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CUVÂNT ÎNAINTE

Pentru studierea epocii Imperiului Roman timpuriu ( secolele I-III p.Chr.), valea Dunării
de Jos reprezintă o mare problemă. Atunci a existat pe malul sudic al fluviului o civilizaţie
strălucită, de tip clasic mediteranean, care a înrâurit decisiv şi destinul Daciei. Aici a fost o zonă
de contacte şi întrepătrunderi între cultura latină a Occidentului şi cea elenică a Orientului,
ambele pe un substrat autohton vivace. Dar, mai mult şi mai grabnic decât în alte porţiuni ale
lumii greco-romane, civilizaţia văii Dunării a suferit fenomene de criză şi devastări puternice,
urmate de brutale rupturi cu trecutul şi de pierderi uriaşe din patrimoniul de civil izaţie existent.
I ar amurgul antichităţii a fost succedat, în acest vast areal geografic, de lungi secole de
ignoranţă şi uitare, de transformări etno-culturale profunde, aşa că redescoperirea trecutului s-a
realizat mai târziu şi mai greu decât pe alte meridiane.
Cercetarea regiunii, în ciuda progreselor recente, rămâne încă departe de nivelul atins în
Europa Centrală ori Apuseană. Contribuie la această realitate, pe lângă circumstanţele amintite
mai sus, şi dispersarea eforturilor ştiinţifice în numeroase publicaţii regionale mai puţin
accesibile, scrise în limbi diferite şi de circulaţie restrânsă.
Aşa că orice abordare a problematicii antichităţii clasice în acest spaţiu prezintă, pe de o
parte, mari di ficultăţi, iar pe de alta, un incontestabil interes major pentru istoriografia şi cultura
română ori universală.
Cartea de faţă constituie tocmai un asemenea demers, dificil şi reuşit, al cercetării
româneşti. Un demers de certă importanţă europeană.
Din vasta problematică a civil izaţiei romane provinciale a văii Dunării de Jos, autorul a
ales un subiect de mare importanţă, anume administraţia şi societatea comunităţilor urbane. Or,
tocmai viaţa oraşelor, instituţiile municipale, manifestările aristocraţiilor locale etc. oferă
istoricului posibilitatea de a desluşi specificul acestor societăţi locale, dinamica fiecăreia,
trăsăturile particulare ale istoriei şi aculturaţiei din fiecare comunitate cu autoadministrare. Doar
aşa ni se dezvăluie complexitatea unor societăţi locale, similare în esenţă şi totuşi fiecare cu
i storie şi personalitate proprii, comunităţi în care s-a desfăşurat viaţa de zi cu zi, civilizarea
progresivă şi romanizarea unor grupuri umane cu varii origini şi moşteniri culturale, procese cc
au dus la constituirea romanităţii orientale - din care descinde şi popoml român .
Desigur, subiectul nu a fost epuizat . Cartea de faţă cuprinde cercetarea oraşelor de tip
roman din spaţiul geografic ales, precum şi a noi lor întemeieri de tip grecesc din epoca
Principatului ( oraşele Nicopolis ad I strum şi Marcianopolis). Nu au fost tratate în acest cadru
vechi le oraşe greceşti de pe litoral, cuprinse în asociaţ ia denumită Pentapolis. nici comunele de
rang inferior celui urban . Pe de altă parte, nu s-a avut în vedere investigarea completă a acestor
realităţi din Moesia Inferior, însă au intrat în obiectiv şi cele două mari oraşe romane din l\tocsia
Superior, Viminacium şi Ratiaria, care pot fi soc oti te ca aparţinând bazinului Dunării inferioare.
Astfel, s-a urmărit doar evoluţia şi specificul aş e z ări l or urbane nou apărute. creaţ11 ale epocii
romane .
Autorul a parcurs o bibliografic vastă, scrisă în mai multe limbi şi ades.:on greu
accesibilă. A depus un efort remarcabil de prelucrare şi valorificare a tuturor izvoarelor d1sptlllib1k.
dar - prin forţa împrejurări lor - a treb uit să utilizeze mai ales sursck epigratic.:. OtKlllllL'ntar.:a
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ş1 mterpretarea dau dovadă de cunoştinţe temeinice, de înalt profesionalism, de respectarea
deontologiei domeniului şi, totodată, de bună racordare la nivelul cercetării performante din
Europa de astăzi. Chiar dacă nu a putut evita anumite scăpări ori deficienţe, este evident că s-a
achitat strălucit de sarcina asumată. Suntem de părere că lucrarea de faţă oferă o sinteză
temeinică şi utilă asupra vieţii urbane antice din valea Dunării de Jos, ce va deveni cu siguranţă
un instrument de lucru indispensabil pentru toţi specialiştii domeniului .
Desigur, există în această carte puncte de vedere discutabile ori interpretări faţă de care
putem adopta poziţii diferite. Există surse incomplet folosite ori lucrări de specialitate care au
fost ignorate. Toate acestea sunt oarecum fireşti pentru orice efort de cunoaştere în domeniu şi
ele n u afectează valoarea cercetării întreprinse. Trebuie să remarcăm îndeosebi gradul înalt de
noutate şi de originalitate al lucrării, căci ea elucidează o temă încă insuficient cercetată şi
niciodată abordată sintetic până acum.
Putem spune aşadar că ne aflăm în faţa unei reuşite incontestabile, ce contribuie
substanţial la sporirea cunoaşterii domeniului abordat. Nu putem decât să salutăm tipărirea ei şi
s-o recomandăm atenţiei cititorilor interesaţi.

Cluj-Napoca, 22 mai 2008
Radu Ardevan
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ILS

lnscriptiones Latinae Selectae,

IMSl

lnscriptions de la Mesie Superieure,

/MS

li

/MSIV

H. Dessau (ed.). ed. a I V-a. 1 9 74.
vo i. I, Singidunum et le .Vord- Ouest
de la province, M. Mirkovic, S. Dusanic ( eds. ). Belgrad. 1 9 76.
lnscriptions de la Mesie Superieure, voi. I I, Viminacium c t Marg1.1m. M.
Mirkovic (ed.). Belgrad. 1 986.
lnscriptions de la Mesie S11perie11re, v o i . IV. :Vaissus-Remesiana
Horreum Margi, P. Petrovic (ed.). Belgrad. 1 979.

/MSVI

lnscriptions de la Mesie Superieure.
Kumanovo, B.

ISM I

Inscripţiile

voi. V I . Srnp i c t
Dragojevic-Jos1fovska ( ed. ) . Belgrad. 1 98 7 .

din

Scrthia

Minor.

g receşti

şi

latine

l a rl;gion de

I

f/1stria

ş1

împrejurimile. adunate, însoţite de comentari i şi i ndex. traduse in română

de D.M. Pipp id i. Buc ureşti . 1 98 3 .
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JSMII

Inscripţiile din Scythia Minor, greceşti şi latine. II . Tomis şi teritoriul
său,

reunite, însoţite de comentarii, traduse de I
Suceveanu, Bucureşti, 1 987.

JSMIII

.

Stoian, index de Al.

Jnscriptiones Scythiae Minoris. III . Callatis et son territoire,

A. Avram

(ed.), Bucureşti-Paris, 1 999.
JSMV

Inscripţiile din Scythia Minor, greceşti şi latine. V. Capidava-Troesmis
Noviodunum,

JberProVindon

reunite, însoţite de comentarii şi index, traduse în română
de E. Doruţiu-Boilă, Bucureşti, 1 980.
]stras. Revue roumaine d'archeologie et d'histoire ancienne, 1( 1 934),
Bucarest.
Jzvestia na Narodnia Muzei v Ruse, Ruse.
Jzvestia na Narodnia Muzei v Vama, Vama.
lzvestia na Narodnia Muzei v Veliko Târnava, Veliko Târnovo.
Jahresbericht Gesellschaft Pro Vindonissa, Brugg.

JOAI

Jahreshefte des Osterreichishen Archiiologischen Jnstitutes in

Jstros
Jzvestija Ruse
lzvestija Vama
Jzvestija Veliko Târnava

Wien,

Viena.
JRS

Journal of Roman Studies,

Klio

Klio. Beitriige zur a/ten Geschichte,

Ktema

Ktema. Civilisations de /'Orient, de la Grece et de Rome antiques,

Latomus

Latomus. Revue d'etudes latines,

Laverna

Laverna. Beitriige zur Wirtschafts und Sozialgeschichte der antiken Welt,

Limes Belgrad

Roman Limes on the Middle and Lower Danube,

Londra.
Leipzig.

Strasbourg.
Bruxelles.

Marburg.
Limes I
Limes III
Limes VI
Limes VII
Limes VIII
Limes IX

Belgrad, 1 996.
The Congress of Romanfrontier studies, Durham, 1 952.
Vortriige des 3. lnternationalen Limes-Kongresses i n Rheinfelden!Basel,
1957, Base!, 1 959.
Studien z u den Militiirgrenzen Roms. Vortriige des 6. lnternationalen
Limes-kongresses in Suddeutschland, Koln-Graz, 1 96 7.
Roman Frontier Studies, 1967. The Proceedings of the Seventh
lnternational Congres held at Tel Aviv, 1 97 1 .
Roman Frontier Studies, I969. Eighth Jnternational Congress of Limes
forschung, Cardiff, 1 974.
Actes du IX Congres Jnternational d'Etudes sur Ies frontieres romaines.
Mamaia,

Limes X

6-13 septembre 1972, Bucureşti, Koln, Viena, 1 974.

Studien zu den Militiirgrenzen Roms. Vortriige des
Limes-kongresses in der Germania Inferior (Xanten,

Limes XI

10. Jnternationalen

1974), Koln, 1 977.

Limes. Akten des XI. Jnternationalen Limeskongresses (Szekesfehervar,

30.8.-6.9.1976), Budapesta, 1 977.
Limes XII

Roman Frontier Studies

1979. Papers presented to the J21h Jnternational

Congres of Roman Frontier Studies,
zu

den

Oxford, 1 980.

Limes XIII

Studien

Militiirgrenzen

Limes XIV

Akten des XIV. lnternationales Limeskongresses

Limeskongrej3 (Aa/en,

Limes XV

Roms

III.

I 3.

lnternationales

1983), Aalen, 1 986.
1986 in Carnuntum,

Viena, 1 990.
Roman Frontier Studies

I989.

Proceedings of the XV'h international

Congress of Roman Frontier Studies,
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Limes XVI

Roman Frontier Studies

Limes XVII

Roman Frontier Studies

Limes XVIII

I995. Proceedings of the XVfh International

Congress of Roman Frontier Studies, Kerkrade. Oxbow Monograph

Oxford, 1 997.

91,

1997. Proceedings of the XVIfh International

Congress of Roman Frontier Studies,

Zalău, 1 999.

Proceedings of the XVIIfh International Congress of Roman Frontier
Studies held in Amman, Jordan (September
Series

Lucentum
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2000), BAR International

1084 , Oxford, 2002.

Lucentum.

Anales

de

la

Universidad

de

Alicante:

prehistoria,

arqueologia e historia antigua,
Materiale

Alicante.
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.

MEFRA

Melanges d'histoire et d'archeologie de l'Ecole fran<;aise de Rome,

Roma.
Milnstersche Beitrăge

Milnstersche Beitrăge zur antiken Handelsgeschichte,

Museum Helveticum

Museum

Helveticum.

Alterumswissenschaft,
Novaensia

Os)Zbor
Pa/las
Peuce
PIR2
Pontica
PSp
RA
Ratiarensia
RE
REA
ReiCretActa
RH
RHD
RHDFE
RIAF
RIU
RL6

RMM
Roman Civilization
Rămi.ţches 6sterreich
RPh
SAA
Sbornik

Milnster.

Zeitschrift

far

klassische

Basel, Stuttgart.

Novaensia. Ofrodek Badan Archeologicznych w Novae. Uniwersytetu
Warszawskiego,

Onomasticon

Schweizerische

Varşovia.

Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum: voi. I, Budapesta 1 994;
voi. II, Viena 1 999; voi. III, Viena 2000; voi. IV, Viena, 2002.
Osjeeki zbornik, Osijek.
Pa/las. Revue d'erudes antiques, Universite de Toulouse-Le Mirail,
Toulouse.
Peuce. Rapoarte, studii şi comunicări de istorie şi arheologie, Tulcea.
Prosopographia Imperii Romani, ed. a 2-a.
Pontica. Revista Muzeului de Arheologie, Constanţa.
Periodicesko Spisanie na B '/garskoto Kniiovno Druiestvo, Sofia.
Revue Archeologique, Paris.
Ratiarensia. Studi e Materiali Mesici e Danubiani, Bologna: I, 1 980; I I,
1 984; l ll-IV, 1 987.
Paulys Realencyclopădie der classischen A ltert umswissensch�ft Sttutgart.
1 893- 1 980.
Revue des etudes anciennes, Bordeaux.
Re i Cretariae Fautonim Acta.
Revue historique, Paris.
Revue historique de droit, Paris.
Revue historique de droit franr;ais et etranger. Paris .
Revista pentru istorie. Arheologie şi F i lol ogie, Bucureşti.
D ie rămischen lnschriften Ungarns. Budapesta.
Der rămische Limes in Osterreich, V iena.
Revista Mu=eelor şi Monumentelor, Bucureşti.
Roman Civilization. Sourcehook J/· The Empire, N . Lewis. M. Reinhold
(eds ), New York, Hagerstown, San Francisco, Londra.
Jahresschri/t der Osterreichischen Ges el lschajt fiir Archăologil'. Viena.
Reme de philologie, Paris.
Studia Antiqua et Archaeologica, laşi.
Shornik =a Narodni Umotvorenija. Nauka i Kni�nina. Sofia.
.

https://biblioteca-digitala.ro

18
SCIV(A)
SCN
SCŞ-laşi
SDHI
SHA
Simblos
SMMI
Specimina Nova
Starinar
StCl
Studia i Prace
T.l.R. L 34
Tyragetia

iA

ZPE
zss

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INFERIOARĂ (SEC. 1-111 P.CHR.)
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.
Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.
Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
Studia et documenta historiae et iuris, Roma.
Scriptores Historiae A ugustae, Scrittori delia Storia A ugusta, P. Soverini
(ed.), Torino, 1 983 . 2 vol . (vol. I . pp. 1 -638, vol. II. pp. 638- 1 276).
Simblos. Scritti di storia antica, L. Criscuolo, G. Geraci, C. Salvaterra
(eds.), Universita degli studi di Bologna.
Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, Bucureşti.
Specimina Nova. A Pecsi Janus Pannonius Tudomanyegyetem Tărteneti
Tanszekenek Evkănyve, Pecs.
Starinar. Organ Srpskog arheoloskog drustva, B elgrad.
Studii Clasice, Bucureşti.
Studia i Prace. Travaux du Centre d'Archeologie mediterraneenne de
/ 'A cademie Polonaise des Sciences, Varşovia.
Tabula Imperii Romani (Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium), Budapesta,
1 968.
Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău.
Ziva Antika, Skopje.
Zeitschriftfor Papyrologie und Epigraphik, Bonn.
Zeitschrift der Savigny - Stiftungfor Rechtgeschichte, Berlin.
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INTRODUCERE
M otto:

„Gentibus est aliis tellus data limite certo:
Romanae spatium est Urbis idem" 1

A. Problema
Aelius Aristide vorbea de lumea civilizată, oikumene, ca de chora unui singur oraş,
Roma2 . Copierea măreţiei hiperbolizate a Cetăţii Eterne a fost ţelul comunităţilor provinciale,
dar simbolul reprezentat de Urbs a fost parcă permanent, prea puternic în ochii aspiranţilor.
Demersul nostru doreşte a reliefa o latură a lumii provinciale devenită determinantă pentru
gradul de civilizaţie a Imperiului - urbanizarea. Cercetarea vieţii municipale din perioada
Principatului a constituit, de la Th. Momrnsen şi J. Marquardt până astăzi, o permanentă
provocare pentru specialiştii în istorie antică, filologie clasică şi drept roman. Î ncepând cu
sintezele ştiinţifice ale celor doi savanţi 3 , ritmul în care s-a dezvoltat pasiunea pentru viaţa
socială romană, în general, şi pentru oraş şi structurile sale de conducere, în special, a fost unul
exploziv. Lucrarea lui W. Liebenam4 , contribuţiile lui E. Kornemann 5 şi apoi sinteza concepută
de F.F. Abbott şi A.C. Johnson 6 au impus o cercetare exhaustivă, bazată pe surse literare,
juridice şi epigrafice. În deceniile care au urmat a avut loc o adâncire a cercetărilor pe domenii
limitate şi zone geografice precise, care a dus la o bibliografie impresionantă 7 . Fără a o putea
consulta în totalitate, din motive obiective, încercarea noastră se rezumă la a se folosi doar de
contribuţiile fundamentale, care pot să faciliteze desţelenirea acestui domeniu complex, dar
spectaculos, pentru o mică parte a vastului Imperiu Roman.
8. Obiectivul
Titlul ales pentru lucrarea de faţă este unul general; el sugerează o abordare complexă a
temei, fără a avea pretenţia rezolvării definitive a tuturor aspectelor care ţin de evoluţia urbană
romană la Dunărea de Jos. Tendinţa de a ne raporta la comunităţile din provinciile vecine, dar
nu numai, care pot constitui modele comparative utile, a fost o altă motivaţie a alegerii acestuia .

1 Ovid., Fast. , li, 683-684: „Altor popoare li s-au dat un teritoriu limitat/Cetatea Romei şi lumea au
aceeaşi întindere."
2 Ael. Arist., 6 1 .
3 Mommsen 1 887- 1 8 88; Marquardt 1 88 1 ; Marquardt 1 889.
4 Liebenam 1900.
5 Komemann 1 898, la care trebuie adăugate numeroasele contribuţii din RE.
� Abbott, Johnson 1 968 (prima ediţie, 1926 ).
7 Amintim doar câteva titlur i : Rudolph 1 93 5 ; Vittinghoff 1 9 5 2 ; Sherwi n-White 1 97J: De l\lartmo
1975; C lavel-Leveque 1 984; Jacques, Scheid 1990. Pentru o prezentare detaliată a evoluţ iei cercelăni
urbanizării pe cuprinsul I mperi ului a se vedea Ardevan 1 998. I J - 2 0 .
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Cercetarea comunelor urbane romane prin prisma genezei lor, a compoziţiei sociale, a insti
tuţiilor, a gradului de romanizare, a statutului juridic, dar şi a teritoriilor aferente poate oferi soluţia
optimă la ecuaţia istoriei urbanistice a regiunii Dunării de Jos, care include încă destule necunoscute.
Obiectivul strict este cercetarea lanţului de comunităţi urbane, în special municipia şi
coloniae, situate pe linia Dunării de Jos sau în apropiere. Practic, este vorba despre oraşele
provinciei Moesia Inferior şi de cele din nord-estul Moesiei Superior, anume şase municipia şi
două coloniae (fig. 1 ) . În plus, date fi ind caracteristicile speci ale pe care le au, dar şi pentru a
întregi o imagine care, altfel, risca să fie fragmentară, fundaţiile greceşti ale lui Traian din sudul
Dunării, Marcianopolis şi Nicopolis ad Istrum, vor fi, de asemenea, puse în discuţie.
Identificarea şi analizarea componentelor de origine autohtonă sau romană, civilă sau
militară care au stat la baza constituirii comunelor urbane, evoluţia lor către stadiul de oraş cu
rang de municipium sau colonia reprezintă baza unuia dintre capitolele lucrării . Vom încerca să
determinăm dacă exista o unitate tipologică în geneza acestor oraşe şi dacă dispunem de dovezi
ale unor tipare pe care le regăsim în provinciile din j ur.
Aşezările cu statut municipal şi colonial vor fi urmărite, după identificarea mecanismului
de geneză, şi din punctul de vedere al evoluţiei sociale, culturale şi chiar economice.
Capitole separate vor fi rezervate studiului sistemului instituţional al acestor aşezări cu
caracter urban, dar şi magistraturilor şi structurilor conducătoare ale comunităţilor cvasiurbane
din vecinătate sau chiar rurale, incluse în territoria municipale. Ierarhiile sociale din oraşe,
magistraturile civile şi religioase, purtătorii acestor funcţii, membrii unor clase inferioare, cum
este cazul augustales, vor fi obiective punctuale din această secţiune a lucrării .
Unele dintre problemele supuse dezbaterii sunt fie controversate, fi e abordate fragmentar
sau chiar puţin cunoscute în literatura de specialitate. Aplicareajus Latii în provinciile dunărene
şi consecinţele sale pentru oraşele de pe l inia Dunării de Jos sunt doar un exemplu în acest sens.
Mai multe aspecte ale vieţii urbane din zonă nu au putut fi incluse în volumul de faţă. De
exemplu, nu ne vom referi decât tangenţial la oraşele greceşti de pe litoralul Mării Negre, ştiind
că ele constituie o filă aparte a istoriei sociale din zonă şi chiar din lumea romană. Nu vom
zăbovi foarte mult nici asupra aşezărilor cu caracter urban, dar despre care nu avem suficiente
dovezi că ar fi beneficiat de un statut municipal. Fiecare dintre aceste ultime subiecte pot
constitui foarte uşor tema unor lucrări separate, cel puţin de aceleaşi dimensiuni.
Declanşarea cercetării de faţă a avut la bază câteva considerente. Lipsa unei imagini de
ansamblu asupra constituirii structurilor urbane de pe întreg sectorul Dunării de Jos a fost
principala provocare. Aportul istoriografic românesc, bulgar şi iugoslav (şi apoi sărbesc) la
cunoaşterea vieţii urbane romane din sectorul Dunării de Jos este unul apreciabil, dar, din
păcate, în cea mai mare parte, fragmentat. Studiile, ca şi puţinele monografii ale unor oraşe din
1
1
regiune, precum Viminacium 8 , Oescus9 , Durostorum 0 , Tropaeum Traiani 1 , Nicopolis ad

8 Zotovic, Jordovic 1990; Spasic-Duric 2002. Adăugăm contribuţiile deosebite ale prof. M . Mirkovic,
incluzând aici corpus-ul de inscripţii JMS II.
9 T. Ivanov, Ivanov 1998; Kabakcieva 2000a.
10
În afară de Pârvan 1924, una dintre primele lucrări s intetice despre un oraş roman de la Dunărea de
Jos, nu a existat o lucrare monografică. În 2006 a apărut o culegere de articole publicată la Silistra, The
Ancient Durosto111m, care a reunit lucrările unor distinşi cercetători bulgari, care s-au ocupat de situaţia de la
Durostorum: P. Donevski, R. Ivanov, G. Atanasov.
11
În anul 1 979, cercetătorii I. Barnea, I. Bogdan Cătăniciu, Al. Barnea, Gh. Papuc şi arhitect M.
Mărgineanu Cârstoiu publicau monografia Tropaeum Traiani. I. Cetatea, cu rezultatele cercetărilor efectuate
până în acel moment.
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Istrum 1 2, rezolvă parţial anumite aspecte, dar, în multe cazuri, nu ating problemele
controversate. Spre exemplu, în ciuda ritmului susţinut de cercetare arheologică de la Novae 1 3 ,
continuă să existe destule necunoscute chiar şi relativ la statutul municipal al oraşului. Cât despre
comunităţile din Dobrogea, acestea au beneficiat de-a lungul timpului de atenţia unor specialişti
de marcă 1 4, dar există doar câteva lucrări în care se regăsesc parţial şi unele dintre problemele pe
care intenţionăm să le supunem atenţiei 1 5 • Momentul municipalizării acestor oraşe sau
aplicabilitatea dreptului latin în zonă sunt doar două dintre acestea.
Pe o direcţie globală, incluzând probleme care ţin de structura urbană din Moesia Inferior
şi din provinciile din jur, s-a mers în destul de puţine lucrări şi nu sunt decât parţial convingătoare 1 6 •
Cât priveşte instituţiile şi aristocraţia municipală, lucrările profesorului L. Mrozewicz 1 7
sunt esenţiale, dar o reînnoire a bagaj ului de informaţii şi o nouă abordare a chestiunii, mai
complexă, era necesară din punctul nostru de vedere.
C. Mijloacele utilizate
Tema analizată este una foarte delicată şi cu numeroase necunoscute, cauzate, mai ales,
de parcimonia surselor şi de cercetarea arheologică precară. Î n contextul relatat, este vitală
cunoaşterea şi utilizarea tuturor izvoarelor disponibile, antice şi modeme, scrise sau nescrise,
sesizând aportul fiecăruia la descoperirea realităţilor epocii.
Sursele literare, tributare adesea subiectivismului autorilor, redau doar pe alocuri infor
maţii nefi ltrate. Încercând să discernem între acestea, vom utiliza pe parcursul lucrării referirile
directe ale scriitorilor antici, latini sau greci, la situaţia j uridică a oraşelor din Imperiu, la condiţiile
de accedere ale unor aşezări la statutul municipal sau colonial, la particularităţile regionale evidente.
12

T. Ivanov, Ivanov 1 994; Poulter 1 995; Poulter 1 999.
Cercetările m ixte, bulgaro-poloneze, au dat rezultate remarcabile în special în ceea ce priveşte
planul urbanistic, dar informaţiile care ţin de structurile de conducere, de statutul politic şi juridic al
oraşului sau de membrii aristocraţiei locale sunt nesatisfăcătoare. T. Sarnowski, L. Press, V. Bozilova. M .
C icikova, Al. Dimitrova -M ilceva, P . Donevski, P . Dycek a u contribuit l a aprofundarea cercetării în acest
centru dunărean.
1 4 Istoriografia românească ce se referă la situaţia juridico-administrativă a comunităţilor urbane din
zona dunăreană este reprezentată de cercetători cu adevărat valoroşi, care, mulţi dintre ei, au desfăşurat o
activitate de pionierat în arheologia spaţiului românesc, în general. Amintim doar câteva nume, cu
precizarea că numărul lor este mult mai mare. Pornind de la Gr. Tocilescu, P. Polonic şi G. Murnu.
continuăm cu V. Pârvan şi cu P. Nicorescu, care s-au înscris printre deschizătorii de drumuri în studierea
realităţilor arheo-istorice din Dobrogea, dar şi din Moesia Inferior, în ansamblu. De la jumătatea secolului
al XX -iea a început afirmarea unor adevărate şcoli de arheologie, cu rezultate apreciabile, conduse de
remarcabili specialişti precum R. Vulpe, E. Condurachi, D.M. Pippidi , N. Gostar. I. Barnea sau R .
Florescu. A doua jumătate a secolului a l XX-iea a însemnat, p e de -o parte, continuarea unei activităţi
prolifice, începută sub coordonarea personalităţilor sus - menţionate şi, pe de altă parte. o evoluţie
evidentă, în concordanţă cu noile metode de cercetare. E. Doruţiu-Boilă, Al. Suceveanu. Al. Bamea. Em.
Popescu, V.H. Baumann sunt doar câteva nume marcante, ce au fost. la rândul lor. exemple pentru cei
care au urmat şi au lucrat alături de ei.
1 5 Cităm doar câteva dintre aceste studii, care au constituit şi pentru noi puncte de referin!ă: Vulpe
1 963; Vulpe, Barnea 1968; Doruţiu - Boilă 1 973a; Suceveanu 1977; Ooruţiu-Boilă 1978: Rarnea 1987:
Suceveanu, Barnea 199 1: Suceveanu, Bamea 1993: Suceveanu 1 998a: Bărbulescu 200 I .
16
A se vedea aici Gerov 1950/ 1 952; Gerov 1952, 1954: Mirkorn: 1968: Mt1csv 1970: Mocsv 19 7 - k
Vittinghoff 1 97 7; Yelkov 1 980; Boteva 1 997; Ivanov 1 99 7; Zahariade. Gudea 1997� O lucrare importantă
în direcţionarea cercetări i de faţă este cea a profesorului R . Arde\an. 1 "iafa municipalei in l>a<"fo roman,/.
Timişoara. 1 998, care este un exemplu de sistematiLare a infonnaţiei ş1 un reper de rnmparape unportant
17 Mrozewicz 1982; Mrozewicz 1989.
13
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Arheologia creează o posibilitate mult mai directă de ancorare în istoria comunităţilor
locale, cu toate că, în multe regiuni, nivelul cercetărilor lasă de dorit. Î n acest sens, rapoartele
arheologice, studiile făcute pe baza acestora, dar şi observaţiile de pe teren au ocupat un loc
esenţial în documentarea noastră.
Izvoarele epigrafice sunt relativ mai eficiente. Cu toate că textele inscripţiilor prezintă, în
general, imaginea unei societăţi cu notabili remarcabili şi iubiţi de comunităţile locale, cu relaţii
de familie exemplare, cu binefăcători dezinteresaţi, o interpretare cât mai apropiată de obiecti
vitate creşte exponenţial valoarea lor informaţională. Fie că este vorba de statutul juridic al unei
comunităţi, de instituţiile conducătoare ale unei urbe, d e situaţia membrilor societăţii locale, de
relaţiile dintre municipalităţi sau dintre elementele constitutive ale oraşelor, ca să menţionăm
doar câteva aspecte, inscripţiile sunt în măsură să ofere, nuanţat, date despre administraţia locală
provincială. C01pora de inscripţii, greceşti şi latine, din Moesia I nferior şi Moesia Superior, dar
şi din alte provincii, vor fi utilizate pe scară largă.
Numismatica este, de asemenea, o ramură ştiinţifică importantă, care poate întregi o
imagine de ansamblu şi poate oferi detalii unice în judecarea anumitor evenimente.
Izvoarele juridice, foarte importante în demersul nostru, pot induce o stare de negativism
accentuat, în contradicţie cu imaginea creată, spre exemplu, de materialul epigrafie. Legile care
combat abuzurile celor din structurile de conducere ale oraşului, care obligă la plata anumitor
datorii către comunitate, care dezavuează tendinţele tiranice ale unor conducători locali echili
brează oarecum imaginea aparentă de societate perfectă.
Lucrările tehnice, în special cele elaborate de agrimensores, vor fi, de asemenea, utilizate.
Î n vreme ce arheologia nu permite tot timpul restituirea unei stări de fapt dintr-o comunitate la
un moment dat, informaţiile oferite de aceşti specialişti, considerate mult timp intraductibile 1 8 ,
întregesc o imagine care sperăm a fi cât mai apropiată de realitate.
Aceste motive ne îndreptăţesc să susţinem că, pentru o cercetare de calitate, bagajul
informaţional trebuie să se formeze având la bază toate sursele disponibile, exploatate exhaustiv
şi convingător, fără însă a privilegia un anumit tip de izvor 1 9 •
D. Metoda
Ieşirea din limitele unei regiuni restrânse ca Dobrogea sau chiar din l imitele unei
provincii precum Moesia Inferior şi abordarea unitară a unui întreg sector geografic este scopul
metodologic al lucrării. Î n acest context, comparaţia va fi utilizată pe scară largă. Nu vom omite
totuşi particularităţile locale, ce conferă regiunii Dunării de Jos un specific aparte.
Demersul nostru va pomi de la Viminacium, unul dintre cele mai importante oraşe ale
Moesiei Superior, situat în amonte de începutul efectiv al sectorului Dunării de Jos. A m
considerat necesară crearea unei legături cu Dunărea M ij locie, la care n e vom raporta d e multe
ori pe parcursul lucrării de faţă. În plus, faptul că a devenit la un moment dat capitală de
provincie şi a avut o evoluţie interesantă din punctul de vedere al promovării municipale au fost
motivaţii suplimentare în alegerea noastră. Cercetarea va continua pentru fiecare oraş în parte,
până în Dobrogea. Ţinem să precizăm că observaţiile pe care le vom face sunt rodul nu numai al
cercetării teoretice, dar şi al participării efective la săpăturile arheologice pe şantierele de la
Noviodunum şi L(ibida), ca membru în colectiv, dar şi la Oescus (Ghighen), în Bulgaria.

1 8 Peyras 1995, 34.
1 9 Jacques 1 990, 9.
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Observaţiile din teren ocupă un loc primordial în conceperea acestui volum. Tabelele, hărţile şi
planurile aşezărilor au rolul de a sistematiza şi detalia anumite informaţii, ce se regăsesc în text.
Mare parte din docmnentarea necesară acestei lucrări s-a efectuat în bibliotecile renumitelor
Şcoli de istorie şi arheologie clasică din Roma (Accadernia di Romania, Deutsche Archăologische
Institut, Ecole fran�aise, B ri tish School, American Academy, Accademia di Danimarca, Escuela
Espaiiola de Historia y Arqueologia en Roma, Institutum Romanum Finlandiae, Istituto Svizzero
di Roma, Det norske institutt i Roma, Svenska Institutet i Rom), în timpul bursei naţionale
„Vasile Pârvan" de care autorul a avut şansa să beneficieze în perioada 2004-2006.
Î n încheierea acestei introduceri am dori să mulţumim celor fără aportul cărora nu am fi
ajuns în stadiul actual al cercetării: prof. dr. D.Gh. Teodor, coordonatorul tezei de doctorat, pentru
bunăvoinţa şi înţelegerea de care a dat dovadă pe parcursul anilor pregătitori, prof. dr. Al. Suceveanu
şi conf. dr. R. Ardevan, pentru sugestiile ştiinţifice competente, pe care, cu bunăvoinţă, ni le-au
adresat, prof. dr. N. Zugravu, pentru răbdarea cu care ne-a urmărit evoluţia ştiinţifică încă din
timpul studenţiei, prof. dr. O. Bounegru, pentru îndrumarea către arheologie şi istoria antică,
prof. dr. L. M ihăilescu-Bîrliba, conf. dr. M. Alexianu, asist. univ. R. Curcă, întregului colectiv
de profesori de la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza", pentru contribuţia la
formarea mea profesională, prof. dr. Al. Bamea şi dr. L. Ruscu, pentru materialul bibliografic
pus la dispoziţie, colegilor de la Institutul de Arheologie din Iaşi, în special prof. dr. V. Spinei,
membru corespondent al Academiei Române, pentru sprij inul în documentare, prof. dr. V.
Chirica, pentru susţinerea permanentă, dar şi dr. V. Mihăilescu-Bîrliba, dr. C. Chiriac şi dr. V.
Cojocaru, Al. Rubel pentru sugestiile făcute, colectivului şantierului Slava Rusă, în special dr.
M. Iacob, dr. O. Paraschiv, lector dr. S. Stane, drd. L. Munteanu. De asemenea, ţinem să
mulţumim distinşilor profesori şi cercetători din afara graniţelor ţării, care ne-au facilitat accesul la
informaţii şi au avut amabilitatea de a ne oferi importante sfaturi ştiinţifice: dr. G. Kabakcieva, dr.
W. Eck, prof. dr. M. Mirkovic, conf. dr. N. Sharankov, dr. P. Carrington, dr. P. Dyczck, dr. M .
Buzov.
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CAPITOLUL I

SITUATIA JURIDICO-ADMINISTRA TIVĂ A
'

AŞEZĂRILOR URBANE, CVASIURBANE ŞI RURALE DIN
IMPERIUL ROMAN ÎN PERIOADA PRINCIPATULUI

A. Preambul
Î n cadrul istoriei sociale şi juridice a Imperiului Roman timpuriu, urbanizarea a jucat un
rol primordial. În tentativa de a surprinde complexitatea şi diversitatea comunităţilor locale de
pe cuprinsul stăpânirii romane am considerat necesară o abordare de ansamblu a acestor
structuri. Astfel, vor fi detaliate noţiunile care trebuie cunoscute relativ la aşezările urbane de pe
cuprinsul Imperiului în primele trei secole ale erei creştine, în funcţie de informaţi ile pe care
izvoarele istorice ni le oferă. În plus, pentru că tema principală a acestei cercetări este geneza
oraşului, considerăm utilă şi o analiză, fie ea şi de suprafaţă, a elementelor premunicipale,
precum aşezările cu statut cvasimunicipal sau chiar rural.
Literatura antică evocă elemente diverse, care compun imaginea oraşului roman provincial.
Este vorba despre modalităţile de constituire sau de promovare a acestuia, de organizare a
spaţiului civic sau a teritoriului său, despre instituţiile, organismele de conducere şi elitele
locale, despre varietatea populaţiei şi despre situaţia sa juridică. Se acoperă astfel o multitudine
de aspecte ale vieţii urbane. Titus Livius, Statius, Martial, Juvenal, Seneca, Plinius cel Bătrân,
Dio Chrysostomus, Plinius cel Tânăr, Flavius Josephus, Aelius Aristides, Cassius Dio sunt doar
unii dintre autorii care, utilizând mijloacele de cunoaştere ale epocii, vin cu informaţii indis
cutabil utile. Î n cele mai multe cazuri a fost surprinsă evoluţia acestor aşezări urbane în funcţie
de realităţile istorice ale epocii şi de condiţiile locale cu care s-au confruntat în momentul
instalării 1•
Acestei categorii de surse, de primă mână, i se adaugă monumentele epigrafice, circulaţia
monetară, dar şi vestigiile arheologice. Cercetări le declanşate din perioada de dinainte de
exprimarea ştiinţifică a arheologici au produs contemporanilor adevărate pasiun i. Prin faima pc
care au căpătat-o datorită ineditului ruinelor păstrate, uncie dintre oraşele de pc cuprinsul
Imperiului stârnesc un interes aparte, inclusiv nespecialiştilor. Fie că aveau deja un trecut
respectabil în momentul impunerii stăpânirii romane sau sunt noi fundaţii, aşezări precum
Alexandria din Egipt, Antiohia din Siria, Carthagina din Africa de nord, Syracusa din Sic ilia,
Cyrcne din Cyrcnaica, Atena, Corint şi Rhodos din Grecia, Nicaca şi Nicomcdia din Bit hinia,

1

Rostovtzeff l 926, 1 33.
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Lugdunum2 din Gallia, Pompei 3 din Italia continentală, Londinium4 din Britannia, Tarraco5 ,
Corduba6, Hispalis7, Italica8, Emerita9 din Hispanii, Petra şi Bostra din Arabia, Ierusalim din
Palestina sunt exemple care reprezintă rezultatul-simbol al unei simbioze perfecte între aplicarea
tactului diplomatic remarcabi l al Romei şi util izarea oportună şi calculată a coerciţiei.
Diversitatea în unitate, aşa cum cel mai b ine se potriveşte a fi calificată starea de lucruri
din Imperiu, este expresia cea mai elocventă ce caracterizează situaţia urbanizării provincii lor.
Oraşul a constituit s imbolul autorităţi i . Extinderea stăpânirii romane asupra unui teritoriu
uriaş a impus necesitatea menţinerii sub un control eficient a noilor domenii încorporate.
Administrarea ţinuturilor, cu structuri şi caracteri stici diverse, generate de specificul local, a fost
posibilă prin elaborarea unui model de control, minuţios şi inteligent, comun şi simplu. Acesta
avea la bază transferarea unei sume de responsabi l ităţi notabili lor locali, care astfel au devenit
instrumente romane viabile în conducerea respectivelor regi un i . Funcţionalitatea s istemului se
baza pe acordarea cetăţeniei romane membrilor elitei locale, titularilor funcţi ilor de conducere şi
famil iilor acestora. Era cea mai facilă şi eficientă metodă de câştigare a fidelităţii lor.
Acest proiect de control avea apl icare atât în structurile mulate pe vechile forme de
organizare, remodelate şi adaptate, cât şi în noile autonomi i tipic romane.
Se cunoaşte prea b ine faptul că oraşele au constituit focare de răspândire a civilizaţiei
romane. Privită prin prisma sistemului instituţional, dar şi a elementelor de urbanism,
implementate pe criterii specifice, o comunitate urbană reprezenta un agent sigur de romanizare.
Unele regiuni, puţin sau deloc urbanizate anterior, au creat dificultăţi încorporării lor în Imperiu,
nu neapărat din cauza rezistenţei locuitorilor din aceste zone, cât mai ales din cauza inadapta
b i lităţii structurilor locale la noii parametri aplicabili în cazul oraşelor romane. Pe de altă parte,
romanizarea în zonele b ine reprezentate din punct de vedere urbanistic nu trebuie înţeleasă ca o
ruptură totală şi deci sivă de tradiţia anterioară.
Se impune o distincţie între oraşele create de Roma, unde avem de-a face cu un „urbanism
preconceput" 10 , şi cele care s-au dezvoltat din centrele indigene, unde urbanismul roman trebuia
să ţină cont de starea de fapt exi stentă dej a, conform tradiţiilor locale.
Pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra si stemului de organizare j uridico
administrativă la nivel local vom face o trecere în revistă a tipurilor reprezentative de aşezări
urbane, cvasiurbane şi rurale care au coexistat pe cuprinsul Imperiului în perioada Principatu lu i .
Vom avea î n vedere instituţiile lor, dar şi unele caracteristici d e ordin administrativ, juridic,
politic şi social. Vom urmări, cu precădere, acele structuri comunitare pe care le regăsim, într-o
formă sau alta, în zona noastră de interes, Dunărea de Jos.
2

Colonia Lugdunum a fost fondată în 43 a.Chr şi a devenit capitala celor trei Galii (Belgica, Lugdunensis şi
Aquitania).
3 Publius Cornelius Silla a fondat o colonie aici în 80 a.Chr.
Oraşul a fost fondat, cel mai probabil, în 47 a.Chr.
Iulius Caesar a pus bazele coloniei Iulia Urbs Tarraco în 45 a.Chr.
6 În 1 69 sau 152 a.Chr., lângă un centru autohton, a fost fondată colonia latină, care a devenit apoi centrul
politic al Hispaniei U lterior.
7 Capitala economică a provinciei B aetica; a devenit Colonia Iulia Romu/a Hispalis de la Caesar.
8 Aşezare situată în apropiere de Hispalis (Sevilla), fondată în 206 a.Chr. şi locuită de veterani. A
devenit municipium de la Caesar şi Colonia Aelia A ugusta Italica de la Hadrian.
9 Emerita (Merida), din Lusitania, a fost fondată în anul 25 a.Chr., cu veterani din două legiuni: Jacques
1990, 5 5 .
1 ° Clavel - Leveque 1984, I 03.
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Oppida

Termenul folosit curent pentru a evidenţia o unitate urbană era oppidum. Era perceput
diferenţiat pe cuprinsul Imperiului, dar sensul său iniţial era acela de „obstacol care se iveşte la
picioare" (quod ob pedes est) 1 1 • Romanii desemnau cu acest apelativ mai ales aşezările
autohtone din Gallia, Hispania şi Britannia.

Oppida erau, la origine, fortificaţii ridicate pentru protecţia unui trib în faţa agresivităţii
vecinilor, fiind constituite din două elemente : o incintă şi o clădire centrală (arx). În lumea
celtică desemna locaţiile temporare fortificate, devenite cu timpul oraşe întărite. Caesar, cel de
la care aflăm cele mai interesante informaţii despre aceste structuri de organizare tribală, se
fereşte să dea o definiţie clară 12• Totuşi, ne permite să înţelegem rolul deţinut de aceste aşezări.
Centre economice şi de schimb foarte importante 1 3 , se constituiau şi în nuclee pol itice bine
organizate. Treptat, anumite comunităţi tribale s-au detaşat în zonă prin ajustări teritoriale şi au
reuşit să dezvolte structuri urbane asemănătoare oraşelor primitive ale Grec iei sau Italiei 14•
Caesar chiar le numeşte pe unele dintre acestea cu termenul urbs, în sensul de comunitate
independentă, ceea ce denotă seriozitatea cu care erau tratate 15 • În schimb, în opera sa apar sub
această denumire şi simple aşezări deschise, mai apropiate de statutul de sat decât de cel de
oraş 1 6 • Este dovada că, uneori, importanţa unor astfel de fortificaţii era mult exagerată. Cât
priveşte răspândirea lor, nordul Gall iei a rămas foarte în urmă în ceea ce priveşte numărul
aşezărilor de acest tip comparativ cu celelalte regiuni. În timp, autorii latini au generalizat şi au
dezvoltat termenul.
Arheologii au postulat încă din secolul al XIX-iea o unitate a acestui tip de sit, care era
întâlnit, în secolele II-I a.Chr. , din insulele britanice până către Europa Centrală.
În istoriografie a apărut echivalenţa dintre municipium şi oppidum civium Romanorum.
Identificarea s-a făcut pe baza unei scrisori către Lepidus, găsită la Thabraca (Africa) 1 7 •
Termenul de oppidum, conform cercetărilor lui M . Benabou, se aplica acelor comunităţi de
cetăţeni romani emigraţi în grup sau naturalizaţi individual, ce s-au stabilit în centre urbane.
aveau autonomie, dar nu dispuneau de o situaţie j uridică foarte clară. Oricum, se găseau în
situaţia unei organizări admini strative apropiate de cea a municipiilor18. Spre exemplu, din
textul lui Plinius rezultă că Uchi Maius, oraş din Afri ca romană, era clasificat printre oppida

civium Romanorum 1 9 • În schimb, în inscripţii, poartă titlul de pagus20 sau chiar de castellum2 1 •

11

Harmand 1 970, 292-293.
Vezi amănunte la Fichtl 2005 , 1 2.
1 3 Î n capitolul al I I I -iea al lucrării l ui Fichtl 2005 sunt prezentate pe larg funcţ i i l e economice deţinute
de of1pida din Gallia.
H armand 1 970, 293.
1
5 Caes. , BG, V I I , 1 5 ; Fic htl 2005, 1 2- 1 3.
1 6 Caes. , B G , I , 5 . S e face referire la oppida helveţilor. care ar fi fost în număr d e 1 2. când. d e fapt. s - a
identificat, cu indulgenţă, doar j umătate dintre ele ca fiind întări t uri adevărate. i n acelaşi context ş 1 pentru
o perioadă anterioară, Titus L i vius vorbeşte despre oppida din nordul I taliei ca despre aşeLăn fără o
incintă fort i fi cată: Liv . . X X I I , 1 1 .
1 7 Benabou 1 976, 4 1 0.
' " Benabou 1976. 4 1 1 .
1 9 P l i n . , V, 29.
20
Cil V I I I , 26252, 262 76.
21
Cil V I I I , 26274.
i :-
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Prin urmare, oppida erau, în general, locuri fortificate, care nu beneficiau de un statut
municipal recunoscut, dar care erau centre civice cu funcţii diferite: economice, politice,
m i litare, religioase. În p lus, prin oppida se desemnau şi grupuri de cetăţeni romani, d iferite de

conventus22 , care aveau o formă de organizare cvasimunicipală, aşa cum o vede G.C. Picard23•
Unele dintre ele au fost anexate la pertica unei colonii (al cărei pagus devine, cum este cazul l a
Uchi Maius)24 sau, prin aducerea m a i multor colonişti (deductio), sunt mărite şi recunoscute ca
şi colonii. Teutsch susţinea că, de fapt, oppida civium Romanorum ajung să nu mai aibă nici o
legătură cu comunităţile locale tradiţionale2 5 .

C. Civitates
Termenul de civitas a avut o largă utilizare. Accepţiunea clasică este aceea de teritoriu
locuit de un popor până la sfărşitul independenţei sale şi care a fo st păstrat şi adaptat apoi de
romani26. A fost folosit pentru a desemna fie un teritoriu, fie un oraş, fie doar o mulţime de
oameni27• Simplificat, o civitas era o comunitate cu personalitate juridică şi care dispunea de
elite şi instituţii proprii, de un teritoriu şi de un centru civic, care putea avea aspect urban.
Cert este că, iniţial, prin civitates se denumeau comunităţile native, băştinaşe28. Spre
sfărşitul secolului al I II-lea a.Chr„ în Macedonia exista o civitas care desemna o regiune etnică
asemănătoare cu o civitas romană, cu teritoriul adiacent29.
La sfârşitul Republicii şi în prima parte a I mperiului, când a avut loc reorganizarea
administrativă, majoritatea provinciilor se divizau în comunităţi independente, denumite

civitates, al căror număr depindea de mărimea acestor provincii. Centrul administrativ al unui
teritoriu avea în jurul său terenul necesar membrilor comunităţii respective pentru a se întreţine.

30

Întregul pământ italian şi cel provincial era cuprins în teritoriul civitates •
Sequanii sau Arvemii continuau să formeze în Gall ia, chiar după înfrângerea lui
Vercingetorix, colectivităţi dinamice şi distincte, spaţiile lor corespunzând unor realităţi etnice

b ine precizate. Odată cu reorganizarea Galliei în trei părţi, Augustus a fondat civitates, fiecare

31

având unul sau mai multe centre de genul oppida • Acest tip de comunitate avea magistraţi

proprii, în frunte cu un princeps civitatis, şi era supusă p l ăţii unei taxe către statul roman. Ca
statut juridic nu se pot da multe detali i . Se poate presupune însă că ar putea fi cetăţi peregrine de
cel mai redus nivel (stipendiariae) , ele neavând decât un nucleu de organizare citadină,

22 Sensul general al acestui termen este acela de adunare, uniune, iar în sens juridic denumea reunirea
unui complet de judecată într-un oraş reşedinţă a unei provincii . (Cf. Oxford Dictionary, 438). Pentru
detalii legate de organizarea provinciilor în astfel de circumscripţii judiciare a se vedea Haensch 1 997,
28-33, cu referire specială la Peninsula Iberică, şi Le Roux 2004, 3 3 7-356. Pornind de la sensul iniţial,
conventus a ajuns să însemne şi o comunitate de cetăţeni romani rezidentă într-un oraş sau district
neroman (conventus civium Romanorum).
23 Picard 1 966, 75-76.
24 CIL Vlll, 26252.
Teutsch 1 962, 206-207.
26 Martin 1 990, 1 7 1 .
2 7 Jacques, Scheid 1 990, 220.
2 8 Abbott, Johnson 1 968, 4.
29 Mihailov 1 986, 1 2 .
3 0 Marquardt 1 889, 3 .
3 1 Harmand 1 970, 294.
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insuficient dezvoltat32 • Ş i în regiunea Dunării M ij locii şi Inferioare, civitas, c a district adminis
trativ, a devenit forma de organizare principală a autohtonilor33.
O civitas se bucura de drepturi, care-i confereau l ibertate în ceea ce privea autoguver
narea şi luarea deciziilor sau, dimpotrivă, trebuia să cedeze condiţiilor impuse de romani .
Meritele acestor cetăţi şi i mplicit c lemenţa cu care erau tratate se cântăreau adeseori în funcţie
de aj utorul acordat sau de opoziţia pe care Roma o întâmpinase în momentul când au intrat în
contact direct.
Î mpăratul le putea degrada sau promova cu uşurinţă, le putea acorda privilegii sau impune
poveri şi mai apăsătoare34• Sensul pe care l-a luat în perioada imperială termenul civitas,
indiferent de locul ocupat pe o treaptă a ierarhiei, era acela de comunitate urbană, cu o
organizare internă bazată pe un plan, în funcţie de care erau dispuse locuinţele, străzile şi
celelalte edificii, cu legi şi conducere proprii3 5 •
Comunităţile populaţiei indigene se distingeau, prin caracteristicile deţinute, de noile
aşezări, de factură romană36• În funcţie de statutul lor, aşezările urbane se clasifi cau în civitates
peregrinae, socotite ca fi ind ale străinilor, în care dreptu l de cetăţenie romană nu se putea obţine
37
decât individual, şi în comunităţile de tip roman, coloniae şi municipia • În unele dintre aceste
cetăţi, civitas Romana se acorda cu o mai mare generozitate. Este vorba, mai ales, de oraşele
care au încheiat un foedus cu Roma. Spre exemplu, Volubil i s38 beneficia de un statut j uridic de
acest tip în raport cu Roma şi, impl icit, a avut parte de timpuriu de dreptul de cetate romaff1 9.
Aceste avantaj e se acordau însă ca o recompensă pentru fidelitatea pe care o cetate peregrină o
demonstra în relaţiile cu Roma. Astfel, oraşul african şi-a dovedit pe deplin meritul de a
beneficia de aceste avantaje, prin punerea la dispoziţia armatelor romane a miliţiei locale,

auxilia, o unitate neregulată, în conflictul cu regele Aedemon, în anii 40 p . Chr.
Totuşi, criteri ile acordării sau, după caz, ale retragerii unui rang cetăţilor peregrine sunt
mai numeroase şi în concordanţă cu interesele Romei în zonă. De exemplu, cetatea africană
Lepcis Magna era civitas foederata din perioada războaielor cu Jugurtha40. Caesar a ruptfoedus
ul pentru a supune Lepcis, care l-a sprij init pe Iuba, şi apoi chiar i-a impus o amendă severă4 1 •
Este destul d e plauzibilă şi ipoteza retrogradării l a statutul d e civitas stipendiaria. D e la
Augustus sau Tiberius se pare că Lepcis şi-a redobândit libertas. Este posibil chiar ca acel

foedus să fi fost repus în vi goare42. La fel, Tolosa, oraş federat în momentul cuceriri i, a fost
redus la rang stipendiar după revolta din 108- 106 a. Chr.43. Iată deci că statutul avantaj os pe care
o cetate străină îl primea de la Roma trebuia păstrat cu cea mai mare atenţie, pentru că even i
mentele ce se desfăşurau la Roma puteau influenţa dec isiv soarta acestor cetăţi. Dacă notab i l ii
32
11
··

Alfoldy 1 963. 187- 195 .
Suceveanu I 998a, I O I .
34 Jacques, Scheid 1 990, 226.
3 5 Suceveanu 1994, 308 - 3 1 O
31> Alfoldy 1 963, 187.
3 7 Suceveanu 1994, 308-3 1 O.
3" Yolubilis. oraş din nordul Marocului actual, era principa l u l c e n t r u al Maure t a n i e i T i n g i tana. A fost
ridicat la rang municipal de Claudiu, în jurul anului 44 p . Chr.
39 Christol, Gascou 1 980, 334.
4 0 Sal I.. BJ, 77.
41 Christol, Gascou 1980, 334 .
4 2 Chris toi, Gascou 1980, 3 3 5 .
4 ·1 Aşezarea (astăzi Toulouse) a fost inclusă în provincia Gal l i a N a rbonensis: Cla\ d - le\ cque I 9X4. I 7f:i.
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de aici nu luau hotărârea potrivită într-un moment de criză declanşat la Roma, care bineînţeles
că avea rezonanţă în provincii, repercusiunile puteau fi dintre cele mai nedorite.
Promovări le puteau fi făcute şi din motive demagogice. Nicolae din Damasc informează
despre promovarea Apolloniei , vestita cetate de pe coasta i lirică, la statutul de civitas libera et

immunis. Acest gest nu a reprezentat doar o dovadă de respect faţă de un oraş grecesc cu tradiţii ,
ci, mai degrabă, a fost făcut d i n motive care puteau fi exploatate politic44• Tot î n llliria, oraşele
care erau în dec l in, care nu mai prezentau interes şi care nu mai constituiau un peri col pentru
stăpânirea romană în zonă au devenit tributare. Se luau în calcul la promovarea unui oraş şi
vechile tradiţii de autonomie ale populaţiei locale, dezvoltarea lentă sau mai alertă a regiunii,
urban ismu l slab sau accentuat, după caz. Pragmati smul roman, dar şi capacităţile remarcabile de
adaptare au garantat încă din prima parte a Principatului succesul în convertirea aşezări lor
urbane din spaţiul controlat de Roma. Între aceste civitates exi stau totuşi ierarhii, criterii de
avansare sau, cum s-a văzut, de retrogradare. În funcţie de acestea, civitates peregrinae erau de

45

trei tipuri : civitates foederate, civitates liberae şi civitates stipendiariae .
I.

Civitates foederatae

Dintre toate cetăţile peregrine, civitates foederatae aveau statutul cel mai avantajos. Ele
încheiau cu Roma un tratat numit foedus (m)µµaxia) care, în funcţie de clauzele cuprinse în el,
putea avea caracter de egal itate (joedera aequa) sau era impus cetăţii semnatare (inaequa) .
Documentul era semnat ş i ratificat de ambele părţi ş i era gravat pe plăci de bronz. Un exemplar

stătea în Capitoliu, iar un altul era afi şat în oraşul semnatar 46 •

Astfel de foedera s-au păstrat în număr foarte mic . Cunoaştem tratatele încheiate cu
Roma de către oraşele Cibyra, Methymna, Astypalaia, Thyrreum, Cnidos, Mytilene. Foedus-ul
le garanta autonomia, exercitarea drepturilor locale, posibilitatea de a judeca pe toţi cetăţenii , fi e
e i romani sau greci, neplata tributului, iar toate prevederi le aveau, c e l puţin teoretic, caracter
irevocabi l . Civitates foederatae aveau dreptul de a bate monedă, fumizau trupe auxiliare şi
personal pentru flotă, posedau administraţie şi tribunale proprii47. Un exemplu la îndemână este
Callati s, cetate vest-pontică, ce a benefi ciat de acest tip de tratat cu Roma. Documentele dove
desc prezenţa Adunării poporului (demos), care confirma hotărârile Sfatului (boule), a Colegiului
Arhonţilor (archontes), cu rol executiv, dar amintesc şi de synedroi, care pregăteau proiectele de
legi înainte de a fi supuse aprobării adunării populare a cetăţi i48. Basileul era magistratul eponim
al cetăţii. În plus, avem destule informaţii care atestă faptul că era practicat cu ltul imperial la

4
Callatis, concomitent cu apariţia unui conventus civium Romanorum 9 .

Suveranitatea cetăţii ce di spunea de acest statut se reflectă în dreptul unui exil at roman de
a se stabili aici şi de a înlocui dreptul de cetate pierdut la Roma cu cel de c are dispunea
comunitatea în care îşi stabilea noua reşedinţă. În schimb, conform aceluiaşi foedus, exi sta
obligaţia de a parti cipa în comun la acţiuni menite să protejeze cele două părţi, derogarea de la
aceste prevederi atrăgând după sine întreruperea tratatu lui. În condiţiile în care cetatea peregrină
44

Anamali 1 986, 29.

45 Plin., I I I , 7. Galsterer 1 997/ 1 999, col. 1 224.
46 După spusele lui Suetoniu, în timpul lui Vespasian, în Capitoliul roman erau circa 3000 de table de

bronz, unele care înregistraufoedera, dar şi alte privilegii recunoscute oraşelor sau persoanelor particulare
(Suet., Vesp., V I I I ) .
4 7 M arquard t 1 889, 60-6 1 .
4 8 Ştefan 1 975, 1 6 1 - 1 72.
Ştefan 1 975, 1 7 1 ; Bărbulescu 200 1 , 6 1 .
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dovedea jides putea deveni oraş cu constituţie romană mult mai uşor decât alte comunităţi .

Foedus-ul avantaj a, în special, aristocraţia locală, depozitara autorităţii la nivel local şi pe care
Roma a folosit-o ca o adevărată pârghie în teritoriu. Chiar dacă în epoca imperială importanţa
practică a acestui tip de cetate a scăzut simţitor, ea devenind foarte rară, titlul în sine părea demn

5

de a fi invidiat. Chiar unele colonii, precum Avenches, se autointitulau foederata 0.
Totuşi, foedus-ul l imita într-o oarecare măsură suveranitatea cetăţii contractante, pentru
că aceasta nu di spunea de l ibertate deplină în politica externă. Acest compartiment era supus
integral autorităţii romane şi de respectarea deciziilor Romei depindea continuarea sau nu a
bunelor relaţii dintre cele două părţi. Este vorba de o clauză din fiecare tratat, în care se prevede
că

„

ut eosdem, quos populus Romanus, amicos atque hostes habeant "5 1 • În plus, Roma încălca

aceste tratate, de nevoie sau uneori chiar voluntar, după cum afirmă Suetoniu: „urbium

quasdam, foederatas sed ad exitum licentia praecipites, libertate privavit"52 . Pământul cetăţilor
era impozab i l ş i excepţiile de la plata pentru agri privati ex iure peregrina interveneau doar în
53
urma acordării de jus Italicum .
II. Civitates liberae et immunes
În a doua categorie de civitates peregrinae intrau oraşele declarate libere54. Denumiri le

55 la civitates liberae et immunes 56 sau la civitates sine foedere,
57
immunes et liberae • Erau destul de puţin numeroase şi inegal repartizate pe cuprinsul terito

variau de la civitates liberae

riului roman. C ircumstanţele în care un oraş primea scutirea de taxe şi libertatea sunt bine ilustrate
de cazul cetăţii Utica. Comunitatea africană a ajutat Roma în al trei lea război punic58. De
asemenea, Antoniu a transformat Laodiceea într-o civitas libera et immunis pentru că l-a ajutat
în 43 a.Chr. în luptele pentru putere59. De acest statut privilegiat au beneficiat cele mai multe
cetăţi în timpul lui Augustus. Acordarea de statute privi legiate cetăţilor a încetat în timpul
împăraţilor Tiberiu şi Vespasian. Scopul acestei limitări era pur economi c, pentru că se dorea o
extindere a contribuţiei la bugetul statului roman. Antoninii, în prima jumătate a secolului al II
lea, au încercat să refacă vechile statute, restab ilind privilegi ile abolite anterior. În timp, aceste
avantaje au fost progresiv restrânse din nou60. Mai mult, libertatea nu mai avea acelaşi conţinut
în toate cetăţile privilegiate. Recunoaşterea unei comunităţi ca fi ind oraş liber aducea, de obicei,
excluderea de la plata tributului, dar, după perioada Republicii, oraşele li bere nu erau
întotdeauna scutite de taxe şi impozite, mai ales din cauza guvernatorilor lacomi sau a general ilor
strâmtoraţi6 1 • Pl iniu aminteşte puţine astfel de oraşe care au beneficiat efectiv de scutiri le cc

5°

Clavel-Uveque 1984. 1 7 1 .
L i v . , X X X V I I I , 8. 1 0.
�c Suet. , Aug. . X L V I I .
� � Suceveanu I 998a, 98.
54 De obicei. pe monedele din aceste oraşe apărea Marsias ( Si lenus ). s i mbo l al cetăţi lor l there: \erg .
I I I . 20; I V . 58.
� � Martin 1990, 1 75 .
�6 Abbott, Johnson 1 968, 39.
5 7 Marquardt 1889, I 04 .
5 " Abbott. Johnson 1968. 39.
�9 App., BC, 4. 62; 5, 7 .
Ml Jacques, Scheid 1 990, 227
61
Abbott, Johnson 1 968, 40.
5 1

https://biblioteca-digitala.ro

.

.

frn .

ORAŞELE ROMANE DE L A DUNĂREA INFERIOARĂ (SEC. 1 -IJJ P.CHR.)

32

rezultau din statutul de comunitate urbană liberă. Totuşi, se estimează la 200 numărul cetăţilor
peregri ne posesoare ale dreptului la imunitate 62 .
Prima menţiune scrisă despre acest tip de oraşe apare în legea agrară din 1 1 1 a.Chr. 63 . Lex
Antonia de Tennessibus din 7 1 a.Chr. preciza clar drepturile fundamentale ale civitates liberae64 .
Dintre facilităţile oferite se remarcau dreptul uti suis legibus (utilizarea legilor proprii ), dreptul
la justiţie locală, posibilitatea de a obţine pământ scutit de taxe, dreptul de a bate monedă,
libertatea de a nu încartirui trupe pe timp de iarnă65 , administrarea financiară independentă,
capacitatea de a percepe vamă terestră şi maritimă pe teritoriul său. Colectarea vămii nu era un
atribut doar al cetăţilor libere, pentru că, de exemplu, şi Palmyra, oraş care nu avea acest statut,
dispunea de privilegiul menţionat. Oricum, atitudinea clementă a variat de la o perioadă la alta,
în sensul că autorităţile locale nu se bucurau permanent de beneficiile vamale. Tiberiu a fost mai
strict, în timp ce, de exemplu, Severus Alexander a fost mai liberal. Autonomia oraşelor libere
se baza pe dreptul de autoguvernare şi pe deţinerea de pământ fără a plăti taxe. Guvernatorii nu
puteau pătrunde în oraş în postura de oficiali 66 . Juridic, atât civitates hberae, cât şi civitates
foederatae erau considerate exterrae, pentru că guvernatorii, reprezentanţii puterii, teoretic, nu
aveau nici un fel de atribuţii asupra şi în interiorul lor.
Drepturile cii·itates liberae erau atribuite de Roma printr-un senatus consultum sau în
virtutea unei legi sau a unei concesii imperiale6 7 . Documentele invocate puteau fi anulate, ele
nemaiavând caracter irevocabil ca în cazul foedus-ului.
Totuşi, se pare că doar oraşele care deţineau jus ltalicum în perioada Principatului
beneficiau de scutiri rcale 6 8. Astfel, cu toate că pământul acestor cetăţi purta numele de agri
privati ex iure peregrina, acestea nu erau scutite de impozit. Totuşi, spre deosebire de cetăţile
tributare, aceste aşezări aveau drept de folosinţă deplină asupra sa. Probabil de la Traian, care a
luat măsuri directe pentru admini strarea financiară a oraşelor libere, în situaţii excepţionale,
independenţa în ceea ce priveşte controlul financiar era suprimată69 . Deplina autonomie era
îngrădită şi prin obligaţia de a urma politica externă a Romei. Î n caz contrar exista riscul de a

61 Abbott, Johnson I 968, 42
CIL 12, 5 8 5 ; cf. Berenger I 993, 1 4 .
64 Abbott, Johnson I 968, 43; textul legii la pp. 279-282. Pliniu cel Tânăr, în epistolele sale către Traian,
spune: <<Amissenorum cfritas libera et foederata beneficia indulgentiae tuae legibus suis utitur» :
„Locuitorilor din Amissus. oraş liber federat graţie bunăvoinţei i mperiale, li se acordă dreptul de a se folosi de
legile proprii": Plin. Sec . Ep. X , 92.
65 Cât priveşte scut irea de a găzdui trupe pe timpul iernii, prin autorizaţii speciale din partea Senatului,
se puteau face excepţii, dacă era imperios necesar.
66 Abbott, Johnson I 968, 43 .
6 7 Un oraş cu acest statut era şi Tomisul, cetatea vest-pontică: Suceveanu, Bamea 1 99 1 , 4 1 .
(,� Suceveanu. Bamea I 99 I . 36.
69 Î n acest sens. au fost numiţi funcţionari ai împăratului, curatores rei publicae. care erau desemnaţi
să inspecteze şi să pună ordine în finanţele locale, în cazul în care oraşul era în pericol de a intra în colaps.
Discuţia despre rolul acestor curatores este încă prezentă în lucrările de specialitate. pentru că, dacă unii
cercetători constată o flagrantă încălcare a autonomiei comunităţilor ( Berenger I 993, 1 6), alţi specialişti
consideră că, de fapt. intruziunea acestora a fost limitată şi nu se substituia atribuţiilor magistraţilor locali.
Până la Marcus Aurelius. numirea curatorilor era absolut excepţională, doar o mică parte a oraşelor fiind,
temporar, sub controlul unui astfel de funcţionar. Vezi Jacques I 990, I 69; Jacques I 984, 3 - 3 I 7, Jacques
1 983. Abia din secolul al IV - iea a avut loc o generalizare a curatelei, care a fost integrată între instituţiile
locale. Pentru perioada târzie a se vedea Lepelley 1 979, I 68- 1 93 .
63
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p ierde orice facilitate sau chiar d e a suferi represiuni70 . Asta echivala cu apropierea de situaţia
oraşelor tributare .
Încă de la începutul secolului al Iii-lea, guvernatorii provinciilor controlau situaţia din
aceste oraşe. În noile condiţii, se impunea o reformă pe scară largă, care să legalizeze noua stare
de lucruri . Se pare că Diocleţian a fost cel care a adoptat un pachet de legi care să reglementeze
noua situaţie7 1 • De la Constantin statutul de oraş liber a dispărut.

I I I . Civitates stipendiariae

Civitates stipendiariae formau cea de-a treia categorie de civitates peregrinae. Ele erau
cele mai numeroase şi erau total supuse Romei. Termenul de stipendiarii apare cel mai adesea
generic, fără o referire specială la o cetate anume. În această situaţie se aflau localităţile care s
au opus cu armele, care au condiţionat fidelitatea faţă de romani sau care au ajuns sub controlul
Romei în urma deditio. Spre deosebire de celelalte, civitates stipendiariae trebuiau să ofere

un

tribut, plătit diferenţiat72• Acesta reprezenta o sumă de bani fixată de Roma, dar care se putea
converti şi în alte mărfuri echivalente şi se distribuia între toţi locuitori i acelei cetăţi . Se plătea

tributum soli către fiscul roman şi tributa leviora către cetate. Pământul le fusese confiscat,
pentru a fi restituit într-o formă precară de proprietate (possesio ) . Roman i i au devenit de fapt
adevăraţi i stăpâni ai acestuia (ager publicus stipendiariis datus adsignatus). Impunerea la plata
tributului transforma terenul în ager stipendiarius. Aşadar, chiar dacă pământul era ager pub/icus,
acest lucru nu împiedica acţiunea de împroprietărire (adsignatio) săvârşită de romani .
Diferenţa esenţială faţă d e tipurile d e cetăţi precedente era c ă într-o astfel d e civitas
guvernatorul provinciei îşi exercita controlul direct sau prin intermediul funcţionarilor săi
speciali. Ei aveau drepturi depline, ca reprezentanţi direcţi ai împăratului în regiune. Aprobau
bugetul şi toate cheltuielile extraordinare ale oraşelor respective şi dădeau autorizaţi i pentru
reuniunile populare. Nu se puteau evita rechi ziţi ile şi cazarea armatelor în trecere. Cetăţeni i
romani rezidenţi, consistentes, sau care făceau parte dintr-un trib citadin ( cpuA.�) nu erau supuşi

judecăţii tribunalelor acestor cetăţi 7 3 .

Numărul oraşelor cu acest statut era mare pe tot cuprinsul Imperiului. În timpul lui Pliniu

cel Bătrân , în Baetica erau 120 de astfel de cetăţi74 , în Hispania Citerior, din 1 79 de cetăţi erau

76

75
tributare 13 5 , iar în Lusitania, 36 din 45 , pentru a lua doar câteva exemple. Oraşele tributare
aveau şi drepturi, care însă nu erau garantate de vreun foedus , /ex sau senatus consultum, ci erau
recunoscute de o comisie controlată de guvernator sau printr-un edict direct al acestuia. Statutul
lor şi implicit drepturile erau definite, schi mbate şi restricţionate, după caz, de intervenţi ile
diferiţilor împăraţi sau reprezentanţi ai acestora. Astfel, de exemplu, legile cetăţii Apameea. din
Cilici a, în secolul al 1 1 - lea, se bazau pe legea provinciei Cili cia, des modificată. adăugită ş 1
7

0

Marquardt 1 8 89. I 04- 1 08 , unde auloru l face referire la cet{1 ţ i l e /iherae ef imm1111es. Oe a .;emenea.
De Mart ino 1 97 5 . 3 1 5 - 3 9 7 . unde se face distinctia dintre cetăti l ibe re "{..:i cetăţi autonome.
1
7 Lepelley 1 996. 2 1 9 .
7� Conform teori i lor mai vech i . bazate pe un text foarte cunosc ut d i n Gaius. !11stif 2 . 2 1 . se p lă lea
trih11t11m î n provinc i i le i mperiale şi stipendi11m în c e l e senatori a l e . O ana li ni foarte recenl{i a tem1cnilor
stipendium şi trih11t11m în perioada Principatului a făcut France 2006. 1 - 1 7 .
71
· Suceveanu. Bamea 1 99 1 . 96.
7� Plin . I I I . 8 5 .
1� P l i n. . I I I . 1 8 .
7� Plin . . I V . 1 1 7 .
•
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revizuită prin prevederi speciale. Este aproape imposibil a se face o listă comună cu toate
drepturi le acestor cetăţi, pentru că puteau diferi în funcţie de mai multe criterii 77 . Se pot preciza
cel mult care ar fi privilegiile cel mai des întâlnite. Drepturile prevăzute în leges provinciarum
se rezumau la posibilitatea de a avea organisme proprii de conducere, la controlul taxelor locale,
la administrarea problemelor de interes local şi la păstrarea în mare măsură a practicilor
tradiţionale. Cu acordul împăratului sau guvernatorului, aveau şi dreptul de a strânge taxele de
Ia cetăţenii lorn. Î n ceea ce priveşte instituţiile locale şi magistraţii, se păstrează aceeaşi formulă
de administrare, o schimbare bruscă a ordinii preromane nefiind considerată o soluţie viabilă.
De asemenea, autorităţile locale aveau dreptul de a trimite ambasade la Roma sau de a se reuni
în comunităţi rel igioase. Prin cooptarea notabililor locali la conducerea unei cetăţi, fie ea şi
tributară, se consolida încrederea autohtonilor în clemenţa Romei şi asta nu putea fi decât în
favoarea sa. Justificativ şi elocvent este un pasaj din Cicero relativ la atitudinea romanilor faţă
de cetăţile peregrine, unde retorul îi spune fratelui său că grecii se bucură că şi-au păstrat justiţia
lor. În continuare comentează: „Fleacuri, vei spune. Ce importanţă are dacă ei socotesc totuşi că
în felul acesta şi-au câştigat autonomia?"79 •
Atitudinea tolerantă a autorităţilor centrale putea să se schimbe imediat ce apărea o cauză
care să fi dăunat Romei . De la un statut privilegiat se ajungea imediat în situaţii dintre cele mai
neplăcute pentru cetăţile în cauză. Sunt cazuri celebre de acum în istorie. Reducerea la statut de
civitas stipendiaria a Corintului, în 1 49 a.Chr. , odată cu transformarea pământului său în ager
publicus, sau, şi mai grav, transformarea într-un simplu sat (KffiµT\) a cetăţii Bizanţ sunt doar
două exemple80 .
Se poate constata, prin urmare, o armonizare a statutelor cetăţilor peregrine, care a avut
Ioc în timp şi care a coincis cu pierderea sau, după caz, cu câştigarea unor drepturi8 1 • O altă
concluzie este că în teritoriile acestor oraşe se puteau observa diferenţe privitoare la regimul
asupra pământului. Î n oraşele libere sau aliate erau agri privati ex iure peregrina (terenuri care
aparţineau cetăţenilor acestor cetăţi) şi agri vectigales civitatis (terenuri de arendat). Î n cetăţile
tributare erau patru tipuri de proprietăţi: agri stipendiarii, agri vectigales civitatis, agri viritim
ad<;ignati şi agri vectigales populi Roman / 2 .
Lejeritatea structurilor provinciale romane explică în mare măsură larga autonomie de
care se bucurau aceste cetăţi, dar care nu se putea exercita decât în limitele fixate de legile de
constituire a provinciei sau de autoritatea şi, de ce nu, de onestitatea guvernatorului, ca şi de
interesele Romei şi ale reprezentanţilor ei în teritoriu.
IV.

Populaţia din civitates peregrinae

Izvoarele istorice amintesc de existenţa mai multor categorii de locuitori ai cetăţilor
străine. Inscripţiile de la Histria83 vorbesc despre trei categorii : plebea (nA.�80<;), cetăţenii
(noA.iîm) şi străinii (�Evm). Prima trebuie să fi cuprins liberţii şi indigenii de stare inferioară.
7'

Abbott, Johnson 1 968, 52.
Abbott, Johnson 1 968, 53.
9 Cic. A tt , VI, I , 1 5 .
80
Până la 1 96 p.Chr., B i zanţul era o c1v1tas libera, dar după ce Septimius Severus, în unna
conflictului său cu Pescennius Niger, a luat hotărârea pedepsirii sale, nu mai conta ca structură urbană:
Suceveanu, l 998a 96-97; pentru schimbările de statut mai vezi De Martino 1 975, 803 , n. 6.
81 Suceveanu l 998a, 99.
8'Suceveanu l 998a, 99.
8-' ISM I , 54, 57, 1 80.
·

n
7

,

.

https://biblioteca-digitala.ro

SITUAŢIA JURIDICO-ADMJNISTRATIVĂ [ . . ] DJN IMPERIUL ROMAN
.

35

Locuitorii acestor oraşe erau, în marea lor parte, peregrini. Averile le-au permis probabi l accesul şi

la cetăţenia romană. Între cetăţeni se remarcau magistraţii oraşului şi binefăcătorii, care, din
averile uriaşe pe care le aveau, puteau face donaţii importante oraşului sau ridicau construcţii publice
pe cheltuială proprie84.

Mulţi dintre cetăţenii romani din cetate, fie ei veterani8 5 sau civili86, au făcut probabil parte, ca

şi străinii propriu-zişi, din cea de-a treia categorie menţionată în izvoare87•

D. Praefecturae, municipia, coloniae
Imperiul Roman s-a arătat foarte favorabi l unei vieţi urbane active. Pe lângă adoptarea şi
adaptarea vechilor structuri, anterioare pătrunderii civilizaţiei romane, s-au construit multe
aşezări după tipicul roman, cu administrare specifică, cu magistraţi şi mod de viaţă după
standardul de viaţă roman. Noile fundaţii trebuiau populate cu elemente capabile ca, în caz de
nevoie, să rezolve problemele de orice natură: cetăţeni romani de încredere, soldaţi instruiţi în
disciplina romană şi loiali, indigeni convertiţi cel puţin parţial la un ideal de cultură, atraşi şi
convinşi de faptul că o colaborare cu romanii reprezenta o datorie în slujba civilizaţiei.
Constituirea acestor structuri a fost rezultatul unei lungi istorii , care a avut ca etape
extinderea statului roman asupra I taliei peninsulare, apoi până la Alpi, i ar mai târziu mai
departe, spre universalitate.
Încă din secolul I a.Chr. s-au format aglomeraţii de comercianţi, reunite în conventus
civium Romanorum, care au pregătit terenul spre veritabila urbanizare88. Din primele decenii ale
Imperiului, aceste comunităţi, alături de alte numeroase aşezări preurbane, au cunoscut o organizare
temeinică, menită să le asigure cadrul propice avansării spre statutul de municipium sau colonia.
Caesar a fost iniţiatorul organizării j uridice a aşezări lor din Italia şi din prov incii, având
ca priorităţi regiunile occidentale89• Augustus, Claudiu şi apoi Vespasian au accelerat exponenţial
măsurile de reorganizare, în scopul promovării numeroaselor localităţi exi stente, şi au acordat
un sprij in determinant pentru obţinerea dreptului de cetăţenie romană locuitorilor din regiuni
întregi ale Imperiului. Traian a fost ultimul împărat care a fondat colonii prin deductio, metoda
uti lizată pe scară largă de către urmaşii săi fi ind promovarea unor civitates la statut municipal şi
apoi colon ial. Începând cu Severii, comunităţile civile romane de pe lângă castre (canahae/\"ici)
au primit ius civitatis. Înainte de acest moment se putea vorbi de o organizare premunicipală a
acestor comunităţi, care, însă, nu erau şi recunoscute juridic90•
Indiferent de metoda de constituire, oraşele romane au reprezentat liantul societăţi i în curs
de romanizare.

"4

H�
Hn
"

7

A vram 1 996, 1 1 9.

/SA-1 1 , 276. 278. 279, 297.
ISA-1 I , 1 42, 4 1 5 .

Suceveanu I 998a, 1 56 .
I poteza c ă ora.şele desemnate d e Pliniu c a fiind oppida ci1·i11m Romanomm sunt cele i n care s e găsesc
fixate conventu� ci1·i11m Romanon1m nu se _1ust1fică. pentru că aceste co111 ·cm11s desemne<Vă asoc1aţ11 de
cetă eni romani fixate în civitates peregrinae: Benahou 1 976. 4 1 O.
9 Jacques, Sc heid 1 990, 2�4.
'IO Tac . . Hist
IV. 22.
""
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I. Praefecturae
După !ex Julia municipalis se di sting trei tipuri de oraşe romane: praefecturae, coloniae şi
municipia. Primele, care existau cu siguranţă şi înainte de emiterea acestei importante legi, erau
comunităţile care încă nu primiseră dreptul roman şi erau sub jurisdicţia unui praetor Urbanus.
Juri sdicţia sa era delegată, de fapt, unor praefecti iure dicundo. De la aceşti magistraţi provenea
practic denumirea pe care o primeau comunităţile respective9 1 • Praefectura a aj uns să fie un
termen generic pentru toate comunităţile care nu aveau drept de autoguvernare. Praefecti iure
dicundo erau magistraţi trimişi de Roma pentru a administra aşezările anexate sau fondate de ea,
cum ar fi praefecti iure dicundo Capuae Cumis, aleşi în comit ia la propunerea pretorului92 .
Nu se poate preciza cu certitudine dacă toate comunităţile care nu atinseseră rangul de
colonia sau municipum au primit ca magi straţi delegaţi, într-o primă fază, pe aceşti praefecti şi
denumirea de praefecturae. Oricum, după 90 a.Chr., prefecturile devin din ce în ce mai rare93 .
Aceste comunităţi sunt destul de puţin cunoscute, atât ca geneză, cât şi din perspectiva apara
tului instituţional. Praefecti iure dicundo se pare că aveau sarcini care se intersectau cu cele ale
magistraţilor din municipia şi coloniae.
Termenul se mai aplica şi comunităţilor mici, care nu aveau un statut independent şi care
erau dispuse în apropierea unei civitas. În acest caz, autoritatea prefectului nu mai venea de la
Roma, ci de la acea civitas94 . Î n timp, o parte dintre aceste aşezări au devenit municipia9 5 .
II.

Municipia

Sub Republică 111unrc1pra ocupau primul rang ca onorabilitate printre oraşele italice,
ordinea fiind municipium, colonia, praefectura. Î n documentele juridice specifice, municipi ile
sunt citate primcle9 6 . Aulus Gcllius se întreba cc este un municipium şi prin ce se deosebeşte de
o colonia, pentru ca tot el să ofere un potenţial răspuns. Autorul Nopţilor attice a definit bine
opoziţia dintre municipia, oraşele care preluau din legile şi instituţiile comunităţilor anterioare,
şi coloniae, oraşe complet noi, rupte de orice ar fi existat anterior9 7 . Lex lrnitana, legea
municipală a oraşului Irni, din Baetica, în capitolul 3 1 , specifică faptul că membrii adunării
reprezentative a comunităţii locale vor deveni automat decurioni în ordo decurionwn al noului
municipium. Aceeaşi continuitate apare şi la atribuirea locurilor la spectacole, care jucau un rol
important în viaţa socială locală. Astfel, cutumele locale puteau fi aplicate în continuare atâta
timp cât nu intrau în contradicţie cu dreptul roman98.
Se pare că denumirea de „municipiu" provenea de la munus capessere (luarea sarcinilor)99•
Municipia se aflau sub controlul guvernatorilor. Î n schimb, coloniile beneficiau, cel puţin
în materie de afaceri interne, de o mai largă autonomie, conform privilegiului libertas, care le

9 1 Marquardt 1 889, 5 5-56.
9-) Abbott, Johnson 1 968, I 0- 1 1 .
9-'' Marquardt 1 889, 5 8 .

Abbott, Johnson 1 968, I 0- 1 1 .
Abbott, Johnson 1 968, I 0- 1 1 .
96 Jacques 1 990, 3 3 . Pentru municipiile din perioada Republicii a se vedea Humbert 1 978, 9- 1 2 .
97 Gell . , XVI, 1 3 . U n exemplu î l constituie Lepcis Magna, oraş african care devine municipiu de la
Vespasian, perioadă în care conservă o parte dintre instituţiile punice (sufeţii). Odată cu promovarea la
rangul de colonie, care survine în timpul lui Traian, duumviratul devine instituţia supremă, pentru că
trecerea la noul statut presupunea adoptarea tuturor institutiilor romane.
Jacques 1 990, 35.
9 9 Gell., XVI, 1 3, 6 .
94

95

98

'
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au cerut împăraţilor să fi e avansate la

statut colonial. Este elocvent un celebru pasaj al aceluiaşi Aulus Gellius, care comentează
dorinţa cetăţenilor din oraşul Italica,

municipium de

Hadrian, împăratul care era originar din acest oraş 1 00.

la Caesar, de a deveni

Un alt motiv care j ustifică schimbarea i erarhică dintre

municipium

colonia în
şi

colonia

timpul lui

ar fi că, în

perioada imperială, mai ales coloniile erau constituite din veterani şi aveau un caracter militar
pronunţat. Prin urmare, forţa lor şi influenţa la Roma creşteau şi, i mplicit, avantajele erau

superioare 1 0 1 • Municipiile au deveni t în perioada imperială o treaptă i ntermediară între cetăţile
peregrine ş i colon i i le romane. Unele dintre aceste oraşe erau de o condiţie mult mai precară
decât cea a colon i i lor şi deci mai apropiată de cea a cetăţilor peregrine, cel puţin când era vorba
de comunităţile de cetăţeni cu drept incomplet de cetate 102.
constituia categoria cea mai apropiată ca statut de
mai poate vorbi de acest tip de oraş 1 03 .

Municipia

colonia,

Municipia civium Romanorum

dar se pare că de la C laudiu nu se

rezultau din promovarea unei cetăţi peregrine. Momentul ridicării în rang

poate fi urmărit, în cele mai multe cazuri, după numele împăratului, care devine parte integrantă
din numele oraşului. În general , nu se poate vorbi de
antice nu amintesc de acest tip de geneză 1 04 .

deductio

în cazul municipiilor şi sursele

Procesul de difuziune a organizării municipale a fost specific, cu precădere, Occidentului,
în timp ce Orientul, care dispunea de o civilizaţie urbană anterioară cuceririi , a opus o rezistenţă
mai pronunţată. Formel e citadine locale au făcut ca răspândirea noului tip de organizare
j uridico-administrativă de tip roman să fie mult încetinită. O fluctuaţie în gradul de impunere a
municipalizării se constată nu doar sub aspect spaţial, dar şi temporal. Astfel, dacă în timpul
dinastiei Iulia-Claudia ritmul era mai puţin alert, acesta a crescut odată cu Flavieni i în regiuni ca
ltalia105, Gal lia Transpadană, Spania, Africa sau Sicilia. Aici, primul stadiu j uridic atins de
municipalităţi a fost cel de jus

Latii 1 06 •

Pe aceeaşi linie se înscrie şi varietatea formelor de organizare locală cu care Roma a

trebuit să se obişnuiască, luând în calcul toate elementele de substrat din regiunile respective.
Cazul Illiriei este elocvent. În partea meridională a I l liriei, Imperiul a avut o atitudine
diferenţiată, dar în general liberală, tocmai pentru a nu alimenta mani festarea antiromană. deja
existentă. Au fost cetăţi care şi-au afirmat „autonomia" lor şi a aparatului admini strativ în
secolul I a. Chr. În schimb, Dalmaţia şi Dardania, unde predominantă era locuirea în fortăreţe.
noul oraş nu putea evolua printr-o selecţie a oraşelor existente 1 07•
1 00

Ge\ l . , XIV. 1 3 . 4 .
De Mart ino 1 97 5 , 704.
1
� Suceveanu 1 998a. 1 03 .
101
· A se vedea detalii în capitolul al V -lea.
1 04
O excepţie este consemnată în cazul oraşului Gitght is, unde Antoninus Pius apare drept conditor
municipii. Vezi Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994, 1 1 04; Briand-Ponsart 2005. 1 06 . G i tghtis. ora ş
întemeiat de fenicieni. a fost transformat practic din cetate pe reg ri n ă în municipiu d e către Antoninus
P ius. fără a fi vorba d e deductio î n sensul luat d e acest termen în cazul colon ii lor. Istoriografia mo de rnă
foloseşte termenul „a fonda" când este vorba de muni c i p i i . mai ales în cazu l aşezări lor din Ital ia. din
perioada republicană: Crawford 1 998. 3 1 -46.
1 0�
Dacă un m1micipi11m din I talia adopta le ge a romană. era cunoscu t ca m11nic1pi11m ti111c/,11111111 .
Abbott. Johnson 1 96 8 . 9.
1 06
De M artino 1 975. 704. A se vedea în capitolul al V -lea amănunte despre dreptun le de cetate dp.i tate
de diferite comunităti urbane.
1 0'
Bace 1 986. 22 1 .
101
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Situaţii asemănătoare se regăsesc şi în alte părţi ale Imperiului. Î n Hispania existau,
înainte de impunerea Romei, mai multe niveluri de dezvoltare urbană. Cele mai avansate erau în
sudul Peninsulei Iberice. Regiunile din interior, nord şi vest erau aproape lipsite de o viaţă urbană 108 •
Fiecare oraş avea câte o lege municipală (lex/ 09 , un document care stabilea organizarea
internă, cu promovarea sa şi alte prevederi 1 1 0 • Leges municipales s-au păstrat destul de puţine şi
fragmentare 1 1 1 •
Lex Salpensana şi /ex Malacitana consfinţeau ridicarea la rangul de municipii de drept
latin a celor două oraşe din Baetica, în timpul Flaviilor 1 1 2 • În aceeaşi situaţie se afla /ex lrnitana.
Tot din această provincie se mai cunosc părţi din legea municipală a oraşului B asilipo, databilă
tot de la Fla vii 1 1 3 . Fragmentele probează răspândirea instituţiilor municipale romane şi adaptarea
lor la schimbările de condiţii din interiorul Imperiului . Legile oraşelor Salpensa (Municipiu
Flavium Salpensanum) 1 1 4 şi Malaca (Municipium Flavium Malacitanum) 1 1 5 , pe ţărmul Mării
Mediterane, găsite lângă Malaga, în 1 85 1 , fac referire la condiţiile pe care trebuiau să le
îndeplinească magistraţii pentru a obţine cetăţenia romană, la jurămintele acestora, la criteri ile
de numire a persoanelor îndreptăţite să devină magistraţi 1 1 6 • Nu se poate vorbi însă de o
uniformitate în guvernarea municipală, pe baza unor leges care ar urma nişte repere fixe.
Promovarea unui oraş la statutul de municipium atrăgea, implicit, introducerea de noi
instituţi i, dar plecând de la realităţile preexistente care puteau fi asimilate. Astfel, aşa cum
observam mai sus, membrii Senatului unui oraş deveneau automat decurioni ai noului sfat
municipal. Asupra acestor prevederi vom reveni la capitolul despre magistraturile din oraşele
romane. Semnalăm încă de pe acum imprudenţa de a se generaliza aplicabilitatea unor astfel de
legi. Similitudinea unor prevederi din leges municipales a dat naştere opiniei că a existat o lege
unică, răspândită la nivelul întregii regiuni sau provincii, preluată apoi de mai multe oraşe. Î n
ultimul timp, a fost abandonată în favoarea ipotezei că, de fapt, această uniformizare s-a datorat
unui proces de integrare administrativă şi civică necontrolată de autorităţi 1 1 7 • Particularităţile
locale şi regionale trebuie neapărat luate în calcul, pentru că osatura noilor structuri romane era
formată tocmai din aceste comunităţi indigene.
Pentru provinciile europene de nord se cunosc fragmente ale unor leges municipales de la
Severi, găsite la Lauriacum, în 1 906 1 1 8 •
1 08
10
9
1 10

Bendala Galan 1 994. 1 1 8.
Conceptul de /ex este explicat de Cicero: Cic., Balb„ VIII, 2 1 -22.
Pentru Republica târzie dispunem de cea de la Tarentum (Ital ia) şi de la Urso, colonia caesariană
din pro\'incia Baetica, în timp ce pentru perioada imperială le c unoaştem pe cele ale oraşelor municipii
Salpensa. Malaca. Basilipo. Imi (Baetica) şi Lauriacum (Noricum).
1 1 1 Textele acestor legi în Abbott. Johnson 1 968, 247 - 506. Adaugă sintezele mai noi: Torrent 1 970;
Spitzl 1 984; d'Ors 1 986; Gonzales, Arce 1 988; d'Ors, d'Ors 1 988, Gonzales 1 989. Pentru câteva reflecţii
interesante, menite să aducă noi interpretări asupra acestor legi, a se vedea ş i Frederiksen 1 965, 1 83 - 1 98
şi Galsterer 1 987, 1 8 1 -203 .
1 i :i În 1 85 1 , lângă Malaga, Spania, au fost descoperite două plăci de bronz, una cu cinci coloane de
text, iar a doua cu două coloane. Prima era legea municipală a oraşului Malaca, iar a doua era /ex Salpensana.
1 1 3 Gonzales 1 983. 395 - 403 .
1 1 4 Salpensa. până la ridicarea la rang de municipium, în timpul lui Vespasian, era, cel mai probabil, o
civitas stipendiaria. Abbott, Johnson 1 968, 3 7 3 .
1 1 5 Malaca fusese o civitas foederata, pentru c a apoi s ă devină un municipium d e drept latin: Abbott,
.
J ohnson 1 968. 373.
1 16
Roman Civilization, 320-326.
"
I J
Galsterer 1 987, 1 8 1 -202 .
1 1 8 Galsterer, Galsterer 1 97 1 , 334 - 348.
1
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Promovarea la statutul d e municipium s e făcea doar într-un c limat d e pace, necesar pentru
dezvoltarea durabilă a unui oraş. Este şi cazul localităţii Aquae Helveticae, care a profitat de
perioada de pace pentru a primi statutul de

municipium 1 1 9 •

Există şi situaţii în care oraşele, din cauza unui regres, dispar sau sunt abandonate.
Municipium Dardanorum, din I l liria, după ce nu a mai fost uti l pentru extragerea mineralelor, a
fost lăsat în părăsire 1 20 • Volubilis, oraş african cu tradiţie, devenit municipium de la C laudiu12 1, a
fost abandonat de romani la sfărşitul secolului al Iii-lea „după o iremediabilă decadenţă" 122.
În perioada i mperială, municipiile provinciale se numeau

liberae, ceea ce denotă că ele se

bucurau de drepturile moştenite printr-un statut anterior, privilegiat, şi anume acela de cetăţi
l ibere, deţinut de acestea înainte de promovare 1 2 3 •

III. Coloniae

Grosso modo,

coloniile ar putea fi definite ca oraşe întemeiate de Roma în teritori ile

controlate, prin trimiterea şi i nstalarea mai multor mii de persoane1 24• Ele se împărţeau în două
categorii , în funcţie de drepturile politice ale celor stabil iţi acolo şi de statutul coloniei:

Latinorum

şi

coloniae civium Romanorum.

imunităţile la care aceste colonii erau supuse.

immunes (care

coloniae

Mai exi stă şi o altă categorisire, care are drept reper

Coloniae civium Romanorum, coloniae liberae et

demonstrează că la nivel provincial nu toate coloniile dispuneau de imunitate şi

de libertate sau, cel puţin, nu toate coloniile latine) şi
bucurau doar de statutul de Latini) 1 25 •

coloniae Latinae

(ai căror locuitori se

Fondarea unei colonii era consfinţită printr-o

/ex emisă de

Senat, în perioada republicană, şi de împărat, în timpul Principatului . Adunarea populară vota o
lege care reglementa amplasarea coloniei, numărul celor trimişi acolo, sarcinile lor 1 26• Numărul
acestor

leges este foarte redus.

Se cunoaşte bine, de exemplu, legea de fondare a coloniei Urso 127•

Fondarea oficială a unor

aratrum,

novae urbes

de către romani presupunea îndeplinirea ritualului

exact ca în fondarea Romei. Semnificaţia simbolică a întemeierii se păstrează. Aşa

cum Romulus marca marginile oraşului, imposibil de pătruns fără acordul său, tot astfel

conditores enim civitatis, adică acei qui urbem novam condet, trasau, conform obiceiului preluat
8
de la etrusci , gran iţele noii aşezări 1 2 • O colonie era considerată oficial condita (deduc ta) după
îndeplinirea acestei practici simbolice. Coloniile romane comemorau o anumită zi a anului ca
ziua fondări i, a naşterii coloniei . Cu ocazia serbării acelei zile se făceau ceremonii de purificare

(/ustrum).

Fondarea Romei se serba, de exemplu, la 2 1 apri lie, ziua sărbători i Pari l ia1�9•

considerată ca

dies natalis.

1 1Q
1 20

Tac . , Hist. , I . 67. 2 .
Bace 1 986. 22 1 .
1 2 1 Christol. Ga'icou 1 980, 329. Vezi ILMaroc, 369 şi 448 , unde se aduc in fo nn aţii foarte importante des pre
drepturile obţinute de acest oraş, printre care concesia cetăţeniei romane. dreptul de con11hi11m. care asigura
cetăţenia
romană şi copii lor, chiar dacă mama era peregrină. scutirea de i mpozit pentru I O an i etc.
.
.
I "" "'
- - Carcopmo 1 940. 349-44 2; Leno1r 1 98 3 - 1 984. 299.
1 2·1
Jacques, Scheid 1 990, 2 3 8 .
1 2 4 Colonus. după cum se cunoaşte prea bine. înseamnă. în l i m b a l a t i n ă . .. fennier".
1 � � Suceveanu 998a. I 03.
1 2�
Abbott, Johnson 1 968. 4.
1 2 7 Colonia Iulia Gcnctim a fost întemeiată de Caesar: C l a v e l - Leveque 1 984. 1 73 .
1 2�
Eckstein 1 979. 87-88
1 2Q Sărbătoarea era închinată zeităţii Pales. protectoarea pă st o ri l o r şi a tum1elor. ::;1 se ţ i nea pe 2 1
aprilie. Marcus A t i l i u s Regulus a constru i t un lemplu la Roma în cm slea l u i Pa Ies. Jup;i 2 6 7 a Chr

I
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Coloniile latine din Italia republicană urmau sau chiar copiau, în linii esenţiale, instituţiile
şi politica administrativă a Romei, însă erau net separate de Urhs. Aceste comunităţi urbane
erau diferite de cele romane prin mărime, compoziţie şi statut politic. Pentru perioada de la
începutul Republicii. coloni ile latine aveau aceleaşi relaţii cu Roma ca şi membrii Ligii Latine.
Nu plăteau tribut, băteau monedă, aveau propriii magistraţi, di spuneau de legile lor, şi de
drepturi private ca şi locuitorii Romei . În schimb, trebuiau să dea un contingent de soldaţi
pentru alae sau cohortes.
Coloniile romane pot fi clasi ficate în două categori i : coloniile create prin instalarea de
coloni (deductio) şi coloniile rezultate prin avansarea unei comunităţi, fără aportul decisiv al
vreunei populaţi i noi.
Abia sub Augustus a avut Joc o reală egalizare a drepturilor între italici şi romani, chiar
dacă şi Suii a a recunoscut teoretic această stare de fapt 1 3 0. Totuşi, ca şi Caesar, era destul de
circumspect cu acordarea cetăţeniei romane. După Suetoniu, Augustus prefera să nu acorde des
dreptul de cetăţenie, pentru a nu dilua originea romană 1 3 1 • Se ştie că una dintre cele mai
stringente probleme a devenit repartizarea în triburi a noilor cetăţeni .
Î n 4 9 a.Chr. , Caesar a acordat cetăţilor d i n Gallia Transpadană dreptul roman, prin /ex
Roscia. Una dintre cele mai vaste acţiuni de concesiune colectivă a avut loc în 73 p.Chr, când
împăratul V cspasian a acordat aşezări lor întregii Spanii jus Latii, urmată de o alta, de o amploare
şi mai mare, acordarea cetăţeniei romane de către Caracalla în 2 1 2 p.Chr. tuturor locuitorilor
Imperiului, cu excepţia dcditicii lor. Şi Claudiu se pare că a avut o contribuţie importantă în
acordarea dreptului de cetate grecilor, galilor, spanioli lor şi britanilor, dacă ar fi să dăm crezare
spuselor lui Seneca 1 32 • Pe de altă parte, se pare că împăratul Claudiu doar a favorizat accesul
elitelor romanizate din provincii în Scnat 1 3 3 . Această politică era menită să încurajeze cetăţile şi
s ă le creeze un climat de siguranţă.
Coloniile latine au dispărut în Italia 1 34, devenind cu timpul, sub acţiunea directă a Romei,
municipia de cetăţeni romani .
Într-o accepţiune mai veche, coloni ile erau aşezări care aveau în componenţa lor două
elemente diferite : pe de-o parte indigenii, iar pe de altă parte colon i i . Practic, prin deductio într
o aşezare preexistentă, vechii locuitori rămân ca incolae, fără drepturi politice şi fără proprietate
funciară. Situaţia lor se putea îmbunătăţi prin acordarea cetăţeniei romane, chiar dacă numai
individual. Aceşti incolac puteau fi „integraţi progresiv", devenind membri cu drepturi depline
ai noii aşezări urbane 1 35 .
Încă d e l a sfârşitul Republicii, statutul d e colonia devenise c e l mai onorant, datorită
avantajelor care se parc că decurgeau din obţinerea sa. Numeroasele solicitări care vin din
partea locuitori lor municipii lor, de a li se acorda statutul de colonia, sunt o dovadă evidentă.
Forţa simbolului reprezentat de Roma era foarte i mportantă, iar imaginea Cetăţ ii Eterne
era un miraj pentru locuitorii din oraşele aspirante. Renumele şi măreţia hiperbolizată ale
1 .i o

Tsirkin 1 994. 22 1 .
Suet . , A ug. , XL.
1 3 ='
S en . 4p ok· oI. , .)
"' 3 .
1 3 3 Fabia 1 929.
1�� Abbott, Johnson 1 968. 6 . Au dispărui în I talia. dar au renăscut în provinci i sub Augustus.
J .i ) Gaius rnrbeşte despre obligaţiile incolae, afirmând că vechii locuitori trebuie să fie supuşi
jurisdicţiei municipale şi în oraşul în care locuiesc. şi în cel de origine, asumându-şi sarcinile publice în
ambele. Gaius. Dig. , L. I. 29. Adaugă pentru dreptul de vot al rezidenţilor, cetăţeni romani sau latini.
Jacques 1 990. 9 1 .
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poporului roman conduceau către dorinţa insistentă de a se confunda cu Roma, chiar dacă la un
nivel miniatural . Odată cu sf'arşitul Republicii şi cu începutul Imperiului, a avut loc şi o schimbare
semnificativă în mentalitatea cuceritorilor, dar şi a populaţiilor cucerite, intrate în contact cu
romanii. Este sesizabilă o schimbare de atitudine din partea autorităţilor relativ la teritoriile şi
locuitorii supuşi. De la Caesar, nu mai sunt percepuţi doar ca surse de venit, care trebuiau stoarse
până Ia epuizare. În completare, populaţiile devin mai receptive la elementele civilizatoare romane.
Strategia era foarte avantaj oasă pentru romani, pentru că gentes erau dispuse să renunţe la
propriile tradiţii şi forme de organizare administrativă pentru a fi incluşi în coloniae, autonomii
urbane, care presupuneau adoptarea practicilor şi instituţiilor romane. Este o atitudine foarte
interesantă, în faţa căreia rămâne nedumerit însuşi împăratul Hadrian, aşa cum am văzut mai
sus, în cazul cererii locuitorilor oraşului său natal, Italica, de a li se acorda statutul de colonia.
Prestigiul coloniilor se poate extrage şi din apelativele onorifice pe care acestea le purtau:
Colonia Julia Urbs Triumphalis (Tarragona), Colonia Urbs Iulia Baeterrae Septimanorum
(Beziers), Colonia Julia Narbo Martius 1 36 etc. Dorinţa de a deveni coloniae era atât de mare
încât numele lor erau chiar uzurpate. Spre exemplu, în Africa Proconsulară, în secolul al III-iea,
mai multe târguşoare au revendicat titlul de colonia 1 3 7 • Totuşi, această practică nu credem că era
curentă pentru că exista un control strict din partea guvernatorului, pe de-o parte, dar şi oraşele
vecine vegheau să nu aibă concurenţă în regiune. Astfel, abaterile de aceste gen erau rapid pedepsite.
Coloniile populare erau create ex nihilo. Scopurile fondatori lor variau, dar de cele mai
multe ori apăreau datorită necesităţii de a instala centre de supraveghere şi de apărare a
provincii lor. Erau aşezate în puncte strategice, cel puţin până în prima j umătate a secolului al 11lea a. Chr. 13 8 • Din această perioadă scopul colonizării a căpătat o altă dimensiune. În contextul
luptelor populare declanşate de fraţii Gracchi, nevoile populaţiei din Roma trebuiau satisfăcute
grabnic. Soluţia găsită a fost întemeierea de colonii. Marius, care a acceptat în armată şi pe aşa
zişii „proletari"1 39 , a marcat o altă etapă în evoluţia procesului de colonizare. Ţăranii italici s-au
deplasat către provincii, în speranţa evitării sărăciei şi pentru a câştiga un statut social pe care în
teritoriul lor natal nu îl puteau obţine. Mărirea numărului de soldaţi a impus, implic it, rezolvarea
problemei veteranilor, care trebuiau răsplătiţi pentru eforturile lor, într-o perioadă când
siguranţa internă era foarte fragilă. Veteranii au devenit principalii locuitori ai noilor colonii . Un
pas în acest sens fusese deja făcut din 1 7 1 a.Chr., când în Carteia 1 40 au fost aşezaţi fiii unor soldaţi
romani zămisliţi cu femeile hispanice 1 4 1 . Augustus a continuat în Hispania, în 27-25 a . Chr . .
politica lui Caesar şi a triumvirilor. Pentru răsplătirea veteranilor care au luptat în legiuni le
romane din această provincie, au fost deduse câteva colonii: Emerita Augusta. Caesaraugusta 1 .c ,
Augusta Gemella 1 43 ş i altele 1 44. În nord-vestul provinciei, a ridicat ş i alte oraşe pentru veteran ii
ll6

Gayraud 1 9 79. 1 05 - 1 1 6.
Clavel-Leveque 1 984, 1 74. Totuşi. această practică nu credem că era curentă. pentru că ex ista un
control strict din partea guvernatorului. pe de-o parte. dar şi oraşele \ Cc i ne \ egheau să nu a i hi1 concurenţii
în re iune. Astfel. abateri le de acest gen erau rapid pedepsite.
ix Abbott, Johnson 1 968. 6.
1 J9 Bruni 1 97 1 . 1 54 . De această categorie s-a î ngrij it şi Caesar în fondarea colonii lor.
1 40 Prima colonie latină întemeiată în afara pământului i ta l i c .
1 4 1 Abbott, Johnson 1 968, 7.
1 c
4 Colonie de cetăţeni romani. fondată de Augustus în _1 urul anului 1 4 a Chr.
1 4 ·1 Colonia Augusta Gemella Tuccitana. întemeiată in 1 5 - 1 4 a.Chr. in a p ru p 1en:a unui op1 i1d11111 md1gen.
cum se întâmplă în cazul ma_1 ori tăţi1 oraşelor din H 1spania.
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care îşi doreau să aibă pământ în posesi e 1 4 5 • În testamentul său, Augustus scrie că a aşezat
veterani nu doar în colonii, ci şi în municipii, nu doar în I talia, ci şi în provinci i . B ilbilis sau
Gades, deven ite municipii tot în această perioadă, au beneficiat şi de aportul veteranilor stabiliţi
de Augustus 1 4 6 • Nici Tiberiu, nici Claudiu nu au mai considerat prioritară această zonă. Abia
Otho a distribuit noi teritorii veteranilor săi, în 69 p.Chr. , în deja existentele Emerita Augusta şi
H i spalis 1 47• Iată aşadar cât de importantă era pentru o colonie şi pentru dezvoltarea sa urbană
implicarea activă a unui împărat atât în provinciile imperiale, dar şi în cele senatoriale 1 4 8 •
Veteranii din epoca imperială se constituiau, de obicei, într-o asociaţie comunală organizată,
fără ca regimul intern să fie schimbat. Noii veniţi formau o comunitate particulară, iar oraşul lua
în întregime drepturile şi numele unei colonia, indigenii găsiţi în acel loc romanizându-se lent
într-un anumit interval de timp.
Dar motivele întemeierii de colonii nu erau permanent gândite de d inainte cu multă
minuţiozitate, ci uneori trebuiau acordate anumite avantaj e unor comunităţi care suferiseră
pierderi, iar soluţia era întemeierea unei colonii. Este cazul fondării Lugdunum-ului ( Lyon-ul de
astăzi). Cassius Dio precizează: „Ei (senatorii ) le ordonă să reunească într-o cetate pe cei care
fuseseră alungaţi din Vienne de către Allobrogi şi care s-au stabilit între Ron şi Araris (Saâne
Sena). Astfel, ei au fondat oraşul numit Lugdunum"1 4 9 • Implantarea colonială de la Lugdunum a
fost făcută de locotenentul lui Caesar, L . Munatius Plancus, operă de care ne vorbesc cu
insistenţă izvoarele literare 1 50• Ipoteza că cetăţeni i expulzaţi din Vienne în 43 a .Chr. erau nişte
negotiatores italieni este o problemă care nu contează în mare măsură în contextul nostru1 5 1 •
Ceea ce am dorit să surprindem este faptul că autorităţile romane au luat i niţiativa constituirii
unui alt centru urban, care să înglobeze pe aceşti cetăţeni nevoiţi să plece din vechea locaţie.
Este vorba de o măsură de conjunctură. P. Le Roux afirmă despre tipurile de colonii din Gallia:
,.Coloniile din Gallia, latine, sunt cetăţi mixte în care Roma a făcut să coexiste coloni romani şi
indigeni peregrini graţie dreptului latin. Instituirea acestui drept a corespuns obligaţiei ca
cetăţeni i romani, minoritari, să coabiteze cu populaţiile indigene, relativ numeroase" 1 52 • În
aceste condiţii, această colonie a suferit o încălcare a prevederilor dreptului latin, de vreme ce
autohtonii au alungat pe veteranii stabiliţi acolo cu câţiva ani în urmă.
În timp ce sub Republică, şi chiar într-o anumită perioadă a I mperiului, coloniile romane
şi latine rezultau din deductio, probabil ineficienţa acestui sistem, care nu permitea constitu irea
unui mare număr de colaniae, a determinat promovarea unor comunităţi preexistente.
Promovările echivalau, juridic, cu o „nouă întemeiere" şi avea loc schimbarea numelui
prin traducerea vechiului nume şi prin adăugarea unor noi epitete 1 53•
Dacă o cetate beneficia de două promovări succesive sau de o promovare urmată de o
favoare importantă, demnă de amintit în titulatura sa, apăreau două epitete distincte. În Africa
1 45

Tsirk in 1 994. 2 1 9-220.
Tsirkin 1 994. 2 1 9.
1 4 7 Tac . Hist . I, 78. 1 .
1 4 � Tsirkin 1 994. 224.
1 4 9 Dio Cass., XL VI. 50. 4-5 .
1 5° Cicero. în mai multe scrisori, Seneca, Pliniu şi Cassius Dio. Cf. Le G lay 1 972, 1 1 . Fondarea oraşului a
fost decisă de un senat11s-co11.rnltum votat în iunie 43, pentru ca deducerea efectivă să aibă loc pe 1 O
octombrie 43. după orientarea axelor oraşului. procedură caracteristică în cazul fondării fiecărui oraş.
Vezi Jacques 1 990. 49.
1 5 1 Gascou 1 999. 1 58 .
1 5 :' L e Roux 1 992. 200.
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Proconsulară, Utica, municipiu al lui Octavian din 36 a.Chr. , a fost trans formată în colonie de

colonia Iulia Aelia Hadriana A ugusta Utika 1 55 • Iulia
aminteşte de municipiul lui Augustus, i ar Aelia Hadriana A ugusta scoate în evidenţă contribuţia

Hadri an 1 54 . Ea purta denumirea de

lui Hadrian la avansarea oraşului la statut de colonie. De asemenea, Avignon, care primeşte de
la Augustus statutul de colonie latină, i ar de l a Hadrian, pe cel de colonie romană, poartă

Iulia A ugusta 1 5 6 •

denumirea de

este o abreviere de la

interesant

care a cunoscut cel puţin trei etape de evoluţie.

colonia Iulia Hadriana. Iulia
este cazul oraşului Narbo Martius,

Şi mai

Colonia a fost fondată în 1 18 a. Chr., de către consuli i M. Porcius Cato şi Q. Marcius Rex, în
c instea lui Mars 1 57. Titlul Iulia este epitetul ce evocă deducţia cesariană din 46 a.Chr. 1 58, iar

Paterna constituie epitetul adăugat de Augustus pentru a se distinge creaţiile sale de cele ale lui
Caesar. Claudia este marca împăratului C laudiu, despre contribuţia căruia încă nu se cunosc
destule amănunte. Epitetele din denumirea oraşelor nu sunt neapărat doar numele împăraţi lor, ci
pot fi şi ale magi straţilor care s-au ocupat direct de fondarea colonii lor sau chiar ale unor rude
de împăraţi. În nordul Galliei, spre exemplu, avem

Colonia Claudia Agrippinensium

Multe colonii pot îngloba denumirea populaţiilor care au fost găsite în regiune:

Treverorum (Trier)

şi

(Koln).

Colonia

Colonia Morinorum (Therouanne), în Gallia Belgica 1 59.

De la Hadrian, împăratul care a schimbat radical tactica de abordare a raporturilor cu
provinci ile, coloniile puteau rezulta şi din promovarea comunităţilor autohtone 1 60. Necesitatea
creării unui mare număr de colonii s-a conturat şi datorită caracterizării acestor oraşe ca focare
de romanizare. Un alt posibil motiv ar fi schimbarea sistemului de recrutare. Soldaţii erau
selectaţi din zona în care era staţionată respectiva legiune, astfe l încât veterani i nu mai erau
nevoiţi să se aşeze în altă parte. Această măsură, extinsă mult pe parcursul secolului al II-iea,
rezultă din omiterea în inscripţii a locului de origine a veterani lor, în ideea că, localnici fiind, nu
este nevoie să se mai evoce locul de provenienţă 1 6 1 .
Promovările s e făceau prin recunoaşterea oficială a evoluţiei unei aşezări indigene către
formele de viaţă romană 1 62 . Această schimbare de statut era un prim pas către obţinerea
exceptării de la plata tributului.
Velleius Patercullus a făcut o altă clasificare a coloniilor, identificând două perioade distincte
în evoluţia lor: până în anul 100 a.Chr . , când coloniile de cetăţeni predominau, şi perioada de
după această dată, marcată de înmulţirea colonii lor militare 1 63 . Se remarcă între aceste două
tipuri diferenţe organizatorice evidente.

·

1 �4

m

1 �t>

o·10 c ass., X LI X , 1 6, I ; Gell., X V I .
CIL V I I I . 1 1 8 1 .

1 3.

CIL X I I . 1 1 20.
Vel l . . l i . 7 , 8 ; Eutr . . I V . 2 3 .
1 5x
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pentru a deduce colon i i ; printre acestea s-au numărat Narbonne şi Arles.
1 59 M ertens 1 98 3 , 40.
i 1>o O excepţie pare să fi fost colonia M ursa. din Pannonia. A1.:easta era o Colonia .4.clia, dar nu a avut la
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Coloniile de cetăţeni serveau ca loc de retragere şi de refugiu pentru soldaţi şi pentru plebea
urbană. Aceste oraşe erau organizate în urma votului popular, după care se alegea comitia tributa 1 64 •
Coloniile militare organizate cu începere din perioada i mperială de către împărat, în
virtutea dreptului său de imperium, printr-un legatus A ugusti. Notabilii acestor comunităţi
urbane proveneau dintre veterani , fapt care nu însemna neapărat militarizarea, din simplul motiv
că oraşele nu erau conduse de funcţionari, ci de magistraţi aleşi şi de consilii de aristocraţi locali.
Coloniile puteau dispune d e trei drepturi : libertas, immunitas şi jus ltalicum. Libertas este
foarte rar menţionat, fiind mai mult un drept de factură morală, dată fiind subordonarea totală
faţă de Roma. Jmmunitas era un privi legiu pe care doar anumite coloniae îl deţineau. Dacă în
perioada Republicii immunitas era acordată coloni ilor romane din I talia, dar şi colon i i lor latine,
în timpul Principatului puteau beneficia de acest drept şi acele civitates liberae et immunes care
aveau jus Jralicwn 1 65. Astfel de colonii sunt atestate în lista de oraşe a lui Plinius, unele integrând în
denumirea oficială epitetul immunis. Jus ltalicum se acorda foarte rar până la sfârşitul secolului
al II-iea. Doar Severii au acordat acest drept cu mai multă mărinimie. Privilegiul, destul de
controversat, presupunea o condiţie a pământului analoagă cu cea din Italia, adică deplina proprie
tate (dominium exjure Quiritum) şi scutirea de tribut. Pentru locuitori i acestor aşezări avantaj ele
erau consistente. Pentru statul roman, jus ltalicum însemna pierderea unor venituri importante
din impozitul func iar, fapt care explică zgârcenia cu care a fost acordat. Oricum, se pare că doar
coloniile romane au beneficiat de scutirile menţionate. Jus ltalicum se acorda nu doar ca o
recunoaştere a unor merite deosebite, ci şi ca un fel de compensaţie pentru oraşele care erau nevoite
să cedeze din teritoriul lor pentru întemeierea şi înzestrarea altor oraşe. Astfel de cazuri sunt
demonstrate în Africa şi se presupune a fi şi situaţia din Dacia romană1 66 . Nu putem preciza cu
exactitate dacă aceste scutiri erau completate şi de o independenţă absolută în raport cu guvernatorul.
În ciuda acestor drepturi, multe colonii nu beneficiau de o situaţie fi scală privilegiată, iar
în afară de I talia şi de coloniile care au obţinut jus ltalicum, fondarea unei colonia nu scutea
teritoriul său ori pe locuitorii de aici de tributul impus provinciilor. Totuşi, i talicii din colonii,
pentru a nu fi prejudiciaţi de anumite drepturi, pe care compatrioţi i lor peninsu lari le deţineau,
beneficiau de privi legii fiscale largi 1 6 7•
Acordarea imunităţilor şi, în general, a drepturilor pentru locuitorii acestor oraşe reprezenta,
pe lângă o uşurare a sarcinilor materiale faţă de Roma, şi o chestiune de prestigiu deosebit, diferen
ţiindu-se astfel de celelalte oraşe din Imperiu.
IV.

Romani, latini şi peregrini

Care a fost contribuţia autohtonilor la deschiderea urbană iniţiată de romani în provincii?
Cum au evoluat raporturi le dintre indigeni şi noii veniţi? Ce statut j uridic aveau localnicii? I ată
o scrie de întrebări care au dat naştere la diverse opinii, de multe ori antagonice, pe care intenţionăm
să le aducem în discuţie.
De la o provincie la alta, de la o regiune la alta, urbanizarea a avut diverse caracteristici
care trebuie corelate cu specificul local şi cu capacitatea de absorbţie a elementelor de civil izaţie
romană. Dacă în Hispania contribuţia autohtonă la constituirea reţelei urbane a fost absolut
indi spensabilă, la fel ca şi în numeroase regiuni unde a existat o tradiţie urbană importantă
1 64 Această comisie avea prerogativele stab i li te în /ex curiala.
1 65 Avram l 996a, 2 5 2 .
1 66 Ardevan 1 998, 1 1 8- 1 1 9.
1 67
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înainte de venirea romanilor, în Dacia, ultimele cercetări arată că nu a existat o contribuţie
semnificativă a factorului indigen la ridicarea oraşelor romane 1 68• Geneza structuri lor urbane şi
organizarea ulterioară a spaţiului lor variau de la o provincie la alta, de la Itali a la Gal lia,
H ispania, Africa, provinciile orientale sau danubi ene. Este drept că romanii au creat oraşul ca pe
o emulaţie socială şi politică impresionantă. S i mbioza dintre autohtoni i diferenţiaţi ca atitudine,
unii deschişi, alţii refractari la romanizare, ş i coloniştii veniţi din diverse colţuri ale Imperiului,
la rândul lor cu atitudini ş i scopuri diferite, a reprezentat esenţa romanizării prin urbanizare. Era
vital ca acest climat să se păstreze, în ciuda diferenţelor de ordin j uridic, până la definitivarea
tuturor etapelor de apropiere, până la eliberarea totală a diferenţelor.
Totuşi, nu trebuie eliminate din discuţie şi discriminările care au avut loc în interiorul
sistemului roman. În primul rând este vorba de indi geni ş i apoi de coloniştii veniţi printre
provincial i : coloniştii de drept roman, în special veterani i , care, după terminarea stagiului
militar s-au stabilit ca cetăţeni romani în comunităţile urbane ale Imperiului, şi colonişti i de
drept latin, imigranţi civili cu prerogative inferioare veteranilor.
Marea abilitate a Romei era de a opune pe colonist străinului, pentru a-l face pe acesta din
urmă să simtă diferenţa ş i etapele pe care le mai are de parcurs până când va ajunge la superiori
tatea impusă de statutul de cetăţean. Se încuraj au, evident, aspiraţiile către progres . S-a afirmat
că dreptul roman ar fi în contradicţie cu dreptul naţional şi cu acel jus
tuturor popoarelor 1 69• Cercetări le ulterioare au demonstrat contrariul.

gentium,

Localnicii au suferit, ce-i drept, cel puţin în prima fază, rămânând ca

partea comună

incolae,

lară drepturi

politice şi fără proprietate funci ară. În timp, locuitorii acestor comunităţi au căpătat scutiri şi
drepturi civice până la obţinerea mai întâi a dreptului latin, iar apoi şi a celui roman.
Astfel,

Municipium Riditarum

din Dalmaţia era locuit de

Riditae,

o ramură cunoscută a

dalmaţilor. Am ales ca exemplu această aglomerare pentru că aici, ca şi în alte părţi ale Imperiului, a
avut loc o fuziune între două comunităţi.

Riditae

era o comunitate care trăia într-o fortăreaţă,

vechi sediu tribal, care din secolul I p. Chr. a început să coboare în câmpie, unde se forma o nouă
aglomerare ce reunea şi cetăţeni romani . Acest centru a devenit
prin inscripţii, şi a încorporat şi

municipia un

rol important l-au jucat şi comunităţile de cetăţeni romani . În Baetica, acestea au

absorbit vechile
168

Municipium Riditarum, atestat
7
pe locuitorii castellum-ului autohton 1 0 • Este totuşi evident că în

conventus civium Romanorum 1 7 1 •

Dreptul municipi i lor provi nciale era un drept

Ardevan 1 999, 299. O altă opinie vezi la Bogdan Cătăniciu 1 99 1 . 59-67 şi Bogdan-Cătăniciu 1 99 3 .

203-226.

1 i.9 Despre raporturi le dintre dreptu l roman şi dreptul tradiţional vezi în M i tteis 1 8 9 1 . Despre jus
gentium Gaius. lnstit I, 2 spune: Omnes populi qui legibus et mori bus reguntur. partim sun propria.
partim comuni omnium hominum iure utuntur; nam qund quis que ipse sihi ius constituit. id ipsius
proprium civitatis: quod \'ero naturalis ratio inter omnes homines constituit id apud 011111es populos
peraeque custoditur vocat11rq11e illS gentium. quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque
Romanus partim suo propria. partim Populus itaque Romanus partim suo propria. part im co(m 11111111i
omnium hominum iure utitur: „Toate populaţiile care sunt conduse pr i n l e gi ş1 cutume se sen esc. pe de-o
. .

parte. de un drept al lor, care le este propriu, şi, pe de a l tă parte. de un drept comun tuturor oamen i l or:
într-adevăr, dreptul fiecărei populaţii este stabi l i t pentru fi ecare şi se numeşte d r e p t c i v i l (jus cil'llc!. în
timp ce dreptul spec ific statul ui-cetate şi cel pe care natura l-a slabi ht pentru toţi oame n i i . cd care este
acelaşi pentru toate popoarele, se n umeşte jus gcnti111n. căci toate po p u l aţii l e ii folosesc . Poporn l rnman se
serveşte, pe de-o parte, de un drept propriu lui. ş 1 . pe de a l i ă parte. de c e l comun t u t u ror oamer n lor"" ( a pud
Suceveanu 1 990, 250).
1 70 Rendic-Miocevic 1 972, 1 39. Q. Ruti lius Q. f. Proculm e ra duum1"ir quim111c111wlis. Jar ş1 1 > nnu·11 ,·
municipii Ridita111m. în acelaşi timp. Este exemplul clar al unui dualism care se răsfr;inge şi asu pra mst i luţ 1 1 l\lr
1 7 1 Clavel- Leveque 1 984. 1 99 .

https://biblioteca-digitala.ro

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INFERIOARĂ (SEC. 1-111 P.CHR )

46

care, în afară de numeroase intruziuni din dreptul străin, a evoluat el însuşi în mijlocul
provinciei în care a fost implantat, deci s-a vulgarizat sau s-a adaptat.
De obicei, coloniile fondate de romani aveau un amplasament diferit faţă de aşezările
indigene. Ele luau naştere ex nihilo. Nu era însă o condiţie sine qua non, pentru că sunt suficiente
cazuri le în care, cel puţin în timpul I mperiului, au avut loc deducţii în localităţi deja existente.
De exemplu, sub Claudiu sunt aduşi veterani la Oppidum Novum (Mauretania Caesareană Centrală),
fără a se aminti de o creaţie ex nihilo 1 7 " .
Oraşul roman Samarobriva (Amiens), care a succedat un oraş galic, se afla la intersecţia a
trei mari drumuri , deci avea un pronunţat rol comercial în regi une 1 73• În multe dintre aceste
aşezări a exi stat înainte de avansare câte un conventl/S civium Romanorum. Prezenţa acestuia
avea o însemnătate deosebită pentru comunitate, deoarece unele aveau aproape acelaşi statut ca
şi municipia. Este şi cazul oraşului L issus din I l lyricum. Aici exista un astfel de conventus încă
de la Caesar şi se ştie că a fost însărcinat cu refacerea fortificaţi ilor după o răscoală a populaţiei
Pirustae. A aj uns municipium probabil în timpul lui Augustus sau chiar de la Caesar1 74 • O
situaţie asemănătoare a avut loc şi la Bouthrotos, aşa cum aflăm din corespondenţa lui Cicero 1 75•
În Il liria de Sud procesul d e colonizare a continuat sub Octavian, după momentul Actium.
Dyrrachium, care până pe la 30 a.Chr. era o cetate l iberă, locuită de o populaţie numeroasă şi cu
destul de mulţi cetăţeni romani, a devenit colonie. Conform lui Cassius Dio, Dyrrachium a fost
una dintre primele cetăţi unde Augustus a adus pe italicii deposedaţi, partizani ai lui Antonius,
după ce pământul lor a fost dat veteranilor din legiunile fidele' 76• Numele noii fundaţi i a fost
Colonia Julia A ugusta şi apoi Colonia Julia Veneria. Byllis, cetate i llirică, a devenit Colonia
Julia Augusta Byllidensis 1 77 . Crearea de colonii a continuat aici în primul sfert al veacului I , cu
Scodra şi Scupi. În secolul I, în I l li ria de Sud, tradiţia urbană era bine înrădăcinată, oraşele
reprezentând o prelungire, în plan urban şi etnic, a oraşului precedent. Situaţia din zonă nu a fost
nici pe departe calmă. S-au înregistrat revolte ale autohtonilor nemulţumiţi de confiscarea a
numeroase pământuri pentru împroprietărirea coloniilor militare de la Dyrrachium, Byllis,
Skodra, Bouthrotum şi a municipiului Lissus 1 7 8 •
Cea mai mare pai1e a oppida Latina din Gallia Narbonensis, citate şi de Pliniu, s-au
dezvoltat fie peste aglomerările indigene, fie în vecinătate, suferind o uşoară deplasare. De
exemplu, la Carcassone, Colonia Julia Carcassonensis a ocupat acelaşi amplasament cu aglo
merarea preromană 1 79. Foarte multe oraşe au păstrat numele indigene în denumirea lor oficială.
Alături de cele amintite deja, exemplele se pot găsi în diverse colţuri ale I mperiului. Colonia
Iulia Romu/a Sarcino a fost preferată denumiri i de Colonia Iulia Paterna Faventia. Municipiwn
Augusta Bilbilis a fost denumit simplu Bilbilis 1 8 0 •
O situaţie interesantă şi specială în acelaşi timp s-a petrecut în Mauritania Caesareană.
Aici nu exista o limită preci să între zona romană, presărată cu oraşe tipic romane, şi teritoriile
indigene din sud. Era o interpenetrare, ce corespundea naturii însăşi a provinciei. Avem de-a
1 -0

Leveau 1 9 77, 305.

1 73 Will 1 962. 83.
· -

1 74

Prendi , Zheku 1 986. 66.
Cic., A n. , I V . 1 6, I ; Pollo 1 989, 1 2 9.
6
1 7 Dio Cass . LI, 4 6.
,
1 77 CJL I I I . 60; Anamali 1 986, 28.
1 7 8 Condurachi 1 9 76, I 30.
1 79 Lauxerios. Vichy 1 97 5 , 59.
1 80
Garcia y Bellido 1 967, 1 6.
175

.
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face aşadar cu o conj uncţie a două Africi. Reuşita punerii în valoare a regiunii Cherchel din
această zonă în Antichitate se explică prin adoptarea tehnicilor romane în mediul indigen şi prin
adaptarea la sistemul urbanistic roman 1 8 1 • Cu atât mai meritoriu este succesul roman cu cât era
nevoie, pe lângă realizarea simbiozei între coloni şi indigeni, şi de grăbirea procesului de
stabilizare a nomazilor care se opuneau cu cea mai mare îndârj ire urbanizării . Şi aceasta, în
condiţiile în care pământul care era atribuit aşezării era luat din terenuri le de parcurs ale
nomazilor. Oraşul era văzut de o mare parte a indigenilor ca aparţinând arsenalului de dominaţie,
comparabil cu răpirea pământurilor 1 8 2•
Roma a luat măsuri dintre cele mai energice contra nomazilor. A înfiinţat două colonii
militare, Ammaedara, Madaurus şi o civitas peregrina, Thubursicum Numidarum (Khamissa),
în Numidia, a cărei administrare era asigurată de magistraţi urbani şi şefi de trib 1 83 • Mai mult,
berberii au întemeiat o civitas cu propriii magistraţi, iar alături, coloniştii s-au aşezat pe
teritoriul pe care au format autonomii proprii.
În cele mai multe dintre oraşele de drept latin ale Africii, se ştie că cetăţenia romană se
acorda individual. Studiul gentiliciilor de aici arată că exista o populaţie destul de romanizată în
secolul I p.Chr., care era în esenţă indigenă. La Bulla Regia, oraş din Numidia, devenit municipium
de la Vespasian şi colonie în timpul lui Hadrian, aportul extern a rămas foarte slab. Fondul
principal îl constituia populaţia Numidiei Hippone, romanizate progresiv1 84 • Aşadar, integrarea
oraşului Bulla Regia în lumea romană nu a modificat în profunzime compoziţia populaţiei. Doar
ceva elemente orientale şi italiene au influenţat într-o proporţie puţin semn i ficativă romanizarea
oraşului, cu toate că nu se poate vorbi de o închidere a acestuia sau de un imobilism al
locuitorilor săi . Este vorba doar de un efort susţinut al indigenilor de a împrumuta cât mai mult,
pentru a se exprima în această nouă „limbă". Elitele locale erau primele care se angajau pe
această cale, pentru că ele erau şi primele care beneficiau de noul statut.
O situaţie puţin deosebită se petrece în zonele care beneficiau de o cultură, religie sau
tradiţie de o inflexibilitate care nu a permis a fi dislocate din limitele lor, nici chiar după popularea
oraşelor cu colonişti vorbitori de limbă latină. În Asia Minor, o regiune a contradicţii lor, colonia
romană Lystra redacta documentele, în marea lor majoritate în limba greacă, iar cele în latină
erau infime ca număr 1 8 5 • În ciuda elenizării, coloniile din mediul grecesc şi-au păstrat, din
interes, caracterul lor roman, care le conferea un statut superior, cel puţin până la Caracal la.
În general, Orientul Apropiat a rămas original prin formele urbane foarte distincte, ca o
consecinţă a combinării particularităţilor orientale cu clementele din lumea mediteraneană. La
Palmyra, în incinta de la sfârşitul secolului al I II-iea, se pot recunoaşte numeroase urme ale
urbanismului oriental vechi, o dovadă a conservatorismului regiuni i 1 x6• Oraşul a devenit şi aici,
în marc măsură, un organism abil de legătură şi sinteză, capabil să facă din oamenii cei mai
diverşi supuşi ai Imperiului. Nu se pune problema refuzării cl ementelor ci\'il izatoarc romane. ci
doar se poate unnări capacitatea de imitaţie şi de absorbţie a fiecărei regi uni. ast fel încât putem
vorbi de un proces romanizator mai intens sau mai puţin accentuat. În momentul de faţă este
depăşit a se mai di scuta despre opoziţia la romanizare în sensu l c lasic. de respi ngere a
clementelor aduse de cuceritorul roman. Importantă ni se parc punerea în dC1batcrc a capacită ţ i i
\Kl
i xc
1K1

iu
ix�
i x�

Leveau 1 97 5 . 868-870.

Harmand 1 9 70. 3 5 1 .
Harmand 1 970. 3 5 1 .
Thebert 1 97 3 . 265
M i l iar 1 968. 1 26.
Frezouls 1 98 3 . 305 .
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de sinteză a neamuri lor supuse, pe un fond cultural anterior mai consistent sau mai sărac, ca
reacţie la impulsuri le romane.
Locuitorii din colonii erau de o diversitate variabilă, în funcţie de condiţiile de fondare,
de dinamica relaţi ilor externe sau de importanţa oraşului în zonă sau chiar în angrenajul statului
roman. În Lugdunum, nucleul organizatoric era format din funcţionari şi militari din cohortele
urbane. Au unnat soldaţii din legiunile Germaniei, de la Septimius Severus, originari din Reims,
Koln, Tricr, dar şi soldaţi traci. Maj oritatea imigranţilor erau comercianţi, mici afacerişti, veniţi
din cetăţile Galici şi Germaniei, dar şi din I talia şi Grecia, din regiunile danubiene, din Asia
M ică, Siri a sau Carthagina. Lyon a fost aşadar o colonie romană, dar şi un oraş cosmopolit1 87 •
Doar o parte din locuitorii săi, care posedau civitas Romana, după spusele lui Tacitus, se intitulau
.
x
crves L ugdunenses 1 8 .
Într-o altă colonie romană din Gallia Narbonncnsis, Vienne, cu circa 3 5 . 000 de locuitori,
activitatea economică susţinută a contribuit la ridicarea oraşului la statutul de cea mai bogată
dintre coloniile romane din valea Rhonului 1 89•
Dar ce statut aveau locuitorii acestor coloni i, fie ele de drept latin sau roman?
Dintre oameni i l iberi ai unui oraş roman, în funcţie de statutul acestuia, se puteau deosebi
peregrini, cives Latini şi cives Romani. Peregrinii, denumiţi cu un apelativ format dintr-un nume
oarecare şi patronimul lor la genitiv, erau locuitorii care nu aveau drepturi efective în adminis
trarea şi luarea deciziilor în oraşul respectiv. Totuşi, ei îşi păstrau cetăţenia oraşului sau tribului
lor. Găsiţi într-un număr respectabil în coloniile latine, peregrinii erau destul de rar întâlniţi în
oraşele romane, dar nu inexistenţi. Dintre aceştia, mulţi aveau drepturi importante şi chiar puteau
aspira la obţinerea cetăţeniei romane, în condiţii precizate strict de legile romane. De obicei, în
inscripţii apar mai puţini peregrini faţă de cetăţeni i romani sau latini. Disproporţia se înregistrează
pentru că peregrinii, mai puţin influenţi în oraşe, nu la fel de bogaţi precum cetăţenii, fără funcţii
însemnate pe plan local, aveau posibilităţi limitate de expresie în epigrafe. Se înregistrează totuşi şi
excepţii , precum cea de la Nîmes, unde avem 1 1 8 nume de peregrini, dintre care 40 de femei. Ş i
la Aix-en-Province, din 30 d e peregrini, patru erau femei 1 90.
Un locuitor dintr-o cetate de drept latin putea accede la statutul de cetăţean roman în două
moduri diferite. Fie putea primi civitas Romana printr-un act de voinţă, o binefacere particulară
a împăratului acordată fi ecărui individ în parte 1 9 1 , fie, cel mai frecvent, la alegerea într-o
magistratură locală. Aceasta putea fi cea de chestor sau chiar edil, iar în cazuri excepţionale,
cînd cel vizat era foarte bătrân sau bogat, putea accede chiar d irect la duumvirat.
Cives Latini reprezintă o categorie foarte interesantă de locuitori, cu un statut intermediar
între peregrini şi cives Romani. În legea oraşului Malaca sunt evocaţi cives Romani vei Latini 1 92 •

1 87

Bruhl 1 968, 1 1 - 1 2 .
1 88 Această situaţie se întâlneşte într-un oraş promovat drept capitală federală a celor trei Galii
(l11gd1111ensis, Aquitanica, Belgica), vizitat de mai mulţi împăraţi: Augustus de mai multe ori, Caligula în
39 ş i 40, Hadrian în 1 1 9.
1 89
Le Glay 1 97 5 , 1 1 .
1 9°
Chastagnol 1 990, 5 79-580.
191
Este cazul personajului din Ammaia, Lusitania, P. Cornelius Q(uirina tribu) Macer viritim a divo

Claudio l"il'itate donatus: Cil II. 1 59.
1 92
Lex Malacitana, LII I . Pe marginea acestui text este susţinută cetăţenia latină cu titlu personal. A se
vedea Braunert 1 966, 68-70, contrazis mai ales de Galsterer 1 97 1 , 37-38.
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de care beneficiază un membru al acestei categorii 1 93 .

49

când evocă drepturile

O problemă spinoasă în l iteratura de specialitate este cea a numelor cetăţenilor latini.
Mommsen şi Hirschefeld credeau că locuitorii l iberi, neromani, ai cetăţilor, numiţi de izvoare

cives Latini, purtau deja tria nomina,

marca cetăţeni lor romani, sau cel puţin gentilicii romane.

Într-un studiu foarte competent şi bine argumentat, G. Alfoldy afirma că unii l atini primiseră în
primul secol gentilicii, chiar imperiale, pe când alţii erau desemnaţi doar printr-un nume urmat
de patronim 1 94. Era astfel destul de vag reglementată situaţia apelativelor latine, ceea ce poate
duce la confuzii importante între cetăţeni i latini şi celelalte două categorii de locuitori :
peregrinii ş i cetăţeni i romani . Analiza epigrafică trebuie s ă fie, prin prisma acestor realităţi,
foarte circumspectă.
Conform legii oraşului Salpensa, cetăţenia romană era acordată automat nu doar magis
tratului în funcţie, ci şi copiilor săi, părinţilor şi soţiei sale 1 95 .
Există tentaţia de a se consi dera că onomastica peregrină se întâlneşte mai des în mediul
rural, iar

tria nomina, cel mai adesea în oraş 1 96 • Numele autohtone erau curent utilizate în sate,
în timp ce în oraşele romanizate s-a renunţat treptat la ele.
În coloniile romane, prin definiţie, oameni i l iberi erau toţi romani. Totuşi, se întâlnesc şi

ce-i drept în număr destul de mic. În oraşe precum Frejus, Orange
sau Arles întâlnim în inscripţii c inci, trei şi, respectiv, cinci astfel de persoane 1 97. În oraşul său,

peregrini în calitate de
peregrinul nu avea ius

incolae,

conubii, drept pe care persoana respectivă îl căpăta doar la obţinerea cetăţen iei

romane.
Un statut inferior peregrinilor aveau

dediticii 1 98 •

În această categorie au fost inclusă şi o

parte dintre autohtonii din Dobrogea romană, în momentul anexării regiunii la Imperiu 1 99.

Cives Romani

formau categoria cea mai respectată în oraşele romane. Cetăţenii aveau

toate privilegiile într-un oraş aflat sub autoritatea Romei, fie că era oraş roman, cetate peregrină
sau doar o aşezare mai mică, populată cu

cives consistentes,

cives Romani qui . . . . . . consistunt.

În Elveţia, astfel de

negustori, bancheri, oameni de afaceri, originari din oraşele italiene, s-au

dispersat în toate centrele comerciale: Lausanne, Geneva etc. Ei erau absolut distincţi de cetăţenii
romani proveniţi dintre veterani i legaţi de colonii. Pentru a se putea apăra eficient, aceşti

193

1 94

cil·es

Lex lrnitana, cap. 2 8 .

Al foldy 1 966, 3 7 - 5 7 .
Astfel, /ex Salpensana, X X I prevede c ă : „vor fi cetăţeni romani înainte d e a-şi depune candidatura
la sfârşitul anu l u i . î mpreună cu părinţii şi nevestele şi cop i i i născuţi în căsătoria legală şi aflaţi sub pu terea
tatălui . . . . cu condiţia ca să nu fie cetăţeni roman i decât în numărul de magistraţi care vor fi aleşi în acord
cu această lege". Această ultimă condiţie a fost impusă de /ex Salpcnsana pentrn a preveni extinderea
rapidă a cetăţen iei prin subterfu g i i j uridice.
6
1 9 Le Glay 1 9 77, 2 7 1 .
1 97 Chastagnol 1 990. 5 84 .
1 9 H Peregrini i deditici provin dintre cei care au ridicat armele împotri va Romei ş i . prin infrangere. au
căpătat acest statut �eloc de invidiat. Practic. ei nu erau sclavi, dar se pare că nu puteau accede la cetăţenia
romană sau latină. ln aceeaşi categorie intrau şi l iberţ i i care fuseseră condamnaţi pentru fap t e gra\ e.
1 99 Există ş i în această pri vinţă unele opi n i i con tradictori i . Adepţ ii ideii că indigen i i geto-daci erau
incluşi în marea lor majoritate în n umem dediticiorum au ca argument deosebirea j uridică şi soc i a l ă d i n tre
aceştia şi locuitori i oraşelor greceşti. ei înşişi peregrini ( c f Suceveanu 1 990. 2 4 5 - 2 5 7 ) . O a l lii n p m 1 e
susţine apartenenţa ge\i lor la categoria peregrin ilor. Argumentaţia este că si t uaţia de deditiL·i11s. c:1p:1tată
prin deditio, era un stadi u politico-social de tram·iţie. abandonat după organ 11area prO\ mue1 I\ fnes1a �
1
încheiat cu transformarea în peregrini ( c f. Doru ţiu Boilă 1 980. 2 X l - 2 X 7 ) .
1 95
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2
s-au organizat în cives Romani conventus Helvetici 00 • Pentru explicarea termenului consistenles
. .0
.
doar Ulpian a dat unc I e I ămunri-0 1 .
Indiferent de căile de obţinere a cetăţeniei, în urma acordării individuale (viritim) sau în
comunitate compactă, cives Romani optimo jure (de drept deplin) aveau drepturi politice (jus
su.ffragii, jus honorum, jus militiae), drepturi civile ( dreptul de a încheia o căsătorie valab i lă
după jus quiritium, adică justae nuptiae sau jus conubii, dreptul de a dobândi proprietatea sau
alte drepturi reale asupra bunurilor dominium ex jure quiritium, dreptul de l ăsa moştenire jus
testamenti factio, jus commercii) şi drepturi reli gioase (de a practica un cult religios în mod
public) 20 2. Această situaţie este caracteristică mai ales perioadei d inastiei iulio-claudiană.
Cel mai uşor se pot i dentifica cetăţeni i romani după tria nomina (praenomen, nomen,
cognomen) . Nomen-ul era cel mai i mportant, pentru că arăta posesia dreptului de cetate. Despre
aceasta Suetoniu afirma: peregrinae condicionis homines veluil uswpare Romana nomina
dumtaxal gentilicia. Civitatem Romanam uswpantes in campa Esquilino securi percussit203 •
Cognomen-ul şi praenomen-ul erau mai puţin i mportante, astfel încât se puteau omite din
titulatură. Exi stă totuşi şi excepţii , aşa cum este cazul cetăţenilor romani de la Salonae, în
Dalmaţia, care nu au indicat gentilicia2 04 . De obicei, nomina se alegeau după numele celor care
au acordat dreptul de cetate, respectiv împăraţii. Cel mai evident moment l-a reprezentat
emiterea edictului lui Caracalla. A rezultat înmulţirea vertiginoasă a gentiliciilor Aurelius (după
împăratul M. Aurelius Antoninus Caracalla). Aceasta nu era însă o regulă, mulţi romani putând
să-şi aleagă nomen-ul liber, fără nici o restricţie de acest gen. Doar în t impul lui Claudiu,
Cassius Dio spune că era obligatoriu ca noii cetăţeni să ia numele împăratului205. Genti liciile
puteau varia, în aceeaşi familie, de la o generaţie la alta. În multe cazuri , nomen-ul fiului deriva
din cognomen-ul tatălui. În Germania Superior, după emiterea Constitutio Antoniniana, se face
menţiunea unui C. Sedatius Stephanus, al cărui fiu poartă numele de Stephanius206. Într-o
inscripţie din 246 p.Chr avem un Serotinius Cupitus şi un Cupitius Provi dens fi!ius2° 7 . Sunt şi
situaţii în care au loc uzurpări a le tria nomina d e către peregrini. În m unicipiile de drept roman
sau în colonii se cunosc multe persoane care poartă cognomina, care le trădează apartenenţa la
comunitatea indigenă. La Epidaurum, colonie stabil ită de Caesar în locul unui vechi conventus
cii·iwn Romanorum, avem un Iunius Epidianus208, un M. Pometinus Boria209 şi pe Plaetoria
Posilla2 1 0 . De asemenea, în municipiile din nord-vestul provinciei Dalmaţia, stabilite de Augustus,
Tiberius şi Claudius, nume ca Aemilius Oclatinus2 1 1 arată originea indigenă a unei părţi i mpor
tante dintre magistraţii romani de aici.
-

200

-

Harmand 1 9 70, 349.
Ulp„ Dig., V, I , 1 9. 2 afirma: ,.at si quo consistit, 11011 dico iure domicilii, sed tabemulam, hon-eum,
armari11111. otficinam conduxit ibique distrw:it egit. defenderese ea loco debebit " (apud Suceveanu l 998b, 1 5).
202
Ci ucă 1 998. 1 73 .
oo•
Suet . . Claud. , XXV.
204
Alfoldy 1 96 5 , 1 1 4.
.
,o,
- · 010 Cass., LX, 1 7, 7.
206
CIL XIII, 735 1 .
20Î
CIL X I I I , 7272.
208
CIL I I I 1 747
209
CIL m: 1 748 :
21°
CIL l l l , 8399.
=' 1 1
CIL I I I . 3 1 48.
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E. Constitutio Antoniniana şi impactul său asupra urbanizării

Odată cu edictul lui Caracalla din anul 2 1 2 ( Constitutio Antoniniana), „cei ce trăiau în
lwnea romană au fost făcuţi cetăţeni romani prin această constituţie". Extinderea dreptului de cetate
şi-a găsit limita în Constituţia lui Caracalla. Constitutio Antoniniana ridica oraşele stipendiare la
nivelul celorlalte oraşe din Imperiu, situaţia egalizându-se inclusiv la scutirile funciare dintre
romanii şi neromanii de dinainte de 2 1 2. Cu toate acestea, statutul municipal rămâne preţuit şi
după 2 1 2, iar diferenţele de rang dintre oraşe nu dispar. Este cazul oraşului african Lambaesis,
care în 247 era consemnat ca municipiu, pentru ca abia prin 2 8 3 -284 să fie cunoscut ca şi
colonia2 1 2 • Caracalla devenea, totuşi ultimul împărat darnic în acordarea de ranguri oraşelor.
Promovările continuă şi după această perioadă, dar cu o intensitate şi dorinţă mult mai reduse.
Î ntr-o epocă în care toţi locuitorii unei provincii erau deja cetăţeni şi nu mai era nevoie să
se afirme dreptul de cetate prin denumire, inclusiv menţinerea gentiliciului era de prisos
În istoriografie există şi contradicţii privitoare la efectele acestui edict, în sensul că unii
cercetători susţin acordarea cetăţeniei romane inclusiv dediticilor, exceptaţi doar de la păstrarea
drepturilor locale2 1 3 , în timp ce alţii afirmă că tocmai absenţa acestor drepturi poate fi invocată
ca argument pentru interzicerea accesului la cetăţenia romană a dediticilor 1 4 •
Cu toate acestea, nu se poate vorbi de o lovitură dată cutumelor, legilor locale. Acordarea
cetăţeniei romane tuturor locuitorilor Imperiului, cu excepţia dediticilor, a însemnat convertirea
celor vizaţi la situaţia cetăţenilor de dinainte de 2 1 2. Este vorba prin urmare de un cumul între
drepturile generale deţinute de orice cetăţean roman şi drepturile tradiţionale, particulare, locale.
Aceste cutume nu erau, se înţelege, în opoziţie cu regulile Imperiului . Mitul ciceronian al celor
două patrii a existat înainte şi continuă aşadar şi sub Caracalla şi în perioada următoare2 1 5 •
F. Viei, canabae, pagi
Pe parcursul lucrării de faţă vom face referire la aceste tipuri de aşezări cvasiurbane şi
rurale, motiv pentru care considerăm necesară o scurtă fami liarizare cu sensurile pe care aceşti
termeni le-au căpătat. Ne preocupă, mai ales, similitudinile cu regiunea Dunării de Jos, de aceea
vom insista mai mult pe aspectele care se regăsesc în zona noastră de interes.
I. Viei
la

Apartenenţa lingvistică a termenului a stârnit destule controverse în istoriografie . Soluţia
care au ajuns cercetătorii moderni a fost că rădăcina cuvântului este de origine indo-europeană2 1 6.
212

Jacques 1 990, 40. Lambaesis este situat î n actuala A lgerie orientală. A fost mult t i m r u n s i m p l u
ca pri n 1 8 3- 1 8 5 s ă primească titlul de municipium .
_u Boilă. Doruţiu Boilă 1 9 72, 1 79- 1 94; Pippidi 1 9 79, 1 5 5 - 1 5 7 .
-' 1 4 Condurach1. 1 95 8 , 28 1 -3 1 7 ; Suceveanu 1 990. 24 5-257.
w Cicero. prin intermed iul unui personaj al său. afirmă că:
. . eu cred că a t â t e l . cât şi t o ţ i l oc u i t o r i i
municipiilor au două patri i , una prin naştere, alta prin cetăţenie. ca şi vesti t u l Calo. car e . deşi năs c u t la
Tusculum, a fost adoptat de comunitatea cetăţen i l or roman i . Astfel. c h iar dacă era pnn naştere t u scu lan.
iar prin cetăţen ie roman, a avut o patrie din punct de vedere local. i a r a l ta din punci de \ edere 1 u n d 1 c "
Marele retor, j urist ş i filosof roman continuă: . . . d a r trebu i e s ă o li i ub i t m a i m u l t p e aceea care a con fent
întregi i comunităţi de cetăţeni numele de stat, a ceea pen tru care t rehu 1 e să munm. căreia t re h u 1e s�i ne
dăruim cu totul ş i să-i oferim toate speranţele noa s t re ş i să ne consac r[1m e i Î nsă patria in c a re ne-am
năs� ut nu este mai puţin dulce decât cea care ne-a ad opt a t : C ic .. I ci; . l i . 2 5 .
• 1 � Vezi întreaga evoluţie a cercetări i la Tarp i n 200 2 . 7- 1 4
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În literatura antică latină era folosit cu o senmificaţie polivalentă, ceea ce a creat anumite
probleme în ceea ce priveşte perceperea sa corectă. Diversitatea accepţiunii cuvântului se datorează
neuni formizării pe regiuni şi epoci a termenului. De exemplu, în Italia republicană, viei erau
percepuţe ca „aglomeraţii ale teritoriului civic" (cartiere). Între 1 2 şi 7 a.Chr, Augustus reorganiza
Roma şi crea 1 2 zone divizate în viei, în fruntea cărora, la 1 august, se alegeau magistri vici2 1 7 •
În perioada istorică aflată în centrul atenţiei noastre, prin vicus a ajuns să fie desenmată şi
o structură intennediară între vil/a rustica şi civitas, o aglomerare de locuinţe, unde existau
străzi, fortificată sau nu cu zid de apărare Structura sa semiurbană este evidentă în aceste cazuri.
O altă senmificaţie, oferită de Festus, era aceea de simplu sat2 1 8• Era desenmată astfel o
aglomerare de ferme dispuse unitar. Locuitorii, vicani, formau o comunitate cu sacra proprii, cu
temple şi altare, şi adoptau în structurile administrative locale hotărâri c are priveau dezvoltarea
aşezării2 1 9. Această ultimă senmificaţie o întâlnim în cazul majori tăţii aşezărilor denumite astfel
în zona Dunării de Jos, în perioada Principatului. Viei fondate de către romani luau de cele mai
multe ori numele fondatori lor. Aceştia, împreună cu fami liile lor şi cu servitorii, ocupau un
teritoriu încă nelocuit, unde se instalau şi contribuiau la dezvoltarea economică a regiunii. Esta
cazul aşezărilor Vicus Quintionis, Vicus Celeris, Vicus Cassianus din M oesia Inferior.
Aşadar, grosso modo, se pot identifica două tipuri de viei civili220: rurali, şi urbani. Ultimul tip
includea cartiere de oraşe, dar şi aşezările-capitală ale unor teritorria, adică acele structuri cu
caracter semiurban 22 1 .
Funcţionarea viei-lor presupunea alegerea sau numirea d e către o autoritate superioară a
unei structuri de conducere. Dacă putem vorbi de magistraţi sau nu atunci când menţionăm
magistri, aediles 222 sau quaestores ai unor comunităţi rurale este încă o problemă de discutat2 23 .
M . Dondin-Payre constată că, în cea mai mare parte, persoanele care sunt denumite prin nume
unic, eventual cu filiaţia, se referă la „responsables de viei et pagi" din Galii224. Prin urmare,
sunt acele persoane fără cetăţenie romană şi care nici nu aveau şansa reală de a o obţine curând.
Cert este că aceste persoane constituiau elita locală, se distingeau de masa de locuitori pe care îi
conduceau şi aveau prin urmare anumite privilegii.
Poziţia lor socială era, probabil, una destul de importantă în interiorul comunităţii, dar
imaginea lor în faţa contemporani lor vremii nu era una echivalentă cu cea a magistraţilor urbani
sau, şi mai puţin, cu aceea a elitei din capitală. Interesant este sarcasmul pe care Martial îl
foloseşte când un om sărman, care dorea să imite un consul roman, obţine „măreţul" post de

2 1 7 Pentru un studiu amănunţit despre viei de la Roma a se vedea Marchetti-Longhi 1 96 1 , 3 8 1 -398, iar
mai nou Tarpin 2 002, 1 3 7- 1 45 .
218
Sex. Fest., l'erb„ 502-508 L . Autorul oferă o tipologie în care distinge trei semnificaţii ale termenului
i·icus: I . aşezare rurală în care existau magistraţi aleşi anual; 2. un grup de locuinţe dintr-un oraş, separate de
celelalte cartiere prin străzi şi care aveau nume distinctive; 3. un anumit tip de locuinţă urbană, în care
ex istau mai mulţi colocatari , iar fiecare familie avea o cale de acces separată către reşedinţă.
-0 1 9 Marquardt 1 889, 1 0- 1 1 .
:i:io Î n afară de acest tip de viei, se întâlnesc şi aşa-zişii viei militari, despre care se va discuta mai jos.
:i:i i Dondin-Payre 1 999, 203-204.
2"2
Această funcţie este rar întâlnită în cazul viei-lor. Vezi un C. Amatius Paterninus, aedil(is) vika11(0111m)
Agied(ieensium) : CIL X I I I , 2949.
:i:i3 A se vedea discuţia la Tarpin 2003 , 2 5 7-258 şi n. I.
"24 Dondin-Payre 1 999, 1 46 .
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magister vici2 25 . Î n lucrarea de faţă îi vom numi totuşi magistraţi, mai ales că, în provinciile
Moesia Inferior şi Superior, rezultă că mulţi dintre ei erau cetăţeni romani sau tindeau către
obţinerea acesteia. Totuşi, originea lor pe cuprinsul I mperiului era, de obicei, servilă (liberţi sau
fii de liberţi) . Chiar şi majoritatea ingenui nu aveau antecedenţă pur romană22 6 .
II. Canabae şi viei canabarum
Castrele ridicate în poziţii strategice au atras şi civili, care s-au aşezat în apropierea lor.
Vicus a ajuns să fie denumită şi aşezarea din vecinătatea unui castru sau castellum de
trupe auxiliare, populată cu civili veniţi odată cu trupele sau aşezaţi după aceea, din conside
rente familiale sau de afaceri227. Vicus canabarom, cum a fost numit, era dependent de castrul în
jurul căruia se dezvolta. Locuitorii acestei aşezări erau utili castrului atât prin activităţile
economice pe care le desfăşurau, cât şi ca furnizori de forţe proaspete pentru trupă. A deţinut un
rol primordial în cadrul noii ordini romane. Avea un plan urbanistic bine închegat, cu o viaţă
economică activă şi cu o structură de conducere proprie.
Vicus-ul militar sau auxiliar-vicus, cum a mai fost numit în istoriografie, era fondat după
ridicarea castrului, iar poziţia sa geografică era stabilită nu doar de coordonatele strategice, ci şi
de căile de comunicaţie principale. A format osatura economică şi politică pe care s-a sprijinit
sistemul administrativ provincial roman. Acest tip de vicus poate fi acceptat şi ca o formă de
organizare cvasiurbană.
Pe lângă cazarmă se instalau veteranii, care alegeau să îşi ducă viaţa în continuare în
apropierea fortificaţiei în care au activat două sau trei decenii. De asemenea, negustori care
comercializau obiecte şi accesorii necesare soldaţilor şi chiar băştinaşilor găseau o foarte bună
piaţă de desfacere în aşezările civile de pe lângă taberele militare. Li se alăturau familiile
soldaţilor, comercianţii şi meseriaşii indigeni. Încetul cu încetul, barăcile construite temporar
erau înlocuite cu case de cărămidă durabile, ateliere specializate producătoare de bunuri, atât
pentru cei din castru, dar şi pentru cei din noua aşezare civilă, făcând dovada întemeieri i unei
locaţii stabile. Târgul creştea, până când, din „oraş al tavemelor"228, anexă a sectorului militar,
devenea oraş propriu-zis, contribuind decisiv la înflorirea urbanismului tipic roman prin
simbioză, uneori cu aşezările preexistente.
Viei militari dispuneau de o organizare de tip cvasimunicipal. În Dobrogea romană, o
astfel de aşezare pare a fi fost un anume vicus classicorum, de unde se cunosc câţiva magistri
din fruntea comunităţi i. Acest „sat al navigatorilor", plasat la Independenţa, jud. Tulcea, ar fi
putut fi un cartier al unui oraş portuar, aşa cum sunt în Imperiu vicus Portensis în cfritas
Namnetum 229 , sau un vicus navaliorum, cartier în oraşul Mogontiacum2J0. Al. Suceveanu şi M.
Zahariadc sunt mai degrabă adepţii variantei unui vicus militar, instalat în apropierea unei staţii
a classis Flm·ia Moesica, având ca principal argument faptul că aceşti classici sunt militari activi ai
1•
flotei2J
Aşa cum este menţionat în toate inscripţiile despre \'icus classicorum descoperite la
Independenţa-Murighiol, locuitorii deponenţi, reprezentaţi de magistratul ales in fiecare an. erau
225
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22 "

Mart „ I O. 7 9 , 7 - 8 .
.

1 60 -161 .
"00..,
_, , Tarp1n ...

Vezi despre organ izarea şi rolul acestor structuri la Sommer 1 98-l.
"�
-- Mommsen 1 99 1 , 84 .
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CIL X I I I . 1 1 8 2 7 .
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civcs Romani co nsistc n tcs Rămâne în discuţie dacă şi peregrinii acestei localităţi aveau vreo
contribuţie la iniţiativa nucleului de cetăţeni romani2 3 2. Este totuşi interesant că nu sunt amintiţi
alături de cetăţenii romani şi veterani i, chiar într-un vicus militar. Forma de organizare
administrativă a acestui vicus era una destul de simplă. Ştim sigur că avea un singur magister,
fără a cunoaşte vreun edilis sau quaestor2 33 . Toate monumentele au fost ridicate în cinstea lui
Jupiter Optimus Maximus. Tot din Mocsia Inferior dispunem şi de un alt magister al vicus-ului
mil itar de la Sexaginta Pri sta, din 1 0 1 - 1 022 3 4.
.

Corespondentul acestei unităţi administrative de pe lângă castrele legionare purta
denumirea de canabae. Del imitarea a fost făcută prima oară în literatura germană de specialitate,
se pare în funcţie de importanţa aşezării . Cu toate acestea, excepţiile nu lipsesc. Chiar la Dunărea de
Jos, aşezarea civilă de pe lângă castrul aux i liar de la D imum o regăsim în izvoare sub numele de
canabae2 35. Fără a întâlni termenul de canabae la antici, acesta este folosit pe scară largă de
moderni, preluat din izvoarele epi grafice, unde este utilizat destul de des2 3 6.
Cert este că rolul canabae-lor este considerat extrem de important în evoluţia oraşului
roman, datorită întinderilor mai vaste şi, implicit, populării mai consistente, inevitabilă de altfel
dacă se ţine cont de mărimea castrului de legiune.
În urma ultimelor cercetări se ştie că vicii militari şi canabele nu se aflau sub autoritate
militară, ci se administrau singure, dar nu puteau fi proprietarii pământului, cel puţin până la
Septimius Severus237. De obicei, la graniţele I mperiului, după cucerirea unei provincii, o făşie
de teren, proprietate a statului, era dată în folosinţa armatei .
Odată c u domnia Severilor s e constată o municipalizare progresivă a canabae-lor, ceea c e
v a accelera procesul d e urbanizare d i n provincii.
III.

Pagi

Dacă etimologia cuvântului 1·icus a fost, în cele din urmă, stabilită cu oarecare precizie,
pentru pagus discuţiile au fost şi mai aprinse. Încă din secolul al XIX-iea s-au emis mai multe
păreri . Se pare că termenul a avut o origine latină, cu influenţe din mediul celtic. Serrmificaţia sa
ar fi putut fi „fixat, stabil it"23 8.
Literatura latină nu aminteşte de foarte multe ori de pagi şi atunci când o face se referă în
special la Gallia sau Germania. În plus, conotaţia care se poate sesiza în descrierea unei aşezări
de acest tip, în general, este una negativă23 9.

2 3 2 Suceveanu, Zahariade 1 986, 1 1 5 . Se admite că aceste monumente votive ar fi fost ridicate de un
conventus civium Roma110111m, fără partici parea peregrini lor din vicus.
2 33 Se cunosc şapte magistri ai acestui vicus : Suceveanu, Zahariade 1 9 86.
2 0 4 C. Anton [ius] : Velkov 1 965, 90- 1 09 ; AE 1 966, 3 5 6 .
2 3 5 „ . (a finihu)S CANABAR(um) D(imensium) apare în horotesia lui Laberius Maximus d e la H istri a :
Vittinghoff 1 97 1 , 307; Gerov l 980b, 3 5 6-3 59. D e asemenea, şi d e l a Abritus este posibil s ă m a i fi e o
insc p iie a semănătoare: . . . ABRJ_TD_ AD C[an(abas)j : Gerov l 980b, 359.
-, Vezi_ pentru canahae leg10111s Mommsen 1 8 73, 299-3 2 6 ; Schulten 1 892; Schu lten 1 894, 48 1 -5 1 6 ;
Bohn 1 926, 25-36; Mocsy 1 95 3 , 1 79-20 1 ; Mocsy 1 972, 1 3 3- 1 68 ; Vittinghoff 1 968, 1 3 2- 1 42 ; Vittinghoff
1 97 1 , 299-3 1 8 ; von Petrikovits 1 98 1 , 1 63 - 1 7 5 ; Mrozewicz 1 984, 285-297; Piso 1 99 1 , 1 3 1 - 1 69; Sonuner
1 997, 4 1 -52; Kovacs 200 1 , 42-66; M irkovic 2005 , 9-22 .
237 Piso 1 99 1 , passim.
2 3 8 Tarpin 2002, 1 4- 1 6, cu toate variantele vehiculate până acum în istoriografie.
2 3 9 Tarpin 2002, 1 9 .
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Denumind l a început districte teritoriale î n Italia ş i Gallia Cisalpină sau anumite centre
ale acestor diviziuni administrative, acestea au sfărşit prin a deveni oraşe.
Pagi au ajuns să desemneze şi o categorie de aşezări rurale, tipic romane. În Gallia, spre
exemplu, semnificaţia căpătată a fost aceea de structură federală, care înglobează mai mulţi viei.
Varro a fost cel care a confirmat natura rurală a pagilor, când amintea de Paganicae, un festival
cu caracter agrar, celebrat în câmp de către întreaga comunitate a unui pagus240 . Spre deosebire
de vicus, care putea desemna o comunitate sătească mai avansată, un pagus denumea un cătun
format doar din câteva case. Probabil că aveau mai adesea şi rol de târg, cu un spaţiu larg,
amenajat special, de tipul /ora, întâlnite în alte părţi ale Imperiului24 1 . Ca şi în cazul viei, această
comunitate avea în frunte un magister242 . În Gallii sunt consemnaţi mai mulţi quaestores şi
magistri pagi ca magistraţi ai acestei structuri administrative243 .

G. Concluzii
Subiectele abordate în capitolul de faţă, consistente, dar şi diverse, nu au avut menirea
decât de a structura, cât mai sintetic posibil, ţesătura urbană de pe teritoriul Imperiului Roman,
cu trăsăturile generale, dar şi cu câteva excepţii, care au făcut din configuraţia orăşenească un
subiect cu adevărat incitant. În istoriografie, aceste aspecte au avut parte de o atenţie sporită,
concretizată într-o bibliografie consistentă. Aşezările din perioada Principatului au moştenit, în
mare parte, bogata experienţă acumulată de romani încă din perioada Republicii.
Oraşele, centre ale puterii romane în teritoriile controlate, au avut parte de o atenţie
deosebită din partea autorităţilor. Au fost căutate cele mai potrivite soluţii pentru a crea o
concordanţă între structurile locale, cu tradiţii variate, dar conservatoare, şi valorile civilizatoare
romane. În multe dintre provinciile Imperiului, autohtonii au jucat un rol decisiv în sinteza care
a rezultat în urma acestei imbricări, dar diplomaţia, inteligenţa, capacitatea de adaptare, pragma
tismul şi experienţa romanilor au potenţat procesele la care au fost supuşi indigenii, în tendinţa
logică spre progres.
Analiza pe care am consacrat-o acestei teme în capitolul de faţă a avut drept scop
familiarizarea cu structurile urbane, despre a căror existenţă, mai îndelungată sau efemeră, ne
informează izvoarele i storice, în perspectiva abordării aşezărilor de pe linia Dunării de Jos.
Atât autonomiile peregrine, cât şi oraşele de tip roman au constituit adevărate focare ale
romanităţii, sedii de distribuţie a civilizaţiei, a progresului, a valorilor înalte, necunoscute în
totalitate sau parţial de cei cărora le erau adresate.
Toate aceste structuri erau bine organizate, ierarhizate şi beneficiau de avantaj e în funcţie
de contribuţia fiecăreia la bunăstarea Romei, dar şi după gradul de acceptare a noii stăpân iri .
Cetăţile percgrine erau cetăţile care au păstrat valorile propri i , în marca lor majoritate. dar
adaptate cerinţelor impuse de condiţia de supus. Cii·itates foederatae, cii ·itates /iherae ct imm unes
sau civitates stipendiariae, în mare parte greceşti, beneficiau de dreptul uti suis lcgihus, cu toate
că erau diferenţiate prin scutirea (primele două) sau impunerea ( în cazul cfritas stipendioriaJ la
plata tributului către Roma. Statutul lor juridic a variat în timp. în funcţie de contextul politic la
care au fost nevoite să se adapteze. Împăraţi i romani au acordat în mod d i ferenţiat pri \ i l cgi i pc
c40
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c4� Dondin- Payre 1 999. 2 1 3 .
•4-

_

•

_

---

https://biblioteca-digitala.ro

56

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INl'ERIOARĂ (SEC. 1-111 P.CHR.)

criterii care ţineau de strategia imperială, de crizele economice dintr-un anumit timp sau chiar
de caracterul lor.
Oraşele romane, municipia şi coloniae, au fost aşezările în care locuitorii, fie romani, fie
străini de condiţii diferite sau latini, au trăit într-un mediu roman autentic. Dacă în cazul
municipia se puteau păstra şi urme ale cutumelor locale, în coloni i legea romană era cea care
guverna şi era suverană. Legile orăşeneşti, păstrate într-un număr destul de redus, dar destul de
semnificative pentru conţinutul lor, ne dau posibilitatea astăzi să asamblăm toate piesele, care să
ne ajute să schiţăm măcar tabloul structurii administrative a oraşelor. Identificarea statutelor
juridice cu toate obligaţiile şi avantajele care decurgeau de aici, structura populaţiei care le
locuia, cu clarificări privitoare la magistraţi, la personaj ele marcante ale comunităţilor şi, nu în
ultimul rând, la impactul pe care toate aceste realităţi l-a avut asupra substratului autohton în
spectaculosul, dar controversatul proces al romanizări i, sunt alte aspecte deduse sau explicit
precizate de leges municipales. Fără a susţine ideea inflexibilităţii tradiţiilor moştenite de la
autohtoni , de altfel imposibi lă într-un climat de dominare fizică, spirituală şi psihologică, nu
putem admite nici cealaltă variantă, radicală, care evocă o totală absorbţie în sfera romană a
tuturor elementelor locale. Structura psihică umană nu poate fi înlocuită, cu atât mai mult cu cât
autorităţile romane nu exercitau o dominaţie despotică asupra supuşilor, ci, dimpotrivă, respectau
nişte prevederi nescrise ale jus gentiwn.
Pentru fiecare situaţie întâlnită în Imperiu în perioada Principatului, am încercat să aducem
cel puţin câte un exemplu concludent din provinciile romane. D iversitatea trăsăturilor întâlnite
în diferitele oraşe rezultă tocmai din respectarea, în mare parte, şi oricum controlate de către
autorităţi, a trăsăturilor locale. Este vorba, în mare măsură, de condiţii specifice unei provinci i
sau unei regiuni dintr-o provincie sau chiar doar anumitor oraşe.
Scopul majorităţii locuitorilor I mperiului era obţinerea cetăţeniei romane. Condiţiile
acordării acestui râvnit privilegiu au fost diferite de la o epocă la alta şi atribuirea s-a făcut sub
un strict control, cel puţin până la celebrul edict al împăratului Caracalla, în 2 1 2 p.Chr. I mpactul
său pentru structura urbană a I mperiului a fost foarte puternic.
Totuşi, deşi a tins spre perfecţiune în esenţa sa, urbanismul roman a i ntrat la un moment
dat în criză. Starea generală de decădere a autorităţii imperiale, pe fondul i ntensificării atacurilor
barbare, dar şi acutizarea problemelor interne au fost principalele componente declanşatoare ale
declinului . Criza economică a măcinat autoritatea romană şi s-a repercutat asupra tuturor
compartimentelor vieţi i . Oraşele au devenit doar centre de refugiu şi apărare, retrogradând de la
statutul de promotoare ale progresului . Cu toate acestea, în Occident, se constată că starea
autonomi i lor urbane s-a refăcut simptomatic în veacurile care au urmat, în timp ce în I mperiul
de Răsărit vechile aşezări au continuat să existe, dar s-au ridicat şi altele, cel puţin comparabile
cu cele din perioada anterioară crizei.

https://biblioteca-digitala.ro

CAPITOLUL AL II-LEA

GENEZA ŞI EVOLUŢIA ORAŞELOR DIN
REGIUNEA DUNĂRII DE JOS (SECOLELE I-III P.CHR.)

A. Metodologia
Complexitatea şi, implicit, necesitatea unei precizări cât mai riguroase a problemelor de
abordat ne obligă să sistematizăm acest capitol. Urmărim, în general, aceleaşi chestiuni şi ne bazăm
pe repere similare pentru fiecare oraş, fără a pierde din vedere specificul aşezării studiate. Linia
Dunării a fost zonă de /imes 1 , fapt care a influenţat, fără îndoială, atitudinea autorităţilor centrale
faţă de un spaţiu care trebuia bine protejat. O diferenţiere administrativo-geografică ni s-a părut
cea mai potrivită pentru un studiu care se doreşte comparativ, dar şi analitic. Astfel, se va face
referire, de la vest la est, la oraşele de pe linia Dunării de Jos, din Moesia Superior la aşezările
urbane, municipia şi coloniae, din Moesia Inferior, dar şi la fundaţiile greceşti Marcianopolis şi
Nicopolis ad I strum. În final, vom face o scurtă analiză a situaţiei aşezărilor urbane la s fărşitul
secolului al III-iea. Iată care ar fi, în ansamblu, considerentele de la care pornim:
I . În primul rând, vom încerca să redăm dispunerea geografică, originea numelui oraşului
şi consemnarea aşezării în izvoare, mai ales în cele literare. Această identificare o considerăm
necesară pentru cunoaşterea spaţiului de evoluţie a respectivului sit. În plus, evocarea sa de către
autorii antici ne poate releva percepţia localităţii în ochii contemporanilor şi recunoaşterea
importanţei sale într-o epocă sau alta.
2. Urmează o scurtă, dar concentrată, sinteză a cercetărilor arheologice din perioada modernă,
cu principalii artizani ai campaniilor de săpături din centrele vizate.
3. Aşezările preromane vor fi studiate în special prin prisma izvoarelor literare, iar în lipsa
acestora, ne vom baza pe sursele arheologice, care pot fi concludente în delimitarea arealului de
dezvoltare a comunităţii indigene.
4. Acolo unde este cazul şi dispunem de suficiente mărturi i, vom menţiona şi unităţ i le
militare care au fost cantonate în/sau în preajma viitoarelor oraşe.
5. În strânsă legătură cu structurile militare care s-au afirmat în zonă, fort i fi ca ţii l e cu caracter
militar, castra sau castel/a, dar şi aşezările civile din preajma lor, canahae sau \'ici canaharum.
vor face introducerea în subiectul propriu-zis. Aparent fără o leg ătu ră directă cu suhicctu l nostru.
credem că acest aspect este unul de max imă i mportanţă. Aşa cum se va observa, impactul
1 Conceptul de limes a c unoscut variaţii importante în timp. Pentru evoluţia sa a se \ edea detal11 în G .
Fomi 1 958. 1 084- 1 086; I saac 1 988, 1 25- 1 47; W i t taker 1 989. M a i veLJ . pen tru part 1c ulantăţi dm d l \ erse
părţi ale I mperiu l u i . Cecil Mann 1 974. 508- 5 3 3 ; Kunow 1 990. 499-504; Le Bohec 1 99 1 . J l l 7 - 3 30;
Trousset 1 993, 2 5 -3 3 ; Salemo 2005. 4 1 -5 1 ; Peyras 2005 . 1 9 7-25 1 . Adaugă A l . Khoun 2003 ( /1mcs
arahicus) ; C . A . Jost 2003. cu imagini repreLentand sisteme de fort i ficare şi a�eLăn de pe limes - u l renan;
G udea 1 977; Scorpan 1 980; Ivanov I 994a; (iudea 200 I ; Croitoru 2004. 39-50 ( /1mes - u l Dun:1r1 1 de Jo s l.
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mil itar asupra majorităţii oraşelor romane a fost destul de susţinut în intervalul cronologic ales şi
pentru spaţiul de care suntem interesaţ i . Aşezările civile de pe lângă lagărele militare, cu
implicarea militari lor în admini strarea teritoriilor şi a veteranilor în administrarea oraşelor, sunt
doar câteva dintre punctele de interes din lucrarea de faţă.
6. Esenţa cercetării o reprezintă modalitatea de constituire a oraşului roman timpuriu şi
evoluţia sa. de la plămădirea structuri i urbane până la atingerea rangului municipal şi/sau
colonial. Unnărim clementele topografice care contribuie la geneză, dar şi componentele juridice pe
care se baza promovarea sau fondarea oraşului. În această succesiune, intenţionăm să atragem
atenţia asupra stadiului de dezvoltare în care se găseau structurile preromane, autohtone, în
momentul cuceriri i. dar şi după aceea. cât a contribuit la acest complex proces aşezarea civilă
autohtonă şi care a fost implicarea canahae-lor sau/şi a castrului.
În condiţiile în care, din a doua jumătate a secolului al III-iea, se înregistrează în oraşele
de pe l inia Dunării de Jos o evidentă decădere din mai toate punctele de vedere, facem şi câteva
referiri la principalele probleme pe care le-au avut de confruntat oraşele şi locuitorii lor în această
perioadă tulbure. Acolo unde este cazul, vom preciza şi modificările de ordin j uridic, topografic sau
de altă natură. ca o consecinţă a mişcărilor care aveau loc la nivel local sau chiar în întregul Imperiu.
7. Nu putem trece peste acest subiect fără a face câteva referiri, cel puţin selective, cu
privire la evoluţia economică şi culturală a oraşului în primele trei secole ale erei creştine.
Fără a putea (şi nici nu ne-am propus) să epuizăm multitudinea de chestiuni care pot
apărea într-o astfel de lucrare, obiectivul nostru este acela de a urmări evoluţia fenomenului
dezvoltării urbane în perioada Principatului, într-o regiune care a fost considerată, uneon, ca
fiind săracă din acest punct de vedere.
B.
I.

Oraşele Moesiei Superior de pe linia Dunării de Jos
Viminacium

Dispunerea geografică; izvoarele istorice
Situat în valea râului Ml ava. la 3 km de actuala localitate Kostolac şi la c irca I 00 de km
sud-est faţă de Belgrad. Viminacium este amplasat într-o arie cu o importanţă strategică evidentă în
sistemul defensiv al I mperiului Roman. Considerat cel mai mare oraş din Moesia Superior. se
găsca aproape de confluenţa Mlavei cu Dunărea, cu care se mărginea în partea de nord. În vest
era dealul Sopot, iar în sud şi sud-est, o ramură a munţilor Homolje.
Numele acestei localităţi pare a fi de origine preromană, mai precis celtică� . Opiniile
cercetători lor sunt, totuşi. încă divergente3 •
Este amintit în mai multe izvoare. din secolul al II-iea până în secolul al IX-lea. Ptolemeu
este cca mai veche sursă ce evocă această aşezare printre alte 7IOAE1i:; din Moesia Superior4, după
războaiele cu dacii de la începutul secolului al II-iea. ltinerariile vremii indică în această locaţie
o importantă staţie ruticră5. Itinerariul Antoninh menţionează traseul V iminacium-Nicornedia, în

:-

H older 1 904 , 320. Se fac analogii cu alte localităţi din Gallia (pagus Viminacensis) sau H ispania
(I 'imi11aci11111).
3 Se sugerează chiar şi o origine latină a tennenului. cu toate că este mai greu de crezut (de la 1 •i111en salcie). Pentru detal ii a se vedea în !MS l L p. 46 şi n. 7 .
.i PtoL I I L 9. 3 : Ou1�11vaKtov .
5 Pentru itinerarii. în general. a se vedea Cuntz 1 929; Levi 1 967.
6
lrin. A n t. 1 3 3 , 3 denumeşte localitatea Viminacio sau Euminacio .
.
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contextul vizitei lui Caracalla din 2 14. În Tabula Peutingeriana7 se redă drumul de la Viminacium
către Lederata şi malul stâng al Dunării.
Bogăţia sa a atras numeroase vizite ale împăraţilor vremii, iar izvoarele istorice nu au putut
trece peste aceste momente deosebite în istoria oricărei cetăţi . Astfel, în 1 96, la Viminacium,
autorul vita Severi din Historia A ugusta menţiona proclamarea ca Caesar de către Septimius
Severus a fiului său B assianus (viitorul împărat Caracalla) 8 . Itinerarium Burdigalense9 , un izvor
care se datează la 333, evoca civitas Viminacio pe parcursul traseului dintre Singidunum şi Naissus.
Alte izvoare istorice care fac menţiunea acestui important centru în secolele IV-VI sunt
Notitia Dignitatum, Codex Theodosianus, Codex Justinianus, actele conciliului de la Serdica din
343 sau 344 şi Synekdemos al lui Hierocles 1 0 • Este prezent în Novella XI a lui Justinian, privitoare la
organizarea eclesiastică a Illyricum-ului oriental, dar şi la Priscus 1 1 , Teophilact Simocatta 1 2 şi
Theophanes Confessor 1 3, unde găsim menţiuni legate de invaziile hunilor şi avarilor 1 4 • În secolul
al IX-iea, presbiterul Anastasius B ibliothecarius se referă, de asemenea, la Viminacium 1 5 •
Istoricul cercetărilor arheologice
La sfărşitul secolului al XVII-iea, F. Marsigli descria pentru prima dată două fortificaţii
de o parte şi de alta a râului Mlava (fig. 6). În stânga, distingea două complexe, unul de formă
regulată, din piatră şi cu turnuri de colţ, iar celălalt de formă neregulată, cu turnuri în părţile de
vest, sud şi sud-est. În dreapta râului, la locul numit „Brenincolatz'', fortăreaţa, de forma unui
pentagon, includea o structură pătrată în partea sa de nord-vest 1 6 •
Cercetătorii sau amatorii de antichităţi care au trecut prin acest centru dunărean în
perioada următoare s-au mulţumit să colecţioneze vestigii antice şi mai puţin au avut dorinţa de
a cerceta sistematic situl. J. Safarik, S . Orm6s, Fr. Haverfield, A . Medovic au fost în această
situaţie. F. Kanitz, care vizita situl în 1 866 şi 1 877, a făcut precizări importante despre relaţia
dintre castru şi aşezarea civilă şi despre fortul din partea de vest a castrului 1 7 • Cu toate acestea,
nu a indicat detalii topografice sau alte elemente importante relativ la cetate, rezumându-se la a
face referiri generale. O contribuţie la cunoaşterea sitului poate fi considerată şi implicarea
cercetătorului sârb J. Dragasevic 1 8 •
Primele date topografice de la Viminacium, demne de evidenţiat, sunt rezultatul săpăturilor
lui M. Valtrovic, în 1 8 82 1 9 . Pe baza raportului său detaliat, care privea în mare parte rezultatele
săpăturilor din necropole, inginerul A. Pizl a întocmit planul zidurilor romane20.
7

Din Tab. Peut. , segm . V I . recunoaştem locali tatea Viminatio.
1 0. 3 .
9 ltin. Burdig. , 5 6 3 , 1 4-565. 1 .
1 0 Î n lucrarea de geografie din prima j umătate a secolului al V I -lea a lui H ieroc l es. Srnccde11111s 6 5 7 . 2
.
.
apare ca Bimenakion metropolis.
1 1
Prise .. frg. 2, face referiri la Biminakion.
1 � Teoph . Simoc . , Hist. . I. 4. 4: V I I I . 2. 2- 1 1 .
11
Theoph . Confess . Chron. , 24 amin teşte de Bimenakion.
IJ Pentru deta l i i a se urmări /MS l i , pp. 24- 2 7 .
1 5 Anastasius Bihliothecarius, Chronografia Tripartita. 2 3 .
1 6 Marsigli 1 726.
17 Kan i tz 1 892, 1 6-20.
I H Dragasevic 1 8 7 7 , 1 9-20.
1 9 A se vedea rezultatele săpăturilor sale în Valtrovic 1 884. 3- 1 4. 49 6 3 89- 1 04. 1 2 1 1 4 2 . Pentru Jctal
11
.
vezi /MS l i . p . 2 8 şi n . 7 .
�0 Valtronc 1 8 84. p i . V .
H SHA . Sev . .

·

.

-
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Săpăturile lui M. Yasic, din 1 902 şi 1 903, s-au desfăşurat în mai multe puncte : în zona
castrului, a oraşului roman, a fortăreţei de pe malul stâng al Mlavei, în necropole şi la basilica
numită ,,Todiceva crkva"2 1 • Elementele de stratigrafie şi de topografie fumizate acum au fost
esenţiale pentru săpăturile vi itoare şi multe dintre presupunerile făcute au fost confirmate de
cercetările din ani i următori. Rezultatele investigaţiilor făcute de Yaltrovic şi Yasic au fost siste
matizate de către V. Popovic2 2 .
În deceniul al optulea al secolului trecut au început săpături le sistematice la Kostolac,
care continuă, cu unele întreruperi, şi astăzi. Dr. Ljubica Zotovic, în colaborare cu dr. Vladimir
Kondic şi cu Yladi slav Popovic a condus lucrările de salvare în situl de la Yiminacium între
1 977 şi 1 997. Dr. Miomir Korac, de la I nstitutul de Arheologie din Belgrad, împreună cu o
echipă de la Universitatea de stat din Albany SUA, desfăşoară şi în prezent i ntense cercetări
arheologice, utilizând cele mai noi metode de investigare. Rezultatele acestor cercetări sunt în
măsură să ofere noi date despre imaginea urbană generală. Cercetările ultimelor zeci de ani s-au
concentrat cu precădere în sudul castrului roman, în aşezarea civilă şi în necropole, unde s-au
explorat mai mult de 1 3 . 500 de morminte şi de unde s-au scos peste 3 2 .000 de obiecte23.
Aşezarea preromană
Yiminacium a luat fiinţă într-un teritoriu populat de celţi, aşezaţi în zonă după înfrângerea
de la Delfi, din 297 a.Chr. 2 4. Despre aşezarea indigenă nu se cunosc foarte multe detalii, dar se
presupune că ar fi existat la est de castru25. Până acum se pot data cu siguranţă materiale din
morminte celtice, care atestă clar prezenţa lor aici, fără a se fi identificat vreo fortificaţie26. Cert
este că, înainte de venirea romanilor în zonă, aici se găsea populaţia celtică a scordiscilor27.
Pe baza studiului materialului numismatic, primele contacte consistente ale romanilor cu
această regiune s-ar data în ultimele decenii ale secolului I a.Chr. Controlul asupra acestor regiuni se
poate să fi fost i mpus încă din primii ani ai secolului I p.Chr. , concomitent cu constituirea
provinciei Moesia. Fără a insista aici foarte mult asupra subiectului, care se ştie că stârneşte încă
o vie polemică în istoriografie, adoptăm, ca fi i nd cea mai argumentată, opinia savantului R.
Syme, care demonstrează că în anul 6 p. Chr. este consemnat ca prim legatus al acestei provinci i
A . Caecina Severus2 8 . Prin urmare, între 1 ş i 4 p.Chr. acest centru era deja sub autoritatea oficială a
Romei.
Ca orice aşezare situată într-un punct esenţial pentru siguranţa Imperiului, Y iminacium a
fost sediu al unor unităţi militare care au contribuit, direct şi indirect, la consolidarea nucleelor
2 1 Rapoartele sale. confinnale în mare parte de săpăturile ulterioare , suni publicate de V as ic 1 902, 20 1 -228
şi Vasic 1 903. 248 - 259.
2 2 Popovic 1 967, 29-49.
2 3 I\ecropolele de la V iminacium au fost obiectul mai multor studii şi cercetări: Pravilovic 1 979, 1 1 8- 1 23 ;
Zotovic 1 980, 96- 1 1 5 ; Zotovic, Jordovic 1 990; pentru monnintele d i n perioada secolelor V - V I a s e vedea,
mai ales. Zotovic 1 994 , 59-72, Milosevic 2002, 1 5 1 - 1 5 7. dar şi site-ul www. viminacium. org.yu.
2� Iust.. XXXII, 3, 6-8.
2 5 I.MS 1 1 . p. 30, n. 1 8 .
2 6 Todorovic 1 968, 1 1 O. Câteva piese celtice dintr-un mormânt de războinic descoperit pe insula d intre
un braţ al Dun ări i ş i Mlava se alătură altor descoperiri destul de însemnate d i n zonă. Vezi Kosoric
1 960, 1 9 7-203 ; Mirkovic 1 977, 820.
2 7 Str. , V i l , 3 1 8 îi plasează la est de Morava. Cf. Papazoglu 1 9 78, 2 7 1 .
2 8 Syme 1 97 1 , 5 7-58. Appian ne informează că Moesia ar fi devenit provincie abia la începutul
domniei lui Tiberius (App., fli. , 30, 86 şi 8 8 ) . Pentru o scurtă prezentare a situaţiei teritoriului Moesiei la
li mita perioadei dintre independenţă şi supunere vezi Zugravu 1 999, 1 9 1 -205.
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de locuire civilă şi, mai târziu, l a procesul de municipalizare a aglomerărilor civile din preajmă.
Interrelaţionarea dintre factorul militar şi cel civil a fost una cât se poate de reală şi cu consecinţe
inevitabile pentru procesul de urbanizare.

Trupele staţionate la Viminacium
Prima unitate militară ce ar fi putut staţiona la Viminacium, dar despre care nu se cunosc
date precise, ar fi fost

legio IV Scythica,

venită la începutul secolului I p.Chr.29. Fără a ne opri

prea mult la trupele care au avut o şedere efemeră în această localitate, dispunem de informaţii
mai exacte abia de la sfărşitul secolului I p. Chr.30•

Legio VII Claudia

este unitatea militară de numele căreia se leagă istoria aşezării de la

Viminacium pentru câteva veacuri . Data instalării sale în Moesia este controversată. Se
presupune că ar fi venit cel mai devreme între 63 şi 66 p . Chr. , iar împreună cu legiunile a V-a
Macedonica şi a VIII-a Augusta au format armata Moesiei3 1 • M. M irkovic aduce în prim-planul
discuţiei un document epigrafie nefolosit la valoarea reală: o bornă plasată între teritoriile

Nedites

şi

Cornienses,

din Dalmaţia. Delimitarea era făcută de către soldaţi ai legiunii a VII-a

C laudia, sub comanda guvernatorului Dalmaţiei dintre 63 şi 67, Aulus Decenius Geminus32.
Astfel, o deplasare a acestei unităţi în Moesia se putea face mai degrabă către 66 p.Chr.33
În Dalmaţia, acolo unde staţionase înainte de aducerea sa în provincia dunăreană34, există
inscripţii care o plasează cel puţin până în 63 p.Chr. Prezenţa sigură în provincie este atestată
abia în 69 p.Chr. 35. Viminacium se poate să fi fost prima locaţie din Moesia36, cu toate că
ştampile ale legiunii din aceeaşi perioadă s-au descoperit şi la Durostorum37. Este disputată şi
ipoteza ca legiunea să fi staţionat în acest ultim centru până la sfârşitul secolului I p . Chr şi apoi
să fi fost cantonată la Viminacium38 . Nu trebuie omise nici materialele de construcţie cu marca
acestei legiuni de la Ratiaria, care atestă staţionarea cel puţin a unor unităţi ale acesteia în
colonia lui Traian39• Însă, aceasta poate fi doar o explicaţie pentru numărul foarte redus de

29 Această legiune, împreună cu legio V Macedonica, trebuie să fi fost cantonată doar temporar în aşa
numitele castra aestiva, posibi l la V im i nacium, în timpul lui Tiberius, dar la fel de posibil putea să
staţioneze şi la Ratiaria, Oescus sau Naissus.
3 0 Pentru unităţil e m i l itare, dar şi pen tru rol u l ocupat de Viminac i u m î n angrenaj u l m i litar al Moesiei
Superior vezi G udea l 9 77a, 223-236.
11
/MS l i , p. 36; M irkovic 1 977, 820 şi n . 3 8 .
12
Jagenteufel 1 95 8 . 39-4 2 .
1 3 /MS l i . p. 36.
Strobel, 1 984, 9 1 .
3 5 Tac. , Hist. , I I , 8 5 . Este menţionată aici această legiune alături de altele. care se deplasează în I talia
pentru a participa la război u l civil din 69.
16
Filov 1 906. 39, 4 1 , 5 3
�
3 7 CIL l l l , 1 4597 : LEG VII C P F. abreviere care apare până la Traian.
1�
Cărămizi le descoperite la Viminaci um, cu ştampilele L EG Ul C P F-leg(io) Ul C(/audiaJ pria)
f(idelis) şi LEG VII CL , apărute împreună cu alte cărămizi. marcate cu n umele unor unităti auxil iare
participante la războaiele cu dac ii purtate de Traian. permit o datare şi, implicit. o plasare a unităţii
m i l i tare în acest centru la s fârşitul secolului I sau la începutul secol ului al 1 1 -lea. Pentru prima ahrev1ere.
LEG VII C P F. pe monumentele din Dalmaţia a se vedea Betz. 1 93 9 . 1 9 . 2 3 : ep i tetul pia fidclis a fost
obţinut de legiune în 42 p . Chr.. când şi-a dovedit loialitatea desăvârşită faţă de împărat şi statul n1man în
tim I rebeliunii conduse de Scribon ianus. în Dalmaţia.
·
Bolhm 1 980. 1 04- 1 1 3 .
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infonnaţii care datează dinainte de secolul al I i -lea p.Chr.40. De asemenea, o pendul are între cele
două locaţii, în funcţie de necesităţi şi împrejurări , nu este exclusă.
Despre o altă legiune, a IV-a Flavia, ar fi mai multe documente care atestă prezenţa sa în
zonă, înainte de războaiele dacice ale lui Traian. Doar de la Viminacium sunt c inci stele
funerare cu caracteristici de la sfârşi tul secolului I şi începutul secolului al I I-lea4 1 . În plus, apar
consemnate în epitafuri şi originile soldaţilor, caracteristică suplimentară unei datări timpurii42.
Amplasarea sa la Viminacium nu este lipsită de discuţii, alte soluţii fiind avansate de-a lungul
cercetării problemei . Staţionarea în Pannonia, pentru o anumită perioadă, înaintea aducerii în
Moesia, a fost luată în calcul odată cu ipoteza lui Patsch43, în timp ce Alfoldy vorbea chiar de o
posibilă localizare între 89 şi I O 1 , la Aquincum44. Pentru plasarea la Ratiaria a legiunii în cauză
aduc argumente Fi lov45 şi Syme46 , în timp ce Ritterling susţinea fenn că ar fi ocupat castrul de la
Viminacium47.
În general, monumentele ridicate de către soldaţii acestei legiuni la Viminacium se
încadrează între 86 şi începutul războaielor dacice din timpul lui Traian. Cum cele două legiuni,
a IV-a Flavia şi a VII-a C laudia, n u puteau staţiona simultan la Vim inacium, cel puţin după 8948,
se poate admite că prima a fost deplasată către frontiera dunăreană pe la 86, în vreme ce a doua,
după o şedere temporară la Durostorum, a revenit în zonă pe la 98.
Viminacium a devenit î n timpul războaielor cu daci i centrul în care erau concentrate
trupele romane, rolul său fi ind unul crucial49.
După războaiele dacice, legiunea a IV-a Flavia rămâne în Dacia, iar a VII-a Claudia
pleacă în Orient pentru a participa la luptele contra parţ ilor. După o absenţă de câţiva ani din
provincie, Hadrian readuce legiunile a I V-a Flavia la Singidunum şi a VII-a Claudia la
Viminacium50. În perioada unnătoare, rolul acestei ultime legiuni a crescut considerabil, mai
ales în contextul luptelor pentru putere de la j umătatea secolului al I I I -iea. Atestarea epigrafică
în această perioadă a unei schola mensorum demonstrează o organizare complexă şi eficientă a
unităţii mil itare cantonate la Viminacium5 1 • Activitatea sa a fost foarte intensă în secolele 1 1 - 1 1 1
şi în arealul din vecinătate, aşa cum o demonstrează inscripţi ile de la Novae, Cuppae,
Transdiema sau Boljetin5 2 . Totuşi, se pare că o prezenţă efemeră a mai înregistrat şi cealaltă
legiune în castrul de la Viminacium în momentele în care garnizoana de aici lipsea53. De la

40

Singura mărturie anterioară lui Traian nu poate fi dinainte de anul 80 p.Chr: IMS II, 1 0 1 .
JMS 1 1 . 86-89, 93. Este vorba de stele de mari dimensiuni, cu un fronton triangular, caracteristice
prov inc iilor dunărene din secolul I p.Chr. Cf. Schober 1 923, nr. 2 1 . 23, 24 .
4 � Se citează ca origo oraşe din I talia şi Hispania, zonele de unde s-au recrutat soldaţii acestei legiuni.
4·' Patsch 1 93 7. V . 2. 4 I . 60 aprecia că. odată adusă în Moesia. legiunea a fost instalată la Durostorum.
44 Alfoldy 1 959, 1 1 3 - 1 1 4 .
4 5 Filov 1 906, 63.
4 6 Syme 1 928. 49.
4 7 Rillerling 1 92 5 . col . 1 542.
4 H Domitian a interzis această practică după rebe l i unea condusă de Satuminus în 89, c are a avut în
prim-plan legiunile a X IV-a Gemina şi a XXI-a Rapax, cu baza la Mogontiacum (Mainz) : Suet., Dom., VII.
4 9 Spasic-Duric 2002, 22.
50 Ptol . . I I I . 9, 4. Prezenţa lor este confirmată şi de numeroasele unne arheologice ce atestă o activitate
intensă în secolele 1 1 - 1 1 1 .
5 1 Detalii despre sarcinile mensores şi criteriile d e selectie
. î n Petrovic 1 97 1 , 523-5 34.
5=' Mirkovic 1 980. 1 73 - 1 7 8 .
53 Veterani ai legiunii a I V-a F lavia sunt consemnaţi în teritoriul oraşului V iminac i um (JMS II, 1 6), cu
toate că, de fapt. garnizoana lor era la Singidunum. De asemenea, cooptările repetate ale legiuni i a V II-a
41
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Marcus Aurelius, soldaţii celor două legiuni, a căror istorie se leagă de Viminacium, aveau ca
principale sarcini protej area traficului pe drumurile principale şi supravegherea transporturilor
de la minele din zonă5 4•
Chiar şi după cucerirea Daciei, importanţa strategică a castrului rămâne aceeaşi , cu toate
că multe dintre forturile de pe linia Dunării au rămas goale, p ierzându-şi eficienţa55 •

Castru l legionar; canabele
Rolul castrului legionar de aici, ridicat fie de legiunea a VII-a Claudia, fie de a IV-a
Flavia sau chiar de unităţi din ambele, a crescut în timpul conflictelor daco-romane de la începutul
secolului al Ii-lea. Războaiele cu dacii au scos în prim-plan, prin poziţia ocupată, utilitatea
fortificaţiei militare de la Viminacium, ca bază pentru coordonarea lucrărilor de geniu
declanşate în perspectiva pregătirii ostilităţilor cu puternicul adversar nord-dunărean.

În

afară de

soldaţii celor două legiuni menţionate, mai este demonstrată şi contribuţia legiunii a XV -a
Apollinaris 56, alături de unităţi de trupe aux i l i are: cohors III Campestris, cohors VII Breucorum
şi

cohors I Flavia Hispanorum5 7 .

După aceste războaie, importanţa militară a castrului scade şi

numărul efectivelor se reduce mult.
Poziţia lagărului mil itar5 8 şi a canabelor se cunoaşte exact. Castrul de legiune se găsea pe
malul drept al Mlavei, l a c irca doi km de Dunăre, orientat nord-nord-vest - sud-sud-est şi cu
dimensiunile de 422/3 88 m59 . Vasic a fost cel care a identificat căile principale de acces şi cele
patru porţi, ca şi un apeduct în partea de nord, canalizările şi forul castrului. În urma săpăturilor
din 1 972- 1 974 s-au scos la iveală şi termele, cu mai multe straturi arheologice, cel mai vechi
datat în secolele 1-11, iar cel mai târziu, în secolul al IV-lea60 .
De fapt, etapele de construcţie ale castrului au fost stabi l ite cu precizie relativă. Cele mai

vechi monumente epigrafice, cu referiri la soldaţii de aici, corespund perioadei de după 80
p.Chr6 1 • S-a avansat ideea că, încă de la Tiberiu, aici trebuie să fi fost unul dintre primele castre
legionare de importanţă maximă pentru stăpânirea romană în zonă62. Majoritatea opinii lor
ulterioare au contrazis această supoziţie. Şi arheologic a fost infirmată o folos ire atât de timpurie
a castrului. Ceramica şi monedele au ajutat la identificarea unei perioade de viaţă ce se întindea
de la sfârşitul secolului I până la mij locul secolul al V-lea p . Chr. De asemenea, conductele de
apă cu ştampile ce evocă

LEG !III F F şi LEG VII C permit fixarea primelor faze de construcţie

a castrului în ultimele decenii ale secolului I p. Chr.
Totuşi, în urma cercetări lor modeme, s-a stabilit că înainte de prima fază de construcţie în
pi atră a acestui castru, a existat şi o perioadă de lemn. Prin urmare, se pare că prima etapă
corespunde unei arhitecturi în care pământul şi lemnul au fost materi alele utilizate pe scară largă
Claudia în campanii importante purtate de împăraţii secolului al I I- iea şi de la începutul secolului următor
au favorizat revenirea temporară a legiunii a I V-a F lavia în castrul v i minacensis.
5 4 Despre heneficiarii vezi M irkov ic 1 9 7 1 . 263 -2 7 1 .
5 5 M irkovic 2002 , 7 5 8 .
5 6 /MS l i , 1 3 8 .
5 7 Wagner 1 93 8 . 1 0 1 - 1 03 . 1 1 6, 1 47 .
5
" Ca sediu d e legi une, V iminacium este menţionat d e Ptolemeu pentru prima dată, dar tem1enul
ca�tn1m apare. ce-i drept. de mai multe ori. doar în trei pa-;a j e din .Vot Dii:n. . Or. X L I . 1 6. 3 1 . 3 8 .
�9
· /MS l i , p. 29.
60 Kondic. Zotovic 1 974. 94-97.
61
Cele mai vechi necropole romane. descoperite în locurile numile „Pe� ine" şi . .\" 1 se grobal.1a". nu sunt
anterioare acestei date. Cf. /MS l i . p. 34.
6 2 Premerstcin 1 898, 1 5 3 - 1 5 5 .
•
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şi care se identifică atât în castru, cât şi în aglomerarea civilă de la vest de acesta. Urmează
prima perioadă cu construcţii de piatră, corespunzătoare sfârşitului de secol I şi începutului de
secol I I . O altă etapă corespunde probabil Severi lor. Acum se întâlnesc pe cărămizi ştampi lele
cu prescurtarea L EG ni CL ANT1' .
Principalele întrebări care trebuie soluţionate sunt: cine a construit primul castru d e lemn
şi care dintre cele două legiuni a fost la originea acestuia? În jurul anilor 69-70, când este posibil
ca legio VII Claudia să fi aj uns în zonă, se poate ca aceasta să fi ridicat acest lagăr militar. Vasic
a datat prima fază de construcţie a castrului între 70 şi 80, iar unitatea care se stabilise ar fi fost
legiunea a IV-a Flavia. Din păcate, parcimonia informaţii lor despre această primă etapă a
castrului ne împiedică să oferim un răspuns definitiv. Rezolvarea problemei ne-ar oferi şi
informaţia necesară despre legiunea care a contribuit la dezvoltarea aşezări i civile de pe lângă
castru. canabcle.
În apropierea castrului se cunosc urmele aşezării civile, canabae, datând din anii 70
p.Clrr.64. Este, în fapt, cel mai vechi strat roman, descoperit la vest de castru. Canabele sunt dispuse
pc o lungime de 800 m şi pe o lăţime de c irca 500 m65. La Viminacium, această aşezare civilă a
continuat să existe şi după apariţia municipiului. Conform unei inscripţii din timpul lui
Scptimius Scverus, se pare că aşezarea civilă de lângă castrum nu a jucat nici un rol în consti
tuirea oraşului propriu-zis66 . Acest monument epigrafie vorbeşte de refacerea canabelor în secolul al
I II-iea. la un veac de când a avut loc ridicarea la rang municipal a oraşului Viminacium6 7. O.
Bohn emitea concluzia că nu era neapărat necesară contribuţia canabelor la constitu i rea unui
oraş, aceste două unităţi putând exista separat68.
Două aspecte reies din această situaţie. În primul rând, în procesul de municipalizare,
componenta cu valoare j uridică nu era constituită de canabe. Neavând autonomie juridică şi nici
nume69, dar cu o organizare cvasimunicipală, canabele au putut constitui exemple pentru oraşele
care ar fi fost înfiinţate în zonă, dar numai atât. În al doilea rând, se pare că la Viminacium, ca şi
în alte oraşe care au căpătat statut municipal de la Hadrian, o a doua aşezare civilă, situată la o
anumită di stanţă de canabe, a fost nucleul viitorului municipiu: poate o aşezare autohtonă, poate
o nouă aşezare civilă, unde un conventus civium Romanorwn a devenit atât de puternic, astfel
încât să fi primit statut municipal .
De la 1111111icipi11111 la colonia
Independent de dezvoltarea canabclor, care au luat fiinţă odată cu instalarea primei legiuni la
Viminacium, oraşul propriu-zis, m1111icipium, a avut ca bază de promovare o altă aşezare civilă.
6 -' Întregirea numelui Leg(io) 1 11 C/(a11dia) cu A111(011i11ia11a) apare odată cu Septimius Severus, şi nu cu
Caracalla. aşa cum se afim1ase iniţial: Premerstein. Yulic 1 900, 1 1 7- 1 1 8, care adoptă \'arianta lui Mommsen
1 8 87- 1 888. 848. Vezi pentru această concluzie \'eridică. Bersanetti 1 940, 1 1 O.
r1�
/MS l i . p. 3 8 .
6

5
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M6csy 1 9 70, 1 45 - 1 46.

/MS l i . 5 5 .
r1'
M6csy 1 970. 1 45. Refacerea canabelor de la Yiminacium, evocată în această inscripţie, a fost pusă în
legătură cu decizia lui Septimius Severus de a permite soldaţilor să trăiască alături de familii. A se vedea
Herod .. I I I . 8. 5 .
1'x
8ohn 1 926. 25-36. A. Alfoldi oferă analogii de Ia Aquincum, în timp ce Swoboda 1 964, 1 79 este de
acord parţial. pentru că el consideră că oraşul şi canabae-le constituiau un ansamblu teritorial şi erau
separate doar juridic.
6 4 Excepţiile sunt destul de puţine. Cea mai clară se întâlneşte Ia Durostorum, unde avem menţionate
canabae Aeliae. CJL I I I , 74 74. Vezi Donevski 1 990, 93 1 -940; Donevski 2006, 1 86-227.
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Trei municipii de la Hadrian se încadrează într-o tipologie interesantă. Camuntum şi
Aquincum din Pannonia7 0 şi Viminacium din Moesia Superior sunt oraşele care au fost rezul
tatul unui proces de dezvoltare urbană început încă de dinainte de Flavii. Castrele legionare au
antrenat constituirea canabelor în j urul fortificaţiei. La o oarecare distanţă a luat fiinţă sau, mai
degrabă, a evoluat o altă aşezare civilă, care va constitui nucleul noului municipium.
Practic, la baza constituirii municipiului a stat un conventus civium Romanorum, şi nu
comunitatea civilă din canabe, aşa cum se întâmplă în alte centre dunărene7 1 • Logica este foarte
simplă în ceea ce priveşte imposibilitatea municipalizării canabelor. Teritoriul din imediata
apropiere a castrului, acolo unde se găseau şi canabele cu organizare cvasimunicipală, nu putea
aparţine unui oraş, de vreme ce activa armata în zonă. Cives Romani consistentes, organizaţi
într-un conventus 7 2 , care locuiau într-o civitas formată în apropierea castrului şi a canabelor, au
constituit nucleul viitorului oraş roman 73 . Aceasta este explicaţia pentru care canabele erau încă
în funcţie în timpul lui Septimius Severus. Probabil că abia de la Caracalla sau puţin mai târziu
au dispărut, în încercarea de uniformizare a aşezărilor urbane începută după celebrul edict din 2 1 2.
Este foarte posibil ca aşezarea care a stat la baza noului municipium să fi existat deja
chiar înainte de instalarea castrului şi de dezvoltarea canabelor74 . Municipalizarea oraşului a
avut loc în timpul lui Hadrian, dar încă de la Traian se înregistrase o anumită autonomizare a
corporaţiilor de cives Romani75 • După fazele pregătitoare, în care un rol deosebit l-a avut Traian,
maturitatea comunităţilor civile a permis municipalizarea.
Oraşul se află pe malul stâng al Mlavei, la Stari Kostolac 76 , la vest de tabăra militară.
Inscripţi ile vorbesc de municipium Aelium Viminacium 77 • Se cunoaşte faptul că Aquincum a fost
ridicat la statut de municipiu în timpul unei vizite a lui Hadrian 78 . Nu este imposibil ca şi
Viminacium să fi profitat de vizita imperială din 1 24 pentru a determina autorităţile centrale să
îi acorde statutul municipal râvnit.
În oraşul roman locuiau veterani cu familiile lor şi descendenţii primilor veniţi în zonă.
Era o mixtură care se asemăna cu situaţia din canabae, în care, alături de comercianţi, trăiau şi
veterani, după cum ne dovedesc inscripţiile 7 9 . Noii veniţi erau, în prima fază, originari din
provinciile vestice, din Macedonia, Asia Mică, Africa, iar mai târziu se întâlnesc şi colonişti
veniţi din aşezări ale Moesiei Superior sau din alte provincii balcanice80, în funcţie de teritori ile
din care erau recrutaţi şi soldaţii trupelor care staţionau în castrul de la Viminacium.

70 M ocsy 1 974, passim. A daugă despre raportul dintre canahae şi 11111nicipi11m de la Aquincum ş i
Poczy 1 97 1 , 1 5 2- 1 5 5 .
M i rkovic 2005. 1 7- 1 8 şi inclusiv /MS li. p . 4 7 .
- Pentru rolul C1cestor organ izaţi i . în general cu caracter comercial .
vezi Bounegrn 2002. I 0 8 - 1 1 9 . iar
pent ru M oesia Superior. vezi două atestări de acest gen. dintre care una l a Singidun m ( !JfS I. 1 5 ) ş i o alta
de la Dubravica ( !MS l i . 3 1 9 ). fară a putea fi datate.
" l Vittinghoff 1 96 8 , 1 39 ş i n. 6 1 , cu discuţia pri vitoare la unităţile care au stat la ha?a fom1ări i
municipi ului Vim i nacium.
7 4 M ocsy 1 974, I 40 consideră că aceste aşezări au luat fi inţă odată cu instalarea legi unii şi cu punerea
bazelor pen tru aşezarea civilă ad legionem.
7� Mocsy 1 9 74. 1 39 .
7 � Mocsy 1 9 70. 1 46 .
7 7 Apar formele abre\ iate Afl./.V A EL. l "/Af. sau Af .4 . I . Vezi ( '/L I I I . l 6 'i.t . 1 6 5 5 .
7 " Mocsy 1 974, 1 3 9 .
7 q /MS l i . p. 4 7 .
" 0 M i rkovic 1 97 7 . 820.
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Pe baza elementelor de care dispunem, putem încerca o reconstituire a etapelor de
evoluţie a comunităţii municipale de la Viminacium. Astfel, pe la 66-70 este cantonată aici
legiunea a VII-a Claudia care se ocupă de ridicarea castrului din pământ şi lemn ale cărui urme
se mai observă destul de greu în săpăturile arheologice. În acelaşi timp, se afirmă şi canabele
legionare din preajmă. Este, de fapt, prima manifestare cvasiurbană de la Viminacium8 1 , legată,
bineînţeles, de activitatea armatei în regiune. ,,Încălzirea" zonei Dunării de Jos în timpul lui
Domiţian provoacă aducerea unei a doua legiuni în acest centru, a IV-a Flavia. Totuşi, nu ştim
dacă cele două unităţi au fost cantonate în aceeaşi locaţie. Cert este că în anii 80 începe ridicarea
castrului de piatră. Cel mai probabil, unităţi mixte din cele două legiuni au construi t noua
fortificaţie. Din 89-90 este sigur că aici rămâne doar o singură legiune, a I V-a F lavia, în t imp ce
a VII-a Claudia se regăseşte în alt centru, poate la Durostorum 82 . Abia din 98, legio VII Claudia
revine la Viminacium şi participă activ la întărirea castrului în perspectiva războaielor decisive
pe care Traian le pregătea cu dacii, în vreme ce legio IV Flavia merge la Durostorum83.
Odată cu ridicarea lagărului mili tar din piatră, canabele au cunoscut, la rându-le, o
evoluţie mai apropiată de necesităţile unei comunităţi din ce în ce mai numeroase şi mai
pretenţioase. Totuşi, din cauza condiţiilor j uridice, dar şi din necesitatea menţinerii unei unităţi
militare într-un punct nevralgic al regiunii, aglomeraţia civilă nu a avut un rol decisiv în
procesul efectiv de municipalizare din acest centru.
În schimb, o aşezare civilă dezvoltată în paralel, la câţiva km de castru şi canabe, în care
elementele autohtone au convieţuit cu cetăţen i i romani , a fost nucleul noului oraş. În aceste
condiţii, componentele de bază ale i storiei aşezării de la Viminacium în primele deceni i ale
secolului al I I -lea sunt: castrul, canabele şi municipiul. Amplasamentul municipiului, pe malul
stâng al Mlavei, unde au fost identificate urme ale unei aglomerări civile, este cea mai
veridicăx4. Procopius vorbeşte de restaurarea unor mari construcţii în secolul al VI-lea85.
Fortificaţia justiniană evocată ar fi putut fi construită pe ruinele fostului municipiu. Şi Vasic
identifica o fortăreaţă bizantină timpurie la nord de Stari Kostolac.
Cu toate acestea, a tranşa această problemă fără a nuanţa raportul dintre canabae şi noul
municipium considerăm că ar fi o scăpare . Nu putem vorbi de o delimitare netă între canabae şi
municipiu decât strict topografic. Noul municipiu a avut la bază, fără îndoială, şi o parte a
comunităţii dezvoltate în canabe. Pe lângă conventus civium Romanorum, şi populaţia autohtonă
a jucat, cel mai probabil, un rol în geneza oraşului.
Pe fondul acestei evoluţii spectaculoase, care se resimţea încă de la sfârşi tul secolului al
I I-iea, împăratul Gordian al I ii -lea ( Marcus Antonius Gordianus) (23 8-244) a acordat titlul de
colonia oraşului Viminacium. Izvoarele epigrafice confirmă constituţia duumvirală primită de
oraş după promovare. Inscripţiile care menţionează colonia Viminacium sunt destul de puţine şi
greu databile. Majoritatea amintesc doar de magistraţi din oraş.

81 Tac itus numeşte aceste aglomeraţii civile de pe lângă castre , . . . in modum municipii extructus focus"
( Tac., Hist. , L 67) sau ,.opera haud procul castris in modum municipii extructa" (Tac . . Hist. , I V, 22).
82 Destinaţia ar fi putut fi şi Singidunum (Ritterling I 92 5 , col. 1 542). Aquincum (Alfoldy 1 959, 1 1 3 )
sau chiar Margum ( M irko\ic 1 968. 50).
83 La Durostorum, aşa cum se va vedea şi mai jos, a staţionat din 69170 legio V A laudae, apoi legio IV
Flm·ia în perioada pregăt irilor lui Traian pentru războaiele dacice.
8 4 I deea că, de fapt, canabele au fost nucleul de constituire a municipiului a fost menţinută de S aria
1 9 5 8 , col. 2 1 74.
8 5 Proc . , A ed!f.' , IV, 6, 1 7 .
,
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O importantă sursă de cunoaştere a acestei perioade o reprezintă materialul numismatic.
Legenda COL VIM PMS - col(onia) Vim(inacium) p(rovincia) M(oesia) S(uperior) apare pe
monedele care au fost emise începând cu Gordian al Iii-lea şi până la Valerian, timp de 1 6 ani 86 .
Anul erei locale este notat de la I la XVI, fără a putea şti cu exactitate dacă numerele de pe
monede reprezintă era colonială sau provincială 8 7• A fost deja demonstrat faptul că Viminacium
a găzduit întrunirile adunării provinciei Moesia Superior88 .
Într-o epocă în care acordarea titlului de colonia unui oraş era mai mult onorifică, este foarte
posibil ca această promovare să fie urmarea stabilirii în oraş a unui mare număr de veterani 89 .
De la j umătatea secolului al Iii-lea începe o oarecare decădere a oraşului, cu toate că
impactul invaziilor declanşate acum nu a afectat regiunea într-o foarte mare măsură. Crizele din
Imperiu şi anarhia de la nivel politic au avut repercusiuni serioase pentru Imperiul Roman, dar
nu au afectat acest centru prea puternic.
După reformele lui Diocleţian, Viminacium a devenit capitala provinciei Moesia Prima,
ca recunoaştere a importanţei sale în angrenajul provincial roman90 .
Inscripţia ce menţionează pe un anume Aurelius Gaius, soldat în armata de comitatenses
în timpul lui Diocleţian, care a trecut prin Viminacium de patru ori, demonstrează o activitate
militară foarte intensă în acest centru, probabil determinante fiind frământările din epocă9 1 . La
luptele pentru tron din acest secol al Iii-lea, legiunea a VII-a Claudia a fost foarte activă în
perioada domniilor lui Filip I, Pacatianus, Trainus Decius, Trebonianus Gallus, Valerianus şi
Gallienus. Istoriografia vremii arată că Viminacium era un centru stabil şi puternic la graniţa de
pe Dunăre. Unul dintre ultimele conflicte militare din perioada anarhiei a avut loc chiar în
apropiere de civitas Viminacio, ubi Diocletianus occidit Carinum. O foarte interesantă şi impor
tantă dovadă a desfăşurării acestor evenimente în zonă este capul de marmură al lui Marcus
Aurelius Carus, tatăl lui Carinus 92. Viminacium a jucat un rol important în zonă şi în secolele
IV-V p.Chr., alături de Singidunum. De asemenea, conform noilor date oferite de arheologi,
există dovezi suficiente pentru a susţine că viaţa nu a încetat odată cu distrugeri le provocate de
huni, ci s-a înregistrat o continuitate de locuire şi în secolul al VI-lea, dacă nu chiar mai târziu.
Vizitele făcute de împăraţii Hadrian, Marcus Aurelius, Septimius Severus, Gordian al III
lea, Filip Arabul, Trebonius Gallus, Hostilian, Diocleţian (în 293 şi 294), Constantin ( în 334),
Constantius al II-iea (338 şi 3 5 8), Iulian (359, înainte de a deveni împărat) şi Graţian (3 82).
confirmă respectul pentru un oraş prosper şi cu o funcţie vitală în angrenajul Imperiului .
Edictele imperiale emise la Viminacium sunt o mărturie a trecerii lor pe aceste locuri"' .
Aspecte ale evoluţiei economice şi cultu rale
Aflat într-o ascensiune continuă încă din timpul Flavii lor, Viminacium a cunoscut o
adevărată creştere economică începând cu secolul al II-iea.
w�

Kos 1 992, 2 1 2.
Kos 1 992. 2 1 2. n. 36.
Kos 1 992. 209-2 1 4 şi A parasc h i v e i 2006.
R<I ISM l i . p. 49.
'I( ) Vasic 1 895, 1 -6 1 .
Q J Drew-Bear 1 979 ( 1 98 1 ). 93- 1 4 1 .
.
q�
.
Spas1c- D uric 1001 "' 6 .
QJ Despre unele documente emise c u oca1.ia v 11. i t e l or imperi a l e la V 1 1r n nac i u rn
23-24 şi n. 1 2 .
H7
MH
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De la sfârşitul secolului I , portul fluvial de care dispunea localitatea asigura transportul şi
aprovizionarea armatei, dar şi a populaţiei locale. Deţinea, de asemenea, un rol important în
protecţia graniţei şi în facilitarea tranzitului pe Dunăre.
Câteva inscripţii stau mărturi e pentru activitatea desfăşurată în portul de la Viminacium.
Un nauclerus apare pe un monument închinat lui Mithra şi datat în secolele II-II I94. De asemenea, un
nautarum quinquenna!is. în persoana lui C. Valerius Vibianus, confirmă existenţa în zona Dunării
de Jos a unui collegium nautarum, care construieşte un templu în cinstea lui Neptun95 .
Şi pe uscat, Viminacium este atestat ca un important nod rutier. Rezumativ, principalele
căi de acces, concepute în special în scopuri militare, dar şi pentru facilitarea comerţului şi a
circulaţiei infonnaţiei erau:
1 . Drumul care pleca din vest, de la Aquileea, prin Sirmium, S ingidunum, Margum, până
la Viminacium şi apoi către Naissus, în sud, de unde se despărţea în două: unul mergea către Tracia
şi se încheia pe ţărmul Bosforului, i ar cealaltă ramură se îndrepta către Grecia, prin Macedonia.
2. Drumul care pleca din Pannonia şi se desfăşura de-a lungul Dunării până la vărsarea
fluviului în Marea Neagră.
3. Drumul menţionat în Tabula Peutingeriana şi care conecta Vimi nacium cu provincia
Dacia, prin Lederata ( actuala localitate Ram)96 .
Poziţionarea mai mult decât favorabilă, raportat la aceste căi de comunicaţie, a făcut din
Viminacium un centru căutat de comercianţi şi profitabil pentru producători.
O anume diminuare a activităţii s-a resimţit doar în t impul lui Marcus A urelius97, după
care s-a revigorat atât comerţul, cât şi producţia. Prosperitatea maximă a oraşului a fost atinsă în
perioada Severilor, când summae honorariae plătite de magistraţi pentru a ajunge în funcţiile de
conducere au devenit uriaşe în comparaţie cu alte centre provinciale98 . Este şi momentul în care
acest oraş a aj uns capitală a provinciei. Rolul său a fost dedus corect din reprezentări le de pe
monede . În materialul numismatic descoperit se întâlneşte o femeie ţinând în mână un iepure, o
personificare a provinciei Moesia Superior99. În timpul lui Caracalla, oraşul era un municipium
bogat 1 00. Evoluţia spectaculoasă s-a menţinut până după Gordian al I ii-lea, împăratul care a
acordat şi statutul colonial aşezări i .
I I . Ratiaria
Dispu nerea geografică; izvoarele istorice
În local itatea Kaleto, la vest de Arcar, în nord-vestul Bulgariei de astăzi, se afla oraşul
Ratiaria. Se întindea pe o platformă cu dimensiunile aproximative de 1 500/400 m.

9 " Echi\'alentul grecesc al latinescului navicularius: IMS II, 3 1 . Desemna pe cei care se ocupau de
transportul şi de comerţul maritim, dar şi annatori i . A se vedea amănunte Ia Bounegru 2002. 5 1 -59.
9 ) IMS II. 6 1 .
96 A se vedea în detaliu principalele drumuri din zonă la Mirkovic 1 996. 27, dar mai ales la Bounegru
2002, 20 - 2 1 .
97
Acum pătrund între graniţele Imperi ului i azigii şi roxolanii , iar la V iminacium, ca şi în alte centre din
apropiere, se aduc noi trupe din est pentru a face fată presiunii acestora.
91;
IMS I I , 22, 42, 56, 6 1 .
99 Gerassimov 1 964. 2 5 3 .
1 00
CIL I I I , 1 3 805. Bogăţia locuitorilor săi reiese mai ales din multitudinea de obiecte vestimentare de
va loare şi din accesori ile de aur şi argint găsite în mormintele de la Viminacium. Vezi pentru amănunte Ia
Golubovic 2003, 79-90.
•
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Numele provine, probabil, din latinescul ratis, care se traduce prin plută, pod plutitor,
mică ambarcaţiune destinată transportului de-a lungul coastei '0' . O altă posibilă origine ar fi din
adjectivul substantivat ratiarius, care desemna un corp specializat de transportatori 1 02. Şcoala
germană tinde să atribuie acestui toponim o sorginte celtică1 03• Nu a fost ignorată nici o posibilă
. .
o b•arş1e autoh tona, geto-moes1ca 104 .
Ratiaria este menţionată în izvoarele antice prin prisma importanţei sale economice, dar şi
a statutului juridic căpătat. Renumele i s-a păstrat neîntrerupt până târziu, în modernitate, aşa
cum demonstrează numeroasele hărţi geografice în care este cuprinsă. Poziţia de nod rutier
important vine să confirme interesul pentru antici, dar şi pentru urmaşii lor. Cea mai veche sursă
este Ptolemeu, care aminteşte de 'Pmnapia 1 05• Itinerariul Antonin şi Tabula Peutingeriana sunt
alte două izvoare utile pentru cunoaşterea amplasamentului oraşului ' 06. Din secolele următoare
mai consemnăm menţiuni ale acestei localităţi în Notitia Dignitatum, unde se evocă un
.
.
.
I
.
I Io s
. .
, ynekdemos aI
09 , codex Iustzmanus
1ectus cIasszs R atzarenszs. I 07 , E utropms I 08 , pnscus
prae,/",
lui Hierocles 1 1 1 , Theophilact S imocatta1 1 2 şi Procopius din Caesareea 1 1 3, dar şi în alte izvoare,
unde apare sporadic' 1 4 •
Recuperarea surselor antice, dar şi „memoria orală" 1 1 5 au dus la localizarea coloniei
traianee1 1 6• În hărtile din secolele XVI-XVII, Ratiaria este consemnată ca una dintre locatiile
importante ale Dunări i de Jos, chiar dacă nu de fiecare dată cu localizarea precisă1 1 7• Astfel, la
Castaldo, dar şi la Ortellius şi Mercatore, este plasată pe malul drept al Dunării, la sud-est de
Vidin1 1 8 .
.

.

Istoricul cercetărilor arheologice
Unele dintre primele studii sistematice ale ruinelor de la Ratiaria le-au întreprins V.
Dobruski 1 1 9 şi B. Diakovic, la sfârşitul secolului al XIX-iea. Din 1 952, T. Ivanov a executat
săpături de salvare în localitatea Kaleto, punctul Parlozite, la sud-vest de oraş, pentru ca din
101 Vezi despre

ratis Gaukler 1 9 1 4, col . 265; Georgiev 1 960, 54; Detschew 1 976, 39 1 , Donati 1 980,

1 3 3- 1 34.
1 02

Tomaschek 1 893- 1 894, 39 1 ; Philippide 1 925, 434.
Holder 1 904, 1 07 5 .
1 04
Giorgetti 1 980, 1 8 ; Velkov 1 987, 1 1 - 1 2 .
1 05
Ptol., I I I, 9, 3 -4.
1 06
ltin. Ant., 2 1 9 , 1 (Ratiaria) şi Tab. Peut. , segm. VI (Ratiaris). A se vedea despre reprezentarea
centrelor de pe Dunăre în cartografia antică, la Besev l iev 1 98 5 , 1 -9 .
.
1 07
Nat. D1gn., Or. X LI I , 38, 43 ; X I , 3 8 .
i oH
Eutr., IX, 1 5 , I .
1 09
Prise . , frg. 2. evocă ' Panapia; vezi ş i în frg. 3 ş i frg. 8 .
1 1°
Cod. Just. , I V , 33, 5 ; V I , 59, 8 ; V I I I , 1 3 , 2 1 (Retiariae).
111
H i eroc les, Synekdemus. 6 5 5 , 2 (PanapiaJ.
112
Theoph. S imoc . , Hist. , I, 8, 1 0 (Pa�apia).
J J J P roc .. Aedif., I V , 6, 24 (Panapia.;J.
1 14
Mai vezi aici Soz., HE, IX, 5 ; Anastasius Bibliothecarius, Chronogra/la Tripartita. 22; Theoph.
Confess . , Chron . , I .
1 15
Giorgetti 1 987, 3 7 .
1 1�
Susini 1 989, 4-8 face o prezentare amănunţită a c o nd i ţ i i l or îndepl i n i te de un oraş c e s - a a flat în
atenţia diferitelor generaţii care s-au perindat prin zona Dunării de Jos.
117
Besev liev 1 970, 1 64 ; Besevliev 1 975. 1 5 1 - 1 69.
J I M Lakov 1 984, fig. 1 3 , 1 6. 1 7. P en tru de t a lii de s p re alte surse cartografice. mai t;lrz 1 1 . \ C/ I la ( i 1nrgetti
1 987, 3 8 şi n. 24 .
1 1Q
Dobruski 1 890, 2 8 30 .
1 03

-
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1 95 9 să se alăture echipei V. Velkov şi J. Atanasova. Cu această ocazie, s-a identificat necropola
de la Rat iaria, ca şi drumul care ieşea pe poarta de vest a oraşului, urma cursul râului Arcar şi se
îndrepta către Nai ssus 1 20• J . Mladenova a fost cooptată în următorii ani la săpăturile din acest sit.
Sub conducerea ultimelor două cercetătoare şi cu participarea A. Nikolaeva şi L. Pasanski, s-a
iniţiat descoperirea incintei de vest a cetăţ i i . Cercetările arheologice sistematice în oraşul
Ratiaria au început, practic, în 1 976.
Din 1 978, o colaborare tehnico-ştiinţifică între cercetătorii bulgari şi italieni, mai precis
între Academia Bulgară şi Universitatea Bologna, a durat până în 1 987, perioadă din care datează
şi principalele rezultate referitoare la stratigrafia şi la incinta Ratiariei.

Aşezarea preromană
Romanii au întâlnit la venirea lor în regiune pe moesi şi tribali, amplasaţi de către Strabon
la est de scordisc i 1 2 1 . În anii 30 a.Chr, printre populaţii le de la sud de Dunăre s-au amestecat şi
bastarni i . Moesii au jucat un rol principal între neamurile menţionate.
M. Licinius Crassus a condus prima acţiune militară, în 29 a.Clu., împotriva bastamilor.
Urmând valea râului Ciabrus, a ajuns în sectorul vestic al teritoriului moesi c 1 2 2 • Moesii au fost
supuşi cu dificultate 1 23 • Ptolemeu aminteşte de chiar localitatea „Ratiaria mesilor" 1 24 • Cert este
că după cucerire a fost organizată o civitas peregrina în zonă, controlată militar de Roma. Teritoriul
în cauză se afla în grija unui praefectus cii·itatium Moesiae et Triballiae 1 25 , care controla
întreaga zonă dintre Ratiaria şi Oescus. G. Bebius Atticus, unul dintre ocupanţii acestei funcţii,
îş i exercita atribuţiile încă d e la sfârşitul domniei împăratului Tiberiu ( 1 4-37). Una din cele două
aşezări ar fi putut constitui sediul prefectului 1 26 • Săpăturile de până acum din localitatea Kaleto,
în aria căreia se găsea Ratiaria, nu au fost în măsură să ofere informaţii despre o astfel de aşezare în
acest punct. În schimb, la gura de vărsare în Dunăre a râuleţului Arearica, s-ar putea p lasa
această comunitate autohtonă 1 27 • Materialele descoperite aici şi datate în secolele V-I a.Chr. ne
îndreptăţesc spre o astfel de ipoteză 1 2 8 • După spusele lui Ptolemeu, din Colonia Moesorum a luat
fiunţă
.
R atiana
. . 1 -°9 .
Cultura indigenă, care suferise puternice influenţe greceşti, dată fiind poziţia de la periferia
civilizaţiei elene, a pennis populaţiei autohtone să opună o rezistenţă destul de puternică elementelor
romane 1 3 0• Chiar dacă moesii şi tribalii, principalele populaţii din zonă, nu au avut mari şanse de
reuşită la nivel politic, totuşi, în afara centrelor romanizatoare puternice, a supravieţuit mult
timp un strat cultural indigen consistent 1 3 1 • Elitele rurale anterioare cuceririi au fost baza
1 20

Velkov 1 964/ 1 96 5 . 9 .
Str.. V I L 5 , 1 2 .
1 22
Giorgetti 1 983, 2 3 .
123
Moesii sunt văzuţi de Florus ca fiind barbari harbaro111m, unii dintre cei mai cruzi şi sălbatici dintre
barbari : Fior. , I V . 1 2 . Această apreciere poate fi pusă pe seama impactului profund negativ pe care îl avea
asu �;Jl scriitori lor latini o popu laţie ce op �nea o rezistenţă susţ inută în faţa r? mani lor.
_
- Ptol. IJI, 9, 3; l l l , 8, 4; Vlll, 1 1 , 5. Ş1 la Oescus este menţ10nată
populaţia autohtona care popula zona:
tribalii .
125
Cil V , 1 83 8 .
1 26
Velkov 1 987, 8 .
127
Velkov 1 987, 8 .
12x
Velkov 1 9 87, 9 .
1 29
Pto l . , I I I , 9, 4 .
1 30
Martelli 1 9 80, 36.
131
Martelli 1 9 80. 36.
121

_
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perpetuării spiritului autohton. Până la romanizarea efectivă a acestui segment social, este greu
să se vorbească de o uniformizare la nivel provincial sau chiar regional. De fapt, nici nu era o
rezistenţă, ci mai degrabă o persistenţă a elementului autohton 1 32•
Trupele staţionate la Rati aria
În literatura de specialitate s-a emis ipoteza că încă de la transformarea Moesiei în
provincie romană a fost adusă o unitate militară importantă în zonă 1 33• Din păcate, informaţiile
de care dispunem sunt utilizabile abia de la sfârşitul secolului I p.Chr.
În timpul răzoiului cu dacii, purtat de Domitian în 85-86, legio IV Flavia a fost transferată
din Dalmatia pe frontul dunărean, fără a şti sigur care a fost sediul ei. După războaiele de la
începutul secolului al Ii-lea, ea a fost trimisă la S ingidunum 1 3 4• Este foarte posibil ca cel puţin
unităţi ale acestei legiuni să fi staţionat la Ratiaria, aşa cum o demonstrează tegulele cu marca
leg(ionis) flii F(lavia) f(elicis/ 3 5 , dar şi veteranii consemnaţi în zonă1 36• După unele opinii,
legiunea a IV-a Flavia ar fi fost prezentă aici doar cu o vexilaţie, cartierul general aflându-se
practic la Viminacium137•
Şi legiunea a VII-a Claudia a avut unităţi la Ratiaria. Venită în Moesia Inferior din
Dalmatia, cu destinaţia Viminacium, detaşamente ale acesteia sunt consemnate de-a lungul
malului drept al Dunării, între râurile Timok şi Cibrita1 38• Monumentele ridicate de soldaţii
acestei legiun i 1 39, ca şi veteranii consemnaţi la Ratiaria în număr consistent 140, dar în special
materialele de construcţie cu marca leg(ionis) VII C(laudiae) p(iae) f(idelis) ' 4 1 confirmă ipoteza
că în acest centru ea a avut o prezenţă activă. Chiar dacă numărul mărturiilor care atestă
prezenţa sa aici este destul de mare, perioada de staţionare nu credem că a fost îndelungată,
având în vedere modificările survenite la începutul secolului al II-iea, care au precedat şi
fondarea coloniei.
Legiunea cu cel mai mare impact pentru Ratiaria a fost a XIII-a Gemina, adusă din Dacia
în ultima parte a secolului al Iii-lea, de la Apulum1 42• Se pare că unitatea militară nu a fost
amplasată în oraş, cum s-a întâmplat în alte centre de la Dunăre. Ce-i drept, fixarea unităţilor
militare în oraşe avea loc după extensia spaţiului locuibil. În schimb, la Ratiaria, pentru secolul
al III-iea, există doar urme de locuire civilă. Aşadar, este probabil ca noua trupă să fi ocupat o

1 3 2 Problema rezistenţei la romanizare a substratului autohton a fost una aprig dezbătută în istoriografie.
iar lucrările pe această temă sunt nenumărate. I ntenţia noastră este doar de a include situaţia indigenilor de la
Ratiaria în cadrul general al procesului de romanizare, început de romani înainte de organizarea administrativă
efectivă a unui teritoriu. Vezi o tratare a romanizării preromane şi a aşa-ziselor forme de rezistenţă la Zugravu
1 999. 1 9 1 -205 şi cap. I .
J JJ Ar fi fost locul
de staţionare a l legio I V Scytica între 9 şi 56-5 7 p.Ch r : I vanm 1 99 7 . 540: pen tru alte
detalii vezi la Kabakcieva 2000, 4 .
1 .i 4 Bojovic 1 996. 5 3 -68: Kabakcieva 2000, 6.
1 3 � Bol lini 1 980, I 02 şi nr. 6: I vanov 1 987. 28 şi n . 1 7
1 3t. Un L. Herennius Gennanus, din secolul al I I-iea. a p ar e pe un monument dedicat zeiţei Diana:
Gerov 1 948/ 1 949. 76, nr. 3 2 .
1 3 7 G iorgetti 1 987. 49.
rn Ivanov 1 987. 26.
1 39 Mladenova 1 96 1 . 26 1 -263: CIL I I I . 629 1 : Gerov 1 950 1 95 2 . 3 5 7. nr. 1 3 .
1 40 Gerov 1 9481 1 949. 76. nr. 30: A E. 1 938. 94; CIL I I I. 1 2649:
1 4 1 Bollini 1 980. 1 04- 1 1 3 şi nr. 1 1 -4 3 . .
1 4� Gudea 1 977. 849-887. A avut loc ş i o red i strihu ire de t rupe a uxil iare pe limes-ul dunărean Radrn) 1 1
1 959. 1 34- 1 5 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INFERIOARĂ !SEC 1-111 P.CHR.)

72

locaţie separată de oraş, dar nu departe de acesta, dată fiind poziţia de capitală a noii provinci i ,
Dacia Ripensis.
Totuşi. legiunea nu era un corp compact, de vreme ce era subdivizată în numeroase
corpuri mobile destinate controlului şi pazei unui teritoriu important, cuprins între Egeta ( B ' rza
Palanka) şi Ratiaria 143, astfel că nu avea nevoie de un spaţiu foarte mare pentru încartiruire.
Castrul în care ar fi fost amplasată până la sfârşitul Antichităţii nu este deocamdată identificat
cu precizie 144 • Cu toate că ideea localizării fortificaţiei în partea de nord-vest a localităţi i Kaleto,
în punctul Perlozite, ar avea susţinere datorită caracteristicilor de teren propice, totuşi ipoteza
mai are nevoie de argumente 145• Un singur membru al acestei legiuni este consemnat de izvoarele
epigrafice, dar, dată fiind perioada în care a funcţionat aici, în care depunerea de inscripţii devenise
.
.
-1
un 1ux, este o situaţie norma 1 a 4 6 .
Cât despre unităţile auxi liare consemnate, o trecere mai mult sau mai puţin efemeră au
avut unităţile ala veterana Ga!!ica, care se pare că a fost şi prima unitate staţionată l a Ratiaria,
la j umătatea secolului 1 1 47, cohors II Ga!!orum 1 4 8 , aflată în zonă în timpul lui H adrian, cohors
Cispadensium, în apropiere de Ratiaria, poate în zona Vidinului 14 9 , ala I Claudia Nova 1 5 0 , ala
M(aurorwn) sau M(auretanorum) I ' I ş1 cohors I Cretum 1 5"
Prezenţa militară a Romei la Ratiaria se leagă şi de flota fluvială, care îşi avea sediul aici
în preajma evenimentelor de la Aegyssus, din anul 1 2 p.Chr., şi de la Troesmis, din anul 1 5
p . Chr. Cercetătorii sunt de acord să considere Ratiaria sediu al flotei danubiene, cel puţin până
la Vespasian, când are loc reorganizarea ei sub forma c!assis Flavia Moesica 1 5 3 . B aza flotei ar fi
fost undeva în zona localităţii Ilij ata, acolo unde ar putea fi localizat şi portul la Dunăre.
-

·

· -.

Castrul legionar; canabele
Unne ale unui prim castel!um din această zonă, databil la jumătatea secolului I, existau
între râuri le Arcarica şi Dărzanica, unde s-a descoperit şi inscripţia funerară cu un militar din
ala Gal!ica. De altfel, primele monede din zonă datează din perioada Claudiu-Nero 1 54.
Existenţa unor urme ale lagărului de legiune nu este foarte clară înainte de Traian 1 55, cu
toate că distribuirea castrelor în Moesia Inferior a avut loc în toată perioada Domiţian-Traian.
Ca şi în alte centre de pe Dunăre, primele ziduri de piatră se pare că au fost ridicate şi aici la

143 Giorgetti 1 98 7 , 49.
1 44 Marca unităţii. întâlnită pe legule. leg(ionis) XIII G(eminae) Rat(iariae) . confirmă staţionarea în
acest centru: Boll ini 1 980. 1 1 4- 1 1 5 . nr. 47-49.
145 Ivanov 1 999, 3 1 9 .
1 46 Aurelia Surilla ridică un monument soţului ei, Aurelius Domitius, fost veteran al legiunii a XIII-a
Gemina: Danoff 1 93 9 , I 0 8 , nr. 1 2 . De altfel, pentru secolele 1-111 sunt consemnate doar 1 4 nume de
militari din teritoriul Ratiariei, iar pentru secolul al l l l -lea. doar trei. Vezi I vanov 1 98 7 , 3 0-3 1 .
1 4 � Hosek, Velkov 1 95 8 , 32-34. Pentru identificarea exactă a acestei ala a se vedea Gerov I 980b, 1 64.
Altă opinie la Gi orgetti 1 980, 1 8 , n. 1 2 .
1
4 � Ivanov 1 99 7 . 5 1 6.
1 4 9 Gerasimova 1 970. 24.
1 0
5 CIL I I I , 1 42 1 7 ( 1 4500); Gerasimova 1 970, 2 7 .
1 5 1 Bollini 1 980, 1 1 6 . nr. 5 0 - 5 2 .
1 5: Bollini 1 9 80, 9 7 , nr. 5 3 -5 5 .
1 5 3 Velkov 1 98 7 , 1 0. Classis Flai ·ia Moesica este atestată î n izvoarele vremii: ltin. A nt„ 2 1 9, 2 .
1 54 Velkov 1 966. 1 56 . Pentru circulaţia monetară l a Ratiaria vezi ş i Boskova 1 984, 1 05 - 1 1 6 ; Boskova
1 9 8 7 . 97- 1 09.

1 55 Mocsy 1 9 70, I o I .
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sfârşitul secolului I sau la începutul secolului unnător1 56. Se poate ca ridicarea acestora să fie
legată de apariţia temporară a detaşamentelor din legio IV Flavia, după anul 86, sau de
avansarea aşezării preexistente la rang de colonia. Cert este că dispunerea turnurilor în partea
interioară a incintei oraşului sunt caracteristice castrelor epocii lui Traian.
Aşadar, la sfârşitul secolului I sau la începutul secolului al Ii-lea, în contextul pregătirii
campaniei nord-dunărene, s-a ridicat primul castru de piatră. Primul zid de incintă de la Ratiaria
aminteşte clar de arhitectura castrelor romane din această perioadă. Stadiul actual de cercetare,
dar şi lipsa unor izvoare clare privitoare la prezenţa trupelor în regiune ne împiedică să stabilim
cu certitudine care a fost unitatea sau unităţile care au ridicat acest castru. Oricum, complexi
tatea sa ne face să credem că era un castru legionar, poate al legiunii a IV-a Flavia sau al
legiunii a VII-a Claudia.
Concomitent, în aşezarea civilă de lângă lagărul militar a avut loc o progresivă evoluţie urba
nistică. Baza socială a viitoarei colonii romane se regăseşte în canabe. Cetăţenii romani, veterani,
comercianţi sau chiar autohtonii din păturile superioare au putut constitui nucleul viitoarei colonii.
Colonia Vipia Ratiaria
Măsurile administrative luate de Domitian au influenţat organizarea Moesiei într-o măsură
considerabilă. Din 86, frontiera dunăreană de la vest de Ratiaria revenea în grija comandamen
tului Moesiei Superior, pentru ca teritoriul Dunării de Jos până la Marea Neagră să fie atribuit
comandamentului Moesiei Inferior.
Tot considerente de ordin strategic şi mi litar l-au determinat pe Domitian să includă
Ratiaria în Moesia Superior, cu toate că era despărţită de aceasta de lanţul de munţi Stara
Pianina şi logic era să rămână la Moesia Inferior.
Este singura colonie a lui Traian din Moesia Superior. Dovezile arheologice nu ne ajută
să identificăm noua aşezare urbană romană cu acea civitas menţionată de Ptolemeu. Nu s-au
descoperit urme ale unei aşezări preromane după săpăturile ce s-au efectuat în ultimii ani la
5
Ratiaria. Modalitatea de fondare a acestei colonia a fost, cel mai probabil, deductio de veterani 1 7 , cu
preponderenţă din legio VII Claudia 1 5 8 • Momentul întemeierii poate fi plasat imediat după
războaiele dacice. Actul constituirii noii aşezări dunărene se înscrie ca o recompensă pentru cei
care au luptat în conflictele dramatice de Ia începutul secolului al II-Iea1 5 9 .
Cât priveşte locaţia coloniei, în ciuda pesimismului unora legat de provenienţa dintr-un
castru legionar, se pare totuşi că aceasta este cea mai plauzibilă ipoteză. Platforma din locali
9).
tatea Kaleto era propice instalării trupelor şi, după plecarea acestora, ridicării oraşului 1 60 ( fi g .
Vechiul sat mocsic ar fi putut fi desfiinţat, iar populaţia împrăştiată în teritoriul colonici 1 1> 1 . Asta
ar fi expl icaţia plauzibilă pentru inexistenţa urmelor indigene în oraşul roman, ci la o anu mită
distanţă de acesta .
Chiar dacă nu putem afirma fără reţinere că această colonie a fost ridicată exact pc locul
castrului, ceea cc ştim sigur este că o astfel de fortăreaţă antrena automat şi existenţa unei aşezări
civile în preajmă. Abandonarea castrului, coroborată cu o dezvoltare urbană susţinută în canabclc
1 �t.

Atanassova-Georgieva 1 986, 440; Dimitrova-Mi leeva 1 990. 864-865 : l vamn I 9lJ7 .'i4 I .
M irkovic 1 9 77. 24 şi n. 6 3 .
1 5 M Cil I I I , 8087. 1 42 1 7- 1 4500; Danoff 1 93 9 . 1 06.
1 59
Vulic 1 9 1 4 . col. 26 1 .
iw
Velkov 1 987, 1 1 .
1 "' 1
Velkov 1 98 7 . 1 1 .

1

5

7
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1 2
din jur, au putut fi catalizatori i înfiinţări i coloniei Ratiaria 6 • Cei mai mulţi veterani consemnaţi
aici sunt şi decurionii oraşului. Prin urmare, dintre foştii legionari s-a ridicat aristocraţia capabilă să
desemneze membrii structurilor administrative ale oraşului 1 6 3•
O altă ipoteză despre geneza oraşului a r fi provenienţa din acel sat indigen, care, în
anumite condiţii, a fost ridicat la rang d e colonie 1 64• Este o variantă m ai puţin viabilă şi verifica
bilă, din mai multe motive . Transformarea presupunea, printre altele, ca respectiva locali tate să
dispună deja de câteva utilităţi pe care le impunea obţinerea acestui rang 1 6 5 • Este greu de crezut
că ar fi existat astfel de facilităti. într-o comunitate cu caracter local, mai ales că traditia
'
urbanistică a regiuni i nu era foarte importantă.
În cel mai vechi document provenit după fondarea coloniei, o inscripţie din 1 25 , se
menţionează numele oficial al aşezării , Colonia Vipia Traiana Ratiaria 1 66 • În perioada târzie s-a
păstrat forma simplificată, Ratiaria 1 6 7.
În urma cercetărilor de pe teren, arheologii au reuşit să scoată la suprafaţă zidul de vest al
oraşului pc o lungime de 1 45 de m, cu poarta de vest şi turnurile aferente 1 6 8 (fig. 8). Ridicarea
zidului s-a făcut cu blocuri de piatră de d imensiuni medii, de formă pătrată, dispuse în opus
vittatwn . Structura complexă a acestei incinte este printre puţinele cunoscute din regiune. Este
vorba de două ziduri paralele care, în prima fază de funcţionare, erau consolidate cu legături
transversale din loc în loc, tot din piatră, pe care se sprij inea platforma de lemn care acoperea
spaţiul dintre ele. După i ncendierea acestei platforme, probabil după câteva decenii, intervalul
dintre ele a fost umplut 1 69, curtina ajungând la 3 ,85 m în lăţime 1 70. Acest tip de zid dublu este
destul de rar întâlnit în sistemul de construcţie roman, cazuri asemănătoare identificându-se în
Dacia, la patru castre 1 7 1 , iar pe limes-ul Dunării de Jos, la N ovae 1 1 72. În lumea romană, cazul cel
mai notabi l este zidul lui Hadrian, din Britann ia 1 7 3 , dar situaţii asemănătoare se regăsesc şi la
.
.
· d o b ona 1 7'- ş1 c arnuntum 1 7 6 .
V.111 d orn ssa 1 74 , v m
Cele trei turnuri intermediare descoperite sunt dispuse în partea dinspre interiorul
curtinei . De formă rectangulară, ele se află la distanţe de la 3 1 la 33 şi 50 m unul faţă de altul şi
au dimensiuni identice 1 77 •
Poarta de vest este flancată de două turnuri poligonale ridicate din blocuri masive de
piatră fasonată, în opus quadratum . Este singura poartă scoasă la lumină la Ratiaria şi a suportat
mai multe refaceri în perioada târzi e 1 7 8 • Importanţa acestor descoperiri pentru întreaga zonă a
1

62

Mocsy 1 974. 1 1 8. Un caz similar se înregistrează la Poetovio ( cf. Mocsy 1 953. 1 8 1 ).
Mocsy 1 9 74, 1 1 8 .
6
1 4 T . I vanov 1 973. 26 1 .
6
1 5 Velkov 1 987, 1 1 .
66
1
CIL III. 1 4499.
67
1
La începutul secolului al Vl-lea. urmând traditia clasică. preia numele celui care reface substanţial
aşezarea, devenind Anastasiana Ratiaria: Velkov 1 984. 92-94; Yelkov 1 98 5 . 886-8 8 7 .
l nK
Dimitrova-Milceva 1 990, 8 6 5 ; I vanov 1 997, 54 1 .
6
1 9 Umplutura a fost dispusă în opus latericium: Vaceva 1 979, 4-5 .
1 70 A tanasova. Popova-Asenova 1 987, 86-87.
1 7 1 Protase 1 977. 303-3 1 1 .
2
1 7 Sarnowski 1 9 8 1 , 4 1 şi fig. I . 2 .
1 7 3 Birley 1 96 1 , 86-87.
rn Laur-Bellart 1 93 5 , 1 9 .
.
I "'
· Neumann 1 967, 1 3 ; P1so 1 99 1 a. 1 74- 1 75 .
1 7!1
von Groller 1 902, 3 3 .
' Atanasova. Popova-Asenova 1 9 87, 87-88.
Atanassova-Georgieva 1 9 86, 440.
6

1 3

1 "7
1 78
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Dunării de Jos este evidentă. Ziduri de incintă cu turnuri interioare s-au scos la lumină doar la
1 0
Durostorum, Ia Novae 1 79 şi în castellum Augustae 8 . Turnurile poligonale care încadrau poarta
de vest a cetăţii nu se mai întâlnesc nici în Moesia Superior, nici în Moesia Inferior. În perioada
republicană şi în primul secol al Imperiului, astfel de turnuri se semnalează în Italia şi Dalmaţia,
iar pentru perioada Traian-Hadrian, cel mai la îndemână exemplu se întâlneşte la Aquincum 1 8 1 .
Constatăm că aceste construcţii au legătură evidentă cu aşezarea trupelor în centrele
respective. Din acest motiv ne întrebăm dacă fondarea coloniei a determinat ridicarea zidurilor
de piatră sau poate mai degrabă necesitatea întăririi castrului, care a precedat oraşul. Logic ar fi
ca noua colonie să fi fost ridicată când aceste structuri arhitectonice existau dej a.
Lipit de primul zid s-a identificat un al doilea, dintr-o perioadă mai târzie, pe alocuri
suprapus peste prima incintă. Cel mai probabil, acest zid a fost ridicat după ce Ratiaria a devenit
centru al noii provincii Dacia Ripensis 1 8 2 • Această nouă incintă a continuat să folosească poarta
de vest, iar în unele turnuri s-au amenaj at officinae în secolele IV-V. Distrugeri însemnate la
poartă şi la incinta târzie au fost înregistrate din partea hunilor în al doilea sfert al secolului al
V-lea, cetatea Ratiaria fi ind de altfel una dintre cele mai lovite centre de pe Dunăre.
A vând ca nucleu fostul castru, din care armatele au plecat în momentul fondării coloniei,
noul oraş a avut ca ferment aşezarea civilă de pe lângă lagărul militar, care apăruse odată cu
acesta la Ratiaria, poate chiar de la jumătatea secolului I. Chiar dacă privim strict locaţia
coloniei, nu trebuie pierdut din vedere nici o clipă popularea acesteia. Era nevoie de o structură
socială cu o anumită experienţă şi fidelă statului roman, capabilă să răspundă de administrarea
noului oraş. Bineînţeles că veteranii erau cei mai potriviţi pentru a se constitui în clasa
conducătoare a coloniei Ratiaria, motiv pentru care se consemnează destui decurioni din
rândurile celor lăsaţi la vatră. În perioada Hadrian-Antoninus Pius, când s-a del imitat cu o mai
mare claritate o ierarhie urbană articulată, situaţia s-a schimbat destul de mult, prin afirmarea
unei elite capabile să se achite de sarcini.
O etapă importantă în evoluţia acestei localităţi o reprezintă perioada de după 275.
Abandonarea provinciei Dacia şi reorganizarea provincii lor moesice de către Aurelian au făcut
ca Ratiaria să devină centrul principal al Daciei Ripensis. Din postura de capitală a noii provincii,
structura socială şi economică a oraşului a rămas nealterată, cel puţin tot secolul al III-iea.
Totuşi, s-au executat lucrări de întărire a fortificaţiei oraşului şi s-a reorg anizat flota militară, aşa
cum s-a întâmplat în mai toate centrele dispuse de-a lungul liniei Dunării Mij locii şi de Jos 1 x3 •
Importanţa oraşului Ratiaria în secolul a l V-lea este confirmată d e Priscus, care spune că
era „un oraş mare şi foarte populat" 1 84. Cu toate problemele Imperiului târziu, Ratiaria ocupa o
suprafaţă de circa 30 ha 1 8 5 • Distrugerea Ratiariei se pare că a fost cauzată de slavi la sfârşitul
secolului al VI-lca, sub conducerea şi cu susţinerea avarilor 1 86•

1 7q

Î n acest centru ridicarea zidurilor credem că se leagă de încartirnirea legiunii I Italica.
Atanasova, Popova-Asenova 1 987, 9 1 : Dimitrova-M i leeva 1 990. 866-867. Masov 1 994. 2 1 -29.
1 � 1 Atanasova, Popova-Asenova 1 987. 92 şi n. 20.
I H'
,
Atanasova. Popo\ a-Asenova 1 98 7 . 94.
- Atanassova-Georg1eva 1 986, 4_,9;
1 " 1 Giorgetti 1 980. 2 7 .
1 114 Prise., frg. 3
1 "� Ivanov 1 997, 540.
1 "� M artelli 1 984. 1 2 3- 1 26 .

J Ho

·

https://biblioteca-digitala.ro

ORAŞELE ROMANE DE L/\ DUNĂRE/\ INFERIOARĂ (SEC. 1-111 P.CHR.)

76

Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale
După stabilirea frontierei imperiale la nord de Dunăre, Ratiaria a cunoscut prima sa fază
de prosperitate. A devenit un centru de producţie, dar şi un nod comercial important. Comerţul
tranzitoriu de sare din Transilvania se făcea în mare parte prin portul său 1 8 7 . Bogăţia aşezării se
deduce din numărul foarte mare de monumente sculpturale, reliefuri şi statuete prin care Ratiaria se
detaşează de celelalte centre urbane din zona dunăreană.
A deţinut un rol de prim-plan în Moesia Superior datorită, în special, bogatului teritoriu
agricol, portului foarte bine poziţionat şi drumurilor la care avea acces direct 1 88•
Soluri le fertile, dar şi situarea în preajma unor surse de apă importante au favorizat
practicarea agriculturii cu rezultate bune 1 x9• Carierele de materiale de construcţie din apropiere
( Dr:Zaniza) şi zăcămintele de fier din lanţul nord-vestic al munţilor Stara Pianina, coroborate cu
posibilităţile de transport pe apă şi pe uscat, făceau din acest centru dunărean o adevărată placă
turnantă a economiei şi circulaţiei în zonă.
Important nod rutier şi port la Dunăre, el făcea legătura cu porturile de la Adriatica, pe la
Naissus şi Ulpiana până la Dyrachium. De la început apare ca o bază a flotei dunărene. Portul nu
a fost identificat, dar există elemente care ar face posibilă, în viitor, plasarea sa cu exactitate 1 90•
Ratiaria era staţie rutieră principală. Drumul terestru ce se întindea de-a lungul Dunării
trecea râul Almus, apoi depăşea limita administrativă fixată între cele două Moesi i 1 9 1 • Sunt
consemnaţi aici doi bene_ficiarii consu/aris, care făceau parte din aparatul administrativ al
M oesiei Superior. Ei erau principales şi erau responsabili de staţiile rutiere şi de controlul
asupra transporturilor ce se efectuau pe drumurile publice 1 92•
Î n plus. Ratiaria este consemnată ca staţie comercială şi vamală în Portorium J//yrici 1 9 3. O
infonnaţie inedită ne este oferită de Notitia Di&111itatwn, care probează existenţa aici a unei fabrici de
arme. în secolele II-Ill 1 94. O inscripţie de la Ratiaria face menţiunea unui co//egium fabrwn 1 9 5 .
De asemenea. izvoarele consemnează familii întregi lansate în producţia de materiale de construcţii,
cum este cazul Coe/i-lor1 96 • Patru astfel de ateliere private au putut fi identificate la Ratiaria 1 97•
Cel mai impresionant obiectiv din zonă. care dovedeşte gradul ridicat de civilizaţie spre
care tindeau locuitorii din Ratiaria, dar şi măiestria lor inginerească, este apeductul care a
alimentat oraşul până în ultima fază a existenţei sale 1 9x . Datat, cel mai probabil, la Hadrian,
conform inscripţiilor de pe cărămizi şi conducte 1 99, această operă inginerească de excepţie era
1 x 7 Atanassova-Georn:ieva 1 986. 437.
1 x x Atanassova-Geo ;l!ieva 1 9 86. 43 7.

Creşterea animalelor era printre preocupări le de bază ale fermierilor din zonă, aşa cum o
demonstrează materialul osteologic recoltat : I liev, Boev. SpasO\· 1 99 3 . 52-59.
1 11
9 Brizzi 1 9 84. 8 1 -90; Giorgetti 1 9 87. 5 1 -59.
1 9 1 Vezi detalii în Todorov 1 93 8 ; Tăpkova-Zaimova 1 963. 1 65 - 1 72.
1 9: Este vorba despre G . Azius Arator şi Aurelius N icomacus: Ivanov 1 98 7 , 2 7 . Pentru amănunte
despre rolul deţinut de principales vezi în Ivanov 1 98 3 . 50-62 .
1 9·' Activi tatea comercială era una susţinută. ex istând în acest sens dovezi despre comercianţi care
funcţionau în Ratiaria: S asei 1 984, 77- 79; S asei 1 992. 3 5 2 -354.
1 9� Este menţionată o .fabrica Ratiarensis: Nat. Dign., Or. X I . 3 8 .
1 95 CI L I I I . 8086. 1 2650.
1 6
9
Cil III. 1 4598 1 .: ; Bollini 1 980. 98-99. Pentru alte familii a se vedea şi CIL lll, 1 4599 ( un Lucius
Valerius Cretus. din tribul Papiria).
1 9- Rakeva-MorfO\ a 1 970. 43.
1 9 x Pentru o tratare amănunţită a acestei surse de apă a se vedea Atanasova 1 980, 84 şi Giorgetti 1 9 84,
9 1 - 1 04.
1 99 Morfova 1 963, 30. Cel mai des apare inscripţia JMP(eratoris) HAD(riani) .
x
1 9
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administrată de autorităţile locale şi păzită strict de detaşamente militare200. Calculele specialiştilor
au demonstrat că instalaţiile de captare, transport şi depozitare a apei ar fi putut alimenta circa
20000 de locuitori ai Ratiariei la sfârşitul secolului al II-lea20 1 . În condiţiile în care un studiu
demografic bazat pe izvoare este foarte dificil de întreprins, chiar dacă inscripţiile şi referirile
literare sunt mai importante decât în alte centre dunărene, spaţiul locuibil al cetăţii permitea
convieţuirea numărului de locuitori calculat. Condiţiile deosebite au favorizat atragerea multor
colonişti veniţi din Italia, dar şi din Asia Mică sau din alte provincii balcanice202, care au
îmbogăţit şi bagajul cultural al aşezării .
Din punctul de vedere al culturii locale, la sfărşitul secolului al Ii-lea ş i începutul secolului al
Iii-lea se înregistrează o evidentă evoluţie a elementelor stilistice şi o producţie sporită de
elemente figurative de o calitate remarcabilă203 . În afară de un număr semnificativ de statui şi
basoreliefuri, se remarcă sarcofagele de tip danubian204. Artizanii locali, cu vaste cunoştinţe de
prelucrare a bronzului şi a altor metale, au lăsat posterităţi i numeroase figurine mitologice sau
personaje locale şi obiecte din metale preţioase, ce trădează o tehnică excepţională pentru un
centru de producţie provincial, de la Dunărea de Jos205 . Manifestarea artistică a locuitorilor unei
urbe nu demonstrează doar talentul şi condiţiile de care dispuneau, ci mai ales liniştea, climatul
de siguranţă şi implicit plăcerea de a crea. Tindem să credem că Ratiaria a fost pentru zona
Dunări i de Jos un exponent al culturii provinciale în zonă, un adevărat centru cultural.
Vizitele împăraţilor în Ratiaria, precum cea a lui Caracalla din 2 1 3206, reprezintă dovezi
ale prosperităţii oraşului şi a siguranţei pe care o prezenta în zonă la sfârşitul secolului al II-iea
şi la începutul secolului al III-iea. În fapt, în această perioadă s-a ajuns la deplina sa dezvoltare
economică, remarcându-se dintre toate celelalte localităţi din zona dunăreană.
C. Oraşele romane din Moesia Inferior
I. Oescus
Dispunerea geografică ; izvoarele istorice
În nord-vestul satului Ghighen, din Bulgaria, în apropierea confluenţei râului omonim
(0escus207 Iskăr) cu Dunărea, se afla colonia romană Oescus2 0 8 (fig. l ) . Plasată în vechea ţară
a tribalilor, şi-a luat numele, de origine tracă, de la râul menţionat2 09 . În hărţile din secolele
XVI-XVIII, Oescus este consemnată fie la vest, fie la est de râu. Abia francezul Felippe de la
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Rue, în 1 65 1 , amplasează corect localitatea romană Oescus, la est de gura de vărsare a I skărului
în Dunăre2 1 0 •
Mărturi ile cronicilor antice sunt dovada faptului că era considerat unul dintre principalele
oraşe din zonă şi, cu siguranţă, cel mai însemnat din Moesia Inferior. Este menţionat la Ptolemeu2 1 1 ,
3
în Itinerariul Antonin2 1 2, Tabula Peutingeriana2 1 , Notittia Dignitatum 2 1 4 , la I ordanes2 1 5 , în
.
.
.
.
' J (i
8
Codex Theodos10nz1s- , la H1eroclcs 2 1 7 ŞI Procop1us2 1 .
Istoricul cercetărilor arheologice
Ca în mai toate centrele de la Dunărea de Jos, şi în această regiune contele L. Marsigli ,
din Bologna, a făcut călătorii de studiu. El a reuşit să identifice în ruinele d e la Ghighen vechiul
Oescus, fără a fixa corect amplasamentul oraşului2 1 9• Cu o precizie mai mare, acesta apare la F.
Kanitz, în 1 87 1 220 • Astfel, el reuşea să dea coordonatele exacte ale locului: la est de Iskar şi la 5 km
de confluenţa acestuia cu Dunărea. Printre primii învăţaţi interesaţi de cultura şi istoria locului
s-au remarcat şi K. Skorpil (fig. I O), I. Komaromy şi D. Papazoglou.
Aici a fost unul dintre primele şantiere arheologice deschise pe teritoriul Bulgariei. Î n
1 904- 1 905 începeau cercetările sistematice în situl de la Oescus, sub conducerea lui V. Dobruski,
directorul Muzeului Naţional din Sofia, fără a se reuşi publicarea descoperirilor salc2 2 1 • Italianul
A. Frova a reînceput lucrările între anii 1 94 1 şi 1 943, cu merite deosebite în evoluţia ulterioară a
cercetării sitului222• Din 1 94 7 până în 1 95 1 coordonarea a fost preluată de T. Ivanov, sub tutela
Institutului de Arheologie al Academici Bulgare. După o întrerupere de 1 9 ani, din 1 970 au
reînceput săpăturile arheologice la Oescus, care au durat până în 1 974. După o nouă întrerupere,
dr. G. Kabakcieva a reluat cercetările, pe care le continuă şi astăzi în acest centru de importanţă
maximă în zona dunărcană223•
Aşezarea preromană
În unna campaniilor victorioase ale lui M. Licinius Crassus, în 29-28 a.Chr., a fost
facilitată stabilirea frontierei romane pe Dunăre, mai întâi formal, iar de la începutul secolului I
p.Chr. , oficial. Odată cu revolta dac ilor, sarmaţilor şi bastarnilor, se reia ofensiva romană în
zonă. Campaniile lui Gn. Cornel ius Lentulus, şeful comandamentului militar stabilit în partea
occidentală a viitoarei provincii Moesia224, împotriva geţilor şi bastarnilor au continuat până în
1 1 a.Chr. Florus ne spune că generalul roman a ridicat fortăreţe pe malul drept al Dunării,
210
211

212

T . l \'anov l 987b. 1 59.
Ptol.. 1 1 1 1 0, 5 ( O i o Ko � îpt�anwv).
.

11
- ( Oesco ).
lfln. Ant . . --0.)
- · Tab. Peut. , segm. V I I ( Oesco).
214
Not. Dign . . Or. X L I I , 26; 33 ( Oesco).
2 1 :;
l ord .. Get„ 1 02 ( Usca), 265 (Hisco).
2 1 <'
Cod. TI1eod., V l , 3 5 , 5 ( Ysco).
217
Hierocles, Srnecdemus. 6 5 5 , 6 ( l0K6�).
21x
Proc . . A edi/ , I V , 6 (l0K6�).
219
Marsigli 1 744. secţiunea X V I I .
22°
Kanitz 1 882, 1 60.
22 1
Hosek 1 964, 1 3 .
222
fro\'a 1 949, 23-30; Frova 1 952. 23-30; Frova 1 958, 63 - 80; Frova 1 984, 37 -46.
22J
Î i mulţumim doamnei dr. G. Kabakcieva pentru amabilitatea cu care a îngăduit prezenţa noastră la
„

l �

Oescus şi ne-a prezentat situaţia arheologică a sitului.
"4
- - Gerov l 980b, 2 .
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pentru a împiedica alte agresiuni venite din nordul fluviului225 • Oescus a fost primul centru
roman avansat spre nord, pe limes-ul Dunării de Jos226. Importanţa sa deosebită vine din aceea
că era situat la gurile Iskar-ului, într-un loc ce favoriza trecerea Dunării şi era conectat cu mai
multe centre de prestigiu în epocă prin căi de comunicaţie importante227. Era, de asemenea, o
fortificatie limitrofă ce închidea calea invaziilor din nord şi constituia o bază de plecare pentru
operaţiile militare de dincolo de Dunăre.
La nord de locul în care în perioada romană lua fi inţă colonia romană Oescus, la circa 1 00
de m, s-au identificat numeroase obiecte, databile încă din epoca bronzului şi până în epoca
fierului, care atestă o aşezare autohtonă228 • Este vorba de o comunitate a tribalilor, populaţie pe
care romanii au reuşit să o supună. Cetatea tribalilor este chiar menţionată la Ptolemeu229. Se
ştie prea bine că după constituirea provinciilor, populaţia autohtonă a fost organizată în
civitates, denumite după triburile locale. Pentru lista triburilor din Moesia există discrepanţe
semnificative între autorii antici, respectiv Plinius şi Ptolemeu230, cauzate, cel mai sigur, de o
reorganizare a acestor structuri înainte de împărţirea Moesiei în 86 p . Chr. 2 3 1 • În orice caz,
organizarea administrativă a provinciei a avut loc gradual. În primă fază, controlul acestor
civitates autohtone era în mâinile armatei. Întrebări nesoluţionate rămân în continuare. Inscripţia
care evocă pe G. Bebius Atticus, praefectus civitatium Moesiae et Treballiae2 32 , care era şi
primipilus /egionis V Macedonicae, este o dovadă în plus în acest sens233. Nu am putea preciza,
însă, dacă toate aceste comunităţi se găseau sub controlul armatei. Este de presupus că doar cele
care au opus rezistenţă se aflau în această situaţie, celelalte devenind civitates liberae sau
foederatae234 • Relaţiile pe care aceste aşezări civile le aveau cu autorităţile romane sunt, în
parte, cunoscute pentru limes-ul renano-danubian. În cazul nostru, stabilirea unor legături
comerciale cu castrul şi aşezarea civilă din jurul său sunt atestate prin fragmentele ceramice de
factură tracă, identificate în săpăturile la castrul roman timpuriu235. Descoperirea ceramicii de
lux împreună cu cea de tip tracic demonstrează că rolul pieţei interne era unul crescut în
comunitatea locală şi chiar dacă situaţia juridică a comunităţilor sau a indivizilor era diferită, se
poate vorbi de o acceptare reciprocă. În acelaşi spirit, de-a lungul drumului roman care mergea
către satul Brest, se ridică mai mulţi tumuli funerari tracici, posibil de epocă romană236.
22

5

Fior., I I , 2 8 . Gerov, l 9 80b, 2 .
Bamea 1 987, 78-79; Bamea 1 98 8 , 5 7 .
22
7 Una dintre legăturile cele mai importante era cu oraşul P h i lippopolis, ce lega provincia Dac ia cu
Moesia I n ferior, Thracia, Asia M ică şi l umea egeeană. Drumu l se pare că a fost constru it la mij locul
secolului 1 p.Chr. şi reparat în a doua jumătate a secolului al I I-iea. A funcţionat cel puţin până în secolul
al V l -lea. Vezi pentru detali i Madzarov 1 990, 1 8-29. Tabula Peutingeriana precizează I O staţii rutiere de
a l u� ul acestuia. Un alt drum mergea către Serdica.
,
- - T. I vanov 1 987b, 1 6 1 . G . Kabakcieva, fără a insista în mod deosebit. presupune că un i · icus
autohton s-ar fi aflat şi în sudul oraşului Oescus: Kabakcieva 2000a, 1 20.
22
9 Ptol., III, I O, 5 .
2·10
Plin„ I I I , 1 49; Ptol . , I I I , 9, 2 .
1
2 3 Mocsy 1 974, 6 8 .
212
Cil V , 1 8 3 8 .
2 3 3 Administrarea civitates peregrinae î n Pannonia şi Moesia s-a mulat, probabi l. pe prefecturile 1 1mpurii
care au fost instaurate în zonă. De exemplu, un anume L. i "n/cacius Primus, prefect al cohortei I \ioricorum.
staţionată la Arrabona, a fost şi prae(ectus ripac Da11111 ·ii ct civitatium d11an1m Boiorum et .'4::a/wrum ( '/L
IX. 5363.
1
2· 4 Mocsy 1 9 74, 70.
2 1 � Kabakc ieva 2000a, 1 1 9 .
, "'
- T. I vanov I 987b. 1 69 ş1 n. J I .
22 6
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Trupele staţionate la Oescus
Legiunile a IV-a Scythica şi a V-a Macedonica au fost printre primele unităţi militare
importante care au staţionat în Moesia, discuţii purtându-se în legătură cu momentul aşezării lor
în regiune . Unele opinii foarte optimiste estimează că legiunea a V-a Macedonica era aici de la
Augustus, luând parte la campaniile spre est din 20 a.Chr. şi 1 a.Chr.2 3 7 . Totuşi, cele mai multe
şi pertinente opinii converg către ideea că această legiune s-ar fi stabilit în vi itoarea provincie
Moesia în primii 1 O ani ai erei noastre238.
Prima menţiune sigură relativ la aşezarea legiunii în aceste locuri provine din localitatea
Gospodin Vir, pe Dunăre, aproape de Golubetz, şi datează de la Tiberiu 239 . O altă inscripţie
menţionată mai sus şi unde se aminteşte prezenţa unui primipilus legionis V Macedonicae et
praefectus ci,·itatium Moesiae et Treba!liae, de la Claudiu, este o mărturie a prezenţei acestei
legiuni încă din timpul lui Tiberiu24 0, dar ne şi ajută la delimitarea zonei militare pe care o ocupa.
Ritterling pleda pentru existenţa unui castru legionar la Oescus abia de la Claudiu,
argumentele sale fiind două inscripţii destul de greu databile24 1 • Pentru o plasare şi mai timpurie
a legiunii la Oescus pledează B. Gerov, care consideră că în timpul lui Augustus se poate dovedi
prezenţa unităţii legionare. B aza de argumentare a cercetătorului bulgar este o inscripţie
funerară cu caracteristicile grafice specifice epocii 24 2 . Această ultimă opinie ni se pare cea mai
îndreptăţită, ţinând cont de izvoarele de care dispunem, dar şi de contextul istoric. Î n primii 1 O
ani ai erei noastre legiunea a V-a Macedonica a fost adusă la Oescus. Nu trebuie să pierdem din
vedere o posibilă prezenţă temporară a legiunii în zonă în timpul lui Augustus, pentru ca de la
Tiberiu sau Claudiu să se fixeze definitiv24 3 .
Între 62 şi 7 1 p.Chr. , legio V Macedonica nu mai funcţiona în Moesia şi o regăsim în
Annenia, în mijlocul războiului din Iudeea, iar mai apoi în Alexandria din Egipt244. Revine în 7 1
la Oescus. Castrul nu a rămas în acest timp nepopulat. Locul legiunii a fost luat temporar de
cohors IV Ga!lorwn equitata2 4 5 . De la revenire, legiunea a V-a Macedonica staţionează aici
până în primii ani din secolul al Ii -lea, când este trimisă la Troesmis. Data plecării sale este
destul de controversată şi se înscrie între 1 02 24 6 şi 1 07 24 7 •
Ca trupă auxiliară, la sfârşitul domniei lui Tiberiu, aici se găsea ala Pansiana248 • O mare
concentrare militară se întâlneşte în timpul războiului lui Traian cu dacii, când staţionează în
zonă şi cohortele I şi a V-a Lingonum.
237 Ritterl ing l 925a. col. 1 5 7 3 . Pentru un scurt istoric al legiunii şi pentru comandanţii acestei unităţi
de la Dunărea de Jos în primele trei secole vezi Ziromski. Hatlas 1 995, 205-225 .
8
2 3 Syme 1 93 3 . 20-3 1 ; S tein 1 940. 1 6.
2 3 9 Inscripţia este din 33 p. Chr. Vezi CIL IJL 1 698.
2
40 Polaschek 1 937. col. 2399.
2
4 1 Ritterling 1 925a. RE. col. 1 5 73 şi 1 5 75. Acesta estimează că la Oescus castrul legiunii ar fi funcţionat
de la C laudiu.
2 "' 2
Gerov I 980b, 4. Inscripţia este: Resius Chro11i11s!Resi Al hani (centurionis) leg. V Mac. I libert. vixit
ann. XL I '/Jto1 ·i11s Fa11st11s her. f 1.
24 3 Sunt în istoriografie ş i d atări mai târzii legate de amplasarea legiunii la Oescus. de l a Vespasian sau
chiar mai târzi u: Tocilescu 1 908, voi. IL 3 7 ; Barnea 1 988, 5 7 .
244 A participat la expediţia dezastruoasă d i n Armenia. î n 62. A fost parte activă şi l a mai multe acţiuni
în războiul iudaic, de unde a plecat la Alexandria, în Egipt, ultimul centru înainte de reîntoarcerea la
Oescus. Pentru istoria legi unii în Moesia până la Domitian vezi mai nou Matei-Popescu 2006, 3 79 -400.
2 4 5 Benes 1 978, 34; Ivanov 1 997, 508 - 509.
24<' !vano\' 1 999, 3 1 9.
247 Bamea 1 988. 5 7 .
2 8
4 Benes 1 978, 1 2 .
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La Oescus a fost amplasată, pentru câţiva ani, şi legio XI Claudia, în fortăreaţa evacuată
prin plecarea legiunii a V-a Macedonica249. Cel mai probabil, prin 1 05/1 06, această legiune ar fi
putut veni din Pannonia, unde staţionase pentru cinci ani. Faptul că nu cunoaştem decât o
inscripţie funerară a unui fost soldat în această unitate nu dovedeşte decât că a fost „cazată" în
acest centru destul de puţin. Prin analogie, din cei circa 30 de ani cât a stat în Germania Superior, la
Vindonissa, sunt cunoscute 1 O inscripţii funerare, iar pentru cei cinci ani petrecuţi în Pannonia,
la Brigetio, nu există decât o singură inscripţie250. Totuşi, ţiglele şi cărămizile ştampilate de la
Oescus atestă trecerea legiunii prin castrul de aici25 1 .
Odată cu fondarea coloniei, Oescus a încetat să mai fi e garnizoana unei mari unităţi
militare, cu toate că nu a rămas nici un moment fără trupe. Apropierea de Novae justifică prezenţa
unui detaşament din legiunea I Italica la Oescus252.
Oescus a jucat un rol foarte important în primul război dacic. Podul dublu de pe Columna
lui Traian, pe care trupele romane au trecut în nordul fluviului în primul război, este cel de la
Vidin-Orlea253 . În 1 02, vexilaţii din mai multe legiuni aduse la Dunăre s-au adunat la Oescus şi
au traversat de acolo fluviul. În acest context, este posibil ca scena marelui sacrificiu solemn, cu
folosirea a şase altare, prezentată pe Columnă, să se fi petrecut tot la Oescus şi să fie de fapt
ceremonia de întemeiere a Coloniei Vipia Oescus.
După victoriile lui Traian în Dacia, Oescus a căpătat o poziţie de oraş aşezat la graniţa
dintre două provincii, şi nu pe limes, ca până atunci, plecarea legiunii a V-a Macedonica
favorizând şi mai mult dezvoltarea sa254.
După 2 74-275, legiunea a V-a Macedonica s-a reîntors la Oescus255. Cât priveşte locul de
încartiruire la întoarcerea sa din Dacia, cel mai sigur acesta a fost fixat în extensiunea oraşului,
nou ridicată şi cunoscută în istoriografie ca Oescus 11256.
Castrul legionar; canabele
Între 1 989 şi 1 996, G . Kabakcieva a efectuat câteva sondaje foarte adânci, dintre care unul
în colţul de sud-vest al /arum-ului şi al doilea în sud-estul oraşului (fig. 1 1 ). Au fost recuperate
numeroase fragmente de terra sigilatta importate din Gallia de sud şi ltalia257, dar şi ceramică
fabricată în atelierele din jurul castrului legionar de aici, veselă din sticlă258, monede259 şi
fragmente de echipament militar60, toate databile în secolul I p.Chr. Au fost scoase la iveală
resturi de ziduri din secolul I, materialul predominant într-o primă etapă fiind pământul arg ilos
2 4 9 Gerov l 9 80b, 1 4- 1 9. Cercetătorul bulgar confirmă prezenţa legiunii a X I -a C laudia la Oescus prin
numărul mare de cărămizi ştampi late, dar şi prin inscript. i i . Vezi CIL I I I , 7449.
2 �0 Ritterling l 925b, col . 1 69 7 .
2 5 1 I vanov 1 994, 1 O; I vanov 1 98 l , 44, fig. 3 . Adaugă pentru ţiglele şi cărămizile ştam p i late de la Oescus
Morfova 1 959. 640-648 .
252
Gerov I 980b. 20. Ţigle ştampi late cu marca acestei legiuni vezi la I vanov 1 98 1 , 4 2 . fig. 2 .
"'l ot\ '
Tudor 1 9 74, 1 9-30; Petolescu 2000-200 I . 349, n . 4.
2 54 Bamea 1 98 7 , 82.
2 5 5 N umărul ţiglelor ştampi late cu marca legiuni i sunt în număr i m p o rt a nt pentru toate perioadele de
şedere ale legiunii în acest centru. A se vedea Ivanov 1 994. 7- 1 0.
2 6
5
Există totuşi şi reţineri în acest sens. o fort i fi caţie în vec mătatea oraşu lui târziu nefiind exc lusă
Vezi I vanov 1 999, 3 1 9.
2 57 Despre terra si�ilatta vezi şi Balkanska 1 990, 26-3 3 . dar mai ales Kahakcie\ a 2000a. 5 3 -X X .
'�"
Kabakc1eva 2000a, 40-4 7 .
2 5 9 Kabakcieva 2000a, 34-3 5 .
� w Kabakcieva 2000a, 3 5 -39.
._
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şi lemnuL iar într-o a doua etapă, piatra 2 6 1 . Cercetătoarea bulgară a identificat iniţial două perioade
de construcţie :
1 . De la Augustus-Tibcrius până către 62 p.Chr.
2. Din 7 1 şi până în 1 06/ 1 09 p. Chr. 262
Ar fi. prin unnarc, un hiatus de nouă ani, care nu se justifică pentru că, pe timpul absenţei
legiunii a V-a Maccdonica de la Oescus, castrul a fost ocupat de cohors IV Gallorum.
Mai târziu. G. Kabakcicva a revenit, justificat, şi a înaintat o altă cronologie:
1 . Din primul sfert al secolului I p.Chr. şi până la Nero.
2. Din anii 68/69, când au loc războaiele civile, până la Traian263 .
Această nouă variantă a fost argumentată prin aceea că războaiele civile din anii 68/69 au
antrenat, indirect. tulburări din partea dacilor şi sarmaţilor, care au afectat întreg limes-ul
Dunării de Jos.
Mai nou, avem şi o a treia situaţie cronologică, care, după părerea noastră, se apropie cel
mai mult de cca corectă:
1 . De la sfârşitul domniei lui Augustus până în 7 1 , împărţită, la rându-i, în două etape: una,
până în 4 1 şi, a doua, din 4 1 până în 7 1 .
2 . Din 7 1 până în 1 06 2 64 .
Conform cercetărilor de pe teren, dar şi după contextul istoric, primul orizont constructiv
a durat până după anii 68/69, când castrul şi aşezarea civilă au trebuit să facă faţă atacurilor
externe. Acum se poate vorbi de aşa-zisa etapă de lemn şi pământ. Odată cu revenirea l egiunii a
V-a Macedoni ca începe al doilea orizont, care se încheie probabil în 1 061 1 07 sau mai târziu,
odată cu părăsirea definitivă a castrului de către legiunea a XI-a Claudia. Î n această etapă, pe
lângă pământ, s-a utilizat şi piatra. Este important de menţionat că această perioadă este legată
de două unităţi militare. Legiunea a V-a Macedonica nu contribuie la activitatea constructivă
până la sfârşit. Această unitate pleacă la Troesmis în jur de 1 O 1 1 1 02 . După ce şi unităţile legiunii
a XI-a Claudia. care este posibil să fi staţionat aici câţiva ani, au fost retrase, în 1 081 1 09, s-a
fondat colonia, cu toate ritualurile pe care le presupunea o astfel de deductio2 6 5 . Astfel, o datare
mai târzie a fondării coloniei de la Oescus credem că merită luată în seamă 266 .
Etapele mari de construcţie a castrului de la Oescus sunt două, dar unităţile militare care
au contribuit la opera de consol idare sau de refacere au fost mai multe în decurs de circa 90 de
ani . Pe lângă cele două legiuni. trupele auxiliare au fost angrenate în lucrările de geniu de la Oescus.
Canabcle legionare au suferit, de asemenea, modificări constructive în timp, cel mai
probabil strâns legate de situaţia castrului în jurul căruia se aflau. O fortificaţie legionară sau
chiar auxil iară nu impunea doar o bună organizare de ordin militar, ci punea în mişcare şi un
mecani sm microsocial şi economic. Acesta era întreţinut de familiile legionarilor, de negustori
şi de diverşi meşteşugari care dezvoltau relaţii de producţie şi comerciale. Toate aceste
componente provocau indispensabilitatea canabclor din apropierea castrului.

:'61 Kabakcieva 1 996. 1 1 5 - 1 1 6.
.
-, 6,- Kabakc1eva
1 996, 1 1 6.
21>3 Kabakcieva 1 997. 39 1 .
:'M Kabakc ieva 2000a. 1 20.
6
2 5 Pentru detalii despre ritual urile întemeierii unei coloni i a se vedea Eckstein 1 979, 85 - 97.
66 Î
2
n general. ca dată a fondării coloniei a fost acceptat intervalul dintre 1 06 şi 1 07 .
.
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Colonia Ulpia Oescus
Singura colonie din Moesia Inferior, Colonia Ulpia Oescensium, a fost fondată de Traian
după războaiele cu dacii de la începutul secolului al Ii-lea. Ruinele romane se găsesc la nord
vest de satul Ghighen, în Bulgaria de nord, la 5 km sud de punctul de confluenţă al Iskăr-ului cu
Dunărea. Nu era situat chiar pe malul Dunării, pentru că în Antichitate suprafaţa de la malul
fluviului până la oraş era uşor inundabilă. În perioada modernă s-au ridicat diguri pentru a
controla acest fenomen. În i zvoarele epigrafice este consemnată sub diverse forme: colonia
Ulpia Oescensium, col. Ulp. Oes., Ulpia Oescus, Escus, iar locuitorii se numeau coloni col(oniae)
Ulp(iae) Oesc(ensium/ 67 • Patronimicul întemeietorului Ulpius apare în titulatura oraşului, aşa
cum se întâmplă în toate localităţile în geneza cărora Traian a avut o contribuţie însemnată:
Ulpia Serdica, Ulpia Nicopolis ad lstrum, Ulpia Ratiaria, Ulpia Augusta Traiana etc.
Întemeierea acestei colonii este destul de vag cunoscută. Dificultăţile principale intervin
datorită cunoaşterii trunchiate a unor aspecte care ţin de localizarea castrului legiunii a V-a
Macedonica înainte de plecarea la Troesmis, a canabae-lor castrului sau de eventuala leg ătură
dintre canabae şi aşezarea civilă de origine autohtonă, dezvoltată în apropiere.
Localizarea oraşului şi relaţia directă cu castrul şi canabele din jurul său se discută sub
forma câtorva ipoteze care circulă în mediile ştiinţifice:
1 . Colonia Oescus a luat fiinţă prin ridicarea în rang a localităţii autohtone Oescus

Triballorum2 68 .

2. În 1 06, pe locul aşezării civile de pe lângă castrul legiunii a V-a Macedoni ca ( canabae)
Traian a fondat colonia Oescus, imediat după plecarea legiunii la Troesmis269.
3. Colonia Oescus este situată chiar deasupra castrului legiunii care a fost deplasată în
Dobrogea romană.
Pentru prima ipoteză dispunem doar de informaţia legată de această localitate populată de
tribali. Este posibil să fi fost o aşezare autohtonă devenită o civitas în perioada de început a
stăpânirii romane. Lipsa unor elemente documentare directe ne obligă să facem apel la situaţi i
asemănătoare de pe cuprinsul Imperiului. Colonia Claudia Ara Agripinensis (Koln) se află într-o
poziţie asemănătoare. Un oppidum Ubiorum a devenit civitas în primă fază2 70, pentru ca de la
Claudiu să beneficieze de statutul colonial2 7 1 . În cazul oraşului A venches, din Elveţia, dispunem
de aceeaşi evoluţie a comunităţii locale. Stabilită iniţial ca o civitas, capitală a Helveţi lor,
localitatea a devenit apoi colonia de la V espasian2 7 2 . Cu toate că există unele posibile conexiuni
cu Oescus, în cazul nostru principala problemă este faptul că, arheologic, urme de locuire
autohtonă se înregistrează doar în partea de nord a aşezării devenite oraş roman. Este drept că
săpături arheologice sistematice nu s-au efectuat în această posibi lă civitas, poate ch iar cca
amintită de Ptolcmcu. În plus, ştim că în regiunea Dunării de Jos tradiţia unui urban ism local
267

Ivanov 2004. 1 9 .
F lorescu 1 990. 1 1 7- 1 1 8 . O situaţie asemănătoare semnalăm în caLtil const ituirii coloniei Claudia
Ara Agripinensis. de pe Rinul I n ferior, unde sursele istorice semnal eaLă un nppidum L'hiorum. c a re este
considerat un element important pentru geneza acestei colon i i . Î n schimb. în caLul acestui oraş. ca şi al
altora din regiune. precum Xanten (cu nppidum Cugemonim sau Cihe1110d11nim) sau :\ iJmegen (cu oppidum
Batavonim), este negată o posibilă suprapunere a coloniei peste un fort m i l i tar. \'eLi C arro ll 200 3 . 2 5 .
269 T. Ivanov 1 990, 9 1 5 .
270 Probabi l d e l a Augustus. conform spuselor l u i Dio Cassius. 5 6 . 1 8 .
m Carroll 2003 , 2 8 . Nu trebuie omisă nici contribuţia Agnppine1. soţia împăratu l u i . născută a1c1 � ' al
cărei nume este şi înglobat în cel al oraşu l u i .
�
2"
2 Drack. Fellma nn 1 988. J3 7-348.
2M
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preroman este destul de slabă. Prin urmare, considerăm că nu dispunem, cel puţin deocamdată,
de toate argumentele care să ne apropie de această ipoteză.
Cât priveşte celelalte două opinii, susţinute de cei mai avizaţi cercetători ai acestui sit,
credem că în fiecare se păstrează parţial elemente care ar oferi soluţia genezei coloniei Oescus.
După părerea noastră, atât castrul, cât mai ales aşezarea civilă dezvoltată în preajma fostei
fortificaţii a legiunii a V-a Macedonica au constituit nucleele pe care s-a fondat colonia. De
altfel, situaţiile în care coloniile au fost edificate pe locul castrelor legionare sunt destule în
Impcriu2 Î ' . Ca şi în cazul Ratiaria, recompensarea veteranilor care au făcut parte din
contingentele romane participante la cucerierea Daciei ar fi fost o justificare suplimentară pentru
fondarea coloniei într-un punct foarte important de pe linia Dunării de Jos. Astfel, specificul
epocii şi caracterul coloniilor lui Traian ar justifica o di spunere a oraşului pe locul fostului
castru, şi nu pe amplasamentul aşezării civile autohtone. Ceea ce este mai important, pentru
această ultimă soluţie pledează şi cercetările arheologice efectuate în situl dunărean.
Problemele dificile nu lipsesc totuşi din ecuaţia genezei oraşului Ocscus. Nu se cunoaşte
întinderea castrului legionar şi doar săpăturile viitoare vor putea aduce lămuriri în acest sens.
Chiar dacă suntem de acord cu opinia dr. G. Kabakcieva, care amplasează oraşul deasupra
fostului amplasament al castrului, contribuţia canabae-lor legionare la închegarea coloniei
considerăm că a fost substanţială. Nu se putea constitui un oraş roman de asemenea anvergură,
cu instituţii caracteristice şi cu o elită pe măsură, fără să fi existat o etapă de pregătire prealabilă.
Din acest punct de vedere, fie prin includerea efectivă a canabelor în oraş, fie prin contribuţia
lor indirectă. canabele ni se par extrem de importante în constituirea unor oraşe, municipii sau
colonii . Se ştie prea bine că în canabe existau instituţii cvasimunicipale, care imitau până la
identitate ierarhiile urbane. Pe această structură se putea clădi edificiul instituţional roman,
pentru că, dincolo de elementele de urbanism, care este cert că trebuiau să existe într-un oraş cu
pretenţiile unei colonii, ţesătura de instituţii romane era baza noii aşezări. Prosperitatea oraşului
se reflecta în bogăţia şi puterea elitelor sale. Fidelitatea acestora faţă de statul roman aducea noi
beneficii comunităţii. Este o înlănţuire de verigi, care asigurau bunul mers al unui oraş încă de la
fondarea sa.
Prin unnare, considerăm că la Oescus, alături de castrul peste care s-a fondat colonia, au
fost cuprinse şi mare parte din canabele legionare. Ni se pare absolut normal ca aşezarea civilă
să fi fost inclusă în noua structură, din motivele evocate mai sus, dar şi datorită faptului că, până
acum, nu există, topografic vorbind, informaţii despre canabe. Este de presupus ca aşezarea
civilă de pe lângă castru să se fi întins în jurul acestuia, înspre estul şi sudul fortificaţiei militare
timpurii. Aşadar, constituirea oraşului a putut să se facă pe locul castrului şi canabelor, în între
gime sau parţial . Viitoarele săpături arheologice vor aduce clarificări de o importanţă deosebită
pentru întreaga regiune a Dunării de Jos, în contextul în care Oescus este singura colonie din
Mocsia Infcrior.
Necropolele de la Oescus se întind către estul, sudul şi vestul incintelor Oescus I şi Il 274 .
Cea dinspre vest, situată la 250-500 m de poarta de vest, a fost datată în secolul al III-lea. La
circa I km înspre est era necropola timpurie, care aparţinea probabil canabelor. O altă necropolă
se întindea la câteva sute de metri spre sud, pentru ca o a patra să fie identificată înspre sud-vest2 7 5 .

:73

Pouller 1 98 3 , 74 şi n. 4 .
- ' Kovaceva 1 968. 67-7 1 ; T. Ivanov 1 987b, 1 69.
:7� T. I vanov. Ivanov 1 998, 1 99.
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Oraşul poate fi inclus printre aşezările de mărime medie din Moesia Inferior şi Tracia276.
Importanţa strategică a aşezării de la Oescus a scăzut imediat după cucerirea Daciei, situaţie
întâlnită de altfel în cazul întregului limes al Dunării de Jos.
Prima incintă de piatră de la Oescus s-ar data la începutul secolului al Ii-lea, cel mai probabil
concomitent cu întemeierea coloniei277• Spre deosebire de Ratiaria, ridicarea zidurilor de incintă
este posibil să fi avut loc după fondarea formală a coloniei, deci la sf'arşitul domniei lui Traian2 7 8.
Colonia Oescus avea, în prima sa etapă, forma unui pentagon neregulat, cu o suprafaţă de
1 8 ha279. În istoriografie a rămas cu denumirea de Oescus I. Poarta de vest a cetăţii, din care nu
s-au păstrat prea multe elemente, este similară porţii de la Ratiaria, construită, la rându-i, în
prima parte a secolului al Ii-lea (fig. 1 3) . Era flancată de două turnuri interioare. Conform unei
opinii recente, această poartă nu ar fi fost de la început proiectată ca atare. Pe locul său s-ar fi
construit de fapt un arc de triumf în perioada lui Traian, pentru celebrarea victoriilor din
războaiele cu dacii280. Abia mai târziu, acel arc ar fi devenit poarta de vest a oraşului . Ideea este
interesantă, însă argumentele aduse sunt insuficiente şi nu credem că pot convinge, cel puţin în
actualul stadiu de cercetare .
Fără a constitui obiectul direct al studiului nostru, credem că merită amintite şi câteva
elemente de urbanism, mai ales pentru că în colonia Ratiaria nu s-au păstrat elemente atât de variate
şi de interesante ca la Oescus.
Complexul forum-ului ocupa un loc central în arhitectura oraşului (fig. 1 1 şi fig. 1 4).
Întinzându-se pe circa 2 ha şi situat în partea centrală a reţelei ortogonale a oraşului28 1 , era
mărginit pe trei laturi de colonade monumentale din calcar, în stil cori ntic. În partea nordică a
forului se ridica un templu dedicat triadei capitoline282. Basilica urbană cu cariatide ocupă, de
asemenea, un loc deosebit în textura urbanistică a oraşului. În sud-estul acesteia se află templul
Fortunei, construit în timpul lui Commodus, iar la sud era un alt edificiu enorm, databil în
perioada severiană şi care iese în evidenţă prin mozaicul policrom deosebit283 . În sud-estul
incintei Oescus I se găseau termele romane284. Mare parte dintre edificiile din forum au fost
ridicate în timpul lui Hadrian şi la începutul domniei lui Antoninus Pius.
Străzile principale din Oescus, decumanus maximus şi cardo maximus. sunt bine
evidenţiate. Celelalte străzi, secundare, sunt dispuse paralel cu primele. Sunt pavate cu dale de
piatră, de formă neregulată şi de dimensiuni mari.
Aprovizionarea cu apă a oraşului se făcea printr-un apeduct ce venea dinspre sud. de la
circa 20 de km285. Numeroase conducte de apă au fost descoperite sub străzi, cu menirea precisă
de a alimenta edificiile publice şi private din oraş. O altă sursă de apă se afla la doar 3 km de
2'1i

T. I vanov I 987b, 1 63 . A lte aşezări din aceeaşi categorie aveau următoarele dimens i u n i : :'\lovae. n2 8 ha; Pautalia, 29.3 ha; D iocletianopolis. 30 ha. Dintre oraşele de mari d imen s i u n i am putea m�n ţ 1 ona
Au &usta Traiana, 48.5 ha, sau Phi l i ppopolis, cu 75 ha.
• 7 7 T. I vanov 1 987b, 1 63 ; T. I vanov 1 990. 9 1 6 .
' "H
- Gerov 1 980. 20.
2'9 T. Ivanov 1 97 5 , 1 4.
2 "0 Boyadj iev 2002. 1 74- 1 7 6 .
2 " 1 Bamea 1 989. 3 1 5 .
' M'
- - T. I vanov 1 994. 3 7-40; T. I vanov 1 996. 1 86.
'H1
- · T. Ivanov 1 97 7 , fig. 7 .
2 "4 Pentru sistemul urban istic d e l a Oescus vezi în deta l i u la T . Ivanov 1 9 7 5 . 1 - 1 4 ş 1 T . h a ml\ l 9i\ 7b .
1 64- 1 69.
2 " � T. Ivanov, I vanov 1 998. 20 I .
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oraş, la Dobrosina. Ocscus I dispunea şi de un sistem de drenare şi de colectare a reziduurilor
menajere. Standardele sanitare înalte ale oraşului reies şi din destul de numeroasele latrinae,
identi ficate în clădiri publice şi băi28 6 .
Oraşele din sudul Dunării şi-au recăpătat rolul strategic preponderent după 275, iar
mobilizarea trupelor a necesitat o reorganizare a spaţiului locuibil şi regândirea si stemului de
fortificaţii287. Î n anumite aşezări s-au adăugat noi incinte, care să poată găzdui pe militari. Ceea
cc nu se poate determina cu exactitate este natura raporturilor dintre civili şi militari în contextul
unei convieţuiri cotidiene.
Exemplele cele mai clare le întâlnim la Ocscus şi Novae, unde avem consemnate pe teren
incintele Ocscus II şi Novac II, ataşate vechilor fortificaţii, dar şi la Augustae sau Abritus, toate
din Moesia Inferior.
Şi Oescus a fost nevoit să facă faţă invaziei în valuri a migratorilor de la jumătatea secolului
al III-iea. Adăugarea unei noi incinte în partea de est a acestei aşezări (Oescus II) a mărit
suprafaţa din interiorul zidurilor la circa 28 de ha ( fig. 1 1 ). Incinta Oescus II a fost ridicată din
piatră, după întoarcerea legiunii a V-a M acedonica la Oescus, din Dacia288, după 2 74-275.
Turnurile acestei incinte sunt de tip potcoavă, circulare (cele d e colţ) sau în forma literei U şi
sunt în număr de 1 6. Zidurile sale a u fost construite în opus vittatum mixtum. Cel mai probabil,
legiunea retrasă din Dacia s-a aşezat în această nouă incintă, aşa cum se pare că s-a întâmplat în
alte centre. Asta arată că în Oescus I nu exista spaţiu potrivit standardelor militare pentru
aşezarea unei legiuni întregi289. De construirea noii incinte se leagă, cel mai probabil, şi vizitele
împăratului Diocleţian din 29 1 şi 294 290 . Această formulă reprezintă o soluţie de convieţuire,
militară şi civilă, în incinta înconjurată cu zid de apărare, situaţie care se petrece şi în alte centre
dunărene la jumătatea secolului al III-iea. Aici, ca şi la Novae, cum se va vedea mai departe,
este o situaţie mai complicată, pentru că oraşul s-a instalat pe locul fostei legiuni dislocate,
pentru ca în secolul al II I-iea să coexiste cu aceasta şi să contribuie la misiunea de apărare a
fortificaţiilor dublate29 1 . Rămân încă de clarificat raporturile oraşelor cu garnizoanele şi
împărţirea atribuţii lor administrative între autorităţile civile şi cele militare. Chiar dacă nu este
foarte clară împărţirea spaţiului în Oescus I şi Oescus I I, se acceptă în general că lărgirea
suprafeţei locuibile a fost determinată de revenirea legiunii a V-a Macedonica la Oescus din
Dacia292. Rolul strategic recăpătat după 274-2 75 şi l-a păstrat chiar şi în timpul lui Constantin
cel Mare. Î n 327, de la Oescus porneşte construirea unui pod peste Dw1ăre, pentru a supraveghea şi
controla regiunea transdanubiană29 ' .
Procopius este ultimul izvor care menţionează Oescus-ul, cu ocazia refacerii generale
care a avut loc în timpul lui Justinian29.i . A fost definitiv distrus la sfârşitul secolului al VI-lea,
de către avari29 5 .
28r'

T. l v anO\ . I vanov 1 998. 202 .
Panaite. Măgureanu 2002, 1 59- 1 66.
0-8 8
T. I vanov 1 990. 9 1 8 .
.
-089 Zahanade 1 994 . 26 7.
2911
Ivanov 1 997. 5 5 3 .
091
- Florescu 1 990, 1 1 3 .
292
Lander 1 984, 1 69. Este dificil a se considera că această nouă aripă a fortificaţiei de la Oescus a fost
utilizată de annată.
29" Gerov I 9 80b, 3; vezi şi Tudor 1 9 74. passim.
f"
294 p
roc . A eJ1" I V . 6.
:ix-7
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Aspecte ale evoluţiei economice şi cultu rale
În secolele II-I II p.Chr. a devenit unul dintre cele mai evoluate oraşe din Moesia Inferior.
Centru de producţie şi schimb, era capitala unui teritoriu bogat, cu o populaţie numeroasă şi de
origine diversă (autohtonă, italică, galică, microasiatică)296.
Diferitele tipuri de ceramică descoperite la Oescus atestă prezenţa unor ateliere chiar din
prima parte a secolului I p.Chr97. Aici era fabricată o cantitate însemnată de ceramică necesară
legionarilor şi civililor din canabe. Din aceeaşi perioadă timpurie, oricum până la fondarea coloniei,
datează şi o interesantă inscripţie funerară, care îl menţionează pe L. Freius L. lib(ertus) Faustus,
care era fixa leg(ionis) V Mac(edonicae). Dincolo de raritatea consemnării unor lixae în tot
Imperiul298, atestarea acestui mic comerciant dovedeşte o activitate economică şi comercială
susţinută, într-o regiune cu potenţial deosebit. Cel mai probabil, respectivul personaj trăia în
canabae-le castrului299.
Marmura adusă din Asia Mică, din Africa sau provenind din Balcani, precum şi calcarul
din zonă au fost materialele utilizate în scopuri practice, dar cu măiestrie şi bun gust.
Numeroasele statui descoperite în aria forum-ului, dar şi mozaicurile din clădirile publice
demonstrează aplecarea către frumos şi dezvoltarea culturală specifică oraşelor de prestigiu300.
I I . Novae
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
Situată aproape de actualul oraş bulgar Svistov, localitatea antică Novae s-a dezvoltat ca
unul dintre principalele centre riverane Dunării de Jos. Numele localităţii provine de la râul Noes
amintit de Herodot3°1 (azi Dermen dere) şi este considerat de origine tracă302. Forma de plural a
adjectivului latinesc novus - nova - novum, care a mai fost propusă, sugerează o prelucrare latineas
că a numelui trac303 . Totuşi, lipsa vreunei inscripţii cu numele întreg al oraşului lasă în continuare
loc interpretării304.
Ptolemeu305, Itinerariul Antonin306, Tabula Peutingeriana307 , Marcellinus Comes3 0 8,
Procopius din Caesareea309, Iordanes3 10, Theophilact Simocata3 1 1 , Hierocles3 12 şi Theophanes
2 95

T. I v anov 1 97 5 , 1 4 .
B amea 1 988, 5 7 . Activitatea constructivă se observă din multitudinea de ţigle şi cărămizi ştampi late: cf.
Morfova 1 959, 640-648.
2 97 Kabakcieva 2000a. l l 9.
29 R Aceasta este a patra inscripţie, celelalte trei fiind din Germania I n ferior, Pannonia Superior şi S iria.
Ivanov 1 989, 45-50. he posibile sensuri ale termenului ar mai putea fi cântăreţ sau actor.
·
T. I vanov 1 97 7 . 48 ş1 fig. 7 .
.io i
Hdt.. IV, 49 ne informează despre existenţa a trei râuri, A thrys, Noes şi Artanes. de pe teritoriile tracilor
crobizi. la est de Jantra. Vezi comentari ile pri vitoare la numele aşezării la Samowski l 984a, 2 3 1 -2 3 2 .
·1 0 2
Detschew 1 976. 3 3 2 ; Velkova 1 9 76, 4 1 -4 3 ; Samowski 1 9 86, 92 şi n. I .
m Pentru originea latină a numelui vezi la Philippide 1 925. 437; Besevliev 1 955, 287; C icikova 1 974. 226.
304 Singura inscripţie în care apar literele MN întregite ca m(unicipium) N(ovaensium) a fost descoperită în
1 95 8 . în ruinele de la Novae: Gerov l 980b. 1 1 5 . Aceeaşi prescurtare se întâlneşte. spre exempl u. şi in
cazul oraşului dalmat municipium Novensium: Cil I I I , 1 892, 1 908, 1 909, 1 3 8 8 7 .
305
Ptol . , I I I . 1 0, 5 (Nooum).
306
/tin. A ni. . 22 1 . 4 (Novas) .
.io7 Tab. Peut. , segm. V I I .
3 0R
Marc. Corn . , Chron . . 487 X (ad NrJ\'ensem Moesiae ci1·itatem) .
3 ()Cj
Proc . . Aedif, I V . 6 (No�w).
310
lord., Get. 1 0 1 (ad Eusciam. id est Noms).
311
Theoph. Simoc .. Hist. . V I I . 2. 1 6 : \' I I I . 4. 3 -4 . (Ntl�a.; ).
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Confessor3 1 3 sunt izvoarele antice care mentionează
această localitate. Localităti' omonime mai
'
3
4
1
apar în sursele vremii chiar în apropiere •
Toponimul Merlan apare în hărţile din secolul al XVIII-iea cam în aceeaşi poziţie cu
Novae. Î n realizarea acestor izvoare cartografice o influenţă hotărâtoare au avut relatările lui
Marsigli, un bun cunoscător al ruinelor de la Dunărea de Jos. Sunt şi câteva argumente destul de
solide, care întăresc faptul că Novae ar fi putut fi chiar acea localitate consemnată de Marsigli
�
1I'
--ca Merlan·

· .

Istoricul cercetărilor arheologice
Primele săpături sistematice la Novae au început în 1 960. Atunci s-au pus şi bazele
colaborării bulgaro-poloneze, sub coordonarea profesorului D.P. Dimitrov de la Institutul de
Arheologie al Academiei Bulgare din Sofia şi K. Maj ewski de la Universitatea din Varşovia3 1 6 •
La cele două echipe s-a adăugat, ulterior, şi o a treia, de la Poznan. Iniţiativa lor a pornit de la
rapoartele pe care K. Skorpil le-a făcut la începutul secolului al XX-iea, în legătură cu zidurile
de incintă şi cu turnurile de la Novae3 1 7 • De asemenea, un rol important l-a avut şi directorul
muzeului local, S. Stefanov, în anii ' 30, care a strâns numeroase obiecte antice din zonă şi care
intuia încă de atunci existenţa unui bogat sit arheologic.
Oraşul Novae a fost împărţit în două sectoare: cel de est, unde lucra echipa bulgară, şi
sectorul de vest, care revenea echipei poloneze. Echipa de la Varşovia, parte a Centrului de
cercetări arheologice de pe lângă Universitatea din Varşovia, a angrenat de-a lungul timpului
numeroşi cercetători precum S. Parnicki-Pudelko, L. Press, T. Sarnowski, J. Kolendo sau P.
Dyczek. Seria Novaensia, publicată sub auspiciile Universităţii d i n Varşovia, a oferit numeroase
studii utile şi materiale cu adevărat importante pentru cunoaşterea sitului . Echipa bulgară a
antrenat, de asemenea, numeroşi arheologi de la Institutul de Arheologie şi de la Muzeul din
Sofia, precum M. CiCikova, Al. Dimitrova, B. Sultov, V. Bozilova 3 1 8 • Luând drept criteriu diversele
publicaţii care au găzduit studiile şi articolele cercetătorilor care lucrează la Novae, acesta este,
după părerea noastră, unul dintre cele mai mediatizate situri arheologice din zona Dunării de Jos.
Aşezarea preromană
Două pietre de hotar, descoperite în apropiere de Novae, separau pământurile inter Moe(sos)
el Thrac(es), ceea ce indică graniţele tribale din această zonă 3 1 9 • Acestea vin în completarea
Hieroc les, Svnecdemus, 636, 6 (No�m).
Theoph. Co � fess„ Chron„ an. 6090 596 (No�ac;).
3 1 4 U na este la Cefava, în Serbia, iar cealaltă este un bastion amintit de Procopius între Bononia şi
Ratiaria. în satul Dunevci .
' '
1 · Kolendo 1 98 7 , 209-2 1 4.
3 1 6 Maj evski 1 96 1 , 7 5 - 1 62 . De altfel, rapoartele de săpătură ale echipei poloneze au fost publicate de-a
lun ş ul anilor în revista A rcheologia, de la Varşovia.
1 7 S korpil 1 905a, 4 5 6-4 5 7 .
m Pentru primele campani i d e săpături a s e vedea C iCikova 1 974, 226-234; Dimitrov, C icikova,
Dimitrova, Su ltov, Bozilova, Vasilcin 1 974, 1 3 8- 1 76. Rapoartele de săpătură ale echipei bulgare au fost
publi cate mai ales în BIAB.
3 1 9 CIL I I I , 749; Kolendo 1 9 7 5 , 87 . . Este vorba, de fapt, de o bornă care se înscrie într-o suită de mai
multe astfel de pietre de hotar, databile în anul 1 3 6 p.Chr., când a avut loc o reorganizare, de la vest la est,
a frontierei dintre Moesia Inferior ş i Tracia. Această formulă, inter Moe(sos) et Thrac(es), marchează o
delimitare a populaţi ilor care locuiau în cele două provinci i , moesii, respectiv, traci i : Bozilova, Kolendo
31c

m
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informaţiei din opera lui Herodot, care aminteşte cele trei râuri, Athrys, Noes şi Artanes, ce
treceau prin ţinutul tracilor crobizi, la est de Jantra, acolo unde sunt plasaţi şi de către literatura
istorică de specialitate320•
Arheologic vorbind, o localitate tracă în zonă a existat cu siguranţă, aşa cum sugerează
rămăşiţele unei necropole de la început de Hallstatt, suprapusă mai târziu de aripa de est a
aşezării de la Novae32 1 • Locuirile succesive ale populaţiei autohtone, din epoca bronzului şi în
tot mileniul I a.Chr., ocupau, cel mai probabil, părţile cele mai înalte situate către estul zonei, pe
malul râului Dermen-dere322. Ceramica de uz comun descoperită în zonă atestă supravieţuirea
aşezării şi în secolul I p.Chr., concomitent cu aşezarea legiuni i în castrul de la Novae323. Nu ştim
dacă este o civitas autohtonă, dar tindem să credem că este vorba despre o aşezare cu un statut
juridic asemănător. De asemenea, lipsa oricărei informaţii ne opreşte să facem referire la o
eventuală relaţie cu municipalizarea aşezării de la Novae.
Trupele staţionate la Novae
În cadrul programului de constituire a limes-ului danubian, încă de la începutul secolului I
p.Chr. au fost cantonate numeroase trupe în localităţile din apropierea fluviului. La Novae au
staţionat unităţi militare care se includeau iniţial în angrenajul defensiv al Imperiului. După o
posibilă şedere a unor unităţi auxiliare în primele decenii ale erei creştine324, pe la 44 sau 45
p.Chr., a fost adusă din Pannonia legio VIII Augusta3 25 • Legiunea în cauză avea în grijă din acel
moment partea de est a provinciei Moesia, până la râul Iatrus. Cert este că în 56 această legiune
era încă în Moesia326• Se pare că ea a staţionat aici până în 69, când a fost trimisă pentru a
participa la războiul civil de la Roma din acel an, iar de aici a plecat în Germania Superior327•
După o mişcare de trupe impresionantă, care a avut loc până în 69 p.Chr., la Novae este
dată ca sigură stabilirea legiunii I Italica328• Această unitate, formată în timpul lui Nero, a fost
trimisă în Moesia Inferior de Vespasian. La începutul secolului al Ii-lea, când legiunea a V-a
Macedonica a fost deplasată de la Oescus către Troesmis, districtul militar al legiunii italice
cuprindea jumătatea occidentală a provinciei Moesia Inferior, de la limita sa cu Moesia Superior
până spre Sexaginta Prista. La est se găsea districtul legiunii a XI-a Claudia, după fixarea sa la
Durostorum329.
Legiunea s-a remarcat apoi în războiul civil izbucnit la sfărşitul secolului al Ii-lea pentru
ocuparea tronului imperial330. Luând partea lui Septimius Severus în confruntarea cu Pescennius
Niger33 1 , este foarte probabil ca veteranii acestei legiuni să fi beneficiat de anumite drepturi
320

Samowski l 984a, 2 3 2 .
T. I vanov 1 97 l , 4 1 .
m Samowski 1 986, 96 .
.llJ Samowski 1 986, 97 şi n . 2 3 .
3 2 4 Gerov 1 980, 1 1 3 .
m Gerov 1 964, 1 28 . Autorul consideră c ă înainte d e venirea acestei formaţiuni s e presupune c ă au
fost la Novae alte uni tăţi auxi liare, printre care sigur o cohortă. Vezi şi Samowski 1 98 1 . n . 70.
326 Ivanov 1 997, 506-507. Pentru situaţia m i l i tară de pe linia Dunării de Jos vezi �i Ivanov 1 999. 3 0 1 3 0 7
327 Gerov 1 980b, 1 1 3 .
m Mrozewicz 1 986, 303-308; Ivanov 1 997. 508-509 . Această legiune a fost în fi inţată i n anul 6 7
p.Chr. Vezi S ym e 1 959. 3 2 şi Samowski 1 97 7 , 409. Pentru alte opi n i i Kolendo 1 980, 5 7-58.
m Gerov I 980b. 1 8 .
3 3 0 Boteva 1 994, 1 6- 1 7 .
3 3 1 A s e vedea deta l i i î n C hristol 1 997. 1 4- 1 5 . Despre impl icaţ i i l e acestui con fl i c t pen tru Moes1a
Inferior a se vedea la Mihailov 1 963. 1 1 3 - 1 26.
321
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suplimentare oferite drept recompensă de către împăratul victorios. Legiunea I Italica a staţionat
aici în toată perioada Principatului şi chiar mai târziu.
Ca trupe auxiliare, în intervalul 1 00- 1 60 p.Chr., sunt atestate cohors I Montanorum civium
A ,(
.
33 2 .
R omanorum ş1. co I10rs I 1na1twcorum
Prezenţa permanentă a unor importante unităţi militare dovedeşte clar rolul deosebit al
castrului de la Novae, parte din mecanismul defensiv roman de la Dunărea de Jos.
Castrul legionar; canabele
De la Claudiu şi până la începutul secolului al II-iea, Novae a fost cel mai estic castru
legionar roman din Europa 333 . Cercetările arheologice intense au permis elaborarea unui plan,
care corespunde schemei clasice a castrelor romane de epocă imperială timpurie. Din prima
perioadă a staţionării legiunii a VIII-a Augusta s-au descoperit trei etape de fortificare334 .
Practic, structura internă a castrului a fost trasată de unitatea militară amintită. Ridicarea
castrului de lemn a început, probabil, în anul aşezării sale aici ( 44-45 ). Resturi ale barăci lor
construite din lemn şi tencuite cu lut au fost descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice 335 .
Amenajarea unui vallum din lut cu turnuri de lemn, la mij locul secolului I, coincide cu lucrările
de construcţie din interiorul castruluim. A urmat, treptat, ridicarea edificiilor de piatră în
interiorul fortificaţiei, care se datează din vremea lui Nero.
Legiunea I Italica a găsit fortificaţia definitivată, motiv pentru care nici nu a schimbat
amplasarea acesteia 33 7 . Unul dintre rezultatele importante ale cercetărilor arheologice de la
Novae a fost identificarea principia legiunii italice. Clădirea este situată chiar lângă j oncţiunea
celor două străzi principale, în Jocul său tradiţional (fig. 1 6), şi datează de la Vespasian, imediat
ce această unitate militară a fost adusă la Novae 33 8. Despre sediul comandamentului din
perioada anterioară, informaţiile sunt vagi3 39 .
Î n vara lui 85, dacii au traversat Dunărea şi au distrus multe dintre aşezările riverane. Ş i
cetatea Novae a fost afectată, dar nu î n mod decisiv. Urmele unui zid d i n lemn şi lut care
datează din această perioadă se pot pune chiar în legătură cu războaiele lui Domitian contra
dacilor3 4 0 . Construirea unor noi edificii din piatră a început imediat după 86 în sectorul
tabernae-lor3 4 1 •
Incinta de piatră a castrului s-a ridicat prin 991 1 00 sau 1 031 1 05 3 42 şi este pusă în legătură
cu pregătirea declanşării războaielor dacice 3 4 3 • Această fortificaţie, denumită în literatura de

332

Barnea 1 988, 5 3 -60.
Press, Sarnowski 1 990, 2 2 5 .
) .' Genceva 2003 . 3 3 .
3 3 5 Dimitrova-Milceva 1 99 1 , 274; M i lceva, Genceva 1 99 1 , 3 5 . E xistă, totuşi, opinii care a firmă c ă
fortăreaţa de lemn ş i pământ, înlocuită mai târziu c u una de piatră, nu a fost ridicată de legio Vlll A ugusta, c i
chi �� de legio I italica. Vezi Sarnowski 1 98 1 , 43 . Pentru aceeaşi discuţie mai vezi şi Donevski 1 996, 203 .
6
Genceva 2003, 3 4 .
))
3 3 7 Genceva 2 0 0 3 , 3 3 .
3 3 8 Sarnowski 1 99 1 , 3 0 5 . Alte opinii plasează î n timpul lui Nero construirea principia d e p iatră,
concomitent cu tabernele : Genceva 2003 , 3 5 .
339 Unele opinii plasează vechiul comandament, care a r fi fost o construcţie din lemn ş i pământ, l a est
de principia din perioada mai târzie: Genceva 2003 , 2 7 .
340
Sarnowski 1 984, 1 69 . Vezi ş i Dimitrova-M ilceva 1 990, 868.
34 1 Dimitrova-Milceva 1 99 1 , 275; M ilceva, Genceva 1 99 1 , 35.
3 4 2 I vanov 1 997, 5 5 7-5 5 8 , 5 9 3 .
333
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specialitate Novae I , măsura circa 1 7,7 ha344 ş i a fost construită în două mari etape (fig. 1 5 ). Din
prima, care se datează la începutul secolului al Ii-lea, s-au mai păstrat doar fundaţiile zidurilor
de incintă, cu colţuri arondate şi cu turnuri rectangulare dispuse în interiorul curtinei. În a doua
perioadă, care merge de la sfărşitul secolului al Ii-lea spre jumătatea secolului al Iii-lea,
turnurile sunt în forma literei U şi sunt dispuse în afara curtinei3 45 (fig. 1 8).
Planul urbanistic al incintei Novae I era unul clasic, cu decumanus maximus în rol de via
principalis, poarta de vest ca porta principalis sinistra, poarta de nord era porta praetoria, iar
cea de sud, porta decumana (fig. 1 5).
Porţile cetăţii, ridicate tot la începutul secolului al I i-lea, oferă destule informaţii utile atât
despre perioadele prospere ale oraşului, cât şi relativ la refacerile pricinuite de atacurile externe.
Poarta de vest (fig. 1 7)346 şi cea de sud au fost studiate în întregime. Prin ele treceau rutele
principale ale Moesiei Inferior. Poarta de nord, de pe malul Dunării, asigura accesul către fluviu,
în timp ce poarta de est era legătura castrului cu portul dunărean347• Planul castrului se schimbă
oarecum prin mutarea termelor la vest de principia şi prin ridicarea valetudinarium-ului 34 8 .
De la mijlocul secolului al Iii-lea, goţii conduşi de Kniva au invadat regiunea şi implicit
Novae, urmele reconstrucţiilor fiind vizibile ca urmare a săpăturilor arheologice. Lărgirea
incintei cu sectorul care a rămas în istoriografie sub denumirea de Novae II a avut loc după
invazia goţilor de la sfărşitul secolului al Iii-lea şi unul dintre scopurile sale era şi acela de a
proteja pe civilii din locuirile extramuros, în acest context nesigur.
Se pare că legiunea a staţionat în acest castru până în deceniul al doilea al secolului al IV
lea, când a fost mutată în partea de est, în noua incintă cunoscută în istoriografie ca Novae II. În
vechiul spaţiu, din partea de vest, caracterul obiectelor descoperite dovedeşte că nu a mai avut o
destinaţie militară, ci doar una civilă349. Şi în perioada în care a fiinţat provincia Dacia
semnificaţia strategică a sistemului de fortificaţii de la Novae s-a diminuat substanţial.
Din perioada claudio-neroniană, lângă castrul legiunii a VIII-a Augusta exista cu certitu
dine o comunitate formată din cetăţeni romani şi autohtoni (canabae). Preocupările acestor
civili aşezaţi în preajma unităţii militare erau, în special, de ordin meşteşugăresc şi comercial350 .
O atestare mai clară asupra acestei aşezări nu avem. Abia în perioada flaviană şi în timpul lui
Traian canabele de lângă castrul Novae sunt mai bine cunoscute. La est de fortăreaţă este
consemnată o aşezare civilă, care este posibil să corespundă canabelor castrului legiunii a VIII-a
Augusta. Canabele legiunii I Italica se presupune că ar fi fost în partea de vest-sud-vest a
castrului351 şi ar fi însemnat o prelungire a canabelor dezvoltate în timpul staţionării fostei legiuni .

34 3

Samowski 1 984. 1 69 . Autorul se opreşte la o discuţie asupra unei inscripţii ce se datează la :\'erva
sau Tra an, dar şi la alte dovezi, precum numeroasele plumburi din timpul lui Traian descoperite la Novae.
l nti nderea castrului de la Novae nu permitea adăpostirea decât a unei legiun i . Mai mult. din
comparaţia cu fortificaţii identice rezultă că nici alte trupe auxiliare nu mai puteau fi încartiruite aici
(pentru o altă opinie vezi la Donevski 1 998, 1 3 - 1 5 ). Fort ificaţi ile altor trupe auxil iare este posibil să fi
fost amp lasate undeva în împrej urimi, dar nu sunt încă date su ficiente în acest sens : Genceva 2003 . 2 2 .
·145 Cici kova 1 977, 279
346 Pamicki-Pudelko 1 97 3 , 297-3 1 4 .
347 Pamicki- Pudelko 1 974, 3 1 4-3 2 1 ; Pamicki-Pudelko 1 98 1 . 2 1 .
348 Pentru detalii cu privire la materialele descoperite în acest spital şi compara!ii cu edi fi c i i
asemănătoare a s e vedea Dyczek 2002. 685 -694.
wi Zahariade 1 994, 267.
3�0 Gerov I 980b. I 1 6 .
3 5 1 Ivanov 1 999, 3 20.
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M unicipiul Novae
Descoperirea unei inscripţii, în anul 1 958, în ruinele de la Novae, avea să adauge la
numărul aşezărilor urbane din Moesia Inferior un nou potenţial municipiu roman 35 2 • Î n
respectivul monument epigrafie este amintit un posibil augustal al municipiului Novae: Iulius
Statilis augustalis m(unicipii) N(ovensium) 353 . Este singura informaţie care face referire la
statutul juridic al aşezări i. Nici un magistrat sau preot al oraşului nu este cunoscut din acest
centru, care, conform descoperirilor arheologice, trebuie să fi avut un rol însemnat în regiunea
Dunării de Jos începând din secolul al Ii-lea. Reamintim faptul că din 1 960 se desfăşoară
campanii arheologice susţinute în situl arheologic din apropiere de Svistov. Fără a dori neapărat
contestarea municipalizării oraşului Novae, considerăm că este normal a ne întreba dacă nu
cumva la Novac dovada obţinerii acestui statut juridic mai trebuie căutată 354 . Romanii spuneau
pe drept cuvânt testis unus, testis nullus.
Forma literelor şi lipsa prenomenului indică o datare a documentului în prima parte a
secolului al III-iea. Prin urmare, dacă interpretarea acceptată până acum este cea corectă, Novae
era deja municipium la începutul acestui secol. Dincolo de problemele de citire a inscripţiei
menţionate, rămân foarte multe întrebări neclarificate şi în legătură cu elementele constitutive
ale oraşului . Totuşi, soluţii referitoare la momentul ridicării în . rang şi la modalitatea de
constituire a municipiului nu l ipsesc din istoriografia problemei.
Modelul propus în cazul apariţiei mai multor oraşe de pe limes-ul rhenano-danubian355 ,
conform căruia din dubletul canabae-vicus doar ultimul putea obţine statutul de municipium,
este cel mai des invocat în situl de la Novae. Din păcate, datele de identificare ale aşezării de
origine indigenă sunt destul de sumare. Venind în întâmpinarea acestei probleme, cercetătorul
bulgar B. Gerov a descoperit un posibil vicus în regiunea numită Ostrite Mogili, la o distanţă de
2,5-3 km est de castrul legiunii I Italica. Pe baza rămăşiţelor arhitectonice romane care, însă, nu
au fost explorate arheologic, a stabilit că această aşezare ar fi putut constitui nucleul noului
municipiu3 5 6. Opinia a fost susţinută şi de alţi cercetători 3 5 7 .
Momentul apariţiei noului oraş al Moesiei Inferior este, de asemenea, un subiect aprig
dezbătut. În funcţie de inscripţiile existente, perioada Severilor a fost fixată ca terminus ante
quem pentru municipalizare, iar domnia lui Hadrian, ca teminus post quem 35 8 • Marcus Aurelius
este, în acest context, împăratul cel mai des invocat ca adevărat promotor al procesului de
urbanizare în regiunea Dunării de Jos359 . Până în prezent acestea sunt opţiunile exprimate în legătură
cu geneza mun icipiului Novae.
3 52

Gerov 1 964, 1 2 8- 1 3 3 ; AE 1 964, 224.
Inscripţia a fost citită de B . Gerov I 980b, 1 1 5 : Dei sanc[t]ilplacidillulius/Statilisl augustalisl
m(unicipii) N(ovensium) ex vo(to) posulit N(ovensium?) m (unicipio ?).
3 5� Î n inscripţia prezentată, A ugustalis ar putea face parte din numele personajului, ca un agnomen. Ar
rezulta un I ulius Statilis Augustalis (despre răspândirea lui Augustalis în provinciile europene vezi
Onomasticon I, 226). Astfel, literele MN ar putea să nu se mai întregească m (unicipii) N(ovaensium), c i
poate m (onitu) n (uminis) . Implicit, nu a r mai constitui o mărturie evidentă a municipalizării. Ca o
precizare suplimentară, în oraşele de pe linia D unării, redarea funcţiei augustalilor în inscripţii se făcea
presc;�rtat, aug. , şi nu complet, augustalis.
3)) Este cazul oraşelor Colonia U lpia Yetera, Y indobona, Carnuntum, Brigetio, Aquincum; cf. Mrozewicz
1 984, 2 86-293 şi fig. I . 2, 3, 4, 5 .
3 56 Gerov 1 9 77, 300-30 1 .
3 5 7 Sarnowski I 984a; Mrozewicz 1 984, 295-296; I vanov 1 999, 320.
m Gerov l 980b, 1 1 8 .
359 Mrozewicz 1 98 1 , 1 1 4; Barnea 1 987, 79.
353
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Neavând alte informaţii care să aducă noutăţi spectaculoase în dezbaterea acestei proble
me, ne permitem totuşi să facem câte observaţii . În urmărirea procesului de geneză a unui oraş
roman trebuie avute în vedere elemente care ţin de primele structuri romane stabilite în
respectiva arie.
Anexarea regatelor clientelare trace la Imperiu şi formarea provinciei Tracia, în 46 p.Chr.,
au făcut indispensabilă constituirea unui sistem defensiv solid pe Dunăre, la est de Oescus.
Legiunea a VIII-a Augusta a staţionat la Novae în perioada 45-69, timp în care şi-a ridicat
primul castru de pământ şi lemn. Venirea legiunii I Italica a însemnat o nouă etapă. S-a trecut la
refacerea sediului comandamentului legionar (principia) şi la o regândire a funcţionalităţii
castrului, de data aceasta cu clădiri în majoritate din piatră. Concomitent, a avut loc şi dezvolta
rea canabelor legionare, care este greu de crezut că se situau în locaţii diferite. Mai degrabă, aria
de răspândire a barăcilor s-a mărit odată cu întărirea acestui centru.
În contextul declanşării războaielor cu dacii se ridică şi incinta de piatră a castrului de la
Novae. Canabele îşi urmează normal -dezvoltarea de tip cvasiurban, ajungând la apogeu la sfârşitul
secolului al Ii-lea şi la începutul secolului al III-iea, moment în care întreaga regiune cunoaşte
această creştere spectaculoasă. Prin urmare, primul element care trebuie să stea în atenţia
noastră este contextul evoluţiei regionale a aşezării.
În opinia noastră, acesta este momentul în care se poate vorbi de municipiul Novae.
A vând în vedere evoluţia procesului de urbanizare în sectorul Dunării de Jos, dar şi lipsa
oricăror informaţii referitoare la existenţa unor magistraţi urbani în secolul al Ii-lea, considerăm
că înainte de Septimius Severus nu există premisele unei promovări a aşezării de la Novae la
rang municipal. De altfel, singurul document epigrafie ce ar face referire la statutul juridic al
oraşului, şi el contestabil, aşa cum am văzut mai sus, se datează la începutul secolului al Iii-lea.
Care au fost componentele noului oraş roman este, de asemenea, o întrebare dificil de lămurit.
Cert este că ipoteza unui municipium databil în timpul lui Marcus Aurelius, aşa cum este acceptat de
către marea majoritate a cercetătorilor, ar putea avea în prim-plan doar acel vicus aflat la o
distanţă de circa 3 km de castru. Dacă, în schimb, admitem municipalizarea canabelor ca model
de geneză a municipiului, trebuie să ne gândim la perioada de după domnia lui Septimius
Severus. Înainte, conform jurisdicţiei romane, canabele nu dispuneau de autonomie juridică şi
deci nu puteau căpăta rang municipal360.
În ceea ce priveşte existenţa unui vicus din care să fi rezultat municipiul Novae, ipotetic
este posibil. Numai că, din această aşezare, ar fi trebuit să se dezvolte un oraş cu edificii impună
toare, ceea ce nu poate fi dovedit arheologic, iar susţinătorii acestei teze se bazează tocmai pe
comparaţia cu situaţia altor localităţi de pe limes. În plus, acea aşezare putea fi una civilă, dar, la
fel de bine ar fi putut fi şi un castru de trupă auxiliară. Doar viitoare săpături arheologice vor
putea lămuri problema.
În opinia noastră, municipalizarea canabclor ar fi putut constitui modalitatea de promovare a
aşezării de la Novae. Aşa cum se constată şi la Novac. la Durostorum, dar şi la Noviodunum.
municipalizarea acestor localităţi a avut loc în prezenţa armatelor cantonate în respectivele
locaţii. Cum dreptul roman era destul de clar în această privinţă şi prevedea ca teritoriile municipi ilor
să nu se suprapună peste prata legionis, pe o distanţă de peste 2 km. acest proces s-a putut
petrece doar după Scptimius Severus. Acest împărat roman a permis municipalizarea canabclor,
suportând şi chiar recomandând prezenţa armatei în preajma noului oraş. Se poate evoca în acest
.it.0

Bohn 1 926. 25-36.
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sens o posibilă vizită a lui Septimius Severus la Novac, undeva între 202 şi 2 1 1 , ocazie cu care
ar fi putut decreta promovarea oraşului 36 1 . Legiunea I Italica, cantonată în castrul de la Novae şi
în ale cărei canabe s-au aşezat numeroşi veterani, a susţinut pe Septimius Severus în confruntarea cu
Pescenius Niger pentru a ajunge în fruntea Imperiului. Se poate vorbi şi de o posibilă răsplată
acordată veteranilor acestei unităţi de la Novae, împreună cu locuitorii întregii aşezări civile.
Din păcate, nici descoperirile arheologice, desfăşurate într-un ritm susţinut din 1 960 până
astăzi, nu ne pot oferi deocamdată multe date suplimentare. Nu dispunem nici măcar de numele
vreunui magistrat urban sau membru al senatului local . O posibilă explicaţie a lipsei inscripţiilor
care să ateste o ridicare în rang a oraşului este tocmai municipalizarea târzie. Deja de la
începutul secolului al Iii-lea, aristocraţia locală nu îşi mai permite să cheltuie pe monumente
care să evoce deţinerea unor titluri, care deveneau din ce în mai greu de susţinut financiar.
O nouă etapă în evoluţia aşezărilor militare şi civile de la Novae se leagă de părăsirea
Daciei . Retragerea din 274-275 a impus refacerea sistemului de fortificaţii la Novae. Spre
sfârşitul secolului al I ii-lea s-au ridicat zidurile unei noi incinte, în partea estică, adosată primei
incinte, probabil în contextul presiunii exercitate de barbari după abandonarea provinciei nord
dunărene36 " . În acest moment, poarta de est şi-a pierdut funcţionalitatea. Construirea sistemului
de apărare de la Novae II a fost datat în timpul lui Diocleţian3 63 . În acest moment a avut loc o
contopire a factorului civil cu cel militar, reflectată în lipsa unor aşezări civile separate de
castru, populaţia locuind în interiorul arealului fortificat împreună cu gamizoana3 64 . Cert este că
fostele castre au capătat un caracter urban, de oraş fortificat, în timp ce vechile municipia şi
coloniae au fost înconjurate încă de la mij locul secolului al Iii-lea de ziduri putemice 3 65 . A
dispărut binomul castru-aşezare civilă şi s-au contopit într-un singur centru fortificat, armata
beneficiind de noua locaţie stabilită în Novae I I . Ne întrebăm totuşi dacă nu cumva construirea
incintei Novae II nu demonstrează tocmai necesitatea unui amplasament special pentru armată.
Mai degrabă, considerăm că era nevoie de o separare, fie şi oarecum formală, între locul de
staţionare a armatei şi oraşul propriu-zi s. Aşa cum garnizoanele erau concentrate, în general, la
marginea unei localităţi, Novae II s-a constituit ca o structură periferică.
Rolul armatei a fost la fel ca în cazul tuturor aşezărilor de pe linia Dunării de Jos, atât prin
canabele care s-au dezvoltat în jurul castrelor, cât şi prin elitele dezvoltate din veteranii instalaţi
în aşezarea civilă3 66 .
Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale a oraşului Novae
Pe lângă veteranii legiunii I Italica, în oraş se găsesc şi numeroşi proprietari de pământ,
negustori sau funcţionari din familii romane precum Granii, Caesemii, Papilii, Pulii, Vinicii, ce
proveneau din oraşe precum Aquileea sau Puteoli3 6 7 .

3<' 1

Vezi în acest sens inscripţiile ADBulgar, 3 6 JGLNovae, 60; JGLNovae, 59, 6 1 , 62. Cf. Miha ilov
1 963, 1 23 .
6
3 2 Sarnowski 1 977, 4 1 8 şi n. 1 9 .
6
3 3 Press, Sarnowski 1 990, 240.
3 64 Zahariade 1 994, 405 .
3 6 5 Zahariade 1 994 , 406. Vezi şi Donevski 1 996, 203. Aceste realităţi se regăsesc mai ales în timpul
împăraţi lor Diocleţian şi Constantin cel Mare.
3M Numărul veteranilor participanţi la viaţa munic ipală nu este foarte mare în regiunea Dunării de Jos.
La Novae. din cei 1 7 veterani consemnaţi, nu se cunoaşte nici un membru al structurilor politice locale:
Kr61czyk 2003 . 277 şi 28 1 - 2 8 3 .
67
3
Gerov l 980b, 1 1 7 .
=
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În perioada municipală se constată în oraş şi în territorium o intensă activitate constructivă.
Aceasta este dovedită de cantitatea mare şi de varietatea ştampilelor de pe ţigle şi cărămizi desco
perite nu doar în sistemul defensiv al oraşului, ci şi în interiorul său, în edificiile civile368.
Prezenţa mărcilor unor ateliere din centre de producţie din jur, precum Durostorum, atestă
o activitate care depăşea capacităţile locale şi care necesita şi importarea deficitului de materiale.
Producţia de ceramică a devenit înfloritoare, mai ales după cucerirea Daciei şi după
crearea unui climat de l inişte, rezultând produse de o calitate excepţională, de diverse tipuri369.
Se efectuau importuri de produse de lux din Italia din sau alte provincii occidentale. Cel mai
bun exemplu îl constituie cantităţile de terra sigillata aduse la Novae370. Obiectele individuale,
precum opaiţele sau vasele de sticlă, proveneau din Grecia sau Asia Mică371 • De la jumătatea
secolului I datează numeroase piese de origine aretină, nord-italică şi sud-galică372•
Rolul de centru comercial era unul foarte important pentru puterea romană în zonă373• Era,
probabil, statio portarii ripae Thraciae374 • Stabilirea la Novae a unui anume Iulius, negotiator,
justifică dinamismul activităţilor comerciale375.
Bogăţia, dar probabil şi siguranţa pe care le oferea acest centru a făcut ca, deseori
guvernatorii provinciei să prefere să îşi stabilească reşedinţa la Novae mai degrabă decât, spre
.
exempl u, .m co l orna o escus376 .
Grija pentru un standard de viaţă normal, dacă nu chiar elevat, se poate deduce din
eforturile făcute pentru ridicarea unui spital al legiunii, valetudinarium, pe locul fostelor termae
din perioada flaviană377. Această construcţie, cu adevărat spectaculoasă, datează de la Traian378
şi a funcţionat cel puţin până la Caracalla379, dacă nu chiar mai târziu380•
Şi calitatea populaţiei locale era pe măsura prosperităţii locului. Membri ai ordinului
senatorial38 1 sau chiar împăratul Maximinus Thrax382 îşi aveau originea la Novae. Veteranii

3 68
3 69

Bozilova 1 980, 67-68; Samowski 1 98 3 , 1 7-6 1 ; B iemacki, Pawlak, Medeksza 1 994, 45-49.
Cicikova 1 98 3 , 1 3 8- 1 42 .
370 D imitrova-Milceva 1 98 7 , 1 08- 1 5 2 ; Genceva 200 3 , 3 1 , diagrama I .
3 7 1 Zmudzinski 1 998, 4 8 .
372 Milceva, Genceva 1 996, 1 8 7 ; Zmudzinski 1 998, 4 8 .
3 7 3 Mrozewicz 1 98 1 a, 79-84.
374 Samowski 1 990, 3 5 5 . Ripa Thraciae reprezenta, cel mai probabil, linia vamală stabilită de-a lungul
Dunării: Bounegru 2002, 1 72 , 1 77 .
37�
· ILBulg 3 20.
6224
3 76 CIL l l l , 759 1
IGLNovae, 1 2 . Inscripţia a fost depusă de L. A nnius ltalicus Honorarus.
Legatus Augusti pro praetore al provinciei Moesia Inferior.
J n Despre băile din perioada flaviană a se vedea raportul de săpătură la Dyc7ek 1 997, 43 -44 ; Dyczek
=

=

2000. 89- 1 03 .

m Dimensiunile sale sunt de 80173 m ş i cu o curte interioară de 42.40/32,60, asemănându-se c u laz.aretul de
la Camuntum. Pentru detalii a se vedea în Press 1 985, 367-3 7 1 ; Press 1 987, 1 7 1 - 1 84: Press 1 990. 3 2 7- 3 3 4 :
pentru alte astfel de spitale de pe cuprinsul Imperiului a se vedea Schultze 1 934, 54-63 , iar pentru Lona
dunăreană, Press 1 994, 93- 1 00.
3 7 9 Dyczek, Szubert, Samowski 1 988, 5 1 2-5 1 5 ; Dyczek 2003, 7-20.
JSo
Dyczek 2005, 23 1 .
3M I
Este vorba despre un personaj care a fost legal al legiunii I I talica şi a deiinul numeroase funcţii
publice, civile şi religioase, în diverse regiuni ale I taliei şi căruia militarii din legiunea I I talica îi fac dedicaţia în
. . .
tim��l lui Gor� ian al lll-lea: !GL:'ovae. 67 : Cicikova, Bozilo: a 1 990. 44-48 .
. inscnptwnum : D: uek
U n cap m marmură al 1mparatulu1._ nascul la N ovae. a fost descoperit pe i .ta
1 998, 1 7-30. Un alt portret al împăratului roman Carinus a fost descoperit în structura zidului um11 horrrnm.
·
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aşezaţi în zonă după încheierea serviciului militar, uneori menţionaţi cu tot cu familii, erau
garanţia unui loc sigur, în care rolul lor era acela de a contribui la bunăstarea aşezării 383 •
III. Durostorum
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
Durostorum este situat în partea de nord-est a Bulgariei, pe malul Dunării, în apropiere de
graniţa cu România (fig. 1 9). Actualul oraş Silistra se găseşte amplasat, în mare parte, peste
ruinele aşezării antice, ceea ce îngreunează substanţial cercetarea sitului.
Toponimul Durostorum are o provenienţă destul de controversată. După ce s-a convenit
asupra originii indo-europene, diferenţele de opinie sunt încă prezente între cercetători. Unii
lingvi şti au pledat pentru o obârşie tracă a toponimului 3 8 4 • În ultimul timp, însă, este acceptată
cu mai multă încredere originea celtică 38 5 . Această ultimă propunere se apropie cel mai mult de
adevăr, în acest caz semnificaţia numelui fi ind „fortăreaţă pe înălţime" 386 • Nu este scoasă din
calcule nici o posibilă hibridare latino-celtică38 7 .
La fel ca şi celelalte centre importante de pe l inia Dunării , Durostorum apare în izvoarele
antice începând cu Ptolemeu 388 şi până în momentul în care cetatea cade în ruină sau nu mai
stârneşte interesul contemporanilor. Astfel, Tabula Peutingeriana consemnează localitatea cu
denumirea de Durostero38 9 , în Itinerariul Antonin390 şi Notittia Dignitatum 39 1 forma întâlnită
este Durostoro, pentru ca în Codex Theodosianus 392 să apară ca Durostori. La Ammianus
Marcellinus 3 93 şi Hierocles 394 , în Codex lustinianus 3 9 5 sau Iordanes 396 , Teophilact Simocata397 ,
Procopius3 9 8 şi Zonaras 39 9 vechiul oraş este menţionat ca o cetate care încă se afla în centrul
atenţiei .
Se observă o interesantă evoluţie a numelui până în secolul al IV-iea şi apoi în secolele
V-VI, cu repercusiuni în formulele folosite în Evul Mediu timpuriu. Dacă în epoca romană
izvoarele foloseau formele Durosterum, Durostero, Dorostorus, Durostorum, din secolul al V
lea se folosesc mai des Dorostolon, Dorostolo, Dorostona. Î n Evul Mediu, variantele Drăstăr
sau Drista erau utilizate cu precădere4 0 0 . Î n hărţile istorice şi geografice în care apare ca forti
ficaţie pe malul Dunării, sunt menţionate Durostorum-Drista-Silistra (Silistria/0 ' .
383
3 84

385
386

m

388
389

'9

0

Sunt 1 7 inscripţii care menţionează veterani aşezaţi p e lângă Novae. Vezi Kr6lczyk 2003, 2 8 1 -2 8 3 .
Tomaschek 1 8 94. l i . 2 , 7 3 ; Detschew 1 97 6 , 1 49 .
Philippidi 1 92 3 . passim.
Discuţii de ordin l ingvistic în acest sens vezi la Guyonvarc ' h 1 968, 20 1 -209.
Pentru detal i i a se vedea I vanov 2006, 5 6 - 5 7 .
Ptol„ I I I , 1 0, 5 (�oup6cnopov) .
Tab. Peut . segm. V I I .
.

ltin. Ant„ 2 2 3 , 4 .
3 9 1 .'v'ot. Dign„ Or. XL, 2 6 . 3 3 .
392 Cod Theod„ X, I , 1 1 ( a . 3 6 7 )
3 9 3 A mm . , X X V I I , 4 , 1 2 (Dorosto111s) .
� 94 H ierocles, Synekdemus, 6 3 6 , 4 (�opocn6A.o;J.
' 9 5 Cod Just. , VIII, 4 1 , 6 (a. 294) (Dorosto/o).
396 lord„ Get„ 1 76. Se aminteşte faptul că FI. A etius, născut în Dorostorena civitate, împreună c u
moesii curajoşi, a înfrânt p e huni la Câmpiile Catalaunice.
397 Theoph . S imoc ., Hist„ I , 8 , 1 0; VI, 6, 5 (�op6crroA.ov) .
m Proc„ A edif, IV, 7 (�op6crroA.09.
399 Zon . X VI. 1 2 (�opocnoA.w).
00
4
Pentru comparaţii şi detal i i a se vedea Velkov 1 960, 2 1 4 .
0
4 1 Ivanov 2006, 39-48.
.
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Istoricul cercetărilor arheologice
K. Skorpil şi căpitanul M. Vankov au fost printre primii care au oferit informaţii despre
ruinele de la Durostorum, aşa cum se puteau observa la sfârşitul secolului al XIX-iea şi la începutul
secolului al XX-iea. Cam în aceeaşi perioadă, menţiuni despre Durostorum au fost făcute şi de
către Gr. Tocilescu, cu ocazia descoperirii inscripţiei cu canabae Aeliae, la circa 4 km est de
Silistra402 .
S. Angelova este cercetătoarea de numele căreia se leagă primele cercetări susţinute la
Durostorum. În cursul săpăturilor începute la sfârşitul anilor '60, în afară de porţiuni din zidurile
romane şi romano-bizantine, a fost scoasă la iveală şi o basilică creştină timpurie.
Săpăturile de salvare din anii '70 şi de la începutul anilor ' 80, sub conducerea lui Peti
Donevski, au lămurit multe aspecte legate de amplasamentul castrului legionar, al canabelor din
apropiere, dar şi probleme de viaţă cotidiană din fortificaţia militară şi din spaţiul civil din jur. I .
Bacharov a studiat un balneum ş i a contribuit l a plasarea castrului. G. Atanasov ş i S. Torbatov,
prin contribuţiile lor, au îmbunătăţit repertoriul acestui sit de importanţă maximă. Din partea
românească, vicus-ul de la Ostrov, situat la circa 4 km de Silistra, pe malul românesc, a fost
cercetat sistematic de echipe de la Muzeul Naţional din Bucureşti şi de la Muzeul Călăraşi.
Cercetările continuă atât în partea bulgărească, cât şi în situl din sudul judeţului Constanţa.
Aşezarea preromană
A fost la origine un vechi oppidum traco-getic, care a intrat în sfera de influenţă romană
odată cu impunerea autorităţii militare asupra acestei părţi a Dunării de Jos. Dacă se are în
vedere traducerea toponimului Durostorum, această aşezare trebuie căutată pe o terasă înălţată.
Nu s-a identificat pe teren o astfel de locaţie, singurul centru ce a rezultat dintr-un astfel de
oppidum fi ind la Ostrov, pe teritoriul României, la 4 km de Silistra. De obicei, aceste aşezări
erau structuri civile situate în apropierea castrelor, care păstrau numele preromane sau, cel mult,
luau o formă romanizată a vechiului nume (este cazul unor localităţi ca Troesmis, Brigetio sau
Aquincum). Distanţele la care se aflau variau de la 1 ,5 până la 4 km de castrul legionar-toJ .
Acestea erau aşezările care puteau primi dreptul municipal până la reformele lui Septimius Severus.
Trupele staţionate la Durostorum
C. Patsch afirma că la Durostorum era cantonată încă de la Vespasian legiunea a V-a
Alaudae404. Chiar dacă această ipoteză nu se verifică în totalitate, este cât se poate de logic ca
zona să fi fost controlată militar, de vreme ce, încă de la Claudiu, se înregistrează prezenţa
veteranilor405 . Legiunea a IV-a Flavia, înainte de plecarea la Singidunum, în Moesia Superior, se
pare că a staţionat şi la Durostorum pentru o perioadă de timp.
La începutul secolului al II-iea, cu ocazia pregătiri i războaielor dacice, a fost adusă din
Pannonia în Moesia Inferior legiunea a XI-a Claudia. După înfiinţarea sa în secolul I a.Chr. a
staţionat în timpul lui Augustus la Perusia (Peruggia), pentru ca apoi să fie mutată la Poctovio şi
apoi la Burnum, în Dalmaţia. Spre sfărşitul anului 69 p. Chr. a fost cantonată în Germania
Superior, la Vindonissa, iar din 1 00/ 1 0 1 , la Brigctio, în Pannonia, în timp cc o parte a mers la
402

403

CIL

J I I , 7474.

Donevski 2006. 240. La d istanţe între 1 .5 şi 2.5 km se găseau centre ca V indobona. Camuntum.
Bri tio sau Aquincum. La circa 4 km se afla Colonia Traiana Vet � ra.
Patsch 1 93 2 . 1 80- 1 8 1 . Legiunea V A laudae a fost distrusă m conflictele roman i lor cu dam dm 86
p.Chr. Adaugă Syme 1 959. 3 1 -3 2 .
40�
Bamea 1 988, 5 7 ; Bamea 1 987.79. C f. V u l pe Bamea 1 968. 63 .
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Aquincum. Cel mai probabil, aşa cum am văzut mai sus, câţiva ani, această legiune a staţionat şi
la Oescus. Cum prima atestare epigrafică a legiunii la Durostorum datează din 1 1 5 - 1 1 7
p.Chr. 4 06 , considerăm că cel mai devreme a fost amplasată în acest centru în anii 1 08- 1 09
p.Chr407 . Părăsind Oescus, care apoi a căpătat statut colonial, a staţionat în castrul de aici până
4 8
cel puţin în timpul consemnării sale în Notitia Dignitatum 0 • Foarte interesant şi important în
dosarul municipalizării localităţii este faptul că, împreună cu legiunea I Italica, s-a alăturat lui
Septimius Severus în războiul care a precedat urcarea acestuia pe tron.
Din timpul primei tetrarhii, materialul epigrafie, dar şi unele decrete oficiale ale vremii
atestă că s-a asigurat permanent liniştea între Appiaria şi Durostorum409 . Vexilaţii ale legiunii s-au
aflat şi în nordul Mării Negre încă din ultima parte a secolului al I I-lea4 1 0 •
Cât despre unităţile auxiliare care au fost cantonate aici, se menţionează din 86 p.Chr.
cohors li Flavia Brittonum equitata4 1 1 , cohors li Gallorum, între 99 şi 1 1 4 şi cohors I
Hispanorum veterana quingenaria equirata, între 1 00 şi 1 1 44 1 2 . Concentrarea de trupe din
această perioadă este legată, indubitabil, de declanşarea războaielor daco-romane.
Rolul legiunii în dezvoltarea aşezării civile este incontestabil. Din timpul lui Hadrian sau
cel târziu din timpul urmaşului său, Antoninus Pius, canabae-le dezvoltate în jurul castrului
legiunii au primit, neobişnuit, gentilicul imperial A eliae, marcând o dezvoltare deosebită.
Castrul legionar; canabele
La începutul secolului al II-iea, la Durostorum a fost ridicat un castru de piatră de către
unitatea legionară instalată aici, legiunea a XI-a Claudia (fig. 20). Materialele de construcţie cu
marca acestei unităţi au fost identificate în număr însemnat în zonă, dar şi în diverse alte centre
din provincie4 1 3 . Este foarte posibil ca înainte de acest castru să fi existat şi la Durostorum, ca de
altfel în mai toate centrele dunărene, încă din secolul I, o fortificaţie de lemn şi pământ, care a
adăpostit unităţile auxiliare, dacă nu chiar, temporar cel puţin, alte legiuni aflate în tranzit.
Oricum, cercetările arheologilor au reuşit să identifice mai multe faze de construcţie ale
fortificaţiei de piatră. Cea mai mare parte a castrului este totuşi dificil de cercetat. Castrul legionar se
situează în sud-estul actualului oraş Silistra. Axa longitudinală era orientată nord-sud. Î n secolul
al Ii-lea şi până la începutul secolului al Iii-lea a stat sub semnul modificărilor aduse de
legiunea a XI-a Claudia odată cu sosirea sa în zonă4 1 4 • Probabil că planul rectangular al castrului

406
A E 1 936, 1 4.
407
A se vedea o altă opinie, care leagă momentul venirii legiunii în Moesia Inferior de diversiunea moesică
plănuită de Decebal în primul război daco-roman la I vanov 2006b, 94. Chiar dacă cercetătorul bulgar
admite prezenţa legiunii la Oescus, o consideră doar o staţionare temporară, aşa cum s-ar fi aflat între I 04
şi 1 05 şi la Novae. Majoritatea opiniilor consideră că legiunea ar fi venit direct din Pannonia Ia Durostorum,
cândva în j urul datei de I 06. Oricum, sunt încă destule semne de întrebare relativ la amplasamentul iniţial
în Moesia Inferior.
40g Zahariade I 986, I 8 I .
409 Vexilaţii ale legiunii au fost amplasate, cu siguranţă, în perioada târzie, la Transmarisca şi Candidiana:
Zahariade I 986, I 8 I .
410
Ivanov 2006b, 95.
411
Wagner 1 938, I 1 0- 1 I ; Benes 1 978, 1 73 ; CIL lll, 6 1 52 74 78.
412 Aricescu 1 9 77, 79; Barnea 1 988, 5 .
413
Culică 1 978, 232; Zahariade, Gudea 1 997, 5 7 .
414
Pe timpul lui Traian, marca legiunii de p e materialele d e construcţie, cărămizi sau ţiglă, a fost doar
LEGXJCPF: Muşeţeanu, Zahariade, E lefterescu I 979, I 64- 1 8 5 .
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a fost stabilit acum. Dimensiunile sale erau de aproximativ 400/390m41 5 sau poate chiar mai
mari, de vreme ce se vorbeşte de o suprafaţă de 1 8 ha, pe care s-ar fi putut întinde fortificaţia4 1 6 .
Din prima perioadă, de la începutul secolului al II-iea, din castru s-au putut identifica un
zid de incintă cu mortar alb, aşa-zisa casă a unui centurion4 1 7 , şi două barăci în praetentura.
Zidul avea turnuri interioare, speci fice acestei perioade, aşa cum se întâlneşte în cazul mai
multor fortificaţii contemporane de pe limes-ul dunărean4 1 8•
O altă fază de reconstrucţie a lagărului legionar este legată de vizitele împăraţilor
Septimius Severus şi Caracalla în Moesia Inferior, din prima parte a secolului al III-iea. Î n ultima
parte a aceluiaşi secol se pare că a avut loc o refacere generală a castrului şi a oraşului, cauzată
de distrugerile gotice, carpice şi a altor neamuri menţionate în izvoarele literare şi în sursele
epigrafice4 1 9 • Cu această ocazie, în conformitate cu noile tactici de apărare, a fost necesară
.
.
0
construirea unor turnun externe patrate42 .
Î n concluzie, castrul de la Durostorum se prezintă exact ca şi celelalte castre situate pe
limes, urmând ca elementele care se cunosc în fortificaţiile mai intens cercetate arheologic să fie
scoase la lumină şi aici în anii următori.
Rolul militar avut prin amplasarea legiunii a XI-a Claudia a crescut şi datorită existenţei
unei staţii a flotei dunărene42 1 •
O fortăreaţă ridicată, probabil, la sfârşitul secolului al 11-lea şi la începutul secolului al
1 11-lea se găsea pe malul Dunării în apropiere de castrul legionar, pe direcţia nord-vest-sud-est.
Ea a fost refăcută în secolul al IV-lea şi apoi sub Justinian422 .
Încă este greu de stabilit raportul dintre poziţia fortificaţiei timpurii şi a celei târzii. De
asemenea, este destul de greu de identificat perimetrul pe care se întindea aşezarea civilă de pe
lângă castru (canabae). Cert este că, în apropierea castrului instalat de romani, a înflorit o
aşezare civilă romană deloc neglijabilă. P. Donevski considera că la nord de castru, între Dunăre
şi zidul de nord, s-ar fi putut întinde canabele legionare. În această zonă, cu ocazia săpăturilor
de salvare din deceniul opt al secolului trecut, s-au descoperit mai multe clădiri, majoritatea
private, dar şi cu caracter public42 3 (fig. 2 1 ) . Aceste edificii, ridicate din piatră, cu sistem de
încălzire, canalizare şi alimentare cu apă, aveau ziduri cu grosimi de la 0,50 la 1 , 20 m. Şi în
estul castrului, pe o suprafaţă destul de consistentă, s-ar fi putut întinde o altă parte a canabelor
legionare4 24 .
415
416

Zahariade, Gudea 1 997, 77.
Donevski 1 987, 24 1 . A ic i se aminteşte de o l ungime de c i rca 480 m.
4 1 7 Prin analogie c u alte construcţii simi lare din castrele legionare s-a aj uns la această destinaţie.
Pentru amănunte a se vedea Donevski 2006a, 1 84.
m Dimi trova-Milceva 1 990, 870. Pentru dimensiun i le turnurilor şi pentru strnctura zidului a se vedea
în Donevski 2006a, 1 8 3- 1 84 .
4 1 9 cll I I I , 1 2456. Secolul al I I I-iea a fost pentru Durostorum, ca de altfel pen tru aproape toate
aşezări le din regi une, foarte agitat. Sub Gordian al I II -iea ( 2 3 8-244) numeroase popoare care se i n fil trează
în I mperiu (carpi , goţi, sarmaţi ) întrerup liniştea pe limes-ul dunărean. Chiar de la Durostorum di spunem
de o inscripţie ce aminteşte de un ostatic el iberat din captivitate Je la barbari în 2 3 8 . Cele mai puternice
atacuri au avut loc însă în 250-25 1 , şi mai ales între 272 şi 273, când limes-ul a fost amenin ţat de o confe
deraţie a năvălitori lor. A se vedea deta l i i în Ivanov 2006a. 75- 76. Pen tru fazele târzii de reconstrncţie
ada ă Angelova 1 97 3 . 9 3 .
. .
.
.
.
.
Donevsk1 1 987, 242; Donevsk1 2006a, 1 84. unde sunt date ş1 d1mens1umle turnurilor adăugate acum.
2
4 1 Velkov 1 960, 2 1 5 .
m Donevski 2 006a, 1 8 5 .
4�3 Donevski 2006, 226.
424 Donevski 2006, 227. Autorul vorbeşte de o întindere de 30 ha.
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Rolul legiunii în dezvoltarea urbană a acestui centru, ca de altfel în toate aşezările de pe
limes-ul danubian, este evident încă din prima parte a instalării sale aici. Dovada cea mai evidentă
este supranumele pe care canabele de pe lângă castru îl primesc: canabae A eliae . Prima oară
este consemnată această titulatură de la Antoninus Pius, în 1 45 , dar este cel mai probabil ca
Hadrian să fi fost cel care a acordat deosebita onoare aşezării cvasiurbane de la Durostorum425 •
Nu se poate nega nicidecum importanţa ca centru de producţie, comercial şi strategic a acestui
centru şi nici contribuţia substanţială a veteranilor legiunii, care s-au instalat aici şi care au
detenninat în mare măsură obţinerea titlului amintit. Inscripţia care face menţiunea cives
Romani et consistentes in canabis Aeliis /egionis XI C/audiae ar putea confirma existenţa unor
cives Romani din afara canabelor, respectiv din vechea aşezare autohtonă Durostorum, dar şi pe
acei consistentes din canabae, poate alţi veterani et cives Romani consistentes4 26 .
Ca şi în cazurile menţionate din Pannonia Superior, dar şi la Novae, în Moesia Inferior nu
a fost suficientă obţinerea titlurilor care exprimau un respect deosebit şi care confirmau extraordi
nara dezvoltare a canabelor. Ridicarea la rang municipal se pare că a venit mult mai târziu.
Poziţionarea lor pe teren este destul de anevoioasă. Plasate la nord de castru, cele circa 20
de edificii identificate până acum par a confirma acest amplasament42 7 . La sud-est şi vest de
castru se găsea necropola canabelor428 .
Municipiul D u rostorum
Situat în sud-vestul extrem al Dobrogei, Durostorum, actualul oraş Silistra (Bulgaria), a
fost obiectul a numeroase controverse ţinând de condiţiile de formare şi de data promovării sale.
Dintr-o inscripţie de pe un altar ridicat de câţiva magistraţi ai oraşului, închinat împăratului
Marcus Aurelius Antoninus Augustus 429 , aflăm că aşezarea devenise municipium A ure/ium
Durostorum. V. Pârvan a lansat ipoteza care plasa promovarea aşezării între februarie 1 69 şi
noiembrie 1 76 pe baza acestei inscripţii, dar şi prin analogie cu celelalte aşezări de pe Dunăre,
care ar fi obţinut demnitatea de municipiwn înainte de 200 p.Chr.4 3 0 . Această opinie a fost contrazisă
ulterior, iar în ultimul timp şi-au făcut loc şi alte păreri. Conform acestora, municipalizarea
Durostorum-ului şi chiar a Troesmis-ului s-ar fi putut face mai târziu, până în timpul lui Caracalla.
Nu numai momentul ridicării în rang a constituit subiect de discuţii, dar şi în ceea ce
priveşte elementele care s-au aflat la baza genezei noului municipiu sunt, de asemenea, destule
opinii contradictorii. Pe două altare din anul 209 p.Chr., din timpul împăraţilor Septimius
Severus, Caracalla şi Geta, este atestată existenţa unui vicus în apropierea castrului de la
Durostorum4 3 1 . Ambele inscripţii au fost depuse de acelaşi fost veteran al legiunii a XI-a
Claudia, C. Antonius Herculanus, una dintre ele fiind dedicată locuitorilor unui vicus, vicani, iar
a doua, veteranilor care s-au aşezat în acel vicus, veterani consistentes huius loci. Menţiuni

425 Pflaum 1 97 5 , 26 1 demonstrează că titulaturile urbane care conţin elementele Aelia sau Aelia A ugusta
se ! ��fă de numele lui Hadrian, în vreme ce apelativul A urelia Pia se regăseşte în relaţie cu Antoninus Pius.
' CIL I I I, 7474; Vulpe 1 95 3 , 5 7 2 .
'"
4 - ' Donevski 1 98 7 , 242 .
4 2 8 Donevski 1 98 7 , 242.
m Bujor 1 960, 1 46.
43 0 Pârvan 1 9 1 6, 1 3 9 . Cel puţin aceasta era opmia generală legată de momentul municipalizării
majorităţii aşezărilor de pe linia Dunării de Jos. La Gerov 1 98 8 , 1 29 se întăreşte ideea că oraşul a căpătat
rangul de municipiu din perioada domniei comune a lui Marcus Aurelius cu Lucius V erus.
43 1 Georgiev 1 974, 96-97.
-
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despre ruinele respectivului vicus au fost făcute prima oară de către Gr. Tocilescu cu ocazia
publicării inscripţiei ce amintea de canabae Aeliae4 3 2 •
B. Gerov considera, iniţial, că avem de-a face cu o aşezare civilă dezvoltată din vechiul
sit autohton care, după o posibilă municipalizare a canabae-lor, în timpul lui Marcus Aurelius, a
continuat să ducă o existenţă separată şi să aibă o dezvoltare mult mai modestă4 33 . Şi R. Vulpe
semnala urme arheologice la circa 1 - I ,5 km est de S ilistra, care păreau să indice o aşezare
dezvoltată din vechiul oppidum preroman, dar municipiul s-ar fi putut dezvolta tot din canabae434 .
Avându-se în vedere aceste realităţi, situaţia clasică a dubletelor întâlnită pe linia Dunării este
foarte posibilă şi la Durostorum. Canabele, dezvoltate pe lângă castrul legionar, şt aşezarea
civilă, aflată la o anumită distanţă de oraş, formau cele două comunităţi civile435.
Bazându-se pe situaţiile întâlnite în alte centre din regiune, în care vicus-ul era compo
nenta care se municipaliza, E. Doruţiu-Boilă credea că existenţa acestuia în timpul lui Septimius
Severus, distinct de canabae, ar întări ipoteza că nu Marcus Aurelius i-a acordat titlul de
municipium, ci Caracalla43 6 . Astfel, împăratul cinstit în inscripţii sub denumirea de M. Aurelius
Antoninus şi care ar fi promovat vicus-ul la rang municipal era Caracalla, şi nu Marcus
Aurelius, cum se interpretase iniţial inscripţia43 7 • Raţionamentul ar trebui dus şi mai departe, în
opinia noastră, pentru că atestarea acestui vicus nu demonstrează numai că împăratul de care se
leagă municipalizarea localităţii Durostorum era Caracalla. Ceea ce se poate deduce de aici în
plus este că nu neapărat acest vicus a stat la baza noului municipiu. Î n timpul lui Septimius
Severus sau Caracalla canabele obţin statutul municipal. Exemple clare în acest sens se regăsesc
în oraşe din provincia vecină, Dacia. Al doilea oraş de la Apulum, ca şi Potaissa, Tibiscum sau
Porolissum, unde canabae-le legionare, respectiv viei auxiliari au devenit municipia în timpul
lui Septimius Severus, pot confirma o stare de fapt reală pe cuprinsul Imperiului438.
P. Donevski afirma că cele două inscripţii care amintesc de posibilii locuitori din vicus ar
fi putut face referire de fapt la vicani canabensium, ştiindu-se că izvoarele epigrafice vorbesc şi
de viei canabarum, în loc de canabae. Î n acest caz, am înregistra situaţia întâlnită la
Viminacium, în care are loc municipalizarea vechii aşezări civile. Rolul canabelor în acest caz fi
unul pasiv, rămânând şi evoluând separat de noul oraş. Î n acest caz, municipalizarea de la
Marcus Aurelius ar fi fost perfect îndreptăţită439. Totuşi, în cazul acestei ipoteze sunt destule
variabile care ne fac să fim circumspecţi în acceptarea sa.

432 CIL

I I I , 7474.

4·B Gerov 1 977, 299.

434

Vulpe 1 95 3 , 5 7 1 -572.
Vezi în acest sens Bohn 1 926, 2 5-36; Gren 1 94 1 , 1 04 .
Doruţiu Boilă 1 9 78, 246. Pe acele monumente epigrafice apare un anume C. Antonius Herculanus,
care era custos armomm al legio XI Claudia. Pe un altar apare „i·icanis donum dedit. quia et honc .11.1011111
conveniuntes", iar pe al doilea este inscripţia veteranis consistentihus h11i11S Inei ".
4 3 7 I deea este susţinută indirect şi în Pflaum 1 97 5 , 26 1 . prin prisma ep i te t e lor imperiale atribuite lui
Caracalla.
rn
Vezi în acest sens Benea 2004. 392 pentru Apulum; Ardevan 1 998. 40-4 1 . 5 8-59. 67. Cât pm eşle
Apulum l i , cum a intrat în istoriografie. R . Ardevan confirmă municipali.tarea de la Septimius Se\ erns.
dar este de părere că nu canabele au primit acest rang, fără a preciza de unde a rezultat acest nou o raş :
Ardevan 1 998, 47.
4 19 Donevski 2006b. 24 1 -242 . Adaugă Poulter 1 98 3 . 8 1 .
435

436

..
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Ceea ce reiese în mod evident este existenţa în zonă a unui sit cu un perimetru respectabil,
durând de câteva secole, cu o necropolă separată de cea a canabelor. Statutul juridico-administrativ
al sitului prezentat lasă loc mai multor ipoteze.
O primă variantă ar fi aceea a identificării respectivei aşezări vicane cu o parte periferică
a canabelor. Chiar dacă sunt cunoscute canabe cu o întindere atât de mare în alte părţi ale lumii
romane, exi stenţa celor două necropole care despart net canabele din teritoriul actual al Silistrei
de aşezarea autohtonă de la Ostrov exclud această ipoteză. Identificarea cu o aşezare derivată
din vechiul oppidum autohton este una dintre variante440 . Pe de altă parte, vechiul habitat
indigen ar fi trebuit să fi fost plasat în zona mai înaltă a terenului, pe dealurile din apropiere,
spre această concluzie îndemnându-ne şi numele Durostorum. Este posibil ca aşezarea civilă
romană să se afle într-un loc deosebit de vechiul sit autohton, cazul de la Apulum indicându-ne
.
. 4
r l d e situaţie 4 1 .
o astie
Analogiile privind aşezările duble de pe lângă castrele de legiune din Pannonia şi Moesia
Superior ne îndreptăţesc să credem că şi în Moesia Inferior, pe limes-ul dunărean şi implicit la
Durostorum, avem de-a face cu această situaţie. Totuşi, spre deosebire de alte centre dunărene
(a se vedea Troesmis), aici, această dualitate nu a avut drept efect municipalizarea aşezării ,
dintr-un motiv foarte simplu: necesitatea prezenţei armatei în zonă. Se ştie foarte bine faptul că
legiunea a XI-a Claudia a staţionat aici până în perioada Dominatului.
A vând toate aceste elemente la îndemână, se pot crea trei scenarii posibile pentru geneza
municipiului Durostorum:
1 . Municipalizarea ar fi putut avea la origine vicus-ul dezvoltat în apropiere, dar, oricum,
după Septimius Severus, în timpul căruia este menţionat în inscripţii . Î n aceste condiţii, contri
buţia la geneza oraşului a legiunii a XI-a Claudia şi a canabelor aferente a fost una indirectă.
2. Mai este şi posibilitatea ca de fapt să fi existat o a doua aşezare civilă, deosebită de
acest vicus. Î n contextul acesta nu credem că este forţată plasarea municipalizării încă de la
Marcus Aurelius. Această aşezare, situată eventual pe o înălţime, aşa cum sugerează şi toponimul
Durostorum, ar fi putut constitui de fapt elementul al doilea în dualitatea canabaelvici (civitates
autohtone) . Şi juridic ar fi fost posibil, pentru că acea civitas autohtonă ar fi putut primi titlul de
municipiwn. Totuşi, materialul epigrafie care face menţiunea instituţiilor municipale nu pledează
pentru o ridicare în rang timpurie, aşa cum se va vedea în capitolul următor. Î n plus, legiunea a
XI-a Claudia ar fi fost un impediment important în municipalizarea aşezării . Cazul dualităţii
clasice pentru zona Dunării de Jos, municipiul Troesmis, este unul destul de clar în contextul în
care legiunea aflată aici este deplasată în Dacia, procesul de avansare având loc la o distanţă de
circa I O ani de la plecarea unităţii militare.
3 . Canabele legionare, atât de bine dezvoltate încă de la începutul secolului al Ii-lea, au
stat la baza municipalizări i, prin promovarea lor cel mai devreme de la Septimius Severus4 4 2 .
Această soluţie ar putea coincide cu situaţia mai multor oraşe de pe linia Dunării, care au
cunoscut o dezvoltare urbană semnificativă, dar au cunoscut o ridicare în rang mult mai târziu,
440

Vulpe 1 976, 290.
44 1 Muşeţeanu 1 990, 298.
442 Se cunoaşte deja foarte bine faptul că abia odată cu reformele lui Septimius Severus canabele puteau
primi, j uridic vorbind, drept de promovare municipală. A se vedea Yittinghoff 1 968, 1 3 2- 1 42 ; Y ittinghoff
1 97 1 , 299-3 1 8 . Adaugă M6csy 1 974, 1 3 9- 1 40.
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într-un context în care renumele unui municipiu sau al unei colonii nu mai era atât de mare.
Comunitătile locale au cunoscut o dezvoltare urbană remarcabilă încă de la jumătatea secolului
al Il-lea, dar o îmbunătăţire a statutului juridic a putut să se concretizeze abia în timpul Severilor.
După părerea noastră, municipalizarea aşezării de la Durostorum trebuie să se fi făcut în
timpul lui Septirnius Severus sau poate chiar la Caracalla. Veterani şi cives Romani consistentes
trebuie să fi fost nucleul noului municipiu. Având în vedere că legiunea I Italica, de la Novae, şi
a XI-a Claudia, de la Durostorum, au susţinut pe Septimius Severus în tentativa acestuia de a
ocupa tronul443 , o răsplată a veteranilor acestor legiuni putea fi municipalizarea aşezării civile în
care au rămas după stagiul militar. Situaţii similare se întâlnesc şi în Dacia, în cazul ridicării în
rang a unor oraşe ca urmare a dorinţei noului împărat de a recompensa pe cei care l-au sprij init444.
Amintim din nou vizita pe care Severus a efectuat-o în garnizoanele de pe Dunăre, inclusiv la
Durostorum, ocazie cu care ar fi putut acorda rangul municipal aşezării civile din preajmă445•
Şi în cazul municipiului Durostorum, ca şi la Novae, şi, aşa cum credem că s-a petrecut şi
la Noviodunum, apropierea de castrul legionar în care se găsea noul municipiu nu mai constituia
un impediment juridic de la Septimius Severus. Reformele acestui împărat în privinţa armatei, cu
impact imediat asupra celorlalte aspecte ale vieţii provinciale, permiteau o astfel de geneză urbană.
Dacă am susţine ideea municipalizării de la Marcus Aurelius, cel puţin două aspecte ar
trebui să ne reţină atenţia. Primul este situaţia canabelor care nu se puteau municipaliza, în
paralel cu existenţa acelui vicus atestat la începutul secolului al Iii-lea, care încă nu era absorbit
în dubletul care ar fi generat noul municipiu. Al doilea, cel mai interesant, este delimitarea unui
teritoriu municipal autonom, care să nu se suprapună peste prata legionis. Problema este destul
de complexă şi necesită un studiu mai amănunţit.
Î n momentul instalării armatei la Durostorum, atât castrul, cât şi canabele au fost aşezate
pe un teren care era proprietatea statului roman şi care era administrat de armată. Î n aceste
condiţii, pe acest pământ nu se putea vorbi de o autonomie municipală. Cetăţenii romani aşezaţi
în acel spaţiu, consistentes, puteau doar să se constituie în comunităţi corporatiste. Î n cazul
municipiilor care au rezultat din civitateslvici, cum este cazul Viminacium, pământul care
revenea oraşului era al respectivei comunităţi, civitas peregrina. De fapt, s-ar putea gândi
situaţia dualităţii şi din punct de vedere juridic. Dacă în cazul canabelor este clar că nu exista o
autonomie juridică, cei care formau comunităţile de cetăţeni din civitates peregrinae puteau
beneficia de teritoriul din jurul lor. Municipal izarea canabelor însemna privarea armatei de
teritoriul din jurul castrului. Reformele lui Septimius Severus au făcut ca regula conform căreia
un teritoriu de circa 2 km în jurul castrului să fie atribuit în exclusivitate acestuia să nu se mai
aplice446. Astfel, municipalizarea oricărei aşezări civile din acest perimetru a fost pos i b i lă. A
fost cazul municipiului Durostorum, ca şi al altor aşezări de pe limes-ul Dunării de Jos, în care
procesul de urbanizare a început încă din prima parte a secol u l u i al I I - i ea, a evoluat mult în
deceniile următoare, pentru ca încă de la sfârşitul aceluiaşi secol, benefici ind de modi ficări le din
legislaţia romană, dar şi de mărinimia compensatoare a împăraţi lor Severi. să capete de jure
promovarea în rang. Nu trebuie minimalizată c on t ri bu ţi a legiun i i a X I -a C l audia la vi ctoria
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împotriva lui Pcscennius Niger şi faptul că este posibil ca această legiune să fi ajuns prima în
zona de conflict, înainte chiar de legiunea I ltalica44 7 . Iată un motiv suficient pentru ca împăratul
să se arate mărinimos cu aşezarea de la Durostorum.
Vizitele împăratului Diocleţian, din 2 1 -22 octombrie 294 şi 8 iunie 303, justifică prestigiul de
care s-a bucurat aşezarea de la Durostorum pe tot parcursul secolului al Iii-lea şi chiar mai târziu.
Aspecte ale evoluţiei econom ice şi culturale
Durostorum avea o poziţie strategică şi economică de prim ordin, care guverna comuni
caţiile din Moesia Inferior şi relaţiile comerciale dintre oraşele pontice şi restul Peninsulei
Balcanice. Atenţia de care s-a bucurat este pe deplin întemeiată, dacă se are în vedere că era o
importantă staţie rutieră. De aici, drumul dunărean mergea către nord-est, spre Dobrogea. Un alt
drum important ducea către Marcianopolis, cale rutieră ce se datează probabil de la Traian şi a
cărei importanţă a crescut odată cu epoca Dominatului, până în secolul al VI-lea448 . O altă
direcţie spre care ar fi putut pleca un drum roman era Nicopolis ad Istrum, via Abritus.
În vicus-ul de la Ostrov s-au identificat mai multe ateliere ceramice4 4 9 . Ele şi-au început
activitatea, judecând după ştampilele legiunii a XI-a Claudia45 0 şi după formele cele mai
timpurii ale vaselor4 5 1 , la începutul secolului al Ii-lea, odată cu stabi lirea legiunii la Durostorurn.
Probabil, datorită unor elemente propice precum lutăriile din zonă, apropierea apei sau existenţa
unor surse de lemn, atelierele funcţionau mai aproape de acest sit decât de castru. Şi în restul
lumii romane amplasarea atelierelor militare faţă de castru varia de la un centru la altul, în
funcţie de condiţiile prielnice pe care le aveau la dispoziţie.
În intervalul dintre jumătatea secolului al Ii-lea şi j umătatea secolului al I ii-lea avem de-a
face cu maxima înflorire a activităţii meşteşugăreşti . Formele ceramice descoperite se integrează
tipurilor cunoscute pe largi arii ale Imperiului . Din caracteristicile materialului ceramic se poate
desluşi totuşi şi specificul Dunării de Jos, şi aici facem referire nu doar la Moesia Inferior, ci şi
la provinciile învecinate4 5 2 •
Amplasarea oraşului a determinat şi fixarea unei staţii vamale importante, la fel cum au
fost Ratiaria, Oescus sau Almus după 1 36, când a avut loc reorganizarea graniţei dintre Moesia
Superior şi Moesia Inferior4 5 3 . Plumburile comerciale găsite în număr impresionant în apropiere
marchează intensitatea schimburilor.
Cât priveşte măiestria meşterilor locali reflectată în arhitectura locală, din piatra
exploatată cel mai probabil din valea râului Suha au fost prelucrate capiteluri de diverse tipuri,
cu ornamente dintre cele mai spectaculoase. Î n jur de 20 de sculpturi care se găsesc în Muzeul
din Sili stra şi în cele de la Sofia şi Constanţa dovedesc gradul înalt de aculturaţie la care s-a
ajuns odată cu impunerea stăpânirii Imperiului Roman în această zonă. Predominarea trăsăturilor
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Boteva 1 994, 1 7 .
Torbatov 2000, 70; Ivanov 2006, 5 8 . O ramură a drumului se îndrepta şi către centrul Dobrogei, la
Trof aeum Traiani.
49 M uşeţeanu, Elefteresc u, Bâltâc 1 998-2000, 4 1 1 -4 1 2 .
45° Cul ică 1 97 8 , 2 2 5 - 2 3 7 .
4 5 1 Muşeţeanu, E lefterescu 1 985, 6 7 -8 1 .
4s1
· M uşeţeanu, E 1e fiterescu 1 98 5 , 7 7 .
4 5 3 Menţi unea unui se1T11s vilicus stationis Durostorensis este foarte c lară: CIL III, 7479. Vezi ş i
Bounegru 2002, 1 77 .
44 8
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romane este evidentă, pe fondul rarităţii elementelor greceşti şi orientale454. Atelierele de bijutieri din
zonă, în care se lucrau aur sau alte metale preţioase, confirmă prosperitatea şi aplecarea către
.
55
frumos a 1oca1mc1· 1or4 .
IV. Troesmis
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
Vechiul oraş Troesmis a fost identificat cu situl din satul Igliţa, comuna Turcoaia, în
nord-vestul Dobrogei. Astăzi se prezintă ca un complex de ruine răspândite pe o arie întinsă
între Balta Igliţa, dealul Piatra Râioasă şi comuna Turcoaia, pe malul Dunării .
Important punct strategic încă de dinaintea stăpânirii romane, a fost menţionat în numeroase
itinerarii şi geografii antice. Cea mai veche ştire referitoare la Troesmis provine de la Ovidiu456 .
Ptolemeu se referă la Troesmis ca sediu al legiunii a V-a Macedonica şi poziţionează aşezarea
pe malul drept al Dunării, între Carsium şi Dinogeţia45 7 . Î n ltinerariul Antonin apare mai precis
localizat, la 1 8 mii de paşi distanţă de Berne şi la 9 mii de paşi de Arrubium45 8 •
Mai este evocat de Tabula Peutingeriana4 5 9 , iar pentru perioada târzie izvoare precum
Hierocles460 , Procopius din Caesareea46 1 sau Constantin Porphirogenetul462 demonstrează că
atenţia de care se bucura din partea autorităţilor şi a surselor vremii era încă destul de mare. Î n
hărţile din secolele XVI-XVIII, care urmează în mare parte sursele antice, Troesmis este plasat
cu o exactitate relativă la I. Ch. Harenberg (fig. 4), P. Kaerius şi A. Ortelius (fig. 5)463 .
Istoricul cercetărilor arheologice
Încă din 1 862, ruinele de la Troesmis au fost vizitate de arheologul francez Dethier, urmat
de geologul Peters şi de F. Weickum, în 1 864. Aceştia au identificat două fortăreţe construite pe
două înălţimi din apropierea Dunării: cetatea de vest, numită în literatura mai veche cetatea de
nord, şi cetatea de est, numită şi cetatea de sud.
Ruinele de la Troesmis au intrat în circuitul ştiinţific în 1 864- 1 865, când Engelhardt,
comisarul francez al navigaţiei Dunării, cu reşedinţa la Galaţi, a întreprins săpături arheologice
şi a trimis în Franţa copiile a 24 de inscripţii latine, precum şi fotografii ale platoului de la Igliţa
cu săpăturile organizate acolo. P. Polonic a ridicat planul acestor cetăţi în cursul unei periegheze
iniţiate în 1 8 82 împreună cu Grigore Tocilescu.
O contribuţie importantă au avut în a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi E. Dejardin,
G. Boissiere, A. Baudry sau L. Renier.
Î n afară de Tocilescu şi de Polonic, V. Pârvan s-a ocupat, de asemenea, de istoria oraşului,
fără a efectua săpături în zonă.
454

Ivanov 2006c 1 5 1 .
Î n aşezarea de la Ostrov sunt atestate şi ateliere de reducere a metalului.
45 6 Ovid., Ex Ponto, I V , 9, 79-80: ,J/ic captam Trosmin celeri \'irtute recepit. in(ecitquc (ero sa11g11i11e
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Până în I 939, cetatea Troesmis n-a mai fost explorată de arheologi. Din acel moment, E.
Colin şi apoi R. Vulpe au reluat cercetările. Din anii ' 70 ai secolului al XX-iea, arheologii tulceni
G. Simion, V.H. Baumann şi A. Opaiţ au valorificat mai multe date referitoare în special la
situaţia economică din zonă4 M . Din păcate, după o tentativă de reluare a cercetărilor în anii
trecuţi, în acest moment la Troesmis nu se mai efectuează săpături arheologice consistente, cu
toate că multe necunoscute apar în privinţa acestui faimos municipiu roman.
Aşezarea preromană
Ovidiu ne oferă o informaţie preţioasă despre existenţa unei aşezări indigene chiar în
primii ani ai secolului I p.Chr. Poetul roman aminteşte un contraatac condus de L. Pomponius
Flaccus, în anul 1 5 p.Chr., pentru reocuparea cetăţii cucerite de geţii din stânga Dunării .
Existenţa formaţiunii autohtone este cât se poate d e sigură, punându-se clar accent pe intervenţia
romană în scopul readucerii sub control a acestui centru dunărean. Situat pe un promontoriu, cu
o poziţie strategică foarte bună, aşezarea a fost fortificată de către romani şi organizată ca o
civitas cu teritoriul său propriu4 65 . Î n cadrul viitorului municipiu va j uca un rol determinant.
Trupele staţionate la Troesmis
Aproape de cetatea menţionată de Ovidiu se găsea instalată în secolul I ala I
Pannoniorum4 66 . Această unitate a fost adusă în provincie din perioada Flaviilor, aşa cum rezultă
dintr-o diplomă militară din 99 p.Chr. găsită la Oltina4 67 , dar şi din alte mărturii arheologice4 68 .
Dispunem, de asemenea, de informaţii care atestă că Troesmis ar fi fost şi staţie a flotei dunărene,
classis Flavia Moesica, tot cam din aceeaşi perioadă 4 69 •
De la Traian, în contextul întăririi liniei Dunării pentru războaiele dacice, a fost adusă la
Troesmis legiunea a V-a Macedonica4 70 . Data venirii sale aici variază în i storiografie, dar, aşa
cum observam mai sus, de la Oescus ar fi putut pleca cel mai devreme în 1 O 1 1 1 02 4 7 1 . Prima
atestare apare de la Hadrian, dar ideea general acceptată este că a fost mutată în timpul lui
Traian. Ptolemeu aminteşte prezenţa sa aici la începutul secolului al Ii-lea, fapt confirmat de alte
numeroase inscripţii sau ştampile ale legiunii pe materiale de construcţie4 72 .
Până în momentul plecării din Moesia Inferior, undeva între 1 67 4 7 3 şi 1 68 4 7 4 , pentru scurt
timp în Orient şi apoi la Potaissa, în Dacia, supravegherea militară în centrul şi nordul Dobrogei
4M A se vedea rapoartele cercetătorilor menţionaţi: S imion 1 9 80, 1 5 3 - 1 5 8 , cu un scurt istoric al
cercetărilor la 1 5 3- 1 54: Baumann 1 980, 1 5 9- 1 96: Opaiţ 1 9 80, 1 9 7-2 1 7 .
465 Vulpe 1 976, 29 1 .
6
46 Benes 1 9 78, 1 1 - 1 2 .
467 JSM 11. 1 70; JSM V, 2 1 4. Vezi pentru momentul venirii în zonă S uceveanu 1 977, 62.
m De exemplu, o cărămidă cu ştampila acestei unităţi a fost identificată chiar la Troesmis: JSM V, 2 1 4.
469 Petre 1 9 74. 3 3 -38; JSM V, 2 1 7 : ştampilă cu cl(assis) Fl(avia) M(oesica) pe o cărămidă. La Horia,
în teritoriul oraşul ui. au apărut alte ştampile ale unităţii navale cu sediul la Noviodunum : Baumann 1 98 3 ,
1 7 7. nr. 43-45 . Despre existenţa unei baze navale aici a s e vedea şi Bounegru, Zahariade 1 996, 1 1 .
470 Pentru istoria legiunii vezi la Ritterling 1 92 5 a, col. 1 5 72- 1 5 8 6 . Adaugă Betz l 939a, col. 59 1 -596.
471 Pentru o sosire mai târzie ( 1 06 p. Chr.) vezi Dorutiu-Boilă l 9 7 3 a, 503 .
4n Vezi în Suceveanu 1 9 77. 62, n. 3 64, dar şi în Chi�iac, Bounegru 1 973- 1 975 , 97- 1 09.
m M . Bărbulescu 1 9 87. 22-23.
rn Sosirea legiunii în Dacia a fost mult discutată în istoriografie. După ce Ritterling l 925a, col. 1 5 79
avansează momentul 1 66- 1 67, Daicov iciu 1 945, 99 propune 1 68- 1 69, pentru ca Macrea 1 969, 64 să fie de
acord cu anul 1 69.
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era asigurată de această unitate militară47 5• Aria de acoperire a legiunii a fost trasată de la Capidava
până spre nord-estul provinciei Moesia lnferior47 6 .
După mutarea legiunii, rolul de supraveghere a nord-estului Dobrogei şi a celorlalte
teritorii controlate de legiunea a V-a Macedonica a revenit unităţilor din legiunea I Italica4 77 .
Este posibil ca una dintre vexilaţii să fi staţionat chiar în fostul castru. Şi legiunea a XI-a
Claudia a avut un rol de asigurare a liniştii , alături de legiunea de la Novae47 8, mai ales că,
geografic, era poziţionată mai aproape de Troesmis.
Castrul legionar; canabele
Prezenţa unităţii militare auxiliare a panonilor încă din a doua jumătate a secolului I
presupune existenţa şi a unui castru sau castellum în care a staţionat. Pe întreg limes-ul dunărean
construcţia castrelor auxiliare şi chiar legionare s-a făcut, în această perioadă timpurie, din lemn
şi pământ. Consolidarea stăpânirii romane în zonă, dar mai ales planurile lui Traian pentru zona
Dunării de Jos au produs o mişcare impresionantă de trupe, care a determinat şi evoluţia con
strucţiilor lagărelor militare. Î n acest context, a fost adusă la începutul secolului al II-iea
legiunea a V-a Macedonica şi a fost ridicat castrul legionar de la Troesmis4 79 • Identificarea sa a
fost destul de dificilă. Pe teren, aşa-zisa cetate de est pare a fi cea mai potrivită pentru a găzdui o
unitate de asemenea anvergură. Ceea ce se păstrează acum sunt rămăşiţele incintei de la începutul
secolului al IV-lea, după aducerea legiunii a II-a Herculia480 . Această unitate a fost amplasată la
Troesmis, de la Diocleţian, imediat după formare48 1 .
Planul fortificaţiei este aproape pătrat, cu turnuri apropiate, poziţionate în exterior, şi cu
un sistem urbanistic regulat şi simetric. Era apărată de un şanţ şi de un val care făceau din
această fortăreaţă o locaţie potrivită pentru a încartirui o legiune. Î n lipsa identificării unui alt
posibil amplasament, presupunem că şi legiunea a V-a Macedonica îşi avea castrul în acelaşi
loc482 . Fără a se putea face legături directe cu fostul castellum al unităţii auxiliare, putem bănui
că noul castru legionar s-ar fi aşezat peste sau în continuarea acelei amenajări militare din secolul I.
Odată cu venirea legiunii romane s-au dezvoltat şi canabele aferente483. Alături de acestea
îşi continua existenţa vechea aşezare Troesmis. Canabele legionare s-au dezvoltat în apropierea
castrului, adică a cetăţii de est, mai ales în partea sa nordică484. Locuinţele identificate se desf'aşurau
475

Pentru o dată şi mai timpurie a plecării, respectiv în 1 63, vezi Doruţiu-Boilă I 9 73a, 503.
Detalii despre teritoriul care depindea de această legiune la Doruţiu- Boilă I 972a, 45-62; Doruţiu
Boilă 1 990, 2 5 8-26 1 . Ţiglele cu ştampila legiunii se găsesc pe malul drept al Dunării, răspândite la
Sucidava, Sacidava, Capidava, Arrubium, Dinogetia, pe malul stâng, la Barboşi şi Orlovka, în spaţi u l
nord ş i vest-pontic ş i î n Muntenia, l a Drajna d e Sus: Bărbulescu 200 I . 8 5 . D e l a Tyras s e cunoaşte o
foarte interesantă inscripţie în care se atestă faptul că legiunea îşi exercita autoritatea în zonă încă de la
Traian: Doruţiu-Boilă I 972a, 46. n. 4 .
4 7 7 O demonstrează inscripţiile şi tegulele cu ştampila legiunii descoperite la Troesmis, Dinogeţia.
Barboşi, Noviodunum. Orlovka, Tyras, Capidava: Doruţiu-Boilă I 9 72a, 4 7.
478 Aricescu 1 977, 3 7-44; Bărbulescu 200 I . 86.
4' 9 Unitatea este amintită aici de Ptol.. III, 1 O, 5 . Nici mărturi ile epigrafice nu l ipsesc: CI L III. 6 1 78476

6 1 8 1 , 6 1 66, 776, 6 1 68 , 6240.
4 " 0 Ştefan 1 974, 99.
4" 1 C. Scorpan consideră că cetatea de est a fost ridicată în perioada t e t rarhiei după aducerea legiunii
de către Diocleţian: Scorpan 1 980. 32. Tot aici a se vedea şi componentele sistemului de forti ficaţie pentru
.

această incintă târLie.
4"2 Ştefan 1 974, 99.
m Simion 1 980. 1 5 7 .
4 114 Ştefan 1 97 1 , 4 3 - 5 2 ; Opaiţ 1 980, 1 9 7-203 .
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cu o densitate mai mare de o parte şi de alta a unei artere rutiere orientate nord-est - sud-vest485 .
Di strugerile costobocilor din 1 70 se reflectă în refacerea spectaculoasă de după acest moment.
Din fericire, dispunem de documente epigrafice care arată că locuitorii canabelor erau
conduşi de structuri administrative bine stabilite, de factură cvasimunicipală, diferite de centrul
civil autohton48 6. Astfel, veterani et cives Romani consistentes ad canabas legionis V Macedonicae
fonnau comunitatea dezvoltată pe lângă castru48 7 .
Descoperirea unor morminte din perioada timpurie în sud-vestul cetăţii de est face posibilă
amplasarea necropolei castrului şi a canabelor în această zonă a complexului488 .
Municipiul Troesmis
Inscripţiile de la Troesmis, deşi relativ puţine în raport cu alte staţiuni arheologice de
aceeaşi dimensiune, au furnizat informaţii deosebit de preţioase despre dezvoltarea acestui
centru ca punct strategic, sediu al legiunii a V-a Macedonica timp de peste o j umătate de veac şi
apoi al legiunii a II-a Herculia, în timpul Imperi ului târziu. Datele privind organizarea
administrativă a canabae-lor şi a centrului civil autohton, precum şi a municipiului Troesmis au
adus contribuţii importante pentru cunoaşterea istoriei locale şi pentru mai buna înţelegere a
evoluţiei municipiilor romane la graniţele Imperiului, în general.
Complexul cuprinde cele două cetăţi, cetatea de vest şi cetatea de est, ale căror ruine sunt
târzii. Existenţa a două cetăţi romane târzii poate fi pusă pe seama dualităţii administrative489 ,
civitas autohton ălcanabae legionare, des postulată pentru limes-ul dunărean, dar şi rhenan. Distanţa
dintre fortăreţe este de circa 400 m.
Cetatea de est a fost castrul legionar dezvoltat la începutul secolului al I i-lea, care a
găzdu it în perioada târzie legiunea a II-a Herculia. Cetatea de vest se presupune a fi fost, la
începuturile sale, vechiul oppidum cu caracter geto-trac. E. Doruţiu-Boilă contestă continuitatea
acelui vicus Troesmensium, cum îl numeşte, invocând faptul că această aşezare civilă, ca şi
canabae-le, s-ar lega de momentul veniri i legiunii a V-a Macedonica la Troesmis490 .
Incinta era bine apărată de malurile înalte ale Dunării , de o vale adâncă şi, la est, de un
şanţ adânc de 20 de metri şi lat de 50 de metri . Civitas Troesmensium este atestată în plin secol
I. Î n schimb, despre vicus-ul dezvoltat pe lângă castrul, probabil din lemn şi pământ, al alei I
Pannoniorum nu se poate face nici un fel de apreciere cu bază de argumentare solidă. Existenţa
aglomerării civile romane încă din secolul I este posibilă, dar probabil cu un impact prea redus
asupra evoluţiei urbane în zonă. Abia de la începutul secolului al Ii-lea, de Ia Traian, la
Troesmis, ca de altfel în toată zona Dunării de Jos, are loc o accelerare vizibilă a procesului de
urbanizare. De fapt, acum se pregăteşte terenul, se sedimentează elementele necesare unei
transformări notabile ce va începe în Moesii de la Hadrian.
Revenind la Troesmis, incinta civilă care va constitui nucleul viitorului municipiu, respectiv
cetatea de vest, a avut ca fundament prima comunitate romană aşezată aici, la sfârşitul secolului
I . Zidurile sale, cu turnuri masive şi rectangulare, prezentau caracteristicile unei fortificaţii

8
4 5

Simion 1 9 80, 1 5 7 ; Opaiţ 1 980, 1 97.
Vulpe 1 95 3 , 5 5 7- 5 8 2 ; Suceveanu 1 97 7a, 1 49- 1 5 3 .
4 8 7 JSM V , 1 3 5 (anul 1 63 p.Chr.), 1 54 (anii 1 1 7- 1 39).
88
4
Vasiliu 1 980, 229.
4 8 9 Doruţiu-Boilă I 973a, 503.
490 Doruţiu-Boilă I 972a, 5 2 . Pentru o demonstraţie în sensul continuităţii acestui centru, în raport cu
cealaltă aşezare menţionată de Ovidiu, Aegyssus, vetus urbs, a se vedea la Suceveanu, Bamea 1 993, 1 64.
8
4 ('
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civile contemporane cu cetăţile pontice49 1 • Din perioada tetrarhiei, poate pe la sfârşitul secolului
al IV-iea, cetatea de vest a fost reorganizată tot ca o aşezare civilă fortificată492 (fig. 22).
Chiar dacă cele două structuri sunt databile în perioada târzie, este foarte posibil să fi avut
aceeaşi destinaţie încă de la constituire: cetatea de est era castru, în timp ce cetatea de vest era
aşezare civilă. O a treia componentă a complexului de la Troesmis era reprezentată de canabae.
Erau dependente de castru, dar cu o autonomie care le permitea o organizare cvasimunicipală.
De altfel, cele două unităţi civile aveau în faza premunicipală magistraţi şi instituţii proprii . O
inscripţie descoperită în cetatea de est este remarcabilă prin informaţia pe care ne-o oferă despre
existenţa unui quinquennalis canabensium, titlul nemaifiind întâlnit în tot Imperiul493 . Î n restul
Dobrogei era cunoscută funcţia de quinquennalis territorii, care se referea la magistratura
principală a unei regiuni rurale, la Capidava, dar nicăieri un quinquennalis canabensium. În
afară de această magistratură, de la Troesmis se mai cunosc şi doi aediles canabensium494 .
Cetatea autohtonă era condusă de unul sau doi primari495, care se situau în capul unui
ordo format din decuriones496 .
În ceea ce priveşte populaţia celor două unităţi, a fost estimată la 2500 de persoane pentru
fiecare497 • Evocarea veterani et cives Romani consistentes în canabae498 şi a unor cives Romani
în civitas Troesmensium499 atestă existenţa unor comunităţi bine organizate, cu instituţii proprii,
separate, dar totuşi cu relaţii foarte strânse. Dovada o constituie membrii elitelor, care puteau avea
funcţii de conducere atât în canabae, cât şi în civitas. Aşa se explică faimoasa inscripţie
descoperită la Troesmis, care atestă pentru prima oară existenţa paralelă a celor două centre şi
care îl aminteşte pe Lucius Licinius Clemens, veteranus legionis V Macedonicae, quinquennalis

canabensium et decurio Troesmensium 5 00 .

Istoria celor două aşezări a fost legată, în mare măsură, de instalarea garnizoanei legiunii
a V-a Macedonica. După acest moment, vechea comunitate de la Troesmis, care considerăm că
a cunoscut o anumită evoluţie şi pe parcursul secolului I, a rămas pe planul al doilea faţă de
canabae. Prin dezvoltarea sa, aşezarea civilă de lângă castru a aj uns să eclipseze comunitatea
din civitas, pentru ca, în fin al, să o absoarbă.
Canabele se aflau chiar pe teritoriul fiscal şi juridic al legiunii. De aceea, cetăţenii romani
din canabae erau consistentes, adică aveau statutul juridic al unor incolae în raport cu legiunea50 1 .
Viaţa din canabae era influenţată de situaţia din teritoriul care depindea de civitas, mulţi
dintre proprietarii de pământ din acest teritoriu având case în canabae. Mai mult, puteau exercita
magistraturi importante în organismele de conducere ale acestui teritoriu, respectiv în ordo50�.
49 1
1
49

ş te1an
c

1 974, 99.
- Scorpan 1 980, 3 3 .
3
4 9 Vu I pe 1 95 3 , 503.
494 Suceveanu. Bamea 1 99 1 , 1 07 .
495 ISM V , 1 5 7 ; Suceveanu. Zahariade 1 986, 1 09- 1 20. Aici s e consideră c ă numărul magistraţi l o r ţine
cont de gradul înaintat de romani zare prin adoptarea unei organizări romane simple ş i pe fondul menţi
neri i unor instituţii anterioare. Pentru amănunte despre magistraţi şi membri i ordines a se vedea mai jos.
4 96 /SM V , 1 43 . 1 44, 1 45 .
497 Suceveanu 1 97 7 , 6 3 .
4 98 /SM V . 1 3 5 , 1 54.
4 99 JSM V , 1 5 7.
5 00 /SM V . 1 5 8 .
�0 1 Doruţiu-Boilă 1 972a. 52.
�0 '
·
V ulpe 1 95 3 , 5 7 5 .
-
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Organizarea cvasimunicipală a canabae-lor, dovedită de existenţa acelui quinquenna/is
canabensium, arată gradul de dezvoltare la care ajunseseră canabae-le de la Troesmis în timpul
lui Antoninus Pius. Această situaţie se încadrează în atitudinea de încurajare a organizării de tip
municipal, pe care, din motive financiare, Imperiul o adoptă din timpul lui Hadrian. Este de
senmalat faptul că în cazul Troesmisului canabae-le nu poartă numele cetăţii, ci pe acela al
I eg1un11
.
. . cantonate·<;()1
·.
După plecarea legiunii a V-a Macedonica de la Troesmis, mai întâi în Orient şi apoi în
Dacia, la Potaissa, a avut loc şi promovarea aşezării de la Troesmis la rang municipal. Fuziunea
celor două centre administrative civile, fostele canabe legionare şi aşezarea civilă autohtonă
(civitas), a fost procedeul de geneză a oraşului , prin respectarea condiţiilor juridice ale statului
roman. Municipalizarea a avut loc practic prin atribuirea acestui rang aşezării civile autohtone.
Cum canabae-le nu aveau identitate juridică şi nici chiar nume, era imposibilă municipalizarea
lor înainte de Severi. După strămutarea legiunii a V-a Macedonica, canabae-le nu mai sunt
amintite în inscripţii. Este menţionat doar ordo municipii Troesmensium, aedi/es, quaestores,
duumviri, duumviri quinquenna/e, un jlamen, pontifices, augures şi sacerdotes provinciae.
Ultima demnitate demonstrează că Troesmis devenise centrul cultului imperial provincial şi
sediul conci/ium provinciae, calitate obţinută în contextul afirmării ca una dintre cele mai
înfloritoare aşezări din Moesia Inferior la sfârşitul secolului al Ii-lea şi la începutul secolului al
III-lca 504 . Din punct de vedere demografic, consecinţa acestui proces a fost creşterea numărului
locuitorilor faţă de perioada premunicipală.
O întrebare foarte des întâlnită în istoriografie se leagă de momentul exact al municipali
zam . Cu oarecare reţinere, majoritatea cercetătorilor avansau perioada imediat următoare plecării
legiunii de la Troesmis5 0 5 . Nu a lipsit nici ipoteza care indică drept dată a municipalizării domnia lui
S epturnus
. .
s everus 5 06 .
Un document de o valoare deosebită este în măsură să ne indice cu exactitate acest
moment. O parte a legii municipale emise pentru legiferarea ridicării în rang a municipiului
Troesmis este în curs de publicare de către profesorul W. Eck5 07 . Distinsul cercetător german a
avansat deja ca ipoteză municipalizarea Troesmisului între anii 1 77 1 805 08 Aşadar, este vorba
de circa 1 O ani de la plecarea legiunii în Dacia. Din 1 77, Marcus Aurelius a asociat la domnie pe
Commodus, din acest moment deciziile fiind luate de ambii împăraţi 5 09 . Confirmarea acestei
date justifică faptul că ridicarea în rang nu a avut loc imediat după plecarea legiunii . Prin
urmare, nu existenţa legiunii a fost principala piedică pentru o ridicare în rang mai timpurie.
Dezvoltarea canabelor şi a aşezării civile din apropiere ajunseseră la un nivel destul de evoluat
pentru a căpăta un astfel de statut. Plecarea legiunii a fost o condiţie necesară, dar nu şi
suficientă. Contextul politic din zona Dunării, coroborat cu acţiunile desfăşurate de cei doi
-

.

503 Bamea 1 988, 5 8 ; Suceveanu, Zahariade 1 986, 1 1 6.
504 Aparaschivei 2006, 73 şi Aparaschivei 2007a, 9 1 - 1 00.
505 Vulpe 1 976, 29 1 ; Suceveanu 1 977, 63 : «la o dată care este de căutat după 1 69/ 1 70 » ; Suceveanu,
Bamea 1 993, 1 67 ; Bamea 1 987, 80; Florescu 1 990, 1 1 8, 1 2 1 - 1 22 .
50<' Doruţiu-Boilă 1 972. 1 3 3- 1 34; Doruţi u-Boilă 1 97 8 , 247.
507 lnfonnaţia ne-a parvenit prin bunăvoinţa profesorului W. Eck, care ne-a pus la dispoziţie şi fotografia
respectivei plăc i .
50� Eck 2004 . 1 64.
509 Birley 1 966, 252-2 8 8 .
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împăraţi la nivelul Imperiului au determinat această decizie. O legătură cu atacurile costoboce
din 1 70 sau, mai degrabă, cu activitatea militară intensă din Moesia Inferior, dintre 1 76 şi 1 77,
nu ni se pare imposibilă. Î ntre 1 76 şi 1 77, guvernator al provinciei a fost P . Helvius Pertinax5 1 0•
Î n anul 1 77 el a devenit guvernator al Moesiei Superior, i ar din 1 77 şi până în 1 79 a condus
provincia Dacia5 1 1 • Această succesiune rapidă la conducerea unor provincii alăturate a fost
determinată de conflictele care apăreau din ce în ce mai des în regiunea Dunării de Jos, cauzate
de tulburările ivite. De vreme ce promovările aveau loc de obicei într-un climat de pace şi de
l inişte, putem vorbi de un municipium la Troesmis abia în ultimii ani ai domniei lui Marcus
Aurelius, respectiv 1 79- 1 80 p.Chr5 1 2 •
Prin urmare, dualitatea postulată pentru Troesmis este, cel puţin până în acest moment,
varianta cea mai posibilă în contextul juridic şi istoric de la sfărşitul deceniului al optulea din
secolul al Ii-lea p.Chr. Din păcate, arheologic vorbind, nu se poate surprinde pe teren această
realitate. Existenţa celor două cetăţi, ruine ale unor incinte târzii, sunt doar posibile continuări
ale vechilor amplasamente din secolul al Ii-lea. Nu se poate delimita, în actualul stadiu al
cercetărilor, întinderea oraşului sau modalitatea de fortificare. Existenţa unui zid de incintă este
foarte probabilă cel puţin în a doua jumătate a secolului al Iii-lea, în contextul crizei declanşate
la jumătatea acestui secol.
Putem doar presupune că în urma fuzionării celor două centre, cetatea de vest constituia
incinta fortificată, centru monumental al oraşului, unde aveau loc toate ceremoniile oficiale. Era
centrul civic, cu edi ficiile caracteristice unui oraş de nivelul Troesmis-ului. Î n jur se întindeau
cartierele de locuinţe.
Alte variante din care ar fi putut rezulta acest municipiu sunt, rând pe rând, atacabile.
Despre o promovare doar a structurii civile autohtone, independent de canabae, nu poate fi vorba
din cauza distanţei prea mici dintre cele două, respectiv dintre civitas şi castru. De asemenea, o
municipalizare doar a canabae-lor nu poate să fi avut loc până la Severi, pentru că nu se putea
atribui statut juridic comunităţii civile de lângă castru. Prin eliminare, soluţia optimă rămâne
dualitatea care, de la R. Vulpe, a intrat în istoriografia românească şi străină. Aceasta a fost
totuşi contestată, într-o formă sau alta, de anumiţi arheologi şi istorici, dar argumentele aduse nu
sunt în măsură să contrazică decisiv concluzia la care s-a ajuns5 1 3 •
În fruntea noului municipium se găseau duumviri care deveneau la cinci ani quinquennales.
Senatul local se numea ordo decurionum ca în vechea civitas.
Municipalizarea a adus o clarificare şi în ceea ce priveşte regimul solului . O unitate de
sine stătătoare s-a instaurat în teritoriul noului oraş tipic roman5 14•
Troesmis reprezintă exemplul cel mai concludent de dublă comuniune ca esenţă a formării
oraşelor de tip roman. Ca în mai toate centrele municipale de pe linia Dunării existau două centre

5 1 0 Boteva 1 997, 3 5 .
5 1 1 SHA . Pert . 2. 1 9 .
m

.

Nu se poate vorbi de linişte pe ansamblul Imperiului. de vreme ce în 1 78 a început er:pedirio Ge1111a111ca
Secunda, dar noi facem referire la regiunea în care era situat Troesmis. Vezi detalii la Birley 1 966. 2 8 3 - 2 8 8 .
5 1 3 Poulter 1 98 3 , 83 consideră c ă L . Licinius Clemens era q11i11q11enna/is canahe11si11m ş 1 dcomo
Trnesmensium în aceeaşi unitate administrativă, canahae-le legionare.
� 1 4 Suceveanu 1 977, 64 .
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civile. Dualitatea constatată la Troesmis este departe de a fi un caz excepţional 5 1 5 . Î n principiu,
ca a existat oriunde a fost instalată o legiune sau chiar acolo unde a convieţuit un conventus
oarecare de cives Romani, alături de o aşezare autohtonă 5 1 6 . Î n unele cazuri, cum am văzut la
Troesmis, ambele s-au extins repede acoperind spaţiul ce le despărţea, contopindu-se apoi într
un oraş. Diferenţa este că, în anumite zone, această dualitate a avut ca finalitate constituirea de
oraşe, iar în altele doar una dintre aceste unităţi administrative a stat la baza oraşului roman de
tipul municipiului.
La mijlocul secolului al III-iea, goţii au cauzat mari daune materiale în zonă, surprinse şi
în urma cercetărilor arheologice 5 1 7 .
Cât despre momentul încetării locuirii în acest centru, descoperirile monetare de după
Mauricius Tiberius lipsesc, la fel cum se întâmplă în mai toate centrele dunărene5 1 8 • Chiar dacă
nu se poate vorbi de o fractură totală în continuitatea de locuire în zonă, o diminuare semnifi
cativă a importanţei aşezării de la Troesmis este evidentă.
Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale
O imagine apropiată de adevăr în ceea ce priveşte evoluţia Troesmisului în primele trei
secole avem din circulaţia monetară. Cele mai vechi monede de aici se datează în secolele III-II
a.Chr., dar ceea ce ne interesează este perioada de după trecerea regiunii în administrarea efectivă
a Imperiului. Descoperiri le au devenit mai numeroase începând cu epoca Flaviilor5 1 9 . Secolul al
Ii-lea a însemnat dezvoltarea rapidă a centrului dunărean, fapt care este argumentat de numărul
mult mai mare de monede din această perioadă. Totuşi, primele trei decenii ale secolului al III
lca reprezintă, şi din acest punct de vedere, perioada de maximă dezvoltare5 20 .
Cantitatea mare de ceramică, de diverse tipuri, evidenţiază o producţie locală prolifică52 1 .
Şi la Troesmis, ca de altfel în întreg Imperiul, se observă o descentralizare a producţiei,
concretizată prin dezvoltarea la nivel provincial a unor forme proprii , derivate din tradiţia
locală. Astfel, se eliminau importurile 5 22 .
Troesmis a devenit încă din secolul I un important centru de pe limes-ul danubian. Atât
poziţia strategică, cât şi posibilităţile de comerţ fluvial făceau din acest centru şi un foarte
profitabil birou vamal . Î n secolele I-III p.Chr., la frontierele Imperiului şi în alte locuri de
trecere (defileuri, trecători etc.), existau numeroase stationes port orii, care aduceau venituri
importante autorităţilor romane 5 2 3 • O statio de acest tip este posibil să fi funcţionat şi aici, aşa
cum reiese dintr-o inscripţie descoperită în arealul cetăţii 524 . De altfel, la Troesmis este
confinnată existenţa a două nuclee de negustori, atât în canabae, al căror caracter era unul

rn Suceveanu. Bamea 1 993. 1 64- 1 6 5 . Se oferă exemple de alte astfel de comunităţi duble, în afară de
Troesm is, unde si tuaţia pare clară, la Aegyssus, Axiopol is, Carsium, Noviodunum şi, cu oarecare reţinere,
la Dinogeţia şi Suc idava.
5 6
1
Vulpe 1 95 3 , 5 7 1 .
5 1 7 Simion 1 980, 1 5 7 ; Baumann 1 980, 1 80.
m Oberlănder-Tâmoveanu 1 980, 2 5 3 .
5 1 9 Oberlănder-Tâmoveanu 1 980, 2 5 1 .
2
5 0 Oberlănder-Tâmoveanu, 1 980, 2 5 2 .
Baumann 1 980, 1 82- 1 95 ; Opaiţ J 980a, 3 2 8-366.
s _ _ Opaiţ l 9 80a. 348.
m Despre aceste birouri vamale a se vedea la Bounegru 1 985, 1 44.
52 4 CIL J I I , 6 1 7 5
JSM V, 1 34.
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predominant comercial, cât şi în aşezarea civilă autohtonă5 2 5• Î n acest ultim centru, acei cives
Romani din inscripţii se poate să fi locuit încă de la sfârşitul secolului I p.Chr.5 26 .
V. Noviodunum
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
În partea de est a actualului oraş Isaccea, jud. Tulcea, au fost identificate ruinele
fortificaţiei romano-bizantine Noviodunum. Era situată la cel mai important vad de pe porţiunea
dintre cotul pe care-l face fluviul spre est şi până la vărsarea în mare. De asemenea, era punctul
terminus al drumului care lega în antichitate Marcianopolis, Tropaeum Traiani, Ulmetum şi
(L)lbida de Dunăre. Importanţa sa l-a determinat pe Ptolemeu să numească Noviodunum polis,
apelativ prin care se dorea evidenţierea unei situaţii superioare din punct de vedere juridic.
Numele antic al cetăţii nu se păstrează în nici o inscripţie descoperită în situl de aici. Până
nu demult, un monument epigrafie descoperit la Babadag, care amintea de un ipotetic vico
Nov . . . , a fost atribuit eronat cetăţii de la Noviodunum5 27 . Abia o inscripţie de la Dinogetia,
descoperită în anii ' 80, a adus lumina în această chestiune delicată.
Pe cealaltă parte a fluviului se afla localitatea Aliobrix (azi Orlovka). Originea numelui
celor două aşezări este celtică5 2 8, cu toate că nu au lipsit şi alte interpretări5 29 . Noviodunum
semnifică „cetatea nouă". Ca şi în cazul Aliobrix sau Arrubium (Măcin), aşezarea a fost fondată
de celţi în drumul lor spre răsărit, către sfârşitul secolului al Iii-lea a.Chr.
Itinerariile antice plasează acest centru pe malul drept al Dunării. Numele său este
pomenit de: Ptolemeu5 30 , Tabula Peutingeriana5 31 , ltinerarium Antonini5 3 2 , Notitia Dignitatum53 3 ,
Ammianus Marcellinus534, Iordanes535, Hierocles536, Procopius5 3 7 , Geografia din Ravenna538,
Constantin Porphyrogenetul5 3 9 .
Î n harta lui Harenberg, din prima parte a secolului al XVIII-iea, apare poziţionat între
Troesmis şi Aegyssus540 (fig. 4).
Istoricul cercetărilor arheologice
În ciuda importanţei deosebite a sitului şi a consemnării sale încă din secolul al XIX-iea,
cercetările arheologice au început abia în anii '50 ai secolului al XX-iea. În 1 953, 1 95 5 şi 1 956
au fost efectuate mai multe sondaje în cetate şi pe plaja care s-a extins până în cetate, apele
5:5

Bounegru 2002, 1 1 3 - 1 1 4.
Bounegru 1 986, 70.
5 : 7 ISM V. 233 . Vezi aici şi bibliografia mai veche despre această controversă.
m Polaschek 1 937a. col . 1 1 9 1 - 1 1 94.
5 : 9 Weiss 1 9 1 1 . 37 considera că un rol în denumirea Noviodunum, ca şi Am1 b i u m . ar fi avut
militare instalate aici.
5 3 0 Ptol.. I I I. 1 0, 2: Nou168ouvov.
53 1 Tah. Peut. segrn. V I I I : Noviodunum.
m ltin. Ant . . 226, 1 : Novioduno.
m Not. Dign. , Or. XXXIX, 25 şi 3 3 : Noviod11no.
534 Amm .. XXVII, 5. 6.
rn lord., Get . , 3 5 .
6
5 ·1
H ierocles, Srnecdemus, 637. 1 3 .
517
· · Proc„ Aedif.. . , IV, 1 1 .
m Geogr. Rav., IV. 5. 4.
5 .19
Const. Porph . , Them . l i , 47, 5 8-60.
"4(l Ivanov I 994a. 1 5 . fig. R .
52
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Dunării săpând în zidurile de incintă54 1 • Reluarea săpăturilor în 1 970 de către profesorul I.
Bamea a favorizat crearea unei imagini mai complete relativ la activitatea cetăţii în perioada
timpurie, respectiv în secolele I-III p.Chr54 2 • Colectivul de cercetare condus de dr. V.H. Baumann
de la ICEM Tulcea, în colaborare cu Universitatea din Bucureşti , Institutul de Arheologie din
Iaşi, dar şi o echipă de arheologi englezi au efectuat câteva campanii foarte interesante, mai ales
prin prisma informaţiilor despre sistemul de fortificare al cetăţii târzii, cu surprinderea etapelor
de reconstrucţie, dar şi pentru structura fortificaţiei din perioada Principatului.
Aşezarea preromană
Însuşi numele aşezării denotă existenţa anterioară a unui nucleu preroman. La Noviodunum
este clar atestată prezenţa getică, mai ales prin materialul ceramic bogat şi variat543 • O
identificare topografică a unei fortificaţii autohtone nu s-a putut face încă, cu toate că numeroasele
morminte din necropolele din jurul cetăţii Noviodunum confirmă existenţa unor comunităţi
numeroase şi bogate (fig. 23 ).
Trupele staţionate la Noviodunum
Datorită poziţiei sale, Noviodunum a fost preferat de către autorităţile romane ca sediu al
principalei staţii a flotei dunărene, C/assis Flavia Moesica544 . Sunt dovezi care ne îndreptăţesc
să credem că, încă de la sfârşitul secolului I, de când stăpânirea romană s-a instalat în Dobrogea
romană, aici se afla „statul major" al flotei 545 . Un vast material tegular cu ştampila flotei a fost
descoperit în zona sitului . Sunt patru variante de tegulae ştampilate cu numele unităţii militare:
C/assis F(lavia) M(oesica) , Cl(assis) Fl(avia) M(oesica) , Cl(assis) Fl(avia) M_v(sica), Cl(assis)
F(lavia) M(oesica/4 6 . Aceste mărturii indică nu doar un lung cantonament al flotei moesice la
Noviodunum, ci şi amploarea particulară a activităţii atelierelor lor şi zona strategică foarte
vastă pe care o aveau de supravegheat. De asemenea, acţiunile unor militari din flotă, semnalate
în apropierea aşezării, întăresc rolul absolut vital al acestei statio 5 4 7 • Î n condiţiile în care era
punctul cel mai expus al frontului nordic al limes-ului şi, de asemenea, avea sarcina să suprave
gheze extremitatea nordică a drumului imperial, prezenţa flotei în acest punct era imperios
necesară.
Semne ale implicări i unităţii fluviale au fost semnalate şi la Barboşi, Dinogetia. Troesmis,
Carsium, pentru a aminti doar centrele din zonă 548 . Detaşamente ale flotei au staţionat şi la
Halmyris, Capidava, Axiopolis, Durostorum şi în alte centre, până la Drobeta5 49 .
Î ncă nu se poate stabili o subordonare sigură faţă de un centru legionar important din
zonă, respectiv Troesmis. Se poate presupune că, la fel ca la Capidava, Arrubium, Dinogetia şi
54 1

54�
54'

I . Bamea. Mitrea. Anghelescu 1 95 7 , 1 5 5- 1 72; I . Bamea, M itrea 1 9 58, 4 6 1 -472.
I . Bamea 1 977, 1 03- 1 2 1 .

Bamea, Mitrea 1 95 8 , 470; Bujor, S imion 1 96 l . 3 9 7 .
Den umirea flotei dunărene a devenit cunoscută dintr-o diplomă militară din 92 p.Chr. : CIL XVI,
3 7 . Cât despre fondatorul acestei flote. păreri le sunt împărţite. Oricum, este vorba fie de Vespasian, fie de
Do 1Ţ1 itian. Vezi Condurachi 1 974, 8 3 , pentru discuţiile în acest sens.
)4 5 Bounegru, Zahariade 1 996, l l . Cel mai devreme de la Vespasian avem aici principala statio a Classis
Flavia Moesica: Suceveanu 1 9 77, 60. Despre momentul anexării Dobrogei în timpul lui Vespasian vezi
Suce\"eanu 1 97 1 a. I 05- 1 23 .
54 6 JSM V , 2 8 3 ; Zahariade, Muşeţeanu, Chiriac 1 98 1 , 2 5 6 .
5 47 Topoleanu 1 99 1 , 97- 1 0 1 , dar şi ISM V , 273 şi 2 8 1 .
m JSM V , 263, 308. 2 1 7 şi Bamea 1 984, 3 3 9-346; Zahariade, Muşeteanu, Chiriac 1 98 1 , 2 5 6 .
'49
Barbulescu 200 1 , 76.
5 44

·
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Barboşi, şi lagărul de la Noviodunum s-a construit cu participarea legiunii de la Troesmis. Cert
este că sunt semnalate ştampile ale legiunii troesmense, iar după 1 68 , şi urme ale unor detaşa
mente din legiunea I Italica şi din legiunea a XI-a Claudia550 .
Perioada târzie a Imperiului găseşte oraşul Noviodunum ca sediu al legiunii I Iovia
Scythica şi adăpost pentru milites primi Constantiani.
Castrul ; canabele (Auxiliar-vicus)
Săpăturile arheologice efectuate până acum la Noviodunum au fumizat destul de puţine
informaţii despre castrul şi unitatea civilă aferente. Cel mai probabil, castrul soldaţilor flotei
fluviale, dar poate şi al altor unităţi, se află sub fortificaţia târzie. Nu mai departe de anul 2005
au fost făcute descoperiri foarte interesante relativ la primele etape de dezvoltare a castrului.
Î n urma ultimelor cercetări arheologice, sub talpa zidului de incintă, s-au identificat rămă
şiţele unui val de pământ, prevăzut spre sud cu o herma de circa 3 m şi cu o fossa cu o deschidere de
3,60 m. V.H. Baumann a avansat ideea că ar fi putut fi fortificaţia cea mai timpurie a castrului
de la Noviodunum55 1 . Dacă aceste supoziţii se vor adeveri, această fortificaţie ar trebui să
aparţină primei perioade de construcţie a castrului, databilă la sfârşitul secolului I p.Chr55 2.
Stadiul săpăturilor arheologice nu este suficient de avansat pentru a face astfel de aprecieri, fără
teama de a greşi. Fără îndoială că identificarea unei posibile incinte, fie a castrului, fie poate a
unei aşezări civile, ar fi extrem de spectaculoasă pentru spaţiul dobrogean.
Î n jurul taberei fortificate (castrum), mai precis în estul şi în sudul acesteia, au fost
descoperite dovezi ale existenţei unui centru civil 55 3 , cel mai probabil vicus canabarum. Este
dificil de stabilit în cazul acestui centru dacă este vorba de canabe sau de un vicus militar.
Unitatea militară staţionată aici pare a nu putea susţine construcţia castrului fără ajutorul
legiunii de la Troesmis. Î n plus, informaţiile pe care le deţinem despre aşezarea civilă de pe
lângă castru sunt prea puţine pentru a o încadra cu exactitate.
Lângă aşezarea civilă se întindea o necropolă tumulară şi plană timpurie, din secolele I-III554 .
Municipiul Noviodunum
L a fel ca în cazul tuturor aşezărilor de pe limes-ul dunărean, şi l a Noviodunum ruinele
care se păstrează se datează în perioada târzie a Imperiului 555 . Complexul de aici este înconjurat
de incintă şi de trei val/a de pământ cu fossae. Î n urma reluării sistematice a săpăturilor
arheologice din ultimele decenii, au apărut şi urme clare ale fazelor timpurii ale cetăţi i. Prima,
corespunzătoare sfârşitului de secol I, a fost surprinsă chiar sub zidul incintei târzii.
O a doua fază de construcţie la Noviodunum, mai bine atestată, a fost datată la începutul
secolului al lll-lea 55 6. Acum au avut loc schimbări importante în sistemul de apărare, fapt care a

550 ISM V, 2 84, 27 1 şi posibil 2 76.
551 Baumann 2006, 1 82 .

m Baumann 2006, 1 82. Autorul are c a elemente de datare şi fragmente ceramice getice şi greceşti.
care însă nu au fost surprinse în context stratigrafic c lar.
m I. Bamea I 977a, I 03.
Bujor, S i mion 1 96 1 . 39 1 -399; Dorutiu-Boilă l 972a, 59; Sim ion 1 977 . 1 23- 1 48 : Baumann 1 984.
2 1 4-2 1 5 , nr. 7. 9 şi 1 3 ; 224-226. nr. 5 - 8 ; Sim ion 1 984. 75-97; S i mion 1 994, 9 1 - 1 0 5 .
m A l . S . Ştefan a ident ificat pe baza unor fotogra fi i aeriene două nuc lee forti ficate. d e est ş1 d e vest .
Dintre acestea, cel de est ar corespunde unei aşezări civi le. canahae sau cii ·itas: Ştefan 1 973. 3- 1 4: Suce' eanu.
Bamea 1 993, 1 65 .
Baumann 2006, 1 82 .
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dctcnninat construirea unei incinte de piatră. Trebuie pus în evidenţă faptul că în aceeaşi peri
oadă, în opinia noastră, structura juridică a oraşului a cunoscut modificări importante, respectiv
municipalizarea. Peste această ultimă incintă s-au succedat mai multe etape de reconstrucţii şi
reparaţii, până în secolul al VI-lea.
Nu se poate aprecia, în schimb, în ce măsură a continuat să existe o civitas autohtonă.
Ruinele unui edificiu termal în cetatea din secolul al IV-iea au fost descoperite peste urme de
locuire din faze mai vechi. Au fost identificate chiar două faze de construcţie, probabil din
secolul al II-iea, înainte şi după 1 70, când a avut loc o refacere 55 7 • Această clădire nu putea să-şi
găsească locul într-un centru fortificat, ci în canabae sau chiar în civitas55 8•
O numeroasă populaţie, formată din veterani şi civili romani, dar şi din greci şi, desigur,
autohtoni, este atestată epigrafie. Totuşi, nu dispunem de nici un indiciu care să arate cărei unităţi
civile aparţineau membrii comunităţilor respective.
Cât priveşte organizarea administrativă şi instituţiile corespunzătoare, informaţiile de care
dispunem sunt destul de sărace. Aşezarea autohtonă a fost considerată mult timp doar un vicus55 9
sau cel mult o civitas 56 0 . Prima variantă a fost emisă ca urmare a interpretării unei inscripţii ce
amintea de un ipotetic vico Nov(ioduni) 56 1 . O întregire cu vicus Novus sau Viconov(ensis) este
.
- 'i 1
mai aproape dc ad evar- 6- .
Ceea ce a devenit spectaculos în istoricul din u ltimii ani ai acestei aşezări este inscripţia
datată la j oncţiunea secolelor al II-iea şi al III-iea şi care dovedeşte că Noviodunum a devenit
municipium 5 6 3 . Odată demonstrată această promovare, problema care a declanşat discuţii de la
descoperirea sa a fost identificarea momentului în care Noviodunum a avut acces la acest rang.
Uncie opinii s-au îndreptat către Marcus Aurelius, împăratul care ar fi avut un rol decisiv în
urbanizarea provinciei Moesia Inferior5 64 . Alte păreri au legat momentul promovării de intervenţia
prefectului flotei moesice, Vindius Verianus, în anii 1 98-202, în regia Histriae5 6 5 . Această
implicare dovedeşte şi că autoritatea militară a redevenit preponderentă din ultimul sfert al
secolului al II-iea p.Chr. 5 66, fapt atestat şi la Capidava, ca şi în alte centre de pe limes.
Acest moment poate să fi fost hotărâtor în municipalizarea oraşului, ştiută fiind importanţa sa
militară 5 6 7 .
Faţă de oraşele care au constituit ţinta acestui studiu, de la Noviodunum dispunem de cele
mai puţine date relativ la geneza sa. Castrul de aici a fost considerat ca fi ind opera comună a
soldaţilor legiunii a V-a Macedonica şi ai classis Flavia Moesica, undeva la început de secol II.
Î n jurul său s-a dezvoltat un vicus canabarum despre care, d e asemenea, n u deţinem date concrete.
Despre aşezarea civilă autohtonă avem doar informaţii colaterale, adică obiecte specifice
şi o necropolă tumulară spectaculoasă. Prin urmare, cele trei elemente, castrul, canabele şi aşezarea
autohtonă, sunt atestate, într-o fonnă sau alta, şi la Noviodunum. Un element important este
557

I. Bamea, Mitrea. Anghelescu 1 95 7 . 1 62- 1 66.
s
uceveanu. Bamea 1 99 1 , 48.
5 5 9 JSM V. p. 279-280
5 60 Suceveanu 1 977, 60.
5 61 JSM V , 2 3 3 .
56" Vezi discuţiile şi î n JSM V , 2 3 3 .
563 Bamea 1 987, 8 1 ; Bamea 1 988, 5 4 . Inscripţia este următoarea: . . . . . . . .! . . . .A V. ?!QUAESTORJIMUNJCJP.
NO VJIOD (uni).
56� Bamea 1 988, 5 5 .
565 JSM I , 359. 360.
5 6 6 Suceveanu 1 97 1 , l 5 l .
567 Barnea 1 99 1 , 8 1 .
'i 'i �
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documentarea epigrafică a municipiului. Menţionarea unui quaestor al municipiului Noviodunum
este dovada ridicării în rang a acestui centru dunărean5 68.
Care au fost componentele acestui oraş? A fost dubletul întâlnit la Troesmis şi databil la
Marcus Aurelius? Avem de-a face cu promovarea canabelor la rang municipal în perioada
severiană?
Analogia cu acţiunile asemănătoare ale lui Marcus Aurelius nu mai sunt elocvente pentru
Moesia Inferior. Am văzut că în cazul Novae sau Durostorum există mai multe date pentru o
promovare de la Severi. Poziţia localităţii nu era tocmai cea mai sigură pentru ridicarea în rang.
Î n plus, mare parte din domnia lui Marcus Aurelius a fost una agitată din cauza atacurilor
barbare. Expunerea era prea mare pentru a deveni municipiu încă din secolul al Ii-lea. Pentru
promovarea într-o epocă mai târzie pledează mai întâi parcimonia surselor epigrafice care să
ateste funcţiile urbane, în preajma unei epoci în care problemele politice şi sărăcirea aristocraţiei
nu mai permiteau depunerea de inscripţii .
P e d e altă parte, Septimius Severus sau chiar Caracalla sunt recunoscuţi ca promotori ai
oraşelor romane în regiune. Cât priveşte modalitatea de geneză a oraşului, fără a putea oferi soluţii
cu titlu de verdict, dar urmând exemplele de la Novae sau Durostorum, promovarea canabelor la
rang municipal ni se pare, în actualul stadiu al cercetării, cea mai veridică soluţie. Dezvoltarea
centrului civil de lângă castru pe parcursul secolului al Ii-lea şi atingerea apogeului în evoluţia
sa la începutul secolului al Iii-lea, coroborat cu o situaţie de acalmie din punct de vedere politic
sunt factori care au putut favoriza promovarea unui centru de asemenea importanţă.
În a doua jumătate a secolului al Iii-lea a început şi regresul, pe fondul atacurilor repetate
ale populaţiilor goto-carpice şi sarmatice. Graniţele se dovedesc de multe ori vulnerabile, iar
poziţia oraşului Noviodunum era cum nu se poate mai periculoasă. După marele atac al goţilor
din 250-25 1 , noi incursiuni barbare au avut loc în anii 258, 263, 264 sau 266. Ţinta principală
era Asia Mică, dar nici teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră nu era scutit de necazuri, aşa
cum menţionează sursele antice569 . Şi Noviodunum, ca şi alte centre din regiune, suferă, după
cum atestă descoperirile de tezaure ascunse din calea invaziei de către proprietari570 . Începutul
secolului al VII-iea, care coincide cu pierderea de sub control de către autorităţile centrale a
zonei dunărene, a dus şi aici la sărăcirea populaţiei şi la restrângerea arealului de locuire.
Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale
Varietatea tipurilor ceramice recomandă acest centru ca unul bogat în ateliere de profi l,
atât în oraş, cât, mai ales, în teritoriul acestuia5 7 1 .
În îndelungata sa existenţă, numeroase ateliere de prelucrare a metalelor, a pietrei şi de
ceramică au asigurat necesităţile locuitorilor unui vast spaţiu adiacent aşezării romane572 .
Portul oraşului, care Îară îndoială că deţinea un rol activ atât sub aspectul activităţii militare,
cât şi comerciale, era situat în partea nordică a sitului573. Amenajările portuare (depozite sau
diguri) au fost atestate şi arheologic, chiar dacă abia pentru secolul al IV-iea. Foarte probabi l,
568 Vezi Bamea 1 988,
5t.9 Zos., I , 3 1 -34.
5 70 Preda, S i mion

5 3-60

1 9 7 1 , 16 7- 1 78.

5717 Rădulescu 1 9 74. 1 2 5 .
5 2 Topoleanu
m

1 984. 207.

Bamea 1 988, 53. Dubla functionalitate a porturilor. m i l i tară şi comerc ială. este atestată pentru
întregul bazin mediteraneean. Vezi la Bounegru 2002. 1 6 1 .
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aceste clemente au suprapus instalaţiile din perioada romană timpurie 5 74 . Î n afara navelor
fluviale, o parte dintre navele maritime de mici dimensiuni puteau pătrunde în acest port, aşa
cum este dovedit epigrafie chiar la Noviodunum 5 7 5 .
Tindem să credem că, după Troesmis, Noviodunum a devenit cel mai important centru
dunărean, cel puţin din această parte a provinciei Moesia Inferior. Responsabilitatea asigurării
liniştii în colţul de nord-est al provinciei era o sarcină deosebită, răsplătită de împăraţii Severi cu
acordarea titlului municipal.
VI. Tropaeum Traiani
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
Î n vestul satului Adamclisi, judeţul Constanţa, exista încă din secolul I a.Chr. o aşezare
getică. Pe locul acesteia a luat fiinţă la începutul secolului al II-iea o aşezare romană, ai cărei
7
locuitori se numeau Traianenses Tropaeenses 5 6 . Comunitatea se afla în apropierea celebrului
monument triumfal inaugurat în anul 1 09 p .Chr., mai precis la 1 ,5 km sud-vest de acesta
(fi g . 24 ). Situată pe un platou, între dealuri, era punctul de intersectare al unor importante
drumuri comerciale, care duceau dinspre Dunăre către Marea Neagră şi din sud către Noviodunum.
Î n afară de numele roman al aşezării, pe care îl păstrează câteva inscripţii din secolele
II-IV, doar unele izvoare târzii, precum Hierocles 5 77 şi Theophilact S imocatta5 78 , menţionează
oraşul. Î l găsim cu denumirea de Tp6rrmoc; şi în Notitia Episcopatuum 5 79 •
Istoricul cercetărilor arheologice
Din 1 836 datează primele menţiuni modeme despre ruinele monumentului şi ale aşezării
civile din Valea Urluii. Ofiţerul K. von Vincke-Olbendorf a consemnat existenţa monumentului
triumfal şi a cetăţii. Pe la 1 855, inginerul francez J. Michel şi doctorul C. Allard au lăsat însemnări
despre zidurile şi ruinele construcţiilor din zonă. Interesul pentru acest sit a existat şi din partea
unor români precum R. Opreanu, prefectul judeţului Constanţa (pe la 1 8 80) sau M.C. Sutzu.
Din 1 882, Gr. Tocilescu a început săpături le arheologice si stematice la monument, pentru
ca, din 1 89 1 , să înceapă scoaterea la lumină a cetăţii, împreună cu P. Polonic, dar şi cu alţi
colaboratori 5 80 . Timp de 1 2 campanii au fost descoperite mai multe inscripţii publicate de autor,
fără, însă, a se întâmpla acelaşi lucru cu rapoartele de săpătură din toată această perioadă. Din
1 9 1 O cercetările arheologice au continuat pentru scurt timp sub conducerea lui G . Mumu.
Abia în 1 93 3 , P. Nicorescu a reluat săpăturile pentru încă 1 O ani . După o încercare de
aprofundare a activităţilor arheologice, sub conducerea profesorului Gh. Ştefan, abia din 1 968
au reînceput lucrări le la nivel susţinut. Responsabil de şantier a devenit I. Bamea, iar din
colectiv au făcut parte distinşi specialişti precum M. Sâmpetru, Al.S. Ştefan, I. Bogdan
rn

l . Barnea 1 95 7 , 1 65- 1 66.
Sectorul Dunării de la Brăila şi până la vărsare, numit în literatura de specialitate şi Dunărea maritimă,
făcea faţă ambarcaţiuni lor maritime de mici dimensiuni. Vezi Bulgaru 1 977. 9 5 . Pentru Nov iodunum a se
vedea ISM V . 2 7 3 . O navă de tip liburna este documentată epigrafie în portul de aici. Î n afară de acest tip
de navă, a mai apărut şi o inscripţie care atestă folosirea trierelor: Topoleanu 1 99 1 , 97-98. Pentru amănunte
desore aceste ambarc aţiuni a se vedea Bounegru 2002, 1 3 1 - 1 64 .
'5 7 6 CIL I I I , 1 24 70.
�7 7 Hierocles, Synecdemus, 6 3 7 , 8: Tp6rrmov.
) 7 8 Theoph. S imoc „ I, 8: Tp6rrmov.
579 Nat. episc„ 3, 6 5 1 .
5 8 0 l . Barnea 1 9 79, 1 7-24.
575

https://biblioteca-digitala.ro

GENEZA ŞI EVOLUŢIA ORAŞELOR DIN REGIUNEA DUNĂRII DE JOS (SEC. I-III P.CHR.)

1 19

Cătăniciu, N. Gostar, C. Iconomu (ultimii doi în anii 1 970- 1 97 1 ), R. Ocheşanu, M. Irimia, Al.
Barnea, C. Domăneanţu, P. Diaconu şi alţii. Rezultatul acestor campanii a fost monografia
Tropaeum Traiani, I, Cetatea, publicată în 1 979.
În deceniile următoare au continuat săpăturile la fortificaţia oraşului, iar astăzi, o echipă
de la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti împreună cu Institutul de Arheologie din
Bucureşti, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, cu Muzeul din
Mangalia şi cu Institutul de Arheologie din Cluj continuă acest proiect sub conducerea prof.dr.
Al. Barnea.
Aşezarea preromană
Săpăturile arheologice desfăşurate la poarta de est a cetăţii au pus în evidenţă rămăşiţele
unei locuiri geto-dace între secolele I a.Chr.-1 p.Chr., având strânse legături comerciale cu
lumea mediteraneană5 8 1 • Fără a neglija urmele anterioare de locuire, aceasta este cea mai veche
aşezare consistentă şi durabilă de la Adamclisi. Materialul arheologic cu caracteristici autohtone
existent ne face să admitem că a existat o locuire continuă, fără hiatusuri importante.
Inscripţiile care fac menţiunea unor locuitori de origine geto-dacă în plină epocă romană
sunt o dovadă evidentă în evaluarea rolului deţinut de autohtoni în dezvoltarea oraşului. Daizus
Comozoi a fost ucis de costoboci când avea 50 de ani, dar a lăsat doi fii cu nume romane, Iustus
şi Valerius sau Valens582• Pe un alt monument funerar apare un Scoris Mucapori alături de fiii
săi, Aurelius şi Sabina, dar şi un Aurelius Eftepir, împreună cu Valens şi Sabinianus5 8 3. Existenţa
unei aşezări autohtone postulate chiar de la Pârvan5 84 este, prin urmare, bine atestată la Tropaeum. O
convieţuire a tradiţiilor geto-dace cu cele greceşti şi romane la cumpăna celor două ere are o
dublă semnificaţie: pe de-o parte atragerea populaţiei indigene la valorile romane, iar pe de altă
parte păstrarea unei culturi specifice, cu influenţe locale puternice. Pe acest fond, impunerea de
facto a autorităţilor romane în regiune a antrenat şi populaţia băştinaşă. O distrugere a aşezării
indigene a avut loc în ultima parte a secolului I, probabil în timpul campaniei lui Cornelius
Fuscus585.
Populaţia a fost inclusă în noua aşezare civilă dezvoltată în zonă de către romani şi fortifi
cată pentru prima oară în cursul secolului al Ii-lea. Momentul exact este greu de identificat, din
cauza precarităţii informaţiilor şi a insuficientelor săpături arheologice.
Municipium Tropaeum Traiani
Incinta cetăţii este rezultatul mai multor etape de construcţie şi reconstrucţie.
Pentru perioada care ne interesează cercetările de teren au confirmat mai multe faze ale
fortificaţiei timpurii. Prima se datează la începutul secolului al II-iea. O alta este consecinţa unei
distrugeri masive din a doua parte a aceluiaşi secol. Imediat s-a trecut la refacerea zidurilor,
undeva către sfârşitul veacului al Ii-lea, când se poate vorbi de o dezvoltare spectaculoasă a
oraşului. Următoarea fază constructivă, foarte consistentă, care se păstrează în marc parte ş i
astăzi, începe în a doua parte a secolului al Iii-lea şi se încheie la Constantin şi L i c i n i u .
581

Bogdan Cătăniciu 1 979, 60.
CIL I I I . 1 22 1 4. 1 2 = ILS. 850 1 .
m CIL I I I , 1 42 1 4, I 4. «Scoris M11capori \'L"Cil annL� LX A 11re/i11s /ili11s \'i"Cil annis XX\'/ S1.1h1na /ilia
vL"cil annis XXX A ur. Eftepir uxor el i-a/es filius el Sahinian11s supcrslanle po.rnerunl" .
5 114 Pârvan 1 9 1 I . 3.
5 "5 Bogdan-Cătăniciu 1 979, 60. O altă variantă a r fi diversi unea moesică. pusă l a c a l e d e Oecehal în
timpul primului război daco-roman.
582
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Cu aceste repere bine precizate, putem construi un parcurs al sistemului de fortificaţii
pentru oraşul Tropaeum Traiani în secolele I-III.
Planul iniţial al incintei a fost unul regulat şi a fost surprins de fotografiile aeriene în
partea centrală a oraşului romano-bizantin, pe o poziţie mai înaltă decât restul cetăţii, având
dimensiunile de 250/ 1 50 m5 x 6 .
Acest tip de aşezare este caracteristic şi fortificaţi ilor militare timpurii, ceea ce pune în
discuţie exi stenţa aici a unor unităţi militare 5 x 7 • O prezenţă armată a fost presupusă la Tropaeum
Traiani 5 xx . avansându-se ca argumente câteva infonnaţii despre activităţile unor militari în zonă.
Dintr-o inscripţie votivă dedicată lui Neptun rezultă că detaşamente ale legiunilor a V-a Macedonica
şi I Italica au acţionat aici sub conducerea unui centurion, probabil în timpul invaziei costoboce
din l 70 5x9 . Cu toate acestea, o prezenţă de lungă durată şi constantă a unui detaşament militar nu
se poate verifica la Tropaeum Traiani, cel puţin până în secolul al III-iea.
Această primă fortificaţie ar putea aparţine totuşi unei aşezări civile5 90 . Este posibil ca ea
să corespundă ridicării la rang municipal a oraşului, la o dată care să fie marcată de o stare de
linişte generală la nivelul Imperiului.
Aşezarea dezvoltată la începutul secolului al II-iea a fost considerată un simplu vicus 5 91 .
Posibila fortificare înainte de accederea la statut municipal, dar şi epitetul imperial purtat sunt
recomandări puternice pentru a o considera civitas încă din prima sa fază de existenţă592 •
După un devastator incendiu pus pe seama invaziei costobocilor din I 70 a avut loc o
importantă reconstrucţie a incintei timpurii de la Tropaeum. Epigrafie, dar şi arheologic şi
literar, avem suficiente dovezi ale impactului violent pe care evenimentele din acest an l-au avut
asupra locuitorilor şi incintei din municipiul Tropaeum Traiani. Odată cu refacerea zidurilor, la
Tropaeum Traiani începea cea mai prosperă perioadă din i storia oraşului, fapt atestat de stilul de
construcţie complex şi costisitor folosit în această etapă 5 9 3 .
Bunăstarea urbei a durat până către jumătatea secolului al Iii-lea, când atacurile externe,
dar şi sărăcirea populaţiei au dus la un ireversibil proces de decădere. De acum datează şi noua
incintă, care a avut ca nucleu cetatea timpurie. Aceasta, în confonnitate cu normele de construcţie
din regiune de la sfârşitul secolului al III-iea şi de la începutul secolului al IV-iea, era prevăzută
cu ziduri puternice, apărate de turnuri semicirculare exterioare 5 94 . Incinta romano-bizantină,
începută de la Aurelian şi încheiată la Constantin şi Liciniu, a avut, la rându-i cel puţin trei faze
de construcţie până în secolul al VI-lea 59 5 .
"86 Bogdan-Cătăn iciu 1 9 79, 53; I . Bamea 1 979, 228.

Pe �tru dimens iunile zidurilor din această primă etapă ş i a altor elemente de fortificare a se vedea
Bogdan Cătăniciu 1 979, 4 8 .
m Vulpe 1 93 8 , 1 70; I . Bamea 1 9 77. 62; I . Bamea I 9 7 9 . 2 2 7 . U lt imul autor consideră că pe lângă un
castru de unitate auxiliară ar fi luat fi inţă un virns din care a rezultat municipiul Tropaeum Traiani.
5 8 9 Toc ilescu 1 903, 3 I . Pentru alţi soldaţi sau ofiţeri menţionaţi la Tropaeum Traiani a se vedea Pârvan
1 9 1 1 . 1 0 . n. 4; Cil l I I , 1 42 1 4. 6; 1 42 1 4, 8 .
590 Bogdan Cătăniciu 1 9 79, 5 3 .
" 9 1 Pârvan 1 9 1 1 , 3 ; Vulpe 1 976, 292-293 ; I . Barnea 1 9 77, 262.
59:' Popescu 1 964, 1 8 7; Suceveanu 1 977, 72; Bogdan Cătăniciu 1 9 79, 62.
5 9 3 Bogdan Cătăniciu 1 9 79, 62. Turnul de poartă, care se datează din această perioadă. a fost construi t
î n opus q11adrat11111. u n stil arhitectonic m a i costisitor.
)94 Si tuaţii identice se întâlnesc la Troesmis, Dinogetia, Noviodunum, Capidava. Vezi pentru această
inci !"ltă romano-bizant ină Papuc 1 979, 64-77; Bogdan Cătăniciu. Mărgineanu-Cârstoiu 1 979, 95- 1 07.
) 9 5 Bogdan Cătăn iciu 1 9 79, 59. Există şi o inscripţie descoperită la Tropaeum Traiani care menţio
nează o refacere a fi111damentis a incintei şi încheierea lucrărilor la 3 1 6 : CIL Ill, 1 3 734. Este vorba, cel
587
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Principala întrebare în j urul căreia gravitează interesul majorităţii cercetătorilor acestui sit
este legată de momentul obţinerii titlului de municipium.
O municipalizare ab initio a fost considerată ca foarte posibilă încă de la descoperirea
inscripţiei cu Traianenses Tropaeenses 5 96 . Denumirea aceasta îngloba, cel mai probabil, întreaga
populaţie a oraşului, şi nu doar cives Romani. Un municipiu latin putea avea cetăţeni romani,
dar şi necetăţeni, conform teoriei lui Saumagne, care îl contrazicea pe Th. Mommsen, susţinut
de majoritatea cercetătorilor germani. De aici s-a ajuns la ideea că puteau să fie denumiţi prin
formula respectivă locuitorii municipiului de drept latin, apărut încă de la Traian597• Momentul
municipalizării oraşului a fost căutat şi în timpul lui Marcus Aurelius, în urma atestării unor
magistraţi municipali598. Variantele mai vechi avansau şi o posibilă ridicare în rang de la Severi 5 99.
Din păcate, informaţiile pe care le deţinem în acest moment, în lipsa unei legi municipale
sau a altor inscripţii specifice, ne permit doar să speculăm. Totuşi, dacă ar fi vorba de un
municipiu încă de la Traian, ne întrebăm cum de el nu apare în nici un izvor antic timpuriu.
Poziţia sa poate că nu era una de interes militar deosebit, dar cel puţin rangul ar fi trebuit să
atragă atenţia. În plus, instituţiile de conducere din oraş sunt databile începând cu Marcus
Aurelius. Pentru mai bine de o jumătate de secol, de când se presupune a fi căpătat rangul
municipal, nu există nici o informaţie sigură. Singura inscripţie discutabilă este cea în care este
menţionat Aelius Castus, duumvirul care ar fi putut activa în 1 1 4, sau, la fel de bine, poate fi
plasat şi la 1 95600. Fără a da un verdict în spinoasa problemă a statutului juridic al cetăţii, având
în vedere faptul că între acest magistrat şi următorul duumvir datat cu precizie este o distanţă
apreciabilă în ani (de la 1 1 4 la 1 70), dar şi din cauza lipsei oricărei alte mărturii documentare,
singura dovadă mai clară a municipalizării oraşului Tropaeum Traiani încă din timpul
fondatorului rămâne cea adusă de B. Galsterer Kroll601 . Cercetătoarea germană demonstrează
teoretic apariţia apelativelor împăraţilor în inscripţiile ce evocă unele municipii şi coloni i, ca în
cazul Tropaeum Traiani602.
Se cunoaşte deja destul de bine că integrarea teritoriilor romane de la Dunărea de Jos,
proaspăt anexate, s-a făcut treptat, de la vest la est. Am văzut foarte bine că primul municipiu
apărut pe sectorul dunărean care ne interesează a fost Viminacium, în timpul lui Hadrian.
Contribuţia lui Traian se regăseşte doar în ceea ce priveşte coloniile şi câteva fundaţii cu

mai probab i l , de extinderea cetătii şi de constru i rea unor porţiuni pe care nu ex ista anterior forti ficaţie. O
parte din ziduri le fazelor timpurii este exact sub linia incintei constantiniene.
w � Toc i lescu 1 903, 3 5 ; Vezi apoi Dorutiu-Boilă 1 9 78, 245-247; Bogdan Cătăniciu 1 979, 53. 60-62;
Suceveanu. Bamea 1 993, 1 66; Suceveanu 1 995. 1 4, unde se face şi un scurt istoric al argumen telor în
favoarea acestei datări pentru promovarea munic ipală.
�97 Bogdan Cătăn iciu. în w-.... · w. cimec. ro!A rheologieltropaeum.
m Popescu 1 964, 1 85 .
599 Pârvan 1 9 1 1 , 1 1 considera c ă munic ipalizarea ar fi avut loc abia de la Septimius Severus sau chiar
Caracalla.
600 Poenaru-Bordea 1 964, 1 07. nr. 5.
60 1 Galsterer Kroll 1 972. 92-93 .
"°2 Avem, spre exemplu, oraşele U lpianum sau Aelianum din Moesia Superior. Primul a fost fondat de
Traian ca un centru al exploatării min iere din regiune. obţinând statut municipal de la Hadrian . Cel de-al
doilea, neidentificat până acum pe teren, a obţinut rangul de municipium cândva după Hadri an . Î n caLtmle
date este vorba despre fondatorii aşezărilor respective. care vor fi fost promovate la statut municipa l de
urmaşi i lor. Aşa se pare că au stat lucruri le şi la Tropaeum Trai ani .
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caracter grecesc, care se încadrează într-o altă categorie de oraşe. Nici în Moesia Inferior sau
Moesia Superior, nici în Dacia, nu se cunoaşte vreun municipiu databil în timpul lui Traian. Era
oare posibil ca într-o regiune în care abia se consolida sistemul de apărare să poată fi ridicată la
rang municipal o aşezare care nu trădează o dezvoltare impetuoasă la sfârşitul secolului I?
Condiţia necesară municipalizării unei comunităţi era exi stenţa unui nucleu consistent şi stabil
de cetăţeni romani, eventual a unei corporaţii. Î n plus, pe linia Dunării de Jos afirmarea unor
aşezări de dimensiuni mai consistente era în stadiul incipient. Abia de la Hadrian procesul de
muni cipalizare capătă substanţă, ce-i drept ca urmare a politicii active duse de Traian în zonă603 .
Oare valoarea de simbol a acestui loc a fost hotărâtoare în decizia de a încălca uzanţele în
promovarea unui oraş roman într-un amplasament nu pe deplin sigur? Asta cu atât mai mult cu
cât nu exista o garnizoană stabilă în oraş. De altfel, aşa cum vom vedea în capitolul următor,
nici unul dintre magistraţii oraşului nu a făcut parte din structurile armatei romane. Se cunoaşte
foarte bine rolul pe care îl aveau veteranii printre notabilii oraşelor de pe cuprinsul Imperiului.
Se pare că Tropaeum Traiani, având în vedere şi caracterul non militar al aşezării de aici, nu a
beneficiat de aportul acestei categorii sociale, cu toate că sunt consemnaţi epigrafie câţiva
veterani604 . Un oraş devenit municipiu de la Traian, din considerente de ordin militar şi politic,
fără ca veteranii să joace un rol deosebit în conducerea sa, ni se pare puţin probabil.
Luând în calcul izvoarele de care dispunem în acest moment, mai ales cele legate de
instituţiile municipale şi de argumentele aduse mai sus, cel mai devreme putem vorbi de
municipalizare în timpul lui Hadrian. Atestarea unui duumvir în 1 70, coroborată cu recunoscutul
conservatorism al împăratului Antoninus Pius în acordarea de ranguri municipale oraşelor
provinciale ne determină să propunem prima variantă. Cu titlu ipotetic, o promovare în primii
ani de domnie ai lui Marcus Aurelius este o altă soluţie.
Argumentaţia pentru formula Traianenses Tropeenses, prin care se autointitulau locuitorii
acestei cetăţi, ar fi putut reprezenta recunoştinţa localnicilor acestei civitas pentru acordarea
dreptului latin acestei aşezări înainte de obţinerea dreptului municipal. O situaţie analogă
întâlnim, de exemplu, în Africa. Oraşul Mactar era calificat drept civitas în 1 69, dar dispunea de
dreptul latin încă de la Hadrian, de unde şi particula A elia din denumirea sa. De la Marcus
Aurelius a fost promovat la statut colonial, ocazie cu care şi-a adăugat şi apelativul Aurelia6 05 .
Şi la Tropaeum Traiani ar putea fi aceeaşi situaţie. Î n concordanţă cu practica din Imperiu
conform căreia dreptul latin se putea apl ica şi acelor civitates care nu aveau acces la statutul
municipal60(', Traian ar fi putut acorda dreptul latin odată cu întemeierea aşezării, pentru ca, mai
tărziu, după consolidarea nucleului de cetăţeni romani, Hadrian să acorde rangul de municipium.
Aceeaşi strategie ar fi putut fi aplicată şi de Marcus Aurelius, cu toate că, varianta Hadrian ni se
pare cea mai plauzibilă.
603

În urma politicii de municipalizare duse de Hadrian la nivelul Imperiului, care a fost, în mare parte,
consecinţa măsurilor luate de antecesorii săi, au rămas cel puţin 1 1 colonii şi 2 1 de municipii, mai ales în
Africa: Boatwright 2000, 3 9-40 .
60�
Alta este situaţia în oraşe în care elementul militar a avut un rol determinant în dezvoltarea comuni
tăţii: vezi, spre exemplu, Troesmis, unde sunt mai mulţi veterani sau fii ai acestora printre notabilii urbani:
JSM V, 1 48 , 1 54, 1 5 6, 1 5 8 . JSM II, 244 (80); la Oescus, CIL lll, 1 44 1 6 JLBulg 1 8 ; Mateescu 1 9 1 5 , 36;
Besevliev 1 952, 86. Vezi mai nou pentru veteranii din oraşele moesice Krolczyk 2005, 1 27- 1 54 (pentru
Trofraeum Traiani vezi pagina 1 5 1 ) .
0 5 Vezi Briand-Ponsart 2005, 1 07.
606
Chastagnol I 990a, 3 5 6 .
=
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Municipium Tropaeum Traiani nu era o aşezare orăşenească foarte întinsă, aşa cum reiese
din destul de puţinele date arheologice de care dispunem din această perioadă a cetăţii. Într-un
spaţiu destul de redus erau concentrate sediile principalelor magistraturi, templele şi reşedinţele
cetăţenilor.

În concluzie, statutul de municipium căpătat de Tropaeum Traiani îl recomandă ca un
centru de maxim interes în zona Dobrogei romane, în ciuda faptului că izvoarele literare nu îl
menţionează foarte des.
Ruinele cetăţii sunt corelate cu monumentele ridicate în cinstea victoriilor romane
împotriva dacilor şi a aliaţilor lor. Monumentul triumfal, altarul şi un mausoleu formează un
complex unic în regiunea Dunării de Jos, în legătură cu care a evoluat şi aşezarea civilă de aici.
Pe locul unei foste aşezări geto-dace s-a dezvoltat o comunitate civilă, alcătuită din colonişti,
veterani şi din populaţia deja existentă, cu statut de civitas, devenită municipium de la Hadrian
sau de la începutul domniei lui Marcus Aurelius.
O nouă criză pentru Tropaeum Traiani, după invazia costobocilor din 1 70, a avut loc în a
doua jumătate a secolului al Iii-lea. Urmarea principală a fost lărgirea incintei, în sud-est, cu o
nouă aripă, în contextul acceptării în Imperiu, cafoederati, a goţilor607• Lucrarea s-a încheiat, cel
mai probabil, sub Licinius şi Constantin.
Sfărşitul oraşului se poate plasa, în concordanţă cu situaţia înregistrată în majoritatea
aşezărilor dunărene, către sfărşitul secolului al VI-lea sau începutul celui următor608. Acum, în
perioada târzie, oraşul este amintit ca Civitas Tropaeensium609 •
Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale
Evoluţia aşezării de la Tropaeum Traiani poate fi cel mai bine surprinsă urmărind
circulaţia monetară din zonă. Monedele databile în primele trei decenii ale secolului al III-iea au
fost descoperite într-un procent foarte semnificativ6 10. E dovada suplimentară a perioadei de
prosperitate maximă a oraşului în timpul Severilor, în conformitate cu situaţia din întreaga
regiune a Dunării de Jos. O confirmare a importanţei standardului de viaţă al locuitorilor tropeeni
este descoperirea unor importante segmente din sistemul de aducţiune a apei61 1 . În plus,
legăturile comerciale dintre oraş şi regiunea limes-ului dunărean este evidentă, în condiţiile în
care traficul fluvial încuraja aceste schimburi. Nici relaţiile cu cetăţile greceşti nu trebuie mini
malizate, asta cu atât mai mult cu cât se cunoaşte că la Tropaeum Traiani şi în teritoriul său
exista un puternic nucleu grecesc, aşa cum arată documentele epigrafice. De altfel, drumurile care
veneau dinspre Tomis şi Callatis şi care se îndreptau către Dunăre treceau prin Tropaeum Traiant 1 � .
Atelierele proprii, fie de ceramică6 1 3 , fi e de prelucrare a pietrei, sunt semnul unui cl imat
de linişte şi dătător de si guranţă pentru locuitori614.

607 Suceveanu, Bamea 1 99 1 , 20 1 -202.
Mls

1 968, 4 1 0-4 1 1 .
3 1 5 -3 1 7 ) şi 1 7 1 .
La nivelul anului 1 980, acest procent
Ştefan 1 972, 43-53 .
Bărbulescu 200 I . 1 2 1 .

Poenaru-Bordea

609 /GLR 1 70
61 0
61 1

61 2
w

( an i i

era de c irca

4 1 %:

Oberlănder-Tâmoveanu

1 980. 2 5 2 .

Pentru ceramica din acest centru a se vedea Bogdan Cătănicn1. Hamea 1 9 79. 1 7 7 -2 2 6 .
6 1 4 Se remarcă în special capitelurile prelucrate aici. fapt ce reiese din evoluţia speci lică acestora

lipsa unor analogii complete cu alte

centre ( c f. Mărgmeanu-Cârstoiu. Bamea
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D. Fundaţiile greceşti Marcianopolis şi Nicopolis ad Istrum
I. Preambul
Politica de urbanizare greacă în Balcani a fost un proces amplu şi foarte important în
detenninarea coordonatelor de dezvoltare a zonei , la care au contribuit mai mulţi împăraţi
romani. La începutul secolului al II-iea, după cucerirea Daciei , în Moesia şi Thracia, condiţiile
favorabile dezvoltării urbane şi a relaţiilor economice au crescut simţitor. Î ncepea primul
moment de cotitură de după epoca lui Augustus, o nouă fază în evoluţia zonei 6 1 5 • Î ntr-o regiune
în care, cultural vorbind, tonul era dat de cetăţile greceşti de pe litoralul pontic, împăraţii au
fondat oraşe ce dispuneau de constituţii greceşti, însă cu un statut juridic destul de ambiguu.
Aceste po/eis greceşti au fost preferate oraşelor cu specific roman tocmai datorită apropierii de
tradiţia din zonă6 1 6 . La nivelul Imperiului, Augustus opta pentru acest tip de fundaţii cu specific
grecesc 6 1 7 •
Pentru zona dintre Haemus şi Dunăre, Traian a implementat această categorie de oraşe, cu
o eficienţă pe care o vom identifica mai jos. Î mpăratul Antonin a transformat între 1 06 şi 1 1 4
circa 1 O puncte strategice şi economice importante în oraşe înfloritoare. Amintim doar
Nicopolis ad Nestum, Traianopolis, Ni copolis ad Istrum sau Marcianopolis. Ultimele două au
intrat la sfârşitul secolului al III-iea în componenţa Moesiei Inferior.
Criteriile menţionate în capitolul anterior, aplicabile la oraşele romane din zonă, nu vor
putea fi folosite în aceleaşi condiţii la fundaţiile greceşti ale lui Traian, Marcianopolis şi
Nicopolis ad Istrum, al căror specific impune o altă abordare.
II. Marcianopolis
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
La începutul secolului al II-iea, pe locul actualului sat Reka Devnja, Traian a fondat un
oraş care a luat numele surorii sale, Marcia6 1 8 • Legenda care ar fi stat la baza fondării acestei
aşezări este povestită de către Iordanes, probabil auzită la rându-i din alte surse, mai timpurii 6 1 9 •
Izvoarele antice îl menţionează ca pe unul dintre centrele importante din zonă, mai ales
din punct de vedere comercial. Î n ciuda oricăror aspecte simbolice pe care romanii puneau preţ,
pragmatismul lor îi aj uta în alegerea poziţiilor ideale pentru noile fundaţii. Important punct de
legătură între sudul Balcanilor şi linia Dunării, localitatea este amintită în izvoare sub mai multe
forme. Î n Tabula Peutingeriana62 0 apare ca Marcianopolis, la fel ca şi la Ammianus
Marcellinus 6 2 1 , în Notitia Dignitatzm/ '22 sau la Iordanes 623 • Marcianopoli este numele sub care
apare în Itinerariul Antonin 624 , în vreme ce forma grecească M a pKwvourroA.1s este întâlnită la
615

Goceva 1 984, 2 1 5
Ruscu 2007, 2 1 5 şi n. L cu bibliografia aferentă.
6 1 7 Augustus a fondat în Epir un oraş cu aceleaşi caracteristici, numit N icopol is.
rn Marcia a fost sora mai mare a lui Traian. fată de care împăratu l a avut o deosebită afecţiune. A trăit
până în 1 1 3 - 1 1 4. Î ntemeierea unor aşezări cu numele membrilor familiei sale era, pentru Traina, un lucru
comun. Colonia Marcia Traiana Thamugadi, din N umidia, a fost una dintre coloniile ridicate în c instea
părinţilor săi , Marcia şi M. U lpius Traianus, dar şi pentru sora sa Marcia. Vezi Gascou 1 982, 1 74- 1 75 .
<> 1
9 Pentru detalii şi pentru teoriile care s e vehiculează î n istoriografie a s e vedea Gerov 1 975, 50-5 1 .
(>20
JTa b . p rnt„ segm. V I I I .
62 1
Amm„ XXVII. 4. 1 2.
<' 1 6

()��

.

Nat. D1gn. , Or. , X I , 34.
lord„ Get. , 92 - 93 .
624
ltin. Ant. , 228.
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Zosimus625, la Procopius din Caesareea626 şi la Theophilact Simocatta627• În inscripţii latine,
numele oraşului este redat ca Marcianopolis sau civitas Marcianopolitanorom, iar în cele greceşti,
MapKtavo(u)noÂ.t<; sau TJ noÂ.i<; MapKtavonoÂ.t 'tWV. Pe monede, cel mai des apare

MAP.KIANOTIOJ\.ITQN.

Istoricul cercetărilor
Ca mai toate ruinele din această parte a Balcanilor, aşezarea de la Devnja a atras atenţia
prima oară în timpul războiului ruso-turc din 1 829. Un ofiţer rus, Tepliakov, a fost cel care s-a
arătat interesat de situl şi de monumentele care se puteau observa în acea vreme. Von Blaremberg a
fost primul care a identificat aşezarea ca fi ind Marcianopolis. După câteva decenii, cercetările
iniţiate de F. Kanitz şi Jirecek au scos la lumină o parte din zidurile edificiilor, dar şi sarcofage
şi inscripţii. În 1 898, H. Hard, profesor de geologie de la Universitatea din Viena, împreună cu o
echipă de arheologi au încercat să scoată la lumină o parte dintre zidurile oraşului Marcianopolis.
Cercetările arheologice care au avut loc aici au antrenat câţiva arheologi renumiţi ai
Bulgariei. Din păcate, amploarea săpăturilor nu a fost foarte mare şi, din acest motiv, multe
dintre edificiile oraşului au rămas necunoscute. În 1 95 8 a fost dezvelită o parte din zidul de
incintă, cu două tumuri628• Între anii 1 95 8 şi 1 96 1 G. Tontcheva a efectuat săpături de salvare în
zonă, în urma cărora a reuşit scoaterea la lumină a unor locuinţe de epocă creştină629, dar şi a
amfiteatrului. Până în 1 964 săpăturile au continuat cu regularitate. Între 1 976 şi 1 986 a mai fost
săpată o mare vil/a urbana, care se datează la începutul secolului al IV-iea. Din acest moment
cercetările arheologice nu au mai fost efectuate sistematic.
Geneza oraşului
Oraşul Marcianopolis a fost ridicat la 27 km vest de cetatea Odessos, după al doilea
război dacic. Materialele arheologice recuperate constituie argumente veridice în susţinerea ideii
că a suprapus probabil o aşezare tracă630.
Pentru secolul al Ii-lea nu se cunoaşte planul cetăţii, dar se poate presupune că principiile
constructive erau aceleaşi ca la mai toate fortificaţiile care s-au ridicat în această perioadă. Cât
priveşte edificiile interioare, în afară de ceea ce se mai păstrează in situ, pe o monedă dintr-un
tezaur sunt prezentate stilizat imagini cu piaţa şi cu porticurile ce o înconjurau, dar şi cu un
templu situat în centrul oraşului63 1 . Construcţiile din agora şi din centrul social-politic al
oraşului au fost probabil opera comună a primilor împăraţi, pornind de la fondatorul Traian. În
schimb, incinta a fost, ca şi în cazul Nicopolis ad Istrum, opera lui Marcus Aurelius. Invaziile
costobocilor din 1 70 au făcut necesară construirea unui sistem de protecţie a civililor6J2. Aria
oraşului era una dintre cele mai mari din Tracia (circa 48,5 ha)6 33.

625

O,

Zos . , I , 42, 1 ; I V , 1 3 .
Proc ., Aedif., I V , 1 1 .
627
Theoph. S i moc . , Hist. I. 8, 1
628
Gerov 1 97 5, 52 şi n. 39.
m Tontcheva 1 965. 79.
630
Gerov 1 975, 5 3 . De menţionat doar că in apropiere se află o necropolă atribuită Hallstatt u l u 1 .
631
Se poate ca acel templu să fie al zeiţei Tyche, cea care este reprezentată pe mai multe monede de la
Marcianopolis: Gerassimov 1 965, 256.
632
Rousseva Slokoska 1 996, 302.
633
T. I vanov, Ivanov 1 994, 1 6 1 .
626

.

O.
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Locuitorii erau atât greci, cât şi romani şi traci. Limba vorbită în oraş era greaca, la fel
cum şi instituţiile conducătoare erau caracteristice unei comunităţi de factură grecească.
Emigranţii provenind din Grecia şi din Asia M inor au constituit majoritatea locuitorilor acestui
oraş, aşa cum vom vedea că s-a întâmplat şi la Nicopolis ad Istrum634 • Aceştia au dezvoltat o
cultură elenică de factură microasiatică, în concordanţă cu trăsăturile altor oraşe din Tracia.
De la Commodus a obţinut dreptul de a bate monedă635 . Imaginea guvernatorului Caecilius
Maternus636 , identificată pe materialul numismatic, arată că acest oraş fusese, într-o primă fază,
parte a provinciei Tracia. Cel mai probabil între 1 87 şi începutul domniei lui Septimius Severus,
Marcianopolis, cu teritoriul aferent, a fost cuprins între graniţele M oesiei lnferior637 . Cauzele
trecerii sale, împreună cu Nicopolis ad Istrum, la provincia Moesia Inferior au fost de ordin
administrativ, economic 638 , dar, se pare, şi cu adânci implicaţii politice639 . Războiul dintre
Septimius Severus şi Pescenius Niger a fost determinant cel puţin în deciziile viitoare ale
împăratului care a inaugurat dinastia Severilor, dintre care modificarea graniţelor provinciale a
fost una dintre cele mai importante. Trecerea oraşului Marcianopolis la Moesia Inferior a putut
fi determinată de dorinţa guvernatorului Moesiei, fidel lui Septimius Severus, de a controla
drumul de acces de la Durostorum, unde era cantonată legiunea a XI-a Claudia, către munţii
Balcani şi de aici către Perinthus sau Byzantium640 .
Condiţia juridică a acestui tip de oraş era una foarte interesantă. Se bătea monedă cu
legenda greacă, dar cu numele guvernatorului. Mai mult, după domnia lui Caracalla împreună
cu Elagabalus, numele guvernatorului provinciei nu mai apare pe monedele emise de oraşele
trace, în timp ce la Nicopolis ad Istrum şi la Marcianopolis, care dej a făceau parte din Moesia
Inferior, se păstrează aceeaşi practică. Odată cu trecerea la noua provincie, cele două oraşe s-au
rupt total de sistemul practicat în oraşele greceşti din Tracia.
Nu există simboluri sau menţiuni caracteristice coloniilor romane şi nici alte informaţii de
natură j uridico-administrativă, fapt care intensifică ambiguitatea statutului fundaţiei traianee.
Oricum, cel mai la îndemână răspuns la această problemă este că atât Marcianopolis, cât şi
Nicopolis ad Istrum erau civitates stipendiariae, cu un statut deosebit de cel al oraşelor greceşti
de pe litoralul Mării Negre 64 1 .
Prosperitatea aşezării de la Marcianopolis a fost pusă în pericol de atacurile gotice şi a
populaţiilor aliate din 248-249 64 2 . De asemenea, marea invazie din 250-25 1 , din timpul
împăratului Decius, a afectat direct şi liniştea acestei zone.
Izvoarele antice ne amintesc de mai multe lupte pe care Claudiu al Ii-lea le-a purtat în
269 contra impresionantei armate a goţilor, în apropierea oraşului 6-B . Aceste atacuri succesive
sunt în măsură să arate atenţia de care se bucura din partea invadatorilor, dovadă a bogăţiei şi a
importanţei strategice. La sfârşitul secolului al I II-iea, în timpul lui Diocleţian, a devenit capitala
634

Vezi Gren 1 94 1 , 1 -20, dar mai ales Taceva 1 969, 1 5- 1 6 .
Pick 1 898, 1 85 , 1 89 . Numărul monedelor descoperite la Marc i anopolis este absolut impresionant,
culminând cu marele tezaur monetar descoperit în 1 929, de c irca 1 00 . 000 de piese, şi care a fost o
importantă sursă de cunoaştere a iconografiei monetare din acest centru.
3
6 6 Era guvernator al Traciei în timpul lui Commodus.
637 Gerov 1 97 5 , 5 8 .
m M ihailov 1 963, 1 2 5 .
639 Boteva 1 994, 1 6.
0
64 Boteva 1 994, 1 7.
64 1 Pick 1 8 98, 79 opina că statutul acestor oraşe nu era inferior celor riverane Mării Negre.
642 5HA , Gord. , 3 1 , 1 .
643 Zos., I , 42; SHA , Claud. , 9, 3 .
635
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noii provincii Moesia Secunda, din dioceza Tracia644 • În timpul lui Valens era considerat cel mai
important oraş din Tracia, şederea împăratului în această localitate în iama anului 368 fi ind o
64
con fiirmare m acest sens 5 .
Sf'arşitul său a fost cauzat de către avari, în 6 14-6 1 5, aşa cum s-a întâmplat cu multe dintre
aşezările de pe Dunăre.
A

Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale
Aşa cum se menţiona mai sus, ca staţie rutieră, Marcianopolis deţinea un rol important în
zonă. Se afla pe traseul drumurilor Melta-Nicopolis ad Istrum-Marcianopolis-Odessos646, apoi
Durostorum-Palmatae-Marcianopolis-Panyssos-Scatrae-Kazalet-Anchialos-Heraclea
(Perinthos). Oraşul avea edificii pub lice impresionante, aşa cum se observă din ruinele care s-au
păstrat. Unul dintre acestea era amfiteatrul ridicat în a doua parte a secolului al III-lea647. Aici se
desfăşurau jocuri şi lupte de gladiatori, fapt atestat şi de izvoarele epigrafice648• Piesele sculptate
şi reliefurile din aceste edificii sunt dovada unei aplecări speciale către estetic649•
Producţia de ceramică din acest centru, care a început să capete consistenţă încă din secolul al
II-iea, a continuat în secolele următoare cu aceeaşi eficienţă650. Aşadar, la fel ca în mai toate
aşezările din Moesia şi Tracia, cel mai înalt grad de prosperitate a fost atins în a doua parte a
secolului al II-lea şi în prima jumătate a secolului al III-iea.
III. Nicopolis ad Istrum
Dispunerea geografică; izvoarele istorice
Oraşul se întindea pe un platou înalt, la 3 km sud de satul Nikiup, districtul Tâmovo, din
Bulgaria, în stânga râului Rositsa65 1 . În lucrările geografice din secolele XVII-XVIII, bazate, în
mare parte, pe amplasamentul indicat de Iordanes, Nicopolis apare la vest de Iatrus, aproape de
satul Nikjup652.
Ridicat pentru a comemora victoria lui Traian asupra dacilor, Nicopolis ad Istrum nu
poartă acest nume din întâmplare. Oraşul victoriei de pe Istru, cum este traducerea sa, a fost
ridicat chiar pe locul unde Traian a obţinut un important succes în primul război purtat cu dacii.
Numele oficial era N1K07tOAHWV 7tp6� ' I cr-rpov653, care apare atât în inscripţii, cât şi pe
monede. La fel ca şi în cazul Marcianopolis, poziţia strategică şi comercială era de cea mai mare
importanţă. Două rute legau Nicopolis ad Istrum de Dunăre: una directă, prin Novae, iar cealaltă
644

1 930, col . 1 505.
1 0, 3 .
64 6
ltin. Ant., 228, 4 . Acest drum se lega în
645

Fluss

Zos . , I V ,

vest c u ruta Oescus-Philippopolis. iar î n est c u cea de pe l i toralul

Mări i Negre, de la Noviodunum către H istria , Tomis, Odessos, Anchialos. Pentrn o prezentare în detaliu a
se vedea Gerov 1 975, 5 1 52 .
647
Tonceva 1 98 1 , 1 38- 1 42.
64"
Un anume Narcis , gladiator d e la Marcianopolis. apare p e o inscripţie descoperită în zonă. \' ezi
IGB11/g li, 1 90- 1 9 1 ; Robert 1 940, 297.
649
Gerov 1 975, 63-64.
650
Se remarcă numeroasele opaiţe descoperite în diverse puncte din interiorul şi din afara ziduri lor de
-

incintă. Pentru tipuri le ceramice din acest centru a se vedea M incev. Georgiev 1 990. 2. B-23 7 .
651
Kazarow 1 936. col. 5 1 9.
6�2
Geografii francezi N. Sanson şi J . B . D ' Anville au realizat hărţi ale regiunii Balcan i lor în perioada
romană şi bizantină timpurie, i nspiraţi din sursele antice ( fig. 3 ).
rn

IGB11/g, l i . 60 I .

Inscripţia apare p e unul dintre primele monumente epigrafice d e l a N irnpo l i s .

respectiv p e baza unei statui a l u i Hadrian. datată în 1 36.
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prin Mclta, până Ia Oescus. Pentru legătura cu Marea Neagră exista un drum ce trecea prin
Marcianopolis, de unde pleca o ramură către Odessos, iar alta către Anchialos654 .
Acest amplasament privilegiat nu a putut scăpa nici atenţiei izvoarelor vremii. Astfel,
prima oară este menţionat Ia Ptolemeu 655 . Î n Tabula Peutingeriana numele său este redat ca
Nicopolistro 6 5 6 . Î n Cronica lui Dexippus, Nicopolis apare cu ocazia atacurilor gotice din 250
coordonate de Cniva 65 7 . Iordancs îl plasează iuxta latrum jluvium 658 • Refacerea oraşului în
timpul lui Justinian este evocată de Procopius din Ceasareea659 . Mai apare menţionat şi la
Ammianus Marcellinus 660 , la Hicrocles 66 1 şi la Theophilact Simocatta662.
Istoricul cercetărilor
Investigaţiile în acest sit au început încă din 1 8 7 1 . F. Kanitz a identificat ruinele aflate la
aproximativ 3 km de satul modem N ikiup şi la 20 km nord de Veliko Tâmovo, pe baza unei
inscripţii din 1 98, bază a unei statui de bronz a Iuliei Domna, pusă de adunarea poporului şi de
consiliul cetăţii 663 . Printre vizitatorii de seamă ai locului s-au numărat cehul C. Jirecek, în 1 878,
ca şi compatriotul său K. Skorpil. Tot la sfârşitul secolului al XIX-lea, arhitecţii A. Tomiov şi G.
Korazev au oferit informaţii utile despre fragmentele arhitecturale care s-au găsit la suprafaţă.
Săpăturile, sporadice pentru început, au fost conduse pentru scurt timp de epigrafistul
francez G. Seure (iulie-octombrie 1 900). El a fost urmat de T.V. Dobrouski ( 1 906- 1 909).
Prima documentare consistentă a început în 1 945, în perioada în care conducătorul lucrărilor a
devenit T. Ivanov. Î ntre 1 966 şi 1 968 şi între 1 970 şi 1 984, distinsul cercetător bulgar a condus
şantierul arheologic de la Nicopolis sub egida Academiei Bulgare. Din 1 98 5 până în 1 992, după
o iniţiativă a directorului Institutului de Arheologie de la Sofia, V. Velkov, o echipă bulgaro
engleză a continuat cercetările în fortificaţia de la Nicopolis 664 . Universitatea din Nottingham,
Institutul de Arheologie din Sofia şi Muzeul din Tâmovo au fost instituţiile implicate în acest
proiect, care a dat rezultate dintre cele mai însemnate în cercetarea sitului . A urmat o a doua
etapă de colaborare între Universitatea din Notthingham şi Institutul de Arheologie împreună cu
Muzeul Naţional Bulgar, începută în 1 996, în nnna căreia s-au intensificat cercetările în hinterlandul
oraşului 665 .
Geneza oraşului
Despre situaţia aşezării în secolul I nu se cunoaşte mai mm1c. Cel mai probabil, a1c1
locuiau comunităţi de traco-geţi care însă nu au evoluat către entităţi politice importante.
Dovadă a slabei implicări a populaţiei native în procesul politic, dar şi în economia zonei este
numărul redus de mărturii arheologice care să le ateste prezenţa. Doar cantităţi reduse de
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Goceva 1 984, 2 1 6 .
Ptol . , III, 1 1 , 7. Geograful contemporan cu Traian n umeşte localitatea Nikopolis ad Haemus.
1Tab . peut. , segm. VI.
Dexippus, fr. 22( 1 6 ) .
lord„ Get. , 1 0 1 , 267. Aici apare ca Victoriae civitatem.
Proc. , A edif., IV, 1 1 , 5 .
Amm., XXXI, 5 , 1 6.
Hierocles, Synecdmus, 636.
Theoph. S imoc . , Hist. , VII, 1 3 , 8 .
Rousseva S lokoska 2002, 9.
Poulter 1 994, 1 89- 1 9 1 .
Poulter 2002, 1 7 .
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ceramică tracă au fost găsite pentru un interval cronologic destul de limitat ( 1 1 0- 1 30)666. Acestea ar
fi argumente pentru susţinerea opiniei, de acum generalizate, că Nicopolis ad Istrum nu a suprapus o
h
w
aşezare auto tona667 .
Numele complet, Ulpia Nicopolis ad lstrum, apare pe mai multe inscripţii şi diplome
militare668• A făcut parte din Tracia până când, după vizitele împăraţilor Septimius Severus şi
Caracalla şi după modificarea graniţelor dintre Tracia şi Moesia Inferior, a fost inclus în ultima
provincie669• Data exactă a trecerii la noua provincie este greu de precizat, cu toate că mai multe
ipoteze au fost deja emise în istoriografie670.
Inscripţiile greceşti denumesc acest oraş cu termenul de polis, iar cele latine, civitas6 71 •
Nu este foarte aproape de Dunăre, dar constituie cea mai bună legătură a provinciei Tracia cu
drumul magistral dunărean, care, în momentul fondării, nu se mai afla pe frontieră. Ridicarea sa
a avut loc probabil pe la 1 1 0 p.Chr„ după model grecesc672, mai precis după standardele polisului
grec din Asia Mică.
A fost populat cu veterani din legiunile folosite în luptele contra dacilor şi cu colonişti din
Orientul grecesc, dar şi cu traco-daci673 . Atât elita, cât şi numeroşi membri ai claselor mij locii şi
de jos erau de origine din Asia Mică şi mai ales din două cetăţi: Niceea şi Nicomedia674. Limba
de bază era greaca. Compoziţia etnică a populaţiei de aici ne îndreptăţeşte să credem că se poate
vorbi mai degrabă de o elenizare decât de o romanizare a regiunii . De altfel, fundaţiile greceşti
ale lui Traian au fost focare de răspândire a limbii greceşti şi totodată foarte utile căi de
elenizare a tracilor autohtoni. Dacă limba latină şi, implicit, procesul de romanizare erau strâns
legate de zona limes-ului, sub Antonini şi Severi se poate vorbi deja de o graniţă între zona
greacă şi cea latină, care însă nu separa folosirea limbilor vorbite şi nici nu marca o distincţie
etnică. Era vorba de utilizarea literară a limbii, o frontieră între epigrafia greacă şi cea latină6 7 5.
O inscripţie din 227 p.Chr„ un album al colegiului dionisiacilor, cuprindea nume romane,
greceşti, trace, daco-gete676. 90% erau antroponime latine, iar 2/3 din purtătorii acestor nume
erau cetăţeni romani677• Chiar dacă locuitorii acestei civitas erau, în mare parte, necetăţeni, cei
care au devenit cives Romani au fost înscrişi în tribul Sergia, tribul lui Hadrian. Traian înscria
locuitorii noilor sale fundaţii în tribul Papiria. Situaţia înregistrată la Nicopolis ad lstrum poate
fi consecinţa faptului că definitivarea organizării interne a oraşului s-a petrecut abia în primii ani
ai domniei lui Hadrian. Este, de fapt, o confirmare a ideii care a reieşit din cercetarea mai multor
oraşe de la Dunărea de Jos. Activitatea lui Traian a constituit impulsul pentru procesul de

666

2003, 204.
2002, 3 1 , cu discuţii
Paribeni 1 925, 1 6 şi n. 5 .

Poulter

667 Vladkova
668

mai l argi despre acest subiect. Vezi şi Ruscu

2007.

M9 B. Gerov emite ideea c ă această translaţie a avut loc între anul 1 87 ş i primii ani d e domnie ai lui

Septimius Severus. moment în care Mesarnbria a trecut la Tracia: Gerov
Gudea 1 997. 56.
1170 Velkov

1 987, 243 ( an u l 1 97 p.Chr.); T. Ivanov 1 983,
p.Chr. ) ; Rousseva S lokoska 1 99 1 , 299 (între ani i 1 87 şi 1 93 ) .
117 1 Zahariade, Gudea

6 7 2 Poulter 1 999, 1 4.
67 3 Zahariade , Gudea

1 40; T.

1 997, 52.

1 997, 5 8 .
1 969, 1 1 6- 1 1 7.
1175 Gerov I 980b, 34.
6
6 7 CIL I I I, 1 2342 ( 6 1 4 5 ). 1 2346, JGBulg l i , 7 1 9.
1177 Vulpe 1 976, 309.
674

Taceva
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urbanizare în regiune. Fructificarea a venit de la Hadrian, în momentul în care diferitele
comunităţi au căpătat o maturitate juridică şi urbanistică.
Planul iniţial al oraşului a fost proiectat după regulile castramentaţiei romane timpurii 678 .
Cele două străzi principale, cardo maximus şi decumanus maximus, au fost identificate, ultima
cu o deviaţie către nord-est de circa 4°3 0 ' , fapt care a dus la concluzia că ridicarea oraşului a
început înainte de echinocţiul de toamnă, respectiv de ziua împăratului Traian, la 1 8
.
septemb ne 6 7 9 .
Piaţa oraşului, agora, avea o formă rectangulară, orientată est-vest, cu dimensiunile de
l 30,50x79,30 m, respectiv cu o suprafaţă de 1 ,035 ha680 . Arhitectura sa se asemăna cu cea a
oraşelor Asiei Mici (fig. 25 şi fig. 26). Avea un portic cu coloane, care înconjura întreaga piaţă.
O impresionantă galerie de statui ale împăraţi lor şi ale familiilor lor, ale guvernatorilor Traciei
şi Moesiei Inferior, dar şi ale membrilor familiilor importante d in oraş era expusă în acest
spaţiu. Î ncepută încă de la Traian, agora a fost definitivată de urmaşul său, Hadrian, sau cel mai
târziu în timpul lui Antoninus Pius681 . B asilica urbană (basilica civilis) se afla în nordul pieţei.
În vest se găsea bouleuterion-ul, unde se reunea consiliul cetăţii 682 . La sud de acest edificiu se
înălţa un odeon 683 . Construcţia, cu o arhitectură interesantă şi practică, putea găzdui circa 400 de
spectatori 684 (fig. 27).
Sistemul de alimentare cu apă al oraşului era compus din mai multe surse685 . Cea mai
importantă se afla la 26 de km ( satul Mussina), iar apa era colectată într-o cisternă descoperită la
circa 1 50 de m vest faţă de zidul occidental686 . Erau alimentate cu apă mai toate edificiile publice
şi private din oraş, aşa cum o demonstrează reţeaua de conducte care forma o ţesătură deasă pe
sub nivelul străzilor.
Cât priveşte incinta oraşului, cel mai probabil, construcţia acesteia a început în a doua
jumătate a secolului al II-iea, poate chiar în ultimul său sfert. Problemele grave cauzate de invazia
costobocilor din 1 70 au făcut necesară reconstrucţia edificiilor care au avut de suferit în timpul
lui Marcus Aurelius. Inscripţiile amintesc de începerea refacerii oraşului prin 1 75 687 . Tot acum a
început şi construcţia zidului de incintă. După 1 70, mai multe oraşe din regiune au fost nevoite
să îşi ridice sau să îşi refacă fortificaţiile. În situaţia dată se aflau Augusta Traiana, Philippopolis,

m

Zahariade. Gudea 1 997, 58. Pentru planul urbanistic al oraşului a se vedea Kamenarov 2002, 7 1 -80.
Ridicarea unui nou oraş se făcea luându-se în calcul mai multe elemente printre care orientarea faţă
de răsăritul soarelui. Una dintre datele propice era echinoqiul de toamnă (22 septembrie) . Aceeaşi situaţie
se întâlneşte şi la Timgad. colonia întemeiată în anul I 00. în c instea membrilor familiei lui Traian .
Ritualul d e fondare al oraşului a avut loc î n apropierea datei d e 1 8 septembrie. Vezi T . I vanov l 987a,
2 5 3 . Pentru Moesia Inferior se cunosc situaţi ile de la Novae, unde castrul le � iunilor VIII Augusta ş i I
° °
I talica avea o dev i aţie de 5 -6 nord-est-sud-vest, i ar fortificatia
de la Abritus, 2 pe aceeaşi directie.
'
('
8 0 T. Ivanov, I vanov 1 994, 1 62 .
68 1
Rousseva Slokoska 1 996. 206, Poulter 1 999, 1 4.
68 2
Yaceva 1 993, 32-38.
68 3 Pentru edificiile din a ora a se vedea T. Ivanov 1 977a, 1 6-30; T. Ivanov 1 979, 1 - 1 2 ; T. Ivanov,
g
I vanov 1 994, 1 62- 1 6 5 ; Ivanov 1 998, 1 50- 1 5 2 .
68
4 T . Ivanov 1 987a, 256. Alte surse vorbesc de circa 200-300 de spectatori: Bottger, Dohle, Wachtel 1 97 1 ,
78.
.
y ·
68 5
ez1 parţ1a 1 •m Tsurov 2002, 3 5 -44 .
6
68
T. Ivanov, Ivanov 1 994, 1 6 1 .
68 7 Poulter
1 999, 1 5 .
6
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Serdica, Pautalia şi chiar Marcianopolis688• Dimensiunile incintei erau de circa 5 1 2 m pe direcţia
est-vest şi de 407 m pe direcţia nord-sud, cu o suprafaţă de aproximativ 2 1 ,26 ha689.
Numeroasele monede descoperite la Nicopolis ad Istrum oferă destule informaţii despre
sistemul de fortificare al oraşului. De exemplu, pe câteva piese care se datează de la Septimius
Severus apare o poartă flancată de două turnuri, alături de o parte din zidul de piatră. Pe o monedă
de la Gordian al III-lea apar turnuri semicirculare, crenelate, databile în a doua jumătate a secolului
al II-lea690.
Către mijlocul secolului al Iii-lea a avut loc din nou un eveniment care a marcat negativ
evoluţia oraşului. Goţii lui Cniva au atacat provincia, iar împăratul Decius a dus o bătălie
indecisă cu aceştia, dar nefastă pentru el şi fiul său. Acum a avut loc a doua perioadă de
reconstrucţie a oraşului691 • Se observă în structura zidurilor şi a turnurilor intervenţii ulterioare,
rezultat al unor refaceri posterioare distrugerii .
Oraşul a fost atins din nou d e efectele invaziei aceleiaşi populaţii, în 270. Cele mai
devastatoare consecinţe le-au avut atacurile hunilor de la mijlocul secolului al V-lea, în urma
cărora zidul a fost distrus692. La sfărşitul aceluiaşi veac s-a reconstruit extensia sudică a incintei
târzii693. După ridicarea aşa-zisului castellum, incinta fortificată a ajuns la 27,30 ha694. Nicopolis
ad Istrum, ca şi Marcianopolis, a funcţionat până la începutul secolului al Vii-lea, când avarii au
. . ·695
pus capat
.
- 1ocmm
Aspecte ale evoluţiei economice şi culturale
Inscripţiile, fie ele în latină sau greacă, monumentele în general, circulaţia monetară696,
evidenţierea oraşului în izvoarele scrise sau bogăţia mormintelor sunt elemente care contribuie
la conturarea imaginii oraşului în diverse perioade de timp. Inscripţiile, în special, dovedesc că
rezidenţii din oraşul Nicopolis ad Istrum dispuneau şi de importante proprietăţi care le asigurau
un venit stabil şi o viaţă liniştită, dovadă fiind splendidele morminte descoperite697. Piaţa oraşu
lui, cu edificii publice absolut necesare într-o comunitate respectată precum cea de la Nicopolis
ad Istrum, cu o arhitectură deosebită, statuile numeroase698, dar şi intensitatea activităţilor culturale
şi de divertisment care se ţineau în oraş fac dovada unei aşezări bogate şi faimoase în epocă .
Prosperitatea sa se datora, în special, privilegiilor acordate de Severi şi se deduce din numărul
impresionant de statui, cel mai mare din toate timpurile, care se ridică în oraşul de Ia Istru699 .
688 Rousseva Slokoska 1 99 1 , 302; Rousseva Slokoska
689 T. Ivanov , I v anov 1 994, 1 6 l .

1 996, 209;

Rousseva S lokoska

2002 , 1 1 .

690 Pentru monedele de l a Gordian a l I I I-iea, de la N icopo l i s ad Istrum, c u imaginea împăratu l u i . a se

vedea H aritonov
69 1

2002 , 1 1 5- 1 20.
1 99 1 , 302;

Rousseva Slokoska 1 994, 1 75 ; Rousseva Slokoska
69 2 Pentru istoria târzie a oraşului a se vedea Poulter 1 999, 1 7-2 1 .
693

Rousseva Slokoska

Rousseva Slokoska

Dintchev 2002 , 45-50.
694 T. I v anov, I vanov
69�

2002, 1 1 - 1 2 .

1 996, 2 1 0.

Istoria oraşului în secolul al V-lea este prezentată pe larg la

1 994, 1 6 1 .

2002. 45-50. O
(602-6 1 0) este o dovadă a funcţionalităţii oraşului până în zorii secolului al V I I-iea.
1 898, 328-5 1 8; Gushterakliev 2002, 1 23- 1 27; M inkova 2002. 1 28- 1 32.
Gerasimova 2002, 90.
Pentru istoria oraşului în ultimele secole ale existenţei sale vezi Dintchev

monedă

de la Focas
696 Pick

697
69 8 Se remarcă în mod deosebit o copie în marmură după o statuie a lui Eros al lui Prax iteles. astăzi în

Muzeul Naţional din Sofia: Ivanov
699

1 998,

fig.

6.

M ihailov 1 963, 1 25- 1 26; Poul ter 1 999, 1 5 . Recunoştinţa locui torilor faţă de numeroasele dm ezi de
gratitudine din partea fami liei Severilor s-a mani festat printr-un număr impresionant de inscripţii în
cinstea membrilor acesteia. Vezi Ivanov

2002. 8 5 .
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S-a înregistrat un adevărat melanj de elemente greceşti şi romane în cultura locală, fapt
expl icabil prin caracterul special al oraşului. Î n manifestările religioase se observă cel mai bine
acest aspect 700 . Locuitorii oraşului respectau pe împărat şi cultele oficiale, dar erau fideli, cel
puţin în egală măsură, zeităţilor native trace sau microasiatice 701 .
Î n istoriografie se vorbeşte de două feţe ale acestui tip de oraş: una romană, în măsură să
facă legătura între provinciile Tracia şi Moesia Inferior, şi una greacă, cu rolul evident de a
extinde raporturile dintre Moesia Inferior şi Asia Mică 702 . Am adăuga noi că unul dintre scopurile
creării acestui tip de oraş tocmai în această zonă a fost şi întărirea relaţiilor cu oraşele greceşti
riverane Mării Negre.
Î n plus, era un centru important al unei zone agricole cu numeroase sate (viei)703 . Atât în
oraş, cât şi în localităţi din teritoriul său s-au descoperit ateliere de producere a ceramicii,
databile în a doua jumătate a secolului al Ii-lea şi din cel de-al III-lea704 . Activitatea comercială
din oraş era stimulată prin prezenţa unui complex comercial cu caracteristici unice în zonă,
thermoperipatos, construit în timpul lui Commodus, pe locul unui alt edificiu timpuriu 705 •
Aşadar, Marcianopolis şi Nicopolis ad Istrum au fost fondate pe principii care se găseau
între crearea de colonii, evident romane, şi crearea unor oraşe autonome greceşti. Încă de la
începuturile lor se poate vorbi de o mixtură de elemente, menite să se afirme ca un liant între
două tipuri de cultură, aflate, ce-i drept, sub acelaşi control politic.
E. Impactul crizei din a doua j umătate a secolului al I II-iea asupra oraşelor rom ane
Istoricii secolului al IV-iea au identificat în anul 235 un eveniment care a fost considerat
esenţial pentru istoria Imperiului Roman: venirea pe tron a lui Maximinus Tracul. Aurelius
Victor şi Eutropius au insistat pe originea umilă a noului împărat şi pe ruptura care s-a produs
prin sfidarea regulilor de înscăunare a împăratului . exponentul puterii în Imperiu 706 .
Aşadar, majoritatea izvoarelor văd acest moment ca punct de plecare al crizei care a
urmat pentru statul roman 707 . De la mij locul secolului al Iii-lea, Imperiul Roman a fost nevoit să
treacă printr-o criză puternică provocată de dereglarea sistemului de conducere, prin slăbirea
autorităţii centrale şi repetate uzurpări, dar şi de cauze externe, în special invaziile popoarelor din
nord şi est.
Desele proclamări de împăraţi, făcute prin intermediul armatei, au adus Imperiul în cca
mai decadentă stare din întreaga sa perioadă. Provincii întregi s-au desprins de puterea centrală,
beneficiind de aportul consistent al armatelor care staţionau aici şi care, în funcţie de interesele
700

Pentru amănunte despre viaţa religioasă a oraşului a se vedea în Taceva 1 969, 1 1 8 - 1 20; Goceva

1 984, 2 1 7 -2 1 8.
70

1 Gerasimova 2002, 90; Loungarova 2002, 9 1 -98. Despre cultul imperial la N icopolis ad Istrum a se
adău &a Goceva 2002, 8 1 -84.
10
- Goceva 1 984, 2 1 9.
70
3 O statistică interesantă a speciilor d e animale care au fost crescute î n fermele dezvoltate în teritoriul
oraşului a fost făcută de Poulter I 994, 1 85 . Adaugă Poulter 2 003 , 204.
.
1 04 T I
. vanov, Ivanov 1 994, 1 6 1 ; Poulter 1 999, pass1m.
.
.
70
' D espre acest e d 1" fi1c1u a se ve d ea T. Ivanov, Ivanov 1 994, 1 64 - 1 65 , dar ş1 V ladkova 2002, 30, cu
amănunte despre construcţia peste care a fost ridicat noul complex comercial.
70
6 Aur. Viet., Caes. , 25, I arată că provenea dintre simplii soldaţi şi nu era nici măcar la un nivel de cultură
rezonabil; Eutr. , IX, I , mentionează că a aJ· uns în fruntea statului prin vointa soldatilor.
707
Aur. Viet., Caes. , 24, 9 Romanum statum.
·
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lor, au impus noi împăraţi (Gallia ş i Britania, p e Postumus, Pannonia Superior, p e Ingenuus şi
.
)1os
.
Rega1tanus,
.
Afri ca, pe F irmus
Barbarii, la rândul lor, au provocat o dezordine teribilă, lipsa siguranţei pentru aşezările
provincialilor ducând, volens nolens, la apatia şi ineficacitatea sistemului administraţiei locale.
Tocmai în aceasta a constat şi marea problemă a aşezărilor urbane romane din timpul marii crize
a secolului al Iii-lea.
Încercări de refacere şi de recuperare a teritoriilor şi a oraşelor pierdute au fost destule,
dar cu sorţi de izbândă nu totdeauna favorabili. Astfel, izvoarele relatează reuşita împăratului
Probus, care a recucerit 60 de cetăţi din cele mai renumite de la barbari şi prada ce o luaseră
aceştia din vestul Imperiului, respectiv din Gallia şi Germania709.
Cu toate aceste tentative de redresare, o schimbare fundamentală se impunea în
structurarea statului roman. Era nevoie de o dispersie a atenţiei în punctele sensibile ale
stăpânirii romane, care nu se putea face de către o singură persoană. Diocleţian a fost împăratul
care, la sfârşitul secolului al Iii-lea, a găsit o soluţie în acest sens. A rezolvat o parte dintre
problemele militare şi politice care apăsau Imperiul, prin asocierea la domnie, cu titlul de
Caesar, a lui Maximian, impunând astfel o diarhie710. A fost prima fază către noua formulă de
conducere a Imperiului, tetrarhia, în care Maximian a fost ridicat la rangul de Augustus, iar ca
Caesari au fost numiţi generalii Flavius Valerius Constantius şi Galerius Valerius Maximianus.
Această nouă structură de conducere a fost completată cu reforme în a doua jumătate a domniei
lui Diocleţian. În urma acestora a rezultat şi o reorganizare administrativă, care a făcut ca unele
oraşe care s-au aflat în sfera noastră de interes să capete un rol mult mai important decât în
Imperiul timpuriu, în vreme ce altele au căzut, iremediabil, în desuetudine7 1 1 •
Elitele municipale erau la fel de ruinate ca şi cetăţile şi Imperiul în întregul său. Sarcinile
lor, în aceste condiţii, se înmulţesc şi se creează un dezechilibru evident între atribuţii şi avantaje,
ceea ce transformă funcţiile municipale din honores în obligaţii greu de îndeplinit712.
Din prima parte a secolului al Iii-lea magistraţii unor oraşe încep să fie desemnaţi de
guvernator prin nominatio 7 1 3 • Chiar dacă sunt doar câteva situaţii de acest gen, numirea unui
cetăţean într-o funcţie şi imposibilitatea acestuia de a refuza sau de a transmite această „onoare"
unei alte notabilităţi eiusdem condicionis reprezintă semnale clare de suprimare a autonomiei.
Este un atentat al puterii centrale la libertăţile municipale. Totuşi, în contextul în care exista
pericolul ca administrarea oraşelor să nu mai poată fi făcută corespunzător, această intruziune
este justificată. Implicarea puterii imperiale începuse mai de timpuriu, chiar de la începutul
secolului al II-iea, când era vizat domeniul financiar. În această etapă, curatores rei publicae,
agenţi ai împăratului, desemnaţi de acesta pe perioade de timp determinate, erau impuşi în
cazuri extreme şi pe durată limitată, pentru ca apoi să devină permanenţi . Treptat, mai ales după

708

Benea 1 995, 1 49.
SHA , Prob. , 1 3 .
71°
Christol 1 997, 1 92 .

709
71 1

Petit

Pentru cauzele şi simptomele critice ale decăderii Imperi ului a se vedea ş1 R e mo n d o n 1 9 70 sau

1 974.

712
m

Arnold

1 968, 262, n. 6.
1 984, 1 8 7.

Clavel- Leveque
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Severi, se integrează în cariera municipală, ajungând chiar să ocupe cea mai înaltă funcţie d in
. .
cursus honorum murnc1pa 1 7 1 4 .
Îngreunarea considerabilă a situaţiei financiare a făcut ca pentru elitele locale scopul
principal să devină obţinerea imunităţii de la prestarea funcţiilor. Î ndeplinirea sarcinilor civice
devenise obligatorie pentru cei care întruneau criteriile prevăzute de legile municipale. Î n general,
aceste scutiri se aplicau în cazul unor officiales (administratori militarizaţi) ai birourilor guver
natorilor şi, de Ia Constantin, clerului creştin 7 1 5 . Din secolul al IV-iea decurionatul devenise o
povară, iar orice magi stratură, o adevărată pedeapsă 7 1 6 .
Iată, deci, o turnură radicală a situaţiei administrative a oraşelor, cu repercusiuni şi asupra
statutului lor juridic 7 1 7 . Din onoarea de a deţine o magistratură în prestigioasele oraşe romane,
asistăm acum la o sustragere voită, chiar disperată, a notabililor urbani, ceea ce anula, i mplicit,
şi competiţia şi, în mare parte, condiţiile destul de aspre de promovare în funcţii .
Marea criză nu a cunoscut însă peste tot şi permanent aceeaşi intensitate 7 1 8 • Î n Africa
secolului al Iii-lea au Joc totuşi promovări la statut de municipium sau colonia, la fel ca în unele
provincii din Asia Mică 7 1 9 . Sunt doar cazuri izolate care nu elimină imaginea generală dominată
de încercarea oraşelor şi a cetăţenilor lor de a-şi concentra energia pentru a supravieţui condi
ţiilor grele la care erau supuşi.
Aceleaşi condiţii se înregi strau, cu siguranţă, şi în regiunea Dunării de Jos, cu atât mai
mult cu cât reluarea funcţiei de limes de către Dunăre prelungea şi intensifica perioadele de
criză. Problemele economice erau potenţate adeseori de i nstabilitate şi confuzie politică.
F. Concluzii
Î n perioada iulio-claudiană, după constituirea provinciei Moesia, activitatea constructivă
s-a rezumat la ridicarea unor fortificaţii ale unităţilor militare cantonate în zonă. Festus, scriind
despre limes-ul din Noricum, Pannonia şi Moesia, aminteşte ridicarea unor castella şi praesidia720 •
Cele mai vechi astfel de puncte sunt considerate pentru zona noastră de interes Viminacium,
Ratiaria şi Oescus 7 2 1 . Cu toate că unii specialişti consideră că încă de la Augustus se poate vorbi
de prezenţa unor legiuni în zonă, izvoarele ne oferă informaţii doar începând cu Tiberiu. Cât
priveşte urbanizarea, în Moesia nu este consemnată promovarea sau fondarea nici unui oraş. Î n
această etapă, singurele aşezări civile erau civitates autohtone, supuse controlului armatei, cum
se întâmplă în cazul civitates Moesiae et Treballiae, aflate, în timpul lui Claudiu, sub autoritatea
lui G. Baebius Atticus, praefectus. Î n afară de acestea, canabae-le de pe lângă legiunile instalate
în anumite centre, dar şi viei militari dezvoltaţi pe lângă castrele auxi liare pot fi incluşi între
structurile civile cvasiurbane, dar fără autonomie juridică. Pentru zona dunăreană proximă, doar

7 1 4 C lavel-Leveque 1 984, 1 89 ; o lege din 3 3 1 spune că nici un decurion nu poate accede la funcţia de
curator fără să fi îndeplinit toate sarcinile municipale.
7 1 5 Clavel-Leveque 1 984, 1 8 7.
7 1 6 Arnold 1 968, 263.
7 1 7 Vezi cazul oraşului Volubilis.
7 1 8 Dupuis 1 992, 24 7; Abbir Cella a devenit municipium sub Filip Arabul, iar Thugga, colonie sub
Valerian şi Gallienus.
7 1 9 A se vedea şi cazul oraşului Orcistus, oraşul modem A likel Y ai la, din Phrygia.
7 2° Fest., 8 .
7 2 1 Velkov 1 987. 9.

https://biblioteca-digitala.ro

GENEZA ŞI EVOLUŢIA ORAŞELOR DIN REGIUNEA DUNĂRII DE JOS (SEC. I-III P.CHR.)

135

în Pannonia vecină se întâlnesc două colonii fondate prin deductio de veterani722. Din primele
şapte decenii ale erei creştine dispunem de informaţii laconice, din cauza carenţelor de
cercetare, dar şi a unei intensităţi destul de scăzute a fenomenului urbanistic în zonă în acest
interval de timp.
Flavii au fost nevoiţi să aplice o altă politică la frontiera dunăreană a Moesiei. Au intensi
ficat opera de construire a unui adevărat limes, concomitent cu mărirea efectivelor militare şi cu
construirea unor fortăreţe de piatră de-a lungul fluviului723• Nu a avut loc o deplasare forţată a
trupelor din interiorul Imperiului către limes, ci totul s-a realizat gradual, într-o perioadă ce s-a
întins de la Vespasian şi până la Traian. În timpul lui Domiţian, frontiera dunăreană devine
punctul focal al activităţii militare romane. Împărţirea provinciei Moesia în două, Superior şi
Inferior, în 86, a fost determinată de aceleaşi motive de securitate. Cât priveşte urbanizarea regiunii,
doar în Moesia Superior a fost fondată colonia Scupi724• În timp ce zona Dunării de Jos continua
să aibă nevoie de acumulări pentru coagularea unor nuclee romane puternice, de la care să se
poată pleca spre promovarea unor oraşe, în Pannonia avem dej a consemnate c inci noi municipia
şi coloniae725 •
În general, procesul de urbanizare este corelat cu situaţia politică a unei regiuni. Promo
vările municipale şi deducţiile coloniale se făceau într-un climat de linişte. Pentru teritoriul de la
sudul Dunării, se poate vorbi de o astfel de perioadă propice după 1 07/ 108, adică imediat ce se
pune ordine în Dacia. Acum sunt fondate cele două colonii, Ratiaria şi Oescus, dar şi oraşele cu
constituţie grecească, Nicopolis ad Istrum şi Marcianopolis, incluse iniţial în provincia Tracia.
Ca o consecinţă a activităţii pregătitoare desfăşurate de Traian în zonă, în timpul lui Hadrian a
avut loc ridicarea la rang de municipium a oraşului Viminacium. Este probabil singura aşezare
din sudul Dunării de Jos care a atins acest rang de la Hadrian, cu toate că există şanse ca şi
Tropaeum Traiani să fi avut aceeaşi soartă.
Epoca lui Antoninus Pius a stat sub semnul conservatorismului, ca în mai tot Imperiul.
Evenimentele negative care au urmat au stopat iniţiativele imperiale de promovare a unor
aşezări. Ne referim la invazia costobocilor din 1 70, care a cauzat devastarea unui teritoriu întins.
Cursul normal al vieţii a fost reluat după câţiva ani de la atacurile costoboce.
Istoria Dunării de Jos a cunoscut o nouă turnură în ceea ce priveşte fenomenul urbanistic
în perioada ce a urmat acestei crize. În timpul domniei comune a lui Marcus Aurelius şi
Comrnodus, prin 1 79- 1 80, Troesmis devenea municipium, după ce, de-a lungul secolului al II-iea,
a ajuns la un nivel de urbanizare foarte avansat. De la Comrnodus la Gordian al III-iea nu au mai
existat evenimente notabile care să perturbe buna desfăşurare a vieţii comunităţilor dunărene. Pe
acest fond, în special în perioada Severilor, care au aplicat o serie de reforme atât la nivel
militar, cât şi social, putem vorbi de o explozie a urbanizării regiunii Dunării de Jos. Oraşe precum
Novae, Durostorum sau Noviodunurn au primit statut municipal. Municipiul Viminacium, ca
urmare a unei creşteri demografice semnificative, dar şi a unei dezvoltări impetuoase, a căpătat
statutul de colonia de la Gordian al Iii-lea.
7 22

Este vorba de Emona ( Ljubljana), fondată de Tiberius: Sasei 1 968, col. 540-568 şi Savaria
(Szombathely), fondată de Claudiu: Mocsy 1 974, 76- 78. Pentru legăturile împăratului Claudiu cu regi
unile de pe Dunăre şi contribuţia sa la urbanizarea zonei a se vedea Mrozewic1 2000. 1 95-2 1 O.
7 2 3 Ius., BI, V I I , 4. 3 ; Mocsy 1 974, 42.
7 2 4 Î n timpul Flavii lor nu erau îndeplinite condiţiile necesare promovării unor ('ii"itates la statut
municipal, această colonie fiind şi ea fondată, de către Domitian. într-o Lonă de_;a pe deplin pa1.: i ficală.
m Mocsy 1 970, 46; Mocsy 1 974, 1 1 4- 1 1 5 . Siscia şi Sirrnium sunt cele două colon i i fondate prin
deductio de veterani între 70 şi 73, iar Neviodunum. An<lautonia şi Scarbantia sunt m11nicip i1.1
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După edictul lui Caracalla din 2 1 2 şi implicit după extinderea dreptului de cetate, o
promovare a anumitor oraşe în detrimentul altora a devenit un nonsens. Caracalla devenea
ultimul împărat darnic în acordarea de ranguri oraşelor.
De la jumătatea secolului al Iii-lea, apar din nou problemele cauzate de distrugeri masive
venite din partea migratorilor. Fenomenul urbanizării stagnează din nou şi chiar putem vorbi de
o involuţie, cu atât mai mult cu cât devastările se înmulţesc.
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CAPITOLUL AL III-LEA

TERITORIILE ORAŞELOR DE PE LINIA DUNĂRII DE JOS

A. Consideraţii generale
Un oraş antic era de neconceput fără un territorium aferent' . Prosperitatea locuitorilor săi
se baza, în primul rând, pe proprietatea funciară, iar bogăţia oraşului se reflecta în întinderea şi
fertilitatea terenului agricoi2. Interesul nostru se va opri la teritoriile alocate fiecărui oraş din
regiunea Dunării de Jos, care devenea, astfel, centru al unei zone cu caracter predominant
agricol. Din punct de vedere social, elitele urbane, definite în literatura de specialitate ca
aristocraţie municipală, îşi aveau originea nu doar în mediul urban ci, aşa cum am observat, într
o măsură importantă şi în teritoriul oraşului. Practic, locuitorii cei mai bogaţi, care aveau acces şi
la funcţii, dispuneau de domenii în teritoriul unuia sau a mai multor oraşe din aceeaşi provincie
ori din provincii învecinate sau nu.
Implicarea armatei în organizarea urbanistică a provinciilor de graniţă, cum erau cele
două Moesii înainte de cucerirea Daciei şi după părăsirea sa, a fost pe larg dezbătută în capito
lele anterioare. Prezenţa a numeroase trupe în zonă impunea şi o influenţă asupra împărţirii
terenurilor. Din punct de vedere juridic, ultimele cercetări tind să confirme ideea că teritoriile care
erau sub directa dependenţă a armatei erau reduse3•
Preocuparea principală a fiecărui istoric al acestei probleme trebuie să fie, firesc, identifi
carea limitelor acestor territoria. Din păcate, dispunem de prea puţine informaţii legate de
eventualele graniţe. Mai mult, identificarea formaţiunilor rurale din interiorul lor lasă de dorit.
Totuşi, cercetările arheologice ne ajută în identificarea urmelor unor astfel de structuri cu specific
agrar.
În lipsa unor indicii certe, pentru epoca ce constituie ţinta noastră de studiu se impun mai
multe date care trebuie luate în calcul în identificarea unui territorium4 :
- Limitele naturale care ar putea constitui obstacole veritabile (păduri, munţi, fluvii):
- Informaţiile literare antice;
- Inscripţiile care oferă informaţii despre locuitorii unui teritoriu (private sau ale comunităţilor):
- Izvoarele numismatice;
1 Termenul a fost studiat încă din secolul al XIX-iea de către Rudorff 1 852, 25 1 -252. pe baza definiţiei date
de Pomponius în Digeste, 1 6, 239, 8: Territorium est universitas agromm intra fines cuiusque ci\·itatis:
quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi id est summovendi ius hahet.· Territorium desemneaLă
totalitatea pământurilor din interiorul limitelor oricărui oraş; pentru că în interiorul acestor limite,
magistraţii locului au dreptul de a-şi exercita autoritatea". Pentru mai multe amănunte legate de percepţia
acestui cuvânt în izvoarele antice vezi în Leveau 1 993, 466.
2 Chevallier 1 974, 74 1 -745 .
3 Kolendo 1 994, 90.
4 Chevallier 1 974, 762-764 .
„
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- Datele cartografiei vechi şi moderne;
Elementele de separare moştenite în perioada următoare Antichităţii şi care pot furniza
informaţii despre organizarea unui teritoriu.
Ca instituţii de coordonare a acestor teritorii avem atestate în Moesii un quinquennalis
territorii, dar şi un decurio territorium.
Quinquennales territorii, precum C. Iulius Quadratus 5 , sunt dovada organizării cvasimu
nicipale a unor centre din Moesia Inferior, care aveau teritorii aferente şi dispuneau de o organizare
cu magistraţi proprii. Situaţia complexă a terenurilor din teritoriile cetăţilor peregrine, aşa cum
se pare că era şi Capidava, cel puţin până la noi descoperiri spectaculoase, i mpunea o organizare
aparte.
Se presupune că alături de quinquennales, care, după părerea noastră, trebuie să fi fost tot
în număr de doi, activa şi un ordo decurionum în care erau reprezentate comunităţile care făceau
parte din acest teritoriu. Dovada existenţei unui astfel de ordo a fost descoperită la Aegyssus.
Un anume Flavius Romanus a deţinut funcţia de decurio territorii A egyssensis 6 , un teritoriu
autonom dezvoltat pe lângă aşezarea de pe Dunăre. Acest decurion se datează în a doua jumătate a
secolului al Ii-lea.
B.

Territoria

I. Viminacium
Teritoriul oraşului Viminacium, denumit într-o inscripţie regia Viminacensis 7 , nu a putut
fi delimitat precis. Totuşi, pe baza criteriilor menţionate s-au putut stabili câteva repere în acest
sens. Astfel, la vest se învecina cu teritoriul oraşului Margum, la est se întindea până la râul Pek,
la sud până la Kaliste, într-o zonă muntoasă, iar la nord era Dunărea (fig. 7). Faţă de pretenţiile
celui mai important oraş din Moesia Superior, teritoriul oraşului era totuşi suspect de redus 8 . O
revizuire a acestor graniţe în epoca de maximă prosperitate de la începutul secolului al III-iea nu
ar fi imposibilă. Nu cunoaştem denumirile unor viei sau ale altor aşezări rurale din acest teritoriu,
cu toate că cercetările arheologice au oferit suficiente indicii care certifică existenţa unor astfel
de structuri. Astfel, cu predilecţie în partea de sud a castrului şi a aşezării civile, structurile de
tipul vil/a rustica sunt destul de comune. Două astfel de aşezări sunt atestate arheologic la
Burdelj şi la Kod 9 . Ambele se datează, conform materialului descoperit, în secolul al Iii-lea şi în
prima parte a secolului al IV-iea. Cam în aceeaşi perioadă, la Brest a fost ridicată o structură cu
caracter sezonier, folosită ca depozit 1 0 • La Yelika Kapija, două aşezări rurale databile la sfărşitul
secolului al II-iea şi la începutul secolului următor aveau tot o folosinţă temporară.

� Acest magistrat provine din teritoriul cetăţi i Capidava: JSM V, 7 7 .

Baumann 1 984, 223.
CIL lll, 195 (« . ex provincia Moes(ia) Super(iori) reg(ione) Viminac(ensi)„.» ) . Regia este sinonim
în acest caz cu territorium: Leveau 1 993, 465. O definiţie a noţiunii de regiones ar mai putea fi „teritoriile
în limitele cărora magistraţii unei coloni i sau municipiu au deplină putere în a-şi exercita j urisdicţia şi
autoritatea": cf. Favory 2005 , 1 62 .
� M6csy l 967a, 1 5 3 . Cel mai important teritoriu rural î l avea Naissus. Vezi M6csy 1 974, 2 1 4.
9 Mi losevic 2002, 1 54 .
1 0 Milosevic 2002, 1 54 .
7

...
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În regiunea Pecine, pe o suprafaţă de circa 700 de m2 , a fost descoperit un complex de
ateliere pentru producerea ceramicii şi cărămizilor, care a funcţionat în secolele II-III 1 1 •
Ş i la nord-vest de castru ş i canabe s-au dezvoltat aşezări civile în perioada municipală şi
colonială a oraşului Viminacium. Este cazul sitului de la Svetinja, unde materialul arheologic
bogat, databil la sfârşitul secolului al II-lea şi la începutul secolului al III-lea, demonstrează o
locuire intensă.
Prin urmare, se constată o viaţă economică şi comercială dinamică în teritoriul oraşului
Viminacium, cu toate că încă este destul de incertă relaţia acestor comunităţi cu armata care
staţiona în castrul de aici. Lipsa atestării unui număr important de viei în Moesia Superior în
general şi în teritoriul Viminacium-ului în special arată carenţe de cercetare în zonă. Oricum,
aşa cum se va vedea, situaţia este comună şi unei părţi însemnate din Moesia Inferior.

II. Ratiaria
Informaţiile despre întinderea teritoriului coloniei Ratiaria în secolele II-III sunt destul de
sărace. Ştim cert doar că includea partea de est a Moesiei Superior, până spre Dunăre, fluviul
constituind şi graniţa de nord a provinciei. Frontiera de est delimita cele două Moesii. Ptolemeu
amintea că, iniţial, graniţa dintre Moesia Inferior şi Moesia Superior era pe râul Kiabros (astăzi
Cibrica), pentru ca la mijlocul secolului al Ii-lea să fie mutată mai la vest1 2• Aşadar, implicit
teritoriul Ratiariei a cunoscut o variaţie, constatată de altfel şi epigrafie 1 3• Din acest moment
caste/lum-ul de la Almus (Lom) trece în teritoriul Montanei, în Moesia Inferior14•
Către sud, atingea lanţul muntos al Balcanilor, pentru ca spre sud-vest să se extindă până
către caste/lum Timacus minus (lângă satul Ravna) 1 5• Spre vest, frontiera ajungea până la munţii
Stara Planina1 6• Din acest spaţiu, destul de vast, trebuie exclus un presupus domeniu imperial
situat între Timokul Inferior şi Dunăre 1 7 •
Din surse epigrafice cunoaştem denumirea de regia Ratiarensis atribuită acestui teritoriu 18•
Din teritoriul importantei colonii dunărene făceau parte aşezările de la Dorticum (Vrăv, la
gura râului Timok) 1 9, Egeta (Braza Palanka}2°, Ad Malum (la sud de Kosava)2 1 , Bononia
(Vidin)22, probabil din secolul al Ii-lea, şi Remetodia (Orsoj a)23, Almus (până în 1 36) ::4 ,
Pomodiana (Stanevo)25, Cebrus (Gomi Cibăr)26, Combustica, Timacus minus27, Florentiana
11

Milosevic 2002, 1 54.
Ptol., I I I , I O, I .
1l
CIL lll, 7422. Inscripţia a fost depusă de un personaj înzestrat cu ornamenta decurionalia într-un
oraş roman; cel mai apropiat din zonă era Ratiaria.
14 Gerov 1 988, 9 1 , n. 22.
15 Gerov 1 988, 90-9 1 .
1 � Mocsy 1 967a, 1 53 .
17
Identificarea acestuia s-a făcut p e baza mărcilor d e p e cărămizile produse î n ateliere care aparţineau
statului. Gerov 1 988, 92.
IM
CIL V I , 2730.
1 9 Jvanov 1 997, 48 1 , 5 3 8 .
20
Ptol.. III, 9, 4 aminteşte de Dorticum şi Egeta numindu-le 7tOAEti:;.
21
Ivanov 1 997. 48 1 .
22
Gerov 1 988. 96; Ivanov 1 997, 48 1 . 538.
2 3 Ivanov 1 997. 482.
2 4 Din acest moment, castellum-ul de la Almus aparţine Moesiei Inferior. cum aflăm din două
inscripţii : CIL I I I , 6 1 25 ( 7420); ADBulgar, 423; Ivanov 1 997, 482. 543.
H Ivanov 1 997, 482. 543 .
26
Localităţile menţionate până aici corespund staţii lor rutiere dintre Timok şi Cibrica: I vanov 1 99 7 . � � 2 .
12
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(Florentin) 2 8 . Toate aceste localităţi au fost considerate viei de către B. Gerov, fără însă a se
argumenta în vreun fel această opinie29 .
Singura aşezare vicană certă din acest vast teritoriu colonial este vicus Caniscus3 0 . Apărut
pe o stelă funerară databilă între 235 şi 249 p.Chr., acest toponim desemna locul de origine al
unui pretorian, Antonius Paterio3 1 • Pe lângă unicitatea structurii administrative rurale în hinterlandul
colonial al Ratiariei, foarte interesant este toponimul, o posibilă reminiscenţă a terminologiei
autohtone, moesice3 2 . De altfel, populaţia tracă liberă a continuat să vieţuiască în secolele 11-111
în teritoriul Ratiariei, mai ales în partea sa sudică, aşa cum reiese din recrutările care s-au
efectuat la jumătatea secolului al II-lea33• Autohtonii deţineau, cel mai probabil, mici loturi de
pământ în zona din apropierea munţilor.
De vreme ce munţii erau o graniţă naturală ce despărţea Ratiaria de restul provinciei, o
întrebare care face obiectul discuţiei specialiştilor este de ce nu a fost inclusă această localitate
în Moesia Inferior. Ratiaria apare practic închisă de restul Moesiei Superior prin arcul de
separaţie făcut de Munţii Haemus.
Unul dintre motivele acestei subdivizări a provinciei Moesia ar fi putut fi necesitatea unei
egale distribuţii a forţelor mi l itare34 . Putem, totuşi, să ne gândim şi la aspectele de ordin
economic care ar fi putut influenţa încorporarea sa în Moesia Superior.
Î n teritoriul coloniei îşi avea proprietăţile maj oritatea notabili lor din oraş. Alături de
pătura aristocratică a oraşului, şi noua clasă a parveniţilor, care tindeau către obţinerea unei
poziţii importante în oraş, atât cât le permitea statutul lor inferior, obţinea beneficii importante
de pe domeniile funciare achiziţionate3 5 .
III. Oescus
Din păcate, ca în cazul majorităţii oraşelor din zona noastră de interes, nu cunoaştem
limitele precise ale teritoriului arondat coloniei. Cel puţin graniţele de vest şi de sud nu sunt
definite satisfăcător din cauza absenţei informaţiilor epigrafice, dar şi a unei situaţii geografice
neclare în această parte a Moesiei3 6 • Oricum, se pare că în sud teritoriul se întindea de-a lungul
râului Iskar, atingând graniţa cu provincia Tracia3 7 . Frontiera de est este mult mai clară: limita
27

Combustica şi Timacus minus erau staţii rutiere de-a lungul drumului ce lega Ratiaria de Naissus.
Ivanov 1 997, 48 1 , 5 1 6 ; Gerov 1 98 8 , 9 1 .
29 Gerov 1 9 88, 96.
30
G iorgetti l 995a, 2 1 9-227. Se mai presupune existenţa unui vicus, dar, în afară de câteva indicii
arheologice, nu se cunosc nici numele lui şi nici alte amănunte : G iorgetti 1 984, 1 03- 1 04.
31
Para 1 979, 1 2 1 - 1 3 9.
2
3
Giorgetti l 995a, 2 1 9-22 7 . Pentru diversele variante ale acestui toponim vezi Mateescu 1 92 3 , 276;
Passerini 1 939, 1 7 6; Condurachi 1 95 8 , 307 şi n . 1 20; Galsterer 1 97 1 a, 742 .
33 Dintr-o celebră inscripţie de la Viminacium se ştie că numeroşi soldaţi ai legiunii a Vi l-a Claudia au
fost recrutaţi în 1 69 din teritoriul Ratiariei (cel puţin 64 ) . Cei care au rămas în v iaţă după tumultoasa
perioadă de sub domnia lui Marcus Aurelius şi apoi din timpul războaielor civile au primit honesta
missio, în 1 9 5 : CIL I I I , 1 4507 = A E 1 90 1 , 1 2 = AE 1 90 1 , 1 3 = AE 1 90 1 , 1 26 = AE 1 969170, 5 00c = IMS
II, 53. Unii aveau cognomene evident trace precum Dolens, Mucatralis, Drigissa, Bithus, Auzulon, Mucco. Se
pare că recrutarea soldaţilor din această zonă a continuat şi în timpul Severilor: CIL VI, 2 730, 3 2 5 3 3 ,
3 2 5 3 6 , 3 2624, 3 1 234.
3 4 Giorgetti 1 980, 20.
35 Deţinători de ornamenta decurionalia, precum Gratius Severus (Danoff 1 939, 1 1 3 , nr . 1 8 ) sau C.
l u li � s Maximus (ADBulgar, 378), provin din localităţi situate în teritoriul Ratiariei.
6
-' Gerov 1 988, 92.
3 7 Gerov 1 988, 92.
28
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dintre Moesia şi regatul trac până în 45-46 şi viitoarea graniţă dintre Dacia Ripensis ş i Moesia
Inferior38• O inscripţie funerară a unui membru al elitei din colonia Oescus, găsită pe malul
drept al râului Ogosta, arată că teritoriul oraşului se întindea cel puţin până la acest râu39. La
nord, lucrurile erau cât se poate de clare, Dunărea ţinând loc de graniţă.
O inscripţie care menţionează un praefectus saltus în apropiere de Oescus clarifică parţial
regimul terenului în apropierea coloniei. Astfel, teritoriul care aparţinuse cândva civitas Treballorum
a fost distribuit între colonie, teritoriile rurale şi domeniul imperial. Acest saltus era administrat
de M. Titius Maximus, membru al ordinului ecvestru, care deţinuse şi onoranta funcţie de
jlamen perpetuus40 . Prin saltus se desemna atât o proprietate privată, compusă din mai multe
fracţiuni ([undi), cât şi o proprietate imperială, cu administrare separată de cea a oraşelor din
zonă4 1 • O altă inscripţie, a unui villicus Domitianus, descoperită în apropiere, la Gabare, se pare
că este legată de aceeaşi proprietate imperială42.
În acest territorium întins erau incluse staţii rutiere importante precum Augustae
(Hărlec)43, Variana (Leskovec)44, Pedoniana (Ostrov, Vraca)45, Valeriana (Doini Vadin)46, Utus
(Milkovica)47, Asamus (Cerkovica)48, Securisca. Ad Putea, aflată pe drumul dintre Oescus şi
Philippopolis, se afla tot în interiorul teritoriului colonial. La fel ca şi în cazul Ratiaria, aceste
aşezări au fost categorisite ca vicz49 • Există, însă, şi structuri cu organizare vi cană documentate
epigrafie, precum vicus Siam(a)us50 , vicus Bapeni5 1 , dar şi vicus Trullensium (Trullensis/ 2 • De
menţionat că pentru partea bulgărească a Moesiei Inferior, consemnarea unor viei în territoria
oraşelor este destul de rară, aşa cum se întâmplă, de fapt, în cazul tuturor oraşelor care constituie
ţinta noastră de cercetare. Doar teritoriile oraşelor greceşti de pe litoralul Mării Negre dispun de
informaţii mult mai complete despre aşezările rurale sau despre instituţiile care le administrau.
Vicus Bapeni era situat între Augustae şi Variana, în timp ce vicus Siamaus ar fi putut
funcţiona în apropiere de actualul sat Vadim53. Alte detalii despre modul de administrare a acestor
comunităţi sau despre locuitorii lor nu se cunosc. Din fericire, situaţia este mai bună în cazul
vicus Trullensium (Trullensis). Din această localitate dispunem de structura de conducere, provenită
dintre cetăţenii romani, dar avem cunoştinţă şi despre existenţa unor traci consemnaţi epigrafic54.
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Gerov 1 988, 92.
Gerov 1 988, 92.
40 CIL I I I , 1 42 1 l . 2; JLBulg 1 6; AE 1 896, 1 1 7
AE 1 900, 2 5 .
4 1 M a i ales î n Africa apar astfel d e structuri d e proprietate: Schulten 1 896, 6 -7; adaugă Soricelli 2004.
97- 1 2 3 . Pentru regimul la care erau supuşi cultivatorii din aceste structuri şi aplicabilitatea /ex Manciana.
de protecţie în faţa proprietarilor, a se vedea Peyras 2005, 244-245 .
42 CIL I I I , 1 3 722, 1 420741 ADBulgar, 1 72.
43
G erov 1 967, 90-9 1 ; Ivanov 1 997, 483, 543-548.
44 Ivanov 1 997, 483.
45 Ivanov 1 997, 483 .
.u. Ivanov 1 997, 483, 548.
4 7 Ivanov 1 997, 484.
M
-' Ivanov 1 997, 484.
49
Gerov 1 988, I 00.
50 ADBulgar, 1 74; Gerov 1 988, 1 00.
5 1 Geogr. Rav, IV. 7 ; Ivanov 1 997, 5 1 6.
52 Din acest \'icu.� dispunem şi de magistri din doi ani : CIL I I I . 1 44 1 2 . 3 ILB11fg. 1 83 ; CIL I I I . 1 4409
= ILBulg, 1 80.
53 Gerov 1 988, 99- 1 00.
54 Cil III, 1 2392 = ILB11/g 1 5 5 .
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Situat în teritoriul coloniei Oescus, aproape de satul Kunino, este singurul vicus din
această parte a Moesiei Inferior în care avem consemnată o structură administrativă55 . Aceasta
se pare că era identică cu cea înregistrată în vicus Secundini, din teritoriul Histriei, adică avea în
frunte doi magistri, fără a avea cunoştinţă de existenţa vreunui chestor. Totuşi, lipsa din
documentul epigrafie a chestorilor nu înseamnă neapărat şi absenţa din structura de conducere a
comunităţii . Poate fi doar o carenţă în informaţii. Î n schimb, avem consemnaţi lapidarii.
P. Aelius Attalus şi T. Aelius Secundus (tabelul XXIV, nr. 1 şi 2) este prima pereche de
primari din vicus Trullensis. Ambii au tria nomina, primul provenind probabil dintr-o familie
grecească. Ceilalţi doi, Bellicius Valerius şi Mnaseas Polius (nr. 3 şi 4) sunt consemnaţi alături
de trei lapidarii, singura menţiune a acestei formule administrative din regiune56 .
Teritoriul Oescus-ului era un teren propice pentru recrutarea de soldaţi, ceea ce sugerează
existenţa unei populaţii libere, care trăia în satele din preajma coloniei. Fenomenul este consemnat
chiar şi în cursul secolului al I II-lea57 . Veteranii s-au stabilit încă de la Traian în oraş şi în
hinterlandul său, dintre membrii acestei categorii provenind şi unii dintre notabilii oraşului 5 8 •
Cât priveşte populaţia locală care locuia în acest teritoriu vast al coloniei 5 9 , se consemnează
o destul de slabă reprezentare documentară60 , în afară de partea de sud, unde este consemnată o
activă comunitate cu descendenţă tracică6 1 •
IV. Novae
După obţinerea statutului de municipium, probabil la începutul secolului al I ii-lea, Novae
a deţinut şi un teritoriu pe măsură. Terenurile aflate în administrarea castrului de la Novae şi
canabele dezvoltate în jur nu mai erau în măsură să satisfacă necesităţile noului centru urban.
Estimăm că teritoriul municipal avea o suprafaţă mult mai mare, în conformitate cu necesităţi le
şi cu importanţa centrului în structura economică şi strategică a Dunării de Jos. Î mprej urimile
oraşului Novae nu au beneficiat de un studiu foarte amănunţit, în ciuda intensei activităţi de
cercetare din cetatea propriu-zisă şi în perimetrul apropiat. Î n linii mari, am putea delimita acest
teritoriu ca învecinându-se cu Dunărea în nord, cu teritoriul deţinut de civitas Dimensium 62 în
vest, cu cel al oraşului Nicopolis ad Istrum în est, iar în sud mergea, probabil, până la Melta. Au
putut fi identificate pe teren anumite construcţii în satele Caravec şi Karamanovo, care par a fi
villae rusticae dezvoltate în teritoriul oraşului Novae. De asemenea, o altă vil/a a fost atestată
lângă PejCinovo 63 . Amplasarea lor cronologică, pe baza monedelor descoperite, s-a convenit a fi
55 Despre acest vicus vezi în Velkov 1 95 8 , 5 5 7-566, dar şi în IGBulg 1 1 , p. 34.
Este vorba de Firmus al lui Antigonus. N ikostratos al lui Demostenes şi Zoilus al lui Gorgus: ILBulg,
1 80.
57 Î n inscripţ iile din Roma apar des soldaţi din teritoriu l coloniei Oescus: CIL VI, 240 1 , 3 342, 2 760,
3 1 1 46, 32623, 3 2624, 32536, 3 2 859.
58 Este cazul celor doi duumviri de la Oescus, foşti veterani ai legiunii a V-a Macedonica: Mateescu
1 9 1 5 , 36; Besevliev 1 952, 86.
59 Î ntinderea aproximativă a acestui teritoriu ar putea fi, conform indiciilor de care dispunem, mult
mai mare decât a altor coloni i similare din Pannonia sau Germania Inferior: Gerov 1 988, 92; M6csy 1 959,
passim; Ri.iger 1 968, 83 .
60
ADBu Igar, 392.
61
Gerov 1 988, 1 00, n. 82.
62
Regia Dimensis care desparte teritoriile oraşelor Oescus şi Novae a fost atestată în secolele 11-Ill.
De aici provenea un soldat din trupele pretoriene: CIL VI, 3 2549. Centrul teritoriului este numit de
Ptolemeu n:oA.rn ;: Ptol., l l l , 1 O, 1 O.
6 3 Gerov 1 988, 1 1 3 şi n . 1 5 2 .
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în intervalul Hadrian-Septimius Severus şi chiar până în ultima parte a secolului al Iii-lea. Din
inscripţiile identificate până acum sunt consemnaţi mai mulţi viei: vicus Giridava64, Longinopara
vicus65 , potenţialul vicus Perburdava( ?) 66 •
Giridavensii apar într-o inscripţie descoperită la Pelisat, locul în care se dezvoltase acest
vicus61 • Vicus Longinopara este amintit într-o inscripţie votivă închinată lui Silvanus, descoperită
la Glava Panega, în Bulgaria.
Din păcate, nu suntem în măsură să redăm structurile administrative ale acestor comunităţi,
putând doar presupune că, la fel ca în cazul celorlalţi viei, erau conduşi de magistri ajutaţi de
quaestores.

V. Durostorum
O inscripţie găsită în satul Srnilec, situat la aproximativ 20 de km sud-vest de Silistra,
oferă informaţii despre un post de frontieră unde activa un primus pilus al legiunii a XI-a
Claudia68. Aceasta se datează între 1 62-1 65, în timpul guvernatorului M. Servilius Fabianus
Maximus69. O legătură cu momentul promovării municipale şi cu trasarea teritoriului noului
oraş a apărut imediat în literatură, fără, însă, a avea destule argumente în acest sens70. Nu apare
nici o menţiune a oraşului în inscripţie. Totuşi, se cunoaşte că trasarea limitelor teritoriului unui
municipiu cădea în sarcina unui primus pilus. În acelaşi timp, putea fi vorba de extinderea prata
/egionis, în acest moment aşezarea de la Durostorum fiind în continuare sub protecţia legiunii a
XI-a Claudia. Plasarea cronologică a acestei pietre de hotar într-o perioadă în care Durostorum
este foarte puţin posibil să fi fost deja municipium ne determină să aderăm la a doua variantă.
Prin urmare, limitele teritoriului municipiului Durostorum nu ne sunt cunoscute din nici
un izvor istoric până în acest moment. Nu ştim nimic nici de împărţirea teritorială de dinainte de
municipalizarea aşezării. Putem bănui doar că teritoriul municipal se întindea în est până la
graniţele teritoriului oraşului Tropaeum Traiani, în sud şi sud-est se întindeau territoria oraşelor
Marcianopolis şi poate Dionysopolis, iar în vest putea să se apropie chiar de Sexaginta Prista,
adică de teritoriul aferent oraşului Nicopolis ad Istrurn. Cât priveşte structurile de conducere ale
teritoriului, nu dispunem nici în acest sens de surse epigrafice incontestabile. Un posibil praefectus
teritorii care ar fi deţinut şi magistratura de duumvir quinquennalis municipii Durostori este totuşi
greu de confirmat7 1 • Nu se cunosc numele unor aşezări rurale de tipul viei, dar arheologic există
unele mărturii în acest sens 72.
La Gura Canliei, materialul arheologic, cuptoarele de ars ceramică, dar şi cetăţenii romani
care s-au stabilit aici73 atestă existenţa unei aşezări rurale prospere chiar din secolul I p.Chr74. În
M

CIL I I I , 1 2399; Velkov 1 963, 43 .
M G erov 1 952/1 953, 3 3 3 . nr. 369, 3 77; ILBulg 209.
M Stefanov 1 939, 320.
6 7 ILBulg, 237.
68 Poulter 1 983, 78; Gerov 1 988, 1 3 0, n. 262. Despre această importantă funcţie din armata romană
vezi Dobson 1 9 78, dar şi Kolendo 1 980, 49-60 pentru legiunea din apropiere, de la Novae.
69 Despre cariera acestui guvernator a se vedea în Syme 1 97 1 , 22 1 .
70 Gerov 1 980b, 3 5 1 şi n. 8.
7 1 Bărbulescu 200 I , 1 96 nu aduce argumente noi în acest sens.
Gerov 1 988, 1 3 1 .
73 La Canlia este atestat un anume C. Domitius Valens. care închină un altar lui Cautes: Bărbulescu
200 1 , 1 95 .
7 4 Există mărturii evidente ale unei locuiri succesive din Hallstat până în perioada medievală timpurie:
Bărbulescu 200 I , 1 28.
·
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apropierea cetăţii bizantine de la Păcuiul lui Soare, la Dervent, alături de materiale romane
timpurii, au fost cercetate mai multe cuptoare de ars var şi ceramică din secolele II-III p.Chr.
Tipologia vaselor descoperite ar sugera că o parte dintre meşterii de aici erau autohtoni7 5 . În locali
tatea Galiţa şi în apropierea satului Bugeac sunt semnalate posibile aşezări rurale, docwnentate prin
descoperirea de fragmente ceramice în nwnăr însemnat, monede, podoabe, fibule, unelte, cărămizi 76 •
Dintre comunităţile din regiune, vicus-ul de la Ostrov se detaşează prin diversitatea
descoperirilor, beneficiind şi de o cercetare intensă în ultimii ani 77 .
Aşezările menţionate, dar şi altele, neatestate suficient, dar situate într-un perimetru de
aproximativ 20 de km în jurul Durostorum-ului, au depins, probabil, de centrul dunărean şi au
contribuit la prosperitatea sa, care a atins limita maximă la începutul secolului al Iii-lea.
VI. Troesmis
Singura mărturie scrisă care face referire la un teritoriu al troesmensilor este o inscripţie
datată în 1 63 p. Chr. 7 8 . Este vorba, evident, despre teritoriul unei formaţiuni, civile sau militare,
de dinainte de municipalizarea survenită la sfârşitul deceniului al optulea din secolul al II-iea. V.
Pârvan şi J. Weiss, editorii documentului epigrafie, au reconstituit territorium Troesmense,
înţelegând prin aceasta organizarea teritorială cu caracter cvasimunicipal, care depindea de
canabae79 • După V. Pârvan, comunitatea viei-lor de pe teritoriul legiunii ţinea, din punct de
vedere administrativ, de canabae-le legiunii, nepunându-se pe atunci problema existenţei unor
aşezări paralele, a canabae-lor şi a centrului civil.
Evidenţiind pentru prima oară dualitatea canabaelaşezare civilă autohtonă, dovedită în
aşezarea de la Troesmis, R. Vulpe a venit cu interpretarea inscripţiei referitoare la territorium,
afinnând că acesta poate fi definit ca o unitate administrativ-teritorială dependentă de vicus
(civitas), adică de aşezarea civilă de la Troesmis 80 . El întărea această opinie considerând că prin
cives Romani Troesmi consistentes trebuie să se înţeleagă comunităţile din territorium.
E. Doruţiu Boilă considera că ambele teorii sunt eronate de vreme ce la graniţele Imperiului
o făşie de teren intra obligatoriu în administrarea armatei, singura autoritate din zonă. Prin urmare,
nu este vorba de un teritoriu civil, ci de territorium legionis, adică spaţiul economic folosit de
armată în propriul interes. De un teritoriu civil se poate vorbi doar după municipalizarea aşezării
şi după primirea, din punct de vedere juridic, a dreptului de proprietate de către noua comunitate 8 1 •
Privitor la ultima opinie, este evidentă existenţa unui teritoriu al legiunii, prata legionis,
realitate confirmată de majoritatea cercetătorilor82. Î n opinia noastră, chiar dacă în jurul castrului
nu se poate vorbi de un teritoriu civil, aşezarea civilă care a devenit o civitas a putut dispune de
un teritoriu autoadministrat, poate sub tutela autorităţilor militare, dar cu o autonomie care să îi
permită alegerea unui organism legislativ propriu, a magistraţilor locali, indispensabili pentru o
bună coordonare a activităţii. La instalare, unităţile militare, legiuni sau trupe auxiliare, au
75 Bărbulescu 200 I, 1 29 .
Bărbulescu 2 0 0 I, 1 30.
77 Vezi, printre altele, Muşeţeanu, Elefterescu 1 98 5 ; M uşeţeanu, E lefterescu, Bâltâc 1 998-2000. O
inventariere amănunţită vezi la Bărbulescu 2 00 1 , 1 3 1 - 1 3 2 .
8
7 JSM V, 1 3 5 . Este vorba despre o inscripţie inaugurală, depusă pentru a aminti d e ridicarea unui templu
pentru veteranii şi cetăţeni i din canabele legiunii a V-a Macedonica.
79 Pârvan 1 9 1 2- 1 9 1 3 , 49 1 -502; Weiss 1 9 1 3 , 209-2 1 0.
80
V u I pe 1 95 3 , 5 7 3 .
81
lă l 972a, 5 1 -52.
Pentru argumente suplimentare a se vedea Dorutiu-Boi
'
8'
- Suceveanu 1 977, 63.
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primit un teritoriu în administrare, dar nu atât de vast şi oricum nu întreg teritoriul din jurul
castrului cum se tinde de multe ori să se afinne83.
Teritoriul care trebuia să revină municipiului Troesmis, chiar din momentul municipalizării,
este posibil să fi aparţinut anterior chiar aşezării care a căpătat din punct de vedere juridic statutul
municipal, respectiv civitas Troesmensium. Numele Troesmensium nu putea aparţine decât aşezării
civile.
Pe de altă parte, plecarea legiunii a V-a Macedonica în Dacia nu a lăsat oraşul nou fără
garnizoană, o vexilaţie a legiunii I Italica având în continuare sub supraveghere teritoriul.
Şi la Viminacium, în Moesia Superior, geneza oraşului a avut la bază comunitatea civilă
autohtonă aflată la depărtare de castru şi de canabae, dar teritoriul aferent municipiului a fost
cel care înainte revenea acelei civitas. Autoritatea militară a păstrat în administrare pământul din
jurul castrului, dar o bună parte a revenit civitas ridicată la rang municipal de Hadrian.
În aceste condiţii, inscripţia în cauză aminteşte de teritoriul de pe lângă civitas, condus de
praefecti territorii84 sau quinquennales territorii, prin analogie cu descoperirile de la Capidava85.
Acest teritoriu a fost scheletul pe care s-a mulat noua structură teritorială municipală. Din
păcate, despre această ultimă unitate teritorială nu avem informaţii de nici un fel, aşa cum am
văzut că se întâmplă în cazul majorităţii oraşelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos.
Limitele aproximative ale teritoriului municipal ar putea fi valea Aiomanului, podişul
Atmagea, dealurile Niculiţelului şi malul Dunării86• Nu dispunem însă de nici o informaţie
evidentă despre acesta. În lipsa atestării epigrafice sau literare a unor viei din zona controlată de
autorităţile de la Troesmis, ne mulţumim cu descoperirile arheologice şi numismatice ale unor
aşezări cu caracter rural, care s-ar putea încadra în această categorie administrativă.
Pe teritoriul comunei Greci ar fi putut funcţiona o comunitate rurală, aşa cum constata
chiar V. Pârvan87• Mircea Vodă, Dorobanţu, Peceneaga şi Cerna sunt alte câteva localităţi unde
vestigiile scoase la lumină ne îndreptăţesc să credem că altădată aici funcţionau viei cu magistri
şi quaestores. Alături de acestea, posibile villae sunt semnalate la 2 km nord-vest de Horia88, la
Izvoarele, dar şi la Cloşca, Mihai Bravu sau Turda89. Descoperirea la Nifon a unui altar închinat
Dianei de către Q. Valerius Atinianus, beneficiarius consularis, demonstrează că aici era o
importantă răscruce de drumuri şi, implicit, o statio de beneficiarii din secolul al Ii-lea, ce depindea
de Troesmis90•

HJ M6csy 1 953, 1 94- 1 95 ; M6csy 1 972, 1 3 3- 1 72. Pentru ipoteza contrarie. că teritori i le care reveneau
armatei nu erau foarte vaste, pledează Schulten 1 894, 48 1 -5 1 6 şi Gerov 1 988, 1 9.
M Pârvan 1 9 1 2- 1 9 1 3 , 493-502, nr. 2.
8 � C. Iulius C.f. Quadratus (tabelul XXVI, nr.4) ar fi fost quinquennalis te1Titorii Capidaven.si.s.· ISM V. 77.
Pentru denumirea de quinquennales pentru conducătorii de territoria vezi şi Suceveanu l 998 a 1 3 7- D 8.
86 Baumann 1 983, 59.
87 Pârvan I 9 I 2a . 5 84 şi n. 8.
88 Baumann 1 983, 1 07- 1 23 ; Baumann 1 984, 2 1 8, 220-22 1 .
"9 Pentru detalii despre descoperirile arheologice din aceste localităţi a se vedea Bărbulescu 200 I . 88-9 1 .
90 JSM V, 248. Bărbulescu 200 I . 89-9 1 . Existenţa acestei statio este confirmată de o altă descoperire .
de la mănăstirea Taiţa. Aici a mai apărut un altar în cinstea Dianei ridicat tot de un heneficiarim cons11/aris:
ISM V, 247.
.
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VII. Noviodunum
Nu dispunem de informaţii exacte nici în privinţa organizării teritoriului noviodunens.
Graniţele estimative ar fi putut fi Dunărea în nord, Luncaviţa în vest, dealurile Niculiţelului în
sud şi dealurile Tulcei în est91 .
Organizarea autonomă a teritoriului municipal reflectă tendinţa de armonizare a
pluralităţii de tipuri de posesiuni9 2. Problemele create în perioada anterioară prin existenţa de
pământuri ale armatei (prata) sau ale locuitorilor aşezării autohtone (civitas) au fost eliminate
prin unificarea acestora.
Despre organizarea teritoriului noviodunens avem informaţii pentru sfârşitul secolului al
II-iea şi începutul secolului al III-iea, datorită intervenţiei unui praefectus al flotei moesice, M .
Vindius Verianus, în conflictul de hotărnicie din regia Histriae93 • N u ştim, însă, despre teritoriul
cărei fonnaţiuni administrative era vorba. Am văzut mai sus că argumentele unei municipalizări
de Ia Marcus Aurelius nu sunt susţinute pe deplin. Acţiunea sa a premers probabil faza munici
pală94 . Cât despre conducerea teritoriului municipal, atestarea unui quinquennalis, Ti. Claudius
Valens (tabelul XXVII, nr. 2), alături de doi magistri, a determinat unii cercetători să considere
că jurisdicţia primului s-ar fi putut exercita asupra teritoriului95 . Alte opinii consideră că acest
magistrat ar fi putut face parte din structura de conducere a unei aşezări cu caracter quasiurban,
respectiv a aşezării civile de lângă castru 96 . Amplasarea inscripţiei în secolul al II-iea, respectiv
înainte de municipalizarea oraşului, ne determină să susţinem ideea că atât magistri, cât şi
respectivul quinquennalis erau membri ai elitei premunicipale de la Noviodunum97 . Structura
aşezării premunicipale de la Noviodunum s-ar fi compus din quinquennales, magistri şi aediles,
la fel ca în cazul canabelor de la Troesmis.
Arheologic, sunt semnalate mai multe aşezări cu caracter rural în teritoriul municipiului
Noviodunum. Î n apropierea Isaccei sunt consemnate cel puţin trei astfel de comunităţi98 .
Sunt semnalaţi mai mulţi posibili viei la Niculiţel, cu două faze constructive, în afară de
alte patru villae99 . Pe cuprinsul acestui sat şi în apropiere, vestigiile cercetate ne îndreptăţesc să
identificăm sigur un vicus pe un platou din nordul comunei, iar înspre nord, o necropolă formată
din tumuli aplatizaţi 1 00 . O vilia rustica s-a consemnat la Revărsarea, pentru ca aşezările de la
Parcheş, Alba, Izvoarele să fie doar atestate arheologic, fără a li se cunoaşte statutul juridico-admi
nistrativ 1 0 1 . Mai multe ferme, ale căror fundaţii au fost deja cercetate, au apărut în preajma localităţii
Capaclia 102 . De asemenea, în apropierea mănăstirii Cocoş s-a identificat o fermă de dimensiuni
mijlocii, cu material arheologic roman timpuriu 103 .

91

Bărbulescu 200 1 , 7 7 .
Bărbulescu 200 1 , 77.
9 3 JSM I , 3 5 9 , 3 60: 1 9 8-20 I .
94 Vezi ş i Bărbulescu 200 I , 7 7 .
9 5 Pârvan 1 9 1 2- 1 9 1 3 , 502-509; Suceveanu, B amea 1 993, 1 65 ; Bărbulescu 200 I , 76.
9 6 JSM V, 268.
9 7 În Dobrogea mai întâlnim şi alţi quinquennales, probabil tot ai unor aşezări c u caracter quasiurban.
Vezi tabel u l XX V I I, nr. 1 şi nr. 3 .
n Bărbulescu 200 I , 7 7 -78.
99 Baumann 1 9 83, 97- 1 07, anexele 4 şi 5 ; Bărbulescu 200 1 , 79.
1 00 Baumann 1 98 3 , 7 1 , 78; Bărbulescu 200 1 , 79.
1 01 Amănunte despre aşezările posibile din teritoriul noviodunens a se vedea la Bărbulescu 200 1 , 77-83 .
1 02 Baumann 1 98 3 , 93-97 şi pi. XIV-XV.
1 03 Bărbulescu 200 I , 78.
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Alte aşezări rurale de la Teliţa-Amza1 04 reliefează o imagine a unui teritoriu populat şi
care a cunoscut o dezvoltare accentuată în secolele 11-111.
Magister Maximus (tabelul XXIV, nr. 5 8), de pe un monument epigrafie găsit în comuna
Neatârnarea, jud. Tulcea, ar putea fi magistratul unui sat din teritoriul oraşului Noviodunum 1 05.
Ar fi singura informaţie sigură relativ la organizarea administrativă a unei structuri rurale din
teritoriul oraşului Noviodunum. Se ştie că, mai ales în teritoriile oraşelor greceşti de pe litoralul
pontic, sunt atestate structuri de conducere complete, cu magistri şi quaestores.

VIII. Tropaeum Traiani
Oraşul timpuriu, chiar dacă nu avea o întindere fortificată foarte mare, dispunea, rară îndoială,
de un teritoriu important, împânzit cu villae suburbane, villae rusticae, dar şi sate despre a căror
existenţă nu cunoaştem decât foarte puţine amănunte de ordin arheologic. Din păcate, întinderea
teritoriului municipiului Tropaeum Traiani nu o cunoaştem, iar structurile administrative din
teritoriu trebuie deduse fără a dispune de o atestare scrisă.
Întretăierea căilor de comunicaţie care veneau dinspre oraşele greceşti de pe litoralul
pontic cu drumul ce traversa centrul Dobrogei, dar şi legătura cu magistrala dunăreană au
favorizat dezvoltarea impetuoasă a mai multor aşezări rurale de-a lungul acestor axe comerciale.
Dintre acestea, aşezarea de la Floriile, de unde cunoaştem un princeps loci 1 06 , este una
dintre cele mai importante. Aici este atestată o comunitate rurală, care era activă în secolele I-IV
p.Chr . 1 07• Consemnarea unor magistri care conduceau viei rurali demonstrează o organizare tipic
romană, chiar dacă exista o populaţie consistentă grecească. Protogenes µaytcr-tpci-rn� (tabelul
XXIV, nr. 59) era un personaj de marcă în satul său, în fruntea căruia se afla1 08. El a ridicat un
lăcaş de cult zeului ploii. În aşezarea de la Urluia întâlnim un alt µaytcr-rpa:ro�, ales dintre
elementele greceşti din sat (nr. 62) 1 09• Din păcate, nu dispunem de alte detalii legate de structura
administrativă a acestor formaţiuni. Denumirea celor doi demonstrează faptul că activau
probabil în localităţi cu caracter grecesc pronunţat. Existenţa comunităţilor greceşti în teritoriul
oraşului Tropaeum Traiani este deja bine fixată în istoriografia de specialitate. O proprietate
importantă în teritoriul tropeens deţinea senatorul L. Aelius Marcianus, administrată de un
villicus, Iachetav1 10. Aproape sigur, astfel de villae deţineau şi alţi notabili care aveau poziţii
importante în municipiul Tropaeum Traiani. Ca membri ai elitei locale municipale, aceste persoane
îşi finanţau intrarea şi menţinerea în senatul local, cel puţin parţial, din beneficiile scoase din
proprietăţile deţinute în teritoriu.
Pe baza materialului ceramic, al monedelor sau al construcţiilor descoperite, aşezări rurale
mai sunt consemnate şi la Pietreni, Zorile, Negureni, Lespezi, Pădureni, Negreşti, Petroşani,
Dumbrăveni, Conacu, Independenţa, Abrud, Straja, Dobromiru din Vale1 1 1 •
1 04

Bărbulescu 200 I , 79.
Mrozewicz 1 989, 1 06, nr. 1 48 consideră că ar putea fi vorba de un magister de la Noviodunum.
probabil pentru perioada anterioară municipalizării.
I � CIL I I I , 748 1 .
1 07 Bărbulescu 200 I , 1 24, n. 990.
1 08 Monumentul epigrafie se dalează în 236-238 p.Chr. : Bamea 1 969, 595-609, nr. 2.
1 09 IGR I. 596. Din aşezarea de la Urluia dispunem şi de alte numeroase materiale arheologic e d in
secolele 1 1-111 p.Chr., precum un basorelief de tradiţie clasică, greacă, o statuetă de bronz a Venerei sau un
altar bachic: Bărbulescu 200 1 , 1 2 1 şi n . 945-947.
I J O C/l
l l l , J 2463.
1 1 1 Inventarierea descoperirilor arheologice din aceste centre rurale a se vedea la Bărb u lescu 200 I .
1 1 9- 1 26.
1 05
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IX. Marcianopolis
Trasarea graniţelor teritoriilor oraşelor greceşti fondate de Traian are o importanţă aparte
atât în identificarea limitelor dintre provinciile Tracia şi Moesia Inferior, în care au fost incluse
pe rând cele două poleis, cât şi pentru a urmări modalităţile de reorganizare a provinciilor de la
Dunărea Inferioară.
Î ntinderea teritoriului oraşului Marcianopolis poate fi identificată doar în legătură strânsă
cu limitele altor aşezări urbane din Tracia. Conform documentelor epigrafice, în 1 52, în timpul
lui Antoninus Pius, teritoriul aferent Marcianopolis-ului era destul de extins 1 1 2 . Astfel, hinterlandul
fundaţiei traianee se întindea mai ales înspre vest, cel puţin 30 de km 1 1 3 . Potrivit unei inscripţii
de la Antoninus Pius, datată în I 5i 1 4 , o veche aşezare rurală peste care se găseşte astăzi satul
Nevfa, făcea parte din regia Gelegetica, parte a teritoriului marcianopolitan 1 1 5 . Chiar dacă este
cel mai vestic punct, totuşi este destul de greu de precizat cu exactitate limita. Cel mai probabil,
teritoriul său mergea până la graniţa cu teritoriul oraşului Nicopolis ad Istrum. Această limită ar
fi putut trece prin apropierea localităţii Tărgoviste. Î nspre nord, limita corespundea graniţei
provinciei Tracia, până la anexarea la Moesia Inferior. Nici în sud nu sunt informaţii precise
despre întinderea sa. Se poate ca aria teritorială să fi atins Munţii Balcani. Frontiera estică trecea
chiar prin vecinătatea oraşului 1 1 6 , dar se pare că a cunoscut modificări după Septimius Severus,
în sensul că s-ar fi putut deplasa în teritoriul oraşului grecesc Odessos 1 1 7 .
Plăcile votive cu Cavalerul trac, identificate într-un număr consistent în aşezările din
acest teritoriu, sunt dovezi evidente ale persistenţei elementelor tracice 1 1 8 . Li se adaugă nume
roasele nume tracice şi mulţi recruţi provenind din rândul populaţiei autohtone în secolele li-III
p.Chr. 1 1 9 .
Fără a se cunoaşte numele vreunui vicus, cercetările arheologice au reuşit să scoată la
iveală urmele mai multor structuri rurale în localităţile Kipra, Avren, Stipsko şi Cernevo 1 20 .
X. Nicopolis ad Istrum
Î n istoriografie au fost prezentate diverse variante ale graniţelor teritoriului ce i se
atribuise oraşului, chora. Î n nord şi vest frontiera coincidea cu graniţa dintre Tracia şi Moesia
Inferior, în vreme ce în sud se oprea la munţii Balcani, în apropiere de Augusta Traiana 1 2 1 .
Descoperirea a şapte pietre de hotar care marcau limitele dintre Moesia Inferior şi Tracia (inter
Moesos et Thraces/ 22 ar fi trebuit să uşureze identificarea teritoriului oraşului Nicopolis ad

1
1 2

Gerov 1 988, 39; Besevliev 1 95 2 , 33-36, nr. 55 AE 1 95 7 , 279.
Gerov 1 97 5 , 5 7 .
Mirchev 1 96 1 , 1 5 , nr. 1 4.
Gerov 1 988, 1 2 5 .
1 16
Mirchev 1 96 1 , 1 4 .
1 1
7 Pentru acest aspect, încă nerezolvat, a se vedea două inscripţi i interesante: JGBulg I, 25 1 , dar ş i
JGBulg I I , 834.
1 18
JGBulg I I , 830, 83 1 , 836, 838, 839, 84 1 -848, 850, 8 5 3 , 854, 856, 8 5 8-86 1 . Adaugă Gerov 1 98 8 ,
1 26. n . 240.
1
1 9 CIL
VI, 32624, 32640, 3 2 5 8 3 .
PO
- Gerov 1 98 8 , 1 2 7.
PI
- Ivanov 1 998, 1 44- 1 45 ; Ruscu 2007, 2 1 5 .
J OO
- - Gerov 1 979, 223. Kolendo 1 97 5 , 8 7 .
1
1 3
1
1 4
1
1 5

=
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Istrum, cel puţin în partea de est şi de nord 1 23• Cu toate acestea, dificultăţile nu au dispărut. Într
o primă fază, când dispunea de doar cinci dintre pietrele de hotar, încercând să stabilească
l imitele Traciei, B. Gerov a ajuns la concluzia că piatra de la Svistov a fost adusă în acea
regiune şi graniţa provinciei nu putea să ajungă până în apropierea castrului de la Novae 124. Şi
după descoperirea celorlalte pietre de hotărnicie s-a menţinut opinia că ele nu ar fi fost găsite in
situ, ci au fost aduse într-un anumit context istoric1 25• Prin urmare, Nicopolis ad Istrum avea un
teritoriu destul de mic, la fel ca mai toate oraşele fondate de Traian 1 26• Această estimare a fost
făcută şi după datele oferite de inscripţiile greceşti şi latine din intervalul 1 36- 1 94.
O altă teorie, neagreată multă vreme 1 27, a fost reluată şi argumentată temeinic de
curând1 28. Conform acesteia, Moesia Inferior era practic împărţită în două de teritoriul oraşului
Nicopolis ad lstrum, parte a provinciei Tracia. Această situaţie se poate să se fi înregistrat încă
de la fondare. Două dintre pietrele de hotar găsite la Novae şi Svistov, databile în timpul lui
Hadrian, ar confirma aceeaşi situaţie inclusiv în timpul lui Hadrian. O altă inscripţie, de la
Sexaginta Prista, depusă de sfatul şi poporul din Nicopolis ad lstrum129 în cinstea lui Septimius
Severus, ar întări ideea că teritoriul oraşului Nicopolis ad Istrum ar fi avut drept limită nordică
Dunărea. Fluviul devenise singura l egătură dintre cele două părţi ale Moesiei Inferior1 30, pe o
linie imaginară între Novae şi Sexaginta Prista 1 3 1 • Odată cu trecerea la Moesia Inferior teritoriul
a devenit parte a acestei ultime provincii. Astfel s-ar justifica şi denumirea de Nicopolis ad
lstrum, pe care o avea oraşul. Mai mult, promovarea oraşului Novae la statut municipal la
începutul secolului al Iii-lea presupunea acordarea unui teritoriu care nu putea proveni decât din
chora Nicopolis ad Istrum1 32•
Ca dimensiuni, teritoriul oraşului a fost apreciat ca fiind destul de extins, măsurând circa
4000 de km2, dar cu graniţa nordică situată la circa 20 de km de oraş, şi nu chiar pe Dunăre 1 33.
Situaţia prezentată are şi câteva inconveniente. În primul rând, se pare că Ptolemeu
numise acest oraş, în prima fază a existenţei sale, Nicopolis ad Haemus 1 34• Astfel, de la Traian
este puţin probabil ca teritoriul oraşului să se fi extins până la Dunăre. În schimb, reorganizarea
plănuită şi aplicată de Hadrian este posibil să fi adus teritoriul oraşului până aproape de fluviu.
1 23

Cele şapte pietre de hotar au fost descoperite la Svistov (CIL I I I , 749 ) şi Novae (AE 1 985 , 733 ;
Bozilova, Kolendo 1 98 5, 3 9-46), Maslarevo (CIL I I I , 1 4422 ' ), Butovo (CIL III, 1 2407), Polski Senovec
(AE 1 985, 729), Roman (Filov, 1 9 1 2, 236 ) şi Hotnica (CIL III). Vezi şi Ruscu 2007, 2 1 6 şi fig. I .
1 24 Gerov 1 950, 1 1 -33, fig. 4; Gerov 1 979, 2 1 2-240.
1 25 BoZilova, Kolendo 1 985, 46 .
1 16
Tacheva 1 994, 1 22. L imitele probabile erau: în est şi sud râul latrus, iar în nord râul Rositsa,
emporium Piretensium fiind lăsat în afară.
1 2 7 Velkov 1 987, 248.
2
1 " Ruscu 2007, 2 1 4-229.
1 29 Velkov 1 987, 245 redă textul inscripţiei.
3
1 0 Ruscu 2007, 22 1 -222. Cele două segmente ale Moesiei Inferior ar fi fost legate de drumul militar
care trecea prin sudul fluviului şi de Dunărea propriu-zisă, trupele dispuse în regiune fi ind subordonate
guvernatorilor acestei provincii.
1 3 1 Sexaginta
Prista a fost inclusă, la un moment dat, în teritoriul oraşului, fiind unul dintre porturi le
civile şi militare importante de la Dunăre, de care N icopolis ad Istrum avea mare nevoie. Vezi Velkov.
1 987, 248.
1 3 2 Ruscu 2007, 229.
1 3 3 Poulter 1 995, 1 3 . Oraşul se afla la aproximativ 30 de km sud de Dunăre. Pentru circa 5 000 km :
pledează Ruscu 2007, 2 1 5 .
1 3� Ptol. I I I , 1 1 , 7. Velkov 1 987, 247. Vezi argumente suplimentare pentru această denumire pe care
oraşul ar fi avut-o înainte de Hadrian şi reorganizarea prov incii lor din I 3 6 la Vladkova 2002. 3 2 .
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În plus, chiar dacă această opinie pare viabilă, este foarte posibil ca acele monumente epigrafice
de pe linia Dunării să fi fost aduse în zonă într-o perioadă ulterioară. Oricum, indiferent de
situaţia de dinainte de anexare, anumite ajustări menite să reglementeze administrativ situaţia
erau indispensabile după trecerea la Moesia Inferior.
Aşadar, dacă limita nordică rămâne destul de controversată, în est, teritoriul dintre
Marcianopolis şi Nicopolis ad Istrum a fost, cel mai probabil, împărţit între cele două oraşe cu
specific grecesc 1 35 . Î n partea de vest se întindea circa 30 de km 1 36 , aceasta fi ind şi graniţa vestică
a provinciei Tracia cu Moesia Inferior. Î n sud, l imita era constituită din munţii Haemus abia din
secolul al lll-lea, când emporium Discoduraterae, care făcuse parte din teritoriul oraşului
Augusta Traiana, este transferat în cel al oraşului Nicopolis ad Istrum
Î n ciuda anumitor suspiciuni care pot fi evocate, se pare că teritoriul oraşului care aparţi
nuse Traciei a trecut cu totul la noua provincie, poate cu câteva ajustări minore. Susţinerea de
care Septimius Severus a beneficiat din partea Moesiei Inferior şi a unităţilor cantonate în
această provincie, spre deosebire de cele din Tracia, considerată o provincie adversară, confirmă
ipoteza prezentată 1 3 7 • Î n aceste condiţii, era normal ca trecerea la Moesia Inferior să se facă
împreună cu teritoriul aferent, făcându-se o favoare provinciei în general, în acelaşi timp
neinfluenţând negativ domeniile de care dispuneau aşezările moesice. Se ştie prea bine că oraşul
a beneficiat din plin de privilegii din partea împăratului. Locuitorii săi îşi exprimă gratitudinea
în 1 98 prin organizarea unei sărbători generale în cinstea binefăcătorului şi prin donarea unei
.
·
importante sume d e bam 1 38 .
O situaţie interesantă pentru Nicopolis ad Istrum şi teritoriul său o semnalăm în privinţa
repartiţiei inscripţiilor fun erare şi a limbii folosite în acestea. Dacă în necropolele aferente
oraşului inscripţiile greceşti sunt în proporţie de 7 1 ,4%, în cele descoperite în chora procentul
este de 1 2,5%. Oarecum surprinzător, situaţia inscripţiilor latine este inversă. Î n oraş avem un
procent de 2 8,6%, în timp ce în chora devine de 8 1 ,2 5 % dintre inscripţiile descoperite 1 39 . Marea
lor majoritate este databilă în a doua jumătate a secolului al II-iea şi începutul secolului al I Il
lea, adică în perioada Severilor, aşa cum se întâmplă în toată zona Dunării de Jos. Una dintre
explicaţii ar fi că în teritoriul oraşului aşezările rurale dispuneau de o organizare specific
romană, iar locuitorii erau în majoritate romanizaţi, spre deosebire de centrul urban care, aşa
cum am văzut mai sus, era populat în majoritate de elemente elenofone, iar formele de
organizare internă erau specifice unui oraş grecesc 1 40 • Mai mult, după transferul oraşului la
Mocsia Inferior, nu s-a trecut la folosirea l imbi i latine brusc, înlocuind limba greacă, folosită
până atunci în cadrul „provinciei greceşti" Tracia. Aşa cum demonstra B. Gerov, diferenţele de
limbă s-au manifestat la nivel epigrafie, dar ele nu au fost bruşte odată cu translarea de la o

1 35

Poulter 1 99 5 , 1 1 şi n. 3 I . Vezi şi Conrad 2002, I 04 şi n. 2, dar şi fig. I .
Pou lter 1 995, 1 1 .
1 3 7 Boteva 1 994, 1 6.
3
1 8 ILBulg, 1 1 , 659. Pentru o altă opinie vezi Boteva 1 994, 1 8 . Aici se susţine că, de fapt, aceşti 700000
de denari ar fi fost o pedeapsă pentru nicopolitanii ce ar fi ţinut partea lui Niger în conflictul direct, dat
fi ind faptul că locuitorii săi proveneau în mare parte din N iceea, unul dintre cartierele generale ale
pretendentului învins. Aceeaşi semnificaţie, de pedepsire, ar fi avut-o ş i trecerea oraşului Ia Moesia
I nferior, aflată sub conducerea unui guvernator devotat împăratului, fratele său Septimius Geta (Mihailov
1 963, 1 1 4) sau Rufus Cosconius Gentianus (Dorutiu-Boilă
1 98 5 , 1 98-20 1 ).
'
1 39
Conrad 2002, 1 1 O, tab. 1 .
40
1
Despre componenţa etnică a oraşului a se vedea statisticile interesante de la Poulter 1 992, fig. 49,
pentru oraş ş i fig. 52, pentru teritoriul său.
1 36
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provincie la alta. Cert este că în oraş, limba folosită în majoritate era greaca, în timp ce în
teritoriu latina predomina141 •
Cât priveşte structurile săteşti din cuprinsul teritoriului, atât dovezile arheologice, cât şi
informaţiile epigrafice atestă existenţa lor.
Vicus Pereprus a fost identificat cu Melta, în actuala localitate Lovech 1 42• Un r. 'IouA.toc;
Oi>aA.Eptoc;, �ouA.EU't�<;, cetăţean roman consemnat epigrafie într-un document identificat în
apropiere de această localitate, era, cel mai probabil, membru al sfatului din Nicopolis ad
lstrum.
Vicus Saprisara 143 este atestat într-o inscripţie din Italia, alături de un Agatapara vicus 144 ,
cel mai sudic vicus din Moesia lnferior145• Descoperirile arheologice atestă prezenţa şi a altor
sate sau villae rusticae în teritoriul oraşului Nicopolis ad lstrum. La sud de Veliko Tărnovo,
aproape de satul Prisovo, a fost descoperită o astfel de villa, care a avut de suferit în urma
atacurilor gotice1 46 din 250 p.Chr. În aceeaşi categorie se pot include şi aşezările de la Pavlikeni,
Butovo sau Samovodene 147•
În condiţiile în care teritoriul oraşului Nicopolis ad Istrum avea graniţa pe Dunăre, este
interesant de urmărit vicus-ul de la Sexaginta Prista. Această aşezare dispunea de un important
port, cu rol militar, dar şi comercial.
Inscripţia care menţionează pe C. Antonius, un ipotetic magister din I O 1 - 1 02 1 48 ,
aminteşte de o comunitate de cives Romani consistentes, care ar fi locuit în acest vicus, probabil
militar, şi nu rural, dezvoltat pe lângă o staţie a flotei moesice, ce se găsea la Sexaginta Prista
încă din timpul Flaviilor149• Este, foarte probabil, aceeaşi situaţie cu acel vicus classicorum, din
Dobrogea, cu deosebirea că aici este clar denumită localitatea Sexaginta Prista 150. Cât priveşte
personajul care se afla în fruntea acestei unităţi administrative, este cel mai timpuriu dintre
magistri de pe linia Dunării de Jos, datând de la Traian. Inscripţia, de altfel, îi este dedicată
împăratului Antonin.
În limitele teritoriale ale fundaţiei traianee se găseau şi două centre de schimb, emporia,
Discoduratera şi Piretensium. Prima localitate era situată în apropierea actualului sat Gostilica
şi la începutul secolului al Iii-lea făcea parte din teritoriul oraşului Augusta Traiana 1 5 1 . De la
Aurelian o găsim în chora oraşului Nicopolis ad Istrum, după o reorganizare probabilă a
limitelor urbane 1 52• Emporium Piretensium se afla aproape de satul Gorsko Kossovo, fiind

1 4 1 T. Ivanov 1 983, 1 40.
2
1 4 CIL VI, 2736. Vezi Poulter

1 980, 733 şi n. 2.
VI, 293 3 .
1 44 CIL VI, 32582.
1 45 Vezi o hartă a comunitătilor rurale din Moesia Inferior la Poul ler 1 980, fig. 48. 1 .
1%
Gerov 1 988, 1 2 1 .
1 41 G
erov 1 988, 1 1 8 , n. 1 83 .
1 48
Velkov 1 965, 90- 1 09; AE 1 966, 356.
1 49 Despre istoria
acestei localităţi vezi Dimova 1 964. 1 1 - 1 6; Velkov 1 965. 90- 1 09. Pentru unităţi le
militare care s-au perindat prin acest centru dunărean vezi Zahariade. Gudea 1 99 7 . 74
1 50 Denumirea localităţii înseamnă 60 de nave (p ristis) ş i evocă rolul de bază fluvială pe care locali
tatea l-a avut de la fondarea sa în timpul Flaviilor.
1 5 1 IGBulg 732.
I �'
1GB11/g 734; Gerov 1 988, 1 1 6; Poulter 1 992. 77; T. Ivanov. Ivanov 1 994. 1 60.
1 4 3 CIL

•

.

· •
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cunoscut din trei inscripţii 1 53 . A fost fondat înainte de Severi, deci fusese atribuit teritoriului
oraşului Nicopolis pe timpul când încă făcea pare din provincia Tracia 1 54•
C. Concluzii
Fără a putea prezenta situaţii foarte clare cu privire la întinderea teritorii lor municipale
din regiunea Dunării de Jos, se pot extrage câteva concluzii interesante. Î n primul rând trebuie
semnalată parcimonia informaţiilor epigrafice despre existenţa unor structuri rurale în aceste
territoria. Acolo unde dispunem de aşa ceva nu se poate stabili decât trunchiat tipul de organizare
administrativă. Despre populaţia din comunităţile identificate se cunosc, de asemenea, puţine
amănunte. Î n schimb, cercetările arheologice au fost în măsură să ofere mai multe detalii, chiar
dacă relative, despre aşezările cu specific rural, de tip vicus sau vi/la rustica din Moesia Inferior
şi sectorul estic al Moesiei Superior.
Am contabi lizat numele a 1 O viei consemnaţi epigrafie, în vreme ce de la Tropaeum
Traiani consemnarea a doi magistri viei certifică existenţa cel puţin a unui vicus. Alte astfel de
comunităţi rurale sunt atestate arheologic, alături de zeci de villae rusticae aflate în proprietatea
unor oameni de vază ai locului. Interesant este faptul că, în foarte multe cazuri, membri ai elitei
locale din oraşe sunt regăsiţi pe monumente ridicate în hinterland. Este confirmarea faptului că
aceştia deţineau proprietăţi în teritoriu, de unde obţineau resursele necesare menţinerii unei
poziţii de frunte în oraş. Pe de altă parte, când vorbim de elita rurală ne referim nu la aceste
personaje avute, cu pretenţii la nivel municipal, ci la magistri şi quaestores, persoane importante
în comunităţile lor, dar atât.
Î n ceea ce priveşte organizarea teritorii lor oraşelor greceşti Marcianopolis şi Nicopolis ad
Istrum, chiar dacă oraşele propriu-zise dispuneau de instituţii greceşti, se pare că satele din
cuprinsul graniţelor lor respectau tipologia romană. Î n schimb, în teritoriul oraşului Tropaeum
Traiani, municipiu roman, sunt consemnate comunităţi greceşti conduse de un µayrnîparni;.

1 53 Zawadzki 1 964, 53 1 -5 3 8 ; Goceva 1 984, 2 1 6-2 1 7 ; B inev 2002-2003, 204.
1 54 Zawadzki 1 964, 5 3 8 ; Franzot 1 999, 7 1 .
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CAPITOLUL AL IV-LEA

INSTITUŢII ŞI ELITE ÎN AŞEZĂRILE ROMANE
DE LA DUNĂREA DE JOS (SECOLELE I-III P.CHR.)

A . Preambul
Oraşul a fost pentru Roma cea mai directă cale prin care valorile culturale romane au
putut fi plantate şi apoi însuşite de noii cetăţeni . Elitele locale, magistraţi, preoţi şi membri ai
organismelor reprezentative, au devenit conducătorii noilor structuri romane, care au pornit de
la modelul Cetăţii Eterne şi au căpătat ca sarcină primordială supravegherea bunăstării şi stabi
lităţii urbei. De la sfârşitul Republicii, procesul de selecţie a devenit foarte important. Era
absolut necesar un liant între comunităţile care, spaţial, se găseau departe de Roma, dar erau
unite de metropolă prin scopuri comune.

I. Obiectivul
Urmărirea dinamicii sistemului instituţional roman din comunităţile de pe linia Dunării de
Jos, cu caracteristicile regionale aferente şi cu efectele politicii aplicate în acest compartiment al
urbanizării, reprezintă scopul principal al acestui capitol. Tentativa noastră de a ne avânta pe
acest tărâm plin de relativităţi a avut drept fundament abordarea destul de fragmentară de către
istoriografia de specialitate a unor aspecte care, exploatate eficient, pot oferi răspunsuri la multe
dintre problemele existente.
În afară de municipiile Viminacium, Novae, Durostorum, Tropaeum Traiani, Troesmis,
Noviodunum şi coloniile Ratiaria şi Oescus, vom avea în vedere cele două fundaţii greceşti ale
lui Traian, Nicopolis ad Istrum şi Marcianopolis, înglobate în provincia Moesia Inferior de la
Septimius Severus. Ele constituie o filă aparte a istoriei acestei regiuni, beneficiind de trăsături le
specifice mai degrabă ale provinciilor „greceşti", dar integrate în cele din urmă foarte bine în
această provincie „latină", cum era considerată Moesia Inferior.
Pe parcursul capitolului urmărim atât instituţiile în sine, cât şi pe deţinătorii acestora.
Elitele locale urbane, onomastica lor, statutul social şi juridic de care dispuneau în comunitatea
în fruntea căreia se aflau, relaţiile cu puterea centrală provincială sau chiar din capitala
Imperiului, analogii ale funcţiilor deţinute cu alte situaţii din regiune sau din părţi îndepărtate
ale stăpânirii romane vor întregi un tablou care va avea ca final itate, sperăm, o mai bună cunoaş
tere a unei pagini de istorie socială, politică şi juridico-administrativă a Imperiului Roman.
dintr-o regiune de maxim interes pentru lumea antică.
li.

Metoda

Regiunea Dunării de Jos îngloba, cum bine se cunoaşte, un teritori u mult mai vast. care
cuprindea şi Dacia. Despre această provincie destul de recent s-a realizat o lucrare comp lexă.
care abordează tematica pe care ne-am propus-o noi pentru Mocsia Inferior şi pentru o parte din
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Moesia Superior 1 • Oricum, comparaţiile cu situaţii întâlnite în Dacia nu vor lipsi, fie şi pentru a
scoate în evidenţă asemănările, dar şi diferenţele destul de semnificative dintre cele două
regiuni, nord, respectiv, sud-dunărene, din punct de vedere urbanistic, instituţional şi nu numai.
Cauzele acestor deosebiri, aşa cum vom încerca să demonstrăm şi pe parcursul expunerii
noastre, se regăsesc în diferenţele evidente de context istoric în care au evoluat provinciile de pe
cele două maluri ale Dunării. Foarte important în conceperea unei strategii de implementare a
sistemului urbanistic la nivel regional sau provincial era şi spaţiul natural. Rolul de graniţă a
Imperiului deţinut de Dunăre până la Traian, transformarea sa într-o „graniţă internă" după
războaiele dacice, apropierea de Marea Neagră, vecinătatea cu provincia Tracia, zonă de tradiţie
grecească, sunt alte elemente ce au stat la baza unei evoluţii specifice a procesului de urbanizare
din provinciile care constituie ţinta noastră de cercetare. Politica administrativă a împăraţilor în
zonă, diferită de la Traian şi Hadrian la Marcus Aurelius şi Cornrnodus şi apoi la Severi a
cântărit destul de mult în echilibrul zonei. Nu trebuie omisă apropierea oraşelor greceşti de pe
litoralul vestic al Mării Negre care, în epoca Principatului, continuau să se guverneze cu
propriile instituţii, beneficiind de autonomie, şi cu teritorii în care întâlnim maj oritatea viei-lor
rurali din Moesia Inferior.
Toate aceste aspecte au jucat un rol decisiv în conturarea, maturizarea şi evoluţia graduală
a sistemului instituţional roman, civil sau religios, urban, cvasiurban sau rural.
Trebuie să semnalăm încă de la început relativitatea statisticilor şi a unor concluzi i
istorice l a care vom ajunge, datorită schimbărilor continue care pot interveni î n abordarea acestor
criterii de studiu, dar şi ca o consecinţă a noilor descoperiri arheologice care ar putea răsturna
anumite calcule de principiu. Cel mai elocvent exemplu este posibila identificare a legii muni
cipale de la Troesmis, care pune ordine şi opreşte polemicile legate de promovarea oraşului la
statut municipal.
Din motive metodologice am ales să tratăm separat instituţiile aşa-zis civile de cele religi
oase din comunităţile urbane, cu toate că ele aparţin aceluiaşi sistem, la ele putând accede doar
membrii aristocraţiei locale, iar fiecare funcţie civilă avea şi atribuţii religioase.
Î n afară de ordo decurionum, magistrates maiores şi minores sau preoţi, pentru fiecare
oraş vom urmări şi alte categorii de participanţi la viaţa municipală, cum ar fi deţinătorii de
ornamenta şi augustalii. Am ales să includem în studiul nostru şi aceste personaje, pentru că, de
multe ori, activitatea evergetică dintr-o urbe romană era decisivă pentru bunul său mers, iar
aceste categorii dispuneau de capitalul necesar. Î n plus, sunt persoane la care se poate observa
ambiţia şi dorinţa de a depăşi condiţia socială inferioară, posibilitate care în legislaţia romană
era prevăzută, chiar dacă trebuiau îndeplinite destul de multe condiţii.
Sursele principale pe baza cărora vom face evaluarea elitelor din regiunea Dunării de Jos
sunt inscripţiile. Câteodată, acestea sunt lacunare, prea concise pentru o analiză mulţumitoare
sau pur şi simplu puţin relevante în demersul nostru.
Câteva detalii tehnice trebuie semnalate în ideea sporirii cursivităţii şi înţelegerii textului:
1 . Pentru o mai uşoară identificare, notabilii municipali sau rurali vor fi prezentaţi schematic, în
tabele corespunzătoare fiecărei localităţi şi se va insista asupra acelor personaj e „intere
sante" prin caracteristicile aparte pe care le deţin. Dispunerea în tabele se va face conform
criteriului alfabetic. Fiecărui personaj i se vor preciza numele, aşa cum reiese el din
inscripţii cu oferirea diverselor variante de interpretare, funcţiile deţinute în oraş, poziţiile
1

Ardevan 1 998.
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sociale ce le ocupa în alte localităţi, sursele de provenienţă a izvorului, care pot fi atât
corpora de inscripţii, cât şi lucrări esenţiale în demersul referitor la un anumit personaj ,
cronologia şi alte observaţii .
Am ales s ă includem separat p e deţinătorii d e ornamenta şi p e augustalii din oraşele
studiate, pentru a puncta statutul diferit de care beneficiau aceştia în comparaţie cu
deţinătorii de jure ai demnităţilor orăşeneşti.
Se va indica cu sec. II/III intervalul de timp cuprins între sfărşitul secolului al II-iea şi
începutul secolului al III-iea şi cu sec. II-III o perioadă nedeterminată precis, cuprinsă
între cele două secole.
Vom face trimiteri nu doar pentru cele mai rare gentilicii sau cognomene, ci pentru toate,
tocmai pentru a reliefa şi mişcarea demografică din oraşele Moesiei Inferior comparativ
cu celelalte provincii, mai ales din partea europeană a Imperiului.
S-au notat cu N acei magistraţi despre al căror nume nu avem indicii.
8.

Instituţiile municipale

I. Generalităţi
În prima parte a acestui capitol despre instituţii vom încerca să croim o imagine generală
a structurilor de conducere urbane, la nivelul Imperiului, cu numeroase exemple din provincii.
Vom trece apoi la fiecare localitate din segmentul geografic propus şi, în funcţie de sursele de
care dispunem, se va face o analiză amănunţită a senatului local, a fiecărei magistraturi şi
sacerdoţiu.

Decuriones şi ordo decurionum
Senatul local este instituţia care constituia puterea legislativă a comunităţii locale şi reunea
persoanele exponente ale urbei, precum magistraţii ieşiţi din funcţie şi membrii aristocraţiei. În
izvoare este menţionat cu denumiri diverse: senatus, curia, ordo, ordo decurionum.
Censul, vârsta şi onorabilitatea erau criterii esenţiale pentru a avea acces în ordo decurionum.
O eventuală slabă administrare pe timpul apartenenţei la acest organism sau ca posesor al
unei magistraturi trebuia garantată printr-o avere consistentă, care să acopere daunele aduse
comunităţii. Aceasta presupunea ca respectivul candidat să deţină proprietăţi şi fonduri necesare
pentru acoperirea acestor pierderi2• Censul decurional era, spre exemplu, 1 00.000 de sesterţi la
Como3 sub Traian4. Pentru perioada târzie, o lege din 342 oferă o situaţie mai precisă a averii pe
care trebuia să o deţină un aspirant la decurionat: 50 jugere de pământ (circa 1 2,5 ha). care
valorau 25-30 de mii de sesterţi, la care se adăugau casa şi alte bunuri mobiliare5 .
Un profil moral corespunzător şi o „dare de mână" absolut necesară în condiţi ile în care
era obligatorie plata unei .mmma honoraria la intrarea în funcţie, precum şi prestarea unei intense

Jacques 1 990, 1 1 O.
Oraş din Gallia Cisalpină devenit colonie de drept latin în anii 89-87 a.Chr., la propunerea consulului
Pompeius Strabo. Din 59 a.Chr. primeşte denumirea de Nomm Comum. Caesar trimite aict 5000 de colonişti.
aşezarea devenind şi colonia civium Romanornm.
• De altfel, este singura sumă sigură cunoscută până acum din perioada Imperiului timpuriu. Plin. Sec . .
Ep. I, 1 9.
� Cod. Theod., XII, I . 33. Jacques 1 990, 1 09- 1 1 0.
2

3
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activităţi evergetice erau considerate elemente fundamentale în evoluţia către decurionat6 •
Plinius ne informează în corespondenţa sa că în Bithynia, în vremea lui Traian, noii membri ai
senatului local trebuiau să plătească între patru şi opt mii de sesterţi 7 • Scopul pentru care erau
folosite aceste sume de către administraţia locală a diferit de la o perioadă la alta. Î n epoca
republicană şi în prima parte a Imperiului folosirea sintagmei pro ludis sugera că finanţarea
j ocurilor care se ţineau în oraşe era principala ţintă8 • Cu timpul, o parte din aceşti bani era
dirijată către acoperirea costurilor vieţii municipale9 .
Ordinul decurionilor nu poate fi asimilat cu un grup care reunea elita oraşului, recrutată
fără a se lua în calcul alte aspecte decât cel social sau moral. Revizuirea acestui organism de
către quinquennales, prin alegerea de noi decurioni pe locurile rămase vacante, proces intitulat
lectio senatus 1 0, demonstrează că persistau noţiunile de merit şi aptitudini drept condiţii supli
mentare de acces în forul suprem al oraşului " . Totuşi, /ex Jrnitana confirmă faptul că, dacă erau
vacante, posturile de decurioni puteau fi ocupate înainte de cenzura operată de quinquennales,
condiţia unică fiind de a se efectua o singură alegere pe an 1 2 .
Membrii ordo puteau fi excluşi doar în cazul în care erau găsiţi vinovaţi de comiterea
vreunei infracţiuni grave şi dacă nu îşi mai puteau îndeplini îndatoririle faţă de comunitate. Cea
mai frecventă cauză era sărăcirea şi, implicit, ieşirea din rândul aristocraţiei . Oricum, excluderea
se întâmpla destul de rar, de obicei senatorii păstrându-şi poziţia toată v iaţa.
Numărul decurionilor era fixat de o lege municipală sau colonială. De la primele cercetări
ale structurii elitelor urbane, s-a promovat ideea că senatul orăşenesc reunea un număr standard
de I 00 de membri 1 3 • Cu toate acestea, au fost acceptate şi excepţii care ţineau de specificul
fiecărei urbe şi poate chiar al fiecărei provincii sau regiuni 1 4 • Ultimele cercetări pun serios la
îndoială presupusul tipar în constituirea ordines 1 5 •

6

Existau, bineînţeles, şi excepţii de la p lata acestor sume, dar gratuitatea, foarte rară, era o mare
onoare pentru cei în cazul cărora se aplica. La Ostia, la starşitul secolului I a.Chr., li se acordă decurionatul
gratuit la doi membri ai unei familii importante din oraş (adlecti gratis): CIL XIV, 3 7 5 ; AE, 1 959, 254 ş i
Melchor Gill 1 994, 1 95 .
7 Plin. Sec. Ep. , X, 1 1 2 .
8
Lex Coloniae Genetivae Juliae Ursonensis stabileşte, î n capitolele LXX şi LXX I , ca duumvirii ş i
edilii să dispună d e cel puţin 2000 de sesterţi pentru jocuri. Exemplele cele m a i elocvente le avem d e l a
Pompei, unde s-au găsit numeroase programe d e spectacole cu gladiatori, edicta munerum, finanţate d e
magistraţii locali. Aceştia scriau programul şi chiar cauza (causa muneris) pentru care organizatorul
(editor munerus) oferea respectivul spectacol din banii săi . Pentru detalii a se consulta J acobelli 2003 .
9 Melchor G i l 1 994, 1 96. De aceea, în legile municipale flaviene nu apar aceleaşi prevederi ca în cazul
legii oraşului U rso. Asta n u înseamnă că nu se mai ţineau astfel de j oc uri l a nivel local, ci probabil erau
organizate publicos ludos, în care municipalitatea, şi nu anumite persoane, se ocupa de organizarea acestora.
1 0 Albumul de la Timgad, din secolul al IV-iea, arată că, după dispariţia quinquennales, reorganizarea
senatului local cădea în sarcina curatores şi duumviri. Cf. Chastagnol 1 97 8 , 28-3 1 .
1 1 Jacques I 984, 5 7 3 .
12
Lex Jrnitana, cap. 3 1 ; Jacques 1 990, I 07.
1 3 Mommsen 1 887- 1 888, 845; Liebenam 1 900, 229-230; Abbott, Johnson 1 926, 65; Duncan-Jones
1 9 82, 2 8 3 ; Jacques 1 984, 229; A lfoldy 1 984, 1 1 O.
14 Lex Jrnitana, în capitolul 3 1 , prevede c lar faptul că mărimea senatului este dată de tradiţia locală şi
de lege : „quod ante hanc legem rogatam iure more eiius municipi fuerunt". Vezi Gonzales 1 986, 1 5 8,
1 84- 1 85. Numărul decurionilor este stabilit la 63, de altfel singura sursă antică unde se face această precizare
cu exactitate.
1 5 N icols 1 988, 7 1 2-7 1 9 .
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Numele tuturor decurionilor erau prezentate într-o ordine prestabilită într-un album. De la
Canusiurn1 6 şi Timgad 1 7 dispunem de singurele liste reprezentative şi oarecum complete.
Primii erau desemnaţi de obicei patroni clarissimi viri şi patroni equites Romani 1 8 •
Această poziţie certifică situarea lor în fruntea decurionilor oraşelor. Patroni erau desemnaţi de
senatul oraşului printr-o decizie redactată în două exemplare şi numită tabula hospitalis sau
tabula patronatus 19•
La Canusium, de exemplu, în album-ul din 223 p.Chr., apar 3 9 de nume, dintre care 3 1 de
rang senatorial şi opt de rang ecvestru20 • Erau menţionaţi, în continuare, magistraţii superiori cu
funcţie de quinquennales21 , care redactau respectivul album, şi apoi, în ordine, cei care
deţinuseră magistraturi în oraş, conform cursus honorum: quinquennalicii (în număr de 7),
duumviralicii (29), aediliciii ( 1 9) şi quaestoricii (9). Urmau allecti, cei care erau aleşi în mod
excepţional, fie ca urmare a recomandării împăratului, fie printr-un vot de încredere acordat
chiar de senat. În această situaţie se puteau afla străinii sau indivizii tineri22. Pedanei (32) sau
pedarii23 , care nu mai fuseseră niciodată aleşi ca membri ai acestei adunări, dar şi praetextati
(2 5 ), persoanele care căpătaseră dreptul de a participa la discuţiile Senatului, erau alte categorii
consemnate în album. Ultimii erau fiii senatorilor şi, de obicei, nu apăreau menţionaţi decât în
condiţii speciale. Ei nu erau moştenitori de jure ai funcţiei părintelui dacă nu îndeplineau
condiţiile de notabil al oraşului, amintite anterior.
La Timgad, pentru anul 367, apar mult mai puţini senatori, fenomen care se generalizase
deja din secolul trecut pe măsură ce membrii comunităţilor locale nu mai aveau acelaşi interes
pentru ocuparea de funcţii orăşeneşti24• Totuşi, cel puţin până în prima jumătate a secolului al
I II-iea, magistraturile erau foarte râvnite şi exista o competiţie acerbă, motiv pentru care nu toţi
cei care îndeplineau condiţiile reuşeau să le şi deţină.
Senatul orăşenesc se reunea într-o clădire denumită curie sau într-un templu, la convo
carea duumviri-lor, pentru a analiza, dezbate şi aproba hotărârile legate de comunitatea locală.
Deciziile luate erau prezentate sub forma unui d(ecretum) d(ecurionum), echivalentul formulei
senatus sententia25 • Practic, organismul reprezentativ al oraşului se îngrijea de locuri le sacre
(curafanorum), de organizarea actelor religoase, de stabilirea calendarului de sărbători şi jocuri,

1 6 Canusium este un oraş italian, care devine municipium din 88 a.Chr. şi apoi colonia Aurelia
Augusta Pia Canusium sub Antoninus Pius. Despre album vezi Silvestrini 1 990, 595-602.
1 7 Colonie din Numidia, fondată de Traian în j urul anului 1 00, cu numele complet Colonia Marciana
Traiana Thamugadi. Despre album vezi Chastagnol 1 978.
1 " Patroni erau persoane care aveau rol de protectori pentru o comunitate. Era o adevărată instituţie.
care avea un statut recunoscut de cetăţenii urbei, cu obligaţii şi drepturi. Dacă în perioada republicană
modalitatea de desemnare a unui patron (cooptatio) convergea către o funcţie politică preeminentă
atribuită respectivului, în Principat sarcinile sale se modifică substanţial, în sensul că preponderent devine
rolul social, de ajutorare materială şi, parţial, de influenţă asupra factorilor politici cu putere de decizie. A
se vedea Ardevan 1 998, 3 1 6-320.
1 9 Marquardt 1 889, 278.
20
Silvestrini 1 990, 597.
1 Vezi mai amănunţit
pentru rolul acestor magistraţi cincinali în van Deman Magoffin 1 9 1 3 .
•2 Exis tă cazuri în care tinerii care nu apucaseră să deţină efectiv o magistratură au primii onorurile
post mortem: Fabre. Mayer, Roda 1 990, 528.
23 Aceştia aveau drept de vot, dar nu puteau lua cuvântul în adunare.
24 De Martino 1 975, 720-722.
H Despre situaţiile în care era folosită această formulare în unele oraşe italiene vezi Chelotti ::! 003 .
20 1 -207, iar pentru cele spaniole, D' Encamai;ăo 1 99 3 , 59-64.
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de demolarea şi construcţia unor edificii, de reprezentarea oraşului în exterior, de atribuirea
onorurilor şi numirea patronilor, a hospites şi a ambasadorilor.
Putea dispune pedepsirea cu amenzi pentru neîndeplinirea sarcinilor sau pentru depăşirea
atribuţiilor de către magistraţi. Un exemplu autentic în care se prevăd sumele care trebuiau
vărsate la trezoreria oraşului este !ex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis 2 6 . Aici sunt detaliate
cifre exacte pentru fiecare delict. Un alt drept care revenea senatului local era jus contoniandi.
Acesta implica o relaţie de intermediere între autoritatea centrală şi populaţie2 7 • Cunoscută în
izvoare mai ales ca o potestas, corespundea perfect intereselor romane de menţinere a unui
dialog permanent cu provinciile şi cu locuitorii de aici. Cea mai sigură şi eficientă cale era
însărcinarea reprezentanţilor Romei în aceste regiuni de a strânge doleanţele locuitorilor şi de a
le transmite spre rezolvare autorităţii centrale.
Ordo decurionum a cunoscut o evoluţie interesantă până la Constantin cel Mare, când a
avut loc o decădere iremediabilă, aproape de ruină. Decurionilor li s-au i mpus munera (sarcini)
împovărătoare, care au suprimat dorinţa de accedere la această poziţie. Treptat, senatorul nici nu
mai era considerat membru al unei instituţii cu caracter deliberativ, ci devenise un simplu
funcţionar.
În general, în aceste condiţii şi pe baza aceloraşi criterii de numire şi funcţionare, au
activat şi decurionii din aşezările urbane din zona noastră de interes. Numărul şi calitatea
purtătorilor acestei demnităţi reprezintă o caracteristică aparte a provinciilor moesice, aşa cum,
pentru fiecare provincie romană, se pot identifica particularităţi faţă de alte regiuni.
Magistraturile urbane
Executivul oraşelor de tip roman, municipium sau colonia, era compus din magistratus
iure dicundo, duumviri sau quattuorviri şi magistratus minores, quaestores şi aediles. O dată la
cinci ani, magistraţii supremi deveneau quinquennales şi căpătau sarcini de cenzori.

Duumviri şi duumviri quinquennales
Conducerea efectivă din comunităţile urbane de tip roman era deţinută de colegii de
magi straţi formate din două (duumviri sau Ilviri) sau patru persoane (quattuorviri sau !Vviri) . La
fel ca şi consulii la Roma, erau eponimi pentru anul magistraturii lor. În unele cazuri, în fruntea
oraşelor apar patru persoane fie sub forma unui colegiu unitar (doi ! Vviri jure dicundo şi doi
! Vviri aediles), fie sub forma a două colegii distincte formate din câte două persoane, Ilviri iure
dicundo şi !Iviri aediles (aedilicia potestate) . Mai întâlnim şi un singur colegiu, octoviri, care
reunea nu doar funcţionarii cei mai înalţi, ci era compus din doi octoviri duumvirali potestate,
doi octoviri aediliciae potestatis, doi octoviri aerarii (quaestores) şi doi octoviri fanorum
(numiţi şi curatores fanorum) 2 8 .
O primă problemă ce se impune a fi pusă în discuţie este alternanţa duumviri-quattuorviri
la conducerea oraşelor romane. Opiniei care susţine că duumviri se găseau în fruntea coloniilor,
iar quattuon'iri în fruntea municipiilor, i se opun numeroase alte contraexemple. Atât în perioada
republicană, cât şi în cea imperială este greu de precizat în ce condiţii o comunitate era condusă
de duumviri sau de quattuorviri. O altă ipoteză ar fi că, în timpul Principatului, coloniile romane
26

Legea oraşului Urso, din Baetica, emisă în 44 a.Chr., cu adăugiri ulterioare, este una dintre cele mai
conw le � e de acest fel d in cuprinsul Imperiului.
- Pmo Polo 1 989, 99.
lH Marquardt 1 889, 2 1 0-2 1 1 . Totuşi, octoviri sunt rar consemnaţi şi mai ales în oraşele italice vechi.
https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUŢII ŞI ELITE ÎN AŞEZĂRILE ROMANE DE LA DUNĂREA DE JOS (SEC. I-III P.CHR.)

1 59

ar fi beneficiat de conducerea duumviri-lor, iar coloniile latine, de quattuorvm. În Gallia
Narbonensis se întâlneşte această situaţie cu o densitate apreciabilă, dar în Hispanii doar
municipia dispuneau de quattuorviri. După răspândirea jus Latii în toată Hispania, în timpul lui
Vespasian, au apărut municipia Flavia cu constituţii duumvirale (Sabora29, Aeso30 , Gades3 1 )32 .
Şi în valea Dunării, majoritatea municipiilor lui Hadrian aveau constituţie duumvirală33.
Organizarea municipală se baza, fără îndoială, pe o strategie precis formulată de autorităţile
romane şi care trebuie identificată în funcţie de contextul regional şi temporal în care se
încadrează oraşele în cauză. Toate componentele ce intră în discuţie relativ la o aşezare urbană
ţin şi de specificul local, exploatat într-un mod convenabil de «cuceritori».
Alternanţa duumviri-quattuorviri, chiar în fruntea aceluiaşi oraş, aşa cum se întâlnesc
situaţii pe cuprinsul Imperiului, se poate să fi fost efectul modificării ierarhiei dintre colonia şi
municipium. Conform /ex lrnitana, fondarea unui municipium atrăgea după sine introducerea de
noi instituţii, plecând de la realităţile preexistente, dar care puteau fi asimilate sau adaptate.
Oraşul Lissus, din I lliria, ajuns municipium probabil în timpul lui Augustus, trebuia să
dispună de quattuorviri. Nu îl regăsim însă în acest sistem, ci în cel duumviral, propriu pentru
ultima perioadă a Republicii, mai ales coloniilor34. Este doar un exemplu de coexistenţă a celor
două sisteme de administrare în municipiile din ultima perioadă a Republicii. În oraşul
Perusia35, Octavian a înlocuit quattuorviri existenţi în oraş, înainte de distrugerea sa în anul 40
a.Chr., cu duumviri. Din izvoarele epigrafice ştim despre existenţa a două personaje care au fost
întâi quattuorviri şi apoi duumviri, înainte şi după refacerea oraşului36•
O situaţie specială întâlnim în cazul oraşului lnteramnia Praetuttiorum37 . Inscripţiile din
ultimele decenii ale Republicii menţionează atât municipales, cât şi coloni în această importantă
aşezare romană. Supoziţia existenţei statutului juridic dublu38, de municipium şi colonia în
acelaşi timp, contestat de alţi specialişti39, este foarte interesantă. Baza de discuţie este prezenţa
contemporană atât a unor octoviri municipali40, cât şi a unor duumviri coloniali4 1 . Chiar dacă
ideea unei suprapuneri de coloniae peste municipia este vehiculată şi în cazul altor oraşe din

29 Oraş din Baetica, ce a avut o istorie foarte interesantă chiar de la fondarea sa. N i s-a păstrat o
scrisoare a lui Vespasian, care răspunde unei solii trimise din partea oraşului (JLS, 6092). Loc u i torii din
Sabora erau nemulţumiţi de amplasamentul montan al oraşului, motiv pentru care cer împăratului permi
siunea de a întemeia o altă aşezare, spre câmpie. Noua denumire a oraşului trebuia să includă ş i numele
împăratului. Răspunsul pozitiv al împăratului arată că el este creditat ca fondator al noului oraş, cu toate
că iniţiativa a venit de la locuitori. Cel mai probabil, în acelaşi fel se întâmpla cu toate aş ez ări le care
aveau în componenţa titlului numele împăratului. Vezi şi Jacques 1 990, 1 48.
3 0 Oraşul devine Municipium Aesonensis la sfărşitul secolului I a.Chr.
3 1 Oraş din Baetica, ce primeşte rangul de municipium de la Caesar în secolul I a.Chr.
32 Komemann 1 933, col. 6 1 5-6 1 9.
33 Ardevan 1 998, 1 3 I .
34 Prendi 1 98 1 , 1 63.
3 5 Actualul oraş Perugia, veche aşezare etruscă, a devenit municipium ş1 a căpătat denumirea de
A ugusta Perosia.
3 6 CIL XI, 1 943 şi CIL XI, 1 944.
37 Astăzi Teramo; a devenit municipium la sfărşitul secolului al 1 1 1 - lea a.Chr. şi a fost reconfinnat in
tim �ul lui Caesar.
8 Despre statutul dublu a se vedea De Smet 1 989- 1 990, 63-74.
3q H imichs 1 974. Nu lipsesc din istoriografie eroril e şi opiniile exagerate legate de acest s u b iect sen s i b i l .
40 CIL IX, 5067
4 1 CIL IX, 5076.
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Italia, ca Arretium42 sau Faesula43 , împărtăşim ideea conform căreia cele două comunităţi trăiau
separat din punct de vedere administrativ44 •
Aici avem de-a face, probabil, cu un proces care în timpul Flaviilor s-a conturat mai bine;
nevoia creării unor noi oraşe a declanşat o campanie de dezvoltare a vechilor nuclee alături de
altele deja existente, ceea ce a dus la formarea dipolis-urilor sau aglutinarea centrelor anterioare
în unele noi. Î n general, s-a pornit de la o aglomerare adaptată la noile necesităţi45 .
O altă controversă care pare a fi tranşată în acest stadiu al cercetării este dacă între
magistraţii jurisdicţionali exista o colegialitate pară sau ierarhică. Cele mai multe opinii recente
se îndreaptă către prima variantă, iar apariţia formulelor quattuorvir primus sau duumvir primus
sunt considerate doar o marcă a primatului în sens cronologic46 .
Accesul la magistratură era condiţionat, ca şi în cazul decurionilor, de vărsarea la tezaurul
cetăţii a unei summa honoraria sau legitima47. Î n afară de aceste sume obligatorii, magistraţii
făceau şi promisiuni (pollicitationis) , bine atestate mai ales în oraşele africane48 . Î n campaniile
electorale sau în momentul depunerii jurământului la învestirea în funcţie, respectivul candidat
făcea o pollicitatio ob honorem, în sensul că promitea să ducă la îndeplinire o lucrare utilă
oraşului . Guvernatorii provinciei garantau execuţia postumă a promisiunilor făcute, aşa cum
este cazul la Ad Maiores49 , unde doi duumviri au promis să construiască arcuri de triumf (ob
honorem duumviratus) în 267; promisiunea a fost onorată 20 de ani mai târziu de urmaşii lor5 0 .
Executarea promisiunii de către urmaşi servea şi pentru propaganda electorală şi accentua
caracterul ereditar al transmiterii onorurilor. Cu toate acestea, juridic, nu era prevăzut ca
magistraţii să dispună de funcţii după criteriul eredităţii .
Se cunosc, tot în cazul oraşelor africane, suplimentări d e sume sau d e sarcini pentru aspiranţi,
ampliatio sau adiectio 5 1 • Unele dintre aceste summae adiectae deveneau obligatorii cu timpul 5 2 .
Ca o condiţie de promovare în funcţii era vârsta, care trebuia să fie de cel puţin 2 5 de ani
la magistraţii inferiori şi de cel puţin 35 de ani la cei superiori. Totuşi, de cele mai multe ori,
aceste limite nu se respectau. Contau, de asemenea, ascendenţa, onorabilitatea, comportamentul
evergetic, averea şi cetăţenia.
Pentru accederea la magistraturile orăşeneşti în general şi la cele superioare în special,
aceste condiţii specifice erau prevăzute în legile municipale.
Duumvirii sau quattuorviri învestiţi cu putere juridică, la fel ca şi aediles şi quaestores,
intrau în funcţie fiecare dintre ei în maximum cinci zile de la promulgarea legii municipale şi,
de asemenea, cei ce erau aleşi confonn acestei legi îşi începeau activitatea înainte de întâlnirea
decurionilor sau înainte de a se face redactarea numirii lor.

4

2

Astăzi Arezzo, oraş care devine celebru pentru producţia de ten·a sigillata de o calitate excepţională.
Astăzi Fiesole, una dintre cele mai importante aşezări etrusce până la cucerirea romană. Devine
colonia în j urul anului 90 a.Chr.
44 De Smet 1 989- 1 990, 73.
4 5 Bendala Galan 1 994, 1 2 1 .
4 6 Ardevan 1 984, 1 02 .
4 7 C lavel-Leveque 1 984, 1 82 . Î n istoriografia românească vezi despre summa honoraria în Vulpe
1 95 3 , 5 5 7-583.
4 8 Despre această practică a se vedea detaliat în Villiers 1 939; Hayashi 1 989; Melchor Gil 1 994, 203-204.
49 Oraş din Numidia, devenit municipium la o dată cuprinsă între 1 05 şi 276 p.Chr.
5 0 Dupuis 1 992, 25 7 .
5 1 M elchor G i l 1 994, 205 .
52 Clavel-Leveque 1 984, 1 82.
43
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Problema obţinerii cetăţeniei romane prin intermediul magistraturilor este, de asemenea,
interesantă prin natura consecinţelor sale. Izvoarele literare amintesc de posibilitatea acordării
cetăţeniei romane prin îndeplinirea unei magistraturi locale53. P. Cornelius Macer, din Ammaia54, a
primit funcţia municipală odată cu dreptul roman55• L. Iunius Faustus, din lgabrum56, s-a aflat în
aceeaşi situaţie în timpul lui Vespasian57. Înainte de a primi dreptul roman, aceste persoane
dispuneau de dreptul latin; au primit cetăţenia romană ca magistraţi ai urbelor care posedau jus
Latii minus, prin care doar magistraţii aveau dreptul roman complet obţinut per honorem. În
societatea romană era acceptată această practică pentru că astfel se împrospăta clasa politică.
Cicero transmite acceptul său pentru integrarea în structurile de conducere romane a elementelor
capabile, chiar dintre necetăţeni : „aşa cum oraşele mari şi puternice trebuie preferate cătunelor
şi punctelor fortificate, tot astfel conducătorii acestor oraşe, ajunşi în această poziţie datorită
inteligenţei şi autorităţii lor, trebuie, rară îndoială, preţuiţi şi mai mult decât indivizii izolaţi de
viaţa publică, chiar dacă luăm drept criteriu înţelepciunea"58• Prin urmare, cetăţenia era o
condiţie sine qua non în aspiraţia spre magistraturile urbane într-o comunitate romană.
Iniţial, alegerea magistraţilor se făcea prin vot popular, dar numai din rândul notabililor
locali şi după reguli foarte bine stabilite. De obicei, votul se desfăşura în curii59. Este greu de
stabilit astăzi în funcţie de ce criterii se putea face repartiţia cetăţenilor în aceste curii, dar cert
este că aveau un număr variabil de membri60• Cu timpul, rolul adunării populare a scăzut în
favoarea senatului local, de care depindeau, practic, toate candidaturile.
Un rol foarte important revenea preşedintelui de comiţii, ales dintre duumviri. El alegea
candidaţii judecând după eligibilitate şi garanţiile pe care le ofereau, afişa public numele lor, era
responsabil de derularea votului, de consemnarea rezultatelor.
Se votau întâi duumvirii, apoi edilii şi chestorii. Desfăşurarea procedurilor de vot se făcea
având observatori aleşi de către preşedintele de comiţii şi de către reprezentanţi ai candidaţilor6 1 •
Rezultatele erau consemnate în registre oficiale, pe care preşedintele le utiliza pentru a prezenta
situaţia pe curii62• Cât priveşte campaniile electorale, care este cert că se susţineau în preajma
alegerilor, cele mai interesante „afişe" provin de la Pompei63•

53

Str., I V , 1 , 1 2, App., BC, 2, 26; Tac., Ann. , 1 5, 32.
Oraş din Lusitania romană, care a devenit municipium din secolul I p.Chr.
55 Cil II, 1 59.
5 6 Oraş din Baetica romană, care a obţinut statutul municipal în a doua jumătate a secolului I p.Chr.
5 7 Alfoldy 1 969, 50 şi CIL II, 1 63 1 .
5M c·IC
R ep. , 1 1 , 2,3.
5 9 Corpul civic roman era distribuit în curii, centurii şi triburi.
fill Jacques 1 990, 93-94. Curiile erau sub patronajul unei divinităţi, de la care preluau numele şi aveau
o organizare ierarhică bine stabilită, cu un flamen care se ocupa de problemele religioase, un magisrer şi
un quaestor. A se vedea în acest sens regulamentul unei curii din Simitthus, Africa Proconsularis.
protejată de Jupiter: ILS, 6824.
61 Procedura de vot propriu-zisă presupunea reunirea cetăţenilor pe curii, într-un loc închis. şi votarea.
într-o primă fază oral. iar mai târziu prin înscrierea pe tăbliţe. Cei care votau favorabil înscriau pe tăbliţă
semnul „V", care semnifica „uti rogas" (cum ai cerut), iar cei care nu erau de acord treceau un ..A" de la
,,antiquo" (resping).
62
Jacques 1 990, 96-97.
63 Este vorba despre inscripţii pictate, care erau. în majoritate. «afişe)) electorale (programmata) şi
anunţuri de jocuri publice (edicta munemm). A se vedea Mouritsen 1 988. unde se prezintă pe larg
acţiunile din timpul campaniei şi participanţii la alegeri . Se pare că doar la Hcrculanum se mai p?tstreuă
astfel de mărturii : Pagano 1 987. 1 5 1 - 1 52.
54

.•
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Î n ciuda stabilirii în detaliu a etapelor de votare şi a condiţii lor de îndeplinit, nu lipsesc
situaţiile în care presiunea populară dădea peste cap aranj amentele statutare. Situaţii foarte
interesante se păstrează din lumea romană provincială. În colonia romană Lugdunum, înteme
iată de către locotenentul lui Caesar, L. Munatius Plancus în anul 43 a.Chr., întâlnim mai mulţi
magistraţi care au fost numiţi Ia cererea poporului 64 • Astfel, T. Aquius Apollinarius a fost ales
duumvir ex postulante populo 65 • Sex. Ligurius Marinus, designatus ex postulatione populi66 , ca
şi un al treilea personaj , al cărui nume nu s-a păstrat67 , toţi din Lugdunum, sunt alte exemple
concludente.
Este foarte posibil ca aceste situaţii excepţionale, în care poporul, şi prin aceasta trebuie a
se înţelege cives Romani, are un cuvânt important în alegerea magistraţilor supremi, să fie
caracteristice doar anumitor oraşe, cu o autoritate ridicată. Oricum, nu era vorba, cu siguranţă,
de o alegere directă, ci se înainta, cel mai probabil, o petiţie sau o aclamaţie către ordo decurionum,
care putea să desemneze pentru magistratura supremă pe acel personaj bogat sau celebru aflat în
graţia poporului. Mai mult, respectiva persoană putea fi exceptată şi de la primul grad din
cursus honorum, ca o dovadă de prestigiu şi influenţă68 . În cazul oraşului Vienne69 au fost
consemnaţi duumviri care nu au trecut prin toate etapele din cursus honorum. 25 dintre cei 30 de
duumviri cunoscuţi aici se pare că ar fi fost avansaţi direct către această funcţie 70 . Oricum, în
secolele II-III, un cursus honorum simplificat era un fapt destul de frecvent în provincii.
Aşa cwn reiese şi din denwnire, duumviri iure dicundo, principala lor sarcină era jurisdicţia
penală şi civilă. De asemenea, supravegheau construcţia incintelor şi porţilor oraşelor. Î n cazul
Veronei 7 1 , de exemplu, magistraţii superiori au fost desemnaţi să ducă la îndeplinire această
sarcină imediat după promovarea oraşului 72 .
Una dintre atribuţiile de bază ale magistraţi lor superiori era instalarea (facere, creare) şi
proclamarea (renuntiare) celorlalţi magi straţi aleşi. Dacă la aceste alegeri, de care erau respon
sabili, în perioada de dinainte de declaraţia de intenţie pentru candidatură nu erau candidaţi sau
erau insuficienţi, atunci duumviri pronunţau numele mai multor persoane îndreptăţite prin lege
să candideze pentru funcţiile amintite. După alegere, în adunarea publică, magistraţii făceau un
jurământ către Jupiter, către divinităţile protectoare ale împăraţilor şi către zeii din respectivele
oraşe, prin care se angajau să-şi respecte sarcinile în interesul public, să nu conducă cu răutate şi
să nu dăuneze interesului cetăţenilor. Libertatea de exprimare, atâta timp cât era în concordanţă
cu legea şi cu interesul public al locuitorilor urbei, precum şi respectarea separării puterilor erau
alte obligaţi i pe care şi le asumau la învestire 7 3 .
Mai mult, credibilitatea lor depindea şi de dovezile de incoruptibilitate pe care anticii
puneau mare preţ. Cicero condiţiona o persoană care aspira către funcţie „să nu primească şi să
64

Le G lay 1 9 72, 1 1 .
65 Bruhl, Audin 1 965, 267-269.
66 CJL X I I I , 1 92 1 .
6
7 CJL X I I I , 1 929.
6 8 Bruhl,
Audin 1 965, 270.
69 Fost oppidum al pop ulaţiei Alobrogilor; a devenit colonie romană în j urul anului 47, în cadrul
provinciei Gal lia N arbonensis.
7 0 Burnand 1 990, 544-546.
7 1 Oraş din regiunea a X-a, Verona obţinuse titlul de colonia latina în 89 a . C hr, pentru ca de l a Caesar
să beneficieze de dreptul roman.
72 Gros 1 987, 1 60.
7 3 Roman Civili:::a tion, 323.
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nu ofere daruri nici pentru a obţine o funcţie publică, nici în timpul exerciţiului unei funcţii, nici
după aceea. Dacă se încalcă, să se aplice o pedeapsă proporţională cu delictul"74.
Duumviri asigurau buna organizare a cultelor publice şi participau direct la desfăşurarea
procesiunilor75• Puteri însemnate deţineau şi în administrarea finanţelor locale76.
Sunt dovezi care atestă că duumviri şi quattuorviri se ocupau şi cu inscripţionarea
documentelor primite pentru oraŞ de la împărat, guvernator sau alţi oficiali imperiali77. De la
Volubilis, în 2 1 5-2 1 6, avem inscripţii cu duumviri însărcinaţi să se ocupe de executarea unor
copii ale edictului lui Caracalla78•
Aleşi pe un singur an, magistraţii supremi puteau exercita funcţia de mai multe ori,
conform practicii iteratio, generalizate în Imperiu. De asemenea, un magistrat putea urma
cariera municipală într-un alt oraş decât cel în care s-a iniţiat sau o putea chiar începe în altă
parte decât în oraşul de origine79• Aceeaşi persoană putea deţine funcţii paralele în oraşe apro
piate, aşa cum se presupune că s-a întâmplat în Dacia, în cazul aşezărilor urbane de la Apulum80.
În oraşele romane, odată la cinci ani, se revizuiau listele de cetăţeni, album-ul
decurionilor, şi se stabilea censul. Aceste sarcini cădeau pe umerii unor duumviri quinquennales
sau quinquennales81 • Formulele menţionate, chiar dacă aparent puteau denumi două magistraturi
diferite, aşa cum reiese din mai multe inscripţii din Dacia, credem totuşi că evocau pe deţinătorii
aceloraşi sarcini82. Quinquenalitatea era o instituţie răspândită în mai multe structuri
administrative83. Recensământul avea loc în acelaşi timp şi la Roma, şi în oraşele provinciale84.
Quinquennales se regăsesc chiar şi în timpul lui Constantin cel Mare, chiar dacă sarcinile
lor tindeau a fi suprimate85•

74 Cic., Rep. , I I I, 4, l l .
7 5 Duumvirii conduceau procesi uni de observare a semnelor, ajutaţi, cel puţin în ultima perioadă a
Republicii, de către asistenţi numiţi pul/arii. Vezi Linderski 1 986, 2 1 9 1 .
76 Un anume C. Fulvius, fiul lui Caius, era quattuorvir ad aerarium (trezorier). IAN, 1 9 l , nr. 9 1 .
Funcţia menţionată poate fi specifică doar anumitor oraşe, în cazul nostru Nîmes, dar poate fi ş i una
generalizată. Precizăm totuşi că Gallia Narbonensis este un caz aparte, pentru că acolo exista o lume
celtică cu elite proprii, în curs de romanizare şi cu oraşe de drept latin.
77 „Duovirii C. Cornelius Severus şi M. Septimius Severus au inscripţionat această prevedere în bronz
din cheltuiala publică": Roman Civiliza/ion, 342.
78 Lenoire 1 985- 1 986, 200.
79 M. Messius era decurion în Narbonne, praefectus duumvir şi jlamen al coloniei Beziers: Cil XII.
4402.
80
Moga 1 977, 1 49. Ierarhia funcţiilor şi posibilitatea mişcării magistratului dintr-un oraş în altul sunt
ilustrate şi într-o inscripţie de la Vina (Bou A rkoub-Tun isia): . . . lui Aurelius Flavius, decurion. edil.
quaestor, duumvir, decurion de Cartagina (Africa), curator, cavaler roman din ordinul celor din Vina şi a
întregii comunităţi de cetăţeni, se ridică acest monument ca unui concetăţean foarte iubit": Veyne 1 95 8.
1 1 0- 1 1 7.
81
Alte denumiri pe care le puteau lua aceşti magistraţi erau /Iviri (/Vviri) censoria potestate q11inq11e1111alcs.
quinruennales censoria potestate sau /Iviri (/Vviri) censoria potestate: Marquardt 1 8 89, 2 2 3 .
8
!DR I II! 2. 1 23, 1 26, 1 29.
8 3 Quinquennales territorii erau conducătorii teritoriilor oraşelor aleşi pe un an Mai vezi şi cazul unor
qui� uennales canahensium de la Troesmis. în Moesia Inferior (ISM V, 1 55 . 1 58 ) .
Vezi /ex Iulia municipalis, 1 42- 1 60. Cunoscută ş i c a Tabula Heradeensis. această lege. descoperită
lângă oraşul antic Heracleea, a fost emisă la o dată greu de precizat. cea mai vehiculată fi ind 46-4 5 a. Chr.
( Abbot, Johnson 1 968, 296 ). Mai recent, se tinde către datarea acestei legi destul de mult înainte de
Caesar. A se vedea în acest sens Galsterer 1 987, 1 89 şi nota 3 5 .
" ' Marquardt 1 889. 226.
„
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O nouă discuţie poate fi declanşată în legătură cu funcţia de praefectus produumviro.
Sarcina de bază a acestuia era de a suplini pe unul dintre magistraţii supremi în caz de vacantio,
care se înregistra din diverse motive. Era ales de ordo decurionum, trebuind să aibă cel puţin 3 5
de ani8 6 . Funcţia sa era temporară, până l a revenirea magistratului de drept. Magistratura de
praefectus produumviro era des întâlnită în unele oraşe, răspândirea ei depinzând, cel mai
probabil, de regiune, de condiţiile politice de aici, de activitatea sau de dinamismul titularilor
posturilor87 . Sarcinile prefectului erau, de obicei, identice cu acelea ale magistratului pe care îl
înlocuia. Lex lrnitana stabilea cu precizie competenţele şi limitele, dar şi condiţiile alegerii
prefecţi lor88 .
Un caz particular îl reprezintă acela al numirii împăratului ca duumvir al unui oraş. Î n
acest caz, împăratul numea un praefectus care să-l reprezinte. De cele mai multe ori numirea
acestui prefectus era lăsată la latitudinea ordo decurionum 89 • Persoana aleasă era una cu renume
în oraş şi care, de obicei, deja deţinuse magistratura supremă. Pentru urbe, această alegere avea
un dublu beneficiu. Î ntâi onora un concitadin de vază, care, practic, înlocuia împăratul şi, în
plus, pentru oraş era o lovitură de imagine. Apariţia în fasti a numelui imperial putea aduce
beneficii simbolice comunităţii, dar şi avantaje concrete90 .
Duumvir de onoare putea fi şi un prinţ din familia imperială sau un apropiat, cum este
cavalerul L. Aponius, din Colonia Julia Septimanorum Baeterrae9 1 , prieten al casei imperiale92 .
Interesantă şi demnă de amintit ni se pare şi opinia care îl consideră pe prefect un consilier cu
puteri superioare magistraţilor ordinari, ales în situaţii de dezordine politică sau în cazuri cu
implicare electorală, aşa cum este cazul unor praefecti ex decurionum decreta lege Petronia93 .

Varietatea de situaţii întâlnită în unele oraşe ale Imperiului este o excepţie în faţa ierarhiei
clasice, valabile în cele mai multe cazuri, implicit în comunităţile care fac obiectul studiului
nostru. Fără a lipsi situaţiile interesante în cazul oraşelor de pe linia Dunării de Jos, în fruntea
comunităţii se afla un colegiu de doi magistraţi (duumviri iure dicundo), asistaţi de doi aediles şi
de doi quaestores cu sarcini specfice.
Aediles
A ediles erau a doua autoritate în oraşe. Numele derivă de la sarcina lor de a avea grijă de
templul (aedes) lui Ceres. Sunt contemporani apariţiei tribuni lor plebei la Roma ( 494 a.Chr),
fiind numiţi aediles plebeii94 . Erau consideraţi magistrates minores, fiind denumiţi în inscripţii
şi duumviri sau quattuorviri aedilicia potestatis sau, simplu, aediles. De obicei, în documente nu
apare distincţia între duumviri sau quattuorviri aedilicia potestatis şi duumviri sau quattuorviri iure
dicundo. Cel mai des, magistraţi i cu atribuţiile specifice edililor erau desemnaţi, simplu, aediles,

86

De Martino 1 97 5 , 7 1 6 . Este o prevedere din /ex municipii Salpensanae, XXV, 26.
La Beziers, spre exemplu, se c unosc patru praefecti şi trei duumviri.
88
Lex Irnitana, cap. 25-26. Pentru diverse s ituaţii în care apar prefecţii în oraşele i taliene a se vedea
Spadoni 2004, mai ales 2 1 7-23 3 .
89
CIL IX, 3044; CIL X I , 5224.
90 Spadoni 2004, 240-24 1 .
9 1 Colonie romană din Gallia N arbonensis, întemeiată în 3 6 a.Chr (actualul oraş Beziers).
2
9 Prefect duumvir al lui C . Caesar, CIL XII, 4230.
.
93 CIL X, 8 5 8 , 1 205, 5405, 5 6 5 5 .
94 G izewski 1 996/ 1 999, col. 1 40- 1 4 1 .
87
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în timp ce inscripţiile ce consemnează duumviri sau quattuorviri se referă doar la magistraţii
l ocali, jure dicundo.
În general, aediles se ocupau de reconstruirea sau dezafectarea unor clădiri prea vechi.
Asigurau pavarea străzilor, curăţarea şi întreţinerea lor. La Roma, o problemă care era în sarcina
chestorilor de obicei, dar care mai cădea şi pe umerii edililor, era aprovizionarea cu apă. Se
ocupau şi cu întreţinerea clădirilor publice, funcţionalitatea drumurilor, exploatarea minelor sau
importul de grâne necesare oraşului. Aranj amentele pentru j ocurile care se organizau în oraşe cu
anumite prilejuri reveneau tot edililor. Totuşi, funcţia lor de bază era de a asigura protecţia şi
buna desfăşurare a activităţii în pieţe, concomitent cu controlul corectitudinii actului comercial
(măsurarea greutăţilor şi a etaloanelor de măsură)95. Pentru abaterea de la normele stabilite prin
lege, aediles aveau chiar dreptul de a uza de pedepse corporale sau de a amenda pe cei care se
făceau vinovaţi. Cădea tot în sarcina lor să vegheze să nu pătrundă în oraş nici o altă divinitate
care nu era recunoscută şi să nu se practice rituri străine de cele aprobate. Observau şi desfăşu
rarea ceremoniilor religioase. Supravegherea poliţienească cuprindea sarcini precum menţinerea
ordinii, a decenţei, inspecţia băilor şi a locurilor de distracţie, inclusiv a bordelurilor. Aveau
drept subordonaţi pe praecones (vestitori, crainici), scribae (scribi, secretari) şi viatores (responsabili
de drumuri). Printre actiones aediliciae se includeau şi actio redhibitoria (activităţi de înapoiere
a unor bunuri) şi quanti minores.
Aediles, ca şi ceilalţi magistraţi urbani, erau aleşi pentru un an, în funcţie de vârstă,
onorabilitate, dar, mai ales, de avere.

Quaestores
Quaestores reprezintă categoria de magistraţi care ocupa, de obicei, al treilea rang în
cursus honorum al unui magistrat urban. Chestura nu era o magistratură universal întâlnită. În
unele localităţi nu s-au descoperit mărturii despre existenţa unor astfel de magistraţi, sarcinile
lor fiind îndeplinite de edili sau duumviri96.
Este cazul oraşului Arpinum97, unde un edil se ocupa şi de finanţele oraşului, sarcină care
ar fi trebuit să revină unui quaestor. Şi la Pompei, duumvirii aveau atribu�i care, în mod normal,
erau îndeplinite în alte oraşe de chestori98• Oricum, în oraşele în care exista această instituţie şi
este clar atestată, funcţiile îndeplinite sunt destul de diferite. Diferenţieri se înregistrau şi în
cazul aşezărilor latine, unde dreptul de cetăţenie romană se putea obţine prin accederea la o
magistratură, care în unele oraşe era edilitatea, iar în altele, ca Salpensa, era chestura. Era
considerată fie honor (funcţie onorifică), fie munus (sarcină, îndatorire)99. Chestura municipală
nu este o instituţie foarte veche. Ea datează din ultimul secol al Republicii, când aceşti
magistraţi au preluat de la duumviri sarcina gestionării finanţelor localităţii '°0. Numărul lor varia
de la doi, uneori la trei şi chiar la cinci sau şapte1 0 1 •

9� De Martino 1 975. 7 1 8-7 1 9. În marile oraşe greceşti, controlul greutăţilor ş i a l activităţilor
comerciale era responsabilitatea unui colegiu special de metronomi: Stoian 1 962. 1 68 şi n. 8.
96 Gonzales 1 986. 20 1 -202. Vezi cap. 19 din /ex Flavia municipalis.
97 Municipiu roman din 90 a.Chr .. Arpinum este localitatea de origine a lui Cicero (actualul oraş Arpino).
9M Jacques 1 990, 89.
99 De Martino 1 975. 7 1 9. Pentru diferenţierea dintre honores şi n1 1mera vezi Abbott. Johnson I 968.
84- 1 1 7.
100 Kierdorf 200 I . col. 689-692.
101
De Martino 1 975. 7 1 9. Adaugă Abboll. Johnson 1 968, 89 şi White 1 973. 9 1 .
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Treptele de promovare în ierarhia onoruri lor instituţiilor municipale nu sunt respectate
nici în cazul magistraturilor considerate inferioare. Un exemplu clar este acordarea acestei
magistraturi în Hispania Citerior unor oameni cu experienţă, capabili să-şi asume sarcini. Se
putea ajunge în această funcţie după ce respectiva persoană fusese edil sau chiar duumvir 1 02 .
Aşadar, se poate observa că funcţiile civile în oraş nu erau omogene şi, din acest motiv, trebuie
renunţat la a utiliza în orice situaţie şi fără rezerve tiparul quaestor-aedil-duumvir, chiar dacă
este ordinea cea mai des întâlnită 1 03 .

Curatores civitatis
Cu toate că în perioada Principatului nu sunt consideraţi practic magistraţi, curatores
intervin mai ales în probleme de pecunia publica ale oraşului. Numirea unui curator într-un oraş
se putea face pe o perioadă scurtă 1 04 , pentru o misiune precisă şi cu scopul de a readuce la o
situaţie normală treburile respectivei urbe 1 05 , afectate fie de o cauză internă, fie de una externă.
Curatores rei publicae, cum erau numiţi, făceau parte din ordinul senatorial sau din cel ecvestru, dar
puteau fi şi membri ai elitei locale 1 06 • Totuşi, garanţia numirii lor de către împărat nu însemna
automat şi obţinerea supunerii din partea autorităţilor locale. Ordo decurionum încerca, de
obicei, să apere autonomia oraşului, refuzând o implicare de lungă durată a curatorilor în
afacerile interne, în spiritul unei conşti inţe municipale tradiţionale.
Preoţiile
Preoţii sunt recunoscuţi ca fiind autoritatea însărcinată cu rezolvarea nevoilor spirituale
din societate. Pretendenţii la funcţiile religioase aparţineau aceleiaşi categorii a aristocraţilor. De
altfel, preoţii le erau considerate etape în cariera municipală a unui magistrat. De jure, funcţiile
civile şi cele religioase trebuiau să fie distincte şi să nu se încalce graniţele sferelor de influenţă
care le reveneau. De fapt, delimitarea dintre magistraţi şi preoţi, din cauza comună de a menţine
bunele relaţii dintre zei şi oameni, era doar una teoretică. Dacă magistratul era şi preot, ceea ce
se întâmpla în multe cazuri, limita dintre activitatea magistraturală şi cea preoţească dispărea
total 1 07 • De altfel, în realitate, această dihotomie, transpusă în separaţia dintre practicile politice
şi cele religioase, nu a existat niciodată ' 08 . Cert este că sacerdoţii erau cei mai recomandaţi să se
constituie ca elemente de control din partea elitelor în relaţia cu restul corpului cetăţenesc.
Atribuţiile lor deosebite, care depăşeau terestrul, îi făceau speciali în raport cu celelalte categorii
conducătoare. Ca o consecinţă, competiţia pentru accesul la sacerdoţii era acerbă.
Totuşi, nu toţi magistraţii obţineau sacerdoţii şi nici preoţii nu tindeau totdeauna către
magistratură, dovadă fiind numărul destul de mare de sacerdotes sau pontifices menţionaţi în
izvoare, fără legătură cu vreo funcţie în administraţia oraşului . Denumiri le pe care le aveau
preoţii, varietatea sarcinilor care le reveneau, multitudinea de situaţii excepţionale care
depindeau de regiunea, perioada de timp în care activau sau de alte criterii fac extrem de dificilă
1 02

Fabre, Mayer, Roda 1 990, 526.
Clavel-Leveque 1 984, 1 7 9 .
1 04 Puteau activa câteva săptămâni sau câteva luni, aşa cum era c azul majorităţii senatorilor însărc inaţi
cu aceste atribuţi i ; Berenger 1 993, 1 6 .
1 0 5 Jacques 1 984, 289.
1 0 6 Berenger I 993, 1 6.
1 0 7 O statistică interesantă a preoţi lor care au deţinut magistraturi în oraşele din Baetica vezi l a
Del ft ado-Delgado 2000, 42.
o x Schumacher I 986, 659, n. 7 şi 660, n. I .
1 03
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o delimitare categorică a sarcinilor specifice şi a rolului clar pe care anumiţi preoţi le aveau în
municipiile sau coloniile din Imperiu. Enorma extensiune spaţială şi temporală a titlurilor de
pontifex, augur, sacerdos, jlamen conduce către o analiză atentă obligatorie atunci când se
vorbeşte de fiecare.
Accesul la sacerdoţii se făcea, ca şi în cazul magistraţilor, după respectarea anumitor
criterii. Originea romană era condiţia principală, la care se adăugau apartenenţa la o familie cu
prestigiu cel puţin la nivel local, deţinerea unui cens, neurmărirea în vreun caz penal şi o vârstă
minimă în momentul alegerii 1 09• D intre preoţi, pontifices şi augures erau viageri, spre deosebire
.
1
de fiammes, care erau a1 eş1 anua1 1 0 .
Colegiile de preoţi care apăreau obligatoriu în oraşe pot constitui criterii de identificare a
statutului anumitor comunităţi urbane 1 1 1 •
Pentru oraşele de pe linia Dunării de Jos avem situaţii interesante, cu toate că nu dispunem de
o varietate comparabilă cu cea din provinciile din vest, spre exemplu.
.

Sacerdotes
Etimologic, sacerdos denumeşte o autoritate, un oficial care face sacrificii şi se roagă la
zeul său1 12• Iniţial, romanii desemnau cu acest cuvânt categoriile sacerdotale externe, mai ales
de origine greacă sau orientală 1 1 3 • Când termenul a fost adoptat şi pentru preoţii le romane, aşa
numiţii sacerdotes publici constituiau un grup de persoane care se îngrij eau de publica sacra 1 14 •
Pentru această categorie de pree1ţi este cel mai greu de identificat câmpul de sarcini.
Sacerdos este un titlu care reunea o polivalenţă enormă, cu o varietate de conţinut foarte mare.
Puteau fi preoţii care se ocupau de divinităţi concrete, romane, greceşti, orientale, indigene etc . ;
erau preoţi a i unor culte adoptate, puteau fi şi sodales ataşaţi anumitor culte particulare sau chiar
preoţi ai cultului imperial şi ai zeiţei Roma. Termenul de collegium sacerdotum reunea şi cele
patru mari colegii care concepeau regulile pentru administrarea publica sacra: pontifices,
augures, XVviri şi V/Iviri epulonum 1 1 5 •
Flamines
În ciuda numeroaselor cercetări făcute şi a lucrărilor publicate încă de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în istoriografie se mai păstrează destule controverse legate de diversitatea
denumirii preoţilor cultului imperial municipal. Varietatea lor, strâns corelată cu libertatea de
care beneficiau oraşele, a fost atribuită spontaneităţii autorităţilor locale, care puteau depăşi
chiar disciplina legal stabilită. Este dovada faptului că nu existau reguli comandate şi impuse de
109 Vârsta varia în funcţie de sacerdoţiu, de epocă şi de alte circumstanţe excepţionale. Pentru
pont ces şi augures era 25 de ani : Delgado-Delgado 2000, 49, n. 5 1 .
1
0 Delgado-Delgado 2003, 234. Existau cazuri rare când preoţii îşi pierdeau atribuţiile. Vezi opini i
care contrazic teoria generalizată despre menţinerea p e viaţă a funcţiei î n cazul anumitor categorii de
preo}i la Delgado-Delgado 2000, 49-50.
1 1
lex Coloniae Genetivae /11/iae Ursonensis aminteşte de instaurarea a două colegii de preoţi ex
colonia, de pontifi şi de auguri. Aceşti preoţi erau aleşi (creare. facere. suhlegere) şi cooptaţi (cooptare).
Vezi Scheid 1 999, 396-397 şi n. 53.
12
1
Walde, Hoffman 1 954, 460.
1 13
Beard 1 990, 43.
1
1 4 Festus delimitează puhlica sacra: quae puhlico sumpru pro popu/o .f irmt. q11aeq11e montihus. pagis.
curis, sacel/is" de privata sacra: quae pro singulis hominihus. famili is gentihus fi11nt: Sex. Fest 1 'crh
284 L.
1 15
Despre cele patru mari colegii sacerdotale a se vedea Schumacher 1 98 6 . 66 7 - 6 9 8 .
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la centru, provinciile şi chiar structurile urbane având puterea de a lua o decizie finală pentru
organizarea cultului.
Alături de jlamines, sunt menţionaţi ca oficianţi ai cultului imperial municipal pontifices
sau chiar sacerdotes. În Lusitania, de exemplu, toţi preoţii acestui cult sunt cunoscuţi ca jl.amines.
Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în H ispania Tarraconensis, cu o singură excepţie, un pontifex
Caesarum primus 1 1 6 • În Baetica există o varietate de situaţii interesante şi complexe 1 1 7 . Aici, în
inscripţii, apar pontţfices consacraţi anumitor împăraţi, dar cei mai mulţi sunt menţionaţi doar
alături de oraşul în care slujeau. Totuşi, pentru că erau apropiaţi ai familiei imperiale, au fost asociaţi
aceluiaşi cult 1 1 8 •
Există însă opinii care susţin ideea unei evidente diferenţe între jlamines şi pontifices,
ultimii trebuind să îndeplinească sarcini diferite, conform legilor municipale 1 1 9 •
Î n oraşele care fac obiectul cercetării noastre, preoţii cultului imperial erau jl.amines. Cât
priveşte pe pontifii şi sacerdoţii consemnaţi în izvoare, nimic nu ne ajută să identificăm printre
responsabilităţile lor şi celebrarea cultului împăratului, cu toate că nu este exclusă.
Flaminul municipal oficia celebrarea cultului la anumite date, menţionate într-un calendar
special elaborat pentru precizarea momentelor importante din viaţa împăratului 1 20 . El era ales
pentru un an de către ordo decurionum dintre foştii magistraţi municipali.
Pentru cele două Moesii s-au identificat până acum şapte jl.amines municipali, foarte puţin
dacă se au în vedere alte provincii, mai ales provinciile occidentale şi Africa.
Toţi deţinătorii acestei funcţii publice erau cetăţeni romani. Erau aleşi mai ales dintre
descendenţii familiilor de vechi cetăţeni şi destul de rar dintre noii veniţi.
Pontijices
După Cicero, pontifii aveau sarcina de a se ocupa de sacra dintr-un oraş 1 2 1 . Legalitatea
actelor rituale şi a practicilor cultuale era practic principala atribuţie ce revenea acestui colegiu.
Collegium pontţficum, aşa cum este amintit în /ex Coloniae Genetivae Juliae Ursonensis 1 22 ,
era compus din trei membri. Numărul acestora se pare că varia în funcţie de mărimea oraşului şi
de nevoile care existau în fiecare comunitate. La Capua 1 23 funcţiona, spre exemplu, un colegiu
de şase pontifi.
Capitolele LXIV şi LXIX-LXXII din legea amintită precizează şi anumite sarcini care
reveneau pontifilor: trebuiau să fie consultaţi la realizarea de către duumviri a calendarului anual
cu sacra publica, se ocupau de supravegherea organizării de ludi în cinstea triadei capitoline şi a
celorlalte divinităţi din oraş, colectau donaţii, procurau tot ceea ce era necesar pentru cultele
publice, inclusiv animalele care trebuiau sacrificate.
1 16

Etienne 1 95 8 , 2 3 2 .
CIL I I , 1 5 34, 2 1 05 , 3362; în Baetica sunt confirmaţi pentru perioada dintre Tiberius şi Caligula atât
pontifices Augusti, cât şi pontifices Caesa111m et pontifices divi A ugusti, personaj e aparţinând înaltei
societăţi : Casti llo 1 997, 8 7 .
118
Castillo 1 997, 90.
1 19
A se vedea Etienne 1 958, 232. W. Liebenam stabilea la începutul secolului al XX-iea o ierarhie a
preoţilor din oraşe după importanţa pe care o aveau: primul loc ar fi revenit jlam ines , urmaţi de pontifices
şi sacerdotes: Liebenam 1 900, 345 ; CIL VIII, 9663 . Astăzi, această ierarhie nu mai poate fi considerată justă.
1 20
Fishwick 2004, 229-232.
121
Cic., Nat. , 1 . 1 22 : ,.sacris pontifices . . . auspiciis augures praesunt". Vezi ş i Pease 1 95 5 , I , 1 60- 1 6 1 .
1 22
Lex Coloniae Genetivae luliae Ursonensis, LXVII .
1 23
Oraşul primeşte titlul de colonia de la Caesar, în 59 a.Chr., iar din timpul lui Augustus devine
1 17

Colonia Iulia A ugusta Felix.
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Dintre privilegiile pe care le deţineau pontifii, dar şi augurii, menţionăm: vacatio militiae,
vacatio muneris publici, dreptul de a purta toga praetexta şi de a sta între decurioni la spectacolele
4
publice1 2 •

A ugures
Colegiul augurilor, ca şi cel al pontifilor, era un organism religios prezent în orice oraş
roman. Membrii săi dispuneau de calităţile necesare pentru a citi semnele ex avibus 1 25 , ex
caelo 12 6, ex tripudiis 1 27 , ex quadripedibus 1 28 , ex diris 1 29 , oferind răspunsuri la diverse probleme
care le erau solicitate (auguria) 1 30 • Sarcinile precise ce le reveneau augurilor sunt descrise de
131
către Cicero în lucrarea sa De legibus • Zeul căruia i se adresau augurii era Jupiter Optimus
Maximus, iar păsările erau considerate mesagerii divinităţii, semnele care se puteau citi fi ind
transmise de zeu prin intermediul lor.
Collegium augurum era format de obicei din trei membri 1 32• Prin analogie cu pontifii,
augurii pot fi prezentaţi ca auspiciorum iudices, cu menţiunea că iudicatio în cazul lor nu
influenţa în mod automat ius publicum 133 • Magistraţii sau membrii senatelor locale puteau să nu
ţină cont de opiniile augurilor, dar sunt rare cazurile când nu erau luate în considerare responsa
augurilor în diverse probleme în care erau consultaţi. De fapt, scopul acestor practici era
urmărirea şi descoperirea diferitelor vitia. În ceea ce priveşte alegerea unor magistraţi şi mai
ales în operaţiunile militare sau de altă natură era importantă o consultare a acestor preoţi.
Printre sarcinile de bază care le reveneau se numărau participarea la evenimentele publice
şi observarea unor posibile semne, interpretarea ius augurale şi efectuarea de auguria şi
inaugurationes 1 34 • Se pare că augurii aveau autonomie în munca pe care o depuneau şi nu
depindeau de magistraţi, chiar dacă şi aceştia din urmă conduceau procesiuni de citire a semnelor.
Toate indiciile adverse unor acţiuni pe care le identificau erau anunţate după începerea
lucrărilor senatului local. Augurii puteau asista neinvitaţi doar la acţiunile oficiale, la care avea
1 24 Lex Coloniae Genetivae luliae Ursonensis, LXVI. Scheid 1 984, 258-260 este de părere că aceste
scutiri erau temporare şi aveau limitele lor, o participare a preoţilor cu unele contribuţii publice fiind
foarte posibilă, putându-se face o diferenţiere între jus sacrum şi jus publicum.
1 25 Se referea la zborul şi sunetele scoase de anumite păsări împărţite în Oscines şi Alites: corbul,
vulturul, bufniţa, găina etc; Cic. De div. I , 39; II, 34, 36.
1 26
Se observau şi se interpretau tunetele, fulgerele şi alte fenomene naturale; Cic. De div. , I I. 1 8.
1 2 7 Se urmărea hrănitul puilor de găină, practică utilizată mai ales în mediul militar; Cic. De div. , I I . 34.
1 2 8 Se referea la interpretarea mişcărilor animalelor patrupede; Cic. De div. , I I . 36.
1 2 9 În această categorie intrau toate celelalte semne care erau folosite de preoţi, neincluse în cele patru
tipuri deja menţionate.
1 30 Diferenţele dintre auguria, care erau responsabilitatea augurilor, şi auspicia, care erau de
co�fete� ta magistraţilor, sunt discutate pe larg în � atalano 1 960, 7- � 88.
.
. ..
. .
.
1 C1c., Leg. , 2, 20-2 1 : lnterpretes au tem Jovis optum1 maxum1, publici
augures. s1gn1s et ausp1c11s
postea vidento. disciplinam tenento, sacerdotesque vineta virgeta el salutem populi auguranto, quique
agent rem duelli quinque popularem, auspiciumpraemonento allique obtemperanto, divorum iras
providento sisque apparento, caelique fu/gura regionibus ratis temperanto, urbemque et agros et templa
liberata et effata habento. Queque augur iniusta nefasta vitiosa dira deixerit, inrita infectaque sunto.
quin'f:ue non paruerit. capital esto. Vezi în acelaşi context clasicul studiu al lui Wissowa 1 896, col. 2325-2338.
1 2 Lex Coloniae Juliae Genetivae Ursonensis, LXV I I . Există şi excepţii în privinţa numărului de
membri. De exemplu. în colonia Capua exista un colegiu de I O auguri. iar la Thamugadi existau patru auguri:
Del �ado-Delgado 2000, 45 şi CIL VIII, 2403 .
3 Linderski 1 986, 2 1 62.
1 �� Linderski 1 986, 2 1 90.
_
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acces marele public, dar numai cei care erau senatori puteau participa la adunările senatului, iar
cei care serveau în armată puteau fi prezenţi la acţiunile militare.
De asemenea, puteau să se pronunţe asupra altor auspicii luate de magistraţi în virtutea
legii augurale şi chiar puteau să contrazică pe magistraţi în interpretarea semnelor, pentru că ei
erau cei mai avizaţi şi cu cele mai multe cunoştinţe în domeniu.
Şi totuşi, cel mai important rol îl aveau augurii în ceea ce se numea inauguratio, atât a unor
persoane, cât şi a locurilor sau a ceremoniilor. Ca persoane, doar preoţii erau supuşi acestui ritual 1 3 5 .
Descoperirea unui templum augurale la B antia1 36 , oraş din Lucania, a adus o clarificare în
privinţa locului în care augurii îşi săvârşeau ritualurile. Se pare că existau două tipuri de temple:
unul pentru signa ex avibus şi unul pentru signa ex caelo 1 37 •
Augurii sunt reprezentaţi în destul de puţine cazuri împreună cu ustensilele pe care le
utilizau: lituus, capis, patera şi urceus 1 3 8•
Haruspices
Sunt cunoscuţi din textele antice ca extispices 1 3 9 şi fulgora interpretantes 1 40 • Din provin
ciile Imperiului se cunosc doar 32 de haruspices, în vreme ce în Italia numărul este de aproape
l 00. În !ex Coloniae luliae Genetivae Ursonensis 1 4 1 sunt prezentaţi atât în lista de subordonaţi ai
duumvirilor, cât şi în cea a edililor. În prima ipostază sunt situaţi în penultima poziţie, după doi
lictori, un accesus, doi scribi (scribae), doi viatores, un librarius, un praeco, şi înaintea unui
tibicen, având o retribuţie de 500 de sesterţi pe an 1 42 • Ca subordonaţi ai edililor ei sunt menţionaţi
după scrib şi praeco, dar înaintea tibicen-ului, şi dispun de 1 00 de sesterţi ca salariu 1 43 •
Aşadar, prin locul ocupat şi salariul primit, haruspices fac parte dintre apparitores 1 44 de
condiţie medie. Ei asistau pe duumviri şi pe edili la ceremoniile religioase oficiale din colonie,
examinând victimele sacrificate, sfătuind pe magistraţi în cazuri excepţionale, controlând riturile
care aveau loc în templele publice, avertizând atunci când se năştea un copil anormal etc. 1 4 5 •
Haruspicii erau supuşi unui control atent, putând fi , probabil, înlăturaţi din funcţie în
cazul unor nereguli. Mai mult, aceşti apparitores erau numiţi de fiecare magistrat în parte, deci
erau aleşi pentru un an. Ar fi putut interveni aici, pe lângă subordonarea profesională, şi cea
personală, în condiţiile în care alegerea unui angajat presupunea cunoaşterea sa şi a capacităţilor
de care dispunea. Nu erau numiţi niciodată sacerdotes, iar existenţa unui collegium este
1 3 5 Catalano 1 960, 222.
1 3 6 Î n această localitate a fost găsită celebra Tabula Banasitana. Astăzi aici se află localitatea B anzi.
1 37 Delgado-Delgado 2000, 43, n . 27 şi 2 8 .
1 3 8 Pe emisiunile monetare din Colonia Urbs Julia Nova, din provincia Tarraconensis, sunt reprezentări
ico�?P,:afice a �e auguri lor cu �ceste us �ensile utilizate a sac� ficii: D�lgado-Del �ado 2003 , 2 28-229, n. 3 1 .
_
_ mterpretarea marunta1elor ammalelor. Cic. Div. , II, 1 1 .
Comumcau dormţa
zeilor prm
1 4 0 Interpretau fulgerele, cutremurele şi alte fenomene ale naturii . Cic., Div. , I, 72.
1 4 1 CIL II, 5439; Crawford 1 996, I , 400-4 1 O
2
1 4 Lex
Coloniae Genetivae Juliae Ursonensis, LXII, 1 1 - 1 5 : !Iviri quicumque erunt, ii[s} Ilviri[s} in

�

eos singulos lictores binoc, accensos sing(ulos), scribas bi/nas, viatores binos, librarium, praeconem,
haruspicem, tibicinem habere ius potestas que esto; 3 2-3 7 : Eisque merces in eos singul(os), qui 11viris
apparebunt, fanta esto: in haruspices sing(ulos) HS D .
1 4 3 Lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis, LXII, 1 5- 1 9 : Quinque in ea colonia aedil(es) erunt, iis
aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas sing(ulos), publilcos cum cincto /imo 1111, praeconem
ha111sp icem, tibicem habere ius potestasq(ue) esto.
1 4 Prin apparitores se desemnau persoanele ce se aflau în serviciul altcuiva.
1 45

Haack 2003, 454.
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nesigură 1 46.

În

aceste condiţii, includerea

haruspices

171

printre membrii elitei urbane pare ilogică.

Cu toate acestea, se pare că situaţia nu era identică în toate oraşele şi în toate regiunile. În unele
localităţi ei aveau acces la magistraturile cele mai înalte şi erau membri ai elitelor locale, funcţia
de

haruspex fiind o

etapă înainte de accederea către alte funcţii, civile sau religioase 1 4 7 .

Alte categorii de „notabili"
Ornamentarii
În afară de membrii ordo decurionum

şi de magistraţii unui oraş, care reprezentau, în fapt,

instrumentele de conducere, fiecare oraş îşi desemna, în funcţie de interese şi de calitatea
aspiranţilor, un anumit număr de membri de onoare ai senatului local. Imaginea tradiţională
acceptată în ceea ce priveşte

este aceea că se acorda persoanelor care nu puteau,

legal, să facă parte din

în special liberţilor148, dar şi celor care făceau carieră

ornamenta
ordo decurionum,

în alt oraş 1 49• Mommsen numea acest titlu „Die Form ohne den lnhalt, der Schein ohne das
Wesen", tocmai pentru că i se acorda unei persoane titlul onorific, dar fără atribuţiile
corespunzătoare funcţiei în sine 1 50. Sunt atestate destul de des
liberţilor. De asemenea,
conferite de către

ordo

ornamenta decurionalia acordate
ornamenta quinquennalicia, duumviralia, aedilicia sau censoria erau

local. În plus, în oraşele provinciale, spre deosebire de Roma, se acordau

şi

ornamenta pentru funcţiile sacerdotale. Se regăsesc în inscripţii ornamenta sacerdotalia,
ornamenta jlamonia, ornamenta auguralia 1 5 1 • Mai sunt consemnate, foarte rar ce-i drept,
.
. ,.
.
ornamenta augustaI llat1s
1 5 2 sau sev1ra ia ornamenta 1 5 3 .
Cei ce primeau aceste onoruri plăteau o summa honoraria, scutirea de această sumă
fiind o mare onoare şi excepţională la nivelul Imperiului 1 54• Mai trebuie menţionat că

ornamenta nu erau încadrate într-un cursus,

ca magistraturile propriu-zise.

Nu doar liberţii sau cei prohibiţi de la deţinerea de funcţii puteau să facă parte din
categoria celor onoraţi . Sunt situaţii în Imperiu în care acordarea de

ornamenta

se făcea ca o

etapă premergătoare accederii efective la decurionat sau la o magistratură, în special în cazul
tinerilor de condiţie nobilă1 55 . Având în vedere numărul mare de
cu ornamenta, este foarte posibilă o astfel de atribuire 1 56 .

ingenui care au fost

înzestraţi

1 46 Un collegium sau ordo haruspicum apare în opera lui Tacitus, dar este incertă perioada la care se

referă: Tac. Ann. Xl. 1 5.
1 47
O statistică interesantă a magistraturilor ocupate de haruspici a se vedea la Haack 2003 , 457-458.
148
Pentru distincţiile onorifice şi ornamenta în lumea romană în general vezi Naudet 1 863: Bloch
1 883; Reinhold 1 97 1 , 275-302; Kolb 1 977, 239-259; Serrano-Delgado 1 996, 259-27 1 .
149 Jacques 1 984, 39 1 . Lex Coloniae Genetivae Juliae Ursonensis prevedea. în cap. XCI. ca membrii
ordo să fie rezidenţi în oraş sau în jurul său; totuşi există şi excepţii: AE 1 970, 3 76 decurion într-un alt ora.ş.
1 50
„Forrnă fără conţinut, aparenţă fără substanţă": Mommsen 1 88 7 - 1 888. I. 456.
151
Ornamenta sacerdotalia: CIL l l l , 3 84; (vezi şi la Oescus. în Moesia Inferior. Cil I I I . 753 CIL
1 1 1 , 7429), ornamentaflaminatus CIL XII, 408.
1 52
Cil IX, 58.
1 5 3 Christol, Gascou, Janon 1 987, 388-398.
I S-4 Precizarea gratuita intervine în acest caz ca o mare onoare acordată personajului de către senatul
local: Christol, Gascou, Janon 1 987, 394.
1 55
Serrano-Delgado 1 996, 2 6 1 -262. Autorul acestui studiu face o posibilă trimitere la acei praerexrari.
menţionaţi doar în alhum-ul de la Canusium, dar neîntalniţi în alte izvoare epigrafice. Aceeaşi apropiere
se re�ăseşte şi la Jacques 1 984, 486, n. 1 88 .
1
O statistică interesantă a s e vedea l a Serrano-Delgado 1 996. 260. n . 2 . 3 . 4 .
-

=
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Apoi, foşti magistraţi locali ce deţineau funcţii la nivel central, pentru a nu pierde legătura
cu comunitatea locală primeau aceste funcţii sau titluri onorifice 1 57 • Unele oraşe, în semn de
respect şi de apreciere pentru unul dintre ai lor care ocupa o funcţie în administraţia centrală şi
care era în imposibilitate de a se ocupa efectiv de sarcinile care i-ar fi revenit la nivel local, îi
acordau ornamenta.
Mulţi dintre cei care primeau aceste ornamenta făceau parte din ordinul augustalilor. Aceştia
sunt menţionaţi explicit în inscripţii.
A ugustales
Termenii augustalis, seviri augustalis sau, simplu, seviri au fost studiaţi cu atenţie, în
monografii sau în lucrări generale, încă din secolul al XIX-lea 1 5 8 . Seviri augustales şi augustales
sunt, conform amplelor şi argumentatelor cercetări ale lui R. Duthoy, organizaţii diferite, care
apar menţionate în zone şi oraşe diferite 1 59 . Totuşi, pentru că în regiunea care constituie obiectul
cercetării noastre apare doar termenul de augustalis, ne vom opri doar la semnificaţia şi rolul
acestuia.
În urma cercetărilor întreprinse până în acest moment, se cunoaşte că prin augustales se
desemnau acei membri bogaţi ai unei societăţi locale, cu influenţă şi capacitate evergetică, dar
care nu puteau deţine magistraturi şi nu puteau face parte din clasa aristocratică a respectivei
comunităţi. Î n primul rând, augustalii proveneau dintre liberţii îmbogăţiţi, dar, într-un procent
destul de mic, şi dintre ingenui care nu îndepl ineau alte condiţii pentru a accede la funcţi i
specifice notabililor. Calitatea de augusta! era acordată d e către ordo decurionum din fiecare
oraş, pentru o perioadă l imitată 1 60 . Aceşti parveniţi, care vărsau importante summae honorariae,
obţineau respectul comunităţii locale şi, implicit, acceptarea în sânul păturii sociale
superioare 1 6 1 . Un factor de ordin psiho-sociologic a determinat succesul augustalităţii în oraşele
romane. P. Veyne spunea că liberţii trăiau într-un „regat al i luziilor'', iar averile lor, substanţiale
în unele cazuri, nu erau decât „caricaturi ale luxului veritabil" 1 62 • Ei aveau nevoie de funcţii şi
de recunoaştere la nivel local. Accederea către augustalitate constituia tocmai această descărcare.
Originea lor servilă îi oprea să facă parte din cea mai înaltă clasă a societăţii, dar liberţii deveniţi
augustales se consolau cu ideea că sunt cu o clasă peste ceilalţi liberţi şi mult deasupra plebei .
Aşa cum s-a constatat de foarte mult timp în istoriografie, societatea romană era una puternic
ierarhizată. Chiar dacă toţi liberţii aparţineau aceleiaşi categorii j uridice, nu era obligatoriu ca ei
să formeze un grup social omogen.
Conform numelui pe care îl poartă, augustales aveau ca preocupare oficierea cultului
imperial doar în numele lor, şi nu al întregii comunităţi.
Augustalii s-au constituit încă din prima parte a Principatului într-un ordo augustalium,
un senat de rang secund, inferior clasei notabililor 1 63 . Obţinerea calităţii de augusta! nu era o
treaptă într-un eventual cursus, de vreme ce, în majoritatea cazurilor, doar fiii de augustali îşi

1 57

Serrano-Delgado 1 996, 262.
A se vedea întreaga bibliografie a problemei la Duthoy 1 978, 1 254- 1 25 7 , la care adaugă ş i Mollo
2000, 1 97, n . 1 .
1 59
Duthoy 1 976, 2 1 1 -2 1 4; Ardevan 1 998, 242. Adaugă Abramenko 1 993, 1 3-82, mai ales pentru Italia.
1 60
Duthoy 1 978, 1 278- 1 279. Perioada era, cel mai probabil, de un an.
161
Duthoy 1 978, 1 284- 1 286; Ardevan 1 998, 244 .
1 61
- veyne 1 96 1 , 245.
1 63
Duthoy 1 978, 1 282 - 1 286.
1 58

https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUnI ŞI ELITE ÎN AŞEZĂRILE ROMANE DE LA DUNĂREA DE JOS (SEC. I-III P.CHR.)

1 73

puteau depăşi condiţia şi puteau accede la funcţii le supreme. Structura corporativă a acestui

ordo presupunea existenţa unor conducători, magistri augustales 1 64 •

Averile de care dispuneau erau obţinute mai ales din afaceri neagricole, dar tindeau să
cumpere şi proprietăţi funciare, la fel ca pătura aristocratică. Perioada lor de glorie corespunde
intervalului cronologic în care Imperiul a fost într-un progres economic evident, iar economia de
schimb era înfloritoare. Odată cu intensificarea degradării economice, dar şi politice la nivelul
Imperiului, respectiv din a doua jumătate a secolului al III-iea, şi această clasă a parveniţilor,
doritori de prestigiu, dispare.

În

oraşele de pe linia Dunării de Jos menţionarea acestei categorii sociale poate fi consi

derată un barometru pentru prosperitatea zonei. Dacă în cazul unor oraşe precum Durostorum
sau Noviodunum, care au căpătat statut municipal abia în perioada Severilor, augustalitatea nu a
apucat să capete forme consistente, absenţa unor urme consistente în oraşe considerate bogate,
precum Troesmis sau Tropaeum Traiani, o putem pune pe seama cercetării insuficiente.
Şi totuşi, augustalii sunt consemnaţi la Viminaciwn, la Ratiaria, într-un număr care confirmă
existenţa unui

ordo augustalium, dar şi

la Oescus. O situaţie aparte se înregistrează la Novae, unde,

singura mărturie a unui membru al elitei locale, fie el şi de mâna a doua, este tocmai cu privire
la un augustal.

li.

Instituţiile din municipia şi coloniae

1.

Viminacium
Decuriones
Numărul destul de important de decurioni care se înregistrează la Viminacium este în
măsură să ne demonstreze că acest oraş a cunoscut o viaţă activă, mai ales la sfârşitul secolului
al II-iea şi la începutul secolului al III-iea, de când datează majoritatea inscripţiilor. Oricum, cea
mai mare parte a documentelor epigrafice care îi aminteşte pe decurionii acestui important oraş
din Moesia Superior datează din perioada municipală. Pentru

Colonia Viminacium

nu avem

decât două menţiuni certe. Asta certifică, pe de-o parte, faptul că sfârşitul secolului al Ii-lea şi
începutul secolului al III-iea reprezintă perioada de maximă afirmare a instituţiilor civile
orăşeneşti la Viminacium, ca de altfel în întreg arealul dunărean, iar pe de altă parte se poate
deduce că, din a doua jumătate a secolului al Iii-lea sistemul instituţional roman intră în
schimbări care vor culmina cu modificări le esenţiale de la sfârşitul aceluiaşi secol şi de la
începutul secolului al IV-iea.
Din

ordo decurionum

al oraşului Viminacium cunoaştem opt persoane menţionate în

inscripţii doar ca decurioni (tabelul D: Aurelius Constantius 1 65 (nr. 5), C. Cassius Niger1 66 (nr. 7). C.
Iulius Valens 1 67 (nr. 1 0), P. Licinius P. f. Aelianus 1 68 (nr. 1 1 ), L. Quesidius C. f. Pracsens 1 6Q (nr. 1 5).

1 64 Pentru ipotezele înaintate până acwn şi pentru o scurtă dezbatere a problemei a se vedea la An.levan
1 998, 242-243.
1 65 Pentru nomen gentile Aurelius vezi Onomasticon I, 238-249, iar pentru cognomenul Constantius
vezi în Kaj anto 1 982, 258, dar şi în Onomasticon II, 73. La Mrozewicz 1 989. 9 1 , nr. 8 1 este Constantinus.
1 66 Pentru Cassii la Viminacium a se vedea /MS l i , 1 4, 23, 29, 5 3 . De asemenea, pentru acest nomcn in
Moesia Superior şi în împrejurimi a se vedea Onomasticon 1 1 , 4 1 . Pentru cognomenul Niger vezi
Onomasticon I I I , 1 0 1 - 1 02.
1 67 Pentru nomen gentile Iulius vezi Onomasticon li, 20 1 -207, iar pentru Valens vezi Ka.1anto 1 98�.
66, 247.
168 Pentru Licinius vezi Onomasticon I I I . 26-27; pentru Aelianus în Moesia Superior şi în impre.1unmi
vezi Onomasticon I, 3 1 -32. iar in general vezi Kajanto 1 982. 3 5 . 1 39.
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M. Valerius Speratus 1 70 (nr. 1 8), Sex. Valerius Valens (nr. 1 9) şi un individ al cărui nume nu îl
cunoaştem (nr. 23).
L. Quesidius Praesens a fost deţinătorul a ceea ce am numit un decurionat multiplu, el
fiind menţionat şi ca membru în senatul local al municipiului Drobeta 1 7 1 , din Dacia. Î n plus, în
oraşul dacic a fost şi quinquennalis primus 1 72 . De altfel, chiar în regiunea Dunării de Jos sunt
consemnaţi şi alţi deţinători de funcţii în mai multe oraşe din aceeaşi provincie sau în provinci i
vecine 1 73 •
Interesantă este şi situaţia lui P . Licinius Aelianus, membru în ordines din trei oraşe ale
aceleiaşi provincii: Viminacium, Ulpianum 1 74 şi Aelianum 1 75 • Decurionatul multiplu era posibil
în condiţiile în care notabilul respectiv deţinea averi funciare în territoria acestor oraşe şi era
obligat să îşi onoreze în fiecare condiţia oneroasă de aristocrat 1 76 • Nu se precizează exact
perioada în care a intrat într-un ordo sau altul. Lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis, în
capitolul XCI, vine cu precizări suplimentare legate de această posibilitate. Aici se prevede ca
membrii ordo să fie rezidenţi în oraş sau în jurul său.
Alături de aceşti notabili, mai activau decurioni care deţinuseră magistraturile de quaestor
(tabelul I , nr. 1 3 , 1 6, 22), edilis (nr. 1 2, 2 1 şi 2 5 ), duumvir (nr. 1 6), quinquennalis (nr. 24) .
C. Severius Valens 1 77 (nr. 1 6) a depus monumentul ob honorem decurionatus, la fel ca şi
nr. 2 2 . Severius este singurul decurion menţionat în inscripţii cu două magistraturi, quaestor şi
duumvir, în municipiul Viminacium.
Dintre membrii ordo decurionum de la Viminacium dispunem de câţiva preoţi ai oraşului :
doi jlamines (nr. 3 şi 8 ) , un augur (nr. 9) şi un pontifex (nr. 4 ) . Ultimul este fi ul unui augusta!,
Telesphorus, şi cunoaştem faptul că a murit la 26 de ani şi 2 luni, ceea ce sugerează o intrare
prematură între notabilii oraşului.
Doar doi decuriones erau veterani care activaseră în legio VII Claudia. Este vorba de foşti
beneficiari consulari (nr. 1 O şi nr. 1 8) 1 78 . De altfel, această categorie de militari era cea mai activă în
viaţa municipală după lăsarea la vatră, datorită posibilităţilor financiare de care dispunea. Î n
ceea ce priveşte reprezentativitatea pentru provinciile dunărene, Moesia Superior deţine cel mai
mare procent de beneficiari incluşi în circuitul instituţional civil orăşenesc 1 79 •
Aurelius Constantius este singurul eques Romanus cunoscut la Viminacium, consemnat
undeva către jumătatea secolului al I ii-lea.
1 69

Pentru Quesidius vezi Schulze 1 99 1 , 1 54, n. 5 şi Onomasticon I V , 1 7 . Acest gentiliciu se întâlneşte
doar în Moesia Superior, desemnând două persoane, tatăl şi fiul. Pentru cognomenul Praesens în general
vezi Kaj anto 1 982, 289, dar şi Onomasticon I I I , 1 5 7.
1 70
Pentru Speratus vezi Kaj anto 1 98 2 , 77, 297.
171
Wolff 1 975, 1 47- 1 52 ; Ardevan 2000, 1 1 8- 1 20.
1 72
Despre această funcţie a se vedea Ardevan 1 998, 1 5 1 .
1 73
Alte exemple ar fi C. Titius Antonius Pecularis, decurion al coloniei Aquincum, dar şi decurion al
municipiului Singidunum (CIL I ll , 1 0495 şi 1 0406); T. Aurelius Atticus, veteran al legiuni i a I II-a Flavia,
quiniuennalis în Singidunum şi membru în ordo Sirmiensis (AE 1 9 1 O, 1 72 ) .
1
4 Pentru U lpianum vezi M i rdita 1 97 8 , 1 6 1 - 1 62 şi Mocsy 1 9 70, 75-87.
1 75
Pentru Aelianus vezi Mocsy 1 970, 1 5 8- 1 60.
1 76
Pentru o discuţie aprofundată despre acest subiect puţin abordat în literatura de speci alitate străină
şi românească a se vedea Ardevan 1 998, 224-2 2 5 .
1 77
Gentilici u l Severius apare î n Pannonia d i n a n u l 2 1 2 (CIL III, 445 2 ) .
1 78
Pentru beneficiarii consularis a se vedea von Domaszewski, Dobson 1 967, 4-82. Pentru Dacia vezi
studiul lui Ardevan 1 99 1 , 1 63 - 1 8 3 .
1 79
Ardevan 1 99 1 , 1 70, tabelul V .
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Dintre cei

19

decurioni, cunoaştem numele a

14

dintre ei, iar pentru

12

1 75

chiar numele

complete. Filiaţia este precizată în documentele epigrafice pentru trei dintre ei. Tribul de care
aparţineau aceşti cetăţeni romani nu este atestat epigrafie, dar este foarte posibil ca acesta să fie

Sergia,

din care făcea parte şi Hadrian 1 8

0•

Cu toate acestea, unuia dintre senatorii locali i se

precizează apartenenţa la tribul Papiria, ceea ce poate sugera că este din alt oraş, sau se poate
data mai târziu, când apartenenţa la un anumit trib nu mai conta atât de mult
Doar doi dintre ei aveau

nomen gentile imperial,

(nr. 1 1 ) .

C. Iulius Valens şi Aurelius Constantius.

Cât priveşte datarea materialului epigrafie din care avem informaţii despre decurioni,
maj oritatea covârşitoare a acestuia nu poate fi încadrată cu certitudine. Cu o precizie mai mare
deci după

2 141 81 , nr. 13,

între 1 93 şi 2 1 1 şi nr. 5 , 2 1 , 24 în perioada colonială,
238 p.Chr. Oricum, ştim sigur că 1 6 dintre cei 1 9 decurioni cunoscuţi făceau parte din

se pot plasa

nr. 3,

în anul

senatul local al municipiului Viminacium.

Duumviri şi duumviri quinquennales
La Viminacium se pot contabiliza şase magistraţi supremi, duumviri şi duumviri
· rjuinquennales (tabelul I): Aelius Crispus1 82 (nr. 1 ), Aelius Valentinus 1 83 (nr. 2), Aurelius Ferox1 84
(nr. 6), C. Severius Valens (nr. 1 6) şi două personaj e cu nume necunoscute (nr. 20 şi 24) .
Dintre aceştia, doar doi sunt menţionaţi în inscripţii şi ca decuri oni. Lui C. Severius
Valens i se precizează şi chestura ca etapă de accedere către magistratura supremă, de altfel
singurul personaj despre care cunoaştem amănunte legate de
totuşi de un

duumvir municipii (nr. 20),

cursus honorum.

Mai dispunem

dintr-o inscripţie care se poate citi cu mare greutate,

care se pare că mai deţinea şi o altă demnitate la nivel local. Cu toate că s-au emis şi alte

augur municipii 185 • Preoţiile, aşa cum s-a precizat
deja, erau funcţii importante şi demne de menţionat în cursus honorum fiecărui notabil.
Aurelius Ferox (nr. 6) şi un alt magistrat al cărui nume nu îl cunoaştem (nr. 24) au fost
quinquennales, primul municipii, iar cel de-al doilea coloniae. Ultimul notabil este foarte posibil
să fi fost şi praefectus fabrum 1 8 6 • Această onoare o deţineau, de obicei, membrii de vază ai
aristocraţiei municipale 1 8 7 . Cât priveşte collegium fabrum, el nu este prea bine reprezentat la
ipoteze, nouă ni se pare mai logică cea de

Viminacium. Di spunem, în schimb, de mai multe elemente de organizare a altor colegii, dintre

collegium nautarum 1 88 •
De magistratura supremă în Colonia Viminacium

care, cel mai important era

a dispus şi Aelius Valentinus, menţionat

într-o inscripţie votivă, care îl plasează către jumătatea secolului al Iii-lea. Prin urmare, din
I MO

IMS l i , p. 48.
Datarea din /MS l i, 56.
1 "2 Pentru cognomenul Crispus vezi Kajanto 1 982, 223 şi Onomasticon I I . 85-86.
1 8 3 Cognomenul Valentinus, bine reprezentat şi în provinciile dunărene, a se vedea în Kajanto 1 982.
247 Onomasticon IV, 1 40- 1 4 1
1 Este varianta propusă de Wolff 1 975, 147. Pentru cognomenul Ferox vezi Kajanto 1 982. 1 26. 267
şi Onomasticon I I , 1 39; Th. Mommsen propunea Aurel(ius) F lorus în CIL I I I , 6309, dar vezi şi /A/S l i . 75.
m În !MS l i , 83 apare augustalis sau Augusti ca parte a titlului imperial, fără alte lămurin. ambele
fiind, după părerea noastră, puţin probabile, mai ales din motive de incompatibilitate j uridică.
1 86
Este o întregire ipotetică. Pentru această funcţie vezi Komemann 1 909, col. 1 9 1 8- 1 924.
1 87 Numirea de praefecti era impusă de necesitatea coordonării activităţii colegiului în si tuaţii limită.
cum ar fi stingerea incendiilor. Vezi pentru detalii Komemann 1 909. 1 9 1 5- 1 9 1 6 şi Ardevan 1 998, 2HO.
1 " 8 Dispunem de informaţii despre un quinquennalis nautamm (/MS l i. 6 1 ). dar şi de alte menţiuni
despre acest colegiu bine organizat, având în vedere şi speci ficul activităţilor tluviale desfăşurate aici
(!MS II. 3 1 , 49).
181

�

https://biblioteca-digitala.ro

1 76

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INFERIOARĂ (SEC. I-III P.CHR.)

totalul de şase duumviri, o treime a activat în perioada colonială (după 2 3 8 p.Chr.) şi două
treimi în cea municipală. Pentru nici unul nu se cunoaşte un cursus honorum complet, iar pentru
patru nu ştim nici o altă funcţie deţinută anterior. Este totuşi de presupus că aceşti notabili au
trecut prin etapele intermediare şi au îndeplinit această funcţie ca o ultimă treaptă în cariera lor.
Cunoaştem numele a patru dintre duumviri. Trei au nomen gentile imperial, respectiv doi
Aelii şi un Aurelius. De altfel, Aelius este unul dintre cele mai răspândite gentilicii din oraş,
având în vedere faptul că promovarea acestui oraş la statut municipal se leagă de Hadrian.
Aediles
Cei trei edili consemnaţi în inscripţiile de la Viminacium au menţionată şi apartenenţa la
ordo decurionum (tabelul I, nr. 1 2, 2 1 , 25). Doi dintre ei se datează, ca de altfel marea
maj oritate a membrilor aparatului administrativ local, în perioada municipală a oraşului. Din
perioada colonială, cel mai probabil din a doua jumătate a secolului al Iii-lea, se cunoaşte un
singur edil (nr. 2 1 ). Din păcate, ne lipseşte orice informaţie despre activităţile efectuate de aceşti
magistraţi şi nu cunoaştem nici dacă, în ascensiunea lor, au parcurs inclusiv prima etapă din
cursus, chestura.
L. Lucilius Herculanus este singurul edil al cărui nume îl cunoaştem, dar şi acesta este
ipotetic 1 89 •
Quaestores
Toţi cei trei quaestores sunt consemnaţi în inscripţii inclusiv ca decurioni în ordo local
(tabelul I, nr. 1 3 1 90 , 1 6, 22). C. Severius Valens a deţinut şi magistratura supremă, duumviratul,
menţionat într-un cursus honorum din care lipseşte doar edilitatea. Atât acesta, cât şi chestorul
al cărui nume nu îl cunoaştem au ridicat monumentele în c instea primirii lor în rândurile
decurionilor. Î n schimb, M. Petronius Pierio a mulţumit pentru primirea flaminatului, acesta
fiind unul dintre cei trei jlamines municipales de la Viminacium.
Aşa cum se observă şi în oraşele din alte provincii ale Imperiului, nu este absolut
obligatorie trecerea prin toate etapele din cursus pentru a ajunge la demnitatea supremă sau, în
orice caz, nu se specifică de fiecare dată în inscripţie toate etapele urmate de un magistrat 1 9 1 .
Cele trei mărturi i ale acestei magistraturi datează din perioada municipalităţii, deci până
la Gordian al Iii-lea. Asta nu înseamnă că în perioada colonială nu au mai activat chestori la
Viminacium, numai că de la j umătatea secolului al Iii-lea instituţiile orăşeneşti intră într-un
proces de degradare continuă, încetând a mai fi menţionate des în documente.
Sacerdotes
L. Sevius Rufus 1 9 2 (tabelul I, nr. 1 7) este singurul sacerdos menţionat la nivel municipal.
Fără a cunoaşte cu exactitate funcţiile pe care le-a mai deţinut personajul de faţă, putem bănui
că se îngrij ea de celebrarea cultelor mai multor zeităţi din municipiul Viminacium, posibil chiar
şi cel al împăratului, cu toate că instituţia flaminatului era destul de bine reprezentată în acest
18
9 Întregirea este propusă de Mrozewicz 1 989, 92, nr. 8 7 . În CIL şi în !MS II se identifică doar
L(ucius) Lucil(ius) ETEIL Herculanus.
1 90
S-a mai avansat şi ipoteza q(uin){q(uenalis)} m(unicipii) A (elii) V(iminacii) : !MS II, 2 2 .
1 9 1 Fabre, Mayer, Roda 1 990, 5 26.
1 9 2 Gentiliciul Sevius sau Saevius era foarte răspândit în Italia şi în provinciile occidentale. Pentru mai
multe detalii vezi ISM li, p. 1 1 5 ; Onomasticon IV, 43 şi 78, dar mai ales Schulze 1 99 1 , 223 ; pentru
cognomenul Rufus a se vedea Kajanto 1 982, 1 34.
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oraş. Din păcate, nu cunoaştem până acum relaţia dintre

sacerdotes

şi

jlamines

1 77
în ceea ce

priveşte atribuţiile în cadrul cultului imperial. Este de presupus că aveau funcţii complementare.
Tot de la Viminacium dispunem de o inscripţie în care patru persoane cu nume trace,
urmate de patronimice, depun un altar din poziţia de

sacerdotes dei.

Este vorba de un Castoris,

un anume . . . ianus Bassi, apoi . . . us Marri . . . şi Sabinus Gai. Bassus1 93 • În acest caz este vorba,
cel mai probabil, de autohtoni, adepţi ai unei divinităţi local e 1 94•

Flamines
Preoţii cultului imperial de la Viminacium identificaţi până acum sunt în număr de trei
(tabelul I,

nr. 3, 8, 1 4).

M. Antonius Ponticus a ridicat un monument, probabi l în

Caracalla a trecut prin regiunea danubiană1 95• Dedicaţia este făcută
precizează doar că făcea parte din

ordo decurionum

2 14, când
ob honorem jlamonii 196 • Se

al municipiului Viminacium, fără alte funcţii,

civile sau religioase.

Conform unei inscripţii de la sl
arşitul secolului al Ii-lea şi de la începutul secolului al 111-

lea, C. Cornelius Pacatus a fost decurion şi flamin 1 97 . La fel ca şi pentru predecesorul său, nu se
menţionează nici o altă etapă din

cursus honorum pe care l-a urmat acest personaj .

Pentru a l treilea flamin d e l a Viminacium, M. Petronius Rusticus, n u cunoaştem nici una
dintre demnităţile municipale deţinute anterior198• Formula

ob honoremjlamonii este utilizată şi

în acest caz. Toţi cei trei flamini se datează în perioada municipală, mai precis la sfârşitul
secolului al Ii-lea şi la începutul secolului al Iii-lea.
Existenţa a trei jlamines la Viminacium justifică faptul că în ceea ce priveşte instituţiile
cultului imperial Viminacium este oraşul cel mai bine reprezentat din Moesia Superior. Absenţa
oricărei informaţii despre un

sacerdos provinciae 199

a creat dificultăţi în identificarea oraşului

de rezidenţă a preotului. Au fost propuse mai multe locaţii, dar două dintre ele au fost
argumentate temeinic: Remesiana (Bela Palanka, Serbia) şi Viminacium (Kostolac, Serbia).
Dacă prima se bazează pe o inscripţie fragmentară în onoarea lui Severus Alexander şi a Iuliei
Mammaea200, noi găsim mai credibilă alternativa Viminacium. P. Kos face o demonstraţie

1 93 /MS li, 46.
1 94 Premerstein, Vulic 1 903, 1 3, nr. 1 5 precizează că aceste personaje ar fi sclavi. Totuşi, nimic nu indică
near,ărat starea lor servilă.
95 /MS li, 1 0 1 .
1 96 Flamonium este o formulă considerată de Mommsen originală şi corectă pentru aceşti preoţi :
Mommsen 1 9 1 3 , 257-259.
1 97 Mrozewicz 1 989, 9 1 , n. 673.
1 98 Pentru gentiliciul Petronius a se vedea Onomasticon III, 1 35, iar pentru cognomenul Rusticus.
sin �rul din Moesia S �perior, în Onomasticon IV 37.
.
. .
.
_
_ : era ales de către membm.. conci. /111
Sacerdos provmcwe
sau jlamen provmcwe
m provmcwe ş 1
prezida reuniunile sale. A se vedea Fishwick 2004, 2 1 1 . În anumite provincii occidentale, preotul cultului
imperial se numea jlamen provinciae, în timp ce în provinciile dunărene, dar şi în Africa sau Sardinia.
este cunoscut ca sacerdos provinciae. În Africa, de exemplu, preotul cultului provincial se numea jlamen
Augusti provinciae Africae de la Vespasian până pe la 1 1 0- 1 1 2. După acest moment, el a devenit
sacerdos provinciae Africae. A se vedea Duncan Jones 1 968, 1 5 1 - 1 58 şi mai ales Fishwick 1 98 1 ( 1 984 ) .
33 7-344. Această diferenţă de titulatură este susţinută de locul de celebrare a cultului. Sacerdotes oficiau
ad aram, în timp cejlamines, în temple: Fishwick 2002, 1 9-2 1 şi 2 1 7.
200
Cil III, 1 688 = 8257 = /MS IV, 72. Ipoteza sediului concilium provinciae la Remesiana este veche:
Komemann 1 90 1 , 1 32; M6csy 1 974, 2 1 4. Trebuie avut în vedere faptul că acest centru se găsea de fapt în
teritoriul oraşului Naissus, nefiind o autonomie capabilă să găzduiască acest important centru provincial.
Vezi şi Gerov 1 988, 98, n. 67.
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numismatică destul de completă şi argumentează ideea unui centru al sacerdoţiului provincial la
Viminacium 2 0 1 • Situaţia flaminilor din Moesia Superior ne ajută să aducem noi argumente în
sprij inul acestei ipoteze.
Municipiile reprezentate în conci/ium provinciae au cunoscut o afirmare remarcabilă a
cultului imperial municipal, fapt dej a dovedit pentru provinciile occidentale2 02 • Situaţia inversă
ni se pare absolut logică şi normală. Dacă într-un oraş cultul municipal este bine reprezentat,
contribuţia acestui oraş la afirmarea cultului provincial este evidentă. Prin urmare, considerăm
Viminacium ca cel mai adecvat sediu al conci/ium provinciae, deci şi al preotului cultului
imperial provincial . Cu toate că pentru Moesia Superior lipsesc orice fel de informaţii despre
titlul acestui preot, prin analogie cu alte provincii din zona dunăreană, putem presupune că,
..
. . 1
o fi1c1m d ad aram, se numea sacerdos provrncwe-03 .
Pontijices
Restitutus, singurul pontifex de la Viminacium (tabelul I, nr. 4 ), provine dintr-o familie de
liberţi. Accederea la această funcţie dintr-o poziţie socială inferioară, aşa cum este cazul nostru,
era destul de rar întâlnită. Cert este că Telesphorus, tatăl pontifului, era un augusta! libert.
Personajul nostru este menţionat în inscripţie şi cu demnitatea de decurion al municipiului
Viminacium. Inscripţia datează tot din perioada municipală, aşa cum este cazul maj orităţii
membrilor elitei locale.
Acesta este un caz clasic de evoluţie în clasa superioară a unui personaj provenit dintr-o
familie de liberţi bogaţi, cu acces la augustalitate. Ambiţia augustali lor se regăseşte în promo
varea în funcţii a fiilor lor, situaţie posibilă, în mare parte, datorită averilor părinţilor. Restitutus,
decedat la 26 de ani, 2 luni şi 25 de zile, era decurion şi pontifex. Trebuie semnalat aici faptul că
ar fi putut accede la demnităţile menţionate cu mult înainte de 25 de ani , vârsta limită legală
impusă. Aşa cum s-a constatat dej a, sunt cazuri suficiente în Imperiu în care desemnarea
magistraţilor nu respecta vârsta minimă impusă. Î n această situaţie tindem să credem că nerăb
darea tatălui şi averea sa au făcut posibilă rapida avansare pe scara ierarhică a lui Restitutus.
A ugures
Deţinerea sarcinilor augurale într-un oraş roman era o responsabilitate importantă. Din
acest motiv şi faima celor care deţineau această preoţie era pe măsură. C. Cornelius Rufus (nr.
9) este menţionat în inscripţie şi în calitatea de membru în ordo municipal, aşa cum se întâmpla
cu toţi magi straţii oraşului. Această poziţie îi conferea dreptul de a participa la adunările
senatului local şi îşi putea exprima opiniile la începutul lucrărilor, de fiecare dată când constata
vitia . Este interesant că monumentul funerar are reprezentată în partea inferioară, sub câmpul
201

Kos 1 992, 209-2 1 4. După J. Deininger, termenul latin provincia (de fapt concilium), utilizat în
provinciile din vestul Imperiului, corespunde termenului grec koinon pentru Est. Emisiunile monetare ale
koina sunt strâns legate de cultul imperial sau de reuniunile conciliului provinciei. În ceea ce priveşte
provinci ile din vestul Imperiului, doar pentru Dacia s-au consemnat astfel de emisiuni. Cf. Komemann
l 900a, 808; Deininger 1 965, 1 1 8. La V iminacium s-au găsit monede cu legenda PMS COL VIM
P(rovincia) M(oesia) S(uperior) Col(onia) Vim(inacium). Aceste monede au apărut pe parcursul a 1 6 ani,
de la Gordian al III-iea până la Valerian. Deci emiterea monedei la Viminacium, sub autoritatea conciliului
provincial, demonstrează că acest centru al Moesiei Superior este oraşul de reşedinţă al concilium
provinciae şi, implicit, al lui sacerdos provinciae.
?()?
- - Etienne 1 990, 224.
203
Pentru o dezbatere mai vastă asupra celebrării cultului imperial la nivel provincial de către sacerdotes în
provinciile dunărene Dacia, Pannonia Inferior şi Superior a se vedea Fishwick 2004, 1 67- 1 69, n. 86 şi 87.
=

•
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epigrafie, o scenă care poate fi pusă în legătură cu sarcinile augurale. Sunt patru personaje, dintre
care două în centru, în jurul unei mese-altar, iar celelalte două, în părţile laterale, una având în
mână un

lituus specific unui augu?04•
Cel de-al doilea augur (nr. 20) a dispus de magistratura supremă în oraş, lucru des întâlnit

în cazul preoţilor. Nu i se cunoaşte numele, iar calitatea inscripţiei ne împiedică să aflăm alte
detalii despre personajul în cauză.
Ambii

augures se datează în perioada municipală, ca de altfel toţi preoţii de la Viminacium.

Omamentarii

ornamenta la Viminacium sunt doi augustales (tabelul II). C.
Memmius Cyriacus205 a fost l/viralis ornamentibus ornatus ab ordine. A primit ornamenta şi
din partea ordo decurionum al altui oraş, care nu ni s-a păstrat în sursa antică2 06 • Această situaţie
Cei cărora li s-au atribuit

este întâlnită frecvent şi demonstrează că era o persoană cu o avere impresionantă207 . Celălalt
personaj , al cărui nume este greu de identificat din inscripţie, poate Trofimas 208, a primit onorurile
decurionale. În interpretarea iniţială a ultimei inscripţii s-a avansat ipoteza unui

coloniae Viminacii209, dar piatra se datează în perioada municipală şi

augustalis

o nouă identificare, de data

aceasta mai apropiată de realitate, a reuşit A . M6csy2 10. Conform acestuia este vorba de un
augustal care a fost înzestrat cu onorurile decurionale.
Din perspectiva municipalităţii este vorba de nişte personaje cu o avere consistentă, cărora

li s-a deschis calea pentru a se implica, mai ales financiar, în problemele oraşului, în schimbul

onorurilor primite. Din punctul de vedere al personaj elor vizate putem vorbi de atingerea
nivelului maxim în cariera lor. Dacă pentru augustalii

ingenui

accesul la decurionat putea fi

realizabil, cu toate că foarte rare sunt cazurile care pot fi menţionate, pentru liberţii ajunşi augustali,
care constituiau marea majoritate, obţinerea de ornamenta era tot ceea ce puteau spera2 1 1 •

A ugustales
În afară de cei doi deţinători de

ornamenta,

care erau şi augustali 2 1 2 , de la Viminacium

mai cunoaştem încă doi augustali, ambii cu nume greceşti, unuia dintre ei precizându-i-se şi
calitatea de libert: Manius Servius Manii libertus Thallus� 1 3 şi Telesphorus2 1 4 (tabelul

III, nr.

2, 3).

Provenienţa unor decurioni dintre urmaşii augustalilor, foşti liberţi î n cea mai mare parte,
este certă în acest oraş dunărean. Restitutus este fiul lui Telesphorus,

augustalis municipii.

În

fapt, este o adevărată interdependenţă între aceste două categori i, juridic atât de depărtate, dar

204 Vulic 1 93 1 , 1 27- 1 29. Pentru descrierea detaliată a scenei a se vedea /MS II. 73 .
205 Gentiliciul Memmius, în Onomasticon III,
75, i ar pentru Cyriacus a se vedea Onomasticon II. 90.
2oti Este
vorba, posibil, de Singidunum: Tondel 1 979, 45.
207 Aceasta
reiese şi din faptul că este capabil să ridice o statuie de argint foarte costisitoare. Un astfel
de monument ar fi putut valora circa 30.000 de sesterţi. Cf. Tondel 1 979, n. 1 2 7.
2 08
Varianta din CIL III, 8 I 30, care este destul de nesigură.
209 CIL III, 8 1 30; /MS II, 84.
2 1 0 M6csy I 970, 1 48, n. 38.
2 1 1 Tondel
1 979, 43.
2 1 2 Vezi tabelul l i .
2 1 3 Numele
patronului era Manius Servius şi l ibertul era M. (abrevierea d e l a ManiusJ Servius Thall . . .
poate Thallus, u n nume comun printre liberţi (!MS I. 78); vezi pentru cognomenul Thallus la Roma: So l in
2003, li, I 1 7 1 - 1 1 73 şi III, 1 477 sau poate Thallion: /MS l i . p. 1 1 4 şi pentru Roma: Salin 200 3 . l i . 1 1 n .
214 Pentru
acest cognomen de origine greacă a se vedea Soim 2003. I. 3 9 3 - 3 9 5 .
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apropiate prin ambiţii şi scopuri. Se poate vorbi de o legătură ciclică între augustali şi decurioni,
în măsura în care fiii augustalilor devin decurioni şi liberţii decurionilor devin augustali2 1 5 .
2. Ratiaria
Decuriones
Cei 1 9 decurioni ai Coloniei Ratiaria constituie un eşantion reprezentativ pentru senatul
local din acest oraş moesic. Personajele menţionate au câteva caracteristici foarte interesante şi
utile în demersul nostru. În marea lor majoritate, inscripţiile îi prezintă doar ca membri ai ordo
local (tabelul IV): Q. Aelius Antoninus (nr. 1 ), P . Aelius Avitus2 1 6 (nr. 2), P . Aelius Proculus2 1 7
(nr. 3), Aurelius Flavianus2 1 8 (nr. 5), L. Flaminius Iulianus2 1 9 (nr. 8 ), un posibil Flavius (nr. 9),
T. Flavius T. f. Arruntius220 (nr. 1 O), Iulius lngenuus221 (nr. 1 1 ), C. Iulius Proculus (nr. 1 2), C.
Memmius Proculus (nr. 1 4), C. Iulius Valens (nr. 1 5), C. Valerius C. f. Firmus 222 (nr. 1 8) , C.
Valerius Firmus (nr. 1 9), Iulius In[„„] (nr. 20).
Primul dintre ei, Q. Aelius Antoninus, a fost primus bisell(i) arius 22 3 , dar şi magister
collegii fabrum. Titulatura de primus bisell(i)arius se întâlneşte mai ales în ltalia224, pe cuprinsul
Imperiului fiind foarte rară22 5 . Î n cazul nostru credem că se face referire la primul individ care a
beneficiat de un loc privilegiat la spectacolele care se susţineau în oraş, după înfiinţarea
coloniei. De obicei, acest loc de onoare (bissellium) era decis de către decurioni şi se acorda mai
ales augustalilor, ştiindu-se că decurionii beneficiau deja de poziţii privilegiate prin natura
apartenenţei la ordo decurionum226 • Teatrul într-un oraş poate fi catalogat ca o reflexie a ierarhiei
sociale şi politice locale, prin prisma locurilor rezervate elitelor locale, dar şi a propagandei
politice care se putea face cu ocazia participării la spectacolele organizate aici22 7 . Se pare totuşi
că onoarea primirii acestui loc a fost un motiv temeinic pentru a fi menţionat în inscripţie chiar
de către un decurion. Valoarea informaţiei este cu atât mai mare cu cât se confirmă faptul că
teatrul juca un rol important în viaţa culturală a oraşului Ratiaria. Mai multe măşti tragice şi
comice descoperite în oraş şi în împrej urimi sunt argumente suplimentare în acest sens22 8 .

21

5

M6csy 1 970, 1 08.
Pentru cognomenul Avitus, foarte rar î n Moesia Superior, vezi Onomasticon I, 23 1 -232.
217
Despre Proculus şi răspândirea sa în provinciile europene a se vedea Onomasticon III, 1 66- 1 67.
m Cognomenul Flavianus în Onomasticon II, 1 44.
2 1 9 Gentiliciul Flaminius nu mai este întâlnit în zona Dunării de Jos: Onomasticon II, 1 44 (este omis
ace � �fersonaj).
- - Cognomenul Arruntms, smgurul dm Moesrn Supenor, m Onomasticon I, 1 75.
22 1
Pentru Ingenuus, Onomasticon 1 1 , 1 94.
222
Pentru cognomenul Firrnus, des întâlnit în cele două Moesii, a se vedea Onomasticon II, 1 42- 1 4 3 .
2
2 3 Referinţe despre această onoare p e care o primeau anumite persoane d i n oraşele romane a s e vedea
în DE, I, 1 007; Neumann 1 897, col. 502 .
2
2 4 Vezi câteva exemple în CIL X, 1 026; 1 030; CIL XI, 3 805.
22
5 Deonna 1 926, 24 7, nr. 84 identifică un anume T. Nonnius Ianuarius, aedil(is) bis(ellarius) la
Geneva. Collart 1 960, 1 23 - 1 26 nu este de acord cu această interpretare şi confirmă pe acest bisel/iarius de
la Ratiaria (de la bisellium rezultă biselliarius, şi nu bisellarius, cum recomandă acelaşi autor că s-ar fi
numit cei care detineau această onoare) ca fiind singurul cunoscut din afara Italiei.
22 6
Duthoy 1 9 7 4, 1 47.
117
-- El teatro, 68-70.
"8
-- Velkov 1 966, 1 67.
216
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magister co/legii fabrum229

erau de a coordona activi
tatea colegiului şi de a-1 reprezenta în raporturile cu autorităţile şi cu divinitatea2 30• Subordonaţii
unui astfel de

magister erau quaestores şi ofjiciales.

De obicei, în cadrul acestui colegiu, existau

şi

decuriones, structură ce confirmă caracterul paramilitar al colegiului.
Pentru trei dintre decuriones se cunoaşte faptul că au deţinut şi magistraturi în colonia
Ratiaria, respectiv edilitatea (nr. 4, 6, 1 6), în timp ce unul a ocupat o funcţie religioasă şi anume
cea de pontifex (nr. 1 7).
Situaţia lui

M. Cocceius Valens2 3 1 este una specială, pentru că din inscripţie nu reiese

foarte clar dacă a fost, într-o primă fază, augusta! şi apoi decurion2 3 2 sau, aşa cum s-a mai

dec(urio) au[gu]s{t(alium) ?] col(oniae) Rat(iariae/33 • O a treia interpretare
posibilă ar putea fi dec(urio) au{gu]r col(oniae) Rat(iariae/ 34 • Prima variantă este susţinută de
faptul că sunt mai multe situaţii în oraşele din Imperiu unde augustali, ingenui23 5 , au fost
promovaţi la rangul de magistraţi municipali şi au fost incluşi în ordo decurionum cu drepturi
sugerat, era un

depline2 3 6, mai ales la sfărşitul secolului al Ii-lea şi la începutul celui de-al Iii-lea. În situaţia

dată, considerăm necesară amplasarea cronologică a inscripţiei noastre în această perioadă.

Includerea în rândul elitelor a unor persoane avute şi dispuse să cheltuiască, chiar dacă nu erau

de cea mai pură origine romană, era în folosul comunităţii.

A doua ipoteză este contrazisă de faptul că la Ratiaria nu există dovada vreunui

collegium

al augustalilor. În plus, nici o sursă nu vorbeşte despre o eventuală diviziune a unui colegiu de
augustali în decurii2 3 7 •
Cea de-a treia soluţie este şi cea mai normală, cel puţin conform regulilor care trebuiau
respectate la accederea în funcţii, fie ele civile sau religioase. Apartenenţa la

ordo decurionum şi

deţinerea atribuţiilor augurale erau în total acord juridic. Totuşi, având în vedere faptul că există
suficiente exemple de trecere a graniţei sociale pentru accederea la magistraturi, luăm în calcul
cu destule şanse şi prima variantă.

ordo. C. Valerius
veteranus legionis VII Claudiae p. F, în prima

Doar doi dintre decurioni au avut o carieră militară înainte de a intra în
Firmus,

conscriptus decurio Ratiariae,

a fost şi

229 Î n legătură cu acest colegiu la Ratiaria mai este menţionat şi P. Iul(ius) Secundus, ornatus
ornamentis decurionalibus (tabelul V, nr. 6). Vezi şi Giorgetti 1 980, 23 şi nota 3 5 .
2 30 Detalii despre sarcinile unui magister a s e vedea î n Waltzing 1 895, 383-425; Liebenam 1 890, 1 99200. Colegiile constituiau „o treime din stat" în oraşele provinciale, imediat după ordo decurionum şi
ordo augustalium. Pentru structurile de conducere ale colegiului a se vedea Komemann 1 900, col. 420.
Pentru Dacia vezi studiul lui Ardevan 1 978, 1 6 7- 1 72 şi Ardevan 1 998, 27 1 -3 1 2. La fel ca şi în Dacia, şi la
Ratiaria este foarte posibil ca acest colegiu să fi funcţionat încă de la Traian, ţinându-se cont şi de
caracterul comercial al oraşului din Moesia Superior.
rn Gentiliciul Cocceius este bine reprezentat în Moesia Superior: Onomasticon II, 67. Pentru Valens.
foarte răspândit în provinciile moesice, Onomasticon IV , 1 39- 1 40.
2ll
Mrozewicz 1 989, 85, nr. 1 7; AE 1 966, 344.
rn Detschew 1 932- 1 934, 55, nr. 1 4; Zotovic 1 966, 60, nr. I . Aceştia datează inscripţia în secolul al I i-lea.
H4 Varianta ne - a fost sugerată de profesorul R. Ardevan, căruia îi mulţumim.
m Se cunoaşte chiar un libert care, sub Caesar, a exercitat în câteva oraşe din Africa funcţiile de praefectm
iure dicundo, duumvir şi aedilis ( CIL X , 6 1 04 ). Se ştie că sub Caesar aceste funcţii sunt totuşi permise
libenilor. Duthoy 1 974, 1 48 .
2 6 Tondel 1 979, 39. Pentru câteva exemple a se vedea şi Duthoy 1 9 74, 1 47- 1 48, n. 1 3 1 . I J4. 1 3 5.
1 36, 1 37, 1 38. Seviri augustales şi augustales au devenit decuriones ( CIL V 42 1 2 . 70 1 7 ). aediles ( CIL V,
4393, 4457, 6896, CIL XIV, 30 1 4). quaestores (Cil XIV. 30 1 4 ). duum,·iri ( CIL V. 6896. CIL X I V . 2974)
şi quattuorviri aedilicia potestatis ( Cil X I , 1 1 62 ). praefecti iure dicrmdo ( CIL V , 42 1 2 ) .
m Tondel 1 979, 39.
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jumătate a secolului al II-lea2 3 8 . Termenul conscriptus l-a determinat pe editorul inscripţiei să
considere că poate fi legat de apartenenţa acestui veteran la primul ordo instituit la Ratiaria, de
la Traian 239 . Un alt veteran care a intrat în administraţia locală a fost un anume Flavius, veteranus
ex signifer alae Claudiae novae24 0 •
Se cunosc numele tuturor decurionilor, uneori parţial, dar în marea lor maj oritate în
întregime. Gentilicii imperiale au 1 2 dintre decurionii acestui oraş: patru Julii, doi Flavii, trei
Aclii şi trei Aurelii. Mai este un Coceius, un Tettius, un Pontius, un Flaminius , un Memmius şi
doi Valerii.
Cel mai probabil, cei din familiile Flaminius, Memmius sau Pontius au avut antecedenţi
în rândurile augustalilor. Gentiliciul întâlnit la un augusta! a fost preluat, foarte posibil, de la o
familie de decurioni cu care respectivul augusta! a fost în relaţie directă. Cel mai evident
exemplu pentru această conexiune este cazul celor doi decurioni, P. Aelius Avitus şi P. Aelius
Proculus, despre care chiar se precizează că sunt fiii lui P. Aelius Aprio, augustalis .
Cât priveşte amplasarea cronologică a decurionilor, se poate constata că din prima
perioadă de existenţă a coloniei, respectiv de la începutul secolului al Ii-lea, dispunem doar de
doi notabili locali. Secolului al Ii-lea, în general, îi pot fi atribuiţi aprox imativ 1 1 decurioni, în
vreme ce restul se datează mai ales în prima parte a secolului al I II-lea.
Duumviri
Magistratura duumvirală este reprezentată în această colonie doar de Iulius Valens
(tabelul IV, nr. 1 3 ). El este cunoscut ca deponent al unui monument în amintirea soţiei sale,
cândva în secolul al Ii-lea. Menţiunea lară vreun alt rang d in cursus honorum este o practică
destul de comună, aşa cum am văzut şi mai sus. Numele este unul obişnuit printre magistraţii
urbani din zona Dunării de Jos.
Aediles
Chiar dacă numeric această magi stratură nu este foarte bine reprezentată la Ratiaria,
personajele care au fost alese în funcţia de edil sunt interesante (tabelul IV, nr. 4, 6, 1 6) .
M. Aurelius Chrestus 24 1 ş i M . Aurelius Iulianus, tată şi fiu, a u avut o evoluţie identică în
administraţia locală. Membri ai senatului colonial, ei au reuşit să ajungă doar până la demnitatea
de edi l. Este evident, în aceste condiţii, că într-o colonie prosperă precum Ratiaria, în prima
jumătate a secolului al Iii-lea, concurenţa pentru obţinerea de demnităţi era în continuare
acerbă. Inscripţia de pe sarcofagul care îi evocă pe cei doi, dedicată de Flavia Iulia, nora,
respectiv soţia, aminteşte o scutire de impozite acordată magistraţilor pentru că s-au îngrij it de
întreţinerea apeductului. Este o informaţie utilă şi interesantă, care poate fi întregită foarte bine
de descoperirile arheologice care au scos la iveală la Ratiaria un sistem de aducţiune al apei

238

De fapt, împăratul Traian înfiinţează prin deductio colonia Ratiaria din veterani ai legiunii a VII-a
Claudia, care staţionau în castrul de la V iminacium. Un număr mare de veterani ai acestei legiuni este
consemnat la Ratiaria. Vezi şi Velkov 1 966, 1 64, n. 56. A se vedea pentru istoria unităţii militare în cauză
Benea 1 983.
239
Danoff 1 939, 1 07- 1 08; A E 1 938, 95.
240
Un signifer era purtătorul insignelor sacre ale legiunii şi se afla în subordinea unui optio signiferorum.
241
Cognomenul Chrestus a se vedea în Onomasticon II, 54.
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funcţionabil până în epoca târzie a Imperiului2 42 . Prin urmare, sarcina referitoare la întreţinerea
alimentării cu apă a oraşului este clar speci ficată. Eforturile lor pentru optimizarea sistemului au
fost răsplătite de către senatul comunităţii prin scutirea de taxe. Este una dintre puţinele informaţii

care scot în evidenţă preocupările unor magistraţi şi meritele lor efective în buna desfăşurare a
activităţii în oraşele de la Dunărea Inferioară.

Pentru cel de-al treilea edil, C . Pontius S ilvinus2 43 , nu cunoaştem amănunte despre

activitatea sa. Ştim doar că a deţinut funcţia în secolul al Ii-lea p.Chr, iar monumentul funerar
care i-a fost înălţat i se datorează soţiei sale. Menţiunea decurionatului şi doar a magistraturii de
edil sugerează că personajul nostru se oprise la această treaptă din

cursus honorum.

Pontijices

S ingurul pontifex din Colonia Ratiaria, L. Tettius Rufus244, este consemnat şi ca membru

în senatul local. Ca preot oficial al oraşului deţinea acest drept, cunoscută fiind implicarea activă
a membrilor sacerdoţiilor în activitatea administrativă a urbei. Din păcate nu se cunoaşte cu o
mai mare precizie perioada în care a activat acest preot.

A ugures
S ingura menţiune a unui posibil
Valens.

augur de

la Ratiaria se leagă de numele lui M. Cocceius

Am văzut mai sus că această demnitate a sa este contestabilă şi

doar ca o ipoteză.

apare până în acest moment

Omamentarii
Deţinătorii

ornamenta decurionalia

reprezintă o categorie foarte interesantă la Ratiaria.

Consemnăm un număr destul de important în comparaţie cu alte centre ale aceleiaşi regiuni . Cei

11

purtători ai ornamentelor decurionale erau liberţi în cea mai mare parte (tabelul V).
L. Anatinius Phoebus245 (nr. 1 ) , M. Ulpius Epistratus2 46 (nr. 7) şi Cassius qui et Popilius2.i7

(nr.

1 0)

făceau parte din rândul augustalilor ce au primit

senatului local. Calitatea acestor
de

ornamenta,

ornati arată că augustalii

ornamenta decurionalia

din partea

erau printre primii vizaţi la obţinerea

deoarece aveau starea materială necesară pentru a fi notabili, dar nu şi

onorabil itatea suficientă pentru a deţine funcţii efective2 48• Totuşi, numărul lor destul de mic

demonstrează că nu era o situaţie generalizată. Pe de altă parte nu se poate stabili o
interrelaţionare între calitatea de augusta) şi obţinerea de
nemembri ai acestui

ordo augustalium249 •

ornamenta, de care puteau beneficia şi

24 2

Atanasova 1 980, 83-92. Pentru resursele de apă şi apeductul care alimenta colonia Ratiaria adaugă
Giorgetti 1 995, 243-249.
2 Gentiliciul Pontius, în Onomasticon III, 1 53, iar cognomenul Silvinus a se vedea în Onomasticon
IV, 83.
244 A se vedea gentiliciul Tettius în Onomasticon IV, 1 1 7. iar cognomenul Rufus în Onomasticon I V . 3 5 .
w Anatinius este singurul personaj cu acest gentiliciu cunoscut în provinciile romane din regiunea
europeană: Onomasticon I, 1 07. Cognomenul Phoebus era, de asemenea. destul de rar întâlnit:
Onomasticon III, 1 40.
246 Cognomenul grecesc Epistratus se întâlneşte doar în Moesia Superior: Onomasticon li. 1 20.
2 47 Agnomina sunt rar întâlnite în onomastica din provinciile moesice. Totuşi. ele nu lipsesc. iar di\ er
sitatea lor este asemănătoare provinciilor occidentale.
24 8 Ardevan 1 998, 24 7.
249 Ardcvan 1 998, 24 7.
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Ceilalti membri onorifici ai ordo coloniae Ratiariae erau Gratius Severus2 50 (nr. 2), T.
,
Iulius Capito (nr. 3)25 1 , C. Iul(ius) Maximus (nr. 4), T. Iulius Paletho2 5 2 (nr. 5), P. Iulius Secundus2 53
(nr. 6), C. Valerius Felix2 54 (nr. 8), C. Valerius Marcianus2 55 (nr. 9) şi Clementinus25 6 (nr. 1 1 ).
Iulius Capito era una dintre personalităţile marcante ale zonei dunărene, în virtutea
onoruri lor acordate de oraşe din Pannonia Superior (Colonia Ulpia Traiana Poetovio2 57 ),
Pannonia Inferior (Colonia Flavia Sirmium2 5 8 ), Moesia Superior (Colonia Ulpia Ratiaria), Dacia
Superior (Municipium Romulensium2 59 ) şi Moesia Inferior (Colonia Ulpia Oescus şi Tomis). La
Ratiaria beneficia „doar" de ornamenta decurionale, ca un binefăcător al acestei colonii cât timp
deţinuse funcţia de conductor publici portarii lllyriei el Ripae Thraciae .
Epistratus, Phoebus, Paletho sau Felix sunt cognomene care trădează apartenenţa la această
categorie socială prohibită la accederea către demnităţile urbane. Pe de altă parte, numele
greceşti purtate de către unii ornati nu indică neapărat originea grecească a purtătorilor, dar sunt
în schimb un precis indicator social2 60 •
Nu avem nici un personaj care să fi deţinut ornamenta pentru vreo magistratură sau
sacerdoţiu. Cronologic, deţinătorii de ornamenta aparţin epocii de prosperitate maximă a
coloniei Ratiaria, respectiv secolul al II-iea şi începutul secolului al III-iea.
A ugustales
Î n afară de cei trei augustali dej a menţionaţi ca deţinători de ornamenta, la Ratiaria mai
apar încă patru augustales (tabelul VI). P. Aelius Aug. lib. Aprio2 61 (nr. 1 ) era un libert imperial,
unul dintre puţinele cazuri în care un astfel de funcţionar acceptă să intre în rândurile
augustalilor de la Ratiaria26 2• Menţiunea în inscripţie a condiţiei sale se datorează statutului
superior pe care îl avea ca fost sclav al împăratului, în raport cu ceilalţi liberţi2 63 . Mentalitatea
epocii, dar şi oportunităţile de care putea dispune îl propulsau către perspective sociale însemnate şi
către o mai rapidă ascensiune pe scara onorurilor, mai întâi „fără substanţă" şi, apoi, efective264.
Ş i totuşi unii cercetători au adus argumente în favoarea ideii că liberţii imperiali nu deveneau
augustali tocmai datorită statutului lor înalt, care le conferea un rol aparte în societate2 6 5 .

250 Gentiliciul Gratius nu este întâlnit în provinciile Dunării de Jos: Onomasticon II, 1 7 1 . Pentru
Severus vezi Onomasticon IV, 76-78.
251 Pentru cognomenul Capito vezi Onomasticon II, 3 3 ; Kajanto 1 982, 1 7, 1 1 8, 1 1 9, 1 20, 2 3 5 .
252 Paletho, nume evident grecesc, se regăseşte doar în Moesia Superior: Onomasticon III, 1 2 1 .
253 Cognomenul Secundus, răspândit mai ales în Italia şi în provinciile europene occidentale, se
regăseşte în destule situaţii şi în regiunea dunăreană. A se vedea în Onomasticon IV, 59-6 1
254 Cognomenul Felix este foarte des întâlnit, inclusiv în zona noastră de interes: Onomasticon II, 1 3 8.
255 Cognomenul Marcianus a se vedea în Onomasticon III, 5 5-56.
256 Clementinus este un cognomen cu o răspândire redusă în zona Dunării de Jos: Onomasticon II, 63-64.
257 Colonie întemeiată de Traian, aşa cum arată şi numele oraşului, pe râul Sava.
25� Colonie romană din sec. I p.Chr. , S innium a devenit capitala Pannoniei Inferior.
259 Municipium de la Hadrian, Romula se regăseşte în sursele antice ca şi colonia, probabi l de la
Septimius Severus.
260
Duthoy 1 974, 1 36- 1 39; Ardevan 1 998, 246.
-1 6 1 p entru Apno a se ve dea Onomasticon I, 1 53.
6� Cf. Velkov 1 963, 34. Inscripţia a fost descoperită la Ravna. Vezi şi Mihăilescu Bîrliba 2004, 1 53 .
-60 Vezi pentru acest tip de liberţi, care s e considerau membri ai familae Caesaris, Serrano-Delgado
1 988, 25-73 şi Mihăilescu-Bârliba 2000-200 1 , 393-398.
264 Pentru rolul liberţilor în viaţa municipală vezi Le Glay 1 990, 62 1 -638.
26 5 Ardevan 1 998, 246; Piso 1 993, 327; pentru Peninsula Iberică a se vedea Serrano-Delgado 1 988, 72.
.
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Cazul lui Q. Sabinius Vitalis (nr. 4) este foarte disputat. Opiniile exprimate îl creditează
.
,r,
" 2 67 .
augustalium
fite ca primus augustal"1um 2 66 , fite drept praeJectus
Numărul mare de

augustales,

respectiv

decuriones omamentarii

sugerează că Ratiaria

dispunea de un imens potenţial economic, exploatat de o elită foarte bogată, împărţită din punct
de vedere juridic în două: pe de-o parte cetăţeni i romani cu drepturi depline, componenţi ai

decurionum

şi cu posibilitatea de a fi magistraţi, pe de altă parte liberţii sau cei care nu

dispuneau de drepturi juridice complete, incluşi parţial în

diverse

ordo

ordo augustalium

sau înzestraţi cu

ornamenta.

3. Oescus
Decuriones
Spre deosebire de Ratiaria, în singura colonie din Moesia Inferior numărul decurionilor
cunoscuţi din izvoare este mai mic. De fapt, aşa cum se va constata, în toate oraşele acestei
provincii reprezentativitatea elitelor urbane este net inferioară oraşelor din Moesia Superior şi
Dacia, dacă e să luăm ca termen de comparaţie doar provincii vecine. Posibilele cauze şi
explicaţii ale acestei discrepanţe vom încerca să le descoperim pe parcursul acestei cercetări .
Cinci dintre decurionii coloniali nu sunt menţionaţi şi ca potenţiali deţinători de
magistraturi în oraşul lor (tabelul VII). Aelius Proclus2 68 (nr. 1 ), Aurelius Aprio (nr. 2), M.
Cocceius Victor qui et Quirintinus2 69 (nr. 5), T. Flavius Rufinianus270 (nr. 7) şi un senator al
cărui nume nu ni s-a păstrat

(nr. 1 6)

nu par a se remarca în mod deosebit între notabilii din oraş.

Lui M. Cocceius Victor i se precizează în inscripţie filiaţia şi apartenenţa la tribul Papiria.
Includerea sa printre decurionii coloniei Oescus este destul de problematică, unele opinii optând
pentru formula

dec(urionalibus) o(rnatus/ 71 •

S ingurului personaj despre care se cunoaşte că a deţinut o magi stratură, şi anume
edilitatea, nu i se cunoaşte identitatea (nr. 1 7).
T. Aurelius Flavinus272 (nr. 3) este, de departe, cel mai interesant personaj din senatul de
la Oescus 273 • Conform inscripţiei, el a fost onorat de încă trei oraşe ale Moesiei Inferior, care I
au ales

buleuta

(termenul grecesc pentru

decurio):

Tyras, Dionysopolis şi Marcianopolis.

Aceeaşi demnitate a mai avut-o şi în oraşele Aquincum (provincia Pannonia Inferior) şi
Atuatuca Tungrorum (provincia Gallia Belgica). Aceste asocieri în diferite senate locale se vor
fi legat, foarte probabil, de participarea sa la acţiuni militare în zonele în care se găseau aceste
oraşe, dar şi de posesiuni funciare pe care este posibil să le fi deţinut în zonă. Decurionatul
multiplu semnalat în cazul acestui notabil este, de departe, cel mai spectaculos prin numărul de

1M Discuţiile referitoare la acest titlu sunt acerbe. Pentru analogii în Imperiu vezi ILS II. I . 7040
(Mediolani Santonum -[A ugus}talis primus); ILS I. 1 59 (Capenae - augustalis prim[us }).
m Vezi Dobruski 1 890, 25 pentru această ultimă variantă, cu trimitere la ILS 622 1 , 6222; pentru
analol ii (Gabiis - praefecti augustales).
2"
Pentru Procl us în Onomasticon l l l , 1 65.
269
Pentru Victor vezi în Onomasticon IV . 1 6 7- 1 68, iar pentru agn omen - ul Quirintinus. singurul din
provinciile europene, în Onomasticon IV. 20- 2 1 .
270
Pentru Rufinianus în Onomasticon IV, 3 3 .
271
Gerov 1 95 2/ 1 95 3 , 772; Mrozewicz 1 989. 97. Agnomen -ul este identi ficat aici ca fiind Curnus. de
asemenea unic în provinciile europene, ca şi Quirintinus.
272
Cognomenul Flavinus, foarte des întâlnit mai ales în provinciile hispanice. in Onomasticon li. 1 44.
73
2 Boteva 1 999, 5 1 5 - 5 1 9.
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oraşe în care a activat. Î n armată a atins rangul de primipilaris2 74 şi a fost răsplătit de mai multe
ori, atât cu sume de bani, cât şi cu avansări şi onoruri militare şi administrative. De altfel,
discuţi ile din istoriografie despre luptele la care a participat acest militar originar din Oescus,
revenit în localitatea de baştină ca decurion, au rămas încă fără o concluzie indubitabilă şi
relevantă275 • Aceluiaşi personaj îi mai dedică o inscripţie T. Aurelius Artemidorus, ca libert şi
client al său, din care se mai păstrează doar ultimele rânduri 27 6 . Augusta] al coloniei Oescus,
Artcmidorus îi poartă praenomen-ul şi nomen-ul.
T. Aurelius Flavinus este numit în inscripţie princeps ordinis coloniae Oescensium 2 77 .
Titlul său a avut ca sursă de inspiraţie, cel mai probabil, onoarea de princeps Senatus de la
Roma. Î n cazul magistratului nostru credem că era vorba fie de un titlu onorific, menit să
exprime deosebita preţuire pe care locuitorii din Oescus o arătau ilustrului personaj implicat cel
mai sigur în activităţi militare de succes în această zonă, fie deţinea chiar rolul de conducător al
şedinţelor consiliului local, poate din postura de duumvir.
Ca şi patronus collegii fabrum, sarcinile lui Aurelius Flavinus erau de a proteja drepturile
membrilor acestui colegiu, cu o bună reprezentare în oraşele din regiunea Dunării de Jos, în
raport cu autorităţile. Î n desemnarea sa ca patron al colegiului a contat, pe lângă statutul social,
puterea economică şi influenţa personală27 8 . Pentru Moesia Inferior este singurul patron
cunoscut al acestui colegiu 2 79 . Prestigiul şi recunoaşterea ca o personalitate deosebită a oraşului
reies şi din apartenenţa la ordo equester.
Patru senatori au gentilicii imperiale: doi Aelii, un Flavius şi un Aurelius. Apartenenţa la
tribul Papiria, în care au fost înscrişi cetăţenii încă de la fondarea coloniei de către Traian, este
amintită în cazul a trei decurioni (nr. 3 , 5 , 7) 2 80 .
Cât priveşte cronologia, în afară de Aurelius Flavinus, despre care avem informaţii de la
începutul secolului al III-lea2 8 1 , pentru ceilalţi decurioni deţinem doar indicaţii vagi despre
activităţile lor de la sfârşitul secolului al II-iea şi de la începutul secolului al Iii-lea.
Duumviri
Din Colonia Oescus se cunosc opt duumviri (tabelul VII): M. Disius lulianus2 8 2 (nr. 6), T.
Flavius Valentinus (nr. 8), G. Scopius Marcianus (nr. 9), M. Titius Maximus2 83 (nr. 1 0), C.
2

74

Dobson 1 978.
Vezi diverse opinii la Dobruski 1 899- 1 900, 1 23- 1 24, nr . 36; Tudor 1 960, 3 5 0-356; Gerov 1 97 1 ,
43 1 -436; Doruţiu-Boi lă 1 973, 435 -44 1 ; Petolescu 1 988, 28 1 -286; Boteva 1 999, 5 1 5-5 1 9.
2 6
7 JLBulg, 1 9 şi Gerov 1 97 1 , 432 .
2
77 U n anume Titius Donatus, din Alta va, Mauretania Caesarensis, era princeps vir prior ordinis (AE,
1 969- 1 970, 736). Pentru semnificaţiile termenului princeps în structurile administrative locale a se vedea
Scherrer 2004, 1 32- 1 42 .
-o n Komemann 1 900, col. 424-425 .
2
79 fentru comparaţie, î n Dacia se cunosc şase astfel de patroni: Ardevan 1 978, 1 69.
2 80
ln Aparaschivei 2007b, 26 nu este semnalat M . Cocceius M(arci) f(ilius) Pap(iria) Victo[r] qui et
Quirintinus.
28 1
Boteva 1 999, 5 1 5-5 1 9.
282
Disius este un nomen gentile rar întâlnit în provinciile europene. Mai apare doar un M . Disius
G(ratus?), aug(ustalis) col(oniae) Ulp(iae) O[es}ci. Vezi CIL lll, 804 JLBulg, 23 şi Onomasticon I I ,
1 02 . Cât priveşte cognomenul lulianus î n general vezi Onomasticon I I , 1 99-200.
283
Pentru gentiliciul Titius vezi Onomasticon IV, 1 24, iar pentru cognomenul Maximus, Onomasticon
III, 70-7 1 .
2

75
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Val(erius) Plautianus2 84
nume nu le cunoaştem

(nr. 1 1 ), un
(nr. 1 3, 1 4).

anume Valerianus

(nr. 1 2)

1 87

şi doi foşti veterani ale căror

M. Disius Iulianus a depus un monument din poziţia de duumvir al coloniei Oescus, fără
a se cunoaşte amănunte despre

cursus honorum

urmat în oraş şi nici despre momentul în care a

activat.
T. Flavius Valentinus este un personaj complex, care a îndeplinit mai multe funcţii atât în

oraşul moesic, cât şi în Dacia, la Apulum285• A fost flamen coloniae286 , patronus co/legii
fabrorum atât la Oescus, cât şi în Apulum2 87 , dar şi patronus coloniae288 . De altfel, este una
dintre puţinele menţiuni ale unui patronus dintr-un oraş roman din Moesia Inferior289• Alături de
acesta mai avem consemnat ca

patronus

la Oescus pe P. Septimius Geta, fratele împăratului

Septimius Severus290• A sluj it în administraţia imperială, având funcţia de

praefectus saltus2 91 .

Existenţa acestei structuri rurale din preajma Oescus-ului este dovedită de consemnarea unui al

praefectus şi pare să fi fost undeva în sud-vestul coloniei292. În plus, magistratul nostru
eques Romanus. Cavalerii în Moesia Inferior sunt destul de puţini şi sunt concentraţi în

doilea
era

Colonia Oescus293 . Fără îndoială, acest magistrat a fost un distins cetăţean al oraşului,
aparţinând unei familii cu renume din oraş. Mai mult, faima şi priceperea sa, dar nu în ultimul
rând averea, l-au recomandat pentru a se implica şi în viaţa economică şi socială de la Apulum,
în

Dacia.

Pentru toate aceste

honorariae.

funcţii

sau onoruri trebuia să verse consistente

Inscripţia care-l aminteşte pe personajul nostru se datează între

1 93

şi

235

summae
p.Chr. , o

perioadă de maximă prosperitate economică a zonei Dunării de Jos.

duumvir, quinquennalis,jlamen perpet(uus/94 ;
a fost onorat şi ca patr(onus) fabr(um/95 . Este al doilea praef(ectus) saltus din Oescus296 .

M. Titius Maximus a avut în oraş funcţiile de

în plus,
284

Pentru cognomenul Plautianus vezi Onomasticon III, 1 46. Este singurul din Moesii, iar la nivelul
celorlalte provincii europene se întâlneşte foarte rar.
285
Ivanov 2005, 2 1 9-222.
286
Pentru instituţia flaminatului în Moesia vezi Aparaschivei 2006, 67-77 şi Aparaschivei 2007a, 9 1 - 1 00.
287
Pentru acest colegiu în Dacia vezi Ardevan 1 978, 1 67- 1 72. Î n general Kornemann 1 900, col. 424425; Kornemann 1 909, mai ales col. 1 905 - 1 9 1 8, dar şi Herz 1 997/ 1 999, col. 67. La Oescus mai întâlnim
un patronus collegium fabrum, T. Aurel ius Flavinus, care era şi princeps ordinis col(oniae)
Oesfs ensium) : CIL III, 1 44 1 6 JLBul�, I � .
.
. .
.
_
Promovarea mtereselor
oraşului ş1_ intervenţia pe langa au_tontăţ1le centrale m caz de necesitate erau
principalele atribuţii ale unui patronus : Duthoy 1 984, 1 45- 1 56. In Imperiu se întâlnesc inclusiv femei care
au devenit patroane ale unor comunităţi urbane: Hemelrijk 2004, 4 1 5-427.
289 Vezi pentru condiţiile pe care trebuia să Ie îndeplinească un individ pentru a deveni patron al unei
comunităţi urbane H armand 1 957, 267 - 328, dar şi N icols 1 980, 365-385.
290 P. Septimius Geta, guvernatorul Moesiei Inferior în timpul împăratului Pertinax. Ivanov 2004. 1 92 1 ; Boteva 1 997, 46-48.
. .
.
29 1 De ob 1ce1,
un saItus era cond us de către un conductor, secondat de actores, de dispensatores ş1 de
vil/ici. Există situaţii în care locul conductores este luat de praefecti, delegaţi probabil pentru
administrarea acestei structuri rurale pentru o anumită perioadă. Vezi Capogrossi Colognesi 1 995. 1 9 1 2 l l şi Soricelli 2004, 97 - 1 23. Pentru un villicus, Domitius, probabil al aceluiaşi domeniu imperial. vezi
CIL III. 1 3722 1 420741 ; ADBulgar, 1 72.
292 Velkov 1 962, 33 -34.
293 Mrozewicz 1 999, 66-69.
294 Despre acesta vezi în Aparaschivei 2006, 69 - 70.
m Vezi Komemann 1 909, col. 1 888- 1 925.
2% Vezi mai sus pentru primul praefectus sa/rus. B. Gerov considera că această funcţie este ec hiva
lentA cu cea de procurator saltus, cu diferenţa că în cazul nostru personajul a avut o activitate mi litară
colaterală. Gerov 1 988, 72 şi n. 28.
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Referirile la celelalte funcţii îndeplinite, în afară de duumvir, dar şi apartenenţa la ordinul
cavalerilor, îl recomandă ca pe un magistrat însemnat. Titulatura de jlamen perpetuus, destul de
rar acordată chiar şi la nivelul Imperiului, conferă un prestigiu suplimentar deţinătorului, cu atât mai
mult cu cât este singurul din cele două Moesii. Titius Maximus a fost şi quinquennalis, cea mai
importantă funcţie administrativă pe care un magistrat o poate ocupa într-un oraş. Impunerea
unor noi instituţii încă de la Traian, correctores297 şi curatores29 8 , chiar dacă temporare şi cu
responsabilităţi restrânse, a pregătit terenul pentru diminuarea autorităţii quinquennales.
C. Valerius Plautianus era, pe lângă duumvir al coloniei Oescus, şi pontifex. Preoţiile sunt
destul de des întâlnite alături de funcţiile administrative din cursus honorum a notabililor locali.
Sarcinile lor laice se împleteau strâns cu cele legate de cultele celebrate în oraş, mai ales dacă se
desfăşurau în cinstea împăratului şi statului roman.
Tatăl lui Valerius Plautianus a fost C. Valerius Valentinus, primipilaris legionis I ltalicae
Severianae şi praefectus legionis I Adiutricis, membru al ordo equester ca şi fiul său. Obţinerea
de funcţii înalte la nivel local de către fiii de militari intra în sfera obişnuitului, aşa cum se va
vedea şi în alte comunităţi din zonă2 99 .
Un alt duumvir este un presupus Valerianus, care mai era şi augur300. Raporturile
duumvirilor cu membrii colegiilor de pontifi sau de auguri din care uneori făceau parte sunt
clarificate în capitolul LXIX din /ex Coloniae Genetivae luliae Ursonensis. Aici se prevedea că
una dintre primele sarcini ale noului duumvir trebuia să fie asigurarea a tot ceea ce era necesar
pentru ceremoniile sacre şi pentru treburile legate de divinitate3 0 1 •
G. Scopius Marcianus 302 a fost identificat de curând ca duumvir al coloniei Oescus, după
o recitire atentă a inscripţiei 303 . Iniţial, acest personaj era creditat doar cu funcţia de jlamen D ivi,
dar reevaluarea monumentului epigrafie a dus la inte rp retarea.flamen et duumvir.
Cât priveşte pe ultimii doi magistraţi supremi consemnaţi la Oescus, nu ştim prea multe
despre un eventual cursus honorum şi nici măcar nu cunoaştem numele lor. Ceea ce se

2

97

Bibliografia despre această instituţie nu este foarte vastă. Vezi la Berenger 1 993, 1 9, n. 2 1 . Erau
membri ai ordinului senatorial trimişi în mod extraordinar în oraşe pentru a rezolva probleme diverse, mai
ales financiare. Vezi denumirile care se întâlnesc în inscriptii la Berenger 1 993, 20.
2 8
9 În mare, sarcinile curatores erau identice cu ale co ;rectores, cu diferenţa că, dacă primii puteau fi
ataşaţi unui oraş sau câtorva dintr-o regiune, puterile ultimilor se extindeau asupra oraşelor întregii
provincii: Berenger 1 993, 20. Vezi amănunte despre curatores şi sarcinile lor, cu bibliografia aferentă, în
acest capitol, la instituţiile de la Tropaeum Traiani.
2
99 C . Arrius Quintianus, bis duumviralis et augur municipii Troesmensium, precizează că este
veteranijilius. Vezi CIL l l l , 7560.
300
Un alt posibil augur la Oescus este M(arcus) Disius G(eminus): Mrozewicz 1 982, 3 1 2 , n. 58 (în
CIL l l l , 1 624a ILBulg 23 apare ca aug(ustalis) coloniae). Vezi pentru aceeaşi situaţie la Troesmis pe
[Pu]blicius Viato[r], aug(ur) mun(icipii), dar la fel de bine augustalis (vezi analogiile cu aug(ustalis)
Mun. Viminacium şi faptul că ceilalţi au guri de pe linia Dunării sunt scrişi în întregime). Cf. Duthoy 1 976,
1 89- 1 90.
301
Lex Coloniae Genetivae luliae Ursonensis, LXIX: ,)Iviri qui post coloniam deductam primi erunt,
ii in suo magistratu et, quicumque ]iviri in colonia Julia erunt, ii in diebus (sexaginta) proxumis, quibus
eum magistratum gerere coeperint, ad decuriones referunto, . . . uti redemptoribusque, qui ea redempta
habebunt quae resque divinas opus enmt".
302
Pentru Scopius a se vedea Onomasticon IV, 5 5 .
303
Meritul aparţine lui N. Sharankov, conferenţiar universitar l a Universitatea din Sofia, care ne-a
atras atenţia asupra noii interpretări a inscripţiei şi căruia îi rămânem recunoscători.
=
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precizează este faptul că au fost veterani ; unul a activat în
doilea a sluj it, cel mai probabil, în

cohors I praetoria3 05 .

Constatăm, prin urmare, că la Oescus, din cei opt

legio V Macedonica3 04 ,
duumviri,

J 89

iar cel de-al

făceau parte din ordinul

ecvestru trei306• Toţi magistraţii cetăţii se datează de la jumătatea secolului al Ii-lea până în
prima jumătate a secolului al Iii-lea.
Interesant este că nici un duumvir nu are menţionat un

cursus honorum

complet, în care

să fie incluse şi magistraturile inferioare. Mai mult, de la Oescus nu cunoaştem nici un
Ideea că într-un

cursus honorum, pentru a ajunge în poziţia de

quaestor.

duumvir un magistrat trebuia să

deţină mai întâi magistraturile minore, chestura şi edi litatea, este destul de veche. În acest caz,
indirect, ar fi existat mărturia atestării unor magistraţi inferiori . Pe cuprinsul Imperiului au fost
demonstrate situaţii în care magistratura superioară a fost îndeplinită de persoane care abia
împliniseră

25

de ani, vârsta minimă de accedere la magistraturi307 .

o menţiune a obligativităţii în

Lex Malacitana nu face nici
cursus al acestui ordo magistratuum. Prin urmare, sunt suficiente

motive să credem că un duumvir nu trecea obligatoriu prin cele două trepte inferioare, cel puţin
până în a doua jumătate a secolului al II-lea308.
De la Antoninus Pius a intrat în vigoare un edict reprodus de Modestinus3 09, conform
căruia se impune un

ordo gradual în cariera municipală, prevedere întărită apoi şi de Marcus
Aurelius: . . . ut gradatim honores deferantur, edicta, et ut a minoribus ad maiores perveniatur,
epistula divi Pii ad Titianum exprimitur. Et si lege municipali caveatur, ut praeferantur in
honoribus certae condicionis homines: attamen sciendum est hoc esse observandum, si idonei
sini: et ita rescripto divi Marei continetur . Chiar dacă este posibil ca iniţial această ordonanţă
„

"

să fi fost aplicată doar pentru o anumită zonă geografică, în perioada Severilor ea apare cert ca o
normă generală3 10• Callistratus, în a sa operă

De muneribus et honoribus, redă următorul pasaj :
„Gerendorum honorum non promiscua Jacu/tas est, sed ordo certus huius adhibitus est. Nam
neque prius maiorem magistratum quisquam, nisi minorem susceperit, genere potest, neque ab
om ni aetate, neque continuare quisque (quisquam) nonores potest "3 1 1 . Prin urmare, ordo
magistratuum ar fi trebuit respectat în toate municipiile Moesiei Inferior şi chiar în Colonia
Oescus, începând, cel puţin, cu domnia lui Septimius Severus, dacă nu cumva chiar de la
Marcus Aurelius. În schimb, la Oescus nu avem decât o singură menţiune, incertă, a unei etape
inferioare în

cursus honorum

municipal; un edil, care însă nu a atins

ultima treaptă,

duumviratul. Cert este că dorinţa notabililor de a evita magistraturile inferioare era explicabilă.
Aceste tentative erau, evident, în contradicţie cu legislaţia romană şi cu criteriile de accedere în
funcţii . Totuşi nu excludem nici o posibilă exceptare oficială de la parcurgerea acestor etape a
membrilor ordinului ecvestru sau a magi straţilor anumitor colonii romane3 1 � .

3 04

Vezi pentru istoria acestei legiuni l a Oescus Kabakcieva 1 996, 95- 1 1 7; T . Ivanov. Ivanov 1 998.
1 99- 200.
305 În secolul al III-iea. majoritatea membrilor gărzi i pretoriene proveneau din provincii. Din Moesia
Inferior numărul lor era consistent. Pentru alţi pretorieni de la Oescus vezi Passerini 1 939, 1 76; Durry
1 968, passim, dar şi ILBulg, 65, 1 7 1 .
306 În total, numărul cavalerilor de la Oescus este de nouă. Cf. Mrozewicz 1 982. 3 1 7-3 1 8. n. 1 1 8.
307 l ex Malacitana. cap. LIV.
308 Folcando 1 999. 63-64.
309 Dig. , 50, 4, 1 1 ( Modestinus ) .
310
Folcando 1 999, 70.
311
Dig 50, 4. 1 4 (Callistratus).
m Aparaschivei 2007b. 32.
. •
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Cât priveşte nomenclatura purtătorilor înaltelor demnităţi orăşeneşti, cinci sunt menţionaţi
cu tria nomina şi doar unul dintre ei are nomen gentile imperial, T. Flavius Valentinus.
Apartenenţa la tribul Papiria este amintită doar pentru unul dintre magistraţi.
Cronologic, marea maj oritate a magistraţilor supremi din oraşul moesic pot fi plasaţi la
sfârşitul secolului al Ii-lea şi în prima parte a secolului al Iii-lea.
Aediles
Singurul edil de la Oescus este menţionat în documentul epigrafie şi ca membru al ordo
decurionum (tabelul VII, nr. 1 7). Numele său nu ne este cunoscut şi nu dispunem nici de alte
detalii legate de sarcinile pe care le avea la nivelul oraşului sau de informaţii despre perioada în
care a activat.
Sacerdotes
Din colonia Oescus se cunosc doi sacerdotes (tabelul VII) : Claudius Aelius Optimus (nr.
4) şi un personaj a cărui identitate nu o ştim (nr. 1 5).
Claudius Aelius Optimus era sacerdos deae Romae, dar şi pontifex şi haruspex. Se pare
că într-un oraş de anvergura coloniei Oescus, în care lupta pentru deţinerea unei preoţii era
destul de acerbă, era totuşi posibil ca o singură persoană să aibă mai multe funcţi i religioase. Î n
plus, menţiunea acestora într-o inscripţie arată că practica nu contravenea legilor municipale, cu
toate că preoţiile erau deţinute concomitent şi unele erau viagere. Problema deţinerii mai multor
preoţii a fost şi unul dintre argumentele susţinătorilor opiniei că nu existau decât destul de rar
persoane care erau alese pe viaţă. Personajul nostru este singurul despre care se ştie, cu o
relativă precizie, care îi era obiectul cultului, adică divinitatea căreia î i este asociat. Interesant
este de ştiut că acest membru al elitei locale a pornit de la calitatea de haruspex, care îi conferea
iniţial o situaţie de inferioritate, pentru a deţine apoi două dintre preoţiile de prestigiu din oraş.
Despre al doilea sacerdos nu putem spune mare lucru de vreme ce nu cunoaştem nici
măcar numele şi nici alte amănunte legate de activitatea sa.
Ambii se datează, grosso modo, în secolele II-III.
Flamines
Situaţia preoţilor cultului imperial de la Oescus este una deosebită faţă de alte localităţi
urbane din Moesia Inferior. Mai puţin prin număr, dar mai ales prin calităţile lor, personajele
care au deţinut această prestigioasă funcţie sunt dintre cele mai importante figuri ale provinciei
(tabelul VII).
M. Titius Maximus (nr. 1 O), membru al ordo equester3 1 3 , este un caz particular. Este singurul
jlamen pe1petuus cunoscut în cele două Moesi i 3 1 4 • Această titulatură a suscitat numeroase
controverse 3 1 5 • Luând în calcul sursele epigrafice de pe întreg cuprinsul Imperiului, concluzia
313

Mrozewicz 1 999, 68.
A se vedea alte mărturii din Imperiu pentru jlamines pe1petui: în Hispania, ILS 5 079, 6936; în
Africa, ILS 450, 644, 787 (acest titlu se menţine până la sfârşitul secolului al IV-iea), 1 3 1 5 , 1 43 5 , 1 440,
275 1 , 2752, 2753, 2996, 3957, 443 3 , 5073, 5076, 544 1 , 542, 5 5 3 3 , 5 5 54 (sec. IV), 5 5 64, 5 568, 5 5 7 1 ,
5597, 57 1 3 , 5730 (sub Valentinian), 5788, 6780, 6809, 6829, 6830, 6833, 6835 , 6838, 6840, 6852, 6852,
a, 6863, a, 6864, 89 1 4, 9043, 9392, 9393, 940 1 , 9404, 9407.
3 1 5 M. Hirschfeld demonstra în primele studii despre acest cult că jlamines pe1petui erau aleşi pentru
un an, la fel ca jlamines obişnuiţi, doar că la sfârşitul acestei perioade păstrau titlul şi prerogativele. S-a
analizat, de asemenea, posibilitatea reîntoarcerii unui flamin în aceeaşi funcţie, după expirarea perioadei
314
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care se desprinde este că această demnitate era acordată destul de rar, deci era o onoare
extraordinară3 1 6•
Cât despre cariera municipală a personajului mai sus menţionat, el a fost

quinquennalis. Menţiunea

duumvir

şi

funcţiei de flamin după magistraturile municipale cele mai însemnate

demonstrează că această demnitate reprezenta apogeul în

cursus honorum urmat de magistratul

municipal.

Al doilea jlamen

coloniae este G. Scopius Marcianus (nr. 9), jlam(en) Tit(i) Ve[sp(asiani)}.
ILBulg nr. 75, inspirată din analiza făcută de V. Besevli ev. Ca prim editor al
inscripţiei, Besevliev nu a putut identifica decât grupul de litere TNV13 1 7 . În AE găsim o altă
soluţie în citirea acestei inscripţii: jlamen Divi3 18 • Este adevărat că inscripţia este foarte puţin

Este varianta din

vizibilă, dar o analiză logică ar putea fi un suport argumentativ suplimentar pentru o concluzie.
Existenţa unui jlamen

A ugusti Titi Vespasiani la Oescus

ni se pare imposibilă, pentru că

Oescus, după cum bine se ştie, a primit de la Traian statutul de

colonia.

Cultul imperial era

oficiat cu predilecţie în oraşele din provincii, care beneficiau deja de titlul de

colonia.

municipium

sau

Mai mult, cultul imperial se impune în această regiune începând tocmai cu împăratul

Traian. Este drept că în Moesii s-a celebrat în perioada Antoninilor un cult colectiv

Augusti, Divorum),

cu accent deosebit pe

(Romae,

(împăratul în viaţă). Este de fapt o

A ugustus

caracteristică a epocii, valabilă şi în alte regiuni ale Imperiului.
Totuşi, în această perioadă, provincia şi oraşele beneficiau încă de o mare libertate în ceea
ce privea cultul

divi-lor, alături de împăratul în viaţă. Soluţia editorului ILBulg o găsim inexactă.
AE, jlamen Divi, nu este conformă cu grafemele care se pot identifica pe

Nici rezolvarea din

piatra cu inscripţia. N. Sharankov, de la Universitatea St. Kl. Ohridski din Sofia, ne-a sugerat că
după literele FLAM ar putea fi E în ligatură cu T şi apoi grupul II, şi nu N sau V aşa cum se
interpretase până acum. În aceste condiţii, citirea funcţiilor personajului nostru ar putea fi

jlam(en) et J/vi[ral(is)}. Noua interpretare ni se pare cea mai potrivită, ţinând cont şi de faptul că
flaminatul era ocupat, de obicei, de foştii deţinători ai celor mai importante funcţii din oraş .

Inscripţia este datată, conform gentiliciilor celorlalte personaje, către jumătatea secolului al 11-

lea sau posibil chiar mai târziu, oricum, după Hadrian 3 19•
T. Flavius Valentinus (nr.

8), eques Romanus3 20 ,

este al treilea beneficiar al acestei dem

nităţi în singura colonie a Moesiei Inferior. Membru al aceluiaşi trib Papiria, este cunoscut ca

deţinător al mai multor funcţii şi onoruri la Oescus, dar şi la Apulwn, în Dacia32 1 . Flavius Valentinus
a deţinut această demnitate la sfărşitul secolului al II-iea şi la începutul secolului al III-iea.

Este foarte interesant de remarcat că, la Oescus, în ciuda numărului redus de flamini (trei)
consemnaţi până astăzi, cultul imperial a cunoscut o dinamică aparte, această instituţie impu
nându-se, probabil, mai devreme decât în celelalte oraşe ale Moesiei. Nu trebuie omis că avem

legale de un an sau după o anumită perioadă. Cf. Geiger 1 9 1 3, 46. Diversele teorii reluate şi reanalizate în
decursul anilor nu au înlăturat însă certitudinea că flaminii erau aleşi anual.
3 1 6 Nu se cunoaşte nici un flamen perpetuus în Gallia Narbonensis, în vreme ce în Italia şi Spania
titulatura apare de câteva ori. În schimb, în Africa este încununarea carierei municipale a magistraţilor: La<isere
2005, 625.
3 1 7 Be�evliev 1 952, nr. 85.
m AE 1 957, nr. 295 .
m Vezi în acelaşi sens şi în Aparaschivei 2007a şi Aparaschivei 2007b. 3 8 .
3 20 Mrozewicz 1 999, 67.
32 1 Ivanov 2005 , 2 1 9-222 .
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de-a face cu primul oraş roman al provinciei Moesia Inferior şi că celebrarea cultului trebuia să
pornească de aici.
Toţi cei trei flamini pot fi încadraţi cronologic între sfărşitul secolului al Ii-lea şi
începutul secolului al Iii-lea.
O situaţie foarte interesantă se constată dacă se face o comparaţie între Colonia Ulpia
Ocscus şi Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, oraşe fondate aproximativ în aceeaşi perioadă
de către împăratul Traian. Dacă la Oescus cunoaştem trei jlamines, dintre care doi din ordinul
cavalerilor, pentru Sarmizegetusa dispunem de zece, dintre care trei cavaleri 3 22. Numărul destul
de redus pentru oraşul moesic se reflectă şi în situaţia din provincii. Dacă în Dacia se cunosc 22
de jlamines, în Moesia Inferior sunt doar patru. Care ar fi explicaţiile acestei situaţii? S-ar putea
raporta direct la poziţia Daciei ca provincie de graniţă a Imperiului şi la necesitatea impunerii
unui cult mai bine organizat? Care a fost relaţia dintre reprezentativitatea cultului imperial
municipal şi nivelul romanizării provinciilor? Cultul imperial era un instrument de consolidare a
autorităţii romane sau a fost efectul unei vieţi urbane active, aşa cum se cunosc destule cazuri în
provinciile Imperiului 3 2 3 ?
Î n ceea ce priveşte provincia Dacia, este foarte posibil să fi avut nevoie de un i mpuls
suplimentar în tentativa de impunere a autorităţii romane. În plus, diferenţele dintre cele două
provincii pot oglindi tratamentul diferit de la centru, dar şi deosebirile dintre nivelul şi
prosperitatea societăţii civile. Î n acelaşi context, nu credem că trebuie pierdute din vedere nici
condiţiile diferite de supunere a celor două provincii, nivelul colonizării, precum şi nevoile şi
rolul armatei. De altfel, în istoria Imperiului Roman, religia şi componentele sale au fost strâns
legate de alte aspecte ale societăţii 3 2 4 . Este suficient să amintim că ambasadorii diferitelor
comunităţi erau adesea preoţi ai cultului imperial32 5 . Î n plus, sărbătorile organizate în onoarea
cultului erau urmate, la scurt timp, de petiţii adresate împăratului. Î n stadiul actual al cercetării,
nu putem decât să avansăm ideea generală că interese de natură politică şi strategică din partea
curţii imperiale au dus la tratarea diferită a provinciilor situate de o parte şi de alta a Dunării,
atât în impunerea instituţiilor cultului imperial, cât şi în ceea ce priveşte mai complexa problemă
a urbanizării.
Pontifices
Cei doi pontifi de la Oescus apar în inscripţii alături de alte funcţii, civile sau religioase
(tabelul VII). Se ştie că pontificatul era pe viaţă, iar deţinătorii acestei preoţii erau persoane
remarcabile ale comunităţii. Este şi cazul lui Claudius Aelius Optimus (nr. 4), despre care putem
spune că a urmat chiar un cursus honorum religios, date fiind celelalte demnităţi deţinute.
C. Valerius Plautianus (nr. 1 1 ) era şi membru al ordo equester, dar deţinuse şi magistra
tura supremă în Colonia Ulpia Oescus. Consemnăm, din nou, o interrelaţionare a magistraturilor
civile cu funcţiile religioase, situaţie omniprezentă pe cuprinsul Imperiului .
A ugures
Î n colonia Oescus singurul augur a deţinut şi duumviratul (tabelul VII, nr. 1 2). Cu un
important rol în administraţia civilă a cetăţii din poziţia de cel mai înalt magistrat, Valerianus
10
3 -- Ardevan 1 997, 48-49.
3 2 3 Kotula 1 975, 39 1 .
1
3 -4 Szemler 1 986, 23 1 4.
3 2 5 Price 1 989, 243 .
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era unul din membrii colegiului augurilor. Nu cunoaştem amănunte despre numărul preoţilor
care intrau în această structură şi nici despre perioada exactă în care a activat.

Haruspices
Claudius Aelius Optimus (tabelul VII,

nr. 4)

este singurul

haruspex

din Imperiu care a

putut atinge în oraşul său vârful ierarhiei religioase. El a devenit preot oficial al cetăţii,

Romae

şi

sacerdos

Se pare că, în ciuda anumitor înclinaţii normale către o mij locire a

pontifex.

comunicării între zei şi oameni, haruspicii erau tentaţi mai degrabă să îndeplinească magistraturi
civile decât religioase. Numărul celor care au atins vârfurile ierarhiei administrative civile este
mai mare decât cei ce au tins şi au ajuns pontifi. În provincii, prestigiul acestor „funcţionari" era
cu atât mai mare cu cât erau familiari cu tradiţiile religioase din patria mamă, drept pentru care
erau incluşi în elitele locale.
Condiţia social-juridică a deţinătorilor acestei funcţii putea fi una modestă, iar averea nu
conta într-o măsură atât de mare ca, spre exemplu, în cazul pontifilor sau augurilor. Nu credem
totuşi că singurul

haruspex din Moesia Inferior era în această situaţie.

Ornamentarii

ornati de la Oescus (tabelul VIII). M. Antonius Ianuarius32 6 (nr. 1 ) a primit
local ornamenta decurionalia. Chiar dacă i se precizează atât fi liaţia, cât şi

Cunoaştem doi
din partea senatului

tribul din care făcea parte, Papiria, asta nu demonstrează neapărat că este aristocrat. Cognomenul
pare a confinna că originea sa nu era tocmai nobilă.
T. Iulius Capito

(nr. 2),

deosebit la Oescus. Deţinea

un investitor privat care făcea afaceri cu statul, se remarcă în mod

ornamenta duumviralia

acordate prin decretul

ordo decurionum.

Onorurile duumvirale erau atribuite unor persoane distinse şi care au adus oraşului importante
avantaje. Totuşi, această funcţie onorifică nu presupunea implicarea efectivă în chestiunile
administrative ale oraşului, deţinătorul fiind doar beneficiarul aceloraşi drepturi ca magistraţii
propriu-zişi. În plus, di spunea şi de

ornamenta sacerdotalia,

acordate pentru prima oară în

această provincie. Acelaşi personaj a ocupat poziţii onorifice şi în alte oraşe din Pannonia
Inferior şi Superior, din Moesia Superior şi în Dacia Superior. Nu trebuie pierdut din vedere că
era

conductor publici portarii Illyrici et Ripae Thraciae, iar prosperitatea oraşelor din circumscripţia

sa depindea, în mare parte, de activităţi le comerciale desfăşurate. Toate aceste dovezi de

recunoştinţă faţă de un prosper personaj precum Iulius Capito i-au fost acordate în concordanţă
cu intensa activitate comercială pe care lulii au avut-o în zona Dunării de Jos327.
Comparativ cu

ornati din Viminacium

şi Ratiaria, care oricum erau mai numeroşi, de la

Oescus nu cunoaştem membri efectivi ai colegiului augustalilor.

3 2� Cognomenul Ianuarius a se vedea în Onomasticon l i , 1 89- 1 90.
3 2 7 Despre organizarea vamală în timpul Imperiului vezi în general DobO 1 940: De Laet 1 949: pentru
Publicum Portarii //_vriei vezi 1 75-229 şi Gerov I 980a, 1 1 9- 1 30. Cât priveşte personajul nostrn vezi
Tocilescu 1 902, 1 89- 1 97: Stein 1 9 1 7, col. 542: Dobo 1 940, 1 56: Martell i 1 980, 39. Acelaşi persona_1 mai
este întâlnit şi în CIL l l l , 7434, alături de fratii săi Ianuarius şi E paphroditus dar şi în CIL I I I . 6 1 24 .
Aluzie la aceiaşi trei I ulii se face şi într-un al treilea monument: CIL 1 1 1. 5 1 2 1 . Alţi conductores, l o t lu li i .
mai sunt T. Iulius Satuminus ( CIL l l l , 4720), Iulius Prod u s ( CIL 1 1 1 . 4288) şi Iulius Perseus ( Doho 1 940.
1 56- 1 57). Pentru Julii în provinciile Europei Centrale veLt liallego F ra nc o 1 998- 1 999, 1 95 -209.
,
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A ugustales
La Oescus dispunem de patru augustaIes (tabelul IX) : T. Aurelius Artemidorus (nr. I ), M.
Disius Gratus (nr. 2), L. Valerius Eutyches (nr. 3) şi un personaj a cărui identitate nu o cunoaştem
(nr. 4). Cognomenele trădează faptul că erau liberţi la origine. Cei patru făceau parte, cel mai
probabil, dintr-un ordo augustalium, al cărui patronus fusese desemnat, datorită renumelui şi
influenţei sale, T. Iulius Capito. Î n comparaţie cu celelalte comunităţi care s-au arătat „atente"
cu Iulius Capito, se pare că Oescus se detaşează. Onoarea de patronus augustalium care i-a fost
acordată nu se mai regăseşte în provincie, dovadă suplimentară a importanţei sale în viaţa coloniei
Ocscus.
Fără a cunoaşte cu precizie perioada în care augustalii au funcţionat, putem bănui că în
secolul al Ii-lea şi în prima parte a secolului al Iii-lea, când colonia a ajuns la maxima
prosperitate economică, ordo augustalium a avut ocazia unei activităţi spectaculoase.
4. Novae
La Novae nu dispunem, până în prezent, de nici un membru al senatului local sau de
vreun magistrat. Numeroasele campanii arheologice, susţinute de echipele bulgare şi poloneze încă
din anii '60, nu au scos la iveală vreo mărturie clară cu privire la vreun membru al conducerii
locale. Aceste carenţe provoacă reţineri legate de statutul acestui oraş.
A ugustales
La Novae nu există până în prezent înregistrat nici un magi strat municipal. Mai mult, nu
dispunem nici măcar de un membru al colegiilor augurilor sau pontifi lor, care ar fi putut fi un
reper pentru identificarea statutului unui oraş 3 2 8 . Fără a nega vehement apartenenţa acestui
centru la reţeaua urbană romană a Moesiei Inferior, totuşi nu trebuie să pierdem din vedere
faptul că o inscripţie, vag datată3 2 9 , este singura dovadă a municipalizării oraşului. Iulius Statilis,
augustalis municipii Novensium (tabelul X, nr. 1 ), este personajul care certifică obţinerea rangului de
municipium a acestui centru de pe Dunăre. După cum am observat mai sus, o promovare târzie,
poate sub Caracalla sau chiar mai târziu, la Gordian al Iii-lea, ar fi cea mai credibilă soluţie
pentru municipiul Novae. Faptul că nici o inscripţie privind vreun magistrat nu a fost desco
perită de la începerea săpăturilor sistematice, într-un sit atât de important al Moesiei Inferior33 0 ,
trebuie să aibă o altă explicaţie decât hazardul. Absenţa din izvoare a structurilor administrative
din Novae poate să fi fost consecinţa promovării târzii la rangul de municipiu, respectiv în
prima jumătate a secolului al Iii-lea, când începe practic un accentuat proces de decădere a
demnităţilor locale.
Se cunoaşte prea bine că augustalii au deţinut poziţii însemnate în oraşele romane atâta
vreme cât puteau contribui financiar la bunăstarea comunităţii. Menţionarea acestui posibil
augusta!, care şi-a permis ridicarea unui monument votiv, este mărturia prosperităţii oraşului
dunărean. Aceste gesturi devin din ce în ce mai rare într-o zonă în care atacurile barbare încep
să se înteţească, iar Novac a avut de suferit în mod direct din cauza acestor năvăliri, în special în
perioada 249-275 33 1 .
3�8

Scheid 1 999, 397 şi n . 5 7 .
JGLNovae, 39, 76 oferă o datare foarte extinsă, între 1 80 ş i 2 5 0 p.Chr., în vreme ce Gerov l 980b,
1 1 6 amplasează documentul epigrafie la începutul secolului al l l l- lea.
33 0 JGLNovae, p. 1 1 .
3 3 1 l ord., Get. , I O 1 .
3�9
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5. Durostorum
Decuriones
Din

Municipium Durostorum,

oraşului (tabelul

XI, nr. 1 ).

doar Aelius Severianus este cunoscut ca decurion al

Apare într-o inscripţie bilingvă de la Histria, ca dedicant al unui

monument funerar în c instea fratelui său, Aelius Victor, fost beneficiar consular. Este primul
document care atestă municipalizarea oraşului Durostorum, cel mai probabil în timpul lui

Caracalla. Fără a avea menţionată vreo magistratură, a activat în prima parte a secolului al 111lea. De altfel, toţi notabilii de la Durostorum sunt consemnaţi în funcţii administrative sau de

natură religioasă la începutul secolului al Iii-lea.

Cognomenul Severianus este unic în Moesia lnferior33 2 •

Duumviri
Conducătorii administraţiei locale cunoscuţi până acum la Durostorurn sunt doi duumviri,
colegi de magistratură, şi un

duumvir quinquennalis (tabelul XI).

L. Numerius Ponticus333

(nr. 7)

şi C. Terentius Herodianus334

(nr. 8)

sunt evocaţi alături

de întreaga structură administrativă a oraşului, într-un monument epigrafie închinat împăratului
şi municipiului Durostorurn.
Dedicaţia, în care apar toţi cei şase magistraţi din respectivul an, se găseşte la originea
discuţiei despre promovarea oraşului Durostorum la statutul municipal. Vasile Pârvan a lansat
ipoteza, preluată şi urmată de mai mulţi cercetători români, care plasa accederea la statut muni
cipal a acestui oraş între februarie

1 69

şi noiembrie

1 76335 .

O mai atentă interpretare a dus la

concluzia că împăratul onorat în această inscripţie sub numele de M. Aurelius Antoninus era
Caracalla, şi nu Marcus Aurelius336. În opinia noastră, cel mai probabil, Durostorum a fost
ridicat la rang municipal către sfârşitul domniei lui Septimius Severus sau poate chiar în timpul
lui Caracalla. Numărul foarte mic de magistraţi, dar şi amplasarea lor la începutul secolului al
III-iea sunt elemente care trebuie luate în calcul.
Gentiliciile celor doi duumviri sunt foarte rare în Moesia Inferior.
Celui de-al treilea magistrat suprem

(nr. 1 3) ,

cu rol de cenzor,

i se cunoaşte numele33 7 • Acesta mai deţinea şi funcţia

duumvir quinquenna/is, nu
de praefectus, probabil al unei structuri

rurale din preajma Durostorum-lui, sau chiar se poate să fi fost prefectul teritoriului oraşuluim.

Aediles

aediles de la Durostorum (tabelul XI), Claudius Saturninus339 (nr. 3) şi T. Flavius
Papirianus340 (nr. 4), sunt menţionaţi chiar în anul în care îşi desfăşurau activitatea, fără a mai
avea informaţii despre alte posibile etape din cursus honorum3 4 1 •
Cei doi

332

Onomasticon IV, 75.
Pentru gentiliciul Numerius, unic în Moesia Inferior, vezi Onomasticon III. I 06. Poate fi la fel de
bine şi N umenius. Cf. Onomasticon I I I , I 06. Pentru Ponticus vezi Onomasticon l l l, 1 52- 1 53 .
3 3 4 Pentru nomen gentile Terentius, destul d e răspândit p e cuprinsul Imperiului, d ar slab reprezentat în
Moesia Inferior, a se vedea Onomasticon IV, 1 1 3 . Cognomenul Herodianus este la fel de puţin întâlnit in
provinciile dunărene. Vezi Onomasticon l i . 1 80.
3 3 5 Pârvan 1 9 1 6, 1 39.
3 36 Doruţiu-Boilă 1 978, 246.
337 Russu 1 933- 1 935, 2 1 8. nr. 6.
m Bărbulescu 200 1 ,
1 96 afirmă că poate fi vorba de un prat>/ectm tcrritorii. fără a s e aduce
argumente noi. Ar mai putea fi prat>fecllls pro imperatore.
333
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Cei lalţi membri ai aparatului administrativ pentru anul respectiv sunt evocaţi în aceeaşi
inscripţie. Ambii magistraţi au nomen gentile imperial.
Quaestores
T. Lucretius Felix34 2 (tabelul XI, nr. 6) a fost coleg de chestură cu Q. Visellius Lollianus343
(nr. 1 O). Ei sunt înregistraţi în aceeaşi inscripţie cu edilii şi duumvirii care au guvernat timp de
un an oraşul Durostorum. Au activat în prima jumătate a secolului al III-lea, ca de altfel toţi
magistraţii cunoscuţi până acum de la Durostorum.
Sacerdotes
Cei cinci sacerdotes de la Durostorum sunt cunoscuţi din două inscripţii (tabelul XI).
Altarul sacerdoţilor, aşa cum a fost numit de către editorul său monumentul unde sunt
amintiţi patru preoţi, a fost descoperit într-o stare care nu permite decât aproximări de interpre
tare, inclusiv în privinţa numelor personajelor: Aelius Seucus344 (nr. 2), Lucius Decimus 34 5 (nr.
5), un potenţial Polideuces 346 (nr. 1 2) şi un anume Gaius (nr. 1 1 ) . Ultimul este fiul lui Lais 347 •
Aceştia au făcut dedicaţia lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus. Este posibil să fi depus
altarul ca sluj itori ai cultului acestui zeu, despre care se ştie că era adorat mai ales de către
soldaţi, fără însă a avea o certitudine în acest sens 348 .

339 Nomen gentile Claudius este foarte răspândit în Moesia Inferior; vezi Onomasticon 1 1 , 60-62. În
ceea ce priveşte cognomenul Satuminus, în Africa se întâlneşte cel mai des, de circa 1 1 63 de ori. Cf.
Kajanto 1 982, 1 8, 20, 30, 54, 5 5 , 5 8 , 76, 1 1 3 , 2 1 3 ; Solin, Salomies 1 994, 398; Schulze 1 99 1 , 467. Pentru
provinciile europene vezi Onomasticon IV, 5 1 -5 3 .
340 Flavius s e întâlneşte c a nomen gentile foarte des î n Moesia Inferior. Vezi Onomasticon II, 1 45- 1 4 7 .
Cognomenul Papirianus n u s e mai întâlneşte î n Moesia Inferior; Salin, Salomies 1 994, 3 7 5 ; Kaj anto
1 982, 1 52 ; Onomasticon lll, 1 23 .
341 A s e vedea pentru magistraturile inferioare d e l a Durostorum ş i Aparaschivei 2006a, 29.
2
34
Pentru gentiliciul Lucretius vezi Onomasticon lll, 36-3 7 ; vezi şi Schulze 1 99 1 , 1 82- 1 83 ; Solin,
Salomies 1 994, 1 07. Cognomenul Felix este foarte des întâlnit în lumea romană; vezi So lin, Salomies,
1 994, 330; Kajanto 1 982, 1 3 , 22, 26, 29, 30, 57, 7 1 , 72, 73, 1 34, 272. Şi în Moesia Inferior este destul de
răspândit: Onomasticon li, 1 3 8.
3 4 3 Pentru gentiliciul Visellius vezi Schulze
1 99 1 , 256, 44 1 , 445 ; Solin, Salomies 1 994, 2 1 0;
Onomasticon IV, 1 75 . Pentru cognomenul Lollianus vezi Solin, Salomies 1 994, 352 şi Kajanto 1 982, 1 49.
În Moesia Inferior nu se mai întâlneşte acest cognomen. De fapt, putem considera ca o caracteristică a
onomasticii notabililor consemnaţi până acum la Durostorum faptul că sunt înregistrate multe nume unice
în Moesia Inferior.
344 Acest cognomen este greu de confirmat. Originea sa poate fi una autohtonă.
345 Analogii în Moesia Inferior pentru acest cognomen întâlnim la Troesmis: CIL lll, 6 1 87
6 1 93
ISM V, 20 1 AE 1 983, 879 şi în CIL l l l , 7449.
3 46 Acest nume a fost reîntregit după analogia cu personajul Polideuces, fiul lui Theophilus, tot preot
al lui Jupiter_ Dolichenus: CIL III, 7520; ISM V, 249. Inscripţia a fost descoperită la N iculiţel şi se datează
în 2 I 2-2 I 7. In acest caz avem de-a face cu trei preoti ai zeului evocat.
3 4 7 Acest Lais mai apare într-o inscripţie în CIL I II, 7273 din Corint.
8
34
Merlat 1 960, I 0- 1 4 . Onomastica acestor sacerdoţi pare a fi caracteristică mai degrabă unor
autohtoni, adoratori ai unei divinităţi locale. Invocăm aici o inscripţie asemănătoare, de la Viminacium,
unde un grup de patru sacerdotes, menţionaţi în text cu numele lor de factură tracă, urmate de
patronimice, închinau un monument unei divinităţi: IMS II, 46.
=

=
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Valerius Villanus349

(nr. 9)

este singurul nume sigur al unui

sacerdos

1 97

ce a activat la

Durostorurn la începutul secolului al Iii-lea. El este menţionat pe un altar la începutul unei liste
de veterani ai legiunii a XI-a Claudia, care a staţionat la Durostorurn.
Pontifi , flamini sau auguri nu sunt consemnaţi în acest muncipiu dunărean.

6. Troesmis
Literatura de specialitate românească şi o parte a celei străine a relevat corect până acum
organizarea cvasimunicipală a celor două nuclee de locuire civilă de la Troesmis, constituite la
începutul secolului al II-lea350• Prin urmare, ne vom opri mai întâi la structurile de conducere ale

acestor formaţiuni premunicipale, dar cu un rol important în creionarea sistemului administrativ
municipal.

a. Civitas Troesmensium
Cât priveşte aşezarea autohtonă,

civitas Troesmensium, administraţia acesteia era formată
dintr-un senat local, ordo Troesmensium3 5 1 , constituit din cives Romani3 5 2 , în fruntea căruia se
găseau doi magistri. Aşezarea civilă de la Troesmis, care a funcţionat paralel cu canabele
legiunii a V -a Macedonica, avea propria organizare, aşa cum reiese din inscripţiile ce evocă pe
mai marii acestui centru. Unii cercetători considerau această comunitate ca fiind cea menţionată
de Ovidiu în anul
Moesia,

civitas

15

p.Chr., comportându-se în timpul stăpânirii romane ca o

civitas3 53 .

În

avea accepţiunea de organizare urbană incipientă, cu caracter autohton354•

Aceste comunităţi cu caracter civil autohton au fost readaptate după impunerea stăpânirii
romane. Ele adăposteau din acel moment, pe lângă autohtoni, şi o numeroasă populaţie formată
din greci, veterani şi civili romani355 .

Civitas

sau

vicus,

ceea ce ştim sigur este că aşezarea de la Troesmis avea în fruntea

structurii administrative un colegiu de

magistri, care erau aleşi, ca şi în cazul altor viei, anual şi
ordo decurionum.
L. Licinius Clemens356 (tabelul XII, nr. 4) a fost decurio Troesmensium, dar şi quinquennalis
canabensium în 1 59- 1 60. Deţinerea acestor funcţii demonstrează dualitatea des invocată ca

care conduceau lucrările unui

element de bază în geneza municipiului.
Interesantă este o inscripţie prin care senatul locuitorilor Troesmis-ului a dedicat un
monument lui P. Vigellius Raius Plarius Saturninus Atilius Braduanus Caucidius Tertulus,

leg(atus) Aug(usti) 3 5 7 •

În istoriografie există o dispută legată de tipul de legaţie deţinut: a fost

J49 Cognomenul Villanus, în Kajanto 1 982, I 08 şi 3 1 2.
Suceveanu, Bamea 1 99 1 , 50.
33 1
ISM V, 1 43 (monument închinat lui T. Veturius T. f. Aemilia tribu, Mauretano, Fundi, prefect al
castrelor legiunii a V-a Macedonica (anii 1 03- 1 67); JSM V, 1 44 (lui M. Pontius Laelianus. de rang
senatorial) ( 1 65 - 1 70); /SM V, 145.
m /SM V, 1 57.
m Vezi Vulpe 1 954, 570-5 7 1 , dar şi Suceveanu 1 977, 62. Această variantă este contestată de alţi
specialişti: Doruţiu Boilă I 972a, 52.
JS.C Nu trebuie omise din această categorie comunitătile de bessi, spre exemplu, care nu pot fi
considerate autohtone. Din secolul l i , civita.5 este termenul ce se folosea atât pentru comunitătile romane,
cât !�ntru cele neromane. Cf. Abbott, Johnson 1 926 4.
.
:
. .
J- A se vedea Avram 1 984, 1 59, detal11 despre c1v1tates
indigene dm Dobrogea.
3511 Pentru gentiliciul Licinius, Onomasticon I I I , 26 - 27.
m /SM V. 1 45.
3 50
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legatus al legiunii a V-a Macedonica sau legat imperial 358 ? Eventualul guvernorat al lui
Satuminus, care s-ar situa după 1 70, ar confirma faptul că Troesmis a fost ridicat la rang
municipal nu imediat după plecarea legiunii a V-a Macedoni ca în Dacia, ci mai târziu359 .
Această inscripţie este printre cele mai târzii elemente care dovedesc continuitatea senatului
local premunicipal de la Troesmis şi faptul că activitatea sa era una prolifică. De altfel, mai
există şi alte dovezi care atestă faptul că imediat după 1 70 nu se poate vorbi de Municipium
Troesmensium 3 60.
Tot din civitas Troesmensium dispunem de două personaje, cetăţeni romani, care au
deţinut funcţia de magister. Geminus Aquilinus (nr. 3) activa ca reprezentant al cives Romani
Troesmi consistentes, deci cetăţeni romani care aveau statutul juridic al unor incolae. Numele
colegului său nu este cunoscut, dar se poate vedea că avea un agnomen (nr. 1 O).
b. Canabele de la Troesmis
Comunitatea civilă dezvoltată pe lângă castrul legiunii a V-a M acedoni ca ( canabae) era
condusă de un colegiu de doi magistri, care, la cinci ani, deveneau quinquennales, după modelul
municipal. Un edil completa structura de conducere a aşezării361 • Nu este consemnat vreun senat
local, dar existenţa unui astfel de organism este foarte posibilă. Membrii săi erau aleşi dintre
veterani et cives Romani consistentes 3 62 .
Instituţiile de conducere sunt destul de bine reprezentate. Dispunem de magistri,
quinquennales canabensium şi aediles (tabelul XII).
Dacă L. Cominius Valens 363 (nr. 1 ) , P . Valerius Clemens (nr. 7) şi C. Valerius Pudens364
(nr. 9) au fost militari ai legiunii a V-a Macedonica, M . Ulpius Leontius 36 5 (nr. 6) este singurul
magister canabensium care nu este consemnat ca veteran. Provenienţa cazonă a majorităţii
conducătorilor acestui tip de aşezare a fost considerată de către Th. Mommsen ca fi ind
determinantă în ceea ce priveşte raporturile de dependenţă cu castrul. El a fost imediat contrazis
şi s-a ajuns la concluzia că de fapt canabele, ne beneficiind de drept municipal, erau organizate
ca o pseudo-municipalitate, cu un teritoriu, cu un senat local şi cu magistraţi.
Quinquennales canabensium aveau acelaşi rol ca şi magistraţii-cenzori din oraşele cu
constituţie romană, fiind dovada clară a organizării cvasimunicipale a acestor aşezări civile.
T. Flavius Alexander a fost quinquennalis canabensium la Troesmis la jumătatea
secolului al II-iea (nr. 2). Această titulatură este atestată cu certitudine numai în canabele de la
Troesmis. Câteva elemente foarte interesante trebuie puse în discuţie pentru a urmări sistemul
de acces la magistraturi în aceste comunităţi şi poziţia cenzorului în ierarhia locală. Magistratul
nostru, fost veteranus al legio V Macedonica, aşa cum era majoritatea notabililor din canabe, a
donat curiei 250 de denari în onoarea intrării în funcţie. Ca şi în cazul aşezărilor urbane, se
observă că donaţiile către comunitate sunt criteriu de acces la o magistratură locală. Suma era
358 Vezi bibliografia pe această temă în JSM V, 1 1 şi 1 45 .

359

Vezi detalii î n capitolul anterior despre momentul municipalizării oraşului Troesmis.
A se vedea JSM V, 1 60, unde este menţionat C. Valerius Marcianus, care, după ce a primit honesta
missio, în 1 70, revine în canabele de la Troesmis. Cf. Kornemann 1 907, 94, n. 3 .
361
Despre organizarea canabelor a se vedea V ittinghoff 1 968, 1 32 - 1 42 ; Vittinghoff 1 994, 1 1 1 - 1 1 4,
dar şi Mirkovic 2005, 9- 22.
36�
JSM V , 1 3 5, 1 54. Doar pentru cives Romani în canabae vezi în JSM V, 1 34, 1 4 1 .
363
Gentiliciul Cominius este singurul din Moesia Inferior: Onomasticon II, 70.
364 Pentru Pudens vezi Onomasticon III, 1 7 1 .
365
Cognomenul Leontius este grecesc. Vezi Sollin 2003, 1 1 32, 1 1 36, 1 457, 1 478.
360
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oricum una modică faţă de alte

summae honorariae

1 99

care trebuiau plătite în Imperiu3 66 . Pentru

Moesia Inferior este una dintre puţinele mărturii care fac referire la acest tip de obligaţie
financiară, care revenea aspiranţilor spre funcţii .
Flavius Alexander este menţionat î n această inscripţie împreună c u fami lia sa, soţie, copi i,
nepoţi, toţi cu nume romane. Cu toate că nu apar nicăieri doi

quinquennales,

de fapt în nici una

dintre cele două inscripţii de care beneficiem, credem că este foarte posibil ca cei doi
care deveneau

quinquennales o

magistri

dată la cinci ani să fi activat pe picior de egalitate, ca şi colegi,

în anul în care erau aleşi. Menţiunea doar a unuia este consecinţa faptului că inscripţia este una
în care personajul nostru depune suma necesară învestirii în funcţie 367 •
Exact aceeaşi situaţie este şi în cazul lui L. Licinius Clemens

(nr. 4).

Aceeaşi sumă este

depusă la intrarea în funcţie şi a acestui cenzor. Este acelaşi tip de altar şi menţiunea
respectivului magistrat trebuia să se facă împreună cu familia sa, şi nu împreună cu colegul de
magistratură, care, la rândul său, ridica un monument asemănător.
Dintre magistraţi i inferiori dispunem din canabele de la Troesmis de doi
XII,

nr. 5

şi

8).

aediles

(tabelul

Ei deţineau aceleaşi sarcini ca şi edili i unor aşezări municipale. Putem spune că

se pregăteau pentru a deveni magistraţi urbani . Trecerea efectivă la constituţia municipală, la
sfărşitul domniei lui Marcus Aurelius, va găsi aceste instituţii gata structurate, iar pe membrii

comunităţii, pregătiţi pentru noul statut3 68 • Nici edilii canabelor de la Troesmis nu au fost veterani ai
legiunii a V-a Macedonica.
Apariţia unui

magister primus3 69 în canabele de la Apulum, în Dacia, a determinat pe uni i

cercetători s ă vorbească d e o reorganizare a comunităţii civile d e p e lângă castru î n timpul lui
Hadrian3 70. Astfel, în secolul I şi poate chiar la începutul celui de-al Ii-lea, în fruntea canabelor,
în fapt a comunităţii de romani de aici,

conventus civium Romanorum, s-ar fi putut găsi un
curator, ca, de exemplu, la Brigetio3 7 1 . Organizarea cvasimunicipală a canabelor, cu decuriones,
magistri, aediles, quinquennales, este de dată mai târzie, probabil de Ia Hadrian3 72• A susţine o
astfel de intervenţie în cazul canabelor de pe l inia Dunării de Jos este destul de dificil din
simplul motiv că informaţiile de care dispunem sunt cel puţin lacunare pentru secolul I. Din
nefericire şi ceea ce ştim despre canabele de la Durostorum, de exemplu, ne parvine abia de la

jumătatea secolului al II-iea, când sunt amintite sub denumirea de

cives Romani et consistentes3 73 .

canabae Ae/iae,

locuite de

Nu ştim foarte multe nici despre canabele de la Viminacium,

366 Pentru sumele care se vehiculau în alte părţi ale Imperiului, ce-i drept, mai ales în c azul
magistraturilor urbane, a se vedea Le G lay 1 964, 1 1 7- 1 23 ; Cagnat 1 969, 236-238; Garnsey 1 97 1 . 1 1 61 29; Jacques 1 984, 7 1 7-7 1 8; Melchor Gil 1 994, 1 94-2 1 2. Î n literatura noastră vezi Vulpe 1 95 3 , 5 77-578.
367 De obicei, şi în inscripţiile din Imperiu, fie
plata unei summa honoraria. fie acordarea unei gratuităţi la
intrarea în funcţie se făceau personal, în numele sau pentru un anumit magistrat ori membru al curiei. şi
nu �entru colegiu în ansamblu.
68 Aparaschivei 2006a, 35.
369 Cil III, I 008. Inscripţia nu oferă prea multe informaţii care să o poală data exact şi nu ştim dacă a
existat o măsură generală de reorganizare a aglomeraţiilor din preajma unităţilor militare, în urma căreia
să fie consemnat primul magistrat al canabelor de la Apulum.
370 Mocsy 1 972, 1 60.
37 1 Barkoczi 1 95 1 , 2 1 , 53, nr. 3 5 ; Mocsy 1 974, 1 26: curator cil'ium Romanornm.
3 72 Mocsy 1 972, 1 60.
373 CIL lll, 7474. Despre particula et care apare în această formulă şi discuţiile legate de locuitoni acestei
comunităţi şi ai canabelor în general vezi Berard 1 993 , 76-82.
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Ratiaria sau Oescus, care ne-ar fi adus mai multe lămuriri despre forma de organizare de
dinainte de Hadrian, ca să nu mai vorbim de cele de la Novae sau Noviodunum.
c. Municipiul Troesmis
Pentru perioada municipală dispunem de sistemul clasic de organizare administrativă,
întâlnit şi în cazul celorlalte oraşe romane din regiune.
Decuriones
Senatul orăşenesc de la Troesmis este amintit de mai multe ori în inscripţiile descoperite,
ca instituţie reprezentativă a oraşului374 . Pentru perioada municipală dispunem de trei decuriones
(tabelul XIII).
C. Egnatius Valens (nr. 6) este singurul decurio municipii despre care nu ştim să fi deţinut
o funcţie de conducere în oraş. Ca fost veteran al legiunii a V-a Macedonica este unul dintre
puţinii membri ai elitei locale municipale proveniţi din rândurile armatei.
Un alt decurion al oraşului ar fi fost un anume Iulius Isaeus 375 (nr. 9), dar numele său este
foarte greu de confirmat. A deţinut şi funcţia de quaestor al oraşului , prima etapă din cursus
honorum al unui magistrat.
Un al treilea posibil decurio municipii este Ulpius Quadratus (nr. 1 5 ), de pe o inscripţie
descoperită la Hârşova. Î n ceea ce îl priveşte pe acesta nu se poate descifra cu siguranţă dacă
este decurion municipal sau decurion al unei alae din Dobrogea, dar tindem să credem că mai
apropiată de realitate este prima variantă3 76 •
Duumviri
Doi duumviri quinquennales şi şase duumviri jure dicundo sunt magistraţii supenon
consemnaţi în izvoarele epigrafice de la Troesmis (tabelul XIII).
C. Arrius Quintianus3 77 (nr. 5 ), bis duumviralis, era şi augur al oraşului . Î n inscripţia care
îl evocă se aminteşte clar că era fiu de veteran, fapt care, fără îndoială, reprezenta un prestigiu
mare într-o comunitate provincială, ceea ce explică importanţa menţiunii acestei calităţi în cazul
personajului nostru. Descoperirea inscripţiei la Tomis este destul de greu de explicat prin
argumente obiective 378 .

3 74 ISM V, 1 50 (anii 208-2 1 1 ?); ISM Y , 1 52 (anii 244-245); ISM V, 1 53 (mijlocul secolului al III-iea);
ISM V, 1 65 (sfârşitul secolului al II-lea-începutul secolului al III-iea).
37 5 Cognomenul Isaeus, rar întâlnit, fără analogii printre antroponimele din Moesia Inferior, este foarte
dificil de confirmat. Iniţial, editorii CIL au completat inscripţia cu Lu[cil]ius [Flac]cus (CIL III, 6 1 99) şi
apoi au modificat-o prin [I]uli[us Isa?]eus ( CIL III, 1 248 1 ); vezi Onomasticon II, 1 97 .
3 76 Yezi discuţia în lSM V, 1 1 0.
3 77 Pentru gentiliciul Arrius vezi Onomasticon I, 1 74- 1 75, iar cognomenul Quintianus, în Onomasticon
IV, 1 8 (Duumvirul C. Arrius Quintianus este omis).
37 8 Editorul ISM II, pp. 246-247 încearcă să lege această descoperire de un posibil refugiu al familiei
personajului în cauză ca urmare a retragerii legiunii a V-a Macedonica de la Troesmis şi a atacurilor
costoboce din 1 70. Se pierde din vedere faptul că plecarea legiunii de la Troesmis nu a lăsat cetatea rară
apărare, ci aceasta a intrat în sfera de control a celorlalte două legiuni din Moesia Inferior şi mai ales a
legiunii I Italica. O vexilaţie a acestei legiuni a preluat misiunea de apărare a nordului Dobrogei după
plecarea legio V Macedonica în Dacia, aşa cum o demonstrează materialul tegular de aici.
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M. Ulpius Antipater3 79
de două ori. Practica

(nr. 1 3)

iteratio

20 1

este un alt personaj care a deţinut magistratura de duumvir

era destul de întâlnită în Imperiu şi, într-un oraş în care clasa

elitistă probabil că nu era foarte numeroasă, se aplica cu atât mai mult. Inscripţia, databilă în
perioada

2 1 8-222,

confirmă şi pe T. Flavius Novius Rufus, guvernatorul provinciei atestat prin

monedele de la Nicopolis ad Istrum.
Ceea ce îl face deosebit pe acest magistrat municipal este faptul că a fost şi preot al
cultului imperial provincial,

sacerdos provinciae.

De altfel, dispunem şi de un al doilea preot al

cultului provincial, tot de la Troesmis, Tiberius Vitales3 8 0• Consemnarea celor doi, dar nu numai,
face din identificarea Troesmisului ca sediu al
.
.
provmczae o rea l"1tate demonstrată-3 8 1 .
C. Valerius Longinianus3 8 2

întreg

cursus honorum.

(nr. 1 6)

şi implicit al

concilium provinciae

sacerdos

este exemplul clasic de magistrat urban ce a parcurs

Fost chestor, edil şi duumvir, cariera sa municipală a fost încununată cu

flaminatul municipal, înaltă demnitate religioasă la care tindeau toţi potentaţii unei urbe.
Un

cursus complet

se cunoaşte şi în cazul lui Aelius Aelianus3 8 3

(nr. 1 ) ,

cu toate că nu se

poate citi cu precizie din inscripţie decât funcţia de edil al municipiului Troesmis.
Flavius Reginus384

(nr. 7)

Septimius Severus. Titlul de

a ridicat un monument în onoarea Iuliei Domna, soţia lui

mater castrorum,

luat de aceasta, datează de după

14

aprilie

1 95 .

Magistratura deţinută este oarecum discutabilă, din cauza stării precare în care s e află fragmentul
de inscripţie3 8 5• În plus, el provine de la Măcin, dar singurul municipiu din zonă unde

duumviri

ar fi putut activa era Troesmis.

C. Iulius Satuminus3 86 este singura persoană din elita oraşului cunoscută din două

quaestor municipal3 8 7 (nr. 1 O), pentru ca în cea de-a doua
să facem cunoştinţă cu întreg cursus honorum pe care l-a parcurs în timp acest magistrat (nr. 1 1 ).
inscripţii . O dată este menţionat şi ca

Un veteran al legiunii a V-a Macedonica, originar din Oescus, cu acelaşi nume, se poate să fi
fost rudă apropiată cu magistratul nostru, dar este exclus să fie vorba de una şi aceeaşi
persoană388 .
În afară de aceşti

duumviri iure dicundo,
unor duumviri quinquennales.
M. Ulpius Marcianus

de la Troesmis provin şi alte două mărturii ale

(nr. 14), veteran, fost singularis consularis3 89 al

dispus de cea mai înaltă magistratură urbană,

alei

duumvir quinquennalis,

I Dardanorum390 , a

dar şi de pontificat.

Dedicanţii monumentului sunt M. Antistius Rufus şi M. Antistius Domitius, membri ai aparatului
administrativ al oraşului. Gentiliciile diferite care se observă pot fi urmarea încetăţenirii survenite în
împrejurări diferite.

3 79 Pentru cognomenul grecesc Antipater, singurul din Moesia Inferior, dar destul de des întâlnit în
Dacia, a se vedea Onomasticon I, 1 28.
8
3 0 /SM V 1 94
m Apara�chiv � i 2006, 72-73, dar şi Aparaschivei 2007b.
m Pentru cognomenul Longinianus a se vedea Onomasticon III, 3 1 .
3 8 3 Pentru cognomenul Aelianus a se vedea Onomasticon I, 3 1 - 3 2 .
3114 Cognomenul Reginus este întâlnit foarte rar î n provinciile dunărene. Vezi Onomasticon I V . 2 5 .
m Un anume Flavius Reginus, sacerdos a l lui Jupiter Dolichenus, apare într-o inscripţie d i n 2 1 1 -2 1 7.
Este totuşi dificil de stabilit dacă este vorba de acelaşi personaj .
3 86 Cognomenul Satuminus era destul de răspândit în Moesia Inferior. Vezi Onomasticon IV. 5 1
3 8 7 /SM V, 1 49.
3 88 /SM V, 1 88; Aparaschivei 2003, 33 1 .
3 89 Pentru acest post din oficiul guvernatorului vezi Breeze 1 974, 280-282.
390 Această unitate îşi avea garnizoana la Măcin: Wagner 1 93 8 . 33-34.
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Aelius Sacco 3 9 1 (nr. 2), duumvir quinquennalis, este datat la sfârşitul secolului al II-iea şi
la începutul secolului următor. Starea precară a monumentului nu permite decât o confirmare
rezervată a acestui antroponim.
Î n concluzie, dintre cei opt magistraţi supremi din municipiul Troesmis, doar unul a urmat
şi o carieră militară, şi nu în legiunea a V-a Macedonica, iar doi au fost aleşi în această funcţie
de două ori . Î n cazul a şase persoane, pe lângă duumvirat, mai sunt menţionaţi şi ca posesori ai
altor funcţii în administraţia oraşului sau ca preoţi, doi având consemnat un cursus honorum
complet. Cât priveşte numele, genti licii imperiale au şase dintre ei : doi Aelii, doi Ulpii, un Iulius
şi un Flavius.
Toate inscripţiile se datează în a doua jumătate a secolului al II-lea şi în prima parte a
celui de-al III-iea.
Aediles
Edilitatea este consemnată în municipiul Troesmis prin cinci personaj e (tabelul XIII).
Plasaţi cronologic către sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea, patru dintre
magistraţi au trecut şi prin etapa inferioară, chestura, trei au devenit duumviri, iar unul a ajuns
flamin municipal. Un singur magistrat, Iulius Herculanus (nr. 8), este menţionat ca edil municipal,
fără a i se cunoaşte alte posibile demnităţi. El este ginerele lui C. Valerius Longinianus, magistratul
care a atins apogeul carierei locale şi a deţinut flaminatul municipal. M . Antistius Domitius 3 9 2
(nr. 3) făcea parte dintr-o familie celebră din Troesmis, fraţii săi deţinând, de asemenea, importante
funcţii în administraţie.
Din fericire, se cunosc numele complete ale tuturor edililor de la Troesmis, astfel încât
putem consemna trei purtători ai unor gentilicii imperiale: doi Iulii şi un Aelius.
Quaestores
Cei cinci quaestores de la Troesmis prezintă câteva particularităţi interesante (tabelul
XIII). Pentru trei dintre ei ştim întreg cursus honorum. Pentru Iulius Isaeus (nr. 9) este evocată
doar demnitatea de chestor, dar este şi singurul magistrat din oraş căruia i se aminteşte apartenenţa la
ordo decurionum. Interesant este că magistraţii din oraşele Moesiei Inferior, spre deosebire de
cei din Ratiaria şi Viminacium, nu ţin să precizeze că făceau parte din ordo decurionum. Acest
detaliu poate să fi fost influenţat de tradiţia locală sau era determinat, pur şi simplu, de motive
economice.
M. Antistius Domitius a atins doar penultima treaptă din cursus, edilitatea, în vreme ce lui
C. Iul ius Satuminus îi cunoaştem întreaga evoluţie în ierarhia magistraturală.
Î n privinţa onomasticii chestorilor, gentiliciul imperial se întâlneşte la trei personaje: doi
Iulii şi un Aelius.
Sacerdotes
Singurii sacerdotes de care dispunem de la Troesmis sunt, de fapt, preoţi ai cultului
imperial provincial (tabelul XIII). Sarcinile şi rolul pe care l-au deţinut aceşti preoţi în sluj irea
împăratului pot fi identificate cu uşurinţă. Funcţia de sacerdos provinciae echivala cu cea de
jlamines provinciae, cu deosebirea că ritualurile se îndeplineau ad aram şi nu în temple
39 1

Numele magistratului de la Troesmis este ipotetic întregit de editoarea JSM V, 1 65 .
Pentru gentiliciu l Antistius vezi Onomasticon I, 1 29- 1 30; este des întâlnit la Troesmis: JSM V , 1 3 7 ,
1 74, 1 75 ; pentru cognomenul Domitius vezi Onomasticon li, 1 05 .
39:
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destinate cultului. Se observă că, spre deosebire de cei lalţi

(nr. 1 3)

sacerdotes,
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M. Ulpius Antipater3 93

a deţinut de două ori cea mai importantă magistratură locală, duumviratul, iar Tiberius

Vitales394

(nr. 1 2)

este singurul veteran care a ajuns

sacerdos.

În ceea ce priveşte sediul sacerdoţiului provincial al Moesiei Inferior, soluţia este aparent

mai simplă decât în cazul provinciei Moesia Superior, graţie existenţei celor doi

sacerdotes

provinciae consemnaţi la Troesmis. Cu toate acestea, sunt şi aici controverse.
Troesmis, ca sediu al sacerdos provinciae şi implicit al concilium provinciae,
contestat din motive juridice. Oraşul a devenit municipium în timpul lui Marcus Aurelius

este
sau,

mai precis, în perioada de sî
arşit a domniei sale. Concluzia care se impune este că, până în acest
moment, nu putea fi sediul unei instituţii atât de importante precum

concilium provinciae395 .

În condiţiile prezentate, Oescus apare ca o variantă viabilă. Singura colonie din Moesia
Inferior îndeplinea toate condiţiile. Se ştie prea bine că Oescus a devenit

Colonia Ulpia

după

războaiele împotriva dacilor şi, ca o consecinţă logică, sediul conciliului provincial ar fi putut fi
fixat aici. Reprezentarea cultului imperial municipal argumentează această opinie. Am văzut
atestaţi un flamen

perpetuus

şi doi flamines

coloniae,

dintre care unul era membru al ordinului

ecvestru. Şi totuşi, inscripţiile care menţionează pe cei doi

sacerdotes provinciae

provin de la

Troesmis. Prima dintre ele se datează în a doua jumătate a secolului al II-iea şi cealaltă, în
intervalul

2 1 8-222 .

Este important de subliniat că după domnia lui Marcus Aurelius, beneficiind

şi de statutul municipal, oraşul Troesmis a cunoscut o importanţă deosebită în zonă.
Soluţia pe care o considerăm cea mai logică este că, după fondarea coloniei, ca o
consecinţă normală, Traian a stabilit la Oescus centrul sacerdoţiului provincial. Avansarea
Troesmisului la rang municipal, coroborată cu schimbările survenite la nivelul cultului imperial
în întreg Imperiul au făcut posibilă deplasarea sediului de la Oescus la Troesmis. Poate fi o
explicaţie a prezenţei celor doi

provinciae din Moesia Inferior,

sacerdotes provinciae

la Troesmis, noul sediu al

conci/ium

la o dată posterioară promovării sale. Un exemplu similar poate

fi găsit chiar în aceeaşi provincie. O deplasare a sediului structurii coordonatoare a comunităţii
regionale a cetăţilor greceşti,

Pentapolis

(respectiv

Hexapolis),

este binecunoscută în istoriografie.

Cetăţile greceşti reunite în această „asociaţie'', probabil în timpul dominaţiei romane, cu scopul
de a celebra cultul împăratului, au fixat ca prim sediu al pontarhului cetatea Odessos. După
dezvoltarea semnificativă a Tomisului, reşedinţa sa a fost mutată în acest oraş396 . Este foarte intere
santă mutarea survenită cu atât mai mult cu cât la Tomis se pare că îşi avea sediul şi guvernatorul

provinciei397 .

În ceea ce priveşte legături le dintre

sacerdos provinciae şi

guvernator, nu era obl igatoriu

ca cei doi să aibă acelaşi sediu. Dimpotrivă, cazurile majoritare sunt acelea în care cele două
instituţii au amplasamente diferite. Nu mai departe decât în Pannonia Superior, spre exemplu,

393

Pentru comentarii legate de cursus honomm urmat de acest preot a se vedea Fishwick 2002a. 286-288.
Pentru Yitales sau Yitalis vezi Onomasticon IV, 1 76. Pentru informaţii supli m enta re despre acest
personaj şi funcţia sa a se vedea Fishwick 2002a, 285-286.
m Fishwick 2002, 1 80.
J% Pick 1 898, 73; Stoian 1 965, 70-89. Î n general, pentru acest cult în oraşele g receşti din Moesia
Inferior a se vedea şi Pippidi 1 973, 1 63- 1 8 1 ; Pippidi 1 975, 1 4 1 - 1 50; Doruţiu-Bo i lă 1 975. 1 5 1 - 1 60;
Avram. Bărbulescu, Ionescu 2004, 354-364.
m Haensch 1 997, 333 şi nota 60 cu discuţii despre alte posibile reşcdin\e.
394
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sediul conciliului provincial era la Savaria, unde s-au descoperit trei inscripţii cu menţiunea
unor sacerdotes provinciae, în timp ce guvernatorul stătea în Camuntum 398 .
Flamines
C. Valerius Longinianus este singurul oficiant al cultului imperial municipal din Dobrogea
romană. El a parcurs un cursus honorum municipal complet şi demnitatea sacerdotală este
semnalată înaintea magistraturilor municipale. Sunt situaţii cunoscute şi pentru alte regiuni ale
Imperiului . Oricum, este greu de admis că edilitatea şi chestura au fost îndeplinite de acest
personaj după ce fusese flamin. Cel mai probabil, Longinianus a deţinut mai întâi magistraturile
civile normale, quaestor, aedilis şi duumvir Municipii Troesmensium, iar apoi a fost recompensat
pentru întreaga sa carieră municipală cu acest sacerdoţiu prestigios 399.
Pontijices
Doi din cei trei pontifices de la Troesmis se înscriu în statistica generală din I mperiu, care
confirmă că deţinătorii acestei preoţii au atins în mare parte cea mai înaltă magistratură în
oraş400 . Doar M. Antistius Rufus (tabelul XIII, nr. 4) nu a avut acces la funcţii civile. O situaţie
interesantă apare la M. Ulpius Antipater (nr. 1 3), care, pe lângă sarcinile civile ce îi reveneau,
era şi preot al cultului oficial provincial. Cariera sa a fost încoronată de această demnitate
deosebită. Cel de-al treilea pontif era M. Ulpius Marcianus (nr. 1 4 ), care deţinuse şi funcţia de
duumvir quinquennalis.
Ca şi în cazul celorlalţi notabili, monumentele epigrafice care îi menţionează se datează la
sfârşitul secolului al Ii-lea şi în prima parte a celui de-al III-lea.
A ugures
Ambii auguri de la Troesmis se datează la începutul secolului al III-lea, perioada de maximă
înflorire a oraşului (tabelul XIII). C. Arrius Quintianus (nr. 5) a deţinut de două ori duumviratul,
în vreme ce Festus (nr. 1 7) este consemnat doar cu titulatura de augur municipii Troesmensium.
Ca şi în cazul celorlalţi augures din oraşele de pe l inia Dunării de Jos, redarea acestei preoţii se
făcea în întregime, pentru evitarea eventualelor confuzii, prin prescurtarea aug. Este şi cazul
unui personaj de la Troesmis care a fost redat în literatura de specialitate ca fi ind tot augur. Î n
acest moment, având în faţă situaţiile din celelalte localităţi studiate, considerăm că este vorba
de un augusta! .
A ugustales
Din municipiul Troesmis nu beneficiem de surse documentare relativ la posesori de
ornamenta. Posibile menţiuni ale augustalităţii sunt, de asemenea, controversate. Este vorba despre
un anume Publicius Viator, care apare în inscripţie ca aug. municipii (tabelul XIV, nr. 1 ) . Varianta
de întregire aug(ur) este încă acceptată de majoritatea specialiştilor, cu toate că există argumente

39 8

Fitz 1 985, 262. Se precizează aici că în provinciile danubiene, amplasamentul concilium provinciae
nu era niciodată identic cu oraşul de reşedinţă al guvernatorului. Această teorie este contrazisă chiar de
situaţia din Moesia Superior. Am văzut deja că Viminacium era cel mai probabil sediu al sacerdoţiului
provincial şi totodată locaţia de reşedinţă a guvernatorului . A se vedea şi Haensch 1 997, 336, care
consideră Viminacium doar sediu al guvernatorului.
399 Aparaschivei 2006, 70.
400
Vezi pentru o statistică mai detaliată Delgado-Delgado 2000, 42.
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pentru a fi combătută40 1 • Observând consemnările augurilor de pe linia Dunării, se constată, în
majoritatea cazurilor, că sunt redaţi în întregime în inscripţii402 • În schimb, formula aug. pentru

augustalis apare în maj oritatea covârşitoare a cazurilor403 .

În plus, numele Publicius ar sugera un

libert şi deci un augusta} mai degrabă decât un augur care trebuia să fie un membru al aristocraţiei

locale. Prin urmare tindem să credem că acest personaj este primul augusta} identificat la Troesmis.

7.

Noviodunum

Ca şi în cazul oraşului Novae, de la Noviodunum nu se cunoaşte încă nici un decurion. În
schimb, aici, certitudinea municipalizării o avem datorită existenţei unui

quaestor municipii

şi,

fapt deloc de neglijat, datorită importanţei acestui centru în sistemul strategic al Imperiului, ca
sediu al flotei dunărene.

a. Perioada premunicipală
Aşezarea civilă de lângă castrul flotei dunărene cu sediul la Noviodunum,

vicus

canabarum, este atestată prin instituţiile care se aflau în fruntea sa: quinquennales, respectiv
magistri (tabelul XV). De la publicarea inscripţiei au început şi disputele pe marginea rolului

deţinut de aceste personaj e în angrenajul instituţional din regiune404 • V. Pârvan considera că îi.
Claudius Valens

3 ) era un

quinquennalis territorii Noviodunensis, iar cei doi magistri se
territorium405 • O altă opinie a fost că acest
quinquennalis conducea teritoriul cu centrul la Noviodunum, iar cei doi magistri trebuie să fi
406
funcţionat în canabae (vicus canabarum) şi/sau în civitas • O a treia variantă susţine că după
ridicarea la rang municipal, acel quinquennalis ar fi fost magistrat suprem, cu rol de cenzor în
municipium Noviodunum407 , în timp ce magistri ar fi aparţinut unui vicus. Amplasarea inscripţiei în
(nr.

aflau în fruntea unui

vicus

din cuprinsul acestui

secolul al Ii-lea, respectiv înainte de municipalizarea oraşului, ne determină să considerăm că

atât

magistri,

cât şi respectivul

la Noviodunum408 •

Ar

quinquennalis

erau membri ai elitei structurilor premunicipale de

putea fi practic aceeaşi situaţie ca în cazul canabelor de la Troesmis.

Structura aşezării premunicipale de la Noviodunum s-ar fi compus din
şi

aediles. Quinquennales canabensium

quinquennales, magistri

aveau acelaşi rol ca şi magistraţii-cenzori din oraşele cu

constituţie romană, fiind dovada clară a organizării cvasimunicipale a acestor aşezări civile.
O situaţie asemănătoare o regăsim în cazul unui alt

quinquennalis,

de la Şendreni,

L.

Iulius Iulianus409• V. Pârvan vedea în acest magistrat conducătorul teritoriului unui vicus organizat
1
cvasimunicipal şi situat la gura Siretului (tabelul XXVII, nr. 3 )4 0. E. Doruţiu-Boilă a emis o altă

401

Cf. Duthoy 1 976, 1 89- 1 90.
Viminacium, tabelul I, nr. 9; Oescus, tabelul VII, nr. 1 2; chiar şi la Troesmis cei doi auguri sunt
red� în fo�a completă: tabelul Xlll, nr. 5 şi 1 7.
.
.
. .
") _1 .
Vmunacmm, tabelul III, nr. 2, 3, 4; Rat1ana, tabelul VI, nr. I , 2, 3, 5, 6, 7; Oescus, tabelul IX. nr. I . -·
404 ISM V, 268.
40� Pârvan 1 9 1 2- 1 9 1 3, 502-509.
406 Suceveanu, Bamea 1 99 1 , 49.
407 Bamea 1 988, 54.
408 IsM V, 268, p. 28 1 .
409 ISM V, 296.
4 1 ° Considera că acest vicus era altul decât cel de la Barboşi : Pârvan 1 9 1 3 . 1 03- 1 06.
40�

\
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ipoteză, care ni se pare cea mai plauzibilă, şi anume că acest Rundacio4 1 1 a fost de fapt magistrat
în aşezarea civilă de pe lângă castrul de la Barboşi.
Trebuie reamintit că în canabe problemele administrative erau coordonate de magistri
canabensium. Şi personajul nostru va fi fost ales ca magistrat, însă în anul respectiv trebuia să
îndeplinească şi sarcinile de cenzor ce reveneau o dată la cinci ani magistraţilor superiori.
Decretul prin care acest magistrat local a putut depune altarul a fost emis de senatul local al
aşezării, ordo. Din păcate, nu dispunem de nici un decurion al senatelor din canabele studiate de
noi, dar existenţa unui ordo decurionum este sigură şi normală4 1 2.
Este, în mare, modelul urban roman de administrare. Prin prisma acestui aspect, canabele
dispuneau de edili, care reprezentau magistratura inferioară, şi de magistraţii superiori, magistri.
Cât priveşte pe quinquennales, ei erau magistraţii superiori ordinari, aleşi anual, dar care
căpătau sarcini suplimentare la interval de cinci ani. Nu erau alţi magistraţi, ci constituiau
colegiul magistraţilor superiori cu rol de cenzori.
Pe baza modelului troesmens, considerăm că Celsius Celerianus4 1 3 (nr. 1 ) şi Claudius M.
(nr. 2) este posibil să fi fost magistri din canabele (sau vicus-ul militar) de la Noviodunum.
b. Perioada mun icipală
Quaestores
Prezenţa unui quaestor municipii Novioduni (tabelul XVI, nr. 1 ) într-o inscripţie găsită la
Dinogeţia a făcut posibilă confirmarea celui de-al patrulea oraş roman cu organizare municipală
din Dobrogea, Noviodunum4 1 4 . Numele magistratului nu este cunoscut. Stadiul destul de precar
în care se află documentul epigrafie nu permite nici identificarea unor detalii legate de eventuala
carieră municipală a acestui chestor sau despre familia sa. De asemenea, nici nu se pot deduce
alte detalii despre statutul juridic al oraşului, sediu al comandamentului flotei romane dunărene.
Cât priveşte datarea acestei inscripţii şi implicit momentul în care a funcţionat magistratul,
având în vedere evoluţia altor oraşe din zonă şi precaritatea documentelor de orice fel,
considerăm că un posibil municipium la Noviodunum este puţin probabil să fi existat înainte de
Septimius Severus.
8. Tropaeum Traiani
Decuriones
Ordo splendidissima (?) municipii Tropaei, care apare menţionat într-un monument de la
Tropaeum4 1 5 , ridică câteva probleme interesante. Î n primul rând, este singura menţiune a senatului
local de la Tropaeum. Această formulă pentru senatul orăşenesc se mai întâlneşte în zona

4 1 1 Este menţionat şi agnomenul Rundacio, care derivă de la fluviul Ryndakos, din Asia Mică: Pape,
Benseler 1 9 1 1 , 1 3 1 7. Vezi şi Detschew 1 976, 405 . Unii cercetători l-au considerat ca fiind daco-getic:
Vulfi; 1 96 1 , � 8 2 : de f�pt, el era u � oriental. Cf. Doruţiu-Boilă I 9 72a, n . 3 � şi 33.
- Avem mfonnaţ11 despre existenţa unor astfel d e decuriones l a Aqumcum: AE 1 944, 9 3 AE 1 95 3 ,
9; AE 1 972, 3 6 3 ; AE 1 937, 1 73
A E 1 982, 803 ; d e asemenea, l a Apulum avem consemnat ordo
decurionum în canabae: CIL III, 1 093; CIL III, 1 2 1 4; CIL lll, 1 1 00; la Brigetio: RJU, 65 1 ; RJU 442 = CIL
Ill, 4298; RIU, 596; la Mogontiacum: CIL Xlll, 6769; CIL XIII, 6733
4 1 3 Pentru Celsius, foarte rar întâlnit în provinciile europene ale Imperiului, a se vedea Onomasticon II,
48, iar pentru Celerianus, Onomasticon II, 4 7 .
4 1 4 Bamea 1 988, 5 3-60.
4 1 5 CIL III, 7484 = CIL Ill , 1 246 1 .
=

=
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Dunării de Jos şi anume în Colonia Ulpia Ratiaria4 1 6, din Moesia Superior, pe un monument

datat în secolul al II-lea4 1 7 • Supranumele

splendidissimus

sau

apar în anumite

amplissimus

dedicaţii oficiale, care măgulesc mândria elitei locale, satisfac orgoliul propriu şi exprimă
viziunea strălucitoare despre sine. Rivalităţile şi eforturile pentru întâietate în raport cu oraşele
din aceeaşi provincie făceau necesare aceste titulaturi .

În

lumea romană se cunosc situaţii ale

unor oraşe care luptau cu orice mijloace pentru a obţine titluri pompoase şi pentru a marca o
anumită preeminenţă faţă de comunităţile vecine4 1 8 • Chiar şi oraşele şi-au arogat, la un moment
dat, titluri precum

colonia splendidissima4 1 9 •

Asemenea calificative necesitau, însă, permisiunea

guvernatorului, în care scop se dădea o luptă acerbă.
În cazul nostru, un aspect aparte îl constituie modificarea genului lui
după termenul grecesc

Barnea prezenta

pouÂ.�,

pe care îl traduce.

Ar

fi trebuit să fie

ordo, făcută probabil
ordo splendidissimus. AI.

această „greşeală" ca o influenţare a limbii locuitorilor de către un nucleu grecesc,

care este atestat prin mai multe documente la Tropaeum Traiani420. Dacă se are în vedere dispu
nerea oraşului la interferenţa romanităţii danubiene cu elenismul pontic şi faptul că o comunitate

grecească este destul de bine reprezentată în oraş şi în teritoriul acestuia, explicaţia este foarte
posibilă.

În

afară de

ordo,

din izvoarele epigrafice cunoaştem şi trei

decuriones,

dintre care unul

duumvir (tabelul XVII).
Flavius Germanus42 1 ,

decurio municipii Tropaei

(nr.

9),

este plasat cronologic de către

editorul inscripţiei în a doua jumătate a secolului al III-lea422. Indiciul după care s-a recurs la

această datare ar fi caracterul scriiturii. Totuşi, având în vedere faptul că menţionarea decurionilor,

ca şi a magistraţilor oraşelor moesice, este concentrată în marea ei majoritate în perioada
antonino-severă, am opta mai degrabă pentru o datare în prima parte a secolului al III-lea. Din
păcate, nu se cunosc alte amănunte legate de cariera lui Flavius Germanus.
Un al doilea decurion al oraşului este L. Fufidius Lucianus (nr.

1 1 ),

care a deţinut şi

funcţia de duumvir în momente grele pentru Tropaeum Traiani, în timpul atacurilor nimicitoare
ale costobocilor, din

1 70 p.Chr.

L. Memmius Valens423 (nr.

21)

a fost decurion al municipiului Tropaeum la sfărşitul

secolului al II-iea şi începutul celui de-al III-lea.
Din păcate, nimic din ce dispunem în acest moment nu ne poate ajuta în cunoaşterea
numărului exact de membri care compuneau
local s-a calculat că ar fi putut activa între

ordo decurionum din acest municipiu. Într-un senat
30 şi 1 00 de decuriones, în afară de membrii onori fici

416 M

U/p(ius) Epistrat11s/a11gustalislcol(oniae) Rat(iariae) [gratis creatus}la splendidissimo 1ordi11e:
CIL III, 1 64 1 = Gerov 1 9521 1 953, 1 9 1 .
4 1 7 Mrozewicz 1 989, 87, nr. 37. Formule care caracterizau senatul local mai există pe cuprinsul Imperiului.
Vezi de exemplu ordo amplissimus, des întâlnit mai ales în secolul al III-iea. La Singidunum. în Moesia
Superior, la 287 p.Chr. este amintit ordo am(plissimus) s(plendidissimae) col(oniae) Sing(iduni). Cf. /J/S
I. 20. Vezi şi la Doclea, în Dalmatia, CIL III, 1 3 82 1 . Regăsim atestări în oraşe din Africa şi în secolele
IV-V p.Chr. Cf. Jacques 1 985. 1 46.
rn Syme 1 988, 74-93 .
4 1 9 Vezi şi situatiile de la Aquincum, în Pannonia Inferior. CIL III. 1 048 1 (223 p.Chr.), de la Drobeta.
în Dacia, CIL III, 80 1 9 şi de la Salona, în Dalmatia, CIL lll, 1 3 904.
420
Bamea 1 969, 603-605; Bamea 1 977, 353.
1
4 1 Pentru gentiliciul Flavius, foarte răspândit în M oesia Inferior. vezi Onomasticon 1 1 . 1 4 5 - 1 4 7 .
Pentru cognomenul Germanicus, în Onomasticon l i . 1 66.
422
Bamea 1 977, 352.
423
Pentru Valens vezi Onomasticon IV, 1 39- 1 40. Adaugă Kajanlo 1 982. 1 8 . 46, 6 6 . 2 4 7 .
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cu care se putea ajunge, conform album-ului de Ia Canusium, la 1 68 de membri 4 24 • Cel mai
probabil, numărul decurionilor varia de la o perioadă la alta, de la o urbe la alta, în funcţie de
prosperitatea şi de numărul familiilor aristocrate, de numărul locuitorilor, evoluţia economică şi
implicit de bogăţia comunităţii, dar şi de tradiţie4 25 . De altfel, în documentele vremii, interesul
apare doar în legătură cu îndeplinirea majorităţii necesare pentru votarea anumitor chestiuni care
priveau oraşul, şi nu relativ la numărul total de membri. Nu se pot face prin urmare aprecieri
exacte, de vreme ce fluctuaţiile influenţate de argumente social-economice erau frecvente.
Duumviri
Din oraşul Tropaeum Traiani cunoaştem 1 4 duumviri şi patru duumviri quinquennales
(tabelul XVII). Este cel mai important număr de magistraţi supremi pe care îl deţinem dintr-un
oraş din Moesia Inferior.
Interesant este monumentul epigrafie oferit în onoarea lui Gordian al Iii-lea de către
întreaga structură de conducere, în frunte cu duumvirii M. Ulpius . . . (nr. 23) şi un anume Piscinus4 2 6
(nr. 32), datat în 238 p.Chr.4 27 . Sunt printre cei mai târzii magistraţi consemnaţi în această regiune cu
precizie. Este tocmai momentul în care Moesia era invadată de carpi, care au provocat mari
pagube materiale şi umane4 28 . La Tropaeum Traiani, se pare că impactul nu a fost atât de puternic, în
acest an magistraţii oraşului desfăşurându-şi activitatea fără impedimente4 29 . Î n plus, activitatea
lor confirmă faptul că invaziile din 238 nu au afectat tot teritoriul Dobrogei în aceeaşi măsură.
Întreaga structură administrativă a oraşului se mai regăseşte în alte două inscripţii de la
Tropaeum Traiani430 . Î ntr-una sunt evocaţi magistraţii supremi M. Aurelius Flavius4 3 1 (nr. 7) şi
424 Nicols 1 988, 7 1 4; Lebek 1 993, 1 60- 1 6 1 .
4 25 Pentru Tropaeum Traiani, Suceveanu 1 977, 73 aproximează numărul de locuitori la IO.OOO, destul
de mare după părerea noastră. Ţinând cont de faptul că oraşe mari din Imperiu aveau ordines care nu
depăşeau 70 de membri şi că în perioada Principatului aria de locuire de la Tropaeum era mult mai redusă
decât în perioada următoare (Bogdan-Cătăniciu, 1 979, 53), credem că un număr de cel mult 5 0-60 de
decurioni se impunea la o populaţie mult mai redusă numeric. Vezi pentru alte criterii de calcul a
populaţiei oraşelor Jacques 1 993, 2 1 7-2 1 9.
4 26 Ipoteticul Piscinus din inscripţia noastră este foarte rar întâlnit în Imperiu, iar pentru Moesia ar fi al
doilea. Vezi pentru asta Onomasticon lll, 1 42, dar şi Kajanto 1 982, 1 1 3 , 332.
427 Consulii C. Fulvius Pius şi P . Proculus Pontianus, menţionaţi aici, datează acest document cu
exactitate. Vezi Degrassi 1 952, 66.
42 8 La Durostorum aceste distrugeri au fost foarte importante. În schimb, de exemplu la Histria, unde
informaţiile din SHA , Max. et Balb„ 1 6, 3 spun că «fuit et Histriae excidiwn eo tempore», se pare că
marile dezastre care au ruinat cetatea grecească nu au fost contemporane acestor incursi uni. Pentru detalii
despre datarea exactă a atacurilor asupra Histriei vezi Doruţiu-Boilă 1 964, 247-259; Vulpe 1 969, l 5 7- 1 72
şi Poenaru-Bordea 1 97 1 , 9 1 - 1 1 1 .
429 Arheologii nu au găsit dovezi ale distrugerii cetăţii în această perioadă. Prima reconstrucţie
importantă este plasată la sfârşitul secolului al lll-lea, ca urmare a atacurilor suferite în a doua j umătate a
acestui secol. Cf. Bogdan-Cătăniciu 1 979, 63. Pentru detalii ale evenimentelor desfăşurate între 250 şi
270 vezi Pippidi 1 975, 1 49- 1 50.
4 3 0 În afară de quaestores, aediles şi duumviri care sunt menţionaţi pentru anii respectivi, apar şi
secretarii, care activau pe lângă magistraţii superiori ai oraşelor şi pe lângă edili: s[crib}a Cocceius (CIL
lll, 748 1
CIL Ill, 1 2.46 1 ), scriba Valentinus (AE 1 964, 25 1 ), scribas Respectus et Gaius (CIL l ll,
1 42 1 4.2) (forma de nominativ plural în -as în loc de -ae este destul de întâlnită în Moesia Inferior. Vezi
Mihăescu 1 960, 1 26- 1 28, 248). Pentru locul ocupat de aceşti funcţionari în aparatul administraţiei locale
vezi /ex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis, unde sunt menţionate poziţiile scribilor printre ceilalţi
subordonaţi ai duumvirilor şi edililor, dar şi salariile de care dispuneau: /ex Coloniae Genetivae Iuliae
Ursonensis, LXII. Având în vedere că în unele inscripţii apar câte doi scribi, iar în altele doar unul,
=
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T. Claudius Gennanus4 3 (nr.

8).

A treia inscripţie care ne face cunoscută întreaga componenţă a

conducerii locale îi aminteşte pe Iulius Marcus (nr.

1 5)

şi Quintius Priscianus (nr.

sunt magistraţi ai oraşului chiar în anul în care trebuiau să activeze ca cenzori,
adică sunt

209

duumviri quinquennales.

22). Aceştia
în 1 8 1 p.Chr.,

Apariţia lor împreună, cu aceeaşi titulatură, înlătură orice

suspiciune cu privire la o posibilă ierarhizare a

duumviri quinquennales.

S-a invocat posibilitatea

de a exista o imparitate între membrii acestui colegiu pe timpul mandatului lor, doar unul dintre
ei având sarcini de cenzor şi fi ind superiorul celuilalt, care îşi păstra doar prerogativele de

duumvir433 •

Cert este că magistraţi i aleşi să efectueze censul în oraş se situau pe o treaptă

superioară faţă de

duumvirii

obişnuiţi, dar erau aleşi pe aceleaşi criterii ca duumvirii şi doar

Fortuna făcea ca ei să devină

quinquennales

quinquennales434•

Practic, relaţia dintre

defineşte rangul diferitelor persoane în acelaşi

ordo,

duumviri

şi

dumviri

şi nu relaţii între instituţii

diferite.
Această inscripţie, precum şi cea care îi aminteşte pe

duumviri quinquennales

Florus435 (nr. 4) şi pe ipoteticul M. Ulpius Marcianus43 6 (nr.

26)

P. Aelius

confirmă, cel puţin pentru

această provincie, univocitatea sarcinilor şi paritatea de responsabilităţi ale magistraţilor
supremi aleşi o dată la cinci ani . Datată între

21 1

şi

2 1 7,

inscripţia care îi aminteşte pe aceşti

ultimi doi demnitari ar putea fi plasată în timp cu o mai mare acurateţe. Folosindu-ne de periodi
citatea cincinală a quinquenalilor şi cunoscând că anul
calcul simplu ne duce către anul

sau

181

era un an în care activau cenzorii, un

în care ar fi putut activa aceşti magistraţi.
Inscripţia care îl menţionează pe Aelius Castus437 (nr. 3), descoperită la Nastradin,

21 1

216

aproape de Adamclisi, a constituit una dintre sursele de polemică legate de statutul juridic al
oraşului Tropaeum Traiani43 8• Variantele ipotetice nu au lipsit încă de la descoperire. Editorul

credem că este vorba, în cazul scribas Respectus et Gaius, de scribii magistraţilor superiori, în vreme ce
s[crib]a Cocceius şi scriba Valentinus erau scribii edililor, pentru că aceştia puteau dispune de un singur
astfel de „angajat". Pentru rolul acestor funcţionari în administraţia locală a se vedea Popescu 1 964, 20 1 202 şi n. 88, la care adaugă Avrin 1 99 1 , 1 70. Lex Jrnitana, în cap. 73, De scribi set iure iurando eontm et
aere apparitorio, prevede clar sarcinile acestor funcţionari şi obligativitatea consemnării stricte a
!_ll ăsurilor luate în folosul comunităţii, dar şi faptul că duumviri trebuiau să aloce fonduri pentru plata lor.
In plus, credem că întreţinerea acestor funcţionari şi pregătirea lor erau o grijă permanentă a autorităţilor
locale, dacă se are în vedere faptul că noul magistrat care venea în fruntea oraşului trebuia iniţiat în
hăţi]ul de probleme birocratice care îl aştepta, ajutorul acestor adjuncţi fi ind decisiv.
3 1 Cognomenul Flavius, în Onomasticon II, 1 4 5 .
432 Nomen gentile Claudius este des întâlnit în Moesia Inferior. Vezi Onomasticon l i , 60-62.
433 Însăşi denumirea colegiului duumvirilor presupune ca cele două persoane să dispună de drepturi
egale. Situaţia s-a păstrat pentru duumviri quinquennales, cu diferenţa că cei care ocupau această funcţie
in anul respectiv trebuiau să se ocupe de activităţile de stabilire a censului pentru întreaga populaţie, dar şi
de reorianizarea ordo decurionum.
434 In al/mm-ul de la Canusium se păstrează întreaga structură municipală, iar aici se pare că quinquennales
formau o instituţie superioară duumviratului anual iure dicundo: Salway 2000, 1 1 6 , 1 25, n. 40; Jarrett 1 97 1 .
5 1 6.
435 Tocilescu 1 900, 1 94- 1 95 citeşte M(arcus) Val(erius) [Ap]er. Pentru cognomenul Florus vezi
Onomasticon II, 1 49 şi adaugă Kajanto 1 982, 233.
436 Toc ilescu 1 900, 1 94- 1 95 citeşte C(aius) l[ul? . ]. Pentru cognomen propunem varianta [Ma]rci[anu]s,
întâlnită destul de des în Moesia Inferior. Vezi Onomasticon lll. 55 şi Kajanto 1 982, 27, 35, 1 50. Inscripţia a
fost găsită in preajma oraşului Tropaeum. A se vedea un C. Iulius Marcianus, tot duumi·ir quinqucnnalis.
la Troesmis (/SM V, 1 48).
4 3 7 Pentru gentiliciul Aelius şi pentru răspândirea sa in Moesia Inferior vezi Onomasticon I . 22-38.
Pentru Castus vezi Onomasticon II. 42-43.
43 " Inscripţia conţine o greşeală de scriere. d1111m virales în loc <le d1111mviralis.
.
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său a datat-o mai întâi în 1 95 p.Chr., sub consulatul lui Tineius Clemens43 9 , fără a se neglija şi
varianta contemporaneităţii cu Q. Ninnius Hasta, unul dintre consulii din 1 1 4. Prima ipoteză
este una comodă pentru susţinătorii ideii că oraşul a căpătat statut municipal cândva după
Traian440 . Opiniile mai noi susţin o promovare chiar în timpul împăratului de la care vine şi
numele oraşului, Traian. Argumentul principal în sprijinul acestei i dei a fost adus de către B .
Galsterer Kroll, care identifică statutul oraşului după denumirea de Traianenses Tropaeenses
dată locuitorilor cetăţii44 1 . Î n j urul acestei opinii s-au concentrat şi alţi cercetători români442 .
Totuşi, aşa cum arătam şi mai sus, menţionarea locuitorilor acestei aşezări nu datează muni
cipiul, ci certifică, cel mult, existenţa unei comunităţi autonome, cu personalitate juridică.
Aelius Inserus44 3 (nr. 5), duumvir, este cunoscut din postura de deponent al unui monument
votiv pentru IOM.
Aelius Antonius Firmus444 (nr. 1 ) şi Aelius Antonius Sabinus (nr. 2) sunt alţi doi duumviri
iure dicundo, tată şi fiu, dar care, se pare, nu au activat ca şi colegi de magistratură445 • Cel care
depune monumentul este Sabinus, fiul, alături de fratele său, Aelius Antonius Aeternalis, signifer
legionis XI Claudiae446 .
L . Fufidius Lucianus (nr. 1 1 ) este singurul duumvir despre care se precizează că a fost
decurio municipii. Inscripţia este interesantă datorită mai multor aspecte. Se aminteşte că
magistratul a fost ucis în timpul exerciţiului funcţiuni i de către costoboci. Cel mai probabil,
Fufidius Lucianus a condus miliţiile cetăţii împotriva acestor invadatori, ştiut fiind faptul că
duumvirii aveau în sarcină şi organizarea apărării cetăţilor pe care le administrau44 7 • Astfel,
datarea sa în 1 70 este normală şi chiar demonstrată, în ciuda altor opinii44 8 • Informaţia din acest
monument epigrafie se verifică şi arheologic. Urmele unui puternic incendiu, contemporan
evenimentelor evocate, s-au identificat în sondajele din estul cetăţii romano-bizantine44 9 .

4 3 9 Poenaru-Bordea 1 964, 1 07, nr. 5.
44 0 Pentru o dată cuprinsă între Septimius Severus şi Caracalla vezi ideile mai vechi ale lui Pârvan
I 9 I I , 1 I . Vezi, de asemenea, pentru alte opinii Vulpe 1 963, I 54; Vulpe 1 976, 292-293; Barnea 1 977, 262.
44 1 CIL lll, 1 2470; Galsterer Krăll 1 972, 92-93 .
2
44
Doruţiu-Boilă 1 978, 245-247; Suceveanu, Barnea 1 993 , 1 66- 1 67; Suceveanu 1 995, 1 3- 1 5 ;
Bărbulescu 200 1 . 1 1 9, n. 928
443 Cognomenul Inserus nu se întâlneşte decât în Moesia Inferior dintre provinciile europene ale
Imperiului. Vezi Onomasticon II, 1 95 .
444 Pentru gentiliciul Antonius vezi Onomasticon I , 1 3 1 - 1 35 , iar pentru cognomenul F irmus, destul de
răspândit şi în Moesia Inferior, vezi Onomasticon II, 1 42- 1 43 .
4 45 S e ştie că magistraturile nu se moşteneau (procesul electiv excludea această practică), aşa cum se
afirmă de către unii cercetători că se moştenea calitatea de decurion (Cf. Jacques I 984, 584). Totuşi, pe
cuprinsul Imperiului, ca şi la Tropaeum, se întâlnesc foarte multe cazuri în care tatăl şi fiul activau în
structurile administrative ale oraşului, fie concomitent, fie la intervale scurte de timp.
6
44 Legiunile moesice aveau în sarcină şi supravegherea teritoriului tropaeens. Vexilaţii ale legiunilor I
1 talica şi a V-a Macedoni ca sunt înregistrate de către sursele epigrafice, pentru ca, în final, oraşul să intre
în raza de acţiune a legiunii a XI-a Claudia. Vezi Bărbulescu 200 1 , 1 20 şi n. 934, cu bibliografia aferentă.
E posibil ca la Tropaeum Traiani să fi staţionat un detaşament al legiunii a XI-a Claudia. Prezenţa unor
inscripţii care menţionează militari ai legiunii confirmă această ipoteză. Vezi Aricescu 1 980, 1 4.
44
Mai mult, supravegheau construcţia incintelor şi a porţilor oraşelor conform imperium militiae.
8
44
Vezi demonstraţia la Popescu I 964, 1 95- 1 96. Pentru impactul invaziei costoboce în Balcani şi
proporţiile distrugerilor asupra unor cetăţi luate prin surprindere vezi Gerov 1 968, 3 25-3 3 7. Mai
dispunem de dovada epigrafică pentru încă un personaj care a căzut în timpul acestor lupte, un Daizus
Como::.oi, inte1/ectus a Castabocis (CIL III, 1 42 1 4. 1 2) .
44 9 Bogdan-Cătăniciu 1 979, 62.
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C. Fuscinus Surus4 50

(nr. 1 2),

Traiani, şi C . Iulius Valentinus

duumviralis)

21 1

C. Iulius Valens (nr. 1 9), duumviri ai municipiului Tropaeum
(nr. 20), bis /Jviral(is) munic(ipii) Trop(aei) (sau iterum

apar în aceeaşi inscripţie. Şi la Tropaeum se confirmă posibilitatea deţinerii de mai

multe ori a aceleiaşi funcţii administrative, conform practicii

iteratio,

situaţie întâlnită în

Imperiu pe scară l argă45 1 . Cei trei fraţi sunt membri ai unei familii ilustre a oraşului şi care au

ajuns în cea mai înaltă funcţie administrativă45 2 •
P . Varius Valens sau Valentinus453 (nr. 29) este amintit c a /Jvir după o citire mai atentă a
inscripţiei454 •

Pe un mic altar descoperit între ruinele de la Adamclisi s-a păstrat parţial numele lui P.
Valerius . . .

(nr. 27),

Prin urmare, din

12

duumvir iure dicundo455 •
cele 1 8 nume pe care le cunoaştem

fost

în întregime sau parţial, dispunem de

gentilicii imperiale, după cum urmează: cinci Aelii, trei Julii, doi Ulpii, un C laudius, un

Aurelius. Cronologic, putem încadra cu certitudine trei duumviri în secolul al Ii-lea, şase în prima
parte a secolului al Iii-lea, despre restul neavând suficiente informaţii pentru o datare exactă.

Aediles
Magistraturile inferioare la Tropaeum Traiani sunt mult mai slab reprezentate decât
duumviratul. Edilii din municipiu consemnaţi în izvoare sunt în număr de şase (tabelul XVII).
C . Iulius Messius

(nr. 1 8)

şi M. Ulpius Antistianus4 56

(nr. 24)

deţin această magistratură

în acelaşi an şi sunt amintiţi împreună cu ceilalţi membri ai conducerii oraşului . De fapt, toţi cei
şase edili de la Tropaeum Traiani sunt reprezentanţii pentru trei ani ai acestei magistraturi .
Iulius Quirillus45 7 (nr. 1 4) şi Valerius Valerianus (nr. 28), dar şi Crescens4 58 (nr.
Sabinus

(nr.

30)

şi

3 3 )459 sunt celelalte două perechi de edili. Despre nici unul nu cunoaştem amănunte

legate de activitatea sa sau despre alte magistraturi deţinute în municipiu. În inscripţie, edilii
apar în algoritmul normal, pe a doua poziţie în oraş, după duumviri. De fapt, cele trei inscripţii
sunt exemplul clasic de structură administrativă urbană:
adaugă secretarii,

duumviri, aediles, quaestores,

scribae.

Numele edililor sunt foarte interesant exprimate. Avem trei
numit cu

nomen

la care se

şi

cognomen,

tria nomina,

un personaj

iar pentru doi se cunoaşte doar cognomenul. Gentilicii imperiale

450 Gentiliciul Fuscinus este foarte rar întâlnit. În Moesia Inferior este singurul, ca de altfel şi în
provinciile din jur. Vezi Solin, Salomies 1 994, 84. Cognomenul Surus, în Onomasticon IV, 1 02.
45 1 Spre exemplu, Pomponius Malchio, primul duumvir de Curubis (Africa), a deţinut această funcţie
în 45 a.Chr., pentru a cincea oară: Clavel-Leveques 1 984, 1 79.
4 5 2 N umele diferit al lui Fuscinus Surus poate fi determinat de faptul că provine dintr-o altă căsătorie
decât cea din care au rezultat ceilalţi doi fraţi.
45·1 Pentru gentiliciul Varius vezi Onomasticon IV, 1 48.
454 Tudor 1 956, 6 1 1 , nr. 1 38 citeşte item I Ub(iorum), în timp ce Doruţiu 1 962, 1 3 7 vede lfem lfrir.
4 55 Tocilescu 1 892, 6: DEOISANCTOIAPOLL/NllP VALERJUS!ll VIR 1. D : Tudor 1 956 , 5 88-589. nr. 59
nu este de acord cu citirea făcută de Tocilescu. El vede . .Dea Sancto/Eron{i} . . . . . . . . . . . . OILl.V/(.? )1
So:{omenus}. . .1 . . 0 . . . e{t V}aler(ius)/. .. 10 . . . ... . . . ", iar funcţia lui P(ublius) Valerius nu o poate desc ifra d in
cauza uzurii inscripţiei.
456 Pentru Antistianus vezi Solin, Salomies 1 994. 293; în Moesia Inferior nu mai este atestat. Adaugă
Onomasticon I, 1 28.
457 Pentru un alt Quirillus în Moesia Inferior vezi ISM li. 223 ( 59) ( acesta nu este consemnat în
Onomasticon IV).
45" Pentru Crescens vezi Kajanto 1 982, 20. 26. 29. 43, 64. 93. 94, 234 ( 3 5 7 ); pent ru Moesia Inferior. în
Onomasticon II. 83-84.
459 Pentru Sabinus, în Solin. Salomies 1 994. 395; Kajanto 1 982. 20. 30. 5 1 . 1 86; Onomasticon IV. 40-4 1 .
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au trei dintre ei: doi Julii şi un Ulpius. Doi magistraţi au activat la sfârşitul secolului al I ii-lea, în
vreme ce toţi ceilalţi se pot data în prima parte a celui de-al Iii-lea.
Quaestores
Alături de duumvirii şi edilii dej a consemnaţi, cei şase quaestores de la Tropaeum Traiani
întregesc aparatul administrativ local pentru trei ani (tabelul XVII).
O situaţie inedită se înregistrează în ceea ce îi priveşte pe chestorii din anul 2 3 8 p.Chr. Ei
sunt tată şi fiu şi au chiar acelaşi nume, Iulius Marcus (nr. 1 6-tatăl şi nr. 1 7-fiul). Trebuie
amintit că după deceniul patru al secolului al Iii-lea, documentele care oferă indicii despre
organizarea juridico-administrativă a oraşelor sunt foarte rare. Din câte cunoaştem, aceştia sunt
printre cei mai târzii magistraţi consemnaţi cu siguranţă în Moesia Inferior. Colegii lor, Marcus
(nr. 3 1 ) şi Severus (nr. 34) se regăsesc ca magistraţi în anul 1 8 1 , în vreme ce Iulius Herculanus
(nr. 1 3) şi Ulpius Herculanus (nr. 25) au activat cândva în prima parte a secolului al I ii-lea.
Patru dintre magistraţi au gentilicii imperiale, trei Julii şi un Ulpius, iar pentru doi se
cunosc doar cognomina: Marcus şi Severus.
Curatores civitatis
T. Antonius Claudius Alfenus Arignotus460, A.oyicr-ci1� (curator) Tpom1criwv 46 1 (tabelul
XVIII, nr. 1 ), este cunoscut din trei inscripţii greceşti de la Thyatira, în Lydia462. Este vorba de
un funcţionar imperial, numit probabil de către guvernator463 şi care, într-un consensus obliga
toriu cu structurile locale şi fără a se substitui lor, ajuta la bunul mers al treburilor oraşului4 64 .
Membru în ordo equester, din tribul Quirina465 , acesta a parcurs etapele în ierarhia militară
(militiae equestres), dar a avut şi curatele în oraşe de la Dunărea de Jos şi din Siria. A fost
curator civitatis al unor oraşe precum H istria466 , Apollonia467 şi Tropaeum Traiani468 • Observăm
că Antonius Claudius Arignotus era curator în jurul anului 1 70 p.Chr. în două oraşe greceşti de
pe litoralul Mării Negre şi la Tropaeum Traiani, un municipiu roman care avea un puternic

4 6°

Familia sa din Thyatira este bine cunoscută din inscripţiile şi monedele din acest oraş: Robert 1 93 7,
1 25 - 1 27.
4 6 1 Pentru sarcinile şi condiţiile apariţiei acestor funcţionari vezi Jacques 1 984, 259-300.
2
4 6 Primele două inscripţii redau un cursus honorum parţial: C/G 3484 A şi B. Din a treia reies mai pe
larg funcţiile deţinute de personajul nostru. Această inscripţie este o dedicaţie făcută de colegiul zugravilor
din Thyatira: C/G 3497. Îşi începe cariera ca praefectus cohortis II Flavia Numidarum, concomitent cu
funcţia de praepositus cohortis II Flavia Bessorum, ambele din Dacia Inferior. A doua miliţie ecvestră
este îndeplinită în Moesia Inferior, imediat după 1 70, fiind şi comandant al cohors I Cilicum, concomitent
cu funcţia de praepositus alae I Gaetulorum. După funcţiile militare (militiae equestres), este menţionat
ca A.oy1cm']i; în oraşele de la Marea Neagră, Histria şi Apollonia, şi la Tropaeum Traiani. Curatelele din
oraşele siriene Seleucia Pierriae, Alexandria ad lssum şi Rhossus au fost deţinute pe când îndeplinea cea
de-a treia mi liţie ecvestră, în j urul anului 1 75 (prefectus alae li Flaviae Agrippianae cumulată c u
comanda ala I singulorum, ambele din S iria).
4 6 3 Jacques 1 984, 263.
4 64 Jacques 1 984, 2 74-28 1 .
4 6 5 Fomi 1 985, 3 8 1 .
466 Petolescu 1 996, 257. Funcţia de A.oy1cm']i; este atestată în cetatea de pe litoralul vestic al Mării
Negre şi în alte inscriptii:
ISM I, 1 78, 1 79.
'
f
4 ' 7 Robert 1 934, 2 1 9, n. I; Petolescu 1 996, 257.
4 68 Robert 1 934, 2 1 8; Pippidi 1 962, 5 5 3 ; Petolescu 1 987, 1 63 ; Petolescu 1 996, 257.
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nucleu grecesc. Se pare că tot acum, îndeplinindu-şi cea de-a doua miliţie ecvestră469, deţine

cohors I Cilicum

de

comandament cu titlu provizoriu, poate fi legată de o eventuală înlocuire a

praepositus,

şi, cumulativ, este

praepositus alae I Gaetulorum470 •

comanda asupra

Funcţia

comandantului de drept, prefectus, căzut în luptele cu costobocii. Este încă o dovadă a agresivi
tăţii acestor invadatori şi reamintim aici soarta tragică avută de Fufidius Lucianus, fostul

decurion şi duumvir, căzut în timpul aceloraşi lupte4 7 1 •

Se pare că tocmai distrugerile şi temerile provocate de costoboci la

împărat, prin guvernatorul provinciei, să numească un

curator

1 70

l-au determinat pe

la Tropaeum Traiani şi în alte

câteva oraşe din zonă. Finanţele oraşelor au fost grav afectate din cauza contextului nefavorab i l

ş i nevoia unui coordonator extern s e resimţea din plin472• Este singurul

curator civitatis din Moesii .

Sacerdotes
Despre cei doi

sacerdotes de la Tropaeum Traiani

nu n i se oferă nici un detaliu care să ne

ajute în identificarea sarcinilor specifice ce le reveneau (tabelul XVII) .
Flavius Petronius4 73

(nr. 1 O)

este pus în legătură cu practicarea cultului imperial de către

editorul inscripţiei4 74• Dacă se are în vedere faptul că preoţii cultului imperial municipal în
Moesia Inferior erau jl.amines, atestaţi la Oescus şi la Troesmis, este greu să ne pronunţăm cu
certitudine despre legătura acestui

sacerdos cu practicarea cultului

împăratului. Înclinăm totuşi

să credem că era posibilă o colaborare între diverşi preoţi pentru sluj irea aceluiaşi cult, mai ales
când este vorba de cel al familiei imperiale. Prin urmare, este posibil să se fi ocupat şi de organi
zarea cultului împăratului alături de alte publica sacra. El apare menţionat împreună cu decurionul
Flavius Germanus.

Aurelius Flavius Aquila4 75

(nr. 6) a fost identificat pe un altar,

astăzi dispărut. Nu se cunoaşte

nici în acest caz divinitatea căreia îi era asociat.
Cei doi preoţi, de altfel singurii de la Tropaeum Traiani, se încadrează cronologic, cel mai
probabil, în prima parte a secolului al Iii-lea.

C. Instituţiile din fundaţiile greceşti Marcianopolis şi Nicopolis ad Istrum
Traian a impus în oraşele greceşti din Grecia şi din Asia Mică un si stem administrativ
eficient, în care adunarea poporului, conc iliul,

�ouÂ.�,

şi arhonţii aveau roluri le principale.

Aceeaşi structură se consemnează şi în oraşele pe care acelaşi împărat le-a fondat în Trac ia.
Documentele de natură epigrafică sunt în măsură să ne relateze, destul de consistent,
structura admini strativă a celor două oraşe aflate în centrul atenţiei noastre şi care, de la
Septimius Severus, au trecut în componenţa Moesiei Inferior. Astfel, este certă existenţa unei
adunări

a bătrânilor

(rEpoucria),

alături de

magistraţi

aleşi

( ApxwvîE�, 'Ayo p avoµot.

469 Marcus Aurelius se pare că a fost unul dintre împăraţii care a numit curatores în foarte multe oraşe
ale Imperiului. SHA , Marc. , 1 1 . 2.
4 70 Despre aceste unităţi în Dobrogea vezi Aricescu 1 980, 5 7-5 8. respectiv 5 1 -5 2.
1
4 1 Peto I eseu 1 996, 256, n. 22.
4 7 2 O situaţie asemănătoare poate fi considerată cea a lui Sex. I ulius Possesor. curator cii·itatis
Romulensium, cu o carieră foarte apropiată de cea a cavalerului nostru. Vezi Petolescu 1 983. 4 2 -5 6 ;
Petolescu 1 987, 1 64- 1 7 1 ; Ardevan 1 996 ( 1 998], 77-8 1 . Acesta se pare că a fost numit în functie tot după
o perioadă zbuciumată cauzată de războaiele marcomanice. Romula trecând printr-o perioadă di ficilă.
m Pentru cognomenul Petronius vezi Onoma.�ticon III. 1 35 . Î n Moesia Inferior mai are o singură atestare.
m Bamea 1 977, 352.
475 Este un nume pur roman. Cognomenul Aquila, în Onomasticon I . 15 7.
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·Apyupo1aµim), preoţi (kpdc;) şi mari preoţi (ApxlEpEic;). Legile şi decretele treceau printr
un sfat al cetăţii (pouAtj). Această organizare este consemnată cel puţin până către sfârşitul
secolului al III-lea4 76 .

I . Nicopolis ad Istrum
Magistraturi le civile în oraşele de constituţie grecească erau anuale şi colegiale, la fel ca
şi în comunităţile tipic romane. Accesul la aceste demnităţi presupunea cheltuieli importante şi
deci, în afară de criteriile de natură juridică, candidaţii trebuiau să dispună şi de o situaţie
materială bună, care să le permită să aibă o activitate evergetică susţinută în oraşul în fruntea
căruia se aflau. Membrii colegiilor dispuneau de aceeaşi putere de decizie, dar, de asemenea,
erau responsabili solidar de deciziile luate. Ei beneficiau de un secretar, grammateus, care
trebuia să fie cetăţean şi putea tinde, la rândul său, către magistratură.
BouA.Eutai

Sfatul cetăţii, pouAtj477, avea şi la Nicopolis ad Istrum, ca de altfel în orice cetate
grecească, rolul de organ deliberativ, fiind considerat de fapt o magistratură (apxtj )478. Menţio
narea acestuia în circa 30 de inscripţii, alături de adunarea poporului, în diferite formule şi
perioade de timp, confirmă o constanţă notabilă în ceea ce priveşte sarcinile care reveneau
fiecăreia din cele două organisme locale, ca şi o continuitate de colaborare. A stfel, fie că avem li
pouAn Kai 6 otj µoc; 4 79, Îl lEpWîcXîTJ PouAn Kai 6 Kpancnoc; otj µoc;480, Îl lEpWtcXîTJ pouAn
Kai O otjµoc;48 1 , Îl KpatlO"îTJ pouAn Kai O lEpwtat0c; otjµoc;482, Îl pouAn Kai O lEpwtatrn;
otj µ oc;48 3 , cele două structuri apar în mai toate documentele emise aici. Marea lor maj oritate se
încadrează între sfârşitul secolului al II-iea şi prima jumătate a celui de-al III-iea.
Adunarea poporului participa la luarea deciziilor ca în orice cetate grecească, locuitorii
acesteia fi ind înscrişi în triburi ( cpuAai). De la N icopolis se cunosc trei astfel de triburi :
'A8T]vaÎc;484, 'AnoÂ.Awvic;48 5 şi KamtwÂ.ElVTJ486 . Dar, pentru ca adunarea să poată vota anumite
legi, acestea trebuiau să capete o formă cursivă şi aplicabi lă, sarcină care revenea �ou Â.� .
Aristocraţia locală compunea acest organism, dar, c a ş i î n cazul senatului local din oraşele romane,
numărul membrilor este greu de apreciat. Oricum, credem că nu putea fi mai mare de 1 00487•
Clădirea în care îşi desfăşurau activitatea se numea bouleuterion. Din fericire, la Nicopolis ad
lstrum se ştie exact amplasamentul edificiului public în planul oraşului (fig. 28)4 88 .
Spre deosebire de senatul local din oraşele romane, BouÂ.EUtai nu erau viageri precum
decurionii romani.
47 6

Gerasimova-Tomova 1 987a, 24 1 .
Este termenul uzual alături de care se mai folosea în oraşele greceşti synedrion sau synkletos.
4 7 8 Vezi pentru sistemul administrativ din oraşele greceşti şi evoluţia sa în Glotz 1 95 3 . Pentru oraşele
din Tracia, Gerasimova-Tomova l 987a, 239- 246.
4 7 9 I GBu Ig II, 60 1 , 602, 603, 604, 606, 607, 6 1 3 , 620, 62 1 , 623, 636, 637, 649, 660.
so
4
I GBu Ig II, 6 1 6, 6 1 7, 6 1 8, 6 1 9, 622, 627, 628, 629, 630, 63 1 .
4 8 1 JGBulg II, 624, 625 , 626.
2
4 8 T. Ivanov, 1 987, 289-293.
4 8 3 IGBu Ig II, 644.
4 8 4 JGBulg II, 685.
4 8 5 IGBulg II, 699.
86
JGBulg II, 692.
4
. .
4 8 7 V ez1 ş1 I a T . Ivanov 1 987a, 255.
4 88 Bobcev 1 928 - 1 929, fig. 8 3 . Se asemăna mult cu prima fază a clădirii consiliului din Serdica.
477
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Cunoaştem patru membri ai sfatului, menţionaţi în inscripţii greceşti, iar ceilalţi

1 3,

din

monumente epigrafice latine (tabelul XIX).

10.auotrn; Movtav6<;489 (nr. 9), <l>Mip10<; 'Acnav6<;490 (nr. 1 1 ) , OuaA.T]<; (nr. 25), dar şi r.
·1ouA.10<; OuaA.Ept0<; (nr. 1 6) sunt purtători de nume romane redate în grafie greacă şi pot fi

încadraţi cronologic la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul celui următor. Aceşti

buleutae

erau cetăţeni romani, vorbitori de limbă greacă, şi membri ai elitei locale de la N icopolis ad
Istrum. Trei au gentilicii imperiale, ceea ce trădează originea neromană a antecesorilor lor. Unul
era preot al zeiţei Roma, membru al pleiadei de sacerdoţi din Nicopolis ad Istrum care slujea
cultele oficiale. Inscripţia care îl menţionează pe
districtul Lovech, unde a fost identificat şi un
P. Tenacius Vindex (nr.

3 9)

apare ca

IouA.10<; OuaA.ipt0<;

provine de la Melta,

vicus care face parte din teritoriul oraşului49 1 •
buleuta civitatis Nicopolitanorum într-o inscripţie

descoperită în Dacia. Acest personaj , cu nume cu rezonanţă celtică, a fost centurion şi, probabil,
după

honesta missio a fost ales în sfatul
C . Annius Verus493 (nr. 27) trăia

nicopolitan492.
sau dispunea de proprietăţi în teritoriul oraşului, dar era

membru al sfatului nicopolitan. Inscripţia a fost descoperită la Sevlievo494 • Şi Severus (nr.
L. Aurelius Surus495 (nr.

buleutae

3 1 ),

Pompeius Magnus496 (nr. 3 6) sau Valerius Maximus (nr.

42)

44),
sunt

care au fost identificaţi în inscripţii latine din teritoriu, respectiv la Lj askovec, Goma

Orjahovica, Slomer {aproape de Butovo) şi Paskalevec. Din această ultimă locaţie provine şi
inscripţia care face menţiunea unui colegiu al membrilor cultului lui Dyoni sos, printre care apar
cinci membri ai elitei locale de la Nicopolis ad lstrum, dintre care patru

buleutae: Sentius
3 8), T. Aelius Felix (nr. 28), Arrius Herculanus498 (nr. 29) şi L. Geminus
(nr. 33). Primul era numit şi principe, poate o funcţie în cadrul colegiului din care

Veranus497 (nr.

Herculanus499

făcea parte sau chiar o poziţie preeminentă în cadrul sfatului orăşenesc 5 00.
Iustus Rescuporis 501 (nr.

34)

a depus un monument în memoria soţiei sale, Annia

Dentustaina502 . Descoperită în actualul sat Damjanov, aflat pe teritoriul fostului Nicopolis ad lstrum,
inscripţia prezintă un membru al sfatului cetăţii care purta un nume autohton. Cu antecedenţi
traci, personajul respectiv a reuşit să pătrundă, se pare, printre notabilii oraşului . De altfel, în
teritoriul oraşului Nicopolis ad Istrum se întâlnesc destule exemple de familii cu origine autohtonă,
dar cu un statut onorabil şi care puteau fi cooptate în structurile de conducere ale urbei503.
489

Cognomenul Montanus, în Onomasticon. III, 8 7 .
Cognomenul Asianus, în Onomasticon l, 1 84.
49 1 Este vorba de vicus Pereprns: C I L V I, 2736. Vezi Poulter 1 980, 733 şi n. 2.
492 A se vedea detalii în Russu 1 966, 453-456; /DR III, 5 ,2 , 582 şi mai ales în Ardevan 2004, 99 1 0 5 .
493 Pentru Annius vezi Onomasticon I, 1 1 9.
494 După opinia lui Kanitz. inscripţia ar proveni chiar de la Nicopolis ad Istrum. Totuşi. pentru că este
în limba latină, ea provine cel mai probabil din teritoriul oraşului. Vezi Gerov 1 988. 1 22. n. 1 95.
49� Pentru cognomenul Surus a se vedea Onomasticon IV, I 02.
496 Pentru nomen gentile Pompeius vezi Onomasticon III, 1 50- 1 5 1 . Cognomenul Mab
'll US, în Onomasticon
III. 46-47.
497 Pentru nomen gentile Sentius în provinciile europene vezi în Onomasticon. IV. 68; iar pentru
Veranus, Onomasticon IV, 1 56.
49R Pentru A rrius a se consulta Onomasticon I. 1 74- 1 75, iar pentru cognomenul Herculanus. destul de
des întâlnit în Moesia Inferior, în Onomasticon l i , 1 78.
4 99 Pentru nomen gentile Geminus, în Onomasticon l i . 1 64.
5 00
Reamintim existenţa unui princeps ordinis la Oescus.
501
Pentru cognomenul Iustus vezi Onomasticon II, 2 1 O .
502
Este interpretarea preluată de ILB11/g 406. Vezi aici bibliografia.
503 Cil III, 1 243 1 = !LB11/g 3 7 5 ; CIL 03. 1 2 43 3
ILB11lg 3 70.
4 90

-
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Din aceeaşi categorie făcea parte şi Florus Gerulonis5 04 (nr. 3 2), buleuta al oraşului
Nicopolis. Inscripţia a fost descoperită la Tâmovo.
Am preferat să lăsăm la final pe Aurelius Marcus (nr. 30), denumit decurio pe acelaşi
monument închinat de membrii cultului dionisiac. Este posibil ca acest personaj să fi fost membru al
unui ordo decurionum din altă localitate sau, de ce nu, să fi fost una dintre „victimele" latinizării
unor termeni ce desemnau instituţii greceşti .
Cert este că diferenţierea netă dintre oraşul Nicopolis ad Istrum şi teritoriul său în ceea ce
priveşte limba inscripţii lor, semnalată mai sus, se verifică din plin. Pe de altă parte, se confirmă
şi faptul că cea mai mare parte dintre membrii Sfatului cetăţii locuiau în teritoriu, pe domeniile
pe care le deţineau şi care le asigurau prosperitatea.
Despre datarea inscripţiilor nu se poate face o apreciere sigură, dar cel mai probabil pot fi
atribuite perioadei de maximă prosperitate de la sfârşitul secolului al II-iea şi de la începutul
celui următor, oricum, după trecerea oraşului la Moesia Inferior.
··

Apxwvuc;

Magistratura supremă la Nicopolis ad I strum, ca de altfel în toate oraşele greceşti, cel
puţin până la modificarea ierarhiilor în favoarea strategilor, era arhontatul. La fel ca şi în cazul
duumvirilor în oraşele romane, arhonţii beneficiau de protecţie şi drepturi speciale pe timpul
exercitării sarcinilor lor. Aşa cum reiese şi din formulele unor magistraţi supremi, arhontatul era
considerat prima magistratură, 7tpw1TJ apxtj .
Dintre sarcinile c e le reveneau, paza cetăţii, rezolvarea problemelor d e ordin j uridic şi
unele iniţiative legislative erau cele mai importante.
Revenind acum la arhonţii de la Nicopolis ad I strum, cunoaştem şase posibi li magistraţi
(tabelul XIX).
Time; Al'.A.wc; "0KA.anoc; 50 5 (nr. 2), BaA.T]c; 5 06 (nr. 24), Tt�Epwc; KAau8wc;
I1pEtcrKEi:voc; 507 (nr. 1 0), ' IouA.10.; ' IouA.tavo.; (nr. 1 3 ) sunt patru dintre ei, ale căror nume ni s-au
păstrat până acum. Observăm că toţi erau cetăţeni romani, chiar cu tria nomina în trei cazuri.
Unuia singur nu i se cunoaşte nici măcar parţial numele, dar cert este că era şi preot al cultului
imperial (nr. 26). Î n cazul lui AuptjA.wc; �1vE81v1c;5 08 (nr. 4), consemnarea sa în prima parte a
secolului al I II-iea nu garantează că era vorba de un arhonte al oraşului Nicopolis ad I strum.
Asta pentru că inscripţia a fost descoperită la Discoduraterrae, localitate care a intrat în teritoriul
nicopolitan abia de la Aurelian.
Ti wc; Al'.A.wc; "OKA.a noe; a fost un personaj foarte interesant, care a deţinut şi funcţiile
de mare preot şi membru al gerusiei nicopolitane. ' IouA.to.; ' IouA.tavo.; a deţinut magistratura
supremă în timpul lui Gordian al III-lea, fiind cel mai târziu magistrat înregistrat la Nicopolis cu
precizie. Şi ceilalţi au activat, cel mai probabil, în prima parte a secolului al I II-lea sau la
sfârşitul celui de-al I I-iea. El apare în două inscripţii, lucru rar întâlnit în regiune. Tt�Epwc;
KĂaUblO<; flpElCTKElVO<; a fost Şi apyupo1aµia<;, O etapă inferioară Într-un cursus honorum pe
care trebuia să îl parcurgă fiecare magistrat.
Pentru Florus vezi în Onomasticon II, 1 49.
Pentru cursus honomm unnat de acest magistrat vezi T. Ivanov 1 987, 289-293 . Pentru Oclatius a
se vedea Onomasticon III, 1 09.
506 Pentru Bcif.. ri� (Valens) vezi Onomasticon IV, 1 3 9.
507 Pentru Priscinus, în Onomasticon III, 1 62 .
8
50 Pe lângă gentiliciul imperial Aurelius, personajul nostru are un cognomen trac, .6.tveotvt�. Vezi în
Detschew 1 976, 1 3 7.
504
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Arhontatul din Nicopolis ad Istrum este menţionat, ca instituţie, alături de Sfat şi Adunarea
poporului, într-o scrisoare de la Septimius Severus şi Caracalla după victoria împotriva parţilor
din 1 97 509• Este în fapt o reconfirmare a instituţiilor cu putere de decizie din oraş.

Ca şi în cazul multor duumviri, mai-marii nicopolitani erau în maj oritatea lor şi preoţi .

Cei mai mulţi sluj eau cultul imperial, dar se întâlnesc şi ca oficianţi ai altor culte (tabelul XIX).
Aşa cum vom observa şi în cazul celorlalte magistraturi, trecerea la provincia „latină"
Moesia Inferior de la provincia „grecească" Tracia, în timpul Severilor, a antrenat o cantitate

superioară de documente care atestă magistraturi şi magistraţi din acest oraş 5 10• Este interesant
că se păstrează un număr mai mare de inscripţii, cel puţin până la j umătatea secolului al Iii-lea,
decât în unele oraşe tipic romane din aceeaşi provincie, lucru care vorbeşte de la sine despre
prosperitatea comunităţii de la Nicopolis ad Istrum.
Din secolul al Ii-lea, cele mai timpurii documente sunt cinci inscripţi i databile din perioada
lui Hadrian, ca prinos adus împăratului pentru extinderea teritoriului oraşului către nord.
Activitatea în acest oraş a fost, fără îndoială, una foarte intensă şi credem că tocmai
reorganizarea graniţei traco-moesice a determinat această explozie.

Ayopav6µ01 (Aediles)

Membrii colegiului de agoranomi trebuie să fi avut acelaşi rol ca în toată lumea grecească,

respectiv controlul pieţelor, al unităţilor de măsură, supravegherea construcţiilor etc. Din păcate,
nu se pot identifica din inscripţiile ce le deţinem nici una dintre aceste sarcini. Nu cunoaştem şi

nu avem nici sursele necesare pentru a deduce numărul exact al magistraţilor urbani, care varia

de la o cetate la alta5 1 1 •

De la Nicopolis ad Istrum dispunem de trei astfel de magistraţi (tabelul XIX). D intre ei,

cel mai interesant este C. Valerius Epagathus5 1 2 (nr. 41 ), menţionat într-o inscripţie funerară
descoperită în teritoriul oraşului , la Polski Senovec, ca

aedilis Nicopolitanus.

Fost libert,

personajul nostru a deţinut această funcţie în oraş cu toate că el trăia probabil în împrej urimi5 1 3 .

De altfel, marea majoritate a documentelor epigrafice care menţionează magistraţi de la

Nicopolis a fost descoperită în teritoriul oraşului 5 1 4 • Prin urmare, este foarte posibil ca elitele din
teritoriul oraşului să corespundă, în mare, clasei de notabili din cadrul comunităţii urbane, care
avea acces la magistraturi şi care compunea sfatul.

AuptjA.10� 'OvEcriwv �wµtjbou

(nr. 7) era

ayopav6µo�,

dar şi preot în Nicopolis ad

Istrum. Se observă că această dual itate între funcţi ile civile şi cele religioase persistă şi în
oraşele greceşti, aşa cum s-a văzut că se practica pe scară largă în oraşele romane.

3 7), fost edil al oraşului, dar şi preot. Interesant
este că din cei trei edili avem consemnările despre doi dintre ei în limba latină, cu toate că
Este şi cazul lui L. Porcius Ambibius5 1 5 (nr.

greaca era limba de bază, cel puţin în oraş.

S09

IL Bulg. 659.
Ivanov 2002, 8 5.
Pentru alte cetăţi greceşti se ştie numărul exact: Atena ( 1 0), Olbia ( 5 ) . Mesambria ( 2 ). Cf. Sto 1 an
1 962, 1 68, n. 7.
m Pentru Epaghatus vezi în Onomasticon li, 1 1 8 .
5 1 3 Gerov 1 988, 1 20.
�1
4 Poulter 1 992, 84.
1
5 5 Pentru nomen gentile Porcius a se vedea Onomasticon III, 1 54. iar pentru Ambibius. Onomasticon
I. 9 1 .
510
51 1

·
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"Ap yu p otaµim I taµ im

Rolul de trezorier al oraşului revenea unm apyupotaµim; sau, simplu, taµim;. Este
corespondentul chestorilor din oraşele romane. Singurul personaj pe care îl cunoaştem de la
Nicopolis ad Istrum este Tt�Epwc; KAau8wc; IlpEtcrKEi:voc; (tabelul XIX, nr. 1 0), cetăţean
roman menţionat cu tria nomina şi cu genti liciu imperial. Administrarea veniturilor oraşului şi
strângerea impozitelor constituiau principalele sale atribuţii, de altfel foarte importante pentru
bunul mers al oraşului . Evoluţia pe scara magistraturilor este menţionată şi dovedită de faptul că
a ajuns să deţină funcţia supremă din oraş, arhontatul.
rEp OU<fl«

Instituţie veche şi prestigioasă, gerusia este prezentă şi la Nicopoli s ad lstrum, chiar dacă
doar prin puţine infonnaţii 5 1 6 • Consiliul bătrânilor a căpătat în perioada imperială, înainte de
toate, rolul de a celebra cultul imperial 5 1 7 . La Nicopolis ad Istrum găsim mărturii ale existenţei
sale, la fel ca în mai multe oraşe din Tracia5 1 8 . Mai mult ca sigur, sarcinile de bază ale gerontes
se concentrau către preamărirea împăratului . În afară de Time; A1A.wc; 'OKA.anoc; (tabelul X IX,
nr. 2), pe care l-am menţionat mai sus, un anume KaA.noupvwc; r ci wc; 5 1 9 (nr. 8) este amintit
doar ca membru al gerusiei nicopolitane.
Instituţiile religioase
În oraşele greceşti din epoca imperială romană sacerdoţiile erau multiple şi, de cele mai
multe ori, purtătorii lor nu aveau sarcini bine delimitate.
La Nicopolis ad lstrum instituţiile rel igioase sunt cel mai bine reprezentate. Cultul
împăratului era celebrat cu precădere, aşa cum o dovedesc numeroasele inscripţii închinate
împăraţilor sau membrilor familiei imperiale, începând cu prima jumătate a secolului al Ii-lea şi
până la jumătatea celui următor52 0 . Cultul lui Hadrian este documentat la N icopolis prin cea mai
timpurie inscripţie din acest oraş, datată în 1 36 5 2 1 . Antoninus Pius şi familia sa au beneficiat, de
asemenea, de dovada loialităţii locuitorilor nicopolitani exprimată în mai multe documente
epigrafice52 2 , ca şi urmaşii săi, Marcus Aurelius5 23 , Lucius Verus5 24 , Commodus5 2 5 şi familia sa526 .
Fără îndoială însă, împăraţii Severi şi familiile lor au beneficiat de cel mai important număr de

5 1 6 JGBulg II, 692 .
5 1 7 Sunt documente epigrafice şi papirusuri care atestă o corespondenţă interesantă între împăraţi ş i
gerusiile diferitelor oraşe. Spre exemplu, Marcus Aurelius ş i Commodus recomandă ca statuile care le vor
fi ridicate în Atena să fie din bronz, şi nu din argint sau aur, aşa cum ceruseră membrii distinsului consiliu:
Oliver 1 989, nr. 1 96, dar adaugă nr. 1 93 - 203 . Pentru o scrisoare a lui Hadrian către membrii gerusiei din
Ephes vezi nr. 1 70. Pentru detalii despre acest consiliu, în Oliver 1 94 1 , dar şi în Glotz 1 95 3 , 99- 1 O 1 .
m Gerasimova-Tomova l 987a, 242-246.
5 1 9 Pentru nomen gentile Calpumius vezi Onomasticon II, 26.
5 20 Goceva 2002, 85 - 90.
51- 1 JGBulg II, 60 1 .
5 22
JGBulg 1 1 , 604. Este dedicată lui Antoninus Pius, lui Marcus Aurelius (care era Caesar) şi
Faustinei, soţia lui Marcus Aurelius; JGBulg II, 606: Antoninus Pius este onorat în ultimul an de domnie.
5 2 3 JGBulg 11 605, unde sunt onorati Marcus Aurelius Caesar şi Faustina, sotia lui, în 1 47/1 48.
'
514
- IGBulg 1 1 , 607, 608, 609, 6 1 O.
5 -1 5 IGBulg 1 1 , 6 1 5 .
5 26 JGBulg 1 1 , 6 1 3 . Este dedicată Crispinei, soţia lui Commodus.
'
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2
inscripţii5 7 • După această perioadă de maximă afirmare a cultului, mărturiile devin din ce în ce
mai rare, ultimele datând de la Gordian al III-lea5 2 8 •

ApxlEpt:ic; / ·Apxl E p E iai

Cât priveşte preoţii întâlniţi aici, urmând în special modelul oraşelor greceşti din Asia
2
Mică5 9, se distinge titlul de arhiereu, adică mare preot al cultului imperial. Este posibil ca, pe
3
lângă preoţii cultului imperial local să fie şi preoţi ai cultului imperial provincial5 0• Problema
care ni se pare foarte interesantă în acest context este dacă aceşti preoţi, denumiţi cu termenul
grecesc,

apxtEpEu�.

depindeau de centrul provincial de la Troesmis pentru perioada severiană,

când Nicopolis se afla în Moesia Inferior, sau dacă îşi exercitau sarcinile în cadrul acelei
organizaţii regionale, Pentapolis (devenită temporar Hexapolis), a cetăţilor greceşti de pe
litoralul pontic. Cel mai probabil, sarcinile cultuale dedicate împăratului şi statului roman erau

exercitate de către marii preoţi în cadrul provinciei Moesia Inferior şi sub autoritate romană.
Foarte interesant este tocmai faptul că sediul lui

concilium provinciae

din Moesia Inferior,

Oescus, şi de la Marcus Aurelius sau Commodus, Troesmis, nu corespundea cu locul de
reşedinţă al guvernatorului, Tomis, situaţie care se întâlneşte în aproape toate provinciile, poate
cu excepţia Moesiei Superior. Erau, totuşi, identice sediile guvernatorului şi ale pontarhiei. Este
demn de remarcat şi faptul că cele două fundaţi i greceşti ale lui Traian, Nicopolis ad I strum şi
Marcianopolis, aveau fizionomia culturală a unor oraşe romane occidentale, dar cu organizarea
admini strativă de tip grecesc, tracic sau microasiatic.
adică mare preot al cultului
3
imperial. Termenul cptÂ.6nµrn; a evoluat de la sensul apreciativ de generos, ambiţios 5 1 , devenind

·Avtwv10� <I>tjÂ.t� (nr. 6)

era

CxPXtEpEu� <f>tÂ.onµo�,

mai mult decât un elogiu, respectiv un adevărat titlu, echivalentul lui

munerarius532 .

Şi la Nicopolis

ad I strum, la fel ca în mai multe oraşe din Asia Mică, se pare că această corespondenţă era
33
valabilă pentru CxPXtEpEi�. respectiv apxtEpEiat 5 • Aceeaşi denumire este consemnată şi
pentru TI.

AÎA.10� Mrivtav6� (nr. 1 ).
'IouA.10� "IouA.tav6� (nr. 1 3 şi 1 4)

este menţionat în două inscripţii ca

apx1EpEU�.

Este

vorba de acelaşi personaj pe care l-am întâlnit ca fiind arhon în timpul lui Gordian al III- iea.
Prin urmare, avem în acest caz un

cursus honorum

care combină funcţiile civile cu cele

religioase. Fiind mare preot în timpul predecesorilor lui Gordian al Iii-lea, Iulianus ajunge

7tpww� ăpxwv în

anii

238-240.

Este o dovadă clară a faptului că accesul la preoţii se tăcea mai

degrabă pe criterii sociale decât spirituale. Rolul preotului de a conexa umanitatea cu divinitatea
era aplicabil doar în teorie . Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi la un alt
nu îl cunoaştem (nr.

npwn1pxwv,

al cărui nume

26).

JGBulg li, 6 1 6-637, 640. Se remarcă numeroasele vota pentru Iulia Domna şi Caraca l l a .
JGBulg li, 638. Este onorat Maximus; IGBulg l i , 64 1 , 642, în care este onorat Gordian al 1 1 1 - lea.
iar în nr. 644 apare alături de soţia sa Sabinia Tranquillina.
m Pentru rolul preoţilor cultului imperial în ora.şele greceşti din Orientul Imperiului vezi Urias Martinez
2004, 463-4 72.
530 Diferitele titulaturi ale preoţilor cultului imperial provincial din Asia; vezi în Campanile 2004. 6980. lnteresanlA este asemănarea dintre asiarchi, preoţii c u l t u l u i imperial provincial din Asia. şi po11tarchi.
pre�} ai cultului impe�ial al organizaţiei cetăţilor greceşti de la Marea N eagră.
.
Pentru sensul lui q>V.onµoi;
vezi Bailly 1 895, 208 1 -2082 ş1 L1ddell. Scott 1 9 7 7 . 1 1 . 1 94 1 .
m Pentru munerarii şi legăturile lor cu preoţii cultului imperial. în Robert 1 940. 270-27 1 .
m Robert 1 940, 276-280.
527

m

·

j

https://biblioteca-digitala.ro

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INFERIOARĂ (SEC. I-III P.CHR.)

220

Dacă la marea majoritate a preoţilor evocaţi de inscripţii nu ştim cu certitudine dacă
activau la nivel local sau provincial, apariţia menţiunii Oul.. n iac; NElK07tOÂ.Ewc; alături de
numele notabilului lămureşte faptul că era vorba de apx1EpEuc; 1T;c; 7tOÂ.Ewc;, deci mare preot al
oraşului, în cazul nostru, Nicopolis ad Istrum.
M1viKwc; O. şi M1viKm <t>1pµEi:va (nr. 20 şi 1 9) erau preoţi ai cultului imperial, tată şi
fiică. Inscripţia care-i evocă se datează la începutul domniei lui Marcus Aurelius, fiind cea mai
timpurie mărturie a unor preoţi ai cultului imperial de la Nicopolis ad Istrum. Prin urmare,
oraşul făcea încă parte din Tracia în momentul în care au activat cei doi .
Î n oraşele greceşti era destul d e des întâlnită această formulă d e preoţie î n familie. Chiar
la Nicopolis ad Istrum mai este amintit un cuplu, soţ şi soţie, care îndeplinise sarcinile preoţilor
cultului imperial, MapKoc; 'Iouvwc; AouKtavoc;5 34 (nr. 1 7 şi 1 8) şi Oul.. n ia 'AypEt7t7tE1va (nr.
2 1 şi 22) 5 3 5 . Perechea apare în două inscripţii, în timp ce soţul, AouKtavoc; este menţionat în
funcţia de mare preot şi înainte de 2 1 3 p.Chr (nr. 1 5).
Marea majoritate a acestor preoţi şi preotese este plasată cronologic în timpul Severilor.
Este şi cazul lui 'Ioul..w c; EinuxTJc; (nr. 1 2) .
Preotesele s e ocupau d e cultul femeilor din familia imperială, aflate l a mare cinste în
deceniile de la sfărşitul secolului al Ii-lea şi începutul celui următor.
Aup�(A.wc;) 8E6001oc; NrnPTJv6c; (nr. 5 ) a fost un alt preot al cultului imperial, ce a
activat în ultimii ani ai domniei lui Severus Alexander. La 'AcrKAT]m6owpoc; 'AcrKAT]7tt<ioou
(nr. 3 ) numele este urmat de patronimic, redare clasică a unui antroponim la greci.
' h : p dc;

Este echivalentul latinescului sacerdos. De altfel, aşa cum se va vedea, la Nicopolis ad
Istrum şi în teritoriul său se folosesc ambele formule pentru desemnarea acestor preoţi ai anumitor
divinităţi. Alături de preoţii cultului imperial, divinităţile din triada capitolină beneficiau, de
asemenea, de preoţi care întreţineau cultul oficial. Z1aµT]1paÂ.tc; B18uoc; (tabelul XIX, nr. 2 3 )
era u n tEpEuc; a l Junonei . Numele personajului este trac.
Ceilalţi doi sacerdoţi, unul al zeiţei Roma, OuciA.T]c; (nr. 2 5 ), care era şi membru al sfatului
din Nicopolis ad Istrum, iar celălalt al lui Zeus, BciA.TJc; (nr. 24), care a ajuns 7tpw1cipxwv,
poartă nume romane redate în grafia greacă. La fel ca şi în cazul magistraturilor, inscripţiile din
teritoriul oraşului care amintesc preoţi îi denumesc cu termenul latin de sacerdos. Unul dintre ei
este L. Porcius Ambibius (nr. 37), care fusese, ca şi mulţi alţi membri ai instituţiilor religioase,
magistrat urban, respectiv edil.
Î n celebra inscripţie cu membrii cultului lui Dyonisos, descoperită în satul Slomer
(aproape de Butovo) (emporium Piretensium) , apare un sacerdos, C. Valerius Valens (nr. 43).
Un alt preot identificat într-o inscripţie descoperită la Gorsko Kossovo, Valerianus Secundinus
(nr. 40), apare alături de fiul său Aetemalis, dar este menţionat şi în documentul epigrafie de la
Slomer. De la Paskalevec provine o inscripţie ce menţionează un sacerdos din al cărui nume a
mai rămas doar cognomenul Verus (nr. 45).

534 Pentru cognomenul Lucianus vezi Onomasticon III, 34.
535 Pentru Agrippinus-Agrippina vezi Onomasticon I, 5 8 - 59.
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II. Marcianopolis
Boultutai

Sfatul cetăţii era organul legislativ, deliberativ, cu rol destul de important în desemnarea

puterii administrative, respectiv a magistraţilor. Din cauza stării precare a majorităţii decretelor
care ne-au parvenit sau a altor inscripţii de la Marcianopolis, nu putem identifica exact raporturile
sfatului cu adunarea poporului, relaţie care la Nicopolis ad Istrum, aşa cum s-a observat mai sus,
era foarte strânsă. Prezenţa unui

<1>uA.cipx11�5 3 6

(şeful unui trib în care erau înscrişi cetăţenii din

Marcianopolis) confirmă totuşi existenţa unei situaţii asemănătoare, dacă nu chiar identice.

(nr.

3)

M. Tio µ 7t

�ÎO� Ao{ncto�

(tabelul XX, nr.

1)

era coleg probabil cu T. Aurelius Flavinus

în senatele locale atât din Marcianopolis, cât şi din Dionysopolis.
Plasarea primului după anul 2 1 2 este deja demonstrată5 3 7 . A fost beneficiarius al legiunii I

Italica, ce staţiona la Novae. Este unul dintre puţinii militari care au deţinut demnităţi civile în
Marcianopolis.
Situaţii foarte interesante se înregistrează odată cu redarea grafică a funcţiilor membrilor
elitei locale. Din cei trei membri ai

�O'UAE'UtÎj�,

decurio.

�ouA.Îj

identificaţi la Marcianopolis, doi sunt denumiţi

dintre care unul în grafie latină, iar celălalt în greacă, în timp ce al treilea este

Este posibil ca acest ultim decurion să nu fie membru al senatului local din Marcianopolis,

ci să provină din alt oraş, unde ar fi făcut parte din

ordo decurionum

sau din adunarea teritorială

a vreunei urbe din zonă. Totuşi, având în vedere faptul că inscripţia de pe sarcofag a fost
descoperită chiar în Marcianopolis şi având ca un al doilea argument situaţia unui

aedilis

5
confirmat la Nicopolis ad Istrum, tindem să credem că, de fapt, acest Cosconius Ingenuus 38 (nr.

4)

era membru al senatului marcianopolitan. Oricum, numele său trădează faptul că a fost

încetăţenit de curând. Dacă se adaugă la acest inedit decurion al unui oraş de constituţie
grecească şi un

praefectus iure dicundo,

convingerea este că latinizarea unor termeni ce

desemnau instituţii greceşti este o realitate în această zonă în care grafia grecească şi cea l atină
sunt într-o strânsă competiţie. Am văzut că şi în cazul oraşului Nicopol is ad lstrum este posibil
să avem de-a face cu un membru al Sfatului, denumit cu titulatura unui senator de oraş roman.
T. Aurelius Flavinus (nr.

ordinis

în această colonie,

3), aşa cum observam la instituţiile de la Oescus, era princeps
buleuta în mai multe oraşe din Moesia, dar şi din provincii occiden

tale. Importanţa şi rangul său sunt justificate de apartenenţa la ordinul ecvestru.
Informaţiile despre alţi magistraţi ai oraşului sunt destul de incerte şi reduse cantitativ.
Ştim totuşi, mai ales din exemplul cetăţilor greceşti de pe litoralul pontic, că în epoca romană
magistraţii superiori au căpătat o importanţă mult mai mare în raport cu organele legislative şi
consultative ale oraşului. Cu toate că situaţia fundaţiilor greceşti ale lui Traian era una spec ială.
tindem să credem că, din punct de vedere administrativ, se aplicau aceleaşi principii şi legi .
Singurele informaţii despre posibile instituţii administrative civile provin din surse nesigure şi
5�9 (nr. 5 ), de la Provad i a '°'0 •
din locuri apropiate de Marcianopolis. Un praefectus iure diczmdo

53t. 1GB11 Ig

II, 799.
Gerov 1 97 1 . 434-43 5 .
m Pen tru Cosconius, singurul din Moesia Inferior ş i foarte rar întâlnit în pro v i nc i i l e dunărene. \ eLi
Onomasticon II, 79.
5 39 Despre praefecti i.d, în Marquardt 1 88 1 , 1 68- 1 72 . O eventuală sarcină deţinută în M arcianopohs ni
se pare greu acceptabilă. cu toate că identificarea unui dt'Curicm c a membru al unui sfat al cetăp 1 . c a re
m
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cu nume necunoscut, ar fi putut activa în Marcianopolis sau, mai degrabă, în teritoriul oraşului54 1 .
Într-o inscripţie de la Roma se aminteşte de regia Marcianopolitana, fără a se cunoaşte exact
limitele sale 5 42 .
Un potenţial ă pxwv de la Marcianopolis (nr. 2) este menţionat într-o sursă literară destul
de nesigură5 43 şi oricum la o dată la care oraşul nu făcea parte din provincia Moesia Inferior.
Instituţiile religioase
Chiar dacă nu se cunosc preoţi care au activat în Marcianopolis, simpla enumerare a
numeroaselor culte atestate aici ne îndreptăţeşte să afirmăm că instituţiile religioase erau foarte
bine reprezentate. Statuetele, inscripţiile, monedele, reliefurile confirmă diversitatea şi activitatea
intensă a preoţilor acestor culte. Pe monedele care au început să fie emise de la Gordian al III
lea 5 44 întâlnim zeităţi romane sau personificări precum Libertas, Justitia, Concordia, Dea Roma,
Bonus Eventus, Tyche, Abundantia etc. Cultul lui Apollo era foarte bine reprezentat, la fel ca şi
zeităţile Asklepios, Hygia, Zeus, Hera, Heracles, Dionysos, Mithra, Cybele etc. 5 4 5
D. Concluzii
După această abordare a chestiunilor care ţin de instituţiile civile şi religioase din aşezările
romane ale regiunii Dunării de Jos, se detaşează câteva concluzii. Oraşele s-au situat în prim
planul cercetării, dar teritoriile lor, din care făceau parte aşezările rurale, au intrat, de asemenea,
în sfera noastră de preocupări .
Ceea ce am urmărit pe parcursul studiului de faţă este cantitatea, dar şi calitatea membrilor
elitelor locale, ca exponenţi ai structurilor urbane provinciale. În funcţie de aceste personaje
marcante la nivelul comunităţilor se pot contura câteva linii directoare în i storia regiunii vizate,
atât sub aspect social, politic şi spiritual, cât mai ales administrativ-juridic.
Statistic, din cele opt oraşe romane din Moesia Superior şi Moesia Inferior care au constituit
obiectul acestei cercetări, senatele locale sunt reprezentate astfel: Viminacium 1 9 decurioni (din
care 1 7 din perioada municipală şi doi din perioada colonială); Ratiaria 1 9 decurioni; Oescus 7
decurioni ; Novae O; Durostorum 1 decurion; Tropaeum Traiani 3 decurioni ; Troesmis 3
decurioni ; Noviodunum O. Este evident faptul că în oraşele Moesiei Inferior numărul membrilor
senatelor locale este net inferior faţă de oraşele din Moesia Superior.
Cei 52 de decurioni reprezintă, fără îndoială, o foarte importantă sursă de evaluare a
elitelor din oraşele de pe linia Dunării de Jos. La aceştia se adaugă magistraţii municipali, al
căror număr variază, de asemenea, de la o localitate la alta.
Î n ceea ce priveşte reprezentativitatea duumviratului în comunităţile romane ale regiunii
studiate, unele oraşe din Moesia Inferior sunt mai bine reprezentate. O statistică generală ne
arată un număr de 44 de magistraţi superiori, din care 3 7 în oraşe din Moesia Inferior. Se
putea fi denumit astfel în loc de buleuta, ar lăsa loc şi acestui praefectus, ca magistrat superior, temporar,
al cetătii.
A DBulgar, 4 1 5 .
540
54 1 Pentru o interesantă apropiere dintre praefecti iure dicundo şi iuridici, deci magistraţi c u rol de
judecător în Asia şi Achaia, vezi Oliver 1 963, 1 62- 1 65 .
541 CIL VI, 32583
2808.
5 4 3 În Viaţa martirei Meletina este amintit 'Av1ioxo� o ăpxwv (în unele variante �yeµ6vo�), sub
Antoninus Pius. Vezi Delehaye 1 902, 50.
544 Pick 1 898, 1 83-326.
5 4 5 Vezi pentru detalii Gerov 1 975 , 64 - 65.
=

https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUnI ŞI ELITE iN AŞEZĂRILE ROMANE DE LA DUNĂREA DE JOS (SEC. 1-111 P.CHR.)

223

detaşează, de departe, Tropaeum Traiani. Trei dintre magistraţi au fost aleşi în funcţie de două
ori.

Duumviri quinquennales sau quinquennales sunt în număr de nouă.
Purtători de gentilicii imperiale sunt 23 , majoritari fiind Aelii

Ulpii

(4 ),

Flavii (2), Aurelii(2) şi Claudii

(9),

urmaţi de Iulii

(5),

( I ).

În oraşele Novae şi Noviodunum nu avem atestat nici un duumvir.

Edilitatea este o magistratură mai slab reprezentată în inscripţii, cel puţin decât duumviratul.

În cele şase oraşe în care cunoaştem edili (reamintim că la Novae şi Noviodunum nu dispunem
de această categorie de conducători locali) avem un număr de 20 de persoane care au deţinut
această funcţie. Menţionarea acestei magistraturi s-a făcut, de multe ori, ca o etapă din

honorum

cursus
IO

unui anume notabil local, într-o perioadă în care respectivul era deja duumvir.

dintre edili sunt purtători ai unui gentiliciu imperial : patru Iulii, doi Aurelii şi câte un Aelius,
Claudius, Flavius şi Ulpius.

Quaestores

din cele cinci oraşe reprezentate sunt în număr de

1 6.

Dintre aceştia, gentilicii

imperiale au şapte: c inci Iulii, un Aelius şi un Ulpius. Interesant este că această magistratură
inferioară lipseşte din ambele colonii care fac obiectul studiului nostru, Ratiaria din Moesia
Superior şi Oescus din Moesia Inferior. Amintim faptul că prima etapă din

cursus honorum

municipal, chestura, nu era prezentă în toate oraşele provinciale, exi stând posibilitatea ca
atribuţiile chestorilor să fie împărţite între duumvirii şi edilii locali. Pe de altă parte, lipsa lor din
inscripţii nu înseamnă neapărat şi inexistenţa acestei categorii printre magistraţii cetăţilor. Poate
fi doar o carenţă de informaţie, rezolvabilă în urma unei intensificări a cercetărilor.
Cât priveşte pe deţinătorii de

ornamenta, în afară de Oescus, unde avem un membru al
elitei locale înzestrat cu ornamenta decurionalibus şi pe T. Iulius Capito, care deţinea ornamenta
sacerdotalibus el duumviralibus, din nici un alt oraş roman al Moesiei Inferior nu se mai cunosc
5
persoane cărora li s-ar mai fi acordat astfel de ornamenta 46. În schimb, la Viminacium, în
Moesia Superior, avem un deţinător al ornamenta decurionalibus şi unul al ornamentelor
duumvirale. La Ratiaria, numărul decurionilor onorifici este de

I I;

impresionant, dar absolut de

înţeles în condiţiile în care această colonie avea o situaţie economică de invidiat pentru întreaga
regiune, iar locuitorii săi dispuneau de un potenţial pe măsură.
Aşadar, cantitativ, magistraţii urbani se concentrează în special în Troesmis şi Tropaeum
Traiani . Mai ales în ultimul oraş di spunem de un număr apreciabil de duumviri. În schimb, în
ceea ce priveşte pe membrii

ordines

situaţia se schimbă fundamental, în sensul că în oraşele

Moesiei Inferior sunt foarte puţini decurioni identificaţi, spre deosebire de Viminacium şi
Ratiaria, din Moesia Superior. Interesant este că de la Novae nu dispunem de nici un magistrat,
iar de la Noviodunum avem doar un chestor. Nici magistraţii de la Ratiaria nu sunt într-un
număr semnificativ, cu toate că este certificată fondarea coloniei de la Traian.

O

situaţie

asemănătoare se întâlneşte şi la Oescus. În cele două colonii lipsesc chestori i. Este foarte posibil
ca la nivelul unor oraşe sarcinile acestora să fi fost preluate de cei lalţi magistraţi. Totuşi, slaba
reprezentare epigrafică a magistraţilor inferiori e o realitate universală. „Piramida cpigrafică"
tinde a fi inversul „piramidei" sociale; păturile şi demnităţile mai înalte sunt suprareprezentateq-.
Cât priveşte implicarea veteranilor în politica locală prin oc uparea unor pozi ţii importante
în admini straţiile locale, pentru regiunea dunăreană în general şi pentru Moesia Inferior în
special se constată o lipsă de interes din partea acestei categori i. Pentru oraşele Moesiei In ferior
�6 Este vorba de oraşele romane, pentru că în ceea ce priveşte oraşele
este diferită.
\4 7 Sugestia aparţine prof. dr. Radu Ardevan. căruia ii m u l ţ u m i m .
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s-a consemnat un procent aproximativ 6% în ceea ce priveşte reprezentativitatea veteranilor în
senatele locale ( 1 4 persoane)5 48 .
Pentru preoţii din oraşele dunărene se impun, de asemenea, câteva concluzii stat1st1ce.
Pentru sacerdotes, se poate constata, în primul rând, că sunt foarte greu de stabilit nişte criterii
de diferenţiere, atât din cauza numărului redus de inscripţii de care dispunem, cât mai ales
pentru că majoritatea documentelor epigrafice menţionează pe preoţi fără un titlu specific al
obiectului de cult şi fără asocieri cu divinităţi.
Totuşi, în funcţie de puţinele indicii de care dispunem, am putea identifica trei categori i :
sacerdotes, în a l căror titlu s e specifică obiectul cultului practicat la nivel local ( 1 ) , sacerdotes,
în al căror titlu nu apare obiectul cultului, dar care poate fi asociat anumitor divinităţi
(sacerdotes provinciae, care se ocupau de cultul imperial la nivel provincial) (2), şi sacerdotes,
despre care nu dispunem de informaţii cu privire la obiectul cultului practicat şi care sunt în
majoritate absolută (9).
Apar alături de alte funcţii religioase, respectiv pontifex şi haruspex, dar şi ca duumviri.
Ca fost militar este consemnat un singur sacerdos, la Troesmis 549 .
Din cei 1 2 sacerdotes contabilizaţi în cinci oraşe, ca posesori de gentilicii imperiale,
avem doi Ael ii, un Flavius, un Ulpius şi un Aurelius.
În ceea ce priveşte pe jlamines, într-un caz este singura demnitate menţionată (la
Viminacium). Această funcţie apare în schimb alături de calitatea de decurio municipii (la
Viminacium, de două ori) şi alături de cea de II vir (la Oescus) şi de II vir quinquennalis (tot la
Oescus ). Flaminul M. Titus Maximus apare în documentul epigrafie ca praefectus saltus şi
patronus fabrum. Un alt flamin de la Oescus este evocat ca fost deţinător al magistraturii supreme
din oraş, duumviratul, dar şi ca praefectus saltus, patronus coloniae Oescensium şi patronus
collegii fabrum. Tot de la Oescus este cunoscut un jlamen perpetuus. La Troesmis, s ingurul
flamin municipal consemnat a parcurs întreg cursus honorum până să deţină această preoţie.
Numărul flaminilor din Moesia Inferior şi Moesia Superior este destul de redus dacă ne
raportăm, spre exemplu, la o provincie vecină, Dacia550 , sau la alte provincii ale Imperiului.
Toate inscripţiile care îi menţionează pe jlamines sunt datate în a doua j umătate a
secolului al II-iea şi la începutul celui următor, mai preci s în perioada în care urbanizarea în
provinciile Dunării de Jos a atins cota maximă.
Relativ la femeile care oficiau în cadrul cultului imperial, nu se cunoaşte nici o jlaminica.
De altfel, în afară de preotesele de la Nicopolis ad Istrum, pentru ansamblul zonei dunărene se
constată absenţa preoteselor cultului imperial . Î n schimb, pentru provinciile occidentale este
confirmat un număr destul de mare de jlaminicae551 •
Prin urmare, instituţia flaminatului este destul de puţin reprezentată cantitativ în
provinciile sud-dunărene. Cu toate acestea, monumentele, dedicaţiile şi manifestările pentru
împăratul în viaţă, pentru familia imperială, divi, pentru triada capitolină, şi pentru zeiţa Roma,
fac dovada unui cadru vivace de afirmare a cultului oficial al împăratului şi al statului roman.

5 48 Mrozewicz 1 989, 1 56- 1 64; Kr61czyk 2003, 277.
549 Totuşi, un anume Villanus, sacerdos, amintit alături de mai mulţi veterani a1 legiunii a XI-a
Claudia de la Durostorum, arată o legătură strânsă cu viata militară.
S50
Ardevan 1 997, 47-53 .
55 1 Aceste jlaminicae erau preotese ale cultului femeilor din familia imperială.
•

·
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general, în Imperiu, flaminatul era redus sub împăratul Iulian la un simplu titlu,

apărând totuşi urme ale manifestării sale până la Justinian552• Pentru zona noastră de interes,
ultimele mărturii datează de la sfărşitul dinastiei Severilor, poate până la Gordian al Iii-lea. Asta
nu înseamnă că acest cult a încetat să existe. Degradarea continuă şi pierderea strălucirii
anterioare, declinul vieţii urbane şi ruina elitelor au făcut imposibilă o confirmare documentară
pentru epoca post-Gordian.

De altfel, soarta cultului imperial şi a instituţiilor sale este

prezentată foarte plastic de R. Etienne: „Le culte i mperial avait parfaitement dessine une
hierarchie urbaine dans laquelle peu a peu s ' est coulee l ' Egli se"553•

Pontifii reprezentau o altă categorie de preoţi. Dacă pe cuprinsul Imperiului titlurile pe

(pontifex sacrorum, pontifex perpetuus554, pontifex
perpetuus coloniae sau municipium, pontifex designatus etc. )555 , în cele patru oraşe dunărene
unde sunt consemnaţi întâlnim doar formulele pontifex municipii, pontifex coloniae sau, simplu,
pontifex. Carierele lor clericale se intersectau cu magistraturile civile pe care le puteau deţine
temporar în respectiva comunitate. Menţionarea unora dintre ei în ordo decurionum apare ca
care le deţineau aceştia erau mai diverse

absolut normală în condiţii le în care şi aceste personaje făceau parte din aristocraţia locală, cu
putere de decizie. Gentilicii imperiale aveau trei dintre ei: doi Ulpii şi un Claudius Aelius, în
timp ce

tria nomina avem în

cinci cazuri .

Cei şase auguri din patru oraşe moesice sunt menţionaţi în inscripţii fie doar ca deţinători
ai acestei demnităţi religioase, fie şi ca magistraţi ai oraşului şi i mplicit ca membri în senatul
local. Nu avem nici o informaţie despre temple în care şi-ar fi desfăşurat activitatea aceşti preoţi
şi nici despre alte denumiri, în afară de

augur municipii

augur556 .
tria nomina.

sau, simplu,

nici un gentiliciu imperial şi doar doi dintre ei sunt amintiţi cu

Nu se cunoaşte

Preoţii din oraşele romane ale Moesiei Inferior şi din Viminacium şi Ratiaria cunosc într
o măsură relativă, dată de precaritatea informaţiilor, aceleaşi caracteristici ca în alte provincii
ale Imperiului . Avem printre ei trei cavaleri : doi jl.amines şi un pontifex.
Aşadar, preoţii , în general, sunt menţionaţi în inscripţii fără nici o altă funcţie, fapt care
reduce mult şi cantitatea de informaţii ce ne-ar putea parveni despre respectiva persoană. Totuşi,
din cele şapte situaţii în care avem certitudinea că preotul a deţinut şi magistraturi civile, în toate
respectivul a atins magistratura supremă, duumviratul sau quinquenalitatea, chiar dacă la unii
este menţionat întreg

cursus honorum.

Cât despre un „cumul de funcţii" din aceeaşi sferă, a

religiosului, cunoaştem un singur exemplu, complex, când sunt reunite calităţile de
(probabil prima treaptă din acest

cursus), sacerdos

haruspex

şi pontifex.

Nu este menţionat ca fost militar decât un singur

sacerdos provinciae. Funcţia pe care o
cursus honorum complet

ocupa presupunea o perioadă mai îndelungată de experienţă, după un

în administraţia locală. Dată fiind scutirea de înrolarea în armată a preoţilor, este de înţeles de ce
nu avem veterani printre preoţii locali.
În privinţa numelor deţinătorilor preoţiilor,
cunosc

tria nomina cu

13

erau posesori de

tria nomina.

spec ificarea filiaţiei şi a tribului, iar doi aveau gentilicii duble.

55�

pentru 2 se

H irschfeld 1 889, 4 1 7.
Etienne 1 990, 230.
5 5" Aceas� fonnulă, alături de cea de augur perpet1111s, l-a detenninat pe J . A . Delgado-Del gado să
conchidă că alegerea acestor preoţi nu se făcea pe viaţă şi doar cei care aveau menţionat perpct1111S
beneficiau de aceas� mare cinste: Delgado-Delgado 2000, 49-50. cu mai m u lte argumente în acest sens.
m Delgado-Delgado 1 998, 1 8- 1 9.
55" Î n Imperiu se mai întâlnesc. spre exemplu, augures perpetui: Delgado-Delgado 1 99 8 . 2 2 . 3 0 . 92.
97, 98. 1 49, 2 1 3. 225.
5 53
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Fundaţiile greceşti Nicopolis ad Istrum şi Marcianopolis au o situaţie aparte în ceea ce
priveşte aparatul administrativ. Marea majoritate a inscripţiilor care ne face cunoscută structura
de conducere a unei comunităţi de acest tip face referire la Nicopolis ad I strum. Pentru
Marcianopolis dispunem de mărturii mult mai puţine şi destul de incerte.
Situaţia politică a celor două oraşe, cu translarea lor de la provincia Tracia către Moesia
Inferior, din timpul lui Septimius Severus, a influenţat şi limba inscripţiilor. De exemplu, din cei
1 6 �ouA.Eu-cai cunoscuţi, 1 2 sunt redaţi în documente în limba latină, ce-i drept, marea
majoritate descoperită în teritoriul oraşului. Este şi cazul a doi din cei trei 'ayopav6µm
(aediles) . Alături de aceştia, în „Oraşul de lângă I stru" sunt consemnaţi şase magistraţi supremi,
"Apxwv'tE�, doi membri ai rEpoucria nicopolitană şi un apyupoTaµia�.
Cât despre preoţiile din Nicopolis ad Istrum, dispunem de 1 2 Apx1EpEÎ�, uni i dintre ei
menţionaţi de două sau de trei ori, în inscripţii diferite. Dintre aceşti preoţi ai cultului imperial
se disting două femei, una dintre ele amintită în două inscripţii (tabelul XIX, nr. 1 9 şi 2 1 , 22).
Dacă în oraşele romane preotesele cultului imperial nu sunt documentate, iată că în aceste oraşe
cu specific grecesc regăsim asemenea slujitoare ale cultului femeilor din familia imperială romană.
'IEpEi� (sacerdotes) sunt documentaţi la Nicopolis, atât în inscripţii greceşti (tabelul XIX,
nr. 7, 23, 24, 25), cât şi în cele latineşti (tabelul XIX, nr. 35, 37, 39, 42, 44).
Pentru Marcianopolis, trei �ouA.Eu-cai, dintre care doi din inscripţii latine şi un ăpxwv,
sunt toţi magistraţii cunoscuţi până în acest moment.
Complexitatea şi varietatea sistemului instituţional din oraşele studiate se observă din
numeroasele situaţii consemnate mai sus. Cu toate acestea, dinamica administrativă a regiunii se
înscrie în contextul general, imperial, bineînţeles, cu anumite caracteristici impuse de specificul
zonal şi local .

https://biblioteca-digitala.ro

CAPITOLUL AL V-LEA

DREPT LATIN SAU DREPT ROMAN ÎN ORAŞELE DIN
REGIUNEA DUNĂRII DE JOS?

A. Preambul
I. Obiectivul şi metoda
Aplicabilitatea statutului juridic, roman sau latin, în oraşele de pe linia Dunării de Jos şi
identificarea criteriilor de acordare a cetăţeniei romane locuitorilor acestor comunităţi urbane
constituie obiectivele principale ale demersului nostru în capitolul de faţă. Dată fiind complexi
tatea problemei, dar şi lipsa acută de informaţii în această direcţie, coroborate cu o cercetare
destul de generală care a fost făcută până acum în domeniu, o apreciere finală exhaustivă este
imposibilă. Oricum, folosindu-ne de elementele de care dispunem, vom încerca să schiţăm câteva
trăsături ale comunităţilor înzestrate cu jus Latii sau cu dreptul roman din regiunea dunăreană
aflată în sfera noastră de interes.
Tocmai din cauza superficialităţii surselor cu privire la această zonă, ca şi a celorlalte
obstacole prezentate, metoda de abordare va fi comparaţia cu situaţiile înregistrate şi documen
tate în regiuni ale Imperiului care dispun de informaţii mai bogate. Chiar provincia nord
dunăreană Dacia va fi un element de raportare, alături de teritorii mai îndepărtate, precum Africa,
Gallia sau Hispania, unde s-a concentrat cercetarea majorităţii special iştilor în dreptul roman.

II. Drept latin şi drept roman În Imperiu
Criteriul fundamental în funcţie de care se opera diviziunea între locuitorii liberi ai
Imperiului Roman era status civitatis (cetăţenia). Cetăţenii romani, cives Romani, beneficiau de
toate drepturile publice şi private care reveneau oricărui locuitor al Romei 1 • Naşterea din părinţi
cetăţeni era calea cea mai directă de a deveni roman. Urma acordarea acestei calităţi unor
necetăţeni, pentru fapte posterioare naşterii. Din această ultimă categorie făceau parte latinii şi
peregrinii. Latinii aveau un statut juridic intermediar între romani şi peregrini. cu marele avantaj
că puteau accede la cetăţenia romană2. În ceea ce priveşte peregrinii, străinii, aceştia se aflau în
diverse raporturi cu statul roman. Puteau fi ordinarii, adică erau locuitorii obişnuiţi ai cetăţi lor
peregrine tributare, libere sau federate, sau dediticii, care nu aveau dreptul să acceadă niciodată
la un statut superior condiţiei lor.
Jus gentium era instrumentul juridic de care puteau beneficia în lipsa avantajelor pe care
le-ar fi avut ca cetăţeni romani sau latini.
1 Ciucă 1 998. 1 7 1 .
2 Î n funcţie de epocă, dar şi de drepturile pe care le-au obţinut în timp. latinii erau
juniani. Cf. Ciucă 1 998, 1 75 .
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Membrii unei comunităţi obţineau automat calitatea de cetăţeni romani prin acordarea
dreptului roman respectivei urbe. Î n schimb, într-o aşezare de drept latin, este atestată prezenţa
instituţionalizată a două tipuri de cetăţeni : romani şi latini 3 • Concesia jus Latii unei comunităţi
provinciale sau tuturor structurilor urbane dintr-o regiune permitea locuitorilor de aici obţinerea
civitas Romana per honorem.
Una dintre dificultăţile constatate este cauzată de inexistenţa unor surse sigure care să
diferenţieze cetăţenii latini de cei romani. Acolo unde nu sunt evidenţe clare asupra statutului j uridic,
şi ne referim aici la leges municipales, este foarte greu de stabilit tipologia juridică a comunităţii.
S-a încercat identificarea câtorva trăsături caracteristice latinilor prin intermediul
onomasticii 4 • Constatarea principală a fost că există situaţii când latinii aplică sistemul peregrin,
cu numele urmat de prenumele tatălui la genitiv, dar şi cazuri când se întâlneşte sistemul roman5 •
Aplicarea dreptului latin cetăţilor peregrine provinciale necesita un nivel de organizare şi
de civilizaţie preromană destul de avansat pentru întreaga regiune. În aceste condiţii, numeroase
oraşe de pe teritoriul Imperiului sau chiar comunităţile din regiuni întregi au beneficiat de
drepturile care le reveneau ca cetăţi cu constituţie latină6 . Sub Augustus, jus Latii a fost acordat
dispersat, în vreme ce de la Nero şi mai ales în timpul Flaviilor, s-a dispus aplicarea în bloc a
respectivului statut.
Pentru prima oară, dreptul latin provincial a fost introdus în aşezări din Gallia meridională7 •
Au urmat provinciile alpestre 8 , Hispania9 şi, parţial, cele trei Galii (Aquitana, Lugdunensis şi
Belgica) 1 0 • Î n a doua parte a secolului I şi în prima parte a secolului al I I-lea, mai multe
comunităţi africane au beneficiat de jus Latsii 1 1 • Cele mai multe legi municipale păstrate datează
din perioada Flaviilor şi aparţin unor municipia Latina din Baetica. Atât Chastagnol, cât şi P. Le
Roux recunosc că un rol decisiv în răspândirea dreptului latin l-au avut Vespasian şi Domitian 1 2 •
Primul a rămas în istorie pentru acordarea dreptului latin cetăţilor peregrine din H ispania. Î n
ceea ce îl priveşte pe cel de-a doilea împărat roman, nu mai trebuie decât să amintim cele câteva

3 Garcia Fernandez 1 998, 2 1 2 . În ceea ce priveşte pe Latini, există voci în istoriografie care contestă
existenţa j uridică a acestora. Miliar 1 977, 360-365 afirmă că este incorect a fi calificaţi Latini locuitorii
oraşelor care dispuneau de jus Latii. Condiţia latină nu ar fi existat sub Imperiu pentru că ea nu avea nici
un conţinut personal şi nu implica vreo legătură cu vreun tip anume de organizare administrativă. Practic,
se menţineau în totalitate drepturile peregrine iniţiale, singura sa importanţă fiind accederea la cetăţenia
romană. Insuficienţa teoriei poate fi urmărită doar prin simpla citare a surselor scrise care amintesc de
existenţa jus Latii aplicabil diverselor comunităţi, dar şi din descrierea clară a statutului latinilor de către
Gaius. Vezi Gaius, lnstit„ I, 79; Plin. III, 2 3 , 24.
4 În special Alfoldy 1 966, 3 7-57. Se analizează nomenclatura cetăţenilor romani şi a necetăţenilor,
inclusiv latini, constatându-se că o diferenţiere mai evidentă se înregistrase doar în perioada Republicii şi
până la sfârşitul secolului I p.Chr.
5 Alfoldy 1 966, 56; Gardner 200 I, 220-224.
6 Vezi Marquardt 1 889, 84-86; De Martino 1 97 5 , 794-799.
7 Chastagnol 1 995a, 1 8 1 - 1 90; Chastagnol 1 995b, 89.
8
Nero, pentru locuitorii Alpilor Maritimi: Tac. Ann„ XV, 32.
9 Vespasian a fost cel care a acordat acest statut in c01pore tuturor cetăţilor din provinciile spaniole:
Plin . , III, 3, 30.
1
° Chastagnol l 995b, 90; Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994, I 097 - 1 098.
11
Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994, 1 098, n. 24.
]1
- Chastagnol l 995b, 99; L e Roux 1 994, 1 72.
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/eges acordate oraşelor din Baetica: Malaca, Salpensa1 3 , Basilipo 1 4 şi Imi 1 5 . De altfel, în /ex
Jmitana apare şi expresia de municipium Latinum, foarte rar întâlnită pe cuprinsul Imperiului 1 6 •
Dreptul latin a devenit pentru multe regiuni din Imperiu un instrument privilegiat de
promovare a elitelor locale1 7 • O distincţie între statutul locuitorilor din

municipia latina

şi cei

din

municipia civium Romanorum este cât se poate de evidentă 1 8 •
Hadrian a introdus o extensie a privilegiului jus Latii minus care se aplica până atunci,
noutate care permitea accesul mai facil la civitas Romana şi care a căpătat denumirea de jus
Latii maius. Acesta a început să fi e mult mai des uzitat, având consecinţe importante atât pentru
numărul de aspiranţi la cetăţenie, cât şi pentru calitatea lor19• În comunităţile care beneficiau de

cives Romani toţi cei care ajungeau în Senatul oraşului. În aşezările
care dispuneau de jus Latii minus puteau aspira la acest privilegiu doar notabilii care deţinuseră

ultimul statut puteau deveni

o magistratură în oraş, deci numărul potenţialilor cetăţeni romani era mult mai mic20. Situaţia
municipiilor din Africa este foarte interesantă. După o primă etapă, marcată de contribuţiile
deosebite ale lui Caesar şi Augustus, mai multe aşezări primesc dreptul latin, iniţial
de la Hadrian,

minus,

iar

Oraşului Gitghtis i-a fost acordat jus Latii maius de către Antoninus Pius,
unul dintre cei mai conservatori împăraţi2 1 • La fel, Vina devine municipium latin sub Commodus22.

maius.

Consecinţa directă a fost încetăţenirea mai multor autohtoni participanţi

la organizarea

comunităţii locale şi angrenarea lor în sistemul administrativ roman.
1 3 Pentru /ex Malacitana şi /ex Sa/pensana rămâne foarte important studiul lui Mommsen 1 905, 265-382,
la care, pentru Malaca, adaugă Spitzl 1 984.
1 4 Gonzales 1 983, 395-403 .
1 5 Legea a fost publicată de Gonzales 1 986, 1 4 7-243. Adaugă Galsterer 1 987, 1 8 1 -203 şi Galsterer
1 988, 78-90. Am numit aceste legi la plural, leges, pentru că nu agreăm ideea conform căreia ar fi existat
o singură /ex municipalis, poate databilă de la Caesar, din care ar fi rezultat toate celelalte legi ale oraşelor
promovate. Vezi discuţiile şi argumentaţiile contradictorii la d 'Ors 1 986; d 'Ors 1 988, pe de-o parte, şi
Galsterer 1 987, 1 8 1 -203, pe de altă parte.
16 Gonzales 1 986, 1 57 : cap. XXX, frg. I IIC, rândurile 38-39.
1 7 Cazul Africii este concludent. Cf. Briand-Ponsart 2005 , 1 06.
1 8 O diferenţă esenţială între cetăţenii romani şi cei latini este că, dacă cetăţenia romană se putea acorda
individual sau in corpore, cetăţenia latină era doar apanajul unei comunităţi şi nu se acorda cu titlul
individual. Astfel, când se vorbeşte de cives latini se au în vedere, întotdeauna, membrii unei comunităţi
cu acest statut juridic, şi nu persoane separate. Vezi despre acest subiect la Humbert 1 98 1 , 222 şi
Chastagnol l 995b, 93. Pentru opinia contrară, nesusţinută suficient, a se vedea la Grosso 1 965, 54 1 -560.
1 9 Clavel-Leveque 1 984, 1 72. Pentru obţinerea cetăţeniei romane de către locuitori din cetăţile de
drept latin după Hadrian şi asupra statutului obţinut de copiii rezultaţi din căsătorii mixte a se vedea
discuţia dintre Chastagnol 1 994, 2 1 7-227 şi Gascou l 999a, 294-300.
20 Gaius. Instit, I, 95. Vorbind despre acordarea cetăţeniei romane, juristul care a scris la jumătatea
secolului al II-iea ne oferă informaţii despre consecinţele dreptului latin asupra unui aspirant la cetăţenia
romană: Quod ius quibusdam peregrinis civitatibus datum est vei a popu/o Romano vei a senatu vei a
Caesare: .Acest drept latin este acordat cetăţilor peregrine fie de către poporul roman, fie de către Senat.
fie de către împărat". El mai adaugă apoi: aut maius est latium aut minus: maius est latium cum et hi qui
decuriones leguntur et qui honorem aut magistratum genmt. civitatem Romanam consecuntur: minus
latium est cum hi tantum qui aut magistratum vei honorem genmt, ad civitatem Romanam pen·eniunt:
. .Latii (jus) este fie maius, fie minus; latii este maius pentru cei care sunt aleşi decurioni şi pentru cei care
primesc o onoare sau o magistratură şi care aspiră la cetăţenia romană; Latii este minus doar pentru cei
care au primit o onoare sau magistratură după care să poată obţine civita.� Romana". Cf. Chastagnol 1 994. 2 1 8.
2
1 Cil VIII, 22707; Benabou 1 976, 42 l ; Zahrnt 1 989. 1 77- 1 80. Alte opinii amintesc de acordarea
dre�tului roman de la Antoninus Pius: Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994 I 004. n. 4 7.
•2 Veyne 1 958. 9 1 - 1 09.
.

,
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Prin prisma facilităţilor acordate locuitorilor care deţineau dreptul latin, municipia Latina
erau practic instituţii destinate fabricării de cetăţeni romani 23 . Aplicarea în provincii ajus Latii a
iscat discuţii aprinse şi continuă să suscite interesul specialiştilor. O teorie care s-a afirmat în
anii '60 ai secolului al XX-iea, promovată de C. Saumagne, a avansat ideea că în provincii jus
Lat ii a fost forma dominantă de statut juridic pentru comunităţile locale24 . Argumentele de care
se foloseşte respectabilul cercetător provin, în marea lor maj oritate, din oraşele africane. Teza
lui Saumagne, conform căreia nu existau municipia civium Romanorum în provincii, a fost
reluată şi reinterpretată de J. Gonzalez2 5 .
A. Chastagnol afirma că municipiile de cetăţeni romani extra-italici au rămas puţin nume
roase şi nu au fost create decât într-un interval de timp limitat, între epoca celui de-al doilea
triumvirat şi Claudiu. Până la reforma cenzitară a împăratului roman, toate cetăţile calificate drept
municipii erau locuite de cetăţeni romani 26 . Sau, altfel spus, abia municipiile rezultate după
Claudiu ar fi fost latine2 7 . Este o formă restrânsă a aceleiaşi teorii a lui Saumagne. Conform aceluiaşi
savant, dacă oraşele tindeau către statutul roman, ele deveneau automat coloniae romane, niciodată
municipia civium Romanorum28 . Şi totuşi excepţiile de pe teritoriul Imperiului nu lipsesc29 •
Imediat după apariţia teoriei lui Saumagne, numeroşi cercetători şi-au exprimat opiniile
contrarii . J. Gascou încearcă să destrame pe rând argumentele aduse de Saumagne şi susţinute
de alţi savanţi 30 . Concluziile la care ajunge Saumagne ar fi valabile, conform contestatarilor,
pentru Africa secolului al I i-lea p.Chr., când jus Latii a cunoscut o expansiune extraordinară în
această parte a Imperiului.
Opinii opuse au venit şi din partea lui P. Le Roux, care considera chiar că înainte de
Flavii nu se poate vorbi de municipii latine3 1 . F. Vittinghoff se situează, de asemenea, în tabăra
adepţilor acordării dreptului roman comunităţilor urbane provinciale 3 2 .
Discuţia este mult mai largă şi în ea s-au implicat mai toţi specialiştii în i storie socială
romană. S-a încercat găsirea unor tipare pentru oraşele latine de pe cuprinsul Imperiului. H .
Galsterer a identificat, î n acest sens, pentru oraşele din Occident u n posibil criteriu după care se
poate urmări dacă o comunitate era înzestrată cu jus Lat ii: lipsa duumviri quinquennales sau a

23 Gascou 1 986, 544; /ex Salpensana precizează clar că, la ieşirea dintr-o magistratură, un cetăţean
latin era înzestrat cu cetăţenia romană, împreună cu părinţii, soţia, copiii şi nepoţii: CIL II, 1 963, cap. XXI.
24 Saumagne 1 965. După mai multe studii despre Capsa şi Volubilis a dezvoltat această teorie. El
afirmă: „Cetatea, care sub Imperiu şi în afara teritoriului italic este denumită municipium este un oraş care
dispune de ius Latii". A fost susţinut încă de la lansarea ideii de către A. Piganiol în prefaţa la lucrarea
citată mai sus, dar şi înainte, de către Picard 1 959, 366. Critici au apărut în special la Gascou 1 97 1 , 1 331 4 1 ; Desanges 1 972, 35 3-373; Galsterer 1 972. 37-4 3 ; Garcia Femandez 1 998, 209-22 1 .
?5
- Gonzales 1 984, 5 5 - 1 00; Gonzales l 986a, 22 1 -240.
26 Chastagnol l 995b, 9 5 . Exemple ar fi Gades şi Italica din Hispania, Utica şi Volubilis din Africa.
-?7 Chastagnol 1 990, 5 74; Chastagnol l 995b, 96.
28 Chastagnol l 995b, 99. Un exemplu este Thuburbo Majus, municipiu de la Hadrian şi colonie de la
Commodus.
29 O colonie latină a fost identificată în Mauritania, la Icosium, de la Vespasian: Ortiz de Urbina, Santos
Yanguas 1 994, 1 00 1 ; Gascou 1 982, 1 59- 1 60. Tot în Africa, municipiul Gigthis a fost considerat de drept
latin de la Hadrian, iar explicaţia pentru inscripţia ce aminteşte pe Antoninus Pius drept conditor municipii a
fost că ar fi devenit municipium civium Romanorum: Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994, 1 004, n. 47.
3 0 G ascou 1 97 1 , 1 33- 1 4 1 ; Gascou 1 986, 5 4 1 -5 54.
3 1 Le Roux 1 986, 325-350; Le Roux 1 99 1 , 5 8 1 ; Le Roux 1 994, 1 72.
32 Vittinghoff 1 973, 85-92; Vittinghoff 1 977, 3-5 1 .
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altor cenzori sau magistraţi speciali care să se ocupe de cens. Î n comunităţile din Occident care
dispuneau de dreptul latin această sarcină ar fi căzut doar pe umerii duumvirilor33•
O altă interogaţie care apare des în lucrările de specialitate este dacă exista o relaţie
directă între obţinerea rangului de

municipium sau colonia şi acordarea statutelor juridice. Chiar

dacă, în multe cazuri, se poate vorbi de o simultaneitate34 , a fost dovedit faptul că cetăţile puteau
primi

jus Latii

înainte de a fi căpătat rang municipal3 5 • Menţinerea unor instituţii anterioare

promovării , cum este cazul sufeţilor din Lepcis Magna sau menţionarea unui

vetus,

ordo Singiliensis

care se data înainte de promovarea ca municipiu a oraşului Singilia Barba, reprezintă două

exemple care confirmă faptul că

municipia Latina conservă anumite norme şi legi, caracteristice
perioadei când erau doar civitates, deci înainte de obţinerea rangului3 6 .
Doar unele civitates peregrinae înzestrate cu acest drept ajungeau să acceadă la statutul
municipal sau colonial37•
Un alt aspect care ar merita urmărit mai în detaliu este schimbarea importanţei ierarhice
dintre

municipia şi coloniae.

Ne referim aici la pierderea prim-planului ierarhiei urbane de către

municipii în faţa coloniilor în perioada imperială. Una dintre cauzele acestei modificări ar putea
fi determinată de acordarea exclusivă a dreptului latin municipiilor. Este clar că, de vreme ce un

municipium din provincii putea fi înzestrat doar cu dreptul latin, se poate

vorbi de o devalorizare

a acestui termen. Municipi ile latine, care, conform opiniei lui Chastagnol, s-au afirmat după
Claudiu, aspirau către obţinerea statutului de oraşe cu drept roman, deci, implicit, doreau să
devină

coloniae. Volens nolens,

avea loc o permanentă competiţie între aşezări le provinciale, în

care se urmărea şi obţinerea de beneficii, dar şi creşterea prestigiului. În acest context, locuitorii
din municipiile de drept roman care se menţinuseră şi datau de dinainte de Claudiu, datorită
aceleiaşi perimări a sensului de municipium, tindeau, la rându-le, către statutul colonial38 .
Aşadar, o comunitate, după ce primea jus

Latii

şi devenea

municipium,

dorea obţinerea

cetăţeniei pentru toţi locuitorii . Este posibil să fi avut loc o avansare treptată, de la statutul latin
către cel roman, cu modificarea ierarhiei rangurilor, coloniile luând locul municipiilor, în
funcţie de interesele autorităţilor pentru o anumită comunitate, dar şi după zelul depus de
membri i acelei urbe.

D

G aI sterer 1 97 1 , 56; Galsterer 1 988, 8 1
Pentru exemple din Africa vezi Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994, mai ales 1 099- 1 1 09.
35 Nuanţe interesante ale acestui aspect regăsim la Mommsen 1 887- 1 888. 765-772 şi mai ales la Laffi
1 966, dar şi la Humbert 1 98 1 , 2 1 8-220. Astfel, aşezări de tipul civitates peregrinae sau populaţii din regiunea
alpină, o parte a Hispaniei sau din Galii au primit jus Latii fără a cunoaşte concomitent o avansare către
statutul municipal sau colonial. Î n schimb, în unele cazuri, ele deveneau gentes sau civitates adtrihutae
(atribuite) altor municipii sau colonii din preajma lor, iar locuitorii care puteau accede la magistraturile
din respectivele oraşe cărora le-au fost atribuite deveneau cetăţeni romani. Cu timpul . aşezări le adtrihurae
puteau deveni, la rândul lor, municipia sau coloniae.
36 Ortiz de Urbina 200 1 , 1 42- 1 49.
37 Chastagnol I 995b, 94.
3" Reamintim aici episodul evocat de Aulus Gellius ( X I V . 1 3 . 4 ). in care locuitorii oraşului I ta l ica.
devenit municipium de la Augustus, au cerut lui Hadrian. originar din această localitate. promo-. area către
statutul colonial. Adaugă Cil XI. 2699 şi CIL X I I . 1 856. De asemenea. localitatea Litica a cerut şi a prnrnt
aceeaşi onoare de a deveni colonie: Cil V I I I . U ! ! U .
34

.
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B.

Cazul oraşelor dunărene

Dacă pentru partea occidentală a Imperiului situaţia pare mai bine cunoscută, regiunea
Dunării de Jos este văduvită, din punctul de vedere al statutului j uridic al comunităţile urbane,
de informaţii concludente. Î n afară de particularităţile locale geografice, etnice şi de altă natură,
importanţa pe care a avut-o jus Lat ii pentru societatea romană în secolul al Ii-lea, în comparaţie
cu secolul I considerăm a fi o componentă care merită luată în calcul pentru regiunea în cauză 39 •
Pentru provincia Dacia, unde s-au făcut cercetări în acest sens, cel puţin în ultima vreme,
concluziile se îndreaptă către includerea tuturor comunităţilor municipale în categoria municipia
civium Romanorum40 . Interesant este că aparenta lipsă a oraşelor care beneficiau de dreptul latin
din provinciile dunărene este în contrast total cu cele occidentale. Argumentul principal este lipsa
unei reţele de aşezări de tip opidan, preromane, cum se întâlneşte în Occident, dar şi eliminarea
din structurile social-administrative a elitei locale4 1 . Î n plus, lipsa unei nomenclaturi specifice,
ca şi funcţionalitatea spaţiului din interiorul incintelor ar fi alte componente care au condus la
aceste concluzii.
Pe aceeaşi linie, Fr. Vittinghoff, unul dintre cercetătorii de marcă ai oraşelor din zona
dunăreană, a conchis că, în ceea ce priveşte provinciile dunărene, nu există nici o dovadă a existenţei
vreunui oraş de drept latin4 2 . În consecinţă, inclusiv ideea că nu ar mai exista municipii romane
după Claudiu ar fi eronată.
În ciuda acestui curent negativist, teoria lui Saumagne este admisă încă de unii cercetători
români care au reformulat şi reargumentat opini ile anterioare4 3 •
Pentru segmentul spaţial pe care îl avem în prim-planul cercetărilor noastre, dacă în cazul
coloniilor deduse de Traian, Oescus şi Ratiaria acordarea dreptului roman este indubitabilă, în
cazul celorlalte oraşe, municipia şi apoi colonia în cazul Viminaci um, este nevoie de o discuţie
mai largă. Trebuie să fixăm încă de la început ca terminus ante quem momentul 2 1 2, aplicarea
Constitutio Antoniniana, când nu se mai face diferenţierea dintre latini şi romani 44 •
Întrebarea este dacă celelalte comunităţi dezvoltate din aşezările preromane, de forma
civitates, sau cele avansate la rangul de municipia au beneficiat de dreptul latin sau de cel roman?
Argumentele principale împotriva existenţei dreptului latin în comunităţile din zona
dunăreană, cum am văzut şi în cazul Daciei, ar fi următoarele: neatestarea unor civitates care să
cunoască un grad suficient de romanizare şi care să primească acest statut juridic şi inexistenţa
unei nomenclaturi specifice, cu gentilicii care să derive din vechile nume, peregrine4 5 . Aspectul
incintelor şi funcţionalitatea spaţiului din interiorul oraşelor ni se pare un argument destul de
39

Ardevan 1 999, 299.
Ardevan 1 998, 1 09; Ardevan 1 999, 299.
4 1 Ardevan 1 999, 299. Opinii contrare întâlnim la Bogdan-Cătăniciu 1 99 1 , 59-67; Bogdan-Cătăniciu
1 993, 203-226, care consideră că Dacia a fost împărţită în civitates după cucerire, după modelul întâlnit în
mai multe regiuni ale Imperiului Roman. Aşadar, cu toate că epigrafie nu sunt semnalate civitates consti
tuite pe vechile structuri autohtone, arheologic ele nu pot fi negate. Mai vezi şi Cîrj an 1 999, 207-2 1 1 .
4 � Vittinghoff 1 973, 8 5 ; în acelaşi context a se vedea Ardevan 1 998, 1 07- 1 09.
r
) Suceveanu 1 977, 63-73 ; Suceveanu 1 998a, 1 03 .
44 Peregrinii continuă s ă existe ş i î n secolele lll-IV, însă nu cu acelaşi sens c a până î n 2 1 2. Cea mai
mare parte a lor provenea dintre barbarii din afara graniţelor imperiale. Erau acceptaţi în interior fie ca mână de
lucru, fie ca soldaţi. Vezi Demougeot 1 98 1 , 38 1 .
4 5 Ardevan 1 998, 1 09.
40
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relativ şi inconsistent din cauza diferenţelor evidente dintre organizarea comunităţilor locale în
diverse colţuri ale lumii romane, calate pe particularităţile geografice, etnice etc., dar şi a stadiului
precar de cercetare.
După cucerirea romană, provincia Moesia este posibil să fi cunoscut o împărţire a terito
riului său în

civitates,

iar unele dintre reşedinţele acestor unităţi teritoriale au participat într-un

fel sau altul la constituirea noilor oraşe. Arheologic, dispunem de unele elemente, chiar dacă nu
foarte consistente, care atestă o implicare activă a comunităţilor locale în alcătuirea structurilor
romane. În majoritatea aşezărilor dobrogene de pe linia Dunării, care au cunoscut o oarecare
dezvoltare în această perioadă, există suficiente informaţii despre coexistenţa autohtonilor cu

civitates, probabi l stipendiariae46 •
civitas Moesiae, aşa cum s-a văzut mai

cetăţenii romani în comunităţi de genul

Epigrafie, în Moesia

sunt atestate

sus, între Ratiaria şi

civitas Treballiae

şi

Oescus. Autorităţile romane controlau administrativ şi militar situaţia, dar existenţa unei
populaţii băştinaşe şi cooptarea sa în sistemul administrativ roman poate să fi fost o realitate.
Numele nu certifică de fiecare dată continuitatea şi există totodată şansa ca aceste forme de
organizare să fie întemeieri noi . Nu putem omite totuşi că şi Ptolemeu vorbeşte de o cetate a
tribalilor pe care s-ar fi constituit colonia Oescus, astfel încât această nouă

civitas,

credem noi,

s-a dezvoltat în relaţie directă cu o comunitate preexistentă47 • Aceeaşi situaţie o întâlnim la Ratiaria,
unde, după spusele aceluiaşi autor antic,

Colonia Moesorum

ar fi stat la originea formării

coloniei traianee48 • O foarte utilă dovadă a acestei continuităţi sunt materialele arheologice cu
caracter indigen descoperite în numeroase centre dunărene, dar mai ales morminte ale unor
aristocraţi indigeni care atestă menţinerea poziţiilor de frunte şi sub stăpânirea romană49. De
exemplu, la Oescus, de-a lungul unui drum roman din apropiere, s-au consemnat mai mulţi
tumuli funerari ai unor căpeteni i trace, probabil din epoca romană50• Bogăţia lor reflectă situaţia
social-economică a defuncţilor, dar şi prosperitatea regiunii în general, în diverse etape din
evoluţia oraşului. Inscripţia care certifică pe teritoriul dobrogean o

civitas A usdecensium,

localizată la Cetatea5 1 , locuită de traci sud-dunăreni, este, la rându-i, interesantă. Alte populaţii
care au fost aduse în Dobrogea, precum laii şi bessii52, apar în

viei

rurali cu aceleaşi drepturi ca

şi cetăţenii romani. Este drept că rolul acestor aşezări era destul de redus, dar este interesant că
au format şi comunităţi proprii precum
aleşi inclusiv

magistri

şi

quaestores

Aai:Koc; 7tupyoc;. s 3 .

Mai mult, dintre bessi şi lai erau

în cadrul acestor aşezări rurale. În două dintre satele cele

mai bine reprezentate epigrafie, aflate în teritoriul cetăţii Histria,

41\

vicus Quintionis54

şi vicus

Suceveanu, B am ea 1 99 1 , passim.
Ptol., I I I , 1 0, 5.
4" Ptol. , I I I , 9, 4.
4 9 Sugestia a fost oferită cu amabilitate de către profesorul R . Ardevan şi are la bază comparaţia cu
situaţia boiilor din Pannonia, din secolul I p.Chr. Vezi M6csy 1 974, 53-79 pentru situaţia populaţiei autohtone
în timpul stăpânirii romane din Pannonia şi Moesia Superior. La Noviodunum este deja bine cunoscută
necropola tumulară din secolele I-III situată în apropierea oraşului: vezi S imion 1 984; Simion 1 994.
50 T. I vanov I 987b, 1 69, n. 3 1 .
2
5 1 CIL I II, 1 443 7 ; AE 1 957, 3 3 3 . Pentru detalii a se vedea Suceveanu, Bamea 1 99 1 , 54, 83 , care o
consideră civitas stipendiaria. Ausdecensii sunt atestaţi doar epigrafie şi sunt traci sud-dunăreni sau chiar
daci aduşi în regiune la iniţiativa prefectului cohors I Cilicum.
52 Vezi pentru evoluţia
acestei populaţii trace, inclusiv în perioada stăpâniri i romane. la Taceva 1 99 7 .
1 99-2 1 O , mai ales 206-2 1 0.
H JSM I I . 378.
� ISM I. 324, 325, 326. 3 2 7, 3 2 8 , 330, 332.
47
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Secundini55 , procentul tracilor aflaţi în structurile de conducere ale acestor viei este însemnat.
De exemplu, dintre cei 1 7 primari consemnaţi pentru satul lui Quintus, 1 O sunt traci, adică
aproximativ 59%.
Recunoaştem că este imposibil în actualul stadiu de cercetare să evaluăm cu precizie
participarea autohtonilor în sistemul administrativ al noilor centre urbane romane . Şi, totuşi, este
greu de crezut că s-a intervenit din secolul I pentru suprimarea sau excluderea clasei conducă
toare indigene din toate structurile de conducere. Definitorie în rezolvarea acestei probleme
rămâne atitudinea acestei categorii sociale faţă de Roma. Reamintim că în Dacia ultimele
cercetări ar atesta că autohtonii au fost înlăturaţi şi participarea lor la administrarea oraşelor a
fost inexistentă.
Cât priveşte onomastica din oraşele de pe linia Dunării de Jos, ar trebui efectuată o evaluare
mult mai amănunţită decât putem realiza noi în această lucrare. Oricum, la nivelul Imperiului,
din câte cunoaştem, neromanii, care se disting în inscripţii, în general, printr-un singur nume
urmat de numele tatălui la genitiv, sunt net inferiori numeric cetăţenilor romani, care au tria nomina,
respectiv duo nomina din secolul al Ii-lea (nomen şi cognomen) 56 . Avem situaţii concludente în
Occidentul Imperiului, unde cantitatea de inscripţii este superioară5 7 • De exemplu, în Gallia
Narbonensis, în oraşul Riez, sunt consemnaţi, conform acestui criteriu onomastic, 28 de cetăţeni
şi 14 necetăţeni; la Antibes în schimb, este doar un nume de origine peregrină şi 1 72 de cetăţeni .
Concluzia este că acest ultim oraş a primit destul de repede dreptul roman, motiv pentru care
toţi locuitorii au putut beneficia de cetăţenie romană 5 8 . Î n alte oraşe din regiune numărul necetă
ţenilor este destul de însemnat: la Nîmes 1 1 8, la Voconces 52, la A ix 1 0, la Apt 1 0, la Carpentras
? 59 . Î n fapt, aceştia ar constitui categoria de cives Latini evocată de mai multe legi municipale60 •
Nu trebuie omis, totuşi, şi faptul că uzurpările de tria nomina de către necetăţeni erau
curente . Acest proces era destul de dificil în comunităţile mici, dar faptul că împăraţii chiar se
văd nevoiţi să ia măsuri drastice6 1 demonstrează că fenomenul era extins. În condiţiile date, nu
ştim în ce măsură acest criteriu este unul hotărâtor pentru a aprecia numărul de cetăţeni latini
sau romani dintr-o comunitate latină.
Aceste abuzuri suntem siguri că aveau loc cu o şi mai mare intensitate în provinciile
mărginaşe, aşa cum erau şi Moesiile. O rezervă avem în cazul comunităţilor mai mici, pentru că
riscul ca aceste delicte să fie deconspirate era foarte mare.
Mai mult, într-o comunitate în care există categorii juridice diverse, nomenclatura specific
romană nu desemnează automat cetăţenia romană a întregii comunităţi 62 . De exemplu, latinii
junieni se pare că aveau aceeaşi nomenclatură ca şi romanii şi erau uşor de confundat dacă s-ar

JSM l, 342, 345, 34 7.
Femeile erau denumite lot prin duo nomina, gentiliciu şi cognomen.
5 7 Vezi pentru o statistică interesantă în Germanii şi Galii, cu criterii metodologice riguroase, Dondin-Payre,
Raefg sael-Charlier 200 1 , I-XXII. Pentru Africa a se vedea Dondin-Payre 1 98 1 , 93- 1 32.
8
Chastagnol l 995b, 1 O 1 .
59 Chastagnol l 995b, 1 0 1 .
60 În legea oraşului Malaca (paragraful 45) se amintesc cives Romani Latinive, la fel ca şi în Tabula
Siarensis (AE 1 984, 508), iar în /ex Jrnitana apare municeps Latinus (AE 1 986, 333, paragraful 28).
6 1 Suet..
C/aud. , 25, 7 : peregrinae condicionis homines vetuit uswpare Romana nomina dumtaxat
gentilicia.
6 2 Gardner 200 1 , 220.
55
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urma doar acest criteriu63 • Din secolul a l II-iea, după ce s e aplică jus
perioada care contează pentru regiunea Dunării de Jos, nomenclatura
apropiată de cea a

cives Romani,

Latii maius, adică exact
cives Latini devine foarte

denumirea de tip peregrin dispărând treptat64. Diferenţele se

pot sesiza din alegerea unor gentilicii imperiale de către cetăţenii cu drepturi depline, în timp ce
latinii îşi alegeau singuri numele, situaţie întâlnită până în

2 1 2.

Mai degrabă, pe baza nomenclaturii întâlnite în societăţile urbane, se poate demonstra duali
tatea care se înregistra într-un oraş latin, convieţuirea dintre latini şi romani, dintre păstrătorii
cutumelor şi cei care au îmbrăţişat legile romane. Trebuie să ţinem cont şi de un alt fapt foarte
important pentru zona noastră, evidenţiat de mai multe ori pe parcursul acestui studiu: posibili
tăţile de a depune inscripţii, unul dintre principalele mij loace de a cunoaşte nomenclatura locuito
rilor, erau destul de reduse în zonă. În plus, cei care d ispuneau de averi însemnate şi care îşi
permiteau să şi depună astfel de monumente erau cetăţenii romani65• Majoritatea covârşitoare a
inscripţiilor depuse se datează la sfărşitul secolului al II-lea şi la începutul celui următor. Dacă
admitem aplicabilitatea jus

Latii maius

pe linia Dunării de Jos, în perioada de după Hadrian şi

până la Severi, numărul cetăţenilor romani trebuie să fi crescut simţitor, date fiind repercusiunile
statutului asupra locuitorilor din aşezările vizate. Argumentele prezentate justifică, ce-i drept,
parţial, lipsa unor nume de factură neromană în structurile de conducere din oraşele studiate. Prin
urmare, absenţa unor nume peregrine din inscripţii nu certifică neapărat lipsa statutului latin.
În vederea excluderii totale a contribuţiei aşezărilor autohtone la constituirea oraşelor
romane trebuie să dispunem de dovezi pentru

deductio

de

municipia,

situaţie care pe cuprinsul

Imperiului apare doar o singură dată şi cu destule semne de întrebare. Este foarte interesantă o
inscripţie care menţionează pe Antoninus Pius ca şi

conditor municipii,

în Africa, în cazul

municipiului Gigthis. Oraşul a fost considerat de drept latin de la Hadrian, din cunoştinţele
noastre fi ind unica menţiune despre întemeierea unui municipiu prin

deductio 66 •

Un studiu de caz interesant este Tropaeum Traiani. Discuţiile cu privire la statutul de muni
cipiu ne-au atras atenţia asupra unor aspecte foarte interesante legate de acordarea dreptului roman
sau latin.
Funcţionând ca o

civitas peregrina de

la reorganizarea regiunii de către Traian, este foarte

posibil ca să i se fi acordat dreptul latin. Dacă pentru o parte a istoriografiei titulatura de Traian enses

Tropaeenses

ar fi fost o dovadă a recunoaşterii statutului municipal, opinie care nu poate fi

argumentată solid, părerea noastră este că de fapt ar fi vorba de acordarea jus

Latii

de către

Traian. Locuitorii aşezării îi erau recunoscători împăratului, autointitulându-se astfel fără a
vorbi de o ascensiune atât de rapidă a oraşului la rangul municipal67 .

6� Plin. Sec., Ep. , X, 1 04. Cf. Gardner 200 1 , 224. Despre această categorie de latini, care. con fo rm lui
Gaius, /nstit., III, 56, provenea dintre liberţii incluşi în coloniile latine prin dispoziţii succesive din /ex
Ae/ia Sentia (în anul 4 p.Chr. ) şi /ex Junia Norhana ( 1 9 p.Chr. ), a se vedea amănunte în Humbert 1 98 1 .
209-2 1 7 şi Barja de Quiroga 1 999, 4 1 1 -4 1 6.
64 Alfoldy 1 966, 57 .
6 5 Excepţii se regăsesc totuşi pe cuprinsul Imperiului. Vezi la Chastagnol 1 9 94, 227.
M Ortiz de Urbina.. Santos Y anguas 1 994, l l 04; Briand-Ponsart 2005. I 06. Fiind o inscripţie fragmentară.
există şi posibilitatea ca elementele grafice să provină de fapt din două inscripţii. ceea ce ar anula şi
singura dovadă a existenţei unui conditor municipii.
1
6 Pentru discuţii despre statutul oraşului vezi şi Cîrjan 2004. 5 1 -59. Cele două inscripţii de la Tropaeum
Traiani care ar atesta mai mulţi magistraţi cu nume de factură peregrină nu sunt destul de convingătoare.
dar concluziile logice pe care le formulează în final sunt interesante .
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Ideea obţinerii jus Latii înainte de municipalizarea oraşului ar justifica denumirea generică a
membrilor comunităţii, fără să vorbim de municipalizare de la Traian, într-o epocă în care abia
se închegau structuri le administrative romane în zonă. Accederea la statutul municipal a putut
surveni, cel mai devreme, din timpul domniei lui H adrian, iar cel mai târziu la venirea pe tron a lui
Marcus Aurelius, comunitatea beneficiind deja dejus Latii. Nu putem şti dacă până la edictul lui
Caracalla din 2 1 2 oraşul a beneficiat de civitas Romana, asta presupunând o evoluţie către statutul
colonial 6 8 .
Problema instituţi ilor municipale este o altă componentă care a suscitat interesul în ideea
descoperiririi unei tipologii pentru oraşele latine. Absenţa quinquennales din structurile de
conducere ale oraşelor a fost considerată un astfel de criteriu69 . Cât priveşte principalele oraşe
unde dispunem de informaţii despre magistratura supremă, Viminacium, Durostorum, Tropaeum
Traiani şi Troesmis, în toate avem unul sau mai mulţi duumviri quinquennales 70 , fapt care
pledează pentru existenţa unor comunităţi de drept roman. Dacă avem în vedere faptul că într-o
colonie de drept roman precum Oescus nu avem nici un astfel de magistrat din cei opt
consemnaţi până acum, nu ştim în ce măsură acest aspect este un factor determinant. Trebuie să
menţionăm că şi alte opinii bazate pe reprezentarea instituţională, care considerau că oraşele
conduse de quattuorviri ar fi de constituţie latină, s-au dovedit insuficient argumentate 7 1 •
În concluzie, credem că cel mai important criteriu în a aprecia dacă o comunitate a putut primi
jus Latii rămâne contribuţia autohtonilor la reorganizarea aşezării pe temeiuri romane. Atestarea
unor astfel de comunităţi băştinaşe, coroborată cu identificarea arheologică a unor mărturii care
dovedesc continuitatea în sau în preajma oraşelor a elementelor autohtone, peregrine, de fapt deve
nite latine, sunt în măsură a fi folosite drept argumente viabile. Nu căutarea unor nume autohtone
între elitele locale ar trebui să fie prioritatea, ci identificarea supravieţuirii ideii de „dublă patrie"
amintită de Cicero 72 , prin care individul aspiră la obţinerea cetăţeniei, dar nu îşi uită originea.
Juridic vorbind, această dublă identitate se regăseşte prin aplicarea dreptului latin, aşa cum
credem că s-a întâmplat pe cuprinsul Imperiului din momentul în care expansiunea romană a
cunoscut limitele maxime. Aulus Gellius vedea în cetăţenii romani din municipii, şi credem noi,
în acelaşi context, cives Romani ex municipiis legibus suis et suo iure utentes, arătând prin aceasta
caracterul roman al municipiului, dar, totodată, asocierea celor două tradiţii, romană şi indigenă73 .
Părerea noastră este că a existat în structura urbană romană de la Dunărea de Jos o evolu
ţie care a permis acordarea statutului de cetăţi latine anumitor comunităţi în curs de romanizare. Nu
avem nici un fel de informaţii dacă din secolul al II-iea promovarea municipiilor latine se putea
face doar în colonii şi nu în municipii romane, aşa cum s-a afirmat 74 • Oricum, o comunitate,
civitas, după ce a primit dreptul latin, putea să aspire la statutul municipal, ca o distincţie
onorifică suplimentară. Din păcate, sursele nu sunt foarte generoase şi numeroase semne de
întrebare rămân încă până la decoperirea unor legi municipale explicite.

68

Coloniae Latinae sunt atestate destul de rar în perioada imperială, dar ele existau totuşi. Vezi cazul
oraşului Icosium, de la Vespasian: Ortiz de Urbina, Santos Yanguas 1 994, 1 00 1 ; Gascou 1 982, 1 59- 1 60.
69
Galsterer 1 988, 8 I .
70 A se vedea în capitolul al IV-iea.
71 d'Ors 1 986, 97.
72 Cic., Leg. , II, 2 5 .
7 3 L e Roux 1 99 1 , 574 afirmă acelaşi lucru, dar c u precizarea că predomina traditia
romană.
.
�
Chastagnol l 995b, 99.
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ANEXĂ
INSTITUTULE DIN COMUNITĂTILE RURALE ALE MOESIEI INFERIOR
.

.

A. Introducere
Imperiul Roman era structurat pe o reţea urbanistică bine închegată, dar şi pe forme de
organizare semiurbană şi rurală variate şi complexe.
Infiltrarea civilizaţiei romane în structurile urbane şi rurale este în strânsă legătură cu
procesul de romanizare. Este aproape unanim acceptată ideea că oraşul a constituit un focar de
răspândire a civilizaţiei romane în provincii, dar nu se poate vorbi de romanizare efectivă fără ca
valorile romane să fi pătruns în lumea satului, loc în care se confruntau cu un conservatorism
accentuat.
Funcţionarea satelor presupunea alegerea sau numirea de către o autoritate superioară a
unei structuri de conducere. Î n afară de localităţile care făceau parte din territoria oraşelor
romane studiate, puse în discuţie în capitolele lucrării, considerăm necesară crearea unei imagini
de ansamblu a tuturor comunităţilor rurale din Moesia Inferior. Pentru câteva dintre aceste
structuri dispunem chiar de organismele de conducere, ceea ce ne oferă posibilitatea de a le
analiza detaliat.
O problemă de actualitate este încadrarea în categoria magistraţilor a deţinătorilor
funcţiilor de conducere din aceste comunităţi rurale 1 : magistri, aediles2 sau quaestores. M.
Dondin-Payre constată că, în cea mai mare parte, persoanele care sunt denumite prin nume unic,
eventual cu filiaţia, se referă la ,,responsables de viei et pagi"3 • Prin urmare, sunt acei membri ai
societăţii locale fără cetăţenie romană şi care nici nu aveau şanse reale de a o obţine curând.
Cert este că ei se remarcau ca membri ai elitei locale, se distingeau din masa de locuitori, în
fruntea căreia se aflau. Consecinţa directă era că dispuneau de anumite privilegi i, dar şi de
prestigiul la care puteau aspira din postura lor. Poziţia socială era, probabil, una destul de
importantă în interiorul comunităţii, dar imaginea lor în faţa contemporanilor vremii nu era una
echivalentă cu cea a unor magistraţi urbani sau, şi mai puţin, cu aceea a elitei din capitală.
Interesant este sarcasmul pe care Martial îl foloseşte cu succes când un om sărman care dorea să
imite un consul roman obţine ,,măreţul" post de magister vici4 . Cu toate aceste contraargumente
folosite din ce în ce mai des în istoriografie, pe parcursul lucrării îi vom numi totuşi magistraţi,
mai ales că, în provinciile Moesia Inferior şi Superior, rezultă că mulţi dintre ei erau cetăţeni
romani sau tindeau către obţinerea acesteia. În plus, ca şi în cazul magistraţilor urbani, sunt aleşi
ai comunităţii locale dintre membrii elitei locale, cu putere executivă şi judecătorească. ceea ce
1
2

A se vedea discuţia la Tarpin 2003, 25 7-258 şi n. I .
AceastA funcţie este rar întâlnit! în c azul viei-lor . Vezi un C. Amatius Pateminus. aedi/(is) 1·i/wn(o111mJ
Agied(icensi11m): Cil XIII, 2949.
3 Dondin-Payre 1 999, 1 46. Autoarea are în vedere situaţia din Galii. în special.
4 Mart., 1 0, 79, 7-8.
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nu afectează legalitatea şi prerogativele lor. Totuşi, originea lor pe cuprinsul Imperiului era de
obicei inferioară (liberţi sau fii de liberţi)5 .
B.

Satele din Moesia I n ferior

Vicus Celeris
Satul Vadu este aşezat la circa 1 0 km de Histria şi a fost identificat cu vicus Celeris, după
numele întemeietorului său6 . Ulpius Ulpianus (tabelul XXIV, nr.5 ) este singwul magister cunoscut
din acest sat pentru anul 1 77 7 . Şi totuşi, este foarte posibil ca structura de conducere să fie
formată din doi primari, ceea ce ar fi mai aproape de spiritul instituţiilor romane. Din nefericire nu
dispunem de informaţii nici despre alte posibile magistraturi . Dedicaţia este către Jupiter
Optimus Maximus şi Junona Regina, pereche des întâlnită în teritoriul histrian. Cetăţenia
romană a fost obţinută de familia acestui magistrat în timpul lui Traian sau imediat după acesta.
_
Vicus C/ementiani
Vicus Clementiani sau Clementianum a fost localizat iniţial în localitatea Mihail
Kogălniceanu, aproape de Constanţa, pentru ca apariţia unor noi mărturii epigrafice să plaseze
aşezarea aproape de Ulmetum.
Cert este că satul lui Clementianus avea în frunte magistri cetăţeni romani, chiar cu gentilicii
imperiale, Aelius Aelianus, şi Flavius Ianuarius (tabelul XXIV, nr. 6 şi 7), care şi-au îndeplin it
sarc inile în doi ani consecutivi, 1 95 şi 1 96. Primul dintre ei este denumit magistratus, în loc de
magister. Această confuzie este des întâlnită în inscripţiile din Dobrogea, atât în vicus Quintionis, cât
şi în vicus Secundini. Reamintim că acestor conducători de viei rurali le este contestată calitatea de
magistrat, fiind consideraţi doar deţinători de funcţii fără o valoare juridică reală. Poate tocmai
această frustrare i-a determinat să „greşească", denumindu-se astfel.
Din inscripţii reiese că acest vicus, ca şi cel de la Ulmetum, aproape de care se situa, avea
un singur magister în fruntea administraţiei, care îşi exercita sarcinile pe perioada unui an. În
afară de romani, în sat trăiau şi peregrini aşa cum o arată şi o inscripţie unde este amintit un
Castus al lui Mucapor a vico Clementiano 8 .
Ambele inscripţii sunt adresate lui Jupiter Optimus Maximus şi pro salute lmperatoris
(Septimius Severus).
Vicus Hi. . .
Cocceius H ilus 9 (tabelul XXIV, nr. 8), primar a l unui vicus cu nume incomplet, a fost
descoperit la Dorobanţu, jud. Constanţa. Satul făcea parte, probabil, din teritoriul Capidavei.
Numele satului ar putea fi acelaşi cu al dedicantului. Nu se cunosc detalii despre eventuale alte
magistraturi.
5

Tarpin 2003, 260 - 262.
Bounegru 1 99 1 , 91 nu este de acord cu locaţia, precizând că această localitate nu a fost încă identificată.
7 Interesant este că tot un Ulpius Ulpianus este consemnat pe un altar votiv descoperit la Neatârnarea,
sat din comuna Beidaud, judeţul Tulcea: Baumann 1 984, 232 -233. Acest sacerdos a depus un altar dedi
cat lui Silvanus, divinitate de origine italică, zeul pădurilor, păşunilor, casei, proprietăţilor rustice, la 1
iunie 240 p.Chr. De obicei, se depuneau astfel de monumente în zonele rurale şi de Rosalii, când se serba
şi ziua acestei divinităţi.
8
Cil III, 7565.
9 Hilus este un cognomen grecesc derivat din H elius-Helios. JSM V, 6, p. 28. La Capidava mai sunt
atestate şi alte personaj e cu acest nume, JSM V, 29, 30, ca şi la U lmetum, JSM V, 73.
6
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Vicus Narcissiani 10
Este un alt vicus din teritoriul oraşului Tomis, dar care nu a fost identificat cu certitudine.
Cel mai probabil ,se afla la Cocoşu, jud. Constanţa. Pontianus Valerius (tabelul XXIV, nr. 9), ca
mai toţi magistri viei din zonă, a închinat acest monument lui Jupiter Optimus Maximus şi în
sănătatea împăratului.
Vicus Novus
Menţiunea acestui vicus este destul de incertă, având în vedere faptul că nu dispunem
decât de o dovadă fragmentară. Inscripţia, citită de Gr, Tocilescu, aminteşte de c(ives) R(omani)
v(eterani) Viconov(enses/ 1 , variantă reconfirmată apoi de R. Vulpe1 2 • Th. Mommsen a reana
lizat monumentul şi a oferit interpretarea c(ives) R(omani) v(eterani) vico Nov(ioduni/ 3 • V.
Pârvan a ales varianta cu vico Nov. , bazându-se pe faptul că la Babadag s-a dovedit arheologic
existenţa unei aşezări romane14 • Gh. Ştefan vedea acest vicus Nov(us) undeva pe Valea Taiţei,
dar până acum doar o identificare cu Babadagul este argumentată1 5 • Î n aceste condiţii, cel mai
probabil, acest vicus făcea parte din teritoriul cetăţii lbida, la fel ca şi alte aşezări rurale din
zonă, cercetate mai mult sau mai puţin sistematic16• Din păcate, stadiul cercetării cetăţii aflată pe
râul Slava este abia la început, iar despre existenţa şi organizarea cetăţii în primele trei secole
ale erei creştine nu ştim decât foarte puţin 1 7 •
Pentru anul 1 78 sunt consemnaţi Silvius Casius şi Piso , magistri (tabelul XXIV, nr. I O
şi 1 1 ), alături de Caius Alexander, quaestor (tabelul XXV, nr. 1 ). Era formula de conducere
administrativă, care includea un colegiu de doi magiştri plus un chestor, întâlnită în anumite
aşezări rurale dobrogene.
. . .

Vicus Petra
Situat la circa 4 km de Slava Rusă (jud. Tulcea), vicus Petra are câteva caracteristici
interesante. Mai întâi, este singurul sat în care se redă explicit o formulă administrativă formată
din doi magistri şi doi quaestores. Aelius Geminus şi Nymphidus Maximus1 8 (tabelul XXIV, nr. 1 2
şi 1 3 ), alături de chestorii Cassius Primitivus 1 9 (tabelul XXV, nr. 2) şi Ulpius Romanus (nr. 3)
constituie structura de conducere pentru un an. Aşa cum aminteam mai sus, colegialitatea este
foarte posibil să se fi întâlnit în toate aşezările rurale din regiune, dar puţine inscripţii sunt în
măsură să ne lămurească în acest sens.

1 0 Numele satului ar proveni, conform lui V. Pârvan şi confirmat de editorul JSM II, de la numele unui
sclav de vază, actor sau villicus, sau de la un libert.
1 1 Tocilescu 1 900, 203, nr. 27.
2
1 Vulpe 1 938, 1 8 1 , n. 4.
1 3 Cil III, p. 2670.
14 Pârvan 1 9 1 2- 1 9 1 3, 505, n. 1 0.
1 5 Ştefan 1 958 . 3 1 7. Preferăm varianta vicus Novus, plasat la Babadag, în locul interpretării editoarei
ISM V, 233, p. 25 l . vicus Noviodunum, dat fi ind faptul că nu există nici o dovadă că inscripţia ar fi fost
adusă de la Noviodunum. Vezi pentru varianta Noviodunum şi Bounegru 1 99 1 , 96-97, nr. 22.
1 6 Opaiţ 1 989, 364 ; pentru un vicus Bad. . . care ar fi existat în teritoriul Ibidei. a se vedea şi Vizauer.
Paraschiv, Micu 200 1 , 1 44- 1 45 .
1 7 Pentru statutul acestei aşezări, Al. Suceveanu este d e părere c ă a r fi putut fi o ch·itas stipendiaria:
Suceveanu 1 977, 7 1 -72.
1 " Pentru Nymphidus, vezi Schulze 1 99 1 , 5 1 8, n. 2.
19 Pentru Cassius. vezi Onmasticon II, 4 1 , iar pentru Pri mitivus, a se vedea Onomasticon II I. 1 5 9- 1 60
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Monumentul epigrafie evocă construirea unei băi publice din contribuţia sătenilor şi nu
din cea a conducătorilor acestui sat. Este interesant de remarcat că, în marea majoritate a
cazurilor, nu doar în regiunea care ne preocupă, dar în ansamblul Imperiului, magistri viei nu
fac donaţii importante, aşa cum sunt obligaţi să facă magistraţii oraşelor. Acesta este unul dintre
elementele determinante pentru cei care văd în aceşti conducători locali doar posesorii unor
funcţii fără importanţă juridică. Nu este mai puţin adevărat că nivelul de bogăţie al membrilor
unei elite rurale nu se poate compara cu disponibilităţile notabililor de la nivel urban. De aici şi
faima mai mare a ultimilor.
Numele magistraţilor sunt romane, iar scri itura, în general, s-a făcut într-o limbă latină
corectă. Dedicaţia este adresată împăratului şi nu vreunei divinităţi oficiale, aşa cum am întâlnit
în alte situaţii de până acum.
Vicus Quintionis
Este cea mai bine cunoscută aşezare rurală din punct de vedere al reprezentativităţii
membrilor administraţiei locale 2 0 . A fost identificat cu satul S inoe (fost Casapchioi), în teritoriul
cetăţii Histria.
Formularul dedicaţiilor este unul clasic pentru mai toate documentele. Sunt doi magistri,
dintre care unul este cetăţean roman, iar celălat peregrinus, alături de un quaestor care, de obicei,
este roman. Totuşi, câteva cazuri interesante merită unele adnotări.
Aelius Bellicus (tabelul XXIV, nr. 1 4) este menţionat în două inscripţii cu funcţia de
magister, dar la un interval de opt ani . Se confirmă, astfel, şi în mediul rural, practica iteratio
valabilă la magistraţii urbani. Colegul său este Mucaporus al lui Ditugetus (nr. 26), care era un
membru al comunităţii Bessi lor. De altfel, inscripţia este dedicată de către veterani et cives
Romani et Bessi consistentes. Formula m ixtă se întâlneşte în cele mai multe situaţii . Adaptabilă
la realităţile regionale, această formă de conducere punea alături pe cei cu avantaje j uridice şi
restul locuitorilor care, din punct de vedere politic, erau plasaţi la acelaşi niveI2 1 • Venirea în
Dobrogea a bessilor2 2 , ca şi a lailor3 , traci de la sud de Dunăre, s-a făcut în condiţii necunoscute
de noi până astăzi 24 . Cert este că aceştia convieţuiau cu cetăţeni i romani şi cu veteranii stabiliţi
în comunităţile săteşti. Nume precum B izienis, Derzenus al lui Aulupor, Derzenus al lui Bitus,
Durisse al lui Bithus2 5 , Brinus, Mucatralus al lui Dolus sunt tot atâtea exemple de traci angrenaţi
în conducerea satului care-i găzduia, sau de membri ai familiilor acestor magistri.
Şi chestorul Claudius Ianuarius (tabelul XXV, nr. 6, dar şi tabelul XXIV, nr. 1 7), întâlnit
în formula administrativă din 1 6 7 alături de acei magistri susmenţionaţi, a evoluat interesant
într-un cursus honorwn ipotetic, neconfirmat până acum în mediul rural. El devine magister în
intervalul 1 70- 1 74, alături de T. Lupus (tabelul XXIV, nr. 25). Această ultimă inscripţie este
dedicată lui Jupiter Optimus Maximus şi Junonei Regina, dar şi pro salute Imperatoris, civitatis
2 0 Lambrino 1 948, 3 1 9 -346.
21
Sherwin-White 1 973 , 270.
22
Pentru această populaţie întâlnită în vicus Quintionis, ca şi în vicus Ulmetum, vezi Sarafov 1 969,
1 4 1 - 1 50; Suceveanu 1 97 1 , 1 5 7- 1 58; adaugă Zaharia, Suceveanu 1 97 1 , 567-578 şi Avram 1 984, 1 64 - 1 65 .
Vezi pentru o tratare detaliată la Bounegru 1 997, 1 1 5 - 1 20, dar pentru comunităţile d e bessi din Moesia
Inferior şi istoria lor a se vedea Taceva 1 997, 1 99 -2 1 O.
23 Despre identificarea lailor cu laiaioi menţionaţi de Tucidide vezi Pârvan 1 925, 244; Despre rolul pe
care aceştia l-ar fi îndeplinit a se vedea Suceveanu 1 98 1 , 605 -6 1 4
24 Câteva ipoteze vezi în Bounegru 1 997, 1 1 5, n . 1 ş i 2 .
2
5 Atât numele cât şi patronimicul sunt trace.
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et regionis Histriae. Este interesantă această dedicaţie tocmai pentru că se aminteşte oraşul şi
regiunea de care depindea acest vicus26 •

Sulpicius Narcissus (tabelul XXIV, nr. 29) şi colegul său, Derzenus al lui Aulupor (nr. 1 8),
sunt menţionaţi ca magistrates în loc de magistri.
Iulius Florus (nr. 22) poartă nume autentic roman, în timp ce colegul său, împreună cu
care funcţiona în anul 1 77, Derzenus al lui Bitus (nr. 1 9), are atât numele cât şi patronimicul
trace. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi pentru Mucatralus al lui Dolus 27 (nr. 27) sau Durisse al
lui Bithus (nr. 20).
Mai interesantă este situaţia lui Valerius Cutiunis 28 (nr. 30), coleg cu Ti. Firmus (nr. 2 1 ),
nume evident roman. Primul poate fi un trac romanizat.
Iulius al lui Geminus (nr. 23) şi Genicius al lui Brinus29 (nr. 24) constituie un alt cuplu de
magistri din vicus Quintionis. Numele primului, roman, este redat după maniera greacă, cu
gentiliciul Iulius şi patronimic în loc de cognomen. Colegul său are un nume italic, dar pe filiaţie
tracă.
Data de 1 3 iunie, când sunt depuse marea majoritate a acestor inscripţii, era sărbătoarea
trandafirilor, Rosa/ia, şi sărbătoarea morţilor3 0 • Această dată este prilej de depunere de ofrande
şi de închinat la anumite zeităţi precum Nimfele, Silvanus, dar mai ales către Jupiter Optimus
Maximus şi Junona, aşa cum se întâmplă în inscripţiile prezentate.
Prin urmare, sunt menţionaţi 1 7 magistri din intervalul 1 3 6- 1 76. Ţinând cont de faptul că
unul dintre ei a fost reales şi că sunt câte doi pentru fiecare an, înseamnă că avem reprezentaţi
nouă ani , adică avem un procentaj de 22,2 %. Este, fără îndoială, cea mai mare reprezentati
vitate a unei instituţii, fie ea urbană sau rurală din Moesia Inferior.
În satul lui Quintus chestorul nu lipseşte din nici o inscripţie ce aminteşte structura
administrativă. Î n marea lor majoritate sunt cetăţeni romani : M . Cocceius Firmus3 1 (tabelul
XXV, nr. 5), Claudius Ianuarius (nr. 6), Cocceius Phoebus (nr. 7), Flavius Secundus (nr. 9),
Terentius Matemus (nr. 1 1 ) . Nu lipsesc totuşi nici excepţiile: Frontus Burtsitsinus32 (nr. l O) sau
Dotu al lui Zinebtus33 (nr. 8).
Vicus Sc .ia
Şi acest vicus este greu de identificat după nume datorită stării precare a monumentului
care ni-l face cunoscut. Ar putea fi vicus Scaptia3 4 . Localizarea sa la Palazu Mare, jud. Constanţa, în
..

2�

Pentru regia Histriae a se vedea Bărbulescu 200 1 , 32-3 5 .
Pentru Mucatralis, nume des întâlnit p e teritoriul Dobrogei, vezi Pârvan 1 923, 6 8 . Pentru Dolus s au
Doles vezi Tomaschek 1 894, 34-3 5 .
8
2 Acest personaj era probabil şi el roman, dar de origine tracă. A se vedea pentru cognomenul sau
patronimicul Cutiunis Tomaschek 1 894, 5 1
29 Genicius este un nume italic : Pârvan 1 923, 65 . Î n schimb , tatăl său, Brinus. era un bess roman i 1 a t :
Russu 1 967, 96.
3 0 Pentru ri � alurile care se îndeplineau cu ocazia acestei sărbători anuale vezi Alexandrescu-Vianu
1 977, 1 39- 1 44 . ln general, vezi Perdrizet 1 900, 299-300.
11 Vezi pentru un studiu detaliat asupra personajului Birley 1 93 3 - 1 936. 363-367. Cocceii sun t î n t â l n i ţ i
foarte des în Moesia lnferior: Onomasticon 11, 6 7.
32 Pârvan 1 923, 76-78.
D Pârvan 1 923, 69-7 1 .
·1 4 Tocilescu 1 900, 1 07- 1 08, nr. I ; C/l l l l, 7536; /SM ll, 1 3 7.
27
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teritoriul cetăţii Tomis, este acceptată ca fi ind cea mai veridică35 • Primarul acestui sat,
Apollonius Dadae 3 6 (tabelul XXIV, nr. 3 1 ) , purta un nume grecesc, dar patronimicul era trac.

Vicus Scenopesis
Acest vicus se găsea în teritoriul Capidavei, în apropierea cetăţii.
Ebrenus 3 7 este singurul nume cunoscut al unui magister al satului (tabelul XXIV, nr. 32).
Dedicaţia este făcută lui Jupiter şi în sănătatea împăratului Antoninus Pius şi a cezarului Lucius
Verus. A doua inscripţie este lacunară şi nu ne oferă alte detalii despre personajul care deţinea
magi stratura (nr. 3 3 ) .
Vicus Secundini
Este al doilea sat ca reprezentare din Dobrogea3 8 . Nu este localizat încă pe teren, dar
făcea parte, cu siguranţă, din teritoriul histrian. Sistemul de administraţie de aici avea o structură
formată din doi magistri şi, ceea ce este interesant, nu dispunea de quaestores, conform
documentelor de până acum. Oricum, nu este consemnat nici un astfel de funcţionar alături de
cei 1 2 primari.
Dedicaţiile erau făcute către Jupiter Optimus Maximus şi către Junona, după tiparul
celorlalte inscripţii votive din mediile săteşti dobrogene. Ca o caracteristică asemănătoare este şi
faptul că majoritatea documentelor epigrafice sunt depuse tot în 1 3 iunie, ziua când avea loc
sărbătoarea Rosa/ia şi pomenirea morţilor.
În afară de comunitatea de cetăţeni romani, împroprietăriţi după terminarea stagiului
militar, întâlnim o a doua populaţie sud-tracică, laii, din Peonia3 9 • Aceştia, ca şi bessii, au fost
aduşi cu statut de colonişti şi beneficiau, după cum ne demonstrează inscripţiile, de acelaşi
tratament, cel puţin din punct de vedere administrativ, cu cetăţenii romani. Cooptarea în
conducerea comunităţii este, fără îndoială, un privilegiu important pentru traci. O comunitate de
lai este consemnată şi la Turris Muca . . . , vicus-ul din teritoriul Tomisului, dar aveau chiar şi o
aşezare fortificată numită J\aîK6� rr6pyo�40 •
Cât priveşte pe magistri, se pot consemna mai multe situaţii care exclud un tipar fix, atât
în componenţa anuală a colegiului, cât şi în originea deţinătorilor acestei funcţii.
Aici, spre deosebire de vicus Quintionis, spre exemplu, în colegiul magistri-lor se
consemnează mai puţini traci. Apar, în schimb, în maj oritate romani, dar şi greci . Î n acelaşi
context, observăm că, spre deosebire de situaţia din satul lui Quintus, marea maj oritate a
mărturiilor epigrafice datează din secolul al Iii-lea, din 202 până în 246. Consecinţa normală a
acestei situaţii a fost că, mai ales după 2 1 2, în urma celebrului edict de acordare a cetăţeniei
romane tuturor locuitorilor Imperiului, personajele care deţineau aceste funcţii au devenit
cetăţeni romani, dacă nu erau până în acel moment. Comunitatea de lai, cu toate că şi-a păstrat
drepturile locale, fonna de organizare administrativă şi denumirea generică de Lai consistentes,
a acceptat cetăţenia romană. Faptul este dovedit de onomastica maj oritar romană, cu unele
semne ale trecutului identificate în patronimele trace4 1 • Tot spre deosebire de vicus Quintionis,
Bounegru 1 99 1 , 98.
Pentru Dada a se vedea Detschew 1 976, 1 1 0.
3 7 Numele este trac şi mai este atestat la Pizos: JGBulg IIV2, 1 690. Vezi şi Detschew 1 957, 2.
8
3 Lambrino 1 948, 3 1 9 -346.
39 Despre lai a se vedea Vulpe 1 976, 277-288, dar şi Avram 1 984, 1 64- 1 68 .
40 JSM I I , 3 7 8 .
4 1 Despre situaţia lailor după edictul din 2 1 2 a s e vedea Boilă, Doruţiu-Boilă 1 972, 1 88 .
35

36
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aici lipsesc din dedicaţii veteranii. Probabil au preferat să se confunde cu comunitatea de
cetăţeni romani, mai cuprinzătoare.
Aelius Herculanus (tabelul XXIV, nr. 34) şi Aurelius Fortunatus (nr. 36) sunt colegi
pentru anul 237, când este închinat, probabil tot la 1 3 iunie, un altar împăratului Maximinus
Thrax. Ultimul dinte ei este un cetăţean roman de dată recentă, probabil după edictul lui Caracalla.
Un alt cuplu interesant este Artemas al lui Discorides (nr. 35) şi Iustinus al lui Valerius
(nr. 4 1 ). Primul este un grec, unicul menţionat până acum în calitate de primar al unui sat din
teritoriul histrian. Numele celui de-al doilea, probabil un trac romanizat, apare tot după tradiţie
grecească: nume personal şi patronimic.
Bonosus al lui Bonunis (nr. 37) şi Iustus al lui Iustinus (nr. 42), cei doi primari ai acestui
sat din anul 238, vor fi fost cetăţeni romani care au obţinut cetăţenia după edictul lui Caracalla,
şi de aceea nu se mai ostenesc să amintească toate numele, pentru că maj oritatea locuitorilor
Imperiului au primit această onoare, devenită în timp normalitate.
Claudius Antoninus (nr. 38) şi Cocceius Iustus (nr. 39), magistri ai anului 246, sunt cei
mai târzii primari consemnaţi într-un vicus dobrogean. Ambii cetăţeni romani, cei doi au
închinat altarul pentru sănătatea împăratului Filip Arabul.
Flavius Valens (nr. 40) şi Valerius Cosenis (nr. 45) sunt consemnaţi în anul 220. Patronimicul
celui de-al doilea magister poate fi o reminiscenţă a originii trace a unora dintre magistraţi,
deveniţi cetăţeni romani după 2 1 2.
Faptul că înainte de 2 1 2 exista acea colegialitate interetnică, cum se observă bine în vicus
Quintionis. se constată din perechea de magistraţi Longinus (nr. 43) şi Mucatralis (nr. 44)42 •
Primul, cetăţean roman, al cărui nume nu îl cunoaştem în totalitate, iar al doilea, evident, un
trac. Inscripţia se datează fie în 1 82, fie în 1 95, probabil tot pe 1 3 iunie.
Aşadar, pentru intervalul 1 82-246 avem reprezentaţi şase ani în ceea ce priveşte primarii
din vicus Secundinus. Î nregistrăm un procentaj al reprezentativităţii de 9, 37 %, net inferior
celui din vicus Quintionis. Această situaţie credem că trebuie legată şi de faptul că,Începând cu
secolul al Iii-lea, puterea economică a mai marilor locului era în scădere, fapt înregistrat şi la
magistraţii urbani.
Vicus Turris Muca 43
A fost amplasat în teren la Anadalkioi, lângă Constanta şi făcea parte din teritoriul
Tomisului. Î n Dobrogea mai dispunem de astfel de aşezări rura le44, considerate sate fortificate,
care ar proveni ca structură din perioada elenistică45 • Locuitorii acestor aşezări vor fi avut şi
sarcini de apărare, aşa cum, de la Hadrian, sunt înregistrate unităţi militare indigene în zonele de
frontieră4(' .
Herculanus şi ... us Ianuarius4 7 (tabelul XXIV, nr. 46 şi 47) formează perechea de magistri,
clasică de acum pentru multe aşezări de acest tip, fără vreun chestor ca aj utor. Ambii erau,
. . .

42 La Mrozewicz 1 989. I 06, nr. 1 44, inscripţia apare datată în 238 p.Chr. i ar magistraţi i ar fi din V icus
Quintionis).
43 O întregire ipotetică vezi la Suceveanu 1 97 1 , 1 56: vicus Turris Muca(poris).
"" Pentru un Stratonis - turris în Tab. Peut. , col. 506-5 1 2 şi Vulpe 1 9 78, 205. n. 1 3 1 ; despre un
An\ Ko<; nupyo<; în Stoian 1 959, 3 8 5 ; Vulpe 1 968, 1 43; sau un ID>pyoi; la Bărbulescu-Munteanu 1 9 7 8 .
1 29, fig. I .
45
Avram 1 984, 1 63 .
4fl Rostovtzeff 1 9 1 8, 29-30. Cf. Avram 1 984, 1 63 .
47 Mrozewicz 1 989, 1 07, nr. 1 65 , vede u n ipotetic Umianus.

https://biblioteca-digitala.ro

ORAŞELE ROMANE DE LA DUNĂREA INFERIOARĂ (SEC. l-lll P.CHR.)

244

probabil, cetăţeni romani, şi au activat fie în timpul împăraţilor M arcus Aurelius şi Lucius
Verus, fie în perioada domniei comune a lui Septimius Severus cu Caracalla, sau, cel mai
probabil în timpul lui Maximinus cu Maximus4 8 .

Vicus Vlmetum
Ulmetum se afla la jumătatea distanţei dintre Capidava şi Histria. Aparţinea, prin urmare,
fie teritoriului Capidavei, dovadă fiind inscripţia ce îl aminteşte pe C. Iulius Quaăratus,
quinquennalis territtorium capidavensis, fie teritoriului Histriei de unde au fost transportate mai
multe pietre cu inscripţie.
Populaţia deponentă a altarelor era formată din cetăţeni romani şi din bessi, organizaţi
într-un conventus49 • În fruntea satului se afla un s ingur magister, aşa cum reiese din cele patru
inscripţii de care dispunem. Datarea lor s-a făcut la jumătatea secolului al Ii-lea, când deja
existau nucleele de traci sudici stabiliţi în diverse părţi ale Dobrogei romane.
Flavius Germanus 50 (tabelul XXIV, nr. 48), cetăţean roman, se afla în funcţie la data de
25 iunie 1 63 . Observăm că, spre deosebire de alte locaţii unde se ridicau astfel de altare în 1 3
iunie, aici avem date diferite în care localnicii, prin vocea conducători lor, îşi exprimau fideli
tatea faţă de statul roman şi conducătorii săi.
Martius Philo 5 1 (nr. 50) închină un altar în data de 2 iulie a anului 1 72 . Ca şi în alte
cazuri, altarul votiv este prilejuit de sărbătorile de vară, legate de cultul morţilor şi de strângerea
recoltei. Iulius Teres 5 2 (nr. 49) este magistras în acest vicus, probabil o formă a lui magister53 .
Cel mai timpuriu magister consemnat la Ulmetum este L. Valerius Maxellius (nr. 5 1 )54 • De fapt,
inscripţia care-l menţionează este prima ce a făcut cunoscută existenţa unui vicus Ulmetum.
Vicus Urb . .
Vicus Urb . . . este un alt sat dobrogean unde este menţionată o comunitate de cives Romani
consistentes55 . A fost identificat cu Medgidia, j ud. Constanţa 5 6 . Cei doi magistri sunt menţionaţi
cu tria nomina, C. Magius Iulianus 5 7 (tabelul XXIV, nr. 52) şi D. Manlius Bal . . . 5 8 (nr. 5 3 ) .
.

Vicus Vergobrittiani
Satul lui Vergobrittianus 59 , aşa cum s-a propus identificarea acestui vicus, se găsea în
jurul aşezării de la Cius, şi făcea parte, probabil, din teritoriul acesteia. Singurul magister consemnat,
4 8 Pârvan 1 923, 99 - 1 06.
49 Despre comunităţile de cives Romani în Dobrogea, cu referiri speciale la viei, vezi Bounegru 1 986,
59-73.
5 0 Un Flavius Germanus mai întâlnim ca decurion al oraşului Tropaeum Traiani, datat în secolul al III - iea.
5 1 În inscripţie apare doar Pilo. Philo este un nume grecesc, dar întâlnit des în mediile romane sau
romanizate. Vezi Solin 2003, 800. Despre gentiliciul Martius vezi în Onomasticon lll, 6 1 -62.
52 Cognomenul este trac: Detschew 1 957, 500-502; Teres este întâlnit şi în nomenclatura romană:
Kajanto 1 982, 233.
5 3 A mai fost consemnată această formă în vicus Scenopensis.
54 Despre formarea cognomenului Maxellius a se vedea în Kajanto 1 982, 1 1 7, 276.
55 CIL I I I , 1 444 1 ; Dorutiu l 964a, 1 32 ; Baumann 1 984, 223 .
'
5 6 Bounegru 1 99 1 , 9 1 şi n. 2 1 .
57 Pentru gentiliciul Magius vezi Onomasticon lll, 46.
5 8 Pentru Manlius vezi Onomasticon I I I , 5 1 .
59 Numele, care se presupunea a fi fost de origine celtică (Yergobretus = conducător), este îndoielnic:
Falileyev 2005, 29 1 -303 .
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C. Iulius Valens60 (tabelul XXIV, nr. 54), a fost veteran al legiunii a V-a Macedonica, care îşi
exercita autoritatea şi în această zonă în cursul secolului al Ii-lea. Totuşi, după o analiză atentă a
documentului epigrafie pe baza căruia a fost identificat acest sat, este foarte posibil ca, de fapt,
toponimul să fie unul fabricat6 1 •

Alţi viei
P. Aelius Victorinus (tabelul XXIV, nr. 55) era un magister care activa într-un vicus din
territorium Dianensium. Este singurul magistrat care este menţionat şi ca membru într-un senat
local, lară a şti cu exactitate despre ce aşezare sau structură administrativă este vorba.
Comunităţile locale organizate după modelul urban, dar care nu au atins încă statutul de oraş,
dispuneau de un senat local, format din membrii exponenţi ai aşezării . Aceşti decuriones aveau
un rol definitoriu în alegerea magistraţilor, precum şi în deciziile care priveau interesele comune
locale. Poate fi şi cazul personajului nostru.
Dionysios, fiul lui Satyrion (nr. 56) şi Herodoros al lui Satyrion (nr. 57) erau magistri
într-un vicus necunoscut. Alături de ei apare şi chestorul Artemidorus (tabelul XXV, nr. 1 2),
într-o formulă care se aseamănă cu cea din vicus Quintionis. Inscripţia a a fost descoperită în
satul Caranasuf, jud. Constanţa. Funcţia cu care apar cei doi este µaytcrtpcitoc;62 , situaţie întâlnită
şi în denumirea unor primari din vicus Clemetianus sau vicus Quintionis.
Un anume Burtinus (tabelul XXIV nr. 6 1 ), civis Tomitanus, era magister într-un vicus
neidentificat de pe teritoriul Bulgariei de astăzi. În privinţa lui Veturius Tertius 63 (nr. 60) se
avansează ideea că acest magistrat ar fi putut activa la Capidava. El este cunoscut dintr-o
inscripţie funerară de aici64 • Până la atestarea acestui magistrat de vicus, Capidava a fost chiar
considerată, eronat credem noi, un pagus, după Aurelius Hermes, un personaj care se intitulase
paganus65 •
Î n afară de viei menţionaţi, de unde cunoaştem magistraţi, se mai întâlnesc şi alte structuri
asemănătoare (vicus sau Kc0µ11), cunoscute din izvoarele literare şi epigrafice, dar despre care nu
cunoaştem amănunte referitoare la structura administrativă: Agatapara vicus66 , (cel mai sudic
vicus din Moesia Inferior, posibil din teritoriul oraşului Nicopolis ad Istrum6\ vicus A mlaidina
(în teritoriul Callatis-ului)68, vicus Arcidava69 (teritoriul Histriei), vicus Asbolodina70 (teritoriul
Callatis-ului), Bapeni vicus 7 1 (la est de Augustae, către Variana, în teritoriul coloniei Oescus),
Ml Un veteran al unei ala, cu acelaşi nume, a fost atestat într-o altă inscripţie funerară de la Cius: ISM
V, 1 2 1 .
6 1 Matei - Popescu, Falileyev 2007, 323-326.
62 M aytcnpcitoc; are înţelesul de magister viei: Bamea 1 969, 595 ; termenul este un calc latin. el
neexistând, practic, în l imba greacă.
63 Pentru Veturius a se vedea Onomasticon IV, 1 64, iar pentru Tertius, Onomasticon IV, 1 1 4- 1 1 5 .
64 /SM V, 34.
6 5 /SM V, 42.
66 CIL VI. 32582.
6 7 Vezi o hartă a comunităţilor rurale din Moesia Inferior la Poulter 1 980. fig. 48. 1 .
611 Cil III, 1 3 743 ; ISM III, 237: A urelius Dalenus ex vico Amlaidina. A c ea s t ă localitate este consem
nată şi pe Scutul de la Dura- Europos, şi se poate localiza la 23 August, sat aflat pe drumul antic dintre
Tomis şi Callatis. Pentru o plasare în teritoriul Tomisului vezi ISM l i , 1 3 3 , p. 1 64 .
69 ISM I, 358 .
33
7 ° CIL III, 1 42 1 4 .
11
G eogr. Rav., IV, 7.
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vicus Buteridavensis 72 (teritoriul Histriei), vicus Cassianus 73 (în teritoriul Histriei), vicus
Giridava74 , Longinopara vicus 75 , vicus Perburdava? 76 (în teritoriul oraşului Novae?), vicus
Rami[ani?] 77 (în teritoriul Cius-ului), vicus Saprisara78 (în teritoriul Nicopolis ad Istrum), vicus
Sardes (teritoriul Callatis-ului), Siam(a)us vicus 79 (teritoriul oraşului Oescus, aproape de
actualul oraş Vadim), vicus Varovum Minor80 , care implică existenţa şi a unui vicus Varovum
Maior81 (în teritoriul Montanei), Kwµ11 'EpµwvaK10�82 (în teritoriul Tyras-ului), KWµT]
KopuoA.v [?]83, Kc0µ11 MacrK16pp1(a�)84 , (Kwµ11) I.a p 8 E w v 8 5 , dar şi alţii cu nume incomplet8 6 .
Din păcate, din toate aceste comunităţi rurale nu ştim nimic despre administrarea lor, dar putem
deduce că erau, în mare, aceleaşi structuri.
Estimativ, pentru Moesia Inferior se apreciază că ar fi identificabile peste 45 de comuni
tăţi rurale de tip vicus (KWµ 11)87•
Principes din Moesia lnferior88
Pe teritoriul Moesiei Inferior avem consemnaţi doi principes loci, un princeps viei şi doi
principes, fără a se cunoaşte locul în care activau aceste personaje (tabelul XXVI).
M. Atius Firmus (nr. 2) este menţionat ca loci princeps într-o inscripţie descoperită la
Seimeni (jud. Constanţa). Asemănarea cu monumentul epigrafie al lui Iulius Quadratus (nr. 4),
princeps loci, l-a determinat pe N . Gostar să considere că ar fi provenit de la Capidava8 9 . C.
Iulius Quadratus este amintit într-o inscripţie descoperită la Ulmetum. Era un indigen romanizat,
probabil şeful unei unităţi administrative neromane.
A mai fost emisă şi ipoteza că titulatura de princeps loci nu ar desemna o magistratură ci,
mai degrabă, o poziţie socială, de fruntaş al locului 90 .
2
7 Tocilescu 1 900, 206-207; CIL III, 1 4447; Suceveanu 1 97 1 , 1 55 - 1 66; JSM I, 359, 360.
7 3 Pârvan 1 9 1 2- 1 9 1 3 , 537; Vulpe 1 977, 1 1 3- 1 30; ISM I, 3 69, 370.
74 CIL III, 1 2399.
7 5 Gerov 1 952/ 1 95 3 , 333, nr. 369, 377; ILBulg 209.
76 Stefanov 1 939, 320.
77 Doruţiu-Boilă 1 977, 1 80- 1 85 ; JSM V, 1 1 7.
78
CIL VI, 2933.
79 ADBulgar, 1 74; Gerov 1 988, 1 00.
80 Velkov 1 962, 3 1 .
81
Gerov 1 988, 1 07.
82
Ptol., III. 1 0; cf. Falileyev 2006, 38-39.
8
3 IGBulg I, 30 1 .
84 IGBulg II, 749.
33 .
8
5 CIL III, 1 42 1 4
86 Vezi o listă completă pentru Dobrogea la Bounegru 1 99 1 , 90-98, 1 05 şi harta 1 . Pentru Moesia Inferior a
se vedea Poulter 1 980, n. 2 şi fig. 48. 1 .
8
7 Poulter 1 980, 729.
88
Pentru princeps în Imperiu a se vedea în Laffi 1 966, 28, 54, 80, 97 şi Popescu 1 967, 1 8 1 -20 1 ,
pentru regiunea Dunării de Jos.
89 Gostar 1 972, 26 1 . Editoarea ISM V nu exclude nici provenineţa chiar de la locul descoperirii, de la
Seimeni: JSM V, 4, p. 27.
90 Expresia princeps loci este foarte rar menţionată în Imperiu. Se aminteşte de un astfel de
conducător, fără a se reda textul exact, pe lângă Singidunum: Rostovtzeff 1 95 7 , 246. Pentru o discuţie a
rolului acestor principes, cu referire la ipoteze înaintate de V. Pârvan, vezi Popescu 1 967, 1 8 1 -20 1 .
Pentru locus a se vedea Kiibler 1 926, col. 957-964, iar în istoriografia noastră Florescu 1 95 8, 1 9-2 1 .
Interesantă este opinia lui Popescu 1 967, 1 88, în care se identifică o transpunere a grecescului î07toi; în
termenul latinesc locus. Avram 1 984, 1 6 1 emite ideea că loci princeps ar fi, în cazul lui Iulius Quadratus,
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Prezenţa populaţiei băştinaşe în aceste comunităţi este atestată tocmai prin faptul că
magistraţii din fruntea acestora provin din rândurile lor, dar au reuşit, într-un context sau altul,
să obţină cetăţenia romană. Cu siguranţă, Antonius Zinenis (nr. 1 )9 1 este un băştinaş ca şi soţia
Zudecitulp a unui alt princeps, al cărui nume nu a mai ajuns până la noi ( nr. 5)92 .
Situaţia lui Aurelius Victorinus Victoris (nr. 3) este la fel de interesantă. Din postura de
princeps viei Tautiomosiceus, acest magistrat este singurul care atestă şi o altă organizare a vici
lor din Moesia Inferior. Descoperită la Krivodol, între Vratza şi Montana (Bulgaria), inscripţia
aminteşte un nou vicus din Moesia Inferior, vicus Tautiomosiceus, din teritoriul Montanei. Fără
a avea detalii despre locaţia precisă a acestuia, remarcăm faptul că personajul după care este
denumit acest vicus nu mai este roman, aşa cum proveneau denumirile majorităţii aşezărilor de
acelaşi tip din Dobrogea93 . Î nsă, ceea ce ne interesează cel mai mult aici este titulatura magistra
tului. Victorinus este singurul princeps din zonă care conducea un vicus. Explicaţia acestei
denumiri, care ar fi fost echivalentul unui magister viei, poate veni din comparaţia cu alte
regiuni din Imperiu. Editorul inscripţiei vorbeşte de posibilitatea uzurpării titlului de princeps
pentru a denumi acest magistrat94 • Î n perioada anterioară cucerii romane, aceşti principes
deţineau controlul în comunităţile lor. Odată cu trecerea la sistemul roman, noile funcţii romane
(duumviri, aediles etc.) se impun, fără ca titulaturile vechi să dispară de tot. Este elocvent, spre
exemplu, cazul unui Q. Rutilius Proculus duumvir quinquennalis, princeps municipii Riditarum95 .
Î n Africa, în teritoriile care dispuneau de un centru urban, reprezentanţii populaţiei
băştinaşe erau numiţi principes96 • În alte comunităţi din cadrul Imperiului, conducători precum
princeps coloniae97, princeps municipii98, princeps civitatis99, princeps Kastelli 100 sunt destul de
întâlniţi. În perioada Principatului se pare că titulatura de princeps rămâne mai mult onorifică,
mai ales când alături de ea nu apare nici o locaţie în care să fi activat posesorul ei, păstrându-se
doar pentru a arăta originea sa nobilă1 0 1 •

C. Concluzii
Se constată că mare parte dintre monumentele epigrafice ridicate de către mai marii vici
lor sunt în cinstea lui Jupiter Optimus Maximus, zeul protector al statului roman 1 02 . Acest tip de
inscripţii, alături de cele dedicate Triadei Capitoline şi cele pro salute imperatoris, sunt tot
atâtea dovezi ale loialismului faţă de stat, manifestat de către membrii acestor comunităţi în
fiecare an, cu ocazia zilei de 1 3 iunie. În fapt, aceste vota vin din partea cives Romani consistentes,
o apoziţie pentru q11inq11ennalis territorii, raliindu-se astfel opiniei că acest titlu desemna un fruntaş local
şi nu o magistratură.
9 1 Pentru Zinenis - Zines vezi Detschew 1 976 ' 1 89.
Q1
Despre acest nume, Detschew 1 976, 1 94.
93 Pentru discuţiile despre rădăcina tauta-teuta a se vedea în Detschew 1 976. 495 ( Tautomedes)
94 Venedikov 1 95 5 , 205 .
9� Rendic-Miocevic 1 962, 3 1 9, 3 23 .
% Gerov 1 988, 1 07, n. 1 23 .
9 7 Cil I I I , 9540.
98 Cil l l l . 2774.
99 Cil l l l , 148 1 ; Vulic 1 93 1 , 242.
100
Vulic 1 93 1 , 24 1 .
1 0 1 Popescu 1 96 7, 1 87 . Vezi o interesantă listă de principes cfritatis din i n t re g Imperiul la Scherrer
2004, 1 3 7- 1 42 .
1 �
0 Latte 1 960, 297-305.
·
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alături de care apar, variabil, veterani, Lai, Bessi. Nu ştim, din păcate, nimic despre organizarea
comunităţilor de geţi autohtoni, şi nici nu cunoaştem care era statutul lor în aceste aşezări în
care locuiau cu siguranţă, în raport cu cetăţenii romani şi cu acele comunităţi de colonişti traci.
Cele câteva sate de unde avem informaţii despre comunităţile din interiorul lor şi despre
conducerea acestora reprezintă un tipar care trebuie să fi fost valabil pentru toată regiunea care
face obiectul studiului nostru, respectiv Dunărea de Jos. O situaţie contrastantă se identifică
dacă se urmăreşte răspândirea satelor pe cuprinsul Moesiei Inferior. Maj oritatea covârşitoare a
acestora se găseşte în Dobrogea 1 0 3 .
Inconstanţa care se întâlneşte în organizarea administrativă a unor localităţi din acelaşi
teritoriu, şi facem referire aici la existenţa a unul sau doi magistri, la existenţa, sau nu, a unui
quaestor, sau a doi quaestores, demonstrează şi la nivelul structurilor rurale o flexibilitate câşti
gătoare pentru autorităţile romane. Fiecare comunitate, în funcţie de interesele şi necesităţile
sale, îşi fixa un anumit număr de reprezentanţi. Avea dreptul să demareze acţiuni de ridicare a
unor clădiri utile din fonduri comune, cum este cazul acelui edificiu termal ridicat de locuitorii
din vicus Petra şi să încerce să îşi îmbunătăţească modul de viaţă la nivel local. Am putea spune
că viaţa acestor comunităţi era una tihnită şi cu destulă libertate de decizie, atâta timp cât
fidelitatea faţă de statul roman şi de împărat era exprimată şi dovedită.

1

0

3

Vezi o analiză pe regiuni în Moesia Inferior la Poulter 1 980, 737 - 738.
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CONSIDERA TII FINALE
'

Rinul şi Dunărea au fost considerate de către Augustus elementele naturale optime pentru
a trasa frontiera de nord a Imperiului Roman 1 . Interesul pentru ambele maluri ale Dunării a
apărut imediat după constituirea provinciei Illyricum 2 . Controlul traficului fluvial a determinat
şi apariţia primelor comunităţi civile romane din regiunea Dunării de Jos.
Pentru linia Dunării Inferioare se pot desprinde patru etape de evoluţie ale procesului
urbanistic:
Perioada de tatonare şi consolidare a stăpânirii romane, corespunzătoare secolului
I.
I, este tocmai cea care înglobează dinastiile Iulia-Claudia şi Flavia;
Epoca Traian-Hadrian împărţită, la rându-i, în două subetape: prima, în care Traian
II.
fondează câteva colonii de veterani, dar, concomitent, pregăteşte terenul pentru
urmaşul său; a doua este cea în care Hadrian constată că sunt îndeplinite criteriile
de acordare a statutului municipal unor civitates din regiunea dunăreană, cum este
cazul Viminacium din Moesia Superior şi, posibil, Tropaeum Traiani;
Epoca lui Marcus Aurelius în care se poate vorbi de o maturizare a aşezărilor
III.
cvasiurbane, baza noilor oraşe municipii cum este cazul Troesmis;
IV. Etapa decisivă, care a reprezentat încununarea unei perioade vaste de acumulări,
coroborate cu facilităţile acordate de împăraţii vremii, corespunde dinastiei
Severilor, adică sfârşitului secolului al II-iea şi începutul secolului al III-iea; este şi
perioada în care începe declinul comunităţilor urbane, concomitent cu cel al
magistraturilor tradiţionale orăşeneşti.
Ţinând cont de aceste etape, dar urmărind şi alte aspecte ale fenomenului urbanistic,
câteva concluzii interesante au rezultat în urma acestei cercetări . De altfel, scopul principal
urmărit de noi, identificarea elementelor de geneză şi fixarea cronologică a momentului
municipalizării oraşelor de pe linia Dunării de Jos, considerăm că a fost atins. Şi totuşi, datorită
lipsei acute de izvoare, am fost în imposibilitatea de a oferi răspunsuri temeinice la toate
problemele discutabile.
Urmărind în capitolul de început al lucrării evoluţia tipologică a comunităţilor urbane,
cvasiurbane şi rurale de pe cuprinsul Imperiului, cu modificările ierarhice şi de terminologic
care au avut loc odată cu trecerea de la Republică la Principat, am constatat că nu lipsesc
excepţiile înregistrate în tot spaţiul aflat sub autoritatea Romei, fie ca efect al reminiscenţelor
din epocile anterioare, al particularităţilor locale, fie ca o consecinţă a acţiunii diferenţiate a
romanilor. Păstrarea trăsăturilor locale, dar adaptate la stilul roman, cât şi flexibil itatea autorită
ţilor făceau posibilă o bună coordonare a procesului de urbanizare, la nivelul întregului Imperiu.
În ciuda diversităţii structurale, senzaţia de ordine este cea care domină.

1

Mocsy 1 974, 34; Gudea 1 977. 85 1 .
Mocsy 1 9 74, 35. Vezi în RG, 30: Pannoniomm gentes. quas ante me principem populi Romuni
exercitus mmquam adit. devictas per Ti. Neronem. qui tum erat privignus el legatus mcus. imperio populi
Romani .mhieci protulique fines /l�\·rici ad ripamf71lminis Danui.
�
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Î n acelaşi capitol analizăm şi populaţia care locuia în aceste unităţi administrative. Î n ceea
ce priveşte procesul de urbanizare, mai ales în comunităţile occidentale şi africane, dar nu
numai, o influenţă definitorie a avut fondul cultural anterior cuceririi . Tradiţia urbană autohtonă,
mai consistentă sau mai săracă, a fost un catalizator al noilor structuri de factură romană.
Având aceste aspecte bine definite pentru ansamblul Imperiului, studierea procesului de
urbanizare în primele sale etape în regiunea Dunării de Jos ne-a adus confirmarea că sistemul
roman se adapta foarte bine particularităţile locale.
Folosindu-ne în special de izvoarele istorice care ni s-au păstrat până astăzi, am reuşit
crearea unei imagini detaliate a procesului de constituire a oraşelor de tip municipia şi coloniae
de pe l inia Dunării de Jos. De la vest la est, din Moesia Superior către Moesia Inferior, am făcut
o analiză a elementelor constitutive ale oraşelor. Una dintre concluziile de bază este că aportul
militar, direct sau indirect, a fost unul destul de important. Ne referim aici în special la structurile
cvasiurbane dezvoltate pe lângă castra. La acestea se adaugă şi veteranii care au devenit
magistraţi sau senatori locali, chiar dacă pentru Moesia Inferior se constată o lipsă de interes
pentru această categorie în ceea ce priveşte accederea către funcţii municipale. Din acest motiv,
pentru fiecare localitate vizată am prezentat şi un scurt istoric al unităţilor militare, cu aportul
fiecăreia la ridicarea fortificaţiilor. Î n mod evident, dezvoltarea castrelor antrena şi lărgirea
spaţiului destinat canabae-lor care, treptat, ajungeau să nu mai cuprindă n işte barăci de lemn, ci
deveneau adevărate oraşe cu edificii din piatră. Construcţiile civile cunosc o adevărată explozie
în epoca Traian-Hadrian.
Î n perioada flavio-traianeică, în zona noastră de interes nu se consemnează nici un muni
cipiu. Asta s-a datorat, în special, faptului că aşezările civile au cunoscut o dezvoltare
accentuată şi o adaptare la criteriile de viaţă urbană abia începând cu Traian. Este unul dintre
argumentele care ne-au determinat să constatăm că un municipiu la Tropaeum Traiani încă de la
Traian era destul de greu de realizat. Nu existau premisele unei astfel de ridicări în rang înainte
de a se consolida o clasă politică destul de consistentă şi versată în administrarea noului oraş,
concomitent cu liniştirea zonei în care era amplasată localitatea. Dacă în ceea ce îl priveşte pe
Traian putem să îl credităm cu pregătirea terenului pentru adevărata urbanizare, de la Hadrian a
început efectiv acest proces. Şi nu ne referim aici doar la Viminacium, în Moesia Superior, şi
poate la Tropaeum Traiani din Moesia Inferior, ci şi la oraşe din provinciile din j ur, cum sunt,
spre exemplu, Napoca şi Drobeta din Dacia vecină. Am mai adăuga şi stadiul avansat la care
ajunseseră canabele de la Durostorum, denumite canabae A eliae, dar care au rămas la acest
statut cvasiurban până la legalizarea promovării lor în timpul Severilor.
Totuşi, de la Traian au rămas în regiunea Dunării de Jos două importante coloniae. Ulpia
Ratiaria şi Ulpia Oescus sunt cele două oraşe cu statut colonial rezultate din stabilirea în zonă a
veteranilor legiunilor care erau dispuse în centrele de pe Dunăre. Modalitatea de constituire se
pare că este identică, în sensul că pe locul castrului părăsit de legiunile romane, imediat după
ocuparea Daciei, a luat fiinţă noul centru al oraşului. A vând la bază o importantă structură
urbanistică, noile oraşe au fost înzestrate cu incintă, iar comunitatea romană s-a dezvoltat
vertiginos. Î n acest caz, am putea spune că armata a avut un rol primordial de vreme ce, în afară
de materialul uman pe care l-a fumizat în momentul fondării, a contribuit şi la realizarea
planului urbanistic. Î n lipsa unor informaţii foarte consistente de la Ratiaria, săpăturile din
ultimii 1 5 ani de la Oescus au devenit foarte importante prin informaţiile pe care ni le oferă.
Identificarea unei succesiuni stratigrafice interesante, care porneşte din prima parte a secolului I
şi continuă, în etape, până la fondarea coloniei propriu-zise, confirmă faptul că fostul castru a
servit ca vatră a aşezării civile cu caracter colonial din timpul lui Traian.
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Momentul fondării celor două colonii trebuie legat de reglementarea situaţiei juridico
administrative a Daciei, concomitent cu deplasarea legiunilor încartiruite aici în alte centre din
Imperiu. Am arătat pe parcursul lucrării că, cel puţin pentru Oescus, o amânare către anii
1 08/1 09 a momentului colonizării este mai justă. Î n ceea ce priveşte Ratiaria, deductio este
posibil să se fi petrecut cu câţiva ani mai devreme.
Traian a desfăşurat o activitate specială de urbanizare în Tracia. Două civitates fondate de
acest împărat ne-au atras atenţia în studiul de faţă, atât datorită faptului că de la sfârşitul
secolului al Ii-lea revin Moesiei Inferior, dar şi din cauza specificului lor aparte. Marcianopolis
şi Nicopolis ad Istrum reprezintă două aşezări cu un statut special, care se apropie cel mai mult
de civitates peregrinae, poate stipendiariae. Cu o constituţie grecească, normală la o populaţie
în majoritate de origine microasiatică, cu instituţii specific greceşti, dar cu o dependenţă
evidentă faţă de guvernatorul provinciei, cele două oraşe mai prezintă şi alte caracteristici
interesante. Î n teritoriile aferente, destul de consistente, şi care fac din ele unele dintre cele mai
bogate oraşe, limba predominantă era latina, spre deosebire de urbele unde, aşa cum constatam,
greaca era limba oficială. Rolul acestei hibridări era unul foarte important pentru autorităţi. Pe
de o parte, este vorba de legătura care se crea între provincia „latină", Moesia Inferior, şi cea
„grecească", Tracia, iar pe de altă parte, raporturile se puteau extinde până în Asia Mică.
După ce fondările de coloniae nu au mai fost considerate căi utile de urbanizare, odată cu
Hadrian promovarea unor aşezări cu statut inferior la rangul de municipium a început să devină
uzuală. Cazul Viminacium este unul foarte interesant şi am constatat că se leagă de situaţia unor
oraşe de la Dunărea Mij locie. Modalitatea de constituire, respectiv dintr-o civitas populată de un
conventus civium Romanorum, la o anumită distanţă de castru şi de canabae, este destul de
întâlnită în epocă. Î n Pannonii, spre exemplu, în oraşe precum Aquincum (fig. 30) sau
Camuntum se întâlneşte aceeaşi situaţie (fig. 29 şi 30). Toate aceste municipia au beneficiat,
practic, de acumulările înregistrate încă din timpul Flaviilor. Î n acest caz nu se poate vorbi de o
contribuţie a elementului militar decât parţial, prin intermediul veteranilor care, după
satisfacerea serviciului militar, s-au aşezat în noul oraş. Totuşi, la Viminacium, canabae-le care
s-au construit în jurul castrului legiunilor a IV-a Flavia şi a VII-a Claudia au antrenat, după
părerea anumitor specialişti, dezvoltarea concomitentă a unei civitas, la o oarecare distanţă.
După părerea noastră, este vorba nu de o nouă aşezare care ar fi luat fiinţă imediat după fixarea
unităţilor militare în castrul de la Viminacium, ci de aşezarea autohtonă care a căpătat un nou
statut odată cu instalarea romanilor. Interdicţia municipalizării canabae-lor, dar şi nevoia
atribuirii unor teritorii veteranilor din zonă au dus la constituirea noului oraş prin promovarea
acestei civitas. Dezvoltarea spectaculoasă a centrului de la Viminacium a antrenat ridicarea sa la
rangul de colonia în timpul lui Gordian al Iii-lea. Promovarea a survenit într-un moment în care
valoarea sa era una pur onorifică, dar amplasarea unui mare număr de veterani, co nco mitent cu
mărirea teritoriului aferent urbei, a făcut necesară o schimbare de statut, fie ca şi formală. De altfel.
despre Colonia Viminacium avem destul de puţine informaţii, majoritatea legate de magistraţii
oraşului .
Sub Marcus Aurelius a început o nouă perioadă în sistemul roman de urbanizare dm
provincii. Politica sa a avut câteva aspecte în comun cu oraşele tl av i cn e ; de exemplu, tendinra
de a crea centre rutiere pe drumuri importante, cum ar fi Nai ssus sau Margum din Moesia
Superior. Şi totuşi, dacă până acum istoriografia a găsit p e acest împăra t „responsab i l " cu
municipalizarea majorităţii covârşitoare a oraşelor Mocsiei Inferior, în lucrarea de faţă am
demonstrat că există îndoieli serioase în acest sens. Î n primul rând, l i psa unor leges municipalcs
constituie un element care conferă o doză consi stentă de rel ativitate în pri vinţa momen tu lui
municipalizării. Doar pentru Troesmis se ştie cu anum ită certitudine data la care a căpătat ran gul
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de municipium, respectiv anii 1 79- 1 80. Atât posibila descoperire a legii municipale, pe care, din
păcate, nu putem să o confirmăm până la publicarea sa, dar şi alte argumente prezentate pe
parcursul cercetării noastre, ne îndreaptă către sfârşitul domniei lui Marcus Aurelius. Î n litera
tura de specialitate de până acum, data promovării oraşului fusese fixată i mediat după mutarea
legiunii a V-a Maccdonica, respectiv după 1 68 . Cât priveşte modalitatea de constituire a acestui
municipiu, am ajuns Ia concluzia că dualitatea consemnată în i storiografie cu câteva decenii în
urmă este cea mai veridică soluţie. Antrenarea în acest proces a celor două unităţi civile, civitas
autohtonă şi canabae-le de pe lângă castrul legiunii a V-a Macedonica, cu instituţiile lor consemnate
epigrafie, reprezintă un caz tipic de municipalizare a comunităţii de tip civitas, în condiţiile în
care canabae-le nu dispuneau de autonomie juridică.
În privinţa oraşului Tropaeum Traiani, am prezentat suficiente argumente care să infirme
o municipalizare încă de la Traian. Inexistenţa vreunui municipiu databi l înainte de Hadrian în
Moesia Inferior, Moesia Superior sau chiar Dacia, nesiguranţa zonei, care impunea întărirea
sistemului de apărare, lipsa menţionării aşezării din izvoarele timpurii, inexistenţa unui nucleu
consistent şi stabil de cetăţeni romani, eventual o corporaţie, neconsemnarea vreunui magistrat
municipal de dinainte de Marcus Aurelius, sunt doar câteva dintre elementele care trebuie luate
în seamă în rezolvarea acestei probleme.
O promovare în timpul lui Marcus Aurelius, în primii săi ani de domnie, este o ipoteză,
cel puţin în acest moment. Atestarea unui duumvir al municipiului în 1 70 ar putea, totuşi, să
însemne şi o municipalizare mai timpurie, poate de la Hadrian. Mai mult, Traianenses
Tropeenses, cum se numeau locuitorii cetăţii, şi care erau într-o situaţie juridică destul de incertă,
demonstrează că este posibil ca oraşul să fi primit anumite pri vilegii suplimentare de la Traian,
cum ar fi dreptul latin, însă înainte de a deveni municipium. Argumentele susţinătorilor
municipalizării de la Traian nu se confirmă, aşa cum am arătat pe parcursul acestei cercetări.
Cea mai importantă perioadă în procesul de municipalizare o găsim în timpul împăraţilor
Severi când, la nivelul Imperiului, apar modificări esenţiale în evoluţia urbanizării. Mai întâi
este vorba despre măsurile luate de Septimius Severus care permiteau municipalizarea canabae
lor legionare, fapt care a favorizat geneza facilă a unor oraşe, simplificând un sistem foarte
ambiguu până în acel moment. Regiunea Dunării de Jos, unde municipiile Durostorum, Novae
sau Noviodunum au rezultat tocmai pe această cale, a beneficiat din plin de această politică . .
După seria d e măsuri luate d e Septimius Severus, municipalizarea canabae-lor devine o
realitate aplicabilă, inexistentă până atunci . De fapt, acest proces reprezintă şi dovada tendinţei
de abolire a diferenţelor dintre tipurile de comunităţi. Este concretizarea dorinţei de a unifica
structurile şi a simplifica sistemul urban. În perioada următoare, consecinţa a fost că toate auto
nomiile locale din Imperiu erau numite civitates. Municipium sau colonia au devenit apelative
foarte rare 3 . Un exemplu interesant este Tropaeum Traiani, care în secolul al IV-lea îl întâlnim
cu denumirea de civitas.
Pentru a doua parte a secolului al III-lea, când criza Imperiului se intensificase, iar
retragerea aureliană sculptase în regiune o nouă hartă provincială, se înregistrează o lărgire a
spaţiului locuibil în mai toate oraşele romane sud-dunărene. Cel mai bine sunt surprinse
incintele adosate de la Novae (Novae II) şi Oescus (Oescus II). Mai mult, după abandonul
Daciei, eveniment foarte dezbătut încă, prin prisma consecinţelor sale asupra ambelor maluri ale
Dunării, au avut loc refaceri consistente în centrele de la nord de fluviu4 . Se pare că intenţia era
3
4

M6csy I 974, 22 I .
Toropu I 974, 7 1 .
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de a nu se periclita siguranţa sudului Dunării printr-o măsură radicală, care ar fi permis o
uşurare a agresiunilor care s-ar fi putut îndrepta asupra oraşelor sud-dunărene. Î n paralel, în
contextul în care importanţa strategico-militară a centrelor urbane din nou înfiinţatele provincii
de la sudul Dunării redevenise esenţială pentru securitatea limes-ului, autoritatea militară s-a
extins şi în oraş.
Prin urmare, constatăm că cele opt oraşe tipic romane s-au constituit prin cel puţin patru
metode diferite. Viminacium a rezultat în urma municipalizării unei civitas, Novae, Durostorum
şi Noviodunum, în urma obţinerii statutului municipal de către canabae-le dezvoltate lângă
castrele legionare, Troesmis în urma sintezei dubletului civitas autohtonă lcanabae, în timp ce
coloniile au fost fondate de Traian pe locul castrelor legiunilor care au părăsit centrele de la sud
de Dunăre, după cucerirea Daciei . Aceste diferenţe evidente se datorează evoluţiei procesului de
urbanizare în diferite perioade de timp, dar şi adaptabilităţii autorităţilor romane la realităţile
locale. Î n funcţie de aspectele juridice care au contribuit la una sau alta din aceste modalităţi, dar
şi de politica împăraţi lor în regiunea Dunării de Jos, reţeaua urbană din Moesia Inferior şi cele
două oraşe din Moesia Superior au evoluat către centre de o importanţă maximă în zonă.
Dovada clară este faptul că Viminacium a devenit capitală provincială, Oescus, şi apoi
Troesmis, după promovarea sa, sediu al concilium provinciae Moesiae Jnferioris, pentru ca, de
la Diocleţian, Marcianopolis să devină capitala noii provincii Moesia Secunda.
De o atenţie deosebită în cadrul acestei lucrări a beneficiat sistemul instituţional roman
din aşezările de la Dunărea de Jos. Elitele locale, atât urbane, dar şi rurale ne-au fumizat date
absolut interesante despre dinamica socială a epocii. Î n lumina informaţiilor de până acum, la
Oescus se concentra crema aristocraţiei locale5 • Numărul totuşi mic al magistraţilor de la Oescus
este compensat de calitatea lor, care se detaşează în faţa semenilor din celelalte comunităţi
urbane. S-au identificat până acum nouă membri ai ordinului ecvestru la Oescus6 . Cert este că în
colonii sistemul instituţional a luat alte forme, fapt determinat, cel mai probabil, de cerinţele mai
mari care se impuneau într-o urbe cu cel mai înalt statut juridic din Imperiu. Este şi cazul coloniei
Ratiaria.
Cât priveşte municipia, constatăm existenţa unei ierarhi i determinate de numărul magis
traţilor. Tropaeum Traiani şi Troesmis se detaşează din acest grup. Viminacium urmează de
aproape, în timp ce de la Durostorum, Noviodunum sau Novae, oraşe care au beneficiat de
statutul municipal la sfărşitul secolului al I I-iea şi începutul celui de-al Iii-lea, ni s-au păstrat
foarte puţine mărturii certe despre potentaţii locului. Nu trebuie înţeles că aceste magistraturi ar
fi dispărut sau nu ar mai fi existat pretendenţi, cu toate că şi aceştia deveniseră rari, având în
vedere eforturile financiare pe care le presupunea obţinerea unei funcţii în administraţia locală.
Nu, doar că, începând mai ales cu jumătatea secolului al Iii-lea, puterea financiară a elitelor a
scăzut nu numai în regiunea Dunării de Jos, ci şi la nivelul întregului Imperiu.
Strălucirea oraşelor începe să pălească în faţa nevoilor acute care apar odată cu
distrugerile provocate din ce în ce mai des de barbarii ce presau graniţele. Criza economică şi
socială pe care o resimte Imperiul din ce în ce mai acut constituie un alt aspect inh ibant pentru
cetăţenii unor astfel de comunităţi.
� Folosim ca şi criterii de apreciere apartenenţa la ordo equester. dar ş 1 implicarea in admimstra\1a
imperială (vezi doi praefecti saltus la Oescus), deţinerea unor funqii. onorifice sau depl ine in alte oraşe
ale provinciei sau în provincii vecine, acordarea de ornamenta etc .
Mrozewicz 1 982, 3 1 7 - 3 1 8.
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Î n aceste condiţii, depunerea unor inscripţii care să menţioneze pe mai marii locului
devenise un lux pe care nu şi-l mai permiteau decât foarte puţini. Î n plus, autoritatea centrală,
prin numirea unor curatores, precum cel de la Tropaeum Traiani, începe să se i mplice din ce
mai mult în problemele care, anterior, cădeau în sarcina potentaţilor locali. Astfel, faima şi
prestigiul magistraturilor locale scăzuseră până la dispariţie. Toate aceste cauze au determinat
absenţa mărturiilor evidente sau, în orice caz, parcimonia cu care ele apar. Iată, aşadar, W1a dintre
posibilele explicaţii ale absenţei magistraţilor oraşelor promovate târziu la statut municipal. O
altă cauză a constituit-o concentrarea puterii în mâinile câtorva persoane din respectiva
comunitate, în detrimentul unei mase largi de cetăţeni, care nu mai puteau face faţă cerinţelor de
ordin pecuniar.
Şi în ceea ce priveşte reprezentarea satelor şi a comunităţilor cvasiurbane, se dovedeşte
existenţa unei reţele organizatorice variate, complexe, dar eficiente, marcată de mularea elemen
telor romane pe osatura preexistentă, autohtonă. De fapt, acesta a fost ingredientul folosit cu
succes de autorităţile romane în raport cu localnicii şi care au făcut din aceştia fideli sluj i tori ai
noii puteri.
Constatam mai sus că numărul cavalerilor identificaţi printre magistraţii urbani este
concentrat la Oescus (nouă). De asemenea, fără a avea încă toate dovezile necesare pentru a
exprima o convingere categorică, tindem totuşi să credem că membrii ordo equester beneficiau
de anumite facilităţi în accesul la magistraturi, fără a mai fi nevoiţi să parcurgă acel cursus
honorum legiferat chiar de mai mulţi împăraţi romani, începând cu edictele lui Antoninus Pius
şi continuând cu reconfirmările lui Marcus Aurelius şi Septimius Severus.
Acţiunile împăraţilor de impunere a unui ordo gradual în cariera municipală a oricărui
aspirant s-au înscris în politica de evitare a anumitor tendinţe negative care puteau duce sistemul
la autodistrugere. Întărirea repetată a edictelor demonstrează că abuzurile şi încălcările erau
frecvente şi persistau. Aceste hotărâri ameninţau autonomia locală, dar, pe de altă parte, se
îngrij eau de bunul mers al comunităţii.
Prin urmare, ordo magistratuum ar fi trebuit respectat strict în toate municipiile Moesiei
Inferior, cel puţin începând cu domnia lui Septimius Severus, dacă nu chiar de la Marcus Aurelius7 •
Î n cursus honorum al unui magistrat intrau şi preoţiile. La nivelul fiecărui oraş sau chiar
în comunităţile ce nu atinseseră acest statut, preoţii se erijau în sluj itorii zeilor şi asigurau
liniştea spirituală a localnicilor. Era absolut normal ca mulţi preoţi să fie aleşi, pe viaţă sau
temporar, dintre membri elitelor locale, adică dintre cei care aveau acces şi la magistraturile
civile. Mai mult, magistraţii aveau sarcina de a se ocupa de finanţarea întreţinerii cultelor, aşa
cum reiese din legile municipale, motiv suplimentar de a se implica şi a controla casta preoţilor.
De fapt, nici nu putem vorbi de o castă în ceea ce îi priveşte pe pontifi i din structurile romane
pentru că sarcinile multora dintre ei se confundau cu îndatoririle laice. Pentru o evaluare mai
exactă am calculat că din cei aproximativ 50 de preoţi din cele opt oraşele romane şi din cele
două fundaţii greceşti, 1 2 au deţinut şi funcţii civile, adică un procent de 24% 8 .
7 Nu avem dovezi clare ale unor modificări în regulamentele de acces la magistraturi în oraşele din
zonă datorită lipsei legilor municipale. Poate noua lege municipală de la Troesmis, care este în curs de
publicare, va aduce mai multe lămuriri asupra acestei chestiuni de un interes uriaş pentru rezolvarea mai
multor probleme juridice şi administrative în municipiile din Moesia Inferior. Cu toate acestea, ne
exprimăm rezerva legat de respectarea strictă a acestor edicte pentru că, aşa cum se întâmpla în întreg
lmpe�iul, excepţiile funcţionau pe o scară largă şi în provinciile dunărene.
H ln Delgado-Delgado 2000, 35-50 se prezintă statisticile preoţilor deţinători de magistraturi civile şi
în alte provincii europene.
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Se pare ca m acest cursus în care intrau şi preoţiile, apogeul carierei îl reprezenta
flaminatul. Funcţia de mare preot al cultului imperial era, într-adevăr, demnitatea supremă la
care un conducător local putea aspira. Î n Moesia Inferior, Oescus este oraşul cel mai bine repre
zentat din punct de vedere al instituţiei flaminilor, în vreme ce Viminacium se detaşează în
Moesia Superior. Afirmarea cultului imperial în zonă se raportează direct la Traian. O relaţie
între evoluţia urbană în Moesii şi dezvoltarea cultului imperial municipal în această regiune o
găsim ca fiind evidentă9 . Î nceputul decadenţei centrelor urbane corespunde începutului unei
degradări de formă şi conţinut a cultului împăratului J O . Acest proces a fost accelerat de proble
mele politice, economice şi morale ale Imperiului. B ineînţeles, situaţiile variau de la o provincie
la alta: de la un declin mai accentuat în Vest la o oarecare vivacitate, în răsăritul grecesc 1 1 •
Revitalizarea cultului în timpul Severilor era totuşi departe de strălucirea cunoscută anterior.
Revigorarea a fost, de fapt, o transformare de fond a cultului imperial. Esenţa monarhiei a
devenit mai degrabă orientală decât romană, iar împăratul a fost transformat într-un salvator şi
un binefăcător1 2 •
Un alt aspect interesant legat de potentaţii locali este relaţia rural-urban şi contactele
elitelor din cele două medii. Având în vedere faptul că decurionii şi magistraţii aveau ,de cele
mai multe ori, villae în territorium, în oraş având o casă în care se retrăgeau doar un anumit
timp, ne întrebăm dacă nu cumva, în mare parte, elita urbană nu era una şi aceeaşi cu cea rurală.
Elitele rurale erau oare o altă categorie socială, de proprietari de pământ, care nu se implicau în
treburile administrative ale oraşului centru? Greu de crezut. Dacă se are în vedere faptul că
unele dintre inscripţii provin din teritoriu, cu menţiuni destul de precise despre posesiunile
deţinute de aceşti aristocraţi în teritoriul rural, credem că nu greşim când afirmăm că, în mare,
elitele din oraşe se confundau cu cele din mediul rural. Mai mult, într-un sistem în care opulenţa
se măsura în proprietăţi funciare, decurionii, ca şi magistraţii, beneficiau de domenii întinse în
jurul oraşului 1 3 . Lex lmitana menţionează că duumviri şi decuriones pot lipsi din oraş până la 60
de zile pe an pentru a se îngriji de afaceri, de recolte sau comerţ, ceea ce întăreşte ideea că între
afacerile lor, din care scoteau veniturile ce le asigurau accesul la funcţii în oraş, agricultura era
una dintre cele mai importante14•
Pe de altă parte, nu trebuie să confundăm elita politică cu elita socială. Nu avem în vedere
în această discuţie elitele politice din satele din aria teritorială a oraşelor. În cazul acestora, aşa
cum s-a precizat în anexa despre instituţiile rurale, acei magistri şi quaestores din viei erau
consideraţi magistraţi cu oarecare reţinere, fiind categorisiţi, mai degrabă, responsabili ai
comunităţilor. Este evident că ei dispuneau de o poziţie preeminentă în interiorul comunităţii
lor, dar atât. Aceste elite rurale puteau proveni dintre mai-marii locului, continuatori ai el itei
9 D. Fishwick a subliniat importanta promovării masive de către Vespasian a unor municipia Flm·ia in
Spania, dotale cu dreptul latin. El leagă aceste măsuri administrative de instituţia cultului i mperial şi de
rolul pe care 1-a avut acest împărat în răspândirea cultului în Baetica şi la reorganizarea sa in H ispan i a
Tarraconensis şi în Lusitania. A se vedea Fishwick 1 968, 3 1 0-3 1 1 . Ideea este susţinută pentru regiunea
Dunării de Jos şi în Aparaschivei 2007a, 94.
10 Turcan 1 978, l 080. Majoritatea inscripţiilor care menţionează jlamines in Hispania Citerior sunt
datate între Vespasian şi Marcus Aurelius: Alfoldy 1 973, 14.
Turcan 1 978, 1 08 1 .
1 Fishwick 1 973, 645.
I J Curchin 1 990, 275. Pentru Troesmis şi villae-le din teritoriul acestui oraş, vezi Baumann 1 98 3 . 5 9-60;
Bărbulescu 200 l , 1 76- 1 77.
1 • Lex lrnitana, cap. K. C f. Gonzales 1 986, 147 - 243.
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preromane, sau este posibil ca unii dintre ei să fi fost romani care primiseră pământ în noile
locaţii în care s-au stabilit. De exemplu, în Lusitania, elita preromană este atestată prin acei
principes menţionaţi în izvoarele epigrafice 1 5 • Şi în spaţiul care ne interesează pe noi întâlnim
astfel de conducători locali . Prin urmare, este foarte posibil ca mare parte dintre aceşti lideri
politici ai comunităţilor să provină dintre localnicii romanizaţi. Comunităţile de traci, Bessi şi
Lai şi poate A usdecensi, s-au aşezat în unele sate din Dobrogea romană şi au fost cooptaţi, cu
drepturi egale ca şi ale cetăţenilor romani, la conducerea localităţilor de reşedinţă 1 6 •
Cât priveşte exprimarea atribuţiilor magistraţilor urbani în documentele vremii, inscripţiile pe
care le deţinem sunt reţinute în această privinţă. Totuşi, pentru duumviri cunoaştem, spre exemplu,
participarea la organizarea apărării cetăţilor, aşa cum se întâmpla la Tropaeum în 1 70. L.
Fufidius Lucianus a fost ucis, în timpul exerciţiului funcţiunii, de către costoboci, în timp ce se
ocupa de apărarea oraşului. La Ratiaria, unul dintre cele mai prospere oraşe din a doua j umătate
a secolului al Ii-lea şi începutul celui de-al Iii-lea, edilii oraşului aveau ca sarcină clar speci
ficată întreţinerea alimentării cu apă. Eforturile celor doi magistraţi, M . Aurelius Chrestus şi M.
Aurelius Iulianus, tată şi fiu, au fost răsplătite de către senatul comunităţii prin scutirea de taxe.
Chiar dacă astfel de informaţii sunt destul de rare pe cuprinsul provinciilor moesice, este
cert faptul că, la fel ca în orice altă provincie romană, aşa cum reiese mai ales din legile
municipale descoperite până acum, îndatoririle şi avantajele de care dispuneau mai marii locului
trebuie să fi fost identice.
Un ultim capitol al cercetării noastre se referă la aplicabilitatea jus Latii în oraşele de la
Dunărea de Jos. Beneficiind de informaţii prea puţin relevante, concluziile acestei secţiuni a
lucrării noastre au cea mai mare doză de relativism. Existenţa unei evoluţii graduale din punct
de vedere juridic în structura urbană romană de la Dunărea de Jos, care a permis acordarea
statutului de cetăţi latine anumitor comunităţi este principala concluzie. Dacă se are în vedere
faptul că acordarea jus Latii nu implica neapărat şi ridicarea în rang a unei comunităţi 1 7 , în
numeroasele civitates din zonă este posibil să fi fost aplicat acest drept care avantaj a într-o
măsură considerabilă elitele locale.
Am putea fi învinuiţi, în cazul anumitor opinii finale pe care le avansăm, de faptul că
încercăm concordantia discordantium opinionum. Această tendinţă provine din aceea că am
reuşit identificarea şi în această zonă a uneia dintre caracteristicile principale ale sistemului
juridico-administrativ roman, flexibilitatea. Diferenţierile evidente între modalităţile de consti
tuire a municipalităţilor romane pe linia Dunării de Jos sau modificarea sediului concilium
provinciae, de la Oescus la Troesmis, sunt doar două exemple ale adaptării spiritului roman la
realităţile epocii şi ale spaţiului în care a evoluat. În câteva cuvinte, sistemul roman în această
zonă s-ar caracteriza prin inteligenţă creatoare, pragmatism, flexibilitate şi respect temperat faţă
de autohtoni.

15

Curchin 1 990, 267.
Civitas Ausdecensium se pare că era o comunitate compactă a acestor posibili traci sud-dunăreni sau
daci aduşi în Dobrogea.
1
7 Oraşul african Mac tar era calificat drept civitas în 1 69, dar dispunea de dreptul latin încă de la
Hadrian, de unde şi epitetul Aelia din denumirea oraşului, la care s-a adăugat Aurelia, după promovarea la
statut colonial de la Marcus Aurelius. Vezi Briand-Ponsart 2005, 1 07 ; Chastagnol 1 990a, 356.
16

https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERA ŢII FINALE

257

Fără a putea ignora contribuţia Antoninilor la dezvoltarea şi prosperitatea urbană în zonă,
credem că împăraţii Severi au fost cei care au finalizat această operă, la nivel urbanistic,
administrativ şi juridic, dar şi religios, dacă ne referim la cultul imperial şi instituţiile sale.
Se cunoaşte prea bine preocuparea particulară a Antoninilor pentru oraşele Moesiilor.
Traian, Hadrian, Marcus Aurelius şi Commodus au fondat şi au promovat mai multe aşezări
urbane în această zonă. Opera lor a fost, însă, completată şi îmbunătăţită de Severi.
Cele opt oraşe romane, municipii şi colonii, cele două fundaţii greceşti ale lui Traian,
iniţial în Tracia şi apoi trecute la Moesia Inferior, satele incluse în teritoriile urbane menţionate,
la care se adaugă alte comunităţi cu statut cvasiurban, reprezintă o hartă virtuală complexă a
părţii sudice a Dunării de Jos.
Cercetarea de faţă poate oferi un răspuns şi la aprecierile unor cercetători relativ la
numărul redus de oraşe din regiune. Un spaţiu romanizat nu implică neapărat şi un număr mare
de oraşe romane, aşa cum nici un teritoriu cu o structură urbană densă nu poate fi văzut automat
ca fiind perfect romanizat1 8• Studii recente arată că se putea ajunge la un nivel cultural
asemănător între structurile romane din Italia şi cele provinciale doar după o perioadă de
aproximativ trei generaţii 1 9 • Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru regiunea de la Dunărea de
Jos, inclusiv în ceea ce priveşte omogenizarea structurală de la nivelul comunităţilor locale. O
diferenţiere se poate face şi în ceea ce priveşte tipul de aşezări . Dacă pentru oraşe procesul de
asimilare şi de „fidelizare" putea fi mai rapid, în mediul rural, unde conservatorismul şi nivelul
cultural scăzut erau evidente, aculturaţia a avut nevoie de un interval de timp suplimentar.
Intensificarea cercetărilor arheologice din centre precum Capidava, (L)ibida sau
Axiopolis ar putea fumiza surpriza ca în viitor să numărăm alte municipia în Moesia Inferior.
Departe de a fi găsit soluţii pentru toate problemele care se pot ridica relativ la comuni
tăţile urbane dunărene, considerăm că elementele aduse în discuţie pot contribui la cunoaşterea
mai bună a situaţiei juridico-administrative a oraşelor romane de pe linia Dunării de Jos, în
perioada Principatului.

1"

19

Vittinghoff 1 994, 207 - 209.
�a�el 1 992, 3 1 9.
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LES CITES ROMAINES SUR LE BAS DANUBE
(ier-Ilie siecles ap. J.-Chr.)
Resum e

L e Rhin e t l e Danube ont ete consideres par Auguste comme des reperes naturels
optimaux pour tracer la frontiere de Nord de l'Empire romain. L ' interet pour Ies deux rives du
Danube apparaît apres la fondation de la province Illyricum. Le controle du trafic fluvial a
determine aussi l 'apparition des premieres communautes civiles romaines sur le Bas Danube.
A l'epoque des empereurs de la dynastie Julia-Claudia, apres la formation de la province
de Mesie, l 'activite constructive s' est resumee aux fortifications des unites militaires de cette
region. Festus, dans ses notes sur le limes de Noricum, Pannonie et Mesie, mentionne la
construction de castel/a et praesidia 1 • Les plus anciennes sont considerees, pour notre aire
d' interet, Viminacium, Ratiaria et Oescus2 . Bien que certains specialistes considerent que, des
l'epoque d' Auguste, on peut parler sur la presence des legions dans ce territoire, Ies sources
nous offrent des informations â partir de Tibere. En ce qui concerne l 'urbanisation, pour la
Mesie n' est connue la promotion ou la fondation d'aucune cite. Dans cette etape, Ies seuls
habitats civils etaient Ies civitates Moesiae et Trebaliae qui, â I' epoque de Claude, se trouvaient
sous l'autorite de praefectus G. Baebius Atticus. A ces exceptions, Ies canabae des legions
installees dans de certains centres, mais aussi viei militaires developpes aux environs des
fortifications militaires auxiliaires, peuvent etre consideres comme structures civiles quasi
urbaines sans autonomie juridique. Pour le territoire danubien proxima!, seulement en Pannonie
voisine ii y a deux colonies fondees par deduction par Ies veterans 3 . Des premieres sept
decennies de I ' ere chretienne, on dispose des informations assez precaires; un motif serait Ies
recherches superficielles, mais aussi une intensite assez relative du phenomene urbain dans cette
periode et cet espace.
Les empereurs de la dynastie Flavia ont du appliquer une autre strategie a la frontiere
danubienne de la Mesie. Ils ont intensifie le processus de constitution d'un vrai limes par la
construction des forteresses en pierre tout au long du fleuve et, en meme temps, ont augmente
Ies effectives mil itaires4. On ne peut pas parler d'un deplacement force des armees de l' intcrieur
de l' Empire vers le limes, mais d'une action graduelle, dans une periode qui va de Vespasien
jusqu 'â Trajan. A l 'epoque de Domitien, la frontiere danubienne devient le point focal de
l'activite militaire romaine. Le partage de la province en Mcsie Superieure et Mcsie Infrri eure.
en 86, a ete le resultat des memes raisons de securite. Pour I 'urbanisation de la rcgion.
seulement en Mesie Superieure a ete fondee la colonie Scupi. Tandis que I c terri toirc du Bas
1 Fest., 8.

2

Velkov 1 987, 9.
li s'agit d' Emona (Ljubljana), a l ' epoque de Tibere, Sa.Set 1 968, col. 540-568 el Savana ( Szombathely)
fondee par Claude, Mocsy 1 974, 76- 78. Voir aussi Mrozewicz 2000. 1 95 - 2 1 O.
4 Ius., BI, VII, 4, 3; Mocsy 1 974. 42 .
3
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Danube avait besoin d ' accumulations pour la fondation des centres romaines puissants, en
Pannonie sont deja connus cinq nouveaux municipia et coloniae5 •
Gcncralement, le processus d ' urbanisation est etroitement lie ă. la situation politique
d 'une region. Les promotions municipales et Ies fondations coloniales etaient faites dans une
atmosphere tranquille. Pour le Sud du Danube, on pourrait parler d ' une telle periode benefique
apres 1 07 / 1 08, tout de suite apres la pacification de la Dacie. C' est le moment de la fondation de
colonies Ratiaria et Oescus, mais aussi des cites de constitution grecque Nicopolis ad Istrurn et
Marcianopolis, initialement comprises dans la province Thrace.
Comrne une consequence de l 'activite preparatoire deroulee par Traj an dans ce territoire,
a l ' epoque d' Hadrien s ' est produite la promotion au rang de municipium de la ville de
Viminacium. Probablement, ii s ' agit de l 'unique cite du Sud du Danube qui re9oive ce statut
depuis Hadrien, bien qu'il y ait la possibi lite que Tropaeum Traiani partage le meme sort.
L 'epoque d 'Antonin le Pieux a ete marquee par le conservatisme, cas valable pour
1 ' Empire entier. Les evenements negatifs qui ont suivi ont arrete Ies initiatives imperiales de
promotion de certaines cites. Et ii s ' agit de l ' invasion des Costoboques en 1 70 qui a ravage une
zone etendue. L ' exception peut etre la municipalisation de la cite de Tropaeum Traiani, sinon,
comme on a deja constate, il y a autres documents qui attestent cette promotion des I' epoque
d ' Hadrien. Le deroulement de la vie habituelle a ete repris quelques annees plus tard, apres Ies
attaques costoboques.
L 'histoire du Bas Danube a con nu une autre toumure apres cette crise. A 1' epoque du
regne commun de Marc Aurele et Comrnode, en 1 69- 1 70, Troesmi s devenait municipe, apres
avoir connu durant le Ir siecle un niveau d ' urbanisation tres avance.
De Commode au Gordien III, on ne connaît pas d 'autres evenements importants qui
puissent perturber la vie des communautes danubiennes.
Dans ces circonstances, surtout a 1' epoque des Severes qui ont applique toute une serie
des reformes au niveau militaire et social, on pourrait parler d'une explosion urbain sur le Bas
Danube. Cites comrne Novae, Durostorum ou Noviodunum ont re9u le statut municipal.
Pendant Gordien I II , le municipe de Viminacium, devient colonia, a la suite d ' un progres
demographique et developpement economique considerables.
A partir de la moitie du nr siecle, apparaissent de nouveau des probJemes qui surgissent
des ravages massifs provoques par Ies migrateurs. Le phenomene de l ' urbanisation stagne et on
pourrait parler meme d 'une involution, d' autant plus que Ies devastations se multiplient.
Ainsi, pour le Bas Danube on connaît quatre etapes d' evolution du processus urbain:
I.
La periode de tâtonnement et consolidation de la maîtrise romaine, du ier siecle, est
contemporaine aux epoques des dynasties Julia-Claudia et Flavia;
II.
L ' epoque Traj an-Hadrien, partagee, a son taur, en deux sous-etapes: la premiere ou
Trajan fonde quelques colonies de veterans, mais, en meme temps, prepare le
terrain pour son successeur; la deuxieme, ou Hadrien constate l ' accomplissement
des conditions pour l ' attribution du statut municipal a des civitates de la region
danubienne comme Viminacium de Mesie Superieure et, bien possible, Tropaeum
Traiani;

5 M6csy 1 970, 46; M6csy 1 974, 1 1 4 - 1 1 5. S iscia et Sirmium sont des colonies et N eviodunurn,
Andautonia et Scarbantia sont des municipes.
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L'epoque de Marc Aurele ou on peut parler d'une maturation des habitats quasi
urbains, la base des nouvelles villes-municipe comme Troesmis;
L 'etape decisive, ) 'apogee d' une periode vaste d'accumulations et de facilites
accordees par Ies empereurs de I' epoque, correspond â la dynastie des Severes,
c' est â dire la fin du Ile et le debut du Ille siecle; c' est aussi la peri ode ou
commence le declin des communautes urbaines.

Selon ces etapes, mais aussi selon autres aspects du phenomene urbain, quelques
conclusions interessantes se sont imposees. D' ailleurs, notre but principal, I ' identification des
elements de genese et la fixation chronologique du moment de la municipalisation des cites sur
le Bas Danube, nous le considerons accompli. Pourtant, le manque des sources nous a empeche
d'offrir des reponses argumentees â tous Ies problemes en discussion.
Au premier chapitre de notre recherche, on a analyse le progres typologique des
communautes urbaines, quasi urbaines et rurales de l ' Empire, leurs modifications hierarchiques
et de terminologie qui se sont passees simultanement avec l 'evolution de la Republique au
Principat. On a constate dans tout l'espace soumis â l 'autorite de Rome qu'il y avait des
exceptions connues, soit comme effet des reminiscences anterieures, soit comme consequence
de l' implication differenciee des Romains.
La conservation des caracteristiques autochtones, adaptees au style romain, mais aussi la
flexibilite des autorites faisaient possible une bonne coordination du processus d'urbanisation,
au niveau de l' Empire entier. Malgre la diversite structurale, la discipline est dominante.
Dans le meme chapitre, nous analysons la population qui habitait ces unites
administratives. En ce qui concerne le processus d 'urbanisation, surtout dans Ies communautes
occidentales et africaines, mais pas seulement, une influence definitoire a eu la couche culturelle
anterieure a la conquete. La tradition urbaine autochtone, plus consistante ou plus pauvre, a ete
un catalyseur des nouvelles structures romaines.
Selon ces aspects bien definis pour l' ensemble de l ' Empire, l ' etude du processus
d'urbanisation dans ses premieres etapes dans la region du Bas Danube nous a confirme que le
systeme romain s' etait tres bien adapte sur Ies particularites locales.
Utilisant Ies sources historiques connues jusqu'aujourd'hui, on a reussi la creation d'une
image detaillee du processus de constitution des cites de type municipia et coloniae du Bas
Danube. De l ' Ouest vers l' Est, de Mesie Superieure vers la Mesie Inferieure, on a analyse Ies
elements constitutifs des cites. L 'une des conclusions essentielle est que l 'apport m i l itai re, direct
ou indirect, a ete assez important. On pense aux structures quasi urbaines developpees aupres de
castra, mais aussi aux veterans qui sont devenus des magistrats et senateurs locaux. Voila
pourquoi, pour chaque localite en discussion, on a fait un court historique des u n itcs m i l i ta i res et
de leurs contributions au bâtiment des fortifications. C ' est evident que le dcveloppement des
castra entrainait l'extension de l'espace destine aux canabae qui, pro grc ss i vcment , dcvcnai cnt
de vraies cites, en rempla�ant Ies baraques en bois avec des cdifices cn picrre. Les construc tions
civiles connaissent un vrai essor a l'epoque Trajan-Hadrien.
Pendant Ies empereurs de la dynastie Flavia, dans notre terr i toi re d ' i nterct, on ne connaît
aucun municipe. C'est parce que Ies habitats civiles se sont bicn dcvc loppes ct adaptes ă la vie
urbaine a peine a l'epoque de Trajan. C est l ' un des arguments qu i fa it d i ffi c i l e ă admcttrc
l' existence d'un municipe a Tropaeum Traiani des Trajan.
II n'y avait pas de premisses d'une telle p ro moti on avant la conso l i dation d ' une dasse
politique assez forte et experimcntee pour l'administration de la nouvc l l e cite et. cn mcmc
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tcmps, avant la pacification de la region ou se trouve la localite respective. Si on peut penser a
Trajan comme a celui gui a prepare Ies circonstances pour la vraie urbanisation, c ' est Hadrien le
declencheur de ce processus. Et on ne pense pas seulement a Viminacium, en Mesie Superieure
ou, peut etre, a Tropaeum Traiani de Mesie lnferieure, mais aussi a des cites des provinces
voisines comme Napoca et Drobeta de Dacie. On pourrait ajouter comme argument le statut
superieur des canabae de Durostorum, nommees canabae A eliae, mais gui ont conserve ce
statut guasi urbain jusgu ' a la legalisation de leur promotion pendant Ies Severes.
Pourtant, de Trajan sont restees dans la region du Bas Danube deux importantes coloniae.
Ulpia Ratiaria et Ulpia Oescus sont Ies deux cites avec statut colonial, apparues a la suite de
l ' installation dans ce territoire des veterans Iegionnaires des centres militaires danubiens. Leur
fondation semble etre identigue, au sens gue sur la place du castrum abandonne par Ies legions
romaines, tout de suite apres l ' occupation de la Dacie, apparaît le nouveau centre-ville. Ayant
comme point de depart une importante structure urbaine, Ies nouvelles cites ont ete entourees
des murs d' enceinte et la communaute romaine s ' est vertigineusement developpee. En ce cas,
on pourrait <lire gue l' annee a eu un role principal parce gue, excepte le materiei humain foumi
au moment de la fondation, elle a contribue aussi a la realisation du plan urbain. La mangue
d ' infonnations tres veridigues de Ratiaria, rend les fouilles de demieres 1 5 annees d 'Oescus fort
importantes. L ' identification d ' une succession stratigraphigues interessante gui commence au
debut du Ier siecle et continue en etapes jusgu' a la fondation de la colonie proprement dite,
confirme le fait gue l ' ancienne fortification militaire a ete le centre de la cite civile coloniale
contemporaine a Traj an.
Le moment de la fondation de ces deux colonies correspond a la reglementation de la
situation juridigue et administrative de la Dacie, en meme temps avec le deplacement des
legions y cantonnes dans autres centres de l ' Empire. Dans cette recherche, on a demontre gue,
au moins pour Oescus, un aj oumement vers Ies 1 08/ 1 09 du moment de la colonisation, semble
plus juste. Pour Ratiaria, il est possible gue deductio se soit passee guelgues annees plus tot.
Trajan a deroule une activite speciale d 'urbani sation en Thrace. Deux de ses civitates y
sont analysees, une fois parce gue a la fin du Ile siecle elles reviennent a la Mesie Inferieure, et
puis pour leur specificite. Marcianopolis et Nicopolis ad I strum representent deux cites avec un
statut special, plus proche de civitates peregrinae, peut etre stipendiariae. Beneficiant d ' une
constitution grecgue, propre a une population en maj orite d ' origine micrasiatigue, avec des
institutions specifiguement grecgues, mais dependantes par rapport au gouvemeur de la
province, Ies deux villes presentent encore autres traits interessants. Dans Ies territoires afferents
la langue principale etait le latin, a la difference des cites ou, comme on a constate, le grec etait
la langue officielle. Le role de cette hybridite etait l ' un tres important pour Ies autorites. D ' une
part, il s 'agit d'une liaison entre la province „latine" Mesie Inferieure et la province „grecgue"
Thrace, et d ' autre part, ces rapports pouvaient s ' elargir jusgu ' en Asie M ineure.
Apres gue Ies fondations de coloniae n' ont plus ete considerees moyens utiles
d ' urbani sation, a l' epogue d 'Hadrien, la promotion des cites de statut inferieur au rang de
municipium, devient usuel. Le cas de Viminacium est bien interessant et on a constate des
similitudes avec autres villes du Danube Moyen. La modalite de constitution, c ' est a <lire d 'une
civitas, peuplee par un conventus civium Romanorum, situee a une certaine distance de castrum
et canabae, est assez commune a l ' epogue. En Pannonies, par exemple, dans des cites comme
Aguincum ou Carnuntum on constate la meme situation. Toutes ces municipia ont pratiguement
beneficie des accumulations de l' epogue des empereurs de la dynastie Flavia. Dans ce cas, on
peut parlcr seulement d 'une contribution partielle du facteur militaire, par l ' intennediaire des
veterans, gui , aprcs avoir satisfait leur stage militaire, se sont etablis dans la nouvelle cite.
https://biblioteca-digitala.ro

RESUME

263

Pourtant, â. Viminacium, Ies canabae bâties autour des castra des legions IV Flavia et VII
Claudia ont entraîne, selon certains specialistes, le developpement simultane d 'une civitas situee
aux environs. Selon notre opinion, ii ne s'agit pas d'un nouvel habitat ne apres l 'etablissement
des unites militaires â. Viminacium, mais de I 'habitat autochtone qui a re9u un nouveau statut
une fois Ies Romains y installes. L 'interdiction de la municipalisation des canabae, mais aussi la
necessite de mettre Ies veterans en possession des terres, ont determine 1 'apparition de la
nouvelle cite par la promotion de cette civitas. Le developpement spectaculaire du centre de
Viminacium a determine sa promotion au rang de colonia â. l 'epoque de Gordien III. A ce
moment, la promotion avait une valeur purement honorifique, mais le grand nombre des
veterans y cantonnes et, en meme temps, l'agrandissement du territoire de la cite ont fait
necessaire un changement de statut, meme si formei. D'ailleurs, concemant Colonia Viminacium, on
dispose de peu d' informations et la plupart font reference aux magistrats de la cite.
A 1' epoque de Marc Aurele a commence une nouvelle periode dans le systeme romain
d'urbanisation des provinces. Sa strategie s 'apparente avec la politique des empereurs de la
dynastie Flavia. Un exemple est la fondation des centres routiers sur Ies voies importantes,
comme Naissus ou Margum de Mesie Superieure. Pourtant, si jusqu'â. ce moment
l'historiographie considere cet empereur le principal artisan de la municipalisation de la plupart
des cites de Mesie Inferieure, dans cette recherche nous avons argumente Ies doutes qui existent
dans ce sens. Premierement, l ' absence des leges municipales rend relatif le moment de la
municipalisation. Seulement pour Troesmis est connue la date approximative de la promotion au
rang de municipe: I 79- 1 80. La decouverte de la loi municipale, qu' on ne peut confirmer
qu 'apres sa publication, mais aussi autres arguments de notre recherche nous dirigent vers la fin
du regne de Marc Aurele. Dans la litterature de specialite, la date de cette promotion avait ete
fixee apres le depart de la legion Ve Macedonienne, apres 1 68. En ce qui concerne la modalite
de constitution de ce municipe, on a constate la veridicite de la dualite avancee par Ies
historiographes ii y a quelques decennies. L' implication dans ce processus de ces deux unites
civiles, civitas autochtone et Ies canabae d'aupres le castrum de la legion Ve Macedonienne,
avec leurs institutions consignees dans Ies epigraphes, represente un cas typique de
municipalisation de civitas, parce que Ies canabae ne disposaient pas d'autonomie juridique.
En ce qui concerne Tropaeum Traiani, on a presente assez d' arguments qui puissent
infirmer une municipalisation contemporaine â. Trajan. L ' inexistence d'un municipe avant
Hadrien en Mesie Inferieur, Mesie Superieur ou meme Dacie, l ' insecurite de ce territoire qui
imposait la fortification du systeme de defense, la manque de la mention de la cite dans Ies
sources historiques precoces, l'absence d'un noyau consistent et solide de citoyens romains,
peut etre une corporation, l'absence d'un magistrat atteste avant Marc Aurele, ce sont des
elements importants pour trouvcr une solution â. ce probleme.
Une promotion â. l'epoquc de Marc Aurele, dans ses premieres annees au pouvoir. c ' cst
une hypothese qui, â. ce moment, nous semble la plus veridique. La confirmation d'un duumvir
du municipe en 1 70 pourrait signifier une municipalisation plus precoce, peut etre des Hadricn.
Encore, le nom Traianenses Tropeenses des habitants de la cite, qui se trouvaient dans u ne
situation juridique assez vague, montre la possibilite que la cite ait re�u certains privilegcs
supplementaires de Traj an, comme le droit latin, mais tout �a avant de dcvcnir municipe. Dans
cctte recherche, on a demontre que Ies argumcnts de ccux qui soutiennent la municipalisat1on a
l' epoque de Trajan etaient assez faibles.
La plus importante periode dans le processus de mun icipalisation, on la trouve a l " epoque
des Scvcres, marquee par des modifications essentielles dans l"cvolution de l " urban isat1 011 .
Premieremcnt, ii s' agit des mesures prises par Septime Severe. mesurcs qui penncttaicnt l a
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municipalisation des canabae Jegionnaires, fait qui a favorise la genese facile des cites, par la
simplification d'un systeme tres ambigu jusqu ' a ce moment. La region du Bas Danube, ou Ies
municipes Durostorum, Novae, Noviodunum sont nes ainsi, a pleinement beneficie de cette
strategie. Apres Ies mesures prises par Septime Severe, la municipalisation des canabae devient
une possibilite jusqu'a ce moment-la inexistante. En effet, cette strategie represente la preuve de
la tcndance de l 'abolition des differences entre communautes diverses.
II s ' agit de la realisation du desir d' unification des structures et de simplification du
systeme urbain. Dans la periode suivante, la consequence a ete que toutes Ies autonomies locales
de l ' Empire ctaient nommees civitates. Municipium ou colonia sont devenus des appellatifs tres
rares. Un exemple interessant est Tropaeum Traiani qui apparaît nomme civitas au IVe siecle.
Pour la deuxieme moitie du nr siecle, quand la crise de l ' Empire s ' etait intensifiee et la
retraite romaine de Dacie avait dessine une nouvelle carte provinciale, on constate un
elargissement de I' espace habitable, presque dans toutes Ies villes du Sud du Danube. Le plus
clairement sont conservees Ies enceintes adossees de Novae (Novae II) et Oescus (Oescus II).
De surcroît, apres I ' abandon de la Dacie, evenement controverse se Ion ses consequences sur Ies
deux rives du Danube, se sont deroules des travaux de reconstruction dans Ies centres du Nord
du fleuve. II s ' agissait de ne pas mettre en danger la securite du Sud par une mesure radicale qui
aurait permis une reduction des effets des agressions vers Ies cites du Sud du fleuve.
Parallelement, dans le contexte ou l ' importance strategique et militaire des centres urbains de
nouvelles provinces du Sud etait redevenue essentielle pour la securite du limes, I' autori te
militaire s' est elargie dans la viile.
En consequence, on constate que Ies huit cites typiquement romaines se sont creees par,
au moins, quatre methodes differentes. Viminacium est le resultat de la municipalisation d 'une
civitas; Novae, Durostorum et Noviodunum a la suite de la promotion au statut municipal des
canabae developpees aupres des fortifications militaires; Troesmis a la suite de la synthese
civitas autochtonelcanabae pendant que Ies colonies ont ete fondees par Traj an sur la place des
anciens castra des legions qui ont quitte Ies centres du Sud du Danube, apres la conquete de la
Dacie. Ces typologies diverses sont le resultat du processus d' evolution du phenomene urbain a
des epoques differentes, mais aussi de l ' adaptabilite des autorites romaines aux realites locales.
Selon Ies aspects j uridiques qui ont contribue a un ou autre de ces moyens, mais aussi selon la
politique des empereurs au Bas Danube, le reseau urbain de la Mesie Inferieure et Ies deux cites
de la Mesie Superieure ont evolue comme centres d 'une importance a part dans ce territoire. La
preuve incontestable est le fait que Viminacium est devcnue capitale de province, Oescus et puis
Troesmis, apres sa promotion, siege de concilium provinciae Moesiae lnferioris pour que, de
I' epoque de Diocletien, Marcianopolis devienne la capitale de la nouvelle province Mesie Seconde.
,

Au troisieme chapitre on peut reflechir sur quelques conclusions interessantes en ce qui
concerne 1 'aire des territoires municipaux du Bas Danube. Premierement, il faut souligner la
parcimonie des informations epigraphiques sur Ies structures rurales de ces territoria. La ou on
en dispose, la modali te d ' organisation administrative peut etre a part etablie. En ce qui concerne
la population de ces communautes, Ies details nous manquent. En revanche, Ies fouilles ont
offert plusieurs informations, meme si assez relatives, sur Ies cites rurales de type vicus ou vil/a
rustica de la Mesie Inferieure et la region de l ' E st de la Mesie Superieure.
On connaît des inscriptions Ies noms de 1 O viei, tandis que de Tropaeum Traiani la
presence de deux magistri viei confirme l 'existence au moins d ' un autre vicus. Les
communautes rurales de ce type sont archeologiquement attestees, a cote de dizaines de villae
rusticae dont Ies proprietaires sont des autochtones prestigieux.
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C ' est interessant le fait que, dans plusieurs cas, Ies membres de l 'elite locale des villes
apparaissent sur Ies monuments bâtis en hinterland. C' est la confirmation du fait que ces
demiers etaient Ies proprietaires des territoires qui leur permettaient Ies ressources necessaires
pour obtenir et soutenir une <lignite superieure dans la cite. D 'autre part, quand on pense â. l 'elite
rurale, ii ne s'agit pas de ces personnages riches et eligibles au niveau municipal, mais des
magistri et questores, personnes connues dans leurs communautes.
Pour l ' organisation des territoires des cites grecques Marcianopolis et Nicoplis ad Istrum,
meme si Ies cites proprement dites beneficiaient des institutions grecques, ii paraît que Ies
villages â. I' interieur des frontieres respectaient la typologie romaine.
Une attention particuliere a ete accordee au systeme institutionnel romain des cites du Bas
Danube. Les elites locales, urbaines et rurales, nous ont foumi des donnees absolument
interessantes sur la dynamique sociale de I ' epoque. Selon Ies informations connues, â. Oescus
etait concentree la «creme" de l' aristocratie locale. Le nombre assez petit des magistrats
d' Oescus est compense par leur distinction, superieure aux autres communautes urbaines de
cette region. On a identifie jusqu'â. ce moment neuf membres de l 'ordre equestre â. Oescus.
C'est sfu que dans Ies colonies le systeme institutionnel a connu autres formes, fait determine, le
plus probable, des exigences plus grandes imposees dans une cite qui beneficiait du plus haut
statut juridique de l ' Empire. C ' est aussi le cas de Ratiaria.
Pour municipia, on constate l 'existence d'une hierarchie selon le nombre des magistrats.
Tropaeum Traiani et Troesmis se detachent de ce groupe. Viminacium est le suivant, tandis que,
pour Durostorum, Noviodunum ou Novae, des cites qui ont beneficie de statut municipal a la fin
du Ir et le debut du nr siecle, on connaît peu de temoignages concemant Ies autorites de la cite.
II ne faut pas penser que ces magistratures auraient disparu ou que n' auraient pas eu de
pretendants, bien que ces demiers soient devenus rares, etant donnes Ies efforts financiers
necessaires pour obtenir une <lignite dans l'administration locale. Mais, de la moitie du I W
siecle, la force financiere des elites a succombe, pas seulement sur l e Bas Danube, mais dans
tout I' Empire.
L'eclat des cites commence a s'assombrir devant Ies necessites imperatives apparues a la
suite des destructions provoquees par des barbares aux frontieres de l ' Empire. La crise
economique et sociale represente un autre aspect inhibant pour Ies citoyens de telles communautes.
Dans ces conditions, Ies inscriptions qui mentionnent Ies chefs locaux etaient devenues un
luxe accessible pour un petit nombre de citoyens.
De surcroît, l 'autorite centrale qui designe des curatores, comme celui de Tropaeum
Traiani, s' implique de plus en plus dans des problemes qui, anterieurement, revenaient aux
potentats locaux. Ainsi, la renommee et le prestige des magistratures locales avaient dirninue
jusqu' â. la disparition. Toutes ces circonstances ont determine I' absence des ternoignages
evidents, ou, en tout cas, la parcimonie de leur apparition. Voila l 'une des explications possibles
de l'absence des magistrats des cites qui re�oivent plus tard le statut municipal. Une autre cause
peut ctre la concentration du pouvoir dans Ies mains de quelques personnes. au detriment d"une
large masse de citoyens qui ne pouvaient plus repondre aux exigences financieres.
Et en ce qui concerne la representation des villages et des communautes quasi urbaines. ii
y a un reseau organisateur varie, complexe, mais efficace, par l' adaptation des ekments romains
sur le fond autochtone preexistent. En rcalite, ce fait a ete ! ' ingredient de succes des autontcs
romaines dans lcurs rapports avec Ies autochtones qui deviennent des servants fidcles de la
nouvelle autorite.
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On a constate dans cette etude que Ies chevaliers-magistrats urbains sont concentres a
Oescus (neuf). De meme, sans avoir tous Ies arguments necessaires pour exprimer une
conviction categorique, on pense pourtant que Ies membres ordo equester beneficiaient de
certaines facilites pour ! ' acces aux magistratures, sans etre obliges de parcourir le cursus
honorum legifere par plusieurs empereurs romains, a partir des edictes d ' Antonine le Pieux
jusqu ' aux confirmations de M arc Aurele et Septime Severe.
Les actions des empereurs d ' imposer un ordo graduel pour la carriere municipale de tout
aspirant ont represente une politique de prevention de certaines tendances negatives qui
pouvaient mener le system a l ' autodestruction. La confirmation repetee des edictes demontre
que Ies abus etaient frequents et persistaient. Ces decisions menar;aient I ' autonomie locale,
mais, d' autre part, surveil laient la bonne evolution de la communaute.
Par consequent, ordo magistratuum aurait du etre strictement respecte dans tous Ies
municipes de la Mesie Inferieure, au moins a partir du regne de Septime Severe, sinon, meme
depuis Marc Aurele.
Dans cursus honorum d ' un magistrat etaient compris et Ies sacerdoces. Au niveau de
chaque cite ou meme dans Ies communautes qui ne beneficiaient pas encore de statut municipal,
Ies pretres etaient Ies servants des Dieux et assuraient le confort spirituel des habitants. 11 etait
normal que plusieurs pretres soient elus, pour la vie ou pour une periode l imitee, des membres
de I ' elite locale, ceux qui avaient acces aux magistratures civiles.
De surcroît, Ies magistrats avaient en charge, selon Ies lois municipales, le financement de
I' entretien des cultes, raison supplementaire pour s' impliquer et controler la caste des pretres.
En reali te, on ne peut pas parIer d ' une caste des pontifes des structures romaines parce que leurs
tâches religieuses se superposaient sur Ies obligations lai'ques. Pour une plus exacte evaluation,
nous avons calcule que sur le 50 pretres connus en huit cites romaines et deux fondations
grecques, 1 2, c' est a dire 24%, ont occupe des dignites civiles.
II parait que dans ce cursus ou sont inclus Ies sacerdoces, I' apogee de la carriere etait le
flaminat. La qualite de grand pretre du culte imperial etait la <lignite supreme a laquelle pouvait
aspire un chef local. En Mesie lnferieure, Oescus est la cite le plus bien representee, de point de
vue des institutions des flamines, tandis que Viminacium I' est en Mesie Superieure.
L 'affirmation du culte imperial dans cette region se rapporte directement a Traj an. Une relation
entre I' evolution urbaine en Mesies et le developpement du culte imperial municipal est
evidente. Le debut de la decadence des centres urbains correspond au debut d 'une degradation
de point de vue formei et de contenu du culte de I' empereur. Ce processus a ete accelere par des
problemes politiques, economiques et moraux de l 'Empire. Sans doute, Ies situations variaient
selon la province: un declin plus accentuee a l 'Ouest et une certaine vivacite dans I ' Orient grec.
La renaissance du culte pendant Ies Severes etait loin de I' eclat anterieurement connu. En
realite, il s' agissait d 'une transformation fondamentale du culte imperial. L' essence de la monarchie
apparaît plut6t orientale que romaine, et I' empereur a ete transforme en sauveur et bienfaiteur.
Un autre aspect interessant concernant Ies potentats locaux est la relation rural-urbain et
Ies rapports entre leurs elites. Etant donne le fait que Ies decurions et Ies magistrats possedaient
des villae sur le territoire de la cite de provenance, dans la ville ayant une maison ou habitaient
pour une periode limitee, il faut nous demander si Ies deux elites, rurale et urbaine, n ' etaient la
meme chose.
Les elites rurales representaient peut-etre une autre categorie sociale, de proprietaires
fonciers qui ne s ' impliquaient pas dans l 'organisation administrative de la cite-centre? C ' est
difficile d 'y penser. Si on pense que certaines inscriptions proviennent du territoire et Ies
mentions sont assez precises sur Ies possessions rurales de ces aristocrates, il est possible que,
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en general, Ies elites urbaines et rurales se confondent. De surcroît, dans un systeme ou
l'opulence se mesurait en proprietes foncieres, Ies decurions, comme Ies magistrats, beneficiaient de
larges proprietes autour de la cite. Lex Irnitana mentionne que Ies duumviri et decuriones
peuvent s ' absenter de la ville jusqu ' a 60 jours dans une annee pour s 'occuper d'affaires, recoltes
ou commerce, ce qui confirme l'idee que l'agriculture assurait la plus grande partie de leurs revenus.
II ne faut pas superposer l 'elite politique sur } 'elite sociale. II ne s ' agit pas d' elites
politiques des villages inclus dans l 'aire territoriale des cites. Dans leur cas, comme on a deja
precise dans l 'annexe sur Ies institutions rurales, ces magistri et quaestores de viei etaient
consideres magistrats, mais il y avait une sorte d'ambiguîte dans leur statut, etant consideres
plutot Ies responsables de ces communautes. II est evident qu 'ils beneficiaient d'un statut
privilegie dans leurs communautes, mais c' est tout. Ces elites rurales pouvaient provenir des
potentats locaux, des heritiers de l ' elite pre-romaine, ou il est possible que certains aient ete
Romains mis en possessions des terres dans Ies nouvelles locations ou ils se sont etablis. Par
exemple, en Lusitanie, l'elite pre-romaine est attestee par ces principes connus des sources
epigraphiques. Dans notre aire d'interet, il y a de tels potentats locaux. Donc, il est possible que
la plupart de ces chefs politiques des communautes proviennent de la population locale
romanisee. Les communaute de thraces Bessi et Lai et peut etre A usdecensi, se sont etablis dans
certains villages de Dobroudja romaine et ont ete impliques, avec Ies memes droits que Ies
citoyens romains, dans le gouvernement de leurs localites de residence6 .
En ce qui concerne Ies attributions des magistrats urbains dans Ies documents de
l'epoque, Ies inscriptions sont assez vagues. Pourtant, pour ce qui concerne Ies duumvirs, on
connaît leur implication dans l'organisation de la defense des cites. A Tropaeum, en 1 70, L.
Fufidius Lucianus a ete tue par Ies Costoboques tandis qu'il avait en charge la defense de la
viile. A Ratiaria, l 'une des cites Ies plus prosperes de la deuxieme moitie du ne siecle et du
debut du nr, etait clairement mentionne que Ies ediles de la viile s 'occupaient de l 'alimentation
avec l'eau. Les efforts de ces deux magistrats, M. Aurelius Chrestus et M. Aurelius Iulianus, pere
et fils, ont ete recompenses par le Senat de la communaute par une dispense de Ia paye des taxes.
Meme si ce type d' information est assez rare dans Ies provinces de Mesie Inferieure et
Mesie Superieure, ii est certain que, comme dans toute Ies provinces romaines, conformement
aux lois municipales decouvertes jusqu'a ce moment, Ies obligations et Ies avantages des
potentats locaux doivent etre similaires.
Un demier chapitre de nos recherches est centre sur l 'applicabilite de jus Latii dans Ies
cites du Bas Danube. Les informations peu relevantes font Ies conclusions de ce chapi t re de
notre recherche assez relatives. L' existence d'une evolution graduelle de point de vu e j uridique
dans la structure urbaine romaine du Bas Danube, qui a permis l ' attribution du statut de cites
latines â certaines communautcs c ' est notre principale conclusion. Si on pense que jus Latii
n 'impliquait pas absolument la promotion d'une communaute, dans Ies nombreuses ci\·itates de
cc territoire ii est possible l'application de ce droit qui privilegiait consi dcrab lemen t I es el ites locales.
Pour certaines de nos opinions, nous pourrions ctre accuses d ' essayer la concordantia
discordantium opinionum. C' est parce qu'on a reussi l ' iden t i fi ca tio n d ' une des caracteristiques
principales du system juridique et administratif romain, la fl e x i bi l i te Les d i fferences evidentes
entre Ies modalites de constitution des municipalitcs romaines sur la l ignc du Bas Danubc ou la
.

� Civita.� A usdecensium ii parait qu ' il s ' agissait d ' une communaute compacte de thraces du Sud
Danube integres en Dobroudja.
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modification du siege de concilium provinciae d' Oescus a Troesmis sont deux exemples de
I' adaptation de I' esprit romain aux realites de I' epoque et de I' espace de son evolution. En
quelques mots, le systeme romain dans ce territoire pourrait etre caracterise par intelligence
creatrice, pragmatisme, flexibilite et respect tempere envers Ies autochtones. Sans pouvoir
ignorer la contribution des Antonins au developpement et a la prosperite urbaine dans ce
territoire, nous considerons que Ies empereurs Severes ont ete ceux qui ont finalise cette action,
au niveau urbain, administratif et juridique mais aussi religieux, si on pense au culte imperial et
a ses institutions. C 'est bien connue la preoccupation tout particuliere des Antonins pour Ies
cites de Mesies. Trajan, Hadrien, Marc Aurele et Commode ont fonde et promu plusieurs cites
dans ce territoire. Leur oeuvre a ete completee et amelioree par les Severes.
Les huit cites romaines, municipes et colonies, Ies deux fondations grecques de Traj an,
initialement en Thrace et puis en Mesie Inferieure, Ies villages y mentionnes, auxquels sont
ajoutees autres communautes avec statut quasi urbain, representent une carte virtuelle complexe
du Sud du Bas Danube.
Notre etude peut offrir une reponse aux chercheurs qui apprecient comme reduit le
nombre des cites de la region. Un espace romanise n ' implique pas un grand nombre de villes
romaines, tout comme une structure urbaine complexe ne peut pas etre consideree parfaitement
romanisee. Des etudes recentes montrent qu ' il y avait la possibilite d ' un n iveau culturel
scmblable entre les structures romaines d ' I talie et celles des provinces apres une periode
d ' environ trois generations 7 • La meme situation s ' applique pour la region du Bas Danube, y
compris l ' uniformisation structurale au niveau des communautes locales. Une difference est
possible dans le cas de divers types d' habitats. Si pour Ies villes le processus d 'assimi lation et
de „fidelisation" pouvait etre plus rapide, a la campagne, ou le conservatisme et le niveau
culturel assez bas etaient evidentes, l' acculturation a eu besoin d ' une periode supplementaire.
L' intensification des recherches archeologiques des centres comme Capidava, (L )Ibida ou
Axiopolis pourrait foumir la surprise qu' a I ' avenir nous enregistrions autres municipia en Mesie
Inferieure.
Loin de trouver des solutions pour tous Ies problemes concemant Ies communautes
urbaines danubiennes, nous considerons que Ies elements y analyses representent un petit
progres pour la reglementation de la situation juridique et administrative des cites sur la ligne du
Bas Danube, a l' epoque du Principat.

Traduit par Anca Aparaschivei
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Guţu 1 993-Dicţionar latin-român. Ediţie revăzută şi completată, Gh. Guţu, (ed.), Bucureşti.
EAJVR-vezi Abrevieri.
Liddell, Scott -English Lexicon, voi. I, A-K; voi. II, A-Q, G. Liddell, R. Scott, (eds.), Oxford.
Oxford Dictionary 1 968-0xford Latin Dictionary, Oxford.
RE-vezi Abrevieri.
Roman Civilization-vezi Abrevieri.

Izvoare
Izvoare epigrafice

/DR; IDRE; IGBulg; IGLNovae; IGR; ILBulg; JLJug; ILMaroc; ILS; /MS; ISM; IAN; CIL; C/G-vezi
Abrevieri.
Izvoare literare şi j u ridice

Aelius Aristide, Eloges de Rome, în Eloges grecs de Rome, L. Pemot (ed.), Paris, 1 997.
Arnmiano Marcellino, Le Storie, A. Selem (ed.), Torino, 1 973.
Anastasius Bibliothecarius, Chronografia Tripartita, în De A nastasio Bibliothecario, A. Laporte
(ed.), Paris, 1 884.
Appian, Istoria Romei. Războaiele civile, A. Frenkian (ed.), Bucureşti, 1 95 7.
Aulus Gellius, Nopţile atice, D. Popescu (trad.), Bucureşti, 1 965.
Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, N . Zugravu (ed.), M . Paraschiv (trad.), Iaşi, 2006.
Caesar, Războiul galic, J. Vilan Unguru (trad.), Bucureşti, 1 964.
M. Tulii Ciceronis Epistulae (coord. L. C. Purser), 1 958- 1 965 : voi. 2. 1 Epistulae ad A tticum, lihri I
VII/, W.S. Watt (ed.); voi. 2.2 Epistulae ad A tticum, libri IX-XVI. D . R . Shackleton Bailey. (ed.).
Londra, 1 958 - 1 965.
Cicero, De divinatione. A.S. Pease (ed.). Darmstadt, 1 963.
Cicero, De natura deorum, A.S. Pease (ed.), Cambridge, 1 95 5 - 1 95 8 .
Cicero, Despre supremul bine ş i despre supremul rău, G h . Ceauşescu (ed. ). Bucureşti, 1 983.
Codex Theodosianus, Th. Mornmsen, P. Meyer, P. Kri.iger (ed . ) Berl in. 1 90 5 .
Costantino Porfirogenito, De thematibus, A . Pertusi (ed.). Vati c an. 1 95 2 .
Corpus Juris Civilis, I. Jnstitutiones, P . Kreueger (ed.); Digesta. Th. Mommsen ( ed.). Wiedman.
1 928.
.
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Flavius Eutropius, Breviarium ah Urbe condita. Breviar de la Întemeierea Romei, Gh. I. Şerban (ed.),
Brăila, I 987.
Lucius Annaeus Florus, A brege de l 'histoire romaine, J. Pierrot (ed.), Paris, 1 826.
The Breviarium ofFestus, J. W. Eadie (ed.), Londra, 1 967.
Sex. Pompeius Festus, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, W . M. Lindsay
(ed.), 1 9 1 3 .
FHDR-vezi Abrevieri.

Le istituzioni di Gaio, M. Balzarini (ed.), Torino, 2000.
Herodian, Istoria Imperiului Roman după Marc Aureliu, R. Alexandrescu (ed.), Bucureşti, 1 960.
Le Storie di Erodato, A. Collona, F. Bevilacqua (ed.), Torino, 1 996.
Hieroclis Synecdemus, A. Burckhardt (ed.), Leipzig, 1 893.
l ordanes, Histoire des Goths, O. Devillers (ed.), Paris, 1 995.
Flavio Giuseppe, La guerra giudaica, G. V itucci (ed.), 2 voi., Milano, 2000.
Iunianus M. Justinus, Historiarum Philippicarum T. Pompeii Tragi libri XLIV in epitomen redacti, în
·www. thelatinlibrmy. corn/Justin. html.
The chronicle of Marcellinus (Comes), B. Croke (ed.), Sidney, 1 995.
Martial, Epigrammi, G. Norcio (ed.), Torino, 1 980.
Monumentum Ancyranum, E. G. Hardy (ed.), Oxford, 1 923.
Notitia Dignitatum or Register of Dignitaries, W. Fairley (ed.), în Translations and Reprints from
Original Sources ofEuropean History, voi. VI. 4. Philadelphia.
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, J. Darrouzes (ed.), Paris, 1 98 1 .
H . Gelzer, Ungedruckte und ungeniigend verăffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum, Miinchen,
1 900.
Ovidiu, Tristele. Ponticele, T. Naum (ed.), Bucureşti, 1 972.
Ovidiu, Fasti, Sir J. G. Frazer (ed.), London, 1 989 2 •
Plinius cel Tânăr, Opere complete, L. Manolache (ed.), Bucureşti, 1 977.
Plinius, Naturalis Historia, Enciclopedia cunoştinţelor din A ntichitate, voi.I , Cosmologia. Geografia,
I. Costa (ed.), I. Costa şi T. Dinu (trad.), Indice şi note lingvistice de T. Dinu, Bucureşti, 200 1 .
The fragmenta1y classicising historians of the later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus,
Priscus and Malchus, 2 voi., R. C. Blockley (ed.), Liverpool, 1 983 .
Procopii Caesariensis Opera omnia, J. Haury (ed.), Lipsia, 1 905- 1 9 1 3 .
Ptolemeu, Geographia, C . Muller (ed.), Paris, 1 888.
Caio Sallustio Crispo, Opere, I . Mariotti (ed.), Roma, 1 972.
L. Aennaei Senecae Divi Claudii Apokolokyntosis, C. Ferdinando Russo (ed.), Firenze, 1 965.
SHA -vezi Abrevieri.

Strabon, Geographika, S. Radt (ed.), voi. I, cărţile I-IV; voi. II, cărţile V-VIII, Gottingen, 2003 .
Sozomenos, Histoire ecclesiastique, B. Grillet şi G. Sabbah (eds.), A.-J. Festugiere (trad.), Paris,
1 983 -2005.
Suetonius Tranquillus, Vieţile celor doisprezece Cezari, D. Popescu, C.V. Georoc (eds.), B ucureşti,
1 95 8 .
ltineraria picta. Contributo al/o studio delia Tabula Peutingeriana, A. şi M. Levi, (ed.), Roma,
L' Erma di Bretschneider, 1 96 7.
Tacito, Annali, A . Arici (ed.), Torino, 1 969 (ediţia a doua).
Tacitus, Istorii, Gh. Ceauşescu (ed.), Bucureşti, 1 992.
Theophanes Confessor, Chronographia, G.B. Teuberi (ed.), Lipsia, 1 833-1 885, 2 . voi.
Theophilact Simocatta, Istoria bizantină, H. Mihăescu (ed.), Bucureşti, 1 985.
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Titus Livius, De /afundarea Romei, T . Vasilescu, F . Demetrescu, P . H . Popescu (trad.), voi. I ( 1 959),
voi. li ( 1 959), voi. III ( 1 96 1 ), voi. I V ( 1 962), voi. V ( 1 963 ), Bucureşti.
Marcus Terentius Varro, De lingua latina, M. N isard (ed.), Paris, 1 850.
Velleius Paterculus, Compendium ofRoman History, F. W . Shipley (trad.), Cambridge, 1 992.
Vergilius, A eneida-Eneide, R. Scarcia (ed.), A . La Penna (trad.), Milano, 2002, 2 voi.
Zonaras, Historiae Romanorum excerpta, în www. thelatinlibrary.comlzonaras.
Zosime, Histoire Nouvel/e, F. Pascbooud (ed.), Paris, 1 97 1 .
Lucrări generale şi speciale
Abbo� Johnson 1 968-Abbott, F. F., Johnson, A. C., Municipal Administration in the Roman Empire2,

Princeton (prima ediţie, Princeton, 1 926).
Abramenko 1 993-Abramenko, A., Die munizipale Mittelschricht im kaiserzeitlichen ltalien. Zu

einem neuen Verstiindnis von Sevirat und Augustalitiit, Frankfurt, Berlin, Berna, Paris, New York.
Al Khouri 2003-Al Khouri, M., II limes arabicus, Roma.
Alexandrescu-Viano 1 977-Alexandrescu-Vianu, M., Le banquetfuneraire sur Ies ste/es de la Mesie
Jnferieure: schemas et mode/es, în Dacia N.S., XXI, pp. 139- 1 66.
Alexandrov 1 987-Alexandrov, G., Montana und regio Montanensium, Untersuchungen, în
Ratiarensia, I ll-IV, pp. 1 43 - 1 52.
AlfOldy 1 959-Alfoldy, G., Die Truppenverteilung der Donaulegionen am Ende des 1 . Jahrhunderts
în ActArchHung, 1 1 , pp. 1 1 3- 1 4 1 .
Alf'Oldy 1 963-Alfoldy, G., Einheimische Stiimme und civitates in Dalmatien unter Augustus, în Klio,
4 1 , pp. 1 87- 1 95 .
Alf'Oldy 1965-Alfoldy, G., Bevolkerung und Gesellschaft der romischen Provinz Dalmatien, Budapesta.
AlfOldy 1 966-Alfoldy, G., Note sur la relation entre le droit de cite et la nomenclature dans
/ 'Empire Romain, în Latomus, XXV, I , pp. 3 7-57.
AlfOldy 1969-Alfoldy, G., Die Personennamen in der rămischen Provinz Dalmatia, Heidelberg.
AlfOldy 1973-Alfoldy, G., Flamines provinciae Hispaniae Citerioris, Madrid.
AlfOldy 1 984-Alfoldy, G., Romische Sozialgeschichte3 , Wiesbaden.
AlfOldy 1 999-Alfoldy, G., Stiidte, Eliten und Geselschaft in der Gal/ia Cisalpina. Epigraphische
historische Untersuchungen, Stuttgart.
Anamali 1 986-Anamali, S., Processus de transformation dans la region meridionale illyrienne aux
r'-J V siecles, în Illiria, XVI, I , pp. 5 -4 1 .
Angelova 1 973-Angelova, St., Le mur d 'enceinte de Durostorum-Drăstăr-Silistra (communication
preliminaire), în Arheologija, XV, 3, pp. 83-93.
Aparaschivei 2000-2001 -Aparaschivei, D., Considerations sur la genese des vi/Ies romaines en
Dacie, în SAA, VII , pp. 399-406.
Aparaschivei 2003-Aparaschivei, O., l 'institution de duumvirat en Dobroudja romaine. Troesmis et
Tropaeum Traiani, în SAA , IX, pp. 3 27-340.
Aparaschivei 2006-Aparaschivei, D., Flaminii municipali şi cultul imperial în pro vinc iile romune
Moesia Inferior şi Moesia Superior, în ArhMold, XXIX, pp . 67-77.
Aparaschivei 2006a-Aparaschivei, O., Quaestores et aediles des vi/Ies romaines de la Mesie
lnferieure, în Annuario, lstituto Romeno di cultura e ricerca umanistica, Venetia. V I I I . pp. 2 7-40.
Aparaschivei 2006b-Aparaschivei O„ Municipium Tropaeum Traiani. Instituţii şi elite, în Studiu
historiae et religionis Daco-Romanae. ln honorem Silvii Sanie, Bucureşti, pp. 3 2 7-348.
Aparaschivei 2007-Aparaschivei O., Municipiul Troesmis. Instituţii şi elite. în Pcuct:. I "olum omagial
V H. Baumann, 3-4, pp. 1 89-208.
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Aparaschivei 2007a-Aparaschivei D., Le culte imperial et Ies flamines mumc1paux en Mesie
li?ferieure et Mesie Superieure, în A rchaeologia Bulgarica, Sofia, XI, 3, pp. 9 1 - 1 00.
Aparasch ivei 2007b-Aparaschivei D., Colonia Vipia Oescus, Instituţii şi elite, în Studia Clasica et
Christiana, II, Iaşi, pp. 23 -4 1 .
Ardevan 1 978-Ardevan, R„ Le co/lege de fabres a Vipia Triana Sarmizegetusa, în ActaMN, 1 5 ,
pp. 1 67- 1 72 .
A rdevan 1 984-Ardevan, R., Duumvirat e t quattuorvirat dans la Dacie romaine, î n A ctaMN, 2 1 ,
pp. 95 - 1 1 0.
Ardevan 1 991-Ardevan, R., Beneficiarii în viaţa civilă a provinciei Dacia, în Ephemeris
Napocensis, I, pp. 1 63 - 1 83 .
A rdevan 1 996 f 1 998) -Ardevan, R„ Curator civitatis Romulensium, î n Specimina Nova, X I I , 1 ,
pp. 77 - 82.
Ardevan 1 997-Ardevan, R., Les flamines municipaux dans la Dacie romaine, în Religia deorum.
Actas de/ Coloquio internacional de epigrafia Culto y sociedad en Decidente, Barcelona, pp. 47 - 5 3 .
Ardevan 1 998-Ardevan, R., Viaţa municipală în Dacia romană, Timişoara.
Ardevan 1 999-Ardevan, R., Latin right or Roman citizenship? The case of the Roman-Dacian towns,
în Ciudades privilegiadas en el Decidente romano, Sevilla, pp. 295 - 303.
Ardevan 2000-Ardevan, R„ Municipalia Dacica. Drei Epigraphische Bemerkungen, în G. Nemeth,
P. Forisek (ed.), Epigraphica I. Studies on Epigraphy, Debrecen, pp. 1 09 - 1 30.
Ardevan 2004-Ardevan, R„ Note on the centurion P. Tenacius Vindex [CIL III 1 48 1 , 6265], în
Novaensia, 1 5, pp. 99- 1 05.
Aricescu 1977-Aricescu, A„ Armata în Dobrogea romană, Bucureşti.
Aricescu 1 980-Aricescu, A„ The Army in Roman Dobrudja, BAR International Series 86, Oxford.
Arnold 1 968-Arnold, W. T„ The Roman System of Provincial Administra/ion to the A ccession of
Constantine the Great, ed. a III-a, Roma.
Atanasova 1 964-Atanasova, J„ Dva novootkrita mramoria statuja ot Arcar, Vidinslw, în Arheologija, VI,
l , pp. 24- 28.
Atanasova 1 972-Atanasova, J., Nov pametnik na nadgrobnata plastika ot Ratiaria (Un nouveau
monument de la plastique funeraires de Ratiaria), în BIAB, XXXIII, pp. 1 4 1 - 1 52.
Atanasova 1 980-Atanasova, J., La conduite d 'eau de la viile de Ratiaria, în Ratiarensia, I, pp. 83 -92.
Atanassova-Georgieva 1 986-Atanassova-Georgieva, J „ Resultats des fouilles de la viile antique de
Ratiaria au cours des annees 1 9 76 a 1 982, în Limes XIII, pp. 437 -440.
Atanasova, Popova-Asenova 1 987-Atanasova, J., Popova-Asenova, A. N„ li muro di cinta di
Ratiaria. Lato occidentale. Ricerche archeologiche 1 9 76-1 985, în Ratiarensia, III-IV, pp. 85-96.
Avram 1 984-Avram, Al., Observaţii cu privire la autonomiile rurale din Dobrogea romană
(secolele 1-111 e. n.), în SC/VA , XXXV, 2, pp. 1 5 8 - 1 69.
Avram 1 996-Avram, Al., evergeţi, în EAI VR, II, Bucureşti, p. 1 1 9.
Avram 1 996a-Avram, Al., immunitas, în EAI VR, II, Bucureşti, p. 252.
Avram, Bărbulescu, Ionescu 2004-A vram, Al., Bărbulescu, M., Ionescu, M., A propos des
pontarques du Pont Gauche, în Ancient West and East, III, 2, pp. 354- 364.
Avrin 1 99 1 -Avrin, L„ Scribes, Script and Books. The Book A rts from Antiquity to the Renaissance,
Chicago, Londra.
Bace 1 986-Bace, A„ Struktura urbane ne Iliri ne vitei 168 p.e.s - 212 e.s, în 11/iria, XVI, 1 , pp. 2 1 5-22 1 .
Balkanska 1 990-Balkanska, A., Terra sigilatta importee decouverte a Oescus, în A rheo/ogija,
XXXII, 4, pp. 26-3 3 .
Barj a d e Quiroga 1 999-Barja d e Quiroga, P. L„ Latinidad municipal y latinidad juniana, în
Ciudades privi/egiadas en el Decidente romano, Sevilla, pp. 4 1 1 -4 1 6.
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Barkoczi 1 95 1-Barkoczi L., Brigetio, Budapesta.

Bamea 1 969-Bamea, Al., Trei altare inedite de la Tropaeum Traiani, în SC/V, XX, 4, pp. 595-609.

Bamea 1 977-Bamea, Al., Descoperiri epigrafice noi în Cetatea Tropaeum Traiani, în Pontica, X,

pp. 349-3 55.
Barnea 1979-Bamea, Al., în Al. Bamea, I. Bamea, I. Bogdan Cătăniciu, M. Mărgineanu-Cârstoiu,
Gh., Papuc, Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti, pp. 79-94.
Bamea 1 984-Bamea, Al., Dinogeţia 3. Precizări topografice, în Peuce, IX, pp. 339-346.
Barnea 1 987-Bamea, Al., Limesul danubian al provinciei Moesia Inferior. Organizarea militară şi
civilă, în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, III-IV, pp. 77-85.
Bamea 1 988-Bamea, Al., Municipium Noviodunum. Nouvelles donees epigraphiques, în Dacia,
NS., XXII, pp. 53-6 1 .
Bamea 1 989-Bamea, Al., recenzie la Recherche sur la cu/ture en Mesie et en Thrace, Bulgarie, Ie
/Ve siecle, Sofia, 1 987, în SCJVA, XL, 3 , p. 3 1 5 .
Bamea 1 991 -Bamea, Al., Municipium Noviodunum, î n Peuce, X , 1 , pp. 8 1 -84.
I. Bamea 1 977-Barnea, I., Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice. în
Pontica, X, pp. 2 6 1 -273.
I. Barnea 1 977a-Barnea, I., Noi descoperiri la Noviodunum, în Peuce, VI, pp. 1 03- 1 2 1 .
I. Barnea 1979-Barnea, I., în Al. Barnea, I . Bamea, I. Bogdan Cătăniciu, M . Mărgineanu-Cârstoiu,
Gh., Papuc, Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti, pp. 1 3-34 şi pp. 2 2 7-232 .
I . Bamea, Barnea 1984-Bamea, I . , Bamea, Al., Săpăturile de salvare de la Noviodunum, î n Peuce,
IX, pp. 97- 1 05 .
Barnea, Mitrea 1958-Bamea, I., Mitrea, B . , Săpăturile de salvare de la Noviodunum (Isaccea), în
Materiale, V, pp. 46 1 -473 .
Barnea, Mitrea, Anghelescu 1957-Bamea, I., Mitrea, B., Anghelescu, N . , Săpăturile de salvare de
la Noviodunum, în Materiale, IV, pp. 1 55- 1 74.
Baumann 1980-Baumann, V.H., Observaţii topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis
(casetele 1-40), în Peuce, VIII, pp. 1 59- 1 96.
Baumann 1983-Baumann, V.H., Ferma romană din Dobrogea, Tulcea.
Baumann 1 984-Baumann, V.H., Piese sculpturale şi epigrafice în colecţiile Muzeului de istorie ş i
arheologie din Tulcea, în Peuce, IX, pp. 207-233 .
Baumann 2006-Baumann, V . H . , Isaccea, jud. Tulcea. Punct: Cetate. Sector: Cetate- Turnul Mare.
în CCA - Campania 2005, pp. 1 8 1 - 1 83.
Blrbulescu 2001 -Bărbulescu, M., Viaţa rurală în Dobrogea romană (sec. I-III p. Chr.), Constanţa.
M. Blrbulescu 1987-Bărbulescu, Mihai, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica
şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca.
Blrbulescu-Munteanu 1978-Bărbulescu-Munteanu, M., Inscripţii recent descoperite în Scythia
Minor. în Pontica, Xl, pp. 1 2 7- 1 3 6.
Beard 1990-Beard, M., Priesthood in the Roman Republic, în M. Beard şi J. North (ed. ), Pagan
Priests. Religion and Power in the Ancient World, Londra, pp. 1 7-48.
Beltran Lloris 1999-Beltran Lloris, F., Municipium C. R. , . oppidum C. R. " y .. Oppidum latinum ··
en la NH de Plinio. Una revision de/ problema desde la perspectiva hispana, în Ciudades pril·ilegiada.s en
el Occidente romano, Sevilla, pp. 247-267.
Benabou 1976-Benabou, M., la resistance africaine a la roman isation Paris.
Bendala Galan 1994-Bendala Galiul, M . la ciudad en la Hispania Romana, în La ci11dlul en el
mundo romano, XIV Congres /nternacional d 'Arqueologia Classica. Tarragona. 5- 1 /()9. 1 993. voi. I
Tarragona, pp. 1 1 5- 1 23 .
.
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Benea 1 983-Benea, O., Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei. Legiunea a VII-a

Claudia şi legiunea a 1111-a Flavia, Cluj-Napoca.
Benea 1 995-Benea, D., Dacia în timpul lui A urelianus, în Banatica, Xlll, 1 , pp. 1 49 - 1 70.
Benea 2004-Benea, O . , Septime Severe et l 'urbanisation de la province de Dacie, în Orbis A ntiquus.
Studia in honorem Joannis Pisonis, Cluj-Napoca, pp. 390-393.
Benes 1 978-Benes, J., A uxilia Romana in Moesia atque in Dacia: zu den Fragen des romischen
Verteidigungssystems im Unteren Donauraum und in den angrenzenden Gebieten, Praga.
Berard 1 993-Berard, F., Vikani, kanabenses, consistentes. Remarques sur / 'organisation des
agglomerations militaires romaines, în L 'Epigrafia de! villagio, Faenza, pp. 6 1 -88.
Berenger 1 993-Berenger, A., Empereur, senateurs et cites libres: un exemple d 'interventionnisme
dans l 'Empire romain, în Europa. Revue europeenne d 'histoire, pp. 1 3-28.
Besevliev 1 952-Besevliev, V., Epigrafski prinosi (Contributions epigraphiques), Sofia.
Besevliev 1 955-Besevliev, V., Latinskite imena v Trakia i Missia (Die lateinischen Ortsnamen in
Măsien und Trakien), în BIAB, XIX, pp. 279-290.
Besevliev 1 970-Besevliev, V., Orographie und Hydrographie Bulgariens in einigen a/ten Landkartes
aus der 16. und 17. Jh. , în Studia Balcanica, I, pp. 1 49- 1 78 .
Besevliev 1 975-Besevliev, V., Zur Frage iiber die Anfiinge der Bulgarischen Kartographie, î n Studia
Balcanica, X, pp. 1 5 1 - 1 69.
Besevliev 1 985-Besevliev, B., Le Bas-Danube dans la chartographie antique, în Arheologija, XXVII,
2, pp. 1 -9.
Bersanetti 1 940-Bersanetti, G.M., I soprannomi imperiali variabili degli auxilia dell 'esercito
romano, în Athenaeum, 1 8, 3, pp. 1 05- 1 3 5 .
Betz 1 939-Betz, A . , Untersuchungen zur Militiirgeschichte der rămischen Provinz Dalmatien, în
seria Abhandlungen des A rchiiologisch-epigraphischen Seminars der Universitiit Wien, 3 .
Betz 1 939a-Betz, A., Troesmis, în RE, 7A, col. 5 9 1 - 596.
Beurlier 1 89 1 -Beurlier, E., Le culte imperial: son histoire et son organisation depuis A uguste
jusqu 'a Justinien, Paris.
Biernacka-Liubanska 1 982-Biemacka-Liubanska, M„ The Roman and early-Byzantine fortifications
of Lower Moesia and Northern Thrace, Wroclaw, Varşovia, Cracovia, Gdansk, Lodz.
Biernacki, Pawlak, M edeksza 1 994-Biemacki, A. B., Pawlak, P., Medeksza, S„ Novae-western
sector, 1992, în Archeologia, XLV, pp. 35 - 54.
Binev 2002-2003-Binev, M., A bout localization and time sequence of Emporiums on the urban
territo1y ofNicopolis ad lstrum, în lzvestija Veliko Târnovo, XVII-XVlll, pp. 1 99-204.
Birley 1 933-1 936-Birley, E., Marcus Cocceius Firmus: an Epigraphic Study, în Proc. of the Soc.
Antiquaries of Scotland, LXX, pp. 363-367.
Birley 1961 -Birley, E., Research on Hadrian ' Wali, Kendal.
Birley 1 9 66-Birley, A., Marcus A urelius, Londra.
Bloch 1 883-Bloch, G., De decretis functorum magistratuum ornamentis, Paris.
Boatwright 2000-Boatwright, M. T., Hadrian and the Cities of the Roman Empire, Princeton, New
Jersey.
Bobcev 1 928-1 929-Bobcev, S., Nicopolis ad lstrum (A ufnahmen und Rekonstruktionsversuche), în
BlAB, V , pp. 56-76.
Bogdan-Cătăniciu 1 979-Bogdan-Cătăniciu, I., în Al. Barnea, I. Bamea, I. Bogdan Cătăniciu, M.
Mărgineanu-Cârstoiu, Gh„ Papuc, Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti, pp. 47-63.
Bogdan-Cătăniciu 1 991 -Bogdan-Cătăniciu, I., Â propos de civitates en Dacie, în Ephemeris Napocensis,
I, pp. 59-67.
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Tabelul I. Notabilii de la Viminacium
N r.
crt.

I.
2.

3.

Nu mele

Funcţia

Alte fu ncţii

Sursa

Datare

Observatii

[ Ae]I( ius?) Cris[pus]

/Iv/ir?/

-

/MS I I , 209.

Sec. I I- l l l

-

După 238

-

Ael( ius) Valentinus

M. Anton(ius)
Ponticus

llvir col(oniae)

dec(urio)
Jlamen m(unicipii) A(elii)

[ . . . ]ATUS Restitutus

-

-

V(iminacii)
de/c(urio)/

4.

ponti/jex mun(icipii)

-

Ael(ii) Vim(inacii)

5.

Aurel(ius) Constantius

6.

Aurel(ius) Ferox

7.

C. Cassius Niger

8.

o

C. Corn(elius) Pacatus

dec(urio) col(oniae)

Vimin(acii)

q(uin)q(11e1111alis)

muni(cipii) Vim(inacii)
dec(urio) mun(icipii)

A el(ii) V(iminacii)
dec(urio)
jl(amen) mun(icipii)

-

-

-

-

/MS I I , 297; /Llug II, 488; AE
1 988, 980; Mrozewicz 1 989, 92,
nr. 99.
CIL I I I , 1 3 805 ; /MS II, 56;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr.79.
CIL l l l , 1 65 5 ; /MS II, 76,
Mirkovic 1 977, 82 1 , nr. 43 ;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr. 80.
CIL l l l , 1 474; !DR l l l . 2, 379;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr. 8 1 .

o
>

m
r
m
;:c

214

Sec. I I- l l l

După 238

-

Telesphorus
aug(ustalis)
mun(icipii)-pater
eq(ues) R(omanus;
Antonia Bonosaconiux; Antonius
Super-sacer1

CIL 1 1 1, 6309= 8 1 29; /MS II, 75 ;
Mrozewicz 1 989, 92, nr. 98.

Sec. 1 1/ll l

-

/MS II, 72; Vulic 1 93 1 , nr. 308;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr. 82.

Sec. II- l l l

Baebia Amoenianaconiux2

/MS II, 73; Vulic 1 93 1 , nr.3 1 1 ;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr. 83.

Sec. 1 1-l l l

o
s:
>
z
m
o
m
r
>
o

�>·
;o
m
>

z
"TI

m
;o

o

>
;o
>·
cn

m
n
.,,

n
:c:
?'

�

-

1 Sunt membrii unei familii care au venit în Dacia din Moesia Superior.
2 Gentiliciul Baebius se întâlneşte des mai ales la imigranţii italici, dar şi la autohtonii romanizaţi. Îl regăsim, preponderent, în Hispania, Italia şi
Dalmaţia. Vezi Onomasticon I, 259-26 1 ; cf. AlfOldy 1 969, 6 5 . Pentru Amoenianus vezi Kajanto 1 982, 282, dar şi Onomasticon I, 1 00.
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;:c

-vi

dec(urio)
9.

C. Cornelius Rufus

augur mun(icipii) Ael(ii)

C. Iul(ius) Val(ens)

1 1.

P. Licinius P. f.
Pap( iria tribu)
Aelianus

12.

L. Lucil(ius) [L. f] .
Herculanus

dec(urio) Vim(inacii)

dec(urio) municipii Aeli(i)

Vimina(cii)

M . Petr(onius) Pierio

dec(urio)
municipio
r(um) Ulpiani) el
Aeliani
-

Ae[l(ii)j Vim(inacii)

14.

M. Petr(onius)
Rusticus

1 5.

L. Quesidius C. f.
Praesens

m(unicipii) A (eli)
V(iminacii)
jlamen m(unicipii)

dec(urio) [mun(icipii)}

Vim(inacii)

Mirdita 1 978, p. 1 63 ; Mrozewicz
1 989, 92, nr. 86.

Sec. I I-lll

Ulpia Cassa coniux3

CIL lll, 8 1 27 ; /MS li, 74;
Mrozewicz 1 989, 92, nr. 87.

Sec. 11-111

C laudia Hygia-marita

CIL lll, 1 42 1 7,2; /MS II, 22;
JLJug l , l l ; Mrozewicz 1 989, 92,
nr. 93.

1 93-2 1 l

M. Petronius Rusticus
qui et
4
C. Valerius-fi/ius

CIL llI, 1 42 1 7.2 = /MS I I , 22.

1 93-2 1 1

-

dec(urio) q(uaestor)
13.

Sec. li

vet(eranus) leg(ionis)
VII C/(audiae) ex
b(ene)f(iciarius)
co(n)s(ularis)

/MS II, 73; Vulic 1 93 1 , nr. 3 1 1 ;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr. 84.

dec(urio)
aedil(is) mttn(icipii)

CIL III 142 1 7,4; !MS li, 308,
Mirkovic 1 977, p. 82 1 ;
Mrozewicz 1 989, 9 1 , nr. 85.

-

Vim(inacii)

1 0.

Sec. II-III

U lpia Rufina-uxor; C.
Cornelius Pacatusfilius; Comeliae:
Rutina, Bassa-filiae

-

-

dec(urio) el
q(uin)q(uennalis)
primus mun(icipii)
P[ublii?} Ael(i)
Dn1(betarum?)

CIL llI, 6309 , 8 1 29; /MS II, 75;
Wolff 1 975, 1 47, Ardevan 2000,
121.

Sec. 11/lll

-

tTI

-

L. Quesidius
Pr[ae]sentia
Nus-filius

1 Această formă a cognomenului la feminin nu mai este cunoscută. Forma masculină, Cassus, este întâlnită în Pannonia (Cil III 1 1 30 I = 455 1 ;
Polaschek 1 930, 208-209, nr. 7 ) şi Noricum (Mocsy 1 959, 1 68 ) . După unii ar putea fi <le origine celtică; cf. Mir<lita 1 978, 1 64.
� Această formulă, qui et sau sive se introduce, cel putin în Galii şi în Germanii, de la mij locul secolului al I I-iea. Vezi în Dondin Payre, Raepsaet
Charlier 200 I , IX.
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tJ:I
tTI
r
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dec(urio)

1 6.

C. Severius Yalens

1 7.

L. Sevius Rufus

1 8.

M . Yal(erius) Speralus

1 9.

Sex. Val(erius)
Yal(ens)

q11aest(or) li vi/r?/

1111111ic(ipii) Ael(ii)
Vi111(i11acii)
s(a)c(erdos) m1111(icipii)

A el(ii) Vim(inacii)

dec(urio) 111(1111icipii)

A (elii) V(iminacii)

dec(11rio) mun(icipii)

A el(ii) Vim(inacii)
/li v/ir

20.

N

/a/ug(ur?)

-

Sec. 1 1-lll

-

-

I MS li, 79; Mrozewicz 1 989, 92,
nr. 1 02.

Sec. l i

Saenia Supera5 -coniux

-

CIL lll, 1 2659; /MS II, 1 1 0, AE
1 90 1 , 206; ILS, 7 1 73 ; Mrozewicz
1 989, 92, nr. 96; M irkovic 1 968,
64.

Sec. 1 1/l ll

vet(eranus) leg(ionis)
VII Cl(audiae) ex
b(ene)f(iciarius)
co(n)s(ularis)
Lucia Afrodisia-co11iux

-

CIL III, 8 1 28; /MS II, 77;
Mrozewicz 1 989, 92, nr. 97.

Sec. II-III

Valerii : Primus
Herc(u)lianus6 et
Valentinus-:fi/ii

-

/MS, I I , 82; Mrozewicz 1 989, 92,
nr. 1 00.

Sec. 1 1 -1 1 1

-

-

CIL III, 8 1 09; IMS I I , 30; Saria
1 958, col. 2 1 72; Mrozewicz
1 989, 92, nr. 88.

După 2 3 8

CIL I I I , 1 654; IMS li , 26;
Mrozewicz 1 989, 92, nr. 89.

Sec . I I-III

CIL III, 6299; 8 1 0 1 ; IMS II, 294;
Mrozewicz 1 989, 92, nr. 90.

Sec. li-III

[mun}ic(ipii)
dec(urio)

21.

N

aedil(is) col(oniae)

Vim(inacii)
dec(urio)

22.

N

quaest(or) mun(icipii)

-

A el(ii) Vim(inacii)

23.

N

dec(urio) mun(icipii)

N

CIL I I I , 8 1 02; /MS l i , 3;
Mrozewicz 1 989, 92, nr. 95.

-

<Jl

tT'I
r
tT'I
;:z:i
o
s:
>
z
tT'I
o
tT'I
r
>
o
c
z
>·
;:z:i
tT'I
>

z

"T1
tT'I
;:z:i

o
-

>
;:z:i
>·

(i)
tT'I

0

-

.,,
(;

:i:

?'

�

5 Pentru Saenius vezi Schulze 1 99 1 , 93 şi Onomasticon IV, 43. Pentru. cognomenul Super/a vezi Kajanto 1 982, 277.
6 Pentru forma sincopală Herclianus pentru H erculianus vezi Kajanto 1 982, 2 1 5.
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;:z:i
>

-

24.

25.

N

N

dec(urio)

-

/MS li, 83: Mrozewicz 1 989, 92,
nr.

q(uin)/q(uennali.'i)/
/de/c(urio)

-

/ae/dil(is)

91.

CIL lll, 1 4506, I ; IMS li, 42, AE
1 902, 2 1 ; Mrozewicz 1 989, 92,
nr. 92.

După 2 3 8

[praefectus fabr?]11m

Prima parte
a sec. lll

-

Datare

Observaţii

Sec. ll - lll

Deţine ornamenta
decurionale şi într-un
alt oraş
(poate Singidunum)

Tabelul l i. Beneficiarii de ornamenta de la Viminacium
N r.
crt.

I.

2.

Numele

C. Memm[ius?]
Cyri[a]cus

[Trofi]mas

llvira/lis/ /orna/m/e/n/ti/
bus /ornatus/ ab or[dine]

o(rnatus) /o(rnamentis)
d(ecuriona/ibus)

Sursa

Alte funcţii

Funcţia (onorifică)

[au]g(11sta lis)

aug(ustalis)

CIL lll, 6308, 8 1 1 4; /MS li, 63;
Mrozewicz 1 989, 93, nr. 1 04.
CIL Ill, 8 1 30; !MS li, 84; M6csy
1 970, 1 48, n. 38.

1 1 7-238

-

;;!al
rn
r
rn

Tabelul I I I. A ugustales de la Viminacium
N r.
crt.

I.

Numele

C . Memm[ ius?]
Cyri [a]cus

Funcţia deţinută

Alte funcţii

Sursa

Datare

Observaţii

/au/g(u.'italis)

llvira[lis]
[orna]m[e]n[ti]bus
[ornatus] ab
or[dine]

CIL lll, 6308, 8 1 1 4 ; /MS li, 63;
Mrozewicz 1 989, 93, nr. l 04.

Sec. 1 1-Ill

-

w
-
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w

2.

M(anius) Servius
Manii lib(erlus)
Thall( us?)

3.

Telesphorus

4.

[Trofi]imas

w
-

a11g(11stalis)

CIL I I I , 1 45 1 9; /MS l l , 78;

-

municipii A el(ii)
Vim(inacii)
a11g(11stalis)

Premerslein, Vulic 1 900, 1 20, nr. 1 2.
CIL I I I , 1 65 5 ; /MS l i, 76, Mirkovic

-

mun(icipii)

1 977, 82 1 , nr. 43.

o (rnatus)
[o(rnamen tis)
d(ecuriona li/ms)

aug(11stalis)

CIL 1 1 1 , 8 1 30; /MS I I , 84; M6csy

1 970, 1 48, n . 38.

Sec. I I- I I I

Manius Serv(ius)
7
S[ i ] lvanus -ji/(ius)
-

Sec. li-I I I

1 1 7-238

-

Tabelul IV. Notabilii de la Ratiaria
N r.
crt.

I.

2.

3.

Numele

Q . Ael(ius) Anlonin(us)

P. Aelius Avilus

P. Aelius Proculus

Funcţii

dec(11rio)

dec(urio)
col(oniae) Rat(iariae)

dec(urio)

col(oniae) Rat(iariae)

7 Pentru cognomenul Silvanus vezi Kajanlo 1 982, 2 1 6.

Conexiuni

-

Sursa

CIL I I I, 8086; Mirkovic 1 968, 77;
Yelkov 1 966, 1 67, n. 57;
Mrozewicz 1 989, 85, nr. 1 1 .

Datare

Observaţii

1 98-209

mag(ister) coll(egii)
fab(rum)
primus bis(ellarius)

CIL l l l , 8263 ( 1 4580)= !MS 11 1 .2,
-

-

24; Pelrovic 1 975, 1 39, nr. 3 3 ;
Mrozewicz 1 989, 85, nr. 1 2.
CIL I I I , 8263 ( 1 4580)= /MS I Il.2,
24; Petrovic 1 975, 1 39, nr. 3 3 ;
Mrozewicz 1 989,85, nr. 1 3 .
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Sec. I I

Sec. I I

.ţ..

Consia Yaleria-mater;
P. Aelius Aprio,
augustalis-pater;
P. Aelius Proculusdecurio coloniae:frater
-

o
;o
)>
{fJ
['71
r
tT1
;o
o
$'.
)>
z
tT1
o
tT1
r
)>
o
c
z
>·
;o
tT1
)>

z

...,

tT1
;o

o

)>
;o
>·

(j:J
tT1
n
"'O

n

:i:
;o

�

4.

5.

6.

M. Aurel(ius) Chrestus

Aur(elius) Flavianus

M. Aurel(ius) lulianus

col(oniae) U(l)p(iae)
Rat(iariae)
dec(urio) col(oniae)

Rat(iariae)
dec(urio) ae/di/li(s)

col(oniae) Rat(iariae)

-

Sec. lll

-

Cil l ll, 1 450 1 ; Gerov 1 952/ 1 953,
293; ADBulgar 393 ; Mrozewicz
1 989, 85, nr. 1 5.

Sec. lll

-

Dobruski 1 890, 24; Cil l l l, 8088;
Mirkovic 1 968, 77; Velkov 1 966,
1 65 ; Mrozewicz 1 989, 65, nr. 1 6.

Sec. lll

-

Gerov 1 952/ 1 953, 396, nr. 1 96; AE
1 966, 344; Zotovic 1 966, 60, nr. l ;
Mrozewicz 1 989, 85, nr. 1 7.

Sec. li I l l l

Politta coniux

Gerov 1 952/ 1 953, 1 88, Mrozewicz
1 989, 85, nr. 1 8 .

Sec. l i

-

dec(urio)
7.

M. [C]occeius [V]alens

au/gu/r col(oniae)

-

Rat(iariae)
8.

L. Flaminius lulianus

dec(urio) col(oniae)

R[at(iariae)}

-

dec(urio) col(oniae)
9.

[Flavius]

Ulp(iae) Traia(nae)
Rat(iariae)

1 0.

T. Fl(avius) T. f.
Pap( iria tribu) Arruntius

dec(urio) col(oniae)

I I.

lui( ius) lng( enuus)

1 2.

C. lul( ius) Procul(us)

1 3.

lul( ius) Valens

Rat(iariae)
dec(urio) col(oniae)

dec(urio) co[l(oniae)

Rat(iariae)j
Ilvira/is

M. Aurelius lulianus,
decurio coloniae-filius;
F lavia lulia-nurus

Dobruski 1 890, 24; Cil l l l 8088;
Mirkovic 1 968, 77; Velkov 1 966,
1 65; Mrozewicz 1 989,85, nr. 1 4 .

dec(urio) aedilici(us)

-

-

-

-

-

Cil Ul, 1 42 1 7= 1 4500; M6csy 1 970,
1 07, Mrozewicz 1 989, 86, nr . 1 9.

Sec. l i

Gerov 1 952/ 1 953, 1 92, Mrozewicz
1 989, 86, nr. 20.

Sec. li

Gerov 1 952/ 1 953, 232, Mirkovic
1 968,78, nr. 4 1 ; Mrozewicz
1 989,86, nr. 2 1 .

Sec. l i

Velkov, Atanasova 1 96 7, 1 5 1 ;
Mrozewicz 1 989, 86, nr.22.

Sec. l i

Cil l l l, 809 1 ; Gerov 1 952/ 1 953,
2 1 5 ; Mirkovic 1 968, 77, nr. 38;
Mrozewicz 1 989, 86, nr. 29.

Sec. li

-

-

[vet(eranus) ex
sig}nif(ero) alae
C/(audiae) novae

�t:D

tT'I
r
tT'I

-

-

-

[S]ervillia Valeria-uxor
V.I
-
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V'I

1 4.

C. Memmius Proculus

1 5.

C . I ul(ius) Valen[s]

1 6.

C. Pont(ius?) Silvinus

1 7.

L.Tettius Rufus

1 8.

C. Valerius C . f.
Pap(iria tribu) Finnus

1 9.

20.

C. Val(erius) Firmus

[„.I]ul(ius) I n [„ .. ]

-

Danoff 1 939, 1 1 3 , n. 1 7; Velkov
1 966, 1 64; Mrozewicz 1 989, 86,
nr. 24.

Sec. I I I l l l

Cornelia Eventa-11xor;
C . Memmius Proculus
iunior�fi/ius

-

Gerov 1 952/ 1 953, 1 95; Mrozewicz
1 989, 86, nr. 23.

Sec. l i

-

-

Cil I I I , 8090, Gerov
1 9521 1 953, 1 89; Mrozewicz 1 989,
86, nr. 25.

Sec. l i

Iulia Marcia-con ( iux)

-

Gerov 1 952/ 1 95 3 , 1 87 ; Mrozewicz
1 989, 86, nr. 26.

Sec. 11 - l l l

(Tettius) F onteianusfraier

co11scriptus dec(11rio)
Rat(iariae)

-

Danoff 1 939, 1 06 - 1 07, nr. 1 1 ,
Prima parte a
Gerov 1 952/ 1 953, 1 2, M6csy 1 970,
sec. I I
I 07; Mrozewicz 1 989, 86, nr. 27.

dec(11rio) col(oniae)

-

dec(11rio) co/(011iae)

Rat(iariae)
dec(11rio) col(oniae)

Rat(iariae)
dec(11rio) aedil(ici11s)

col(oniae) Rat(iariae)
dec(11rio) pontif(ex)

co/(011iae) Rat(iariae)

Rat(iariae)
dec(11rio) c(oloniae)

-

\.>.)

°'

o

vet(eranus) leg(ionis)
VII Cl(audiae) p. F

Danoff 1 939, 1 07, nr. I I , Gerov
1 952/ 1 953, 1 2, M6csy 1 970, 1 07;
Mrozewicz 1 989, 86, nr. 28.

Prima parte a
sec. l i

Fiul lui C . Valerius
Firmus de la nr. 1 8.

Danoff 1 939, 1 0 1 , nr. 3

Aproximativ
200
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Tabelul V. Deţinătorii de ornamenta de la Ratiaria
Nr.

Numele

Funcţia

I.

L. Anatinius L.
lib( ertus) Phoebus

ornatus ornamentis

2.

Grat(tius) Severus

crt.

decurional(ibus)
o(rnatus) ornamentis)

Cil l l l, 6294 = llS 204; Gerov
aug(ustalis)
col(oniae) Ulp(iae) 1 952/ 1 953, 204; Mrozewicz 1 989
86, nr. 34.
Rat(iariae)
-

d(ecuriona/ibus)
decurionalib(us)

3.

T. Iulius Capito

4.

C. lul(ius) Maximus

5.

T. Iulius Palethus

6.

P. lul( ius) Secundus

7.

M . Ulp( i us) Epislratus

8.

C. Val( eri us) Felix

ornamentis honorato ab

ordine Ulp(iae) Ratiar(iae)
ex Moesia superiore
o(rnatus) o(rnamentis)

-

-

decurionalib(us)
ornat/us de/curiona//ibus/

-

or/namentis/
o(rnatus) o(rnamentis)

-

dec(urionalibus)

o(rnatus) o(rnamentis)
d(ecurionalibus)

o(rnatus) o(rnamentis)
dec(urionalibus)

Datare

Sursa

Alte funcţii

aug(ustalis)
col(oniae)
Rat(iariae)
-

'

Danoff 1 939, 1 1 3, nr. 1 8.

CIL lll, 753 = Cil 111, 7429;
llBulg 20= llS 1 465; Mrozewicz
1 989, 96, nr. 1 6.

ADBulgar, 378

Prima parte
a sec. l i

Observaţii

-

Sec. l i

I ulia Verina-coniux

Jum. sec. l i

Ornamenta în
oraşele Poelovio
Sirmium, Oescus,
Romula, Tomis

Sec. l l- 1 1 1

l nscriptia provine de
la Labec, din
teritoriul Ratiariei

Cil lll, 8089; Gerov 1 95 2/ 1 953
1 9 1 ; Mrozewicz 1 989, 87, nr. 36.

Sec. l i

-

Cil lll, 1 2650; Dobruski 1 890,
26; Gerov 1 952/ 1 953, 2 1 7;
Mrozewicz 1 989, 86, nr. 3 1 .

Sec 11-lll

-

Cil lll 1 64 1 ; Gerov 1 95 2/ 1 953,
1 9 1 ; Mrozewicz 1 989, 87, nr. 3 7 .

Sec. l i

-

Cil l l l, 1 450 1 , 1 : Gerov
1 95 2/ 1 953, 38; Mrozewicz 1 989,
86, nr. 32.

Sec. 11-111

'

Cassia A lexandraconiux ?

�lll

tT1
r
tT1

w
-

-..J
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9.

I O.

C. Valeri(us)
Marcianus

[C]assius q u i [el
P?]opilius

o(matus) o(mamentis)

-

d(ecurionalihus)

o(r11atus) ornamentis
d(ecurio11alib11s)

aug(ustalis
[c}ol(oniae)
Rat(iariae

o(matus) o(mamentis)

1 1.

[ . . . Cle ]mentinus

-

dec(urio11a/ib11s)

col(oniae) Rat(iariae)

Gerov 1 952/ 1 953, 2 1 2; M6csy
1 970, I 07; Mrozewicz 1 989, 86,
nr. 3 3 .

Velkov, Atanasova 1 967, 1 50;
Mrozewicz 1 989, 86-87, nr. 3 5 .
Gerov 1 952/ 1 953, 1 8 1 ; /MS 1 11 .2,
nr. 25; Mrozewicz 1 989, 86, nr. 30

C. Valerius
Alexander pater;
Iulia Polilta-ma/er;
Marcus Philisc(us).fi"ater; Alexandra
l ulia-so ror
-

Sec.

1 1- l l l

Jum. sec.

li

Sec. 1 1

Aurelia Dionysiamater

-

Tabelul VI. A ugustales de la Ratiaria
N r.
crt.

1.

N u mele

P. Aelius Aug(usli)
lib(ertus) Aprio

Fu ncţia deţinută

aug(ustalis) col(oniae)

Alte funcţii

-

Rat(iariae)

2.

L . Anatinius L .
lib(erlus) Phoebus

aug(ustalis) col(oniae)

3.

[C]assius qui [el
P?]opilius

aug(ustalis [c}ol(oniae)

Ulp(iae) Rat(iariae)

Rat(iariae)

ornatus ornamentis
decurional(ibus)
o(rnatus)
ornamentis)
d(ecurionalibus)

Su rsa

Cil l l l, 8263 ( 1 4580) = /MS 1 11 .2,

24; Petrovic 1 97 5 , 1 39, nr. 33.

Cil l l l , 6294

=

JlS 204; Gerov

1 952/ 1 953, 204; M rozewicz
1 989, 86, nr. 34.

Velkov, Alanasova 1 967, 1 50;
M rozewicz 1 989, 86-87, nr. 3 5 .
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Datare

Sec.

li

Prima parte
a sec. li

Jum. sec. li

Observaţii

P. Aeli us Avitus şi P.
Aelius Proculusdecuriones coloniae
Ral( iariae )-fiIii
-

Aurelia Dionysiamater

w
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4.

Q. Sab(inius) Vital(is)

5.

M. Sulpiciu [s ]
Zoticus

6.

M. Ulp( ius) Epistratus

7.

Sex. Val(erius)
Benig(nus)

pr(imw) augustalium sau
pr(aefectus) augustalium
aug(ustalis) col(oniae)

Rat(iariae)
aug(ustalis) col(oniae)

Rat(iariae)
aug(ustalis) col(oniae)

Rat(iariae)

-

Cil 1 1 1 , 808 1 = 1 2646; ADBulgar
1 4 1 ; Dobruski 1 890, 25; ILS ll. I ,
397 1 .

Sec. li

-

-

Cil III, 1 2647; Dobruski 1 890,
27.

Sec. 11

-

o(rnatus)
o(rnamentis)
d(ecurionalibus

CJL lll 1 64 1 ; Gerov 1 952/ 1 953,
1 9 1 ; Mrozewicz 1 989, 87, nr. 3 7.

Sec. 1 1

-

-

Detschew 1 932 - 1 934, 53,

nr.

1 1.

Sec. l i-III

Tabelul VII. Notabilii de la Oescus
Nr.
crt.

I.

2.

3.

N u mele

Ael(i)us P[rocl]us

Aurel(ius) Aprio

T . Aurelius T . f.
Papir( ia) Flavinus

Funcţii
ex

col(lonia)
[Oesc(ensium)}

decurio

de(curio)

col(oniae)

princeps ordinis

col(oniae) Oesc(ensium)

Conexiuni

Surse

Datare

Observaţii

-

CIL III, 7430 = JLBulg 69;
Mrozewicz 1 989, 95, nr. 9.

Sf. sec. II

Roscia -marita

-

C/l lll, 743 1 ; ADBulgar 399;
JLBulg 82; Mrozewicz 1 989,
95, nr. 1 0.

Sec. l l/ ll l

Valentilla -coniux;
Aper-filius; Valentinus
-fillius; Apri l la-fillia
Apronianus-fi//ius;

buieuta civitatiu[m]
Tyranorum, Dionysiopo C/l lll, 1 44 1 6; JLBulg 1 8 ; AE
l(itanon1m)
1 900, 1 55 = AE 1 96 1 , 208 =
Marcianopol(itanorztm} AE 1 999, 1 326; Mrozewicz
Tungroru[m} et
1 989, 95 -96, nr. 1 1 .
Aquincen siwn
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Î ncep.
sec. III

-I
)>
tD
tTl
r
tTl

Eques Romanus,
patron[us} collegi(i)
fabr(um),
primipilaris
w
"'

U..l
N
o

sacerd(os) [deae]

4.

Cl(audius) Ael(ius)
Optim[us]

Rom(ae)
pontif(ex)

-

llBulg 75; A E 1 957, 295;
Mrozewicz 1 989, 96, nr. 2 1 .

Sec. li-III

-

-

llBulg, 70.

Sec. ll-lll

-

h/ar(11spex)/ col(oniae)

5.

M . Cocceius M(arci)
f(ilius) Pap(iria)
Victo[r] qui el
Quirintinus

dec(11rio)

O[escensium]

r
m

M . Disius lulianus

d1111111viral(is) col(oniae)

-

Velkov 1 928/ 1 929, 3 70;
llBulg, 44.

Sec. l l- l l l

-

7.

T. Flavius Pap(iria
tribu) Ru[ fini?]anus

d/ec(11rio ?---)

-

Cil lll, 7432 (6 1 29 6 1 40);
llBulg 85; Mrozewicz 1 989,
96, nr. 1 2.

Sec. l i-I I I

-

Jlvirali.'I jlamen

patronus co/legii
fabrorum Oesc(ensi um)
et Apul(ensi um)

T. Ivanov 1 977, 47-48;
I vanov 2005, 2 1 9-222.

1 93-235

eques Roma1111s,
praefectus saltus,
patronus coloniae

/lBulg 75; A E 1 957, 295.

Sec. I I/I I I

9.

T. Flavius Valentinus
G. Sco[pius]
Marcianu[s]

=

col(oniae)
llvi/ral(is)/ jlam(en)

-

llviralis iter(um)

1 0.

M . Titius M. f.
Pap(iria) Maximus

q(11i11q(11e1111a/is)

co/(oniae),

-

Cil I I I , 1 42 1 1 .2; llBulg 1 6;
A E 1 896, 1 1 7 = AE 1 900, 25.

Sec. ll-Ill

jlamen perpet(1111s)

l l.

1 2.

C. Val(erius)
Plautianus
[ . . . Vale]rianus

d1111111viral(is)
pontif(ex)

coloniae?J

-

eq(ues) Romanus,
praef(ectus) saltus,
patr(onus) fabr(um)

-

Besevliev 1 952, 84; ILBulg
l 7 ; A E 1 957, 294.

222-235

eq( ues) Romanus

-

Besevliev 1 952, 58.

Sec. l l- l l l

-

col(oniae)
d1111mv/iralis augur

�

'fl
t7I

6.

8.

o
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13.

N

Jlvir

14.

N

duumvira/is

1 5.

N

. . . sacerdos

1 6.

N

1 7.

N

/decuri/o col(oniae)

U[lp„}

-

Mateescu 1 9 1 5, 36 (Tomis).

Sec. II (?)

[veteranus] leg. V Mac
Text grecesc

-

Besevliev 1 952, 86; Gerov
1 952/ 1 953, 770.

Sec. lll (?)

[vet(eranus) coh.] I
Pretoriae

ILBulg. 86; Gerov 1 950/ 1 952,
374, n. 3 1 3.

Sec. 11-lll

Quinta Sallu[stia]coniux ?

Gerov 1 980, 70; Mrozewicz
1 989, 96, nr. 1 3 .

Sec. ll-lll

-

ILB11/g, 7 1 .

Sec. Il-lll

-

-

-

-

/de/c(urio) aedil(icius)

-'I
)>
CD
tTl
r'
tTl

Tabelul VIII. Beneficiarii de ornamenta de la Oescus
N r.
crt.

I.

N umele

M. Antonius M. f.
Pap(iria tribu)
lanuarius

Funcţia deţinută

Alte fu ncţii

Sursa

Datare

Observaţii

o(rnatus) ornamentis)

-

Gerov 1 952/ 1 953, 20 1 ;
Mrozewicz 1 989, 96, nr. 23.

Sec. 11-Ill

-

Sec. II

patronus
Aug(ustalium)
col(oniae) Ulp(iae)
Oesc(ensium)

d(ecurionalibus)

cum ornamentis

2.

T. lul(ius) Capito

sacerdota/ib(us),
llvira/(ibus) honoratus

ornamenta
decurionale şi
CIL lll, 753 = CIL lll, 7429 =
duumvirale în
ILBulg 20= ILS 1 465; Mrozewicz
oraşele Poetovio,
1 989, 96, nr. 1 6, n. 730.
Sirmium, Ratiaria,
Romula, Tomis
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Tabelul IX. A ugusta/es de la Oescus
Nr.
crt.
I.

Fu ncţia deţinută

N u mele

T. Aurel(ius) Arl [emido]rus

Alte funcţii

Sursa

Datare

Observatii

-

ILBulg 1 9.

2 1 4?

-

a11g(11stalis) col(oniae)

[Oesc(ensi11111)}
aug(ustalis) col(oniae)

-

2.

M . Disius G[ralus?]

3.

L. Val(erius) Eulyches

aug(ustalis) col(oniae)

-

4.

N

august/alis ---/

-

Ulp(iae) O[es]ci

Cil

III, I 624a = 8043; ILBulg
23.

ILBulg 43 ;

AE

1 960, 1 29.

ILBulg I 1 2.

Sec. 1 1 - 1 1 1

-

Sec. 1 1 - 1 1 1

-

Sec. 1 1- 1 1 1

-

Tabelul X. A ugusta/es de la Novae
N r.
crt.
I.

N u mele

Iulius Statilis

Funcţia deţinută

augustalis m(unicipii)

N(ovensium)

Alte fu nctii

Sursa

-

ILBulg 28 1 ; A E 1 964, 224;
/GLNovae 39.

Datare

Sec

li/III

Observaţii

-
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Tabelul XI. N otabilii de la D u rostorum

'"O

(;
N r.
crt.

N u mele

I.

Ael(ius) Se[veri]anus

2.

Ael[ius] Seucus?

F u ncţii

d(ecurio) m(unicipii)

Durosteri
sacerd/os/

Conexiuni

Su rse

-

ISM l, 302 (Histria); Mrozewicz
1 989, 94, nr. I .

-

Bujor 1 960, 1 46- 1 48.
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Datare

Observaţii

Prima parte
a sec. III

Ael(ius) Victorfraier

1 98-209

-

::i:
?'

3.

Cl(audius) Satumin[us]

aed(ilis)/

4.

T. Fl(avius)
Papirian[ us]

aed(ilis)/

5.

Lucius Decimus?

sacerd/os/

6.

T. Lucreti[us] [ Fe]lix

q(uaestor)

7.

L. Nume[ri]us Ponlicus

Jlv(ir) i(ure) [d(icundo)]

8.

C. Terentius
Hero[di ]anus

Jlv(ir) i(ure) [d(icundo)}

9.

Val(erius) Villanus

sac(erdos)

1 0.

Q. Visellius Lo[llia]nus

q(uaestor)

1 1.

Gaius?

sacerd/os/

1 2.

[Poli ]deuces?

sacerd/os/

1 3.

N

/llvir/ q(uin)q(uennalis)

mun(icipii) [Dur(ostori)]

Coleg de
magistratură cu T.
Flavius Papirianus

AE 1 925, 1 1 O; Mrozewicz 1 989,
95, nr. 5 .

Prima parte
a sec. lll

AE l 925, 1 1 0; Mrozewicz 1 989,
95, nr. 6, n. 7 1 6.

Prima parte
a sec. lll

Bujor 1 960, 1 46 - 1 48

1 98 -209

-

AE l 925, 1 1 0; Mrozewicz 1 989,
95, nr. 7.

Prima parte
a sec. lll

Este coleg cu Q.
Vise l lius Lollianus

AE l 925, 1 1 O; Bujor 1 960, 1 451 46, fig. 2; Mrozewicz 1 989, 95,
nr. 5.

Prima parte
a sec. Ul

-

AE l 925, 1 1 O; B ujor 1 960, 1 451 46, fig. 2 ; Mrozewicz 1 989, 95,
nr. 6.

Prima parte
a sec. l ll

Georgiev 1 974, 95 - 1 02 ; AE 1 974,
570 = AE 1 977, 764.

209

AE 1 925, 1 1 0; Mrozewicz 1 989,
95, nr. 8.

Prima parte
a sec. lll

-

Bujor 1 960, 1 46- 1 48.

1 98-209

Fiul lui Lais?

-

B ujor 1 960, 146- 1 48.

1 98 - 209

-

Russu 1 933 - 1 935, 2 1 8, nr.6;
Mrozewicz 1 989, 95, nr.3, n. 7 1 3 .

Prima parte
a sec. l l l

-

-

-

-

-

-

-

-

praef(ectus) saltus
sau territorium
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Tabelul XII. Notabilii de la Troesmis - perioada premunicipală
N r.
crt.

I.

2.

3.

4.

5.

Numele

L. Cominius Val(ens)

T. Fl(avius) A lexander

[Ge]minus Aquil[inus]

L. Licin(ius)
Cleme(n)[s]

Tuc(cius) Ael( ianus)

Fu ncţii

m/ag(ister)/ (canabensium)

q(uin)q(uennalis)

-

-

canaben(sium)

magister

-

c]anab(ensium)
-

(În canabae)

6.

M . U lp(ius) Leont(ius)

mag(ister) canab(ensium)

-

7.

P. Val(erius) Cleme(n)s

m/ag(ister)f (canabensium)

-

8.

L. Val(erius) Crispus

aedilis

(În canabae)

Vulpe 1 953, 557 -562; AE 1 957,
266; ISM V, 1 55 .

Observaţii

1 39 - 1 6 1

veteranus legionis V
Mac.
coleg cu P. Valerius
Clemens

1 5 1 - 1 54

veteranus leg. V. Mac.
Iulia Florentina- uxor,
Flavius Alexander,
Valens, Pisa,
Maximilla, Respectafi/ii etfiliae

o
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JSM V, 1 57.

1 39 - 1 6 1

-

z

'TI

tTI
;:i::r

dec(urio) Troesm(ensium),

aedilis

JSM V, 1 56.

Datare

>

-

(în civitas Troesmensium)
q(uin)q(uennalis)

Surse

Conexiuni

-

o

JSM V, 1 58; A E 1 960, 337; Vulpe
1 953, 5 5 7- 579; Mrozewicz 1 989,
98, nr. 27.

1 59 - 1 60

Cil lll, 6 1 66; Vulpe 1 953, 568 şi
n. 3 ; JSM V, 1 54.

1 1 7 - 1 39

-

>

domo Ni[copoii}

tTI

0

JSM V, 1 54

1 1 7- 1 3 9

coleg c u C. Valerius
Pudens

JSM V, 1 56

1 39 - 1 6 1

veteranus le(gionis) V.
Mac.

C/l lll, 6 1 62; Vulpe 1 953, 568,
JSM V, 1 56.

1 39- 1 6 1

-
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9.
10.

C. Val(erius) Pud(ens)
[ „ . ]man qui et Sic[ „ . ]

mag(ister) canab(ensium)
magister

(în civitas Troesmensium)

-

/SM V, 1 54.

1 1 7 - 1 39

veteranus le(gionis) V.
Mac.

-

/SM V, 1 57.

1 3 9- 1 6 1

Coleg de magistratură
cu Aquilinus

Tabelul XIII. Notabilii de la Troesmis - perioada municipală
Nr.
crt.

N umele

Funcţii

Conexiuni

Surse

Datare

Observaţii

JSM V, 1 64; Mrozewicz 1 989, 98,
nr. 28.

Sec. I I I

-

J/vir
I.

Ael(ius) Aelianus

aed(ilis) /q(uaestor)/

[m}uni(cipii)
Tro(e)s(mensium)
/duumvi/r

-

-

�o:I

JSM V, l 65 ; AE 1 960, 338;
Mrozewicz 1 989, 98, nr. 3 1 .

După 1 80

-

2.

Aeli]us Sacc[o]

3.

M. Antistius Domitius

(a)ed(ilis) q(uaestor)

-

Cil lll, 7504; ISM V, 1 48; ILS
7 1 84; Mrozewicz 1 989, 98, nr. 38.

Sec. 11/11 1

-

4.

M. Antistius Rufus

pont(i)/(ex)

-

CIL Ill, 7504; ISM V, 1 48; ILS
7 1 84; Mrozewicz 1 989, 99, nr. 40.

Prima parte
a sec. III

-

-

CIL 111, 7560 ISM I I , 244 (80)
Stoian 1 962, 2 1 0, nr. 4; Mrozewicz
1 989, 98, nr. 29.

Sec. lll

Claudia Servata- uxor,
Arrius Quintianus-ji/ius

C/l l l l, 6 1 88; ISM V, 1 83 ;
Mrozewicz 1 989, 98, nr. 25.

Sec. ll/lll

C. Egnatius Valens-mi/es
leg. V Macedonica-filius

Cil lll 75 1 3; ISM V, 252.

După 1 95

q(uin)q(uennalis)

bis duumviralis

5.

C. Arrius Quintianus

augur mun(icipii)

=

Troesmens(is)
6.
7.

C. E[g]natius C.
decuri/o/ m[u}n[i]c(ipii)
[ f( i lius)] Fab( ia) Valens
Troesm(ensium)
Fl(avius) Reg[inus]

/li/ vir

-

-
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tT1
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-
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8.

Iul(ius) Herculanus

aed(ilis)

-

CIL III, 6235 7599; ISM V, 1 63 ;
Mrozewicz 1 989, 98, nr. 39.

Sec. I I/III

Ginerele lui C . Valerius
Longinianus

-

CIL III, 6 1 99 1 248 1 ; ISM V, 1 49;
Mrozewicz 1 989, 98, nr. 26.

Sec. I I/II I

-

-

CIL III, 6 1 99 1 248 1 ; ISM V, 1 49;
Mrozewicz 1 989, 98, nr. 26.

Sec. II/III

-

-

CIL I II, 7508; ISM V, 1 87;
Mrozewicz 1 989, 98, nr. 30.

decurio q(uaestor)

9.

[I]uli [us Isa?]eus

I O.

Iul(ius) Saturninus

1 1.

C. Iul(ius) Salurninus

12.

[Ti]b(erius) Vitales

13.

M . U lp(ius) Anlipaler

[mujn(icipii)
Troesm(ensium)
q(11aest01)

municipi(i) eiusdem
d(u)umver

qu(aest01) aedil(is)
/sa/cerd(os)

provin[c(iae)}
bis duumvira/(is)
sacerd(os) provin(ciae)

pont(i)f(ex) m(unicipii)

[U]lpius Quad[rat]us

dec(urio) m(unicipii) ?

Sec. Il/lll

-

CIL III, 773 6 1 70; ISM V, 1 5 1 ;
AE 1 958, 1 87; Mrozewicz 1 989,
98, nr. 32.

2 1 8- 222

-

=

C. Valerius Longinianus

qu(aestor) mu(nicipii)

CIL III, 7504; ISM V, 1 48 ; ILS
7 1 84; Mrozewicz 1 989, 9 8 , nr. 3 7 .

Sec. I II I I I

-

ISM V, I I O; Bujor 1 954, 6 0 I .

Sec. Il/ll l

-

CIL I I I , 6235 7599; ISM V, 1 63 ;
Mrozewicz 1 989, 9 8 , nr. 3 3 .

Sec. I II I I I

Tr(oesmensium)
1 7.

[ ------] F estus

augur mun(icipii)

Troes(mensium)

=

w

N
O\

o

�

-vi

trl
r
trl
;:i::i
o
s::
>
z
trl
o
trl
r
>
o
c
z
>·
;:i::i
trl
>

z

-

llvir, jlamen aed(ilis)

1 6.

Sec. III

Mai este amintit ca şi
quaestor în ISM V, 1 49

CIL III, 7506 = ISM V, 1 94.

Tr(oesmensium)
1 5.

=

ex [b(ene)f(icia
rius)j, vet(eranus)
/eg(ionis) V Mac(edonicae)

llvir q(uin) q(ue1111alis)

M . Ulp(ius) Marcianus

=

-

pontifex

1 4.

=

-

'TI
trl
;:i::i

o

>
;:i::i
>·
cn

trl
n

-

..,,

n
::c
?

�

-

CIL III, 7509; ISM V, 1 66;
Mrozewicz 1 989, 99, nr. 49.
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Prima parte
a sec. I I I

-

Tabelul XIV. Augustalii de la Troesmis
Nr.
crt.
I.

Numele

Funcţii

[Pu]blicius Viato[r]

aug(ustalis) mun(icipii)

Conexiuni

Surse

Datare

Observaţii

-

Cil lll, 6200; JSM V, 1 80.

Sec. llI

-

Tabelul XV. Notabilii de la Noviodunum-perioada premunicipală
Nr.

N umele

Funcţii

Conexiuni

Sursa

Datare

Observaţii

I.

Celsius Celerianus

mag(ister) (în canabae)

-

JSM V, 268.

Sec. II

Coleg cu C laudius M.

2.

Claudius M.

mag(ister) (în canabae)

-

ISM V, 268.

Sec. II

-

3.

Ti. Claudius Valens

q(uin)q(uennalis) (în canabae)

-

ISM V, 268.

Sec. II

-

crt.

-I
>
te
tTl
r"'
tTl

Tabelul XVI. Notabilii de la Noviodunum-perioada municipală
N r.
c rt

I.

.

Numele

Funcţii

Conexiun i

N

quaestor municip(ii) Noviod(uni)

-

Sursa

Datare

Bamea 1 988, 54.

Î ncep. sec. lil

Observaţii
-

w
N
-...J
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Tabelul XVII. Notabilii de la Tropaeum Traiani
Nr.
crt.

I.

Numele

[A]el(ius) Ant(onius)
F(irmus)

Funcţii

Conexiuni

Sursa

duumvir [mjunic(ipii)
Trop(aei)

-

Datare

Observaţii

Cil Ill, 142 14.6; parţial în Tudor 1 956,
596, nr. 75, fig. 1 8 c; Doru ţiu 1 962, 1 33;
Mrozewicz 1 989, 1 00, nr. 58.

Sec. lll (?)

Aelia Quirilla-fil/ia;
Ant(onius) Sabinus şi
Anl(onius) Etemalisfii/ii

2.

Ael(ius) Anl(onius)
Sabin]us

duumvir [mjunic(ipii)
Trop(aei)

-

Cil lll, 1 42 14.6; Doruţiu 1 962, 1 33;
Mrozewicz 1 989, 1 00, nr. 59.

Sec. lll (?)

[A]el. Ant(onius)
F(irmus) -pater

3.

Ael(ius) Castus

/d(u)/umvira/l/es

-

Poenaru- Bordea 1 963, 294.

Sec. 1 1-lll

-

4.

[P.] Ae[lius Fl]oru[s] ?

/Iv/ir/ q(uin)q(uennalis)

-

Cil lII, 1 2465 ; Popescu 1 964, 1 88.

2 1 3 sau 2 1 7

Coleg de magistratură cu
M. U lp(ius) [Ma]rci[anu]s?

5.

Ael(ius) lnserus

JJ v/ir?/

-

Cil lll, 1 2466; Mrozewicz 1 989, l 00,
nr. 57.

Sec. l l - lll

-

6.

[A]ur(elius) Fl(avius)
Aquila

-

Tudor 1 956, 593, nr. 66, Mrozewicz
1 989, 1 02, nr. 84, n. 804.

7.

M . Aur(elius). Flaviu(s)

8.

T. Claud(ius)]
Germanu(s)

9.

Fl(avius) Germanus

1 0.

Fl(avius) Petronius

sac(erdos)

d/uu/mver(?)

d/uujmver(?)

dec(urio)

m (un ic ip i i)

T(ropaei)

sac(erdos)

�

-vi
tTl
r
tTl
;o
o
s:
>
z
tTl
o
tTl
r
>
o
c
z
>·

�
>

z

"TI

tTl
;o

Sec. 1 1- l l l

Inscripţia este dispărută

Sec. l l l

Coleg cu
T. Claud(ius)
Germanu(s)

-

Cil, I I I, 7484 = Cil lll, 1 2.46 1 ; AE,
1 964, 253; Popescu 1 964, 20 1 .

-

Cil III, 7484 = Cil lll, 1 2.46 I ; AE
1 964, 253; Popescu 1 964, 20 l ;
Mrozewicz 1 989, I O I , nr. 6 1 .

Sec. l l l

-

-

Barnea 1 977, 35 1 ; Mrozewicz 1 989,
1 00, nr. 52.

Sec. lII

-

-

Bamea 1 977, 35 1 ; Mrozewicz 1 989,
1 02, nr. 8 3 .

Sec. lII

-
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l i.

L. Fufidi(u)s Lucianus

dec(urio) llvir
m(unicipii)

1 2.

C. Fuscinus Surus

/lvir

AE 1 964, 252; Popescu 1 964, 1 93 ;
Mrozewicz 1 989, 1 00, nr. 53.

1 70

Toci lescu 1 892, 5; Cil ll l 1 2.473 ,
Dorutiu 1 962, 1 36, nr. 1 6 ; Mrozewicz
1 989, 1 0 1 , nr. 62.

Sec. I I-lll

-

Cil lll, 7484 1 246 1 ; AE 1 964, 253;
ILS 7 1 83 ; Popescu 1 964, 20 I ;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 77.

Sec. lll

-

Cil lll, 7484 1 246 1 ; AE 1 964, 253;
iLS 7 1 83 ; Popescu 1 964, 20 I ;
Mrozewicz 1 989, 1 0 I , nr. 73.

Sec. III

AE 1 964, 25 1 ; Popescu 1 964, 1 92 ;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 63.

181

-

Cil lll, 1 42 1 4, 2 ; Popescu 1 964, 1 88 1 89; Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 78.

238

tatăl

238

fiul

238

Coleg cu M . U lpius
Antistianus

Sec. li- I II

-

Sec. I I - III

Iulia Surilla-mater; Iulia
Valenlin(a)-ji//ia, C.
Iul(ius) Vale(n)s C.
Fuscinus Surns-fratres

Ulpia Marcia- 1aor

,

-

=

13.

l ul(ius) Herculanus

qu/a/estor

-

=

14.

lul(ius) Quirillus

a(e)dill/s/

1 5.

l uli(us) Marcus

li vir quinquennalis

1 6.

Iulius Marcus

/quaestor ?/

1 7.

Iul ius Marcus

/quaestor ?/

1 8.

C . lul( ius) Messiu[s]

aedilis

1 9.

20.

21.

luli(us) Vale(n)s

llvir

l ul( ius) Valenlinus

bis llviral(is)
munic(ipii) Trop(aei)

C.

C.

L . M [e]mmius Vale(n)s

dec(urio) m(unicipii)

-

-

-

-

-

-

-

-

CIL lll, 1 42 1 4, 2 ; Popescu 1 964, 1 88-

1 89; Mrozewicz 1 989, I 02, nr. 79.

CIL lll, 1 42 1 4, 2; Tocilescu 1 900,

2 1 O; Popescu 1 964, 1 88 - 1 89;
Mrozewicz 1 989, l O 1 .

Toci lescu 1 892, 5 ; Cil lll, 1 2.473,
Dorutiu 1 962, 1 36, nr. 1 6; Mrozewicz
1 989, 1 0 1 , nr. 64.
Toc ilescu 1 892, 5; CIL lll, 1 2.473;
Dorutiu 1 962, 1 36, nr. 1 6; Mrozewicz
1 989, 1 0 1 , nr. 65.
CIL lll, 1 42 1 44 ; Mrozewicz 1 989,

1 00, nr. 54.
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Sec. ll/lll

Coleg cu Valerius
Valerianus

-l
>
o:J
tTl
r
tTl

w
N
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22.

Qu(intius) Priscianus

Jlvir qui11que1111alis

23.

M . U(lpius) . . . . . .

li vir

24.

M. Ulp(ius)
Ant( istianus)

25.

Ulp(ius) Herculanus

26.

M. U lp(ius)
[Ma]rci[ anu ]s?

aedilis

qu/a/estor

-

AE 1 964, 25 1 ; Popescu 1 964, 1 92;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 67.

181

Coleg de magistratură cu
luli(us) Marcus

-

Tocilescu 1 900, 2 1 0; CIL lll, 1 42 1 4.2;
Popescu 1 964, 1 88 - 1 89.

238

Coleg de magistratură cu
. . . P] isc[ inus?]

CIL lll, 1 42 1 4 . 2 ; Tocilescu 1 900,
2 1 O; Popescu 1 964, 1 88 - 1 89;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 75.

238

-

-

-

Jlv/ir/ q(ui11)q(ue1111alis)

-

Jlvir i(ure) d(icundo)

-

CIL III, 7 484 1 246 1 ; AE 1 964, 253;
ILS 7 1 83 ; Popescu 1 964, 20 1 .
=

CIL, lll, 1 2465; Popescu 1 964, 1 88.

o

�

'Jl

Sec. lll

-

Un M. Ulpius Marcianus
este întâlnit şi la
21 l sau 2 1 6
Troesmis cu aceeaşi
funcţie

CIL lil 1 4.43 7 1 2.462; Tocilescu
1 892, 6; Tocilescu 1 900, 209;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 70, n . 790.

Sec. ll - l l l

-

CIL I II, 7484 1 246 1 ; AE 1 964, 253 ;
JLS 7 1 83 ; Popescu 1 964, 20 1 .
Mrozewicz 1 989, 1 O 1 , nr. 76.

Sec. l l l

-

-

Doru ţiu 1 962, 13 7, fig 2a şi 2b.

Sec. I I - lll
181

Coleg cu Sabinus

=

27.

P . Valerius . . .

=

28.

29.

Val(erius) Valerianus
P.Var(ius) Va[lens] sau
Va[lentinus]

a(e)dili/s/

llvir

-

t'T1
r
t'T1
::o
o
$:
>
z
t'T1
o
t'T1
r
>
o
c:::
z
>·
::o
t'T1
>
z
.,,
t'T1
::o

i5

>
::o
>·

Vi
-

t'T1
0
'"O

30

Cresce(n)s

aed(ilis)

-

A E 1 964, 25 1 ; Popescu 1 964, l 92;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 7 1 .

3 1.

Marcus

(quaestor)

-

AE l 964, 25 l ; Popescu 1 964, 1 92.

181

-

32.

. . . P] isc[inus?]

ll vir

-

CIL Ill, 1 42 1 4.2; Popescu 1 964, 1 881 89; Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 66.

238

-

33.

Sabinus

aedilis

-

A E l 964, 25 1 ; Popescu 1 964, 1 92;
Mrozewicz 1 989, 1 0 1 , nr. 74.

181

-
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34.

Severus

-

(quae.'tlor)

AE 1 964, 2 5 1 ; Popescu 1 964, 1 92;
Mrozewicz 1 989, I 02, nr. 8 1 .

-

181

Tabelul XVI II. Curatores civitatis de la Tropaeum Traiani
N r.
crt.

N u mele

Sursa

Datare

Observaţii

CJG 3497, Robert 1 934, 2 1 6220; Petolescu 1 996, 254.

A doua jum. a sec. l l

Eques Romanus

Conexiuni

Funcţii

A.oytcr1tj<;

I.

T. Ant(onius)
Cl(audius) Alfenus
Arignotus

A.oytati)<;
(<.·urator civitatis)

( Curator civitatis) la
H istria, Apollonia, şi
în Seleucia Pierriae,
Alexandria ad lssum,
Rhossus, din Siria.

-I
:>
t:C
tT1
r
t'Tl

Tabelul XIX. Notabilii de la Nicopolis ad Istrum
Nr.
crt.

I.

2.

N u mele

n . At A. t o<;

M TJVtavo<;

T( im;) Ai'.A.( trn;)

00KA.cmo[i;]

Funcţii

apxu:pti><;
<ptA.Onµrn;
ăpxwv
rtp ouaia atiJ<;
<p1A.611µoi; . . . ,

Conexiuni

Sursa

Datare

Observaţii

-

IGBulg II, 642.

238 - 240

-

-

T. Ivanov 1 987, 289 - 293.

Sec. l l/l l l

-

IGBulg II, 645 .

A doua jum.
a sec. l l l

-

IGBulg II, 730.

2 1 8-235

lnscriptie găsită la
Discoduraterrae

3.

'AcrKA.TJm66(J)poi;
'AcrKA.fJmu6ou

apxttpan Ko<;

-

4.

A llp�A.to<; �I VEDI Vl<;

npW10<; ăpxwv

-
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!.,;.)
!.,;.)

A up�(A.toc;) E>E68owc;

w
w

apXlEpattKoc;

-

IGBulg II, 640.

234

-

'A VîWVtoc; cJ>�A.t�

apxtEpEuc; qnA.6nµrn;

-

JGBulg II, 64 1 .

239-240

-

A up�(A.toc;) 'Ovwiwv
�ioµ�8ou

ayopavoµoc;
lEp E(uc;]

IGBulg II, 69 1 , IGR 1 , 585;
Seure 1 907, 425-426.

Sec. II-III

-

8.

KaA.rroupvioc; fatoc;

yEpOUtTlUO"tÎ)c;

-

JGBulg II, 692.

Sec. II-III

Membru al tribului ' AnoA.A.wvic;

9.

KA.( au8ioc;) Movrnvoc;

pouA.(Euti)c;)

-

IGBulg II, nr. 68 1 ; Seure
1 908, 57, nr. 6 1 .

Î ncep. sec. 1 lI

-

T1pi::p 1oc; KÂau810c;
flpEtOKE0ivoc;

npWtoc; ăpxwv,
apyupotaµiac;

JGBulg II, 665 .

Sec. II-lll

-

,
cJ>A.( 6.Ptoc;) Ama[voc;]

PouA.( Euti)c;)

IGBulg II, 678; Seure 1 908,
44, nr. 45.

Sec. llI

-

-

>z
..,.,
m
;:o

>
;:o
>-·

5.
6.
7.

1 0.
1 1.

N tcrPriv6c;

-

-

1 2.

' l ouA.ioc; Eutuxri<;

apxu:p anKoc;

-

JGBulg II, 646.

Prima parte a
sec. 1lI

1 3.

' IouA.ioc; ' louA.iavoc;

npWtoc; ăpxwv,
cIPXlEpEuc;

-

IGBulg II, 642.

238- 240

N

1 4.

' IouA.ioc; ' IouA.iavoc;

apxl •I EpEuc;

-

JGBulg II, 643 .

235-237

Este nr. 1 3

1 5.

'Iouvwi; AouKtav6c;

apxu:p Euc;

-

IGBulg II, 705 .

Î ncep. sec. 1lI

-

pouAEUtÎ)c;

-

IGBulg II, 598.

Sec. II-lll

Î nscripţie găsită la Melta ( vicus
Perepnts)

1 6.

r.

'IouA.wi;
Oua.A.Ept0i;

o

s;

.(Jj

m
r
m
;:o
o
3::
>
z
m
o
m
r
>
o

�>-·
�

o

Cil

tT1
()
""

n

:c:
?

�

1 7.

M( apKoi;) 'Io[u ]vwi;
A[o ]uKta.v6i;

ap:xu:p attKoc;

-

IGBulg Il, 632.

2 1 2 -2 1 3

-

1 8.

M( apKoi;) ' Io[u ]vwi;
A[ o]uKta.v6i;

apxu:patt Koc;

-

IGBulg 11, 633.

2 1 2-2 1 3

-

1 9.

MtviKta. cl>tpµei:va.

«l> t A.otEtµoc; apxtEpEia

-

IGBulg II, 660.

1 6 1 - 1 63

Fiica lui MtviKtoc; O-
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M tvi1n0<; O -

20.

21.

22.

OuA.nia
•

Ayptl7t7tElVU
OuA.nia

"Ayptt7t7tttva

o apxu:ptii<; t il <;
noA.tw<;
apx1 1:pan K '1
apxupat l K ft

23.

Ztaµ T)tpaA.t<; Bt8uoc;

iEptU<;

24.

BciA.TJ<;

n p wtapxwv, ZT)voc;
iEpEU<;

25.

Oua[A.]( TJ )<; ?

pouA.( tutiţ<;),
'
i EpEu<; Pwµ(TJ<;)

26.

N

n p wtapxwv,
apx1tp tu<;

27.

C. Annius Verus

bul(euta)

28.

T. Ael(ius) Felix

bul(euta)

29.

Arrius H(e)rcul(anus)

bul(euta)

30.

Aur(elius) Marcus

dec(urio)

31.

L. Aurelius Surus

bul(euta)

32.

Florus Gerulonis

bul(euta)

33.

L. Gem( inus)
H(e)rcula(nus)

/b/u/(euta)

34.

l ustus Rescupori(s)

bul(euta)

35.

L. Pelronius Senlius

saardotalis

-

-

IGBulg li, 660.

1 6 1 - 1 63

-

IGBulg li, 632.

2 1 2-2 1 3

-

IGBulg li, 63 3 .

2 1 2-2 1 3

-

IGBulg I I, 7 1 9.

Sec. II-l l l

IGBulg I I , 657.

Sec. l l I

ILBulg 70 1 .

Sec. li-U l

IGBulg I I , 764.

Sec. l l l

lnscriptie găsită la Sejaci

Cil l l l, 1 2340=/LBulg 405 .

Încep. sec. Ul

-

CIL lll, 6 1 50=/LBulg 438.

Sec. 1 1 - l l l

-

-

Cil l l l , 6 1 50=/LBulg 438.

Sec. II-lll

-

-

Cil lll, 6 l 50=/LBulg 438.

Sec. II - l l l

-

CIL lll, 1 2422 = JLBulg 377.

Încep. sec. l l l

-

ILBulg 382.

Sec. II - l l l

-

CJL lll, 6 1 50=/LBulg 438.

Sec. l l - l l l

-

JLBulg 406.

Sec. l l- l l l

l nscriptie descoperită la
Damjanov

ILBulg 4 1 O.

Sec. l l l

Flavia Margarita-coni11x
l nscriptie <le la Visovgrad

-

-

-

-

-

-

-
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Sotia lui
' Io[u]vwc; A[o)uKtav6c;

Este nr. 2 1
-

-

-

-I
>
al
('T1
r'
('T1

w
w
w

36.
37.
38.

P]omp( eius) Magnus
L. Porcius Ambibius

Senlius Yeranus

bui(euta)

UJ
UJ

-

Cil III, 1 24 1 O = llBulg 433.

Î ncep. sec. III

-

-

T. Ivanov 1 99 1 , 39.

Î ncep. sec. I I l

Antonia Gnaesia-uxor

Cil I I I, 6 1 50=7437.

Sec. Il - I l l

princeps c(ollegii?)

.ţ..

aedilicius,
magistratus

bis, sacerdos
-

bui(euta)

o

-

Cil III, 148 1 =6265, /DR I l l,
2, 1 20; /DR l ll, 5,2, 582.

sac(erdos)

-

Zawadzki 1 964, 532-534; AE Î
ncep. sec. l l l
1 965, 1 28.

C. Val(erius) C.
lib(ertus) Epagathus

aedilis Nicop(olis)

-

Cil I l l , 1 2435; JlBulg 39 1 .

Î ncep. sec. IIl

C. Val( erius) Castus-pater

42.

Val(erius) Maximus

bul(euta)

-

JlBulg 4 1 3.

Sec. l l l

Inscripţie de la Paskalevec

43.

C. Yalerius Valens

sacer(dos)

-

CIL III, 6 1 50=/LBulg 438.

Sec. I l - l l l

-

CIL I I I , 6 1 45 = 1 2342 =
ILBulg 378.

Sec. li - III

-

ILBulg 4 1 5 .

Sec. 1 1 -l l l

Inscripţie de la Paskalevec

39.

P. Tenacius Yindex

40.

[Yalerianus
Sec un ]dinus

41.

buleuta civitatis

Nicopolitanorum

44.

Severus

bul(euta)

45.

..us Verus

sacer(dos)

-

-

Sec. li-III

s:'

Cocceia Yaleria- uxor

o{/J

Ae lernalis -:fî/ius

o
s:
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Tabelul XX . Notabilii de l a Marcianopolis

"O

n

Nr.
crt.

1.
2.

N umele

Funcţii

Conexiuni

M. Iloµrc[�Î]rn;
AouKto�

pouÂ.EUTtl<;

L\ lOVUOOTCOAltWV,

N

cipxcov

B ou Af>ut� �

KuA.unuvwv
-

Su rse

Datare

Observaţii

Mirtchew 1 968, 1 7 1 ; /GB I ,
24 bis; Gerov 1 97 1 , 434-435 .

După 2 1 2

beneficiarius legionis
I Jtalicae
Antoninianae

Gerov 1 975, 5 7 şi n. 83.

1 37- 1 6 1
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princeps ordinis
co/(oniae) Oesc(ensi11m},

T. Aurelius T. f
Papi r( i a ) Flavinus

3.

b u le u la

civitatis

Marcianopo/(itanorum)

h11/euta

Cil l l l 1 44 1 6; ILB11/g 1 8 ; AE

civitati11{m] Tyranon11n,
Dionysiopol(itanorum).
T11ngron1/m} el Aq11incen

1 900, 1 5 5 = A E 1 96 1 , 208 =

eq11es Roman11s
primipilaris,

2 1 1 -2 1 2

patron[us} col/egi(i)

AE 1 999, 1 3 26.

fabr(11m)

si11m
4.

dec:(urio)

Cosrnnius lngenus

5.

/pr/aefec:tu/s

N

-

Cil lll, 747 1 ; ADB11/gar 3 76 ;

-

Cil l l l 1 2445 = 1 42 1 1 1 2 ·

Gerov 1 975, 56.

.

i11re]dic[1111do]

'

ADBulgar 4 1 5.

Sec.

Sec.

ll-lll

-

l l- ll l

Inscripţie funerară
descoperită la
Prova<lia
-I

Tabelul XXI. Funcţiile municipale, civile şi religiose, din oraşele romane de la Dunărea de Jos
Oraşu l/Funcţia

D1111mviri

Aediles

Q11aestores

Sacerdotes

Pontijices

Flamines

A ug11res

V i m inacium

6

3

3

I

I

3

2

Raliaria

I

3

Oescus

8

I

-

2

2

3

Duroslorum

3

2

2

5

Troesm i s

8

5

5

2

3

l

18

6

6

2

>
al
tT1
r
tT1

Hanispices

Novae

2

N ov io<lunum
Tropaeum Tra i a n i
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Tabelul XXI I . Reprezentativitatea magistraturilor u rbane din oraşele romane de pe linia Dunării de Jos (În %)
Novae

Viminaciu m

Oraşul/ funcţia

Municipiu
(Hadrian)
Colonie
(Gordian III)

Ratiaria

Oescus

Colonie
(Traian)

Colonie
(Traian)

4, 5 1

0, 66

Magistraţi
supremi
(i. d.)

Municipiu
(Septimius
Severus sau
Caracal la)

Durostorum

Tropaeum

Troesmis

Municipiu
(Septimius Severus
sau Caracalla)

Traiani

Municipiu
(Marcus
Aurelius)

o

5 , 45

5 , 33

Municipiu
( Hadrian)

1 3 , 53

8, 86

\.,..I
\.,..I
O\

11

Noviodu n u m

Municipiu
(Septimius
Severus sau
Caracalla)
o

Aediles

2, 25

2

0, 66

o

3, 63

4, 5 1

5 , 60

o

Quaestores

2, 2 5

o

o

o

3, 63

4, 5 1

5 , 60

I, 8 1

Flamines

2, 2 5

o

2

o

o

o

I, 12

o

o
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>
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m
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o
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Tabelul XXII I. Raportul dintre instituţiilor municipale atestate şi nu mărul deţinătorilor acestora

Oraşul/magistratura

o

Viminacium

Ratiaria

Oescus

Novae

Durostorum

Troesmis

numărul magistraturilor menţionate

19

6

18

o

7

26

l

32

n umărul persoanelor deţinătoare de
magistraturi

17

6

11

o

7

15

1

32

8

Un terminus ante quem pentru a reda reprezentativitatea magistraturilor municipale a fost ales anul 250.
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Tabelul XX IV. Magistri din viei Moesiei Inferior
Nr.

Sursa

Datare

N u mele

Locaţia

Conexiuni

I.

P. Ael(ius) Attalus

vicus Tnillensis

-

C/l lll, 1 44 1 2.3; /lBulg 1 83 ;
A <loua parte a sec. II
AE 1 902, 1 23 .

2.

T. Ael(ius) Secu[n]<lus

vicus Tnillensis

-

Cil lll, 1 44 1 2.3; /lBulg 1 83 ;
A doua parte a sec. I I
A E 1 902, 1 23 .

3.

Belliciu(s) Val(erius)

vicus Tnillensis

4.

Mnaseas Poli(us)

5.

U lpius U lpian(us)

crt.

Observaţii

Coleg cu T. Ael(ius)
Secu[n]dus
-

-

Cil III, 1 4409; /lBulg 1 80.

1 6 1 - 1 69 sau 1 98 - 209 Coleg cu Mnaseas Poli(us)

vic:us Tnillensis

-

C/l l ll, 1 4409; JLBulg 1 80.

1 6 1 - 1 69 sau 1 98 -209

-

virns Celeris

-

/SM I, 3 5 1 .

1 77

-

6.

Aelius Aelianus

vicus Clementiani

-

JSM V, 92.

1 95

Este menţionat ca
magistratus viei
Clementianesces

7.

Fl(avius) Ianu[a]rius

vicus C/ementiani

-

/SM V, 93.

1 96

[mag(ister) ? vi}ci
C/ementianen[sis

8.

Coc(ceius) H ilus

vicus Hi . . .

-

CIL I II, 1 2494; /SM V, 6.

Sec. li

-

9.

Ponti( anus?) Vale( rius)

vicus Narcissiani

Tudor 1 950, 469; Tudor
l 962a, 1 1 9, JSM li, 1 33 .

1 6 1 - 1 80
sau sec. I I I

-

1 0.

Sil( vius) Ca(s)i(us)

vic:us Nuvus

-

JSM V, 233.

1 78

-

1 1.

. . . P[i?]so

vicus Nuvus

-

JSM V, 233.

1 78

coleg cu Sil(vius)
Ca(s)i(us)

1 2.

Aelius Gem[inus]

vicus Petra

-

JSM V, 222.

Sec. II/ ll l

1l

N ymph1dus Max 1 mus

Coleg cu Nymphidius
Maxi mus

Petra

-

JSM V, 222.

Sec. II/lll

-

vicii.\'

-
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14.

Aelius Bellicus

vicus Quintionis

-

I. AE 1 956, 2 1 1 ; JSM I, 327;
I I . AE 1 924, 1 44; ISM I, 330.

I. 1 3 .06. 1 67 şi
II. 1 3 .06. 1 75

Este menţionat în două
inscripţii.
În prima era coleg cu
Mucaporus Ditugeti, iar în
a doua cu Mucatralus Doli

1 5.

B izienis

vicus Quintionis

-

JSM I, 325.

1 3 .06. 1 44

Coleg cu Ti. Satuminus

JSM I , 326.

1 3 .06 . 1 49

Coleg cu Durisse al lui
Bithus

-

1 6.

Claudius Gaius

vicus Quintionis

1 7.

CI( audius) Ianuarius

vicus Quintionis

qu(a)es(tor)

AE 1 956, 2 1 2; JSM I 329;
Tudor 1 95 1 , 502.

1 70- 1 74

Coleg cu Lupus T.

ISM I. 324.

1 36- 1 6 1

Este menţionat ca
magistratus; coleg cu
Sulpicius N arcissus

1 8.

Derzenus al lui Aulupor

vicus Quintionis

-

1 9.

Derz(enus) al lui Bit(us)

vicus Quintionis

-

ISM I, 332.

1 3 .06. 1 77

Coleg cu Iulius F lorus

20.

Durisse al lui B i thus

vicus Quintionis

-

JSM 1, 326.

1 3 .06. 1 49

-

21.

Ti. Firmus

vicus Quintionis

-

ISM I , 33 1 .

1 3 .06. 1 76

Coleg cu Valerius
Cutiunis

22.

Iulius Florus

vicus Quintionis

ISM I, 332.

1 3 .06. 1 77

-

23.

Iulius al lui Geminus

vicus Quintionis

JSM I, 328.

1 3 .06. 1 69

-

-

-

24.

Genicius al lui B rinus

vicus Quintionis

-

ISM I, 328.

1 3 .06. 1 69

Coleg cu Iulius al lui
Geminus

25.

Lupus T[---]

vicus Quintionis

-

JSM I, 329.

1 70 - 1 74

-

26.

Mucaporus D itugeti

vicus Quintionis

-

ISM I, 327.

1 3 .06. 1 67

-

27 .

Mucatralus al lui Dolus

vicus Quintionis

-

JSM I, 330.

1 3 . 06. 1 75

-

28.

[Ti. ?) Satuminus

vicus Quintionis

-

ISM I, 325.

1 3 .06. 1 44

-

29.

Sulpicius N arcissus

vicus Quintionis

-

ISM I , 3 24.

1 39 - 1 6 1

Este menţionat ca
magistratus
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-

ISM I, 33 1 .

1 3.06. 1 76

-

ISM li, 1 3 7.

Sec. 1 1 - lll

-

-

ISM V, 2 1 .

1 39- 1 6 1

Apare ca magistras viei
Scenopesis

-

ISM V, 22.

1 75

-

vieus Seeundini

-

JSM l, 346.

237

Coleg cu Aurelius
Fortunatus

35.

Artemas al lui
Discorides
(Dioscoridentis)

vieus Sec11ndini

-

AE l 950, 237; JSM l, 344.

202

Coleg cu lustinus al lui
Valerius9

36.

Aur(elius) Fortunatus

vicus Seeundini

-

JSM l, 346.

237

37.

Bonosus al lui Bonunis

vieus Seeundini

-

JSM l, 347.

238

Coleg cu lustus al lui
lustinus

246

Coleg cu Cocceius lustus

30.

Valerius Cutiunis

vicus Quintionis

31.

Apollonius Da<lae

vie11s Se . . . ia

32.

Ebrenus

vieus Seenopesis

33.

N

vicus Seenopesis

34.

Aelius Herculanus

· '

-

-

JSM l, 349.

vicus Seeundini

-

JSM l, 349.

246

-

Fl(avius) Valens

vicus Secundini

-

JSM l, 345 .

220

Coleg cu Valerius Cosenis
(al lui Cosen ?)

41.

lustinus al lui Valerius

vieus Seeundini

-

AE l 950, 237; ISM l, 344.

202

-

42.

lustus al lui lustinus

vicus Seeundini

-

JSM l, 347.

238

-

43.

[---L ]onginus

vicus Seeundini

-

ISM l, 342.

1 82 sau 1 95

Coleg cu Mucatralis

44 .

Mucatralis

vicus Secundini

-

ISM l, 342.

1 82 sau 1 95

-

45.

Valerius al lui Cosen

vic11s Seeundini

-

ISM l, 345 .

220

-

46.

Herculanus

vic11s Turis M11ca . . .

-

CIL lll, 7533, Stoian 1 962,
7 1 ; ISM I, 1 4 1 .

Sec. 11 - lll

Coleg cu . . . us lanuarius

38.

Claudius Antoninus

vieus Seeundini

39.

Cocceius lustus

40.

4

Probabi l un trac roman izat, c u numele scris c a la greci (nume personal ş i patronimic).
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Cil I I I , 75 33, Stoian 1 962,

Sec. 1 1 - 1 1 1

-

2 5 iunie 1 63

-

47.

... us Ianuarius

vicus Turis Muca . . .

-

48.

Flavius Germanus

vicus Ulmetum

-

ISM V, 63.

49.

Iulius Teres

vicus Ulmetum

-

JSM V, 69; Mrozewicz 1 989,
I 05, nr. 1 40.

50.

Marti(u)s P(h)ilo

vicus Ulmetum

-

JSM V, 64.

2.07. 1 72

Apare ca mag(ister) viei
U/[me]tinsium

51.

L. Val(erius) Maxellius

vicus Ulmetum

-

JSM V, 62.

1 40

-

52.

C. Mag(ius) lulianus

vicus Urb „ .

-

Sec. 1 1 - 1 1 1

-

53.

O . Manlius ? Bal „ .

vicus Urh„ .

-

CIL lll, 1 444 1 .
Cil III, 1 444 1 .

Sec. 1 1 - 1 1 1

-

54.

55.

56.

C. I ulius Vale(n)s

vicus Vergobrittianus

P . Ael(ius) Victorinu[s]

vicus necunoscut
(din territorium
Dianensium)

Dyonisios, fiul lui
Satyrion

vicus necunoscut

7 1 ; /SM l l , 1 4 1 .

-

JSM V, 1 1 5 .

decur[io]

Gerov 1 95 2/ 1 953, nr. 3 7 5 :
Mrozewicz 1 989, 1 02, nr. 85 .

-

JSM I, 363.

Sec.

Sec.

li

li

1 98 -2 1 1

Apare ca magistra(n)s
vico Ulmeto

veter(anus) leg(ionis) V
Mac.
-

o

�

-<JJ

tT1
l
tT1
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o
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>
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tT1
o
tT1
l
>
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�>•
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>

z

Sec.

li

µaytcnpatrn;; coleg şi frate
cu Herodoros al lui
Satyrion

57.

H erodoros al lui
Satyrion

vicus necunoscut

-

JSM I, 363.

Sec. II

Apare ca µaymtpato�

58.

Maxi mus

vicus necunoscut

-

CIL I I J , 1 2487.

1 87

-

59.

Protogenes

vicus necunoscut
(în teritoriu l
Tropaeum Traiani)

-

Barnea 1 969, 599.

235 - 238

Apare ca µaymtpato�

60.

Veturius Tertius

vicus necunoscut
în territorium
Capidavense

-

JSM V, 56.

Sec. I I

-
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61.

Bu[r]ti[nus

vicus necunoscut

-

CIL l l l, 7466; ADBulgar 1 28.

1 53 - 1 55

{ci}vis Tomita{nus},
De]metri u(s)-:filiu{s}?

62.

N

vicus necunoscut (în
teritoriul Tropaeum
Traiani)

-

JGR I, 596.

Prima parte a sec. l l I

Apare ca µaymtpato.;

Tabelul XXV. Quaestores din viei Moesiei Inferior
N r.

Numele

Locaţia

Conexiuni

Sursa

Datare

Observaţii

I.

Caius Alexander

vicus Novus

-

JSM V, 233.

1 78

-

2.

Cassius Primitivus

vicus Petra

-

JSM V, 222.

Sec. li - I I I

Coleg cu Ulpius Romanus

3.

U lpius Romanus

vicus Petra

-

JSM V, 222.

Sec. li- III

-

4.

Caius [Al]exander

vicus Quintionis

-

JSM V, 233.

1 78

-

5.

(M.) Cocceius Finnus

vicus Quintionis

-

JSM I, 328.

1 3 .06. 1 69

veteranus leg. 11 A ugustae?

6.

Cl(audius) lanuarius

vicus Quintionis

mag(ister)

JSM I, 327.

1 67

-

7.

Cocceius Phoebus

vicus Quintionis

-

JSM I, 324.

1 45

-

8.

Dolu al lui Zinebtus

vicus Quintionis

-

JSM I , 330.

1 3. 06. 1 75

-

9.

Fl(avius) Secundus

vicus Quintionis

-

JSM I, 33 1 .

1 3.06. 1 76

-

1 0.

Fron(tus) Bu[?rt]sitsinus

vicus Quintionis

-

JSM I, 332.

1 3.06. 1 77

-

11.

Terentius Matemus

vicus Quintionis

-

JSM I , 325.

1 3.06. 1 44

-

1 2.

Artemidorus

vicus necunoscut

-

JSM I, 363.

Sec. li

-

crt.
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Tabelul XXVI. Principes din Moesia Inferior
N r.
crt.

I.

2.

3.

4.

5.

N u mele

Funcţia deţin ută

Antonius Zinenis

princeps

M. Alius T. f.
Firmus

-

princeps viei
Tautiomosiceus

C. I ul(ius) C.f.
Quadr[al( us)J

princeps loci

Sursa

Datare

Locaţia

CIL lll, 7470 = 1 42 1 0;
ADBulgar 1 60.

Sec. II

Civitas A usdecensium

Sec. II

Venedikov 1 95 5 , 20 I ;
M rozewicz 1 989, I 04,
nr. 1 1 6, n. 8 3 7

Sec. 1 1/1 1 1

Quinque
nnalis territorii
Capidavensis

ISM V, 7 7

Sec. I I

-

CIL I I I , 748 1

-

=

-

princeps

Observaţii

-

o

CIL I II, 772 = ISM l i ,
1 83 = ISM V, 4 A E
1 972, 506.

loci princeps

Aur(elius)
Victorinus V icloris

N

Alte fu ncţii

Cocceia Iuliaconiux

Capidava?
Seimeni?

�

<l"J
m
r
rn
;o

o
s:

>
z
m

-

vicus Tautiomosiceus

o
rn
r
>

Sec. II

o
c
z
>·

-

Capidava?
Teritoriul oraşului
Tropaeum Traiani

�
>

Zudecitulp-coniux

z

"TI
rn
;o

o

>
;o
>·

Tabelul XXVII. Alţi qui11que1111ales din aşezări ale Moesiei Inferior
N r.

Cil
rn
n

N u mele

Funcţia deţinută

Alte fu ncţii

Sursa

Datare

Locaţia

Observaţii

I.

C. lul(ius) Proculus

quinq11e1111al(is)
perpet1111s

-

Rădulescu 1 962, 2 75-279; ISM
III, 8 3 .

1 03 - 1 1 6

Callatis

-

2.

Ti. Cl(audius) Valens

q(ui11)q(uen11alis)

-

ISM V, 268.

Sec. I I

Noviodunum

-

3.

L . lul(ius) l ulianus
gui el Rundacio

quinquennalis

-

JSM V, 296.

M iji. sec . II

Barboşi

-

crt.
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Fig. 1 . Oraşele de pe linia Dunării de Jos (secolele I-III p. Chr.)
Fig. 2. Provinciile romane în epoca lui Traian
Fig. 3 . Fragment din harta lui N. Sanson (după Ivanov 1 997)
Fig. 4. Fragment din harta lui Chr. Harenberg (după Ivanov 1 997)
Fig. 5. Fragment din harta lui A. Ortelius (după Ivanov 1 997)
Fig. 6. Ruinele de la Viminacium (după Marsigli 1 744)
Fig. 7. Viminacium şi teritoriul său (după M. Mirkovic, în /MS li)
Fig. 8. Ratiaria. Zidul de vest cu poarta şi turnurile (după Ivanov 1 997)
Fig. 9. Ratiaria. Schiţa câmpiei Kaleto (după Giorgetti 1 987)
Fig. 1 0. Oescus după o schiţă a lui K. S korpil ( 1 887)
Fig. 1 1 . Complexul de fortificaţii Oescus I şi II (după T. Ivanov 1 975)
Fig. 1 2. Oescus şi împrej u rimile (după Ivanov 1 997)
Fig. 1 3. Oescus. Poarta de vest (după Ivanov 1 997)
Fig. 1 4. Oescus. Complexul/orum-ului (după Ivanov 1 997)
Fig. 1 5. Novae I şi II (după Ivanov 1 997)
Fig. 1 6. Novae. Planul castrului legionar - 1 . reşedinţa comandantului; 2. dormitoarele
soldaţilor; 3. spitalul militar; 4. casele ofiţerilor şi tavernele; 5. hală de lucru(?);
6. baie; 7. focus gromae (după Press, Sarnowski 1 990)
Fig. 1 7. Novae I. Poarta de Vest. I-prima etapă; 2-a treia etapă (după Parniki Pudelko 1 98 1 )
Fig. 1 8. Novae. Turnul d e poartă ş i turnul de colţ n r . 8 dintre Novae I şi Novae II (după
Ivanov 1 997)
Fig. 19. Durostorum şi împrej u rimile (după Ivanov 1 997)
Fig. 20. Durostorum. Castrul legionar (după Ivanov 1 997)
Fig. 2 1 . D urostoru m. Locuinţele din canabae (după Ivanov 1 997)
Fig. 22. Troesmis. Cetatea de Vest (reconstituire)
Fig. 23. Noviodunum şi împrej u rimile (după Ştefan 1 973)
Fig. 24. Tropaeum Traiani şi împrej urimile. Schiţă a lui P. Polonic, 1 852 (după I. Barnea
1 979)
Fig. 25. Nicopolis ad Istrum. Planul oraşului (după Poulter 2003)
Fig. 26. Nicopolis ad Istru m-reconstituire (după Poulter 2003)
Fig. 27. Nicopolis ad Istrum. Forum ul (după Bobcev 1 928- 1 929 )
Fig. 28. Evoluţia urbanizării în provinciile Pannonia şi Moesia Superior (după Mocsy 1 974)
Fig. 29. Canabae-le legionare de la Carnu ntum şi Aquincum (după Mocsy 1 974)
Fig. 30. Aquincum. Raportul dintre canabae şi municipium (după Mocsy 1 974)
Fig. 3 1 . Raportul castra-canabae-municipia în oraşe din Pannonia şi Moesia Superior (după
Mocsy 1 974)
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Fig. 2. Les provinces romaines a l'epoque de Trajan
Fig. 3. Fragment de la carte de N. Sanson (d' apres I vanov 1 997)
Fig. 4. Fragment de la carte de Chr. Harenberg (d' apres Ivanov 1 997)
Fig. 5. F ragment de la carte de A. Ortelius (d ' apres Ivanov 1 997)
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Fig. 9. Ratiaria. L'esquisse du champ Kaleto (d 'apres Giorgetti 1 987)
Fig. 1 0. Oescus d'apres une esquisse de K. Skorpil ( 1 887)
Fig. 1 1 . Les fortifications Oescus I et II (d 'apres T. Ivanov 1 975)
Fig. 1 2. Oescus et Ies environs (d' apres Ivanov 1 997)
Fig. 1 3 . Oescus. La porte d'Ouest (d 'apres I vanov 1 997)
Fig. 1 4. Oescus. Le complexe du forum (d 'apres Ivanov 1 997)
Fig. 1 5. Novae I et I I (d 'apres Ivanov 1 997)
Fig. 1 6. Novae. Le plan du castre legionnaire- 1. la residence du comandant; 2. Ies dortoirs
des soldats; 3. l'hopital m ilitaire; 4. Ies maisons des officiers et Ies tavernes; 5. hale
de travail (?); 6. le hain; 7. locus gromae ( d' apres Press, Sarnowski 1 990)
Fig. 1 7. Novae I. La porte d'Ouest. 1 -la premiere etape; 2-la troisieme etape (d'aprcs
Parniki Pudelko 1 98 1 )
Fig. 1 8. Novae. La tour d e porte et l a tour nr. 8 entre Novae I e t Novae I I (d' aprcs Ivanov
1 997).
Fig. 19. Durostorum et Ies environs ( d' apres Ivanov 1 997)
Fig. 20. Durostorum. Le castre legionnaire ( d' aprcs Ivanov 1997)
Fig. 2 1 . Durostorum. Les habitations de canabae (d ' apres Ivanov 1 997)
Fig. 22. Troesmis. La cite d'Ouest (reconstitution).
Fig. 23. Noviodunum et Ies environs (d' aprcs Ştefan 1973)
Fig. 24. Tropaeum Traiani et Ies environs. L'esquisse de P. Polonic, 1 852 (d' aprcs I .
Barnea 1 979)
Fig. 25. Nicopolis ad l strum. Le plan de la cite (d' apres Poulter 2003)
Fig. 26. Nicopolis ad l strum-reconstitution (d ' aprcs Poulter 2003)
Fig. 27. Nicopolis ad Istrum. Le/oru m (d' aprcs Bobcev 1928- 1929)
Fig. 28. L 'evolution de l'urbanisation dans Ies provinces Pannonie et Mesie Superieur
(d' aprcs Mocsy 1 974)
Fig. 29. Les canabae legionnaires de Carnuntum et Aquincum (d 'aprcs Mocsy 1 974)
Fig. 30. Aquincum. Le rapport entre canabae et municipium (d' aprcs Mocsy 1 974)
Fig. 3 1 . Le rapport castra-canabae-municipia dans des cites de Pannonie et Mesie Superieur
(d'aprcs Mocsy 1 974)
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Dunărea, 20, 5 7, 58, 59, 60, 63,

1 95, 1 97, 1 99, 200, 205, 206,

67, 68, 69, 70, 7 1 , 72, 75, 76,

207, 208, 2 1 0, 2 1 3, 2 1 4, 2 1 6,

77, 78, 79, 80, 8 1 , 83, 86, 90,

22 1 , 222, 223, 224, 229, 244,
245, 255, 267

https://biblioteca-digitala.ro

9 1 , 92, 93, 95, 96, 99, 1 00,
1 0 1 , 1 02, 1 03, 1 05, 1 06, 1 07,

INDEX GENERAL

381

1 08, 1 1 1 , 1 1 3, 1 1 4, 1 1 7, 1 1 8,

Elagabal, împărat (Marcus

1 22, 1 23 , 1 24, 1 27, 1 28, 1 29,

Aurelius Antoninus

Fortuna, 85, 209

1 34, 1 35, 1 38, 1 39, 1 4 1 , 1 42,

Elagabalus), 1 26

Franţa, 1 05

foedus, 29, 30, 3 1 , 32, 33

1 45 , 1 46, 1 48, 1 49, 1 50, 1 5 1 ,

Elveţia, 49, 8 3

1 54, 1 59, 1 83 , 1 88, 1 92, 1 94,

Emerita, 26, 4 1

Frejus, 49

205, 233, 240, 249, 250, 252,

Emona, 1 3 5, 259

Frontus Burtsitsinus, 24 1

253

emporium Discoduraterrae,

Dunărea de J os , 1 9, 20, 22, 26,

5 1 , 5 2, 54, 5 5 , 57, 58, 66, 68,

69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,
82, 83, 84, 8 5 , 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94, 97, I 00, 1 02, I 03,

L. Freius Faustus, 87

1 50, 1 5 1 , 2 1 6

emporium Piretensium, 1 49,
1 5 1 , 220
Ephes, 2 1 8

L. Fufidius Lucianus, 207, 2 1 O,

2 1 3, 256, 267

C. Fulvius Pius, 208
C. Fulvius, fiul lui Caius, 1 63
C. Fuscinus Surus, 2 1 1

Epidaurum, 50

1 04, 1 07, 1 08, 1 1 1 , 1 22, 1 23 ,

Epir, 1 24

1 30, 1 34, 1 35, 1 36, 1 37, 1 42,

eques Romanus, 1 74, 1 87, 1 9 1

G

1 45 , 1 50, 1 5 1 , 1 52, 1 53 , 1 54,

Eros, 1 3 2

1 64, 1 67, 1 73 , 1 74, 1 80, 1 82,

Etrusci, 39

Gades, 42, 1 59, 230

1 84, 1 86, 1 87, 1 93 , 1 99, 204,

Europa, 27, 90

207, 2 1 2, 222, 224, 227, 232,

Eutropius, 43 , 69, 1 3 2

Gaius fiul lui Lais, 1 96

Gabare, 1 4 1

234, 235, 236, 246, 248, 249,

229, 2 3 5

250, 252, 253, 255, 256, 257,

F

259, 260, 26 1 , 262, 264, 265,
267, 268
Dunărea Mijlocie, 22, 29, 75,

25 1
Dunevci , 88
Dura-Europos, 245

Durisse al lui Bithus, 240, 24 1
Durostorum, 20, 6 1 , 62, 64, 66,
75, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99,

Gaius, jurist, 3 3 , 40, 45, 228,

fabrica Ratiarensis, 76
Faesula. vezi Fiesole

Galaţi, 1 05
Galerius, împărat

(Caius

Galerius Valerius
Maximianus), 1 33

Faustina, 2 1 8

Gali, 40

fides, 3 1

Galiţa, 1 44

Fiesole, 1 60

Gallia, 26, 27, 28, 29, 3 7, 40,

Filip I Arabul, împărat (Marcus

Iulius Phil ippus), 67, 1 34,
243

4 1 , 42, 43, 45, 46, 48, 52, 54,
5 5 , 58, 8 1 , 1 33 , 1 55, 1 59,
1 62, 1 63 , 1 64, 1 85 , 1 9 1 , 22�

1 00, J O I , 1 02, 1 03, 1 04, 1 1 4,
1 1 7, 1 26, 1 27, 1 36, 1 43, 1 44,

Firmus al lui Antigonus, 1 42

228, 23 1 , 234, 237

1 53 , 1 73, 1 95, 1 96, 1 97, 1 99,

Ti. Firmus, 24 1

Aquitana, 26, 48, 228

Firmus, împărat, 1 33

Belgica, 26, 43, 48, 1 85, 228

f/amen, 1 1 0, 1 6 1 , 1 63, 1 67, 1 68,

Cisalpină, 54, 1 55

208, 222, 224, 236, 250, 252,
253, 260, 262, 264, 265

duumvir, 1 1 0, 1 1 1 , 1 2 1 , 1 22,
1 42, 1 43 , 1 56, 1 57, 1 58, 1 59,
1 60, 1 6 1 , 1 62, 1 63, 1 64, 1 65,
1 66, 1 68, 1 70, 1 74, 1 75, 1 76,
1 8 1 , 1 82, 1 86, 1 87, 1 88, 1 89,
1 9 1 , 1 95, 200, 20 1 , 202, 204,
207, 208, 209, 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 3,
2 1 7, 223, 224, 247, 252, 255,
256, 263, 267
duumvir aedilis, 1 58

duumvir quinquennalis, 45, 1 1 O,

1 58, 1 63, 1 75, 1 95, 200, 20 1 ,

202, 204, 208, 209, 223, 224,
230, 236, 247

duumviralicii, 1 57
Dyonisos, 2 1 5 , 220

Dyrrachium, 46, 76

1 74, 1 76, 1 77, 1 78, 1 87, 1 88,

Lugdunensis, 26, 48, 228

1 90, 1 9 1 , 1 92, 203, 204, 2 1 3,

Narbonensis, 29, 46, 48, 1 59,

224, 225, 255, 266

f/amen perpetuus, 1 4 1 , 1 87,
1 88, 1 90, 1 9 1 , 203 , 224

f/amen provinciae, 1 77, 202
f/aminica, 224
L. Flaminius Iulianus, 1 80

Gallienus, împărat (Publius
Licinius Egnatius Gallienus),

67, 1 34
Geminus Aquilinus, 1 98

T. Flavius Alexander, 1 98, 1 99

L. Geminus Herculanus, 2 1 5

T. Flavius T.

Geneva, 49, 1 80

f. Arruntius, 1 80

Flavius Germanus, 207, 2 1 3,

244
Flavius Ianuarius, 238
T. Flavius Novius Rufus, 20 1
T. Flavius Papirianus, 1 95

Genicius al lui Brinus, 24 1

gentes, 4 1 , 45, 23 1 ,

249

Geografia din Ravenna, 1 1 3 ,

1 4 1 , 2 45

Germania, 48, 50, 54, 8 1 . 87,

Flavius Petronius, 2 1 3

89, 97, 1 33 . 1 42. 234

Flavius Reginus, 20 1

Superior. 50, 8 1 , 89, 97

T. Flavius Rufinianus, 1 85
Flavius Secundus, 241

E

1 62, 1 63 , 1 64, 1 9 1 , 234
Transpadană, 37, 40

Flavius Valens, 243
T. Flavius Valentinus, 1 86, 1 87,

Ebrenus, 242
Egeta, 72, 1 39

Florentiana, 1 39

Egipt, 25, 80

Florentin. vezi Florentiana

C. Egnatius Valens, 200

Floriile, 1 47
Florus, 70, 78, 79, 2 1 6

1 90, 1 9 1

Florus Gerulonis, 2 1 6
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Golubetz. 80

Gordian III. împărat ( M arcus

Antonius Gordianus Pius).
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1 36, 1 76, 1 78, 1 94, 208, 2 1 6,
2 1 9, 222, 225, 25 1 , 260, 263
Goma Orjahovica, 2 1 5
Gomi Cibăr. vezi Cebrus
Gorsko Kossovo, 1 5 1 , 220
Gospodin Vir, 80
Gostilica, 1 5 1
Goţi, 9 1 , 99, 1 1 2, 1 1 7, 1 23, 1 27,
131
Gracchus, 4 1
grammateus, 2 1 4
Gratian, împărat (Flavius
Gratianus), 67
Gratius Severus, 1 40, 1 84
Greci, 2 1 , 30, 34, 40, I 1 6, 1 26,
1 97, 220, 242
Greci, comuna, 1 45
Grecia, 25, 27, 48, 68, 95, 1 26,
213
Gura Canliei, 1 43

H
Haemus, 1 24, 1 28, 1 40, 1 50
Hallstatt, 89, 1 25, 1 43
Halmyris, 1 1 4
Hărlec. vezi Augustae
Hârşova, 200
harnspex, 1 70, 1 7 1 , 1 90, 1 93,
224, 225
Helios, 238
P. Helvius Pertinax Hera, 222
Heracleea, 1 27, 1 63
Herculanum, 1 6 1
Herculanus, 243
Hercule, 77, 222
L. Herennius Germanus, 7 1
Herodianus, 64
Herodoros al lui Satyrion, 245
Herodot, 87, 89
Hexapolis, 203, 2 1 9
Hierocles, 59, 69, 78, 87, 88, 96,
1 05, 1 1 3, 1 1 8, 1 28
Hispalis, 26, 42
Hispania, 26, 3 7, 38, 40, 4 1 , 44,
45, 58, 62, 1 59, 1 68, 1 90,
1 9 1 , 227, 228, 23 1 , 255
Citerior, 27, 33, 38, 1 66,
230, 255
Tarraconensis, 1 68, 1 70, 255
Ulterior, 26
Historia Augusta, 59, 1 1 1 , 1 27,
1 33, 208, 2 1 3
Histria, 34, 54, 1 27, 1 42, 1 95,
208, 2 1 2, 234, 238, 240, 244,
245 , 246
Homolje, 58
honesta missio, 1 40, 1 98, 2 1 5
honores, 1 3 3, 1 65, 1 89
Horia, 1 06, 145

horreum, 50, 95
hospites, 1 58

Hostilian, împărat (Gaius
Valens Hostilianus Messius
Quintus), 67
Hotnica, 1 49
Huni, 59, 67, 75, 96, 1 3 1
Hygia, 222

I
Iachetav, 1 47
Ianuarius, 243
Iaşi, 23, 1 1 4
Iatrus, 89, 1 28, 1 49
Iazigi, 68
lbid� 22, 1 1 3, 239, 257, 268
Icosium, 230, 236
Ierusalim, 26
lgabrum, 1 6 1
Igliţa, I 05
Ilij ata, 72
Illiria, 30, 37, 39, 46, 59, 1 59,
249, 259
Imperiu, 1 9, 25, 26, 27, 28, 33,
3 5, 3 7, 38, 40, 4 1 , 42, 45, 46,
47, 5 1 , 53, 54, 55, 56, 57, 58,
60, 67, 68, 75, 83, 87, 89, 94,
95, 1 0 1 , 1 04, 1 08, 1 09, 1 1 0,
I 1 1 , 1 1 2, 1 1 5, 1 20, 1 22, 1 24,
1 32, 1 33, 1 3 5, 1 44, 1 53, 1 54,
1 5 5, 1 56, 1 5 8, 1 59, 1 64, 1 70,
1 7 1 , 1 73, 1 76, 1 78, 1 80, 1 83,
1 88, 1 89, 1 90, 1 9 1 , 1 92, 1 93,
1 95, 1 99, 203, 204, 205, 206,
207, 2 1 0, 2 1 3, 2 1 9, 224, 225,
227, 228, 229, 230, 232, 234,
235, 236, 237, 238, 240, 242,
243, 247, 249, 250, 252, 253,
254, 255, 259, 260, 26 1 , 262,
264, 265, 266
Imperiul Roman, 1 9, 25, 55, 58,
1 04, 1 3 2, 1 53, 1 92, 227, 232,
249
imperium, 44, 2 1 O
incolae, 40, 45, 49, I 09, 1 98
Independenţa, 53, 1 47
ingenui, 53, 1 7 1 , 1 72, 1 79, 1 8 1
Ingenuus, împărat, 1 3 3
Interamnia Praetuttiorum, 1 59
Iordanes, 78, 87, 96, 1 1 3 , 1 24,
1 25, 1 28, 1 94
Imi, 36, 38, 229
Isaccea, 1 1 3
Iskăr, 77, 78, 83
Italia, 26, 27, 3 5, 37, 3 8, 40, 42,
44, 45, 48, 52, 54, 6 1 , 62, 75,
77, 8 1 , 95, 1 5 1 , 1 60, 1 70,
1 72, 1 76, 1 80, 1 84, 1 9 1 , 257,
268
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Italica, 26, 37, 4 1 , 230, 23 1
iteratio, 1 63, 20 I , 2 1 1 , 240
ltinerarium A ntonini, 58, 69, 72,
78, 87, 96, 1 05, 1 1 3 , 1 25,
1 27
ltinerarium Burdigalense, 59
ltovius Faustus, 80
luba, 29
ludeea, 80
Iulia Domna, 1 28, 20 1 , 2 1 9
Iulia Mammaea, 1 77
Iulian I Apostatul, împărat
(Flavius Claudius Iulianus),
67
Iulius al lui Geminus, 24 1
T. Iulius Capito, 1 84, 1 93, 1 94,
223
Iulius Florus, 24 1
Iulius Herculanus, 202, 2 1 2
Iulius In[ . . . .] , 1 80
Iulius lngenuus, 1 80
Iulius lsaeus, 200, 202
L. Iulius lulianus, 205
C. Iulius Marcianus, 209
Iulius Marcus, 209, 2 1 2
C . Iulius Maximus, 1 40, 1 84
C. Iulius Messius, 2 1 1
T. Iulius Paletho, 1 84
Iulius Perseus, 1 93
Sex. Iulius Possesor, 2 1 3
Iulius Produs, 1 93
C. Iulius Proculus, 1 80
C. Iulius Quadratus, 1 38, 1 45,
244, 246
Iulius Quirillus, 2 1 1
T. Iulius Saturninus, 1 93
C. Iulius Saturninus, 20 I , 202
P. Iulius Secundus, 1 8 1 , 1 84
Iulius Statilis, 92, 1 94
Iulius Teres, 244
C. Iulius Valens, 1 73, 1 75, 1 80,
2 1 1 , 245
Iulius Valens, 1 82
C. Iulius Valentinus, 2 1 1
lunianus lustinus, 60
lunius Epidianus, 50
L. lunius Faustus, 1 6 1
lustinus al lui Valerius, 243
Iustus al lui Iustinus, 243
lustus Rescuporis, 2 1 5
Izvoarele, 22, 1 45, 1 46

J
Jantra, 87, 89
Jugurtha, 29
Junona, 238, 24 1 , 242
Junona Regina, 238, 240
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Jupiter Optimus Maximus,

54,
1 6 1 , 1 62, 1 69, 238, 239, 240,
24 1 , 242, 247

Jupiter Optimus Maximus
Dolichenus, 1 96, 20 1
jus civile, 45
jus civitatis, 3 5
jus commercii, 5 0
jus contoniandi, 1 58
jus COTTUbii, 39, 49, 50
jus gentium, 45, 56, 227
jus honorum, 50
jus Italicum, 3 1 , 32, 44
jus latii, 20, 37, 40, 1 59, 1 6 1 ,
227, 228, 229, 230, 23 1 , 232,
235, 236, 256, 267
jus militiae, 50
jus publicum, 1 69
jus quiritium, 50
jus sacrum, 1 69
jus suffragii, 50
jus testamentifactio, 50
Justinian, împărat (Flavius Petrus
Sabbatius Justinianus),

59, 86,

99, 1 28, 225
Justitia, 222
Juvenal, 25

K
68, 69, 70, 72, 73
1 38
Karamanovo, 1 42
Kazalet, 1 27
Kiabros, 1 39
Ki pra, 1 48
Kniva, rege, 9 1 , 1 3 1
Kod, 1 3 8
Koln, 43, 48, 83
Ko�ava, 1 39
Kostolac, 58, 60, 65, 66, 1 77
Krivodol, 247
Kunino, 1 42

Kaleto,

Kaliste,

L
54
233. 240. 242, 248, 256,
267
Lais, 1 96
Lambaesis, 5 1
Laodiceea, 3 1
lapidarius, 142
latini, 39, 48, 49, 228, 229,
234, 235
Lauriacum, 38
Lausanne, 49
Lederata, 59, 68

Laberius Maximus,
Lai,

/egatus Augusti, 44, 60, 95, 1 97,
1 98
/egio I Adiutrix, 1 88
/egio I Iovia Scythica, 1 1 5
legio l /talica, 75, 8 1 , 89, 90, 9 1 ,
92, 93, 94, 95, 98, 1 03, 1 04,
1 07, 1 1 5, 1 20, 1 30, 1 45, 1 88,
200, 2 1 0, 22 1
legio II Herculia, 1 05, 1 07, 1 08
legio III Flavia, 1 74
/egio IV Flavia, 62, 63, 64, 66,
7 1 , 73, 97, 25 1 , 263
legio IV Scythica, 6 1 , 7 1 , 80
legio V Alaudae, 66, 97
legio V Macedonica, 6 1 , 79, 80,
8 1 , 82, 83, 84, 86, 89, 1 05,
1 06, 1 07, 1 08, 1 09, 1 1 0, 1 1 6,
1 20, 1 42, 1 44, 145, 1 89, 1 97,
1 98, 1 99, 200, 20 1 , 202, 2 1 0,
245, 252, 263
legio VII Claudia, 6 1 , 62, 63,
64, 66, 67, 7 1 , 73, 1 40, 1 74,
1 8 1 , 1 82, 25 1 , 263
legio VIII Augusta, 6 1 , 89, 90,
9 1 , 93, 1 30
legio XI Claudia, 8 1 , 82, 89, 97,
98, 99, 1 00, J O I , 1 02, 1 03,
1 04, 1 07, 1 1 5, 1 26, 1 43, 1 97,
2 1 0, 224
legio XIII Gemina, 7 1 , 72
legio XIV Gemina, 62
legio XV Apollinaris, 63
legio XXI Rapax, 62
Lepcis Magna, 29, 36, 23 1
Lepidus, 27
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Ursonensis, 1 56, 1 58, 1 67,
1 68, 1 69, 1 70, 1 7 1 , 1 74,
1 88, 208
libert, 34, 49, 53, 80, 1 7 1 , 1 72,
1 78, 1 79, 1 80, 1 8 1 , 1 83, 1 84,
1 85, 1 86, 1 94, 205, 2 1 7, 235,
238, 239
libertas, 29, 36, 44
Libertas, 44, 222
librarius, 1 70
liburna, 1 1 8
Licinius, împărat (Valerius
Licinianus Licinius ) ,

1 20,

1 2 1 , 1 23

1 73
1 1 , 1 97,

P. Licinius P. ( Aelianus,

L. Licinius Clemens, I

1 99

M. Licinius Crassus,

70, 78
1 62
limes, 57, 7 1 , 74, 79, 8 1 , 82, 85,
89, 92, 93, 99, I 00, I 02, I 03,
1 07, 1 08, 1 1 2, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6,
1 23, 1 29, 1 34, 135, 253, 25�
264
Lissus, 46, 1 59
lituus, 1 70, 1 79
fixa leg(ionis), 87
Ljaskovec, 2 1 5
Ljubljana, 1 3 5, 259
Londinium, 26
Longinus, 243
Lovech, 1 5 1 , 2 1 5
Lucania, I 70
L. Lucilius Herculanus, 1 76
Sex. Ligurius Marinus,

Lucius Verus, împărat (Lucius

Leskovec. vezi Variana

Ceionius Commodus),

1 47
/ex, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 44,
45, 48, 49, 55, 56, 1 4 1 , 1 56,
1 58, 1 59, 1 63, 1 64, 1 65, 1 67,
1 68, 1 69, 1 70, 1 7 1 , 1 74, 1 88,
1 89, 209, 228, 229, 230, 234,
235, 236, 25 1 , 255, 263, 267
Aelia Sentia, 235
Antonia de Termessibus, 32
curiala, 44
Flavia municipalis, 1 65
lrnitana, 36, 38, 49, 1 56,
1 59, 1 64, 209, 229, 234,
255, 267
Iulia municipa/is, 36, 1 63
Junia Norbana, 235
Malacitana, 38, 48, 1 89, 229
Manciana, 1 4 1
Petronia, 1 64
Roscia, 40
Salpensana, 38, 49, 1 64,
229, 230

2 1 8, 242, 244

Lespezi,

1 00,

T. Lucretius Felix. 1 96
Lugdunum ,

26 , 42 , 48, 1 62
1 46
T. Lupus, 240
Lusitania, 26, 33, 48, 1 6 1 . 1 6 8 ,
255, 256, 267
lustrum, 39
Lydia, 2 1 2
Lystra, 47
Luncaviţa,

M
Macedon ia. 28. 65, 68

1 1 3, 20 1
43, 1 2 2. 256
Madaurus, 4 7
magister. 5 2. 53. 54.
Măcin,

Mactar,

1 4 1 . 1 42 ,

1 43 , 1 4 5, 1 46. 1 4 7. 1 5 1 .

1 5 2.

1 6 1 , 1 73, 1 8 1 . 1 9 7. 1 9 8. 1 99.

205. 206. 233.

237. 2 3 8 . 239.

240. 24 1 . 242. 24 ) . 244. 245.
248. 2 5 5 . 265. 267

magister canahcnsium. 1 9 8 . 2 06
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magister collegiifabrum, 1 80,

181
magister pagi, 55
magister primus, 1 99
magister viei, 52, 54, 1 47, 1 52,

237, 239, 240, 24 1 , 245, 247,
264
magistratus, 1 37, 1 58, 238
magistratus iure dicundo, 1 5 8
magistratus minores, 1 5 8
C. Magius Iulianus, 244
Mainz, 62
Malaca, 38, 48, 229, 234
Mangalia, 1 1 9
D. Manlius Bal . . . , 244
Marcellinus Comes, 87
Marcia, 1 24
Marcianopolis, 20, 57, 1 04, 1 1 3,
1 24, 1 25, 1 26, 1 27, 1 28, 1 3 1 ,
1 32, 1 3 5, 1 43, 1 48, 1 50, 1 52,
1 53, 1 85, 2 1 3 , 2 1 9, 22 1 , 222,
226, 25 1 , 253, 260, 262, 264,
265
Q. Marcius Rex, 43
Marcus Aurelius, împărat
(Marcus Annius Aurelius
Verus sau Marcus Aurelius
Antoninus), 32, 43, 63, 67,
68, 92, 93, 1 00, 1 0 1 , 1 02,
1 03 , 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 6, 1 1 7, 1 2 1 ,
1 22, 1 23, 1 26, 1 3 1 , 1 35, 1 40,
1 46, 1 54, 1 89, 1 95, 1 99, 203,
2 1 3 , 2 1 8, 2 1 9, 220, 236, 244,
249, 25 1 , 252, 254, 255, 256,
257, 260, 26 1 , 263, 266, 268
Marcus Antonius, triumvir, 3 1 ,
46
Marea Neagră, 20, 68, 73, 98,
1 1 7, 1 1 8, 1 26, 1 27, 1 28, 1 32,
1 4 1 , 1 54, 2 1 2, 2 1 9
Margum, 66, 68, 1 3 8, 25 1 , 263
Marius, 4 1
Maroc, 29
Mars, 43
Marsias, 3 1
Martial, 25, 52, 237
Martius Philo, 244
Maslarevo, 1 49
mater castrorum, 201
Mauretania, 46, 1 86, 230
Mauretania Tingitana, 29
Mauricius Tiberius, împărat
(Flavius Mauricius Tiberius
Augustus), 1 1 2
Maximian, împărat (Marcus
Aurelius Valerius
Maximianus Herculis), 1 3 3
Maximinus Thrax, împărat
(Gaius Iulius Verus

Maximinus Thrax), 95, 2 1 9,
243
Maximus, 1 47
Medgidia, 244
Meletina, 222
Melta, 1 27, 1 28, 1 42 , 1 5 1 , 2 1 5
C. Memmius Cyriacus, 1 79
C. Memmius Proculus, 1 80
L. Memmius Valens, 207
Merlan, 88
Mesambria, 1 29, 2 1 7
M. Messius, 1 63
Methymna, 30
Mihai Bravu, 1 45
Mihail Kogălniceanu, comuna,
238
Milkovica. vezi Utus
Mircea Vodă, 1 45
Mithra, 68, 77, 222
Mlava, 58, 59, 60, 63, 65, 66
Mnaseas Polius, 1 42
Modestinus, 1 89
Moesi, 70, 88, 96
Moesia, 20, 2 1 , 22, 49, 52, 53,
54, 58, 60, 6 1 , 62, 65, 67, 68,
7 1 , 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 83, 86, 87, 88, 89, 9 1 , 92,
95, 97, 98, 99, 1 00, 1 02, 1 04,
I 06, I I O, 1 1 I , 1 1 6, I 1 7, I 1 8,
1 2 1 , 1 22, 1 24, 1 26, 1 27, 1 29,
1 30, 1 32, 1 34, 1 3 5, 1 3 8, 1 39,
1 40, 1 4 1 , 1 42, 1 45, 1 48, 1 49,
1 50, 1 5 1 , 1 52, 1 53, 1 55, 1 63,
1 7 1 , 1 73, 1 74, 1 77, 1 78, 1 80,
1 8 1 , 1 83, 1 84, 1 85, 1 86, 1 87,
1 89, 1 90, 1 9 1 , 1 92, 1 93, 1 94,
1 95, 1 96, 1 97, 1 98, 1 99, 200,
20 1 , 202, 203, 204, 207, 208,
209, 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 3 , 2 1 5,
2 1 6, 2 1 7, 2 1 9, 22 1 , 222, 223,
224, 225, 226, 233, 237, 238,
240, 24 1 , 245, 246, 247, 248,
249, 250, 25 1 , 252, 253, 254,
255, 257, 259, 266
Moesia Inferior, 20, 2 1 , 22, 52,
53, 54, 57, 7 1 , 72, 73, 75, 77,
78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 92, 95, 97, 98, 99, 1 00,
1 02, 1 04, 1 06, 1 1 0, 1 1 I , 1 1 6,
1 1 7, 1 1 8, 1 22, 1 26, 1 29, 1 30,
1 32, 1 3 8, 1 3 9, 1 40, 1 4 1 , 1 48,
1 49, 1 50, 1 5 1 , 1 52, 1 53, 1 63,
1 7 1 , 1 84, 1 85, 1 86, 1 87, 1 89,
1 90, 1 92, 1 93, 1 95, 1 96, 1 98,
1 99, 200, 20 1 , 203, 207, 208,
209, 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 3, 2 1 5,
2 1 6, 2 1 7, 2 1 9, 22 1 , 222, 223,
224, 226, 237, 238, 240, 24 1 ,
245, 246, 247, 248, 250, 25 1 ,
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