului de municipium, într-o dedicaţie de pe baza unei statui a
lmpăratului Traian, pledează mai degrabă pentru faptul că aşezarea avea doar statut
peregrin, numindu-se, simplu, civitas Troiana Tropaeensium. Pe de altă parte, prezenţa
duumviri-lor în fruntea viitorului municipiu (vezi mai sus) ar arăta că Tropaeum ar fi
1lovenit municipium încă pe timpul lui Hadrian (după exemplul municipiilor din Moesia
Superior şi Dacia create de acest împărat); dar duumviri sunt atestaţi, cum s-a văzut mai
~us, şi în municipium Aurelium Durostorum 34 • În aceste condiţii, nu ne rămâne decât a
rnnchide că Tropaeum a primit statutul de municipium
Din biografia împăratului Hadrian (21, 7) mai aflăm că acest împărat a acordat
multor oraşe cetăţenia latină (Latium multis civitatibus dedit/ 5• Aceasta ar putea fi şi
~1111nţia oraşelor din provinciile de la Dunărea de Jos36 ; dar împăratul le-a organizat
după modelul coloniilor, având în frunte duumviri. Ele vor accede la cetăţenia deplină
'"I 'IL, III, 7474.
" V. PArvan, Muntciplum Aurelium Durostorum, în „Rivista di Filologia e di lstruzione Classica", Torino,
1'>l4 (extras). Vezi R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucureşti, 1976, p. 290; vezi şi Emilia Dorufiu-Boila, în
..I >ucie" (N. S.), 22, 1978, p. 245-247 (consemnata în AE, 1978, 708).
" lt Vulpe, Studia Thracologica, p. 292; întreaga discuţie, de la Or. Tocilescu pâna în zilele noastre, este
, 1111semnata de Al. Bamea în articolul recent publicat în voi. Dacia Augusli Provincia. Crearea provinciei,
ll11cureşti, 2006, p. 411-415 (edd. Eugen S. Teodor şi Ovidiu Ţentea).
'' l 'IL, 111, 12470.
'" Vc1j B. Galsterer-Kroll, op. cil„ p. 123, nr. 337.
'' ( 'IL, III, 12473: bis duumviralis municipii Tropaei; 14216,6: duumvira/is municipii Tropaei; vezi şi CIL,
111, 12465: duumviri quinquenna/es.
'' I:m. Popescu, StCI 6, 1964, p. 192-199 (AE, 1964, 252; IDRE, li, 337).
"Vezi B. Galsterer-Kroll, op. cil. Vezi şi articolul nostru opera del'imperatore Traiano ne/ Basso Danubio,
1111 Studia historica et theologica. Omagiu profeso111/u/ Emilian Popescu, Bucureşti-laşi, I 083, p. I00-1 OI.
11
Vezi supra, nota 27.
" l'rcferinta împllratului pentru cetaţenie latina rezultll şi dintr-un alt pasaj din biografia acestuia (SHA,
//111Jr., 19, 1), din care aflam: „ca împllrat, a fost în Etruria pretor, prin oraşele latine dictator, edil şi duumvir
('''''Latina oppida dictator el aedilis el duumvir fui/) ... ".
'• Vezi Romeo Cîrjan, Tropaeum Traiani. Un municipe de droil latin en Mesie lnferieure ?, ED, XII, 2004, I,
1• .17-59. Dar Al. Bamea (loc. cil„ p. 413) considera ca oraşul (municipiul) Tropaeum „a fost fundat ca unul
111m11n".
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abia mai târziu, după promovarea la rangul de coloniae (Napoca
Aurelius, celelalte abia pe timpul lui Septimiu Sever).

încă

de la Marcus
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LA POLITIQUE MUNICIPALE
DE L'EMPEREUR HADRIEN AU BAS-DANUBE
Resume
L'auteur presente Ies villes (municipia) creees par l'empereur Hadrien en Mesie
Superieure (Viminacium, Singidunum) et en Dacie (Drobeta et Napoca en Dacic
Superieure, eventuellement aussi Romu/a en Dacie Inferieure). En echanges, Ies
municipes de Durostorum et Tropaeum, en Mesie Inferieure, sont l'oeuvre de
l'empereur Marc Aurele.
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