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CUVÂNT ÎNAINTE
Tema vieţ ii rurale co n st ituie o vec he preocupare a noastră, concre tizată în
teza de doctorat cu titlul de mai sus s u sţ inu tă la Universitatea "Babeş-Bo lyai "
din Cluj-Napoca în a nul 1991.
Lucrarea de faţă pă s t rează în mare parte s tructura de atunci, fiind completată cu descoperirile mai însemnate din aces t ult im deceniu. Nu a s upra
conţin u tulu i ei vreau să s tărui a ici, ci asup r a cel o r care în di verse chip uri
mi-au oferit sprijinul în t oţ i aceşti an i.
Mă înclin în faţa memoriei a trei mari învăţaţi ai Un i versităţ:i clujene, mai
întâi a ilustru l ui profesor Constantin Daicoviciu, care ne-a semnalat, cu i nega libila sa claritate, însemnătatea lumii rur ale în ilus trarea romani ză rii.
Adaug, în chip speci al, numele celu i ca re a fost dep li n c uno scă t or al lati n ităţii,
profesorul Nicolae Lascu, conducătorul şt i inţifit: a l tezei, ca r e ne-a ofe r ' t prilejul unor d i s cuţii fructuo ase la Cluj, în chiar casa sa (mulţumim şi acum distinsei sale soţ ii , profesor Viorica Lascu), dar ş i la Consta n ţa, unde sosea adeseo ri
pe urmele poetului Ovidiu, pe care l-a evocat cu atâta ş t iinţă. Nu în ultimul
rând vreau să menţionez s prijinul oferit cu ge nero zi tate de profesoru l Ş tefa n
Pas cu, rămas în ace-?a ş i măsură în amin tirea mea.
La Muzeul de istori e naţională şi arheologie Con s ta nţa, condus cu dăruire
de profeso rul Adrian Rădulescu, până la di spar iţi a sa de cu râ nd , ne-am bucurat d e climatu l de studi u şi de îndemnuri le de va lorifica r e a ce r ce tării di n
partea acest ui profund cunoscăto r a l istor iei Dobroge i an tice, pri le j să -l a duc
în memori e a ici.
Revenind la tema lucr ă rii noastr e, n e-a u fo st de un real folos s uge st ii le
o ferite de pro fesorul no s tru de la Universitatea din C l uj, Dum itru Protase, aîe
cărui lucrări privind Dacia romană, incl usiv lumea rurală, constituie de mult
un exemplu .
Un cuvânt s pecial de mulţumire vreau sâ- i adresez coleguh1 i Alexandrn
Suceveanu, r emarcabi l cunoscă t or a l epocii romane, ale ci', ru i ce rce tă ri is to r ico-a rh eologice, dar ş i a ju torul prietenes c d oved it în repetate r â nduri, m -au
d eter minat să perseverez în aprofund area ac i>stei teme.
În aceeaş i măsură se cuvine să menţione z aju torul oferit constan t de colegii
mei constă nţeni, precum şi din alte cen tre, ca re mi-a u permis să îns erez în
aceste pagi ni propriile lor c ercetă ri de teren (multe inedi te); le mulţumesc,
aşadar, că ldur os acestor s pe c i a li ş ti r ec uno sc uţi ai istori ei şi arheol ogiei
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Dobrogei: Mihai Irimia, Gheorghe Papuc, Traian Cliante, Antoaneta Vertan,
Gabriel Custurea, Con s tantin Chera , Virgil Lungu, Puiu Haşotti, Zaharia
Covacef, Livia Buzoianu (Consta n ţa), Nicolae Cheluţă-Georgescu (Mangalia),
Tudor Papasima (Ge rmani a), Emilia Doruţiu-Boilă , Alexandru Barnea,
Alexandru Avram (Bucure ş ti), Ioana Bogdan-Căt ăn i ciu (Cluj- Napoca),
Octavian Bounegru, Costel Chiriac (I aş i) , Andrei Opaiţ (Cana da) şi Vi ctorHenri ch Baumann (Tulcea), acesta din urmă cercetând cu p e r seve renţă , timp
de decenii, cu rezu ltate notabile, mediul rural din Dobrogea antică.
Adaug numele unor co legi dispăruţi de curând, Miha i Bucovală ş i Radu
Ocheş eanu, ultimul oferindu-ne în trec ut ocazia unor co labor ă ri fără de care
ancheta numismatică privind s atele nu ar fi p u tut fi întreprinsă.
P en tru documentarea la această lucra re deosebit de utile ne-au fost burse le
de s tudii la Universitatea din Sofia, unde am beneficiat de îndrumarea cuno scutul ui is to ric Christo M. Dan ov şi în două rânduri la Kommission fii r Alte
Ceschichte und Epigraphik des Deutschen Archăologischen In s tituts,
Miinchen, unde m -a m bu curat de o primire călduroasă din partea profeso rului
Mich ael Worrle.
Desenele din luc rare au fost executate la M INA Con s tanţa de Elena Cu z min
şi fotografiil e de Oltiţa Tiţei, cărora le mulţume sc deop ot rivă. Aceleaşi sentimente pentru harnicii profesori dobrogeni, Wili Wisoş enschi (Mih ail ,:
Ko gă lni cean u) ş i Angh el Bardac (Grădina), care ne- au informat despre
obiectele sa lva te cu dăru i re în zo nă.
Se cuvine să ad aug aces tor gânc.uri d e mu lţum ire sprijinul devotat şi exemplar a l soţu lui meu, Haraldmbie Bărbulescu, care m-a a jutat esen ţi a l în
r ealizarea a ces tei lu crăr i.
Nu în ultimul rând v r eau s ă men ţio nez colaborarea ex celentă cu specialişt ii
de la Jnfcon Constanţa, să mulţumesc s ponsori lor, ca r e a u s prijinit tipărir ea
acestei cărţi ş i , mai a l es, direcţiunii Muzeului de istorie n aţională şi arh eolo gie Constanţa, ca re a iniţia t aces t m inuna t p ril ej de c unoa ş tere a oamenilor ş i
păm ân tului dobro gean, Biblioth eca Tomitana.

M ai 2001

Co n s tanţa
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ABREVIERI
AA
AA H

Archăologischer

AAPhA rh. /Hist.
AA RMSI
A Arh.
ACMI
AE
AEM

AIESEE
AlIA Cluj
AIIA

l aşi

AISC
AMN
Ancie n t Soc iety
An. Dobr.
Apulum
A rh. Mold.

Anzeiger, Berl in.
Acta Antiqua Academiae Scientiarum
Hungaricae, Budapest.
Acta Antiqua Philippopolitana. Studia
Archaeologica/Studia Historica, Sofia, 1963.
Analele Academiei Române. Memoriile Secţi unii
Istori ce, Bucureşti.
Arta şi Arheo logia, Iaşi (1927- 1938).
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice,
Bucureşti (1914-1943) .
L'Ann2e epigraphique, Paris, 1888 sqq.
Archăologisch-epigraphische Mitteil ungen aus
Osterreich-Ungarn, Wien, I-XX (1877-1896).
Bulletin de l'Association Internationale d'Et udes
du Sud-Est Europeen, Bucureşti .
A nuarul Institutului de Istorie ş i Arheologie
Cluj (-Na poca ).
Anuaru l Ins titutului de Istori e ş i Arheologie
"A.O. Xenopol" I aşi.
Anuarul Institutului de Studii Clasice, C luj (ş i
Sibiu), I (1928-1932)-\1 (1944-1948) .
Acta Musei Napocensis, C luj-Napoca, I, 1964 sqq .
Ancient Society, Leuven.
Analele Dobrogei, Cons t anţa (1920-1938)
Apulum. Acta Mu sei Apulen sis, Alba Iulia, 1942 sqq.
Arheologia Moldovei, Institu t ul de u heologie
Iaşi.

A rh eolog ija-Sofi a

AUB

AUI
Auso n ia
Ba lcania

Arheologija. Organ na Arheologices kija Institut i
M u;; ej pri Bă lga rs l<.a ta A cad er1ijd :-. ., N a u k ite,
Sofia.
Analele Un ivu ~itr'!tii din Bu rn rt :ti. Seria Ştiin ţe
Socia lt: -ls t-orie, Guc1~re~ ti.
Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza"
din Ia ş i, Ştiinţe sociale. Istorie, laşi.
A usonia, Roma.
Bal ca nia, Bucureşti (1938-1945).
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Balcanica Posnaniensia, Acta et s tudia,
Poznari, I, 1984, sqq.

BAR
BCMI

BE
BJ

BMI
BOR
BSA-Varna
BŞA

BSGR
BSH
BSl\!R

Britis h Archa eological Reports. International
Series, Oxford.
Buletinul Comisiunii Monume ntelor Istorice,
Bucureş ti

(1908 - 1945).
J.-L. Rob er t, Bulletin epigraph iqu e, Pari s

Banner Jahrbii ch er des Rheinischen
Landesmuseums in Bonn und des Ve reins von
Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn.
Bule tinul Monumentelor Istorice, Bucure ş t i.
Biserica Ortodoxă Român ă, Bucure ş ti.
Bulletin de l a Soci ete archeol ogi que de Varna,
1908 sqq.
Academia R.P. Române. Buletin ştiinţifi c.
C. Ş tiinţe istorice, Bucure ş ti.
Bu l etinul Societăţii geografice r o m â n e.
Bulletin de la Section historique de ]'Academie
Roumaine, Bucureşti (191 2-1947).

Buletinul

Societăţii

N umismatice Române,

Bucur eş t i .
Universităţii " Babeş -B olyai"

BUCS

Buletin ul

CA

Seria ş tiinţe l o r so ci a l e, C luj .
Cercetări Arheologice, Mu ze ul
Is torie, Bucure ş ti.

Cluj.

Naţional

de

Bucureşti

Bucureş ti .

CCA(R)

Mu ze u l de isto ri e a mun ici p iului Bu cu r eşti, 19 64
s qq .
Comisia N aţion a l ă de Arheologie. Cron ica

Mat eriale d e istori 2 şi muzeografie.

cercetărilor

Cronica

arh eologice (1983-1999).
arh eologice din

cercetă rilor

Romănia

(2000 ,2001).
CC DJ
Chiron

CI

Cultură şi ci viliza ţie la Dunărea de Jos , Că l ăraşi.
Chiron . Mitteilungen der Kommission fii r alte
Geschich te und Epigraphik des Deu tschen
Arch ăo logischen In sti tuts, Munchen .
Cerce tări Is torice. Muzeu l d e is tori e a M o l dovei,
la ş i.

CN
CRAI
Dacia (N .S.)

Cerce tă ri

Num i smatice, Bu cureş t i.
Comptes rendus de !'A cademie des in scription s
et belles-Jettres, Pa ris.
Dacia. Revue d'arch eologie et d 'histoire ancienne. Bu ca res t, Mu see Na tio n al d es Antiqui tes
(1924-1948), nou ve lle serie (Institut
d'Ar c h eo log ie) , I, 19 57 s qq.

Dacoromania
Danubiu s

Dacoromania. Jahrbuch fiir ăstliche La tinităt,
Freiburg im Breisga u.
Danubiu s, Is torie-Etnografie, Galaţ i .
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Diss. Pann.
EDR
Eire n e
Eos
Ephemeris N a po censis
Epigraphica
God isnik
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Dissertationes Pannonicae, Budapest.
Ephemeris Dacoromana. An nuario della Scuola
Romena di Roma, Ro ma , I- X (1923-1945 ).
Eirene. Studia Graeca et Latina (Praha , 1957 sq q .).
Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum,
Wroclaw.
Ephemeris Napocens is . Anuarul In sti tu t ului de
A r h eol ogi e şi Is tor ia A rtei , Cluj-Napoca.
Epigraphica . Rivis ta italiana di epigrafia,
Milano, I, 19 39 s qq.
Godisn ik n a Sofijs k ija Universitet. Is toricoFilologiceski Fakulte t (A nnuaire de l 'Univers ite

H istoria
Historia urbana
Istros
Is t ros

(B răila)

Izves tija-Varn a
Izvestija-Sofia

JDA I
JOAI
JRS
Klio
Lato mus
Linguistique bal ka nique
Ma teria l e
Il Mar Ne ro
Musai ca
Mii ns tersche Bei tr ă ge
Pe u ce
Ponti ca

de Sofia, faculte d'histoire et d e philolog i e),
Sofia.
Hi storia . Zeitschrift fiir alte Geschichte,
Wiesbaden.
Hi storia urba na, Bucure ş t i .
]s tras. Revue roumaine d 'archeologie et
d 'histoir0 ancienne, Buc ur e$ ti (1 9 34 - 1935 /6).
lstros. B:iletinul Mu ze ului Brăilei. Studii,
comunicări şi note, Brăi l a.
l zvestija na Na r odnija Mu zej Varn11 , Vama.
Isvestija na Bălgarskija Arheologices ki In s titu t
(Bulletin de ]'In stitu t Archeolog ique Bulgare ),
Sofia.
]ahrbuch des Deutsch en Archăologischen
In sti t uts, Berlin.
]ah resh eft e d es 6 s terreichischen Archăologischen
Instituts in Wi en, Wien, I, 1898 s qq .
The Jo urnal of R om an S tudie&, London, I, 19 11
sqq.
Klio . Beitrfige z ur alten Gesch ichte, Lei p z igBeri in- Wiesbaden.
Latomu s. Revue d'etudes latin es, Bru xe ll es.
Ling uis ti q u e balkanique, So fi a.
M ateria le ş i cercetări arheologice, Bucureş ti , I,
1953 sqq .
11 Mar Nero. Annali di archeol ogic• e storia,
Rom a-Pa ris.
Mu saica. Sbornik Filosofickej r.ncuity Cni v ersit v
Komensker., l3 r ::\tis la va .
Miinsterschr. 3eii răge zur an tiken :Jandelsgeschichtt:,
Mi.i. n s ter.
Pe uce. Rapoarte, stu dii şi co municări de is torie şi
arheologie, Tulc ea , 1974, sqq .
Pon tica . Muzeu l de istor ie naţiona l ă şi a rh eologie
Con s tanţa, 196 8 sqq.
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RA
REA
REG
REL
RESEE
RRH
Re v . de ist.

Rev. Muz.
RIR
RMMMIA
RMI
RMM-M
RFIC

MARIA BĂRBULESCU

Revue archeologique, Paris.
Revue des etudes a11ciennes, Bordeaux.
Revue des etudes grecques, Paris.
Revue des etudes latines, Paris.
Revue des et udes sud-est europee1111es, Bucureşti.
Revue roumaine d'histoire, Bucure ş ti.
Revis ta de istorie (primele tomuri apă_rute sub
titlul: Studii. Revistă de istorie; începând
din 1990: Revista istorică), Bucureşti
Revista Muzeelor, Bucureşti.
Revista istorică română, Bucureşti (1931-1947).
Revista Muzeelor şi monumentelor. Monumente
istorice şi de artă, (1976- 1989). Bucureşti.
Revista Monumentelor Istorice, Bucure ş ti, 1990 sqq.
Revista Muz eelor şi Monumentelor, Mu z ee.
Rivista di Filologia e d 'Istruzione Cla ssica,
Torino.

RIAF

Revista pentru istorie, arheologie
I-X VI,

SAC
SCIV(A)

B ucu r eşti,

şi

filologie,

1883-1922 .

Situri arheologice cercetate în perioada
1983-1992, Brăila, 1996.
Studii şi cercetări de istorie veche, 1-24; din 1974:
Stud i; şi cercetări de istorie veche şi arh eologie,
Bucureş ti .

SCN
scş

Studii
Studii

ş i cercetări

de

numis matică,

şi cercetări ştiinţifice.

Bu :ureşti.
Filiala din Iaşi a

Academiei R.P.R.
SMMIM

Studii

şi

M3teriale de Mu z eografie

şi

Istorie

Militară .

St. CI.
Studia Balcanica
Studia Moesiaca
Symposia Thraco log ica
Thracia
Thracia Ponti ca
T hraco-Dacica

Muze ul Militar Cen t ra l, Bucure ş ti.
Studii Cla sice, Bucure ş ti, 1959 s qq.
Studia Balcanica. Institut d 'etudes ba lcaniques,
Sofia.
Studia Moesiaca, Po znari, 1994.
Sympos ia Thracologica, Bu c ure ş ti, Ins titutul de
Tracologie.
Thracia, Sofia.
Thracia Pontica, Sofia - l ambo ! - Vama.
Thraco-Dacica, In sti t u t u l Român de Tracologie,
Bucureşti.

VDI
Vestigia
Xenia
ZPE

Vestnik drevnej istorii, Mos cova.
Beitrăge zur alten Geschichte, Miinchen.
Xenia. Konstanzer althistorische Vortrăge und
_Porschungen, Konstantz am Bodensee.
Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik,

Vestigia.

Bonn.
Cassius Dio, Hist. Rom.

•

Cassius Dio, Istoria Romană (trad. A. Piatkowski,
1973-1985).
https://biblioteca-digitala.ro
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N . .Hampa r tumian, Corpus Cultus Equitis

Thracii, IV. Moesia Inferior (Ro.manian Section)
and Da cia, Le iden, 1979.
CIL
CIMRM, 1-11

CMRED
DA

Diz. Ep.
FHRD, I-II

F. Gr. H ist.
Ceogr . Rav.

IDR

IG
1GB
IGLR

IGR
IL B
ILS
IOSPE

Corpu s Inscription um Latinarum, Berli n, I -XV II,
1863 sqq; voi. III, 1873-1902.
M. J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et
Monumentorum Relig ionis Mithriacae, I-II , Haga,
1956-1960.
D. Tudor, Corpus Monumentorum Religionis
Equitum Danuviorum, Leiden, I, 1969; II, 1976.
Daremberg-Saglio-P ott ier- Lafa ye, Dictionnaire
des antiquites grecques et romaines, Paris,
1877-1929.
Ettore De Rug g iero, Diz ionario epigrafico di
antichitii romane, Roma.
Izvoare privind istoria României (Fontes ad
historiam Dacoromaniae pertinentes), I,
B ucure ş t i, 1964; Izvoarele istoriei României
(Fontes hisatoriae Daco-Romanae), II, B u cure şt i,
1970.
F. Jacoby (ed.) Die Fragmente der griechischeil
Historiker, 1923 sqq.
Itineraria Romana , vol. II, Ravennat1s A nonvmi
Cosmographia, ed. J. Sc hen tz, Leipzig, 1940:
Inscripţiile DaciEi romane, I- III /1 -4,6, Bucureş t i ,
1975 sqq., r ed. I. I. Russu.
C.C. Peto lescu, Inscriptions de la Dacie ror.naine.

Inscriptions externes concernant J'l1 is toire de la
Dacie(Ier - Ille siecles), Bucares t, I , 1996; II, 2000.
In scriptiones Graecae, I-XV, Berlin, 1903 sqq.
G. Mihailov, Jn scripti on es Graecae in Bulgaria
repertae, I-V, Sofia, 1956-1997.
Em. Popesc u , Inscripţiile greceş ti şi latine din
secol el e IV-XIII descoperi te în România,
Bucureş ti, 1976.
R. Cagnat et ali i, In scriptiones Graecae ad res
Romanas pertinentes, Paris, 1906-1927.
B. Gerov, Ins criptiones Latinae in Bulgaria
repertae, Sofia, 1989.
H. Dessau (ed.), Inscriptiones Latinae Selectae, I-III.
Be rl i n, 1892 -19 16.
B. La t ysc hev (ed.), In scriptiones antiquae orae

septentrionalis Ponti Eu x ini, Graecae et Latin ae,
I-IV, Petrop o li, 1885-1901 (12, 1916) .
ISM

Inscripţiil e

I (Histria
Buc u re ş ti,

din Scythia Minor greceşti şi latine:
împrejurimile; D.M. Pippid i ),
1983; II ( Tomis şi teritoriul său; I.

şi

Stoian, i ndici de A l. Suceveanu ), 1987; III
(Ca llatis et son territoire; Al. Avram), Bucarest-
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ltin. Ant.
Miller, K., Jtin. Rom./

Paris, 1999; V(Capidava-Troesmis-Noviodunum,
Em. Doruţiu-Boilă), 1980.
ltinerarium Antonini în O. Cuntz (ed.), ltineraria
Romana, vol. I, ltineraria Antonini Augusti et
Burdigalen se, Leipzig, 1929.
K. Mifler, ltineraria Romana. Rămische

Tab. Peut.

Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana,

NMESM

Stuttgart, 1916.
A. Aricescu, V. Barbu, N. Gostar, Gh. Poenaru Bordea

Nomenclator

Nat. Dign.
Nat. Episc.

OGIS
L 'onomast;que latine
Ovidius , Tristia,

Ex Ponto

şi A. Rădulescu, Noi monumente epigrafice din
Scythia Minor, Constanţa, 1964.
A. M6csy e_t a lii, Nomenclator provinciarum
Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae, Di ss.

Pann. ex Instituto Arch. Univ. de Rolando Eotvos
n o minatae Budapestiensis provenientes, ser. III ,
voi. 1, Buda pe s t, 1983.
Notitia Dignitatum, ed. Otto Seeck, Berlin, 1876
(reed. 1962).
Notitia Episcopatuum, în C. De Boar, Nachtrăge
zu den Notitiae Episcopatuum, II, Zeitschrift fur
Kirche ngeschichte, Gotha, 12, 1891, 3-4,
p . 519-534.
W. Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones
selectae, I-II (1903-1905), Leipzig.

L'on omastiq ue latine. Colloq ues internationa ux
du CNRS no. 564, Paris, 1977.
P. Ovidii Nasonis Tri stia, Ibis, Ex Ponto libri,
Fasti, ed. R. M erkel-R. Ehwa ld-W. Lewy , Leipzig,

Prosopographica

1922.
C. Plinius Secundus, Natu-ralis Historia, Paris,
1947- 19 59.
Claudii Ptolemaei Geographia, ed. C. Miller, I.
Paris, 1883.
E. Groag, A. Stein, L. Petersen e t alii,
Prosopographia Imperii Romani. Saec. I ,II,III,
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INTRODUCERE

Stadiul

cercetărilor

privind

aşezările

rurale

din Scythia Minor în secolele I - III p. Chr.
Primele ştiri în legătură cu aşezările rurale din Scythia Minor apar odată cu publicarea de către Grigore Tocilescu (1850-1909)1, în ultimele decenii ale secolului trecut şi
începutul secolului nostru, a unor documente epigrafice, în AEM de la Viena, în
lucrările proprii2 sau puse la dispoziţia editorilor CIL, III, urmare a eforturilor acestui
înaintaş al arheologiei româneşti, de cercetare ştiinţifică de teren, de protejare a patrimoniului a rheologic naţional3, chiar dacă se constată încă o insuficientă valorificare
istori.:ă a documentelor4.
Cel care contribuie în chip profund la progresul istoriei noastre vechi este Vasile
Pârvan (1882-1927), personalitate ştiinţifică şi culturală multilaterală5, a cărei operă,
eva luată tot mai complet în ultimul timp6, rămâne fundamentală pentru studiul antichităţilor clasice din România?.
Metodele moderne şi perspectiva cuprinzătoare din care a abordat V. Pârvan istoria veche8, integrată permanent istoriei universale, da r ilustrând totodată aspectele
particulare ale evoluţiei politice, sociale, economice şi culturale, vizau deopotrivă viaţa
rurală 9.
V. P ârvan este primul istoric care a subliniat valoarea ridicată a documentelor arheologice în procesul reconstituirii istorice, cu atât mai mult în m ediul rural, unde urmele
sunt mai puţin spectaculoase; este cel care a impus analiza tuturor documentelor

1. R. Vulpe, Rev. Muz., 2, 1965, 1, p . 34-37; idem, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 607-612; idem, Rev. de Ist.,
28, 1975, 10, p. 1547-1562.
2. Vezi A. Ştefan, SCIVA, 35, 1984, 2, p. 110-125, n. 37, 38, 64 şi 75.
3. M. Babeş, SCIVA, 32, 1981, 3, p. 322; !. Bogdan-Cătăniciu, Ephemeris Napocensis, l, 1991, p. 189195; Al. Avram, SCIVA, 43, 1992, 2, p. 139-144.
4. Unele inscripţii sunt corectate în privinţa conţinutu lui (Em. Popescu, St. CI., 6, 1964, p. 200-201,
n. 86) sau a locului de provenienţă (Em. Doruţiu, SCIV, 15, 1964, 1, p. 131-135) în general, vor fi completate
şi

comentate mai pe larg în corpora care se vor alcătui ulterior.
5. AL Zub, Vasile Pârvan, efigia cârturarului, laşi, 1974. V. Vetişeanu, Va sile Pâ1van, idealul uman
şi valorile vieţii, Bucureşti, 1988.
6. V. Pârvan, Corespondenţll şi acte. Ediţie cu introducere, note şi indice de Al. Zub, Bucureşti, 1973;
AL Zub, Vasile Pârvan 1882-1927. Bibliografie, Bucureşti, 1975; V. Pârvan, Scrieri. Text stabili t, studiu introductiv şi note de Al. Zub, Bucureşti , 1981.
7. A. Ştefan, SClVA, 33, 1982, 3, p . 302-336 (bibliografia).
8. M. Babeş, SCJVA, 33, 1982, 3, p. 302-336 (bibliografia).
9. V. Pârvan, Probleme de arJ1eologie în România, Sibiu, 1921=Scrieri, p. 244.
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în legătura lor cronologică şi culturală 10, sporind considerabil ştirile despre lumea
rurală .

Istoricul a expus încă din 1906, în studiul Salsovia, o schiţă-program a cercetării
arheologice pe limes -ul danubian, oferind un exemplu de valorificare şti inţifică a
datelor cun oscute despre apărarea gra niţei la Dunărea de Jos în sec. I-IV p. Chr.11.
În teza sa de d octorat, Die Nationalităt der Kaufleute im rămiscl1en Kaiserreiclie.
Eine historisch-epigraphische Untersuchung, Breslau, 1909, bazată pe u n numeros
material epigrafie, se regăsesc unele date p rivind negustorii din sa tele Dobrogei
romane12.
Preocupat de cercetarea critică a izvoa relor şi reconstituirea cât mai exactă a
fenomenului istoric, V. Pâ rvan a subliniat n ecesitatea a n alizei tuturor izvoarelor literare şi monumentale 13. Pentru început a valorifica t descoperirile lui Gr. Tocilescu de
la Adamclisi în Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, 19111 4, realizând o p rezentare
complexă a istoriei p rovinciei în sec. I-III p. Chr., cu privire specială asupra mediului
rural (o l istă a satelor după inscripţii, o har tă a drumurilor romane în Dobrogea de sud
etc.).
În urma să păturilor de la Ulmetum (1911-1914), V. Pârvan realizează în tr-un spirit
modern prima monografie arheologică de la noi, Cetatea Ulmeh.lm 15, în care reconstitu ie, pe baza unui bogat ma te rial epigrafie, organizarea acestui vicus în sec. II-III p.
Chr., în a nsamblul teritoriu lui capidavens, structura populaţiei, viaţa spirituală,
asp ecte ale procesului romaniza tor, cu bogate referi ri la alte aşezări rurale, înscrise pe
o hartă a Dobrogei romane.
V. Pârvan a cercetat deopot rivă monumentele de la Capida va, Carsium, Troesmis,
Noviodwwm, Râmnicul de Jos şi Şe,emet (=Casia n), insistâ nd asupra c rganizării teritor iilor centrelor de pe limes; în Descoperiri nouă în Scythia Minor 16.
Fondator al şcolii româneşti d e epigrafie1 7, V. Pârvan este cel care s..1blin iază semnificaţia istorică locală şi generală a fiecărui monument, introducând prompt în cir cuitul ştiinţific documentele epigrafice şi alte m o numente de la Glmetu.m, Histria 18
(un ele de o importanţă excepţională pentru lumea rurală, precum hotărnicia lui M'.
Laberius Maximus, inscripţiile din viei: Quintionis, Secundini etc.), de la Tomis 19,
Callatis 20, Durostorum 21 şi din al te ccntre22, car e au ma rcat o etapă în cunoaşterea
istoriei provinciei în epoca Principatu lui, inclusiv a problematicii rurale .

10. Em. Condurachi, Dacia, N.S., l, 1957, p. 9-40; A. Ştefan, op. cit.
11. V. Pârvan, Salsovia, Bucureşti, 1906.
12. Idem, Nationalităt ..., p. 33-35; vezi ş ip. 73, 86, 100-109, 122-126.
13. Contribuţii epigrafice Ia istoria creştinismului daco-roman, Bucureş ti, 1911, p. VIII.
14. BCMI, 4, 1911, fasc. 13, p. 11-12 ş i fasc. 14, p. 163-191.
15. V. Parvan, Cetatea Ulm etum, I, AARMSI, 34 (1911-1912), p. 497-608; II, 1, AARMSI, 36 (19131914), p. 245-328 şi /1, 2, p. 329-420; III, AARMSJ, 37 (1914-1915), p. 265-304.
16. AARMS!, 35, 1912-1913, p. 467-550.
17. D. M. Pippidi, Rev. de Ist., 15, 1962, p. 1378-1380.
18. V. Pârvan, Histria, IV, AARMSI, 38, 1915-1916, p: 533-732; Histria, VII, AARMSI, s.III, t.11, 19231924, p. 1-132; FouiJJes de Histria. lnscriptions: troisieme serie, 1923-1925, Dacia, 2, 1925, p. 198-248.
19. Idem, Zidul cetăţii Torni, AARMSI, 37, 1914-1915, p. 415-450; idem, Dacia, l , 1924, p. 273-279.
20. Idem, Gerusia d in CaIIatis, AARMSI, 39, 1916-1919, p. 51-90.
21. Idem, Municipium A urelium Durostorum, Rivista di Filologia ed' Istruzione Classica, n.s., II,
Terino, 1924, p. 307-343.
22. Supra, n. 16. Vezi şiAA, în JDAI, 29, 1914, col. 429-442; 30, 1915, col. 235-270.
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Lămurirea componentelor geto-dace23 şi r omane, în formarea etno-spirituală a
poporului român, a călăuzit întreaga operă ştiinţifică a lui V. Pârvan24; aşa se explică
crearea unor sinteze importante pentru începu tul procesului de romanizare, I primardi della civil ta romana alle foci del Danubio 25, lucrare transpusă în româneşte într-o

formă accesibilă în Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, 1923, în care se
regăsesc aspecte ale vieţii politice, sociale, militare şi mai ales rurale, lumea satului
constituind, în concepţia savantului, temelia romanizării profunde şi durabile a regiunii de la Dunărea de Jos26.
Contribuţiile valoroase ale lui V. Pârvan au constituit baza pentru sintezele care
s-au scris ulterior despre Dobrogea romană, punându-şi amprenta asupra direcţiei de
cercetare în arheologia românească (cu unele corecturi impuse de progresul cercetării
în domeniu).
Desigur, interesează şi a lte lucrări, precum cea semnată de J. Weiss27 sau unele
descoperiri arheologice şi epigrafice din sate, comunicate de C. Moisil28 şi P.
Nicorescu 29, cât şi contribuţiile privitoare la traci ale lui G. G. Mateescu30 şi S.
Casson31.
În The Social and Economic History of the Roman Empire, 1926, M. Rostovţev consideră condiţiile de desfăşurare a vieţii rurale, necesare pentru cunoaşterea situaţiei
social-economice în lumea ;mtică; chiar dacă, în comparaţie cu cetăţile, satul a rămas
p rea puţin cunoscut, autorul nu a omis, din monumentala sa lucrare, s tructurile rurale
din Moesia Inferior 32.
Radu Vulpe realizea ză o primă sinteză istorică a regiunii noastre, Histoire aJ1cienne
de la Dobroudja, rezervând un spaţiu larg epocii Principatului, inclusiv vieţii rurale şi
anume, organizării teritoriilor greceşti (în special a celui histrian), a centrelor militare
de 12 Dunăre şi a oraşelor roma ne, cu sublinieri privind .romanizarea populaţiei rurale,
dar şi aspecte ale vieţii economice, artistice, religioase, în această zonă d e interferenţă
între romanism şi elenism.
Progr~mul de cercetări arheologice iniţiat de V. Pârvan în Dobrogea, continuat de
elevii săi la Histria, Callatis, Capidava 33 etc., chiar dacă nu cuprinde direct satele, va
aduce unele lămuriri în privinţa acestora . Ne referim la săpăturile de la Capidava,
desfăşura te sub conducerea lui Grigore Florescu începând din anul 1924, cu rezultate
remarcabile pentru evoluţia acestui centru de pe limes -ul danubian, între care şi
numeroase inscripţii din sec. II-III p. Chr., reunite în Capidava. Monografie arheolo.gică, voi. I, 1958.
Într-adevăr, ştirile privind satele rămân mai a les cele epigrafice; amintim în acest

23. M. Babeş, Joc. cit.
24. V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei,

Bucureşti, 1926; idem, Dacia, civilizaţiile an tice din
carpato-danubieneS, ed iţie revăzută şi adăugi tă de R. Vulpe, Bucureşti, 1972.
25. Apărută în Ausonia, Roma, 1921, p. 187-209.
26. V. Pârvan, !nceputurile, editia a II-a îngrijită ş i adnotatâ de R. Vulpe, Bucurc.'ti, 197-t A. Ştefan,
op. cit., p. 329.
27. Die Dobrudscha im Altertum: Historiscl1e Landscl1aitskunde, Sarajevo, 1911 .
28. C. Moisil, BCMI, 2, 1909, 3, p. 113-119; 3, 1910, p. 48 şi urm.; 4, 191i, p. 125-129.
29. P. Nicorescu, BCMI, 9, 1916, p. 71-81; An. Dobr., 1922, 3-4, p. 559-566.
30. G. G. Mateescu, BCMI, 9, 1916, p. 38-42; idem, EDR, I, 1923, p. 57-290.
31. S. Casson, Tl1racian Tribes in Scythia Minor, JRS, 17, 1927, p. 97-101.
32. M. Rostovtzeff, The Social and Eco11omic History of the Roman Empire2, Oxford, 1971, p. 192.
33. A. Ştefan, SCIVA, 35, 1984, 2, p. 139-140.
ţMile
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sens inscripţia pusă de vicani Petrenses, publicată de Th. Sauciuc-Săveanu34 şi tot de
că tre acesta, frngmente d in hotărnicia callatiană35, întregite ulterior de L. Robert
0940)36; inscripţiile din viei Quintionis şi Secundini sunt consemnate de Se. Lambrino
(1948)37, cele d in vicus Quin tionis sunt a naliza te, apoi, de D. Tudor (în 1951 )38, ca re se
opreşte şi asupra unui alt s at di n Dobrogea, vicus Narcissiani 39_
Sunt cunoscute progr esele arheologiei romaneşti după orga nizarea cercetă rii pe plan
na ţional, în anul 194940; au stat în atenţie în primul rând cen trele de civilizaţie grecoromană din Dobrogea41 şi într-o oarecare măsură teritoriile lor, prin periegeze42, sondaje a rheologice (la Moşneni43, Sinoe44, Niculiţel, Dinogetia 45 etc.) şi în mai mică parte
prin săpături sistematice (la Tariverde)46, in teresând mai puţi n epoca romană timpurie,
d ar ca re a trăgeau a tenţia asupra continuităţii geto-dacice în Dobrogea47.
Se constată un interes sporit pentru problem ele social-economice, dacă ne referim
la situa ţia juridică a indigenilor, ilustrată , pe baza inscripţiei d in Chora Dagei, de I.
Stoian48 sau a vicanilor Buteridavenses, de I. l. Russu49, la problema lailor, analiza tă
de R. Vulpe50, la agricultura în perioada de început a stăpâ n irii romane, prezentată
într-u n cadru mai larg de R. Florescu51.
Continuă cu acelaşi interes investigaţiile istorico-filologice, înregistrându-se p rogrese ma ri în studiul limbii traco-dacice prin lucrările lui D. Decev şi I. 1. Russu52; s unt
strânse izvoarele litera.re privi toare la regiunea noc1stră53 şi mai ales evidenţiată oper a
din exil a lui Ovidiu, ca sursă documentară, de N. Lascu54. P e primul loc ră mâne insă
valorificarea istorică a documentelor cpigrafice, îndeosebi a celor din oraşele vest-pontice, i n special din Histria şi teritoriul să u, de către D.M. P ippidi, în Contribuţii la istoria veche a României 2, 1967; acelaşi i'lutor a apr ofundat şi credin ţele d in regiune, în
Studii de istorie a religiilor antice, 1969.
În afara inscripţiil or cunoscute din teri toriul tomitan, reluate în p arte de I. Stoian55,

34. Vezi bibliografia ln A. Aricescu, SC!VA, 27, 1976, 4, p . 528-531 .
35. Th. Sauciuc-Săve.rn u, An. Dobr., 16, 1935, p. 163-165; Dacia, 8, 1937-1940, p. 250, nr. 16.
36. Helle11ica, I, 1940, p. 78-80. Vezi infra nota 79.
37. Se. Lambrino, în Melange de philologie, de litterature et d'histoire a11cienne offert ,l J. Marouzeau,
Paris, 1948, p. 319-324.
38. D. Tudor, SCŞ - laşi, 2, 1951, 1-2, p. 498-516.
39. Ibidem, 1, 1950, p. 469-476; idem, SCIV, 13, 1962, 1, p. 11 9-120.
40. E. Comsa, SCIVA, 35, 1981;3, p . 214.
41. Pentru Histria vezi Al. Suceveanu, SC!VA, 45, 1994, 2, p . 124 şi urm.
42. V. Canarache, SCIV, 2, 1951, 1, p . 61-72.
43. Em. Condurachi, SC!V, 1, 1950, l , p. 83-92. V. Canarache, ibidem, 2, p. 100-102.
44. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 136-138; vezi şip. 145-146, 127-128.
45. SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 182, 164; vezi şi p. 108-109.
46. D. Berciu, C. Preda, Materiale, 4, 1957, p. 77-85; 5, 1959, p . 283 şi u rm.
47. Gh. Ştefa n, Sh1dii şi referate p rivind istoria României, I, 1954, p . 29-34.
48. SCIV, 2, 1951, 2, p. 137-157; idem, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 369-390.
49. I. I. Russu, SCIV, 6, 1955, 1-2, p . 75-86.
50. R. Vulpe, SCIV, 4, 1953, 3-4, p . 733-746; idem, Studia Tliracologica, Bucureş ti, 1976, p. 247-270.
51 . R. Florescu , SC!V, 7, 1956, 3-4, p . 367-392; 8, 1957, 1-4, p. 149-162.
52. D. Detschew, Die thrakischen Sprachres te, Wien, 1957; I. I. Russu , Limba traco-dacilor2,
Bucu reşti, 1967 (bibliografia).
53. Fontes historiae Daco-Roma11ac, I, Bucureşti, 1964; II, Bucureşti, 1970.
54. N. Lascu, în voi. Publius Ovidius Naso, Bucureş ti, 1957, p . 119-191 etc.
55. I. Stoian, Tomita11a. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tom is, Bucure ş ti, 1962.
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se adaugă alte documente din sate ( vicus Clementianensis, Turda, Dulgheru, Gălbiori,
Horia, un fragment din hotărnicia callatiană) prezentate de A. Rădulescu, G~. Poenaru
Bordea şi N. Gostar în Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, Constanţa,
196456; tot acum, Em. Doruţiu precizează locul d e provenienţă al unor inscripţii din
viei Celeris, Urb ..., Buteridava, V ... 57, iar Em. Popescu discută unele aspecte importante ale romanizării58.
Sunt semnalate, deopotrivă din sate, reliefuri votive59, opaiţe60, bronzuri61, monede şi alte materiale arheologice, mai toate provenite din descoperiri întâmplătoare,
mai rar din sondaje sau săpături arheologice62.
O primă mare etapă în cunoaşterea satelor este încheiată de volumele Din istoria
Dobrogei, I, 1965, în alcătuirea lui D.M. Pippidi şi D. Berciu şi II, 1968, datorat lui R.
Vulpe şi I. Barnea, ultimul tom conţinând, în comentariul consacrat epocii
Principatului (sec. I-III p. Chr.), numeroase referiri la documentele d escoperite în sate.
Cele mai multe dintre localităţile rurale din Scythia Minor sunt cuprinse şi în Tabula
Imperii Romani, L 35, 196963, care suplineşte, în parte, repertoriul arheologic regional.
Sintezele amintite din istoria Dobrogei au fost continuate în deceniul următor de
câteva lucrări pe teme istorice, cum este teza de doctorat a Em. Doruţiu-Boilă,
Populaţia Dobrogei în epoca romană, sec. I-III e.n., 1974, în care autoarea analizează
fondul autohton, populaţia cetăţilor greceşti de pe litoralul vest-pontic şi a celor de pe
limes -ul Dunării de Jos, alcătuind un important s tudiu istoric şi onomastic, cu bogate
referiri, inclusiv la aşezările rurale64. A . Aricescu în Armata în Dobrogea romană, 1977,
examinează pe multiple planuri prezenţa militară îr:t re~iune, rolul romanizator al·
armatei în teritoriul dobrogean. Al. Suceveanu în Viaţ3 economică în Dobrogea
romană, sec. I-III e.n., 1977, rezc:rvă un spaţiu larg evoluţi ei politico-administrative a
regiunii în epoca Principatului, detaliind, uneori pentru prima dată cu privire la
Dobrogea, aspectele social-economice lega te de agricultură, creşterea vi telor şi pescuit,
producţia loca lă şi comerţ, organizarea financiară, urmă rind constant integrarea
datelor locale în cele cunoscute din Imperiul Roman65.
În ultimele trei decenii s-a realizat, aşadar, un progres ~vident în cunoaşterea epocii
romane timpurii în Dobrogea, urmare a numeroaselor cercetări arheologice, studii
istorice şi epigrafice, care nu pot fi, fireşte, notate aici, dar care şi-au găsit locul, în bună

56.
57.
58.
59.

La acest volum au colaborat şi A. Aricescu şi V. Barbu.
Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 15, 1964, 1, p. 131-136.
Em. Popescu, St. CI., 9, 1967, p. 181 -198.
R. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 335-343. C. Scorpan, Cavalerul Trac, Consta nţa , 1967; idem,
Reprezentări bacchice, Constanţa, 1966; G. Bordenache, Sculture greche e romane del J\1useo Nazionale di
Anticl1itii d i Bucarest, I, Bucarest, 1969 etc.

60.

C. lconomu, Opaiţe greco-romane, Constanţa, 1967.
M. Irimia, Bronzuri figurate, Constanţa, 1966.
62. A. Rădulescu, Pontica, 4, 1971, p. 273-285 (Teli ţa). C. Scorpan, Pontica, 2, 1969, p. 43-75 (Bugeac •
Valea lui Marinciu).
63. Partea privind Scythia Minor este alcătuită de Em. Popescu; TIR, L35 conţine informaţii şi din
Repertoriul arheologic al României, în mss. la Institutul de arheologie Bucureşti.
64. Teza Em. Doruţiu Boi l ă, inedită, este însoţită de un catalog al tuturor numelor de pe rsoană ates·
tate în inscripţii le studiate, cum suntem informaţi în Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti , 1974, p. 3.
65. Lucrarea lui Al. Suceveanu, bazată pe un bogat aparat bibliografic, s-a constituit într-o solidă baZă de
discu ţii pentru cercetarea ulterioară a epocii romane timpurii, cum se va vedea chiar din tema tratată de noi.

61.
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parte, p e parcursul expunerii n oastr e.
Limitâ n du-ne la problematica rurală, amintim valorificar ea în continuare a surselor
epigrafice, fiind a testate, a s tfel, noi sa te în spaţiul Scyt11iei Minor : vicus Arcida va (în
teritoriul h istrian)66, KWµf) 'Ano\\ wv[o v (în preajma Tomis -ului)67; numele d e locuri,

... my le şi Pyrgos (în teritoriul callatian)68; vicus classicorum
(la M u r ig hiol Halmyris )69, vicus Urbiin ... (în teritoriul aegyssens)70, vicus Bad ... (la Mihai Bravu, în
teritoriul Ibidei )71.
Tot în acest interval de timp, s-a doved it statutul de municipiu al Noviodunumu 1u i72 şi au fost publicate u nele inscripţii din sate sau centr e de teritorii, precum
Ibida 73, Noviodunum 74, Tropaeum Traiani 75, Sacidava 76, Halmyris (Murig hiol)77 şi
d in a lte locuri.
În general, consultarea fondul ui e pigr a fie din regiune a fost înlesnită de apari ţia
volumelor din seria Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine : vol. I-Histria şi
împrejurimile, 1983, de D.M. Pippid i; vol. II-Tomis şi teritoriul său, 1987, de I. Stoian;
vol. V - Capidava - Troesmis -Noviodunum, 1980, de Em. Doruţiu-Boilă; în sfârşit,
voi. III al colecţiei, destinat cetăţii Callatis şi teritoriului să u a apărut cu puţin timp în
urmă, în alcătuirea lui Al. Avr am78 _
Sp orirea surselor documentare a impulsionat studiile cu pri vire la mediul rural,
fii nd luate în dezbatere probleme legate de hotărnicia callatiană79, Bessi con s·:stentes
80, organizarea administrativă a satelor81, cultele82, tipo logia juridică a exploa tărilor
agricole83, regio Histriae, a utonomii!e rurale84, cives Romani consistentes şi aspecte ale
romanizării în mediu l rural din Scytha Minor 85.
Bogăţia datelor concordă cu observa ţiile lu i L. Mrozewicz privind municipali zarea
şi rom anizarea provinciei Moesia Inferior 86, nu însă cu părerile exprimate d e V.

66.
67.
68.
69.
70.
71 .

Al. Suceveanu, RRH, 14, 1975, 1, p . î11 -118; ISM, I, nr. 358.
M. Bărbul escu, A. Rădulescu, Pontica, 27, 1994, p. 168-170, nr. 6.
M. Bărbul escu-Muntea nu, Pontica, 11, 1978, p. 127-132. Al. Avram, JSM, III, nr. 55.
Al. Suceveanu, M. Zahariadc, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p. 109-120.
V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 223, nr. 3 şi p. 621, fig. 55.
I nscripţi e ined ită afla tă la ICEM Tulcea, despre care deţinem i n formaţii de la A. Opaiţ.
72. Al. Barnea, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p. 53-60.
73. V. H. Baumann, SCIV, 22, 1971, 4, p. 593-590; A. Aricescu, SCJVA, 27, 1976, 4, p. 523-535.
74. Al. Barnca, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 255-261.
75. Idem, SCJV, 20, 1969, 4, p. 595-609; idem, Pontica, 10, 1977, p. 349-357.
76. C. Scorpan, Pontica, 10, 1977, p. 159-178; idem, Limes Scythiae, BAR, Jnt. Ser, 1980, p. 211-215 etc.
77. Supra, n. 69; M. Zahariade, ibidem, p. 173-176 şi fig. 1, A-B; idem, Dacia, N.S., 34, 1990, p. 259-266.
78. Al. Avram, Inscriptions grecques et Jatines de Scythie Mineure, voi. III, Callatis et son territoire,
Bucarest· Paris, 1999.
79. Em. Do ruţ iu-Boilă, Dacia, N.S., 15, 1971, p. 325-333. Hotărnicia callatiană a fost analizată de curând
pe larg de Al. Avram, în Dacia, N.S., 34, 1991, p. 103-137.
80. E. Zah, AL Suceveanu, SCIV, 22, 1971, 4, p. 567-578.
81. M. Munteanu, Pontica, 3, 1970, p. 211-221; 4, 1972, p. 125-135.
82. Vezi contribuţ iile lui D. M. Pippidi, G. Bordenache, M. Alexandrescu Vianu, N. Hamparţumian,
Z. Covacef, A. $tefan, Al. Barnea, V. H. Baumann şi alţii, menţionate în cap. IV al lucră rii noastre.
83. AL Suceveanu, Pontica, 10, 19'!7, p. 97-116.
84. Al. Avram„ SCIVA,35, 1984, p.158-169.
85. O. Bounegru, în Miinstersche Beitrăge z. antiken Handelsgeschichte Bd. V, 1986, 1, p. 59-73; X,
1991, 2, p. 89-118.
86. L. Mrozewicz, Eos, 70, 1982, p. 299-318; idem, Rosw6j ustroju municypalnego a post'îPY roma·
niz acji w M ezji Dolnej, Poznan' , 1982. Idem, Arystrokracja municypalna w rzym skich prowi11cjach 11ad
Renen i Dunajem w okresie Wczesnego Cesarstwa (I-III w), Poznan' , 1989.
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Velkov în Istoria na Dobrudja, I, Sofia, 1984, în legătură cu aşezările rurale din Scythia
Minor, examinate critic nu demu lt87.
Problema fondului getic autohton şi procesu l de romanizare în Dobrogea88, pre. ocupare constantă a istoriografiei noastre89, poate fi reluată cu a tât mai m ult acu m,
când au sporit dovezile de ordin arheologic90, cu m ne vom stră du i să arătăm în
lucrarea de fa tă.
Într-adevă~, aprofundarea vieţii rurale din Dobrogea romană, nu a fost posibilă
decâ t după iniţierea unor cercetări arheologice sistematice. Amintim, astfel, săpătu ra
efectuată de M. Babeş în necropola daco-romană de la EnisaJa91, continuată u lterior92.
Notăm, mai ales, cercetările de mai lungă durată întreprinse de Al. Suceveanu la
Fân tânele (jud . Constanţa), în anii 1973-198393, ale căror rezultate au fos t prezentate
foarte recent în Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale în Dobrogea romană,
1998, monografie în care autorul analizează structurile rurale din zona noastră în
rap ort cu cele din imperiu, valorificând deplin toa te descoperirile din acest sit94, cu
importante concluzii de ordin istorico-cronologic. Adăugăm, în aceeaşi măsură,
numeroasele cercetări de teren şi săpături efectuate de V. H. Baumann, începând din
anul 1971, în mai multe locuri din judeţul Tulcea (Horia, N iculiţel, Tel iţa etc.)95, observaţ ii reunite în lucrarea Ferma romană din Dobrogea, 1983, care evidenţiază prop rietatea de tip villa rustica şi rolul său economic, so6al şi cultural în Scythia Minor.
Autorul me nţionat a con tinuat p rogramatic cercetarea mediulu i rural, prin să pături
efectuate de această dată în aşezări autohtone (Teliţa-Amza, Sarichioi, Revă rsarea), cu
precizări substanţiale privind evoluţia acestora în epoca romană, rapoa rte şi studii
monografice reunite în recenta lucrare 4.şezări rurale antice în zona gurilor Dunării.
Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I-IV p. Chr:), 199596.
Dealtfel, in tot acest interval de timp, s-au întrep rins numeroase periegeze,
începând cu cea iniţiată în a nu l 1974 pe traseul viitorului canal Dunăre-Marea
Neagră9 7 şi până la cele mai recente, d in teritoriul histrian98 şi din numeroase alte

87. P. Alexandrescu, Al. Suceveam ,, Dacia, N.S., 32, 1988, p. 163-173.
88. C. Scorpan, Pontica, 3, 1970, p. 139-179, vorbeşte însă d e "continuitatea etnicului indigen" până i.1
sec. V-VI e.n., idee care ar trebui reexam i nată . Idem, Pontica, 4, 1971, p . 137-150; idem, Thracia, 2, Sofia, 1974,
p. 131-134.
89. Em. Doruţiu-Boilă, în Actcs d u Jl-e Congres Intemational de Thracologie (Bucarest, 4-10 sept.
.1976), II, Bucu reşti, 1980, p. 281-287.
90. Al. Suceveanu, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 217-220; idem, Cultu ră şi civilizaţie la Dunărea de Jos,
2, Că lă ra şi, 1986, p. 177-180. Infra, notele 91-109.
91. ·M. Babeş, SCIV, 22, 1971. 1, p. 19-46.
92. M. Mănucu-Adame şteanu, Peuce, 9, 1984, p. 31-38.
93. AL Suceveanu, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 559-584.
94. Volumul cuprinde şi un comentariu al lui Gh. Poenaru Bordea asupra m onedelor descoperite la
Fântânele şi in regia Histriae (p. 191-216), p recum şi o prezentare a ceramicii din această aşezare, de către M.
V. Angelescu (p. 217-234).
95. V. H. Baumann, Peuce, 4, 1973-1975, p. 61-64; 109-116; 213-228; Fcuce, 8, )980, p. 367-414
(=Materiale, 13, Oradea, 1979, p. 197-203); Peuce, 9, 1984, p. 41-48; 445-455; p . 51-63 şip. 457-479 etc.
Volumul mai conţine rapoarte asupra săpă turile arheologice desfâşura te în centru l de olă ri t de ia
Morilor, punctul "Hogea" şi u n studiu asupra ceramicii utilitare produse în sec. IV p. Chr., in
această officina (p. 269-437), probleme care ies din cadrul discuţiei noastre.
97. Periegeză efectua tă de special işti de la Institutul de arheologie Bucureşti şi de la Muzeul de arheologie din Consta nţa.
98. Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, Pontica, 18, J985, p. 113-124; 19, 1986, p. 243-252; iidem şi E.
Alexandrescu, Pontica, 20, 1987, p. 327-336.
96.

Teliţa-Val ea
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zone99, observaţii de teren care au contribuit la identificarea unor aşezări rurale din
epoca romană, în aştepta rea unui repertoriu arheologic regiona1100.
S-au efectuat săpături sistematice şi de salvare în mai multe puncte din Dobrogea,
în teritoriul Ibidei 101, la Camena102, la Cogealac şi în alte aşezări din teritoriul histria n103, la Hârşova- "La moară."104 şi în alte locuri105, cu rezulta te încă inedite, în bună
parte, dar care crează o perspectivă mai largă în studiul vieţii rurale din Dobrogea
romană.

Materialele provenite din mediul rural au fost comentate în mod firesc şi în alte
realiza te în ultimul deceniu, care p rivesc ansamblul regiunii, fie în domeniul
artei sculpturale106, al activităţii comerciale107 sau a l Dobrogei în perioada romana.108
Interesul pentru viaţa rurală din provincii - viei şi villae - inclusiv a celei de la
Dunărea de Jos109, este pe deplin înţeles, fapt care, dublat de s porirea cercetări i de
teren, va contribui, credem, substanţial la aprofundarea acestei teme.
Prezentarea monografică a vieţii rurale d in Dobrogea romană, în sec. I-III p. Chr., a
impus, aşada r, structurarea acestui ma terial informativ, în patru mari capitole, după
cu urmează:
Cap. I l-am dedica t organizării administrative a teritoriilor rurale, în strânsă
l egătură cu centrele urbane şi militare de care au depins, urmărind, totodată., evoluţia
acestor raporturi de dependenţă, organizarea teritoriilor în faza prem·.1nicipală şi
municipală, hotărniciil e. Se adaugă, apoi, identificarea aşezărilor rurale, caracterul lor,
denumirea antică (acolo unde s-a păstra t), locuitorii, magistra ţii cunoscuţi, cronologia
şi stratigrafia aşezărilor cercetate sistematic, profilul lor economic, descoperirile monetare, necropolele şi caracterul lor, alte urme de epocă rom ,mă timpurie.
Cap.HI-am rezervat populaţiei n,rale, începând cu analiza izvoarelor literare privitoare la Scythia Minor, insistând, apoi, asupra surselor epigrafice ca documente
demogrnfice, pentru lămurirea €ta p elor colonizării în regiune, a s tructurii etnice ;;i
sociale, prezentate pe aşezări şi unităţi administrative; am pornit, de fiecare dată, de la
studiul onomastic, toponimic, date corelate permanent cu cele oferite de descoperirile
lucrări

p.

99. Cr. Matei, Pontica, 18, 1985, p. 125-139; 19, 1986, p. 235-26.S; P.Haşott i, E. Mihail, Pontica, 16, 1983,
285-294 şi numeroş i alţii.
100. Lipsa repertoriului arheologic nu poate fi su plin i tă decât în parte de rapoartele preliminare şi de

cele alcătuite în urma unor periegeze, ţi nând cont de felul unitar de consemnare a siturilor într-un repertoriu regional.
101. Cercetări efectuate în anii 1984-1988 de Cr. şi A. Opaiţ, în şase viei (fiind identifica ţi în total 15
viei şi villae ), cf. A. Opaiţ, Symposia Thracologica, 7, 1989, p. 369.
102. Săpătură efectuată de Al. Avram, infra, nota 665, cap. l.
103. Cercetări intreprinse de V. Lungu, O. Bounegru, Al. Avram, infra, notele 113, 115, 121, cap. I.
104. Să.pătură de salvare efectuată de P. Haşotti şi A. Murat, infra, n. 738, cap. I.
105. In formaţii l e despre a cesta, prea numeroase pentru a fi notate aici, se regăsesc în cap. I al lucrării
noastre.
106. Z. Covacef, Arta sculpturală în Dobrogea romană, sec. I-III e.n. Teză de doctorat, Cluj-Napoca,
1993, mss.
107. O. Bounegru, Navigatori şi comercianţi în provinciile dunăren e Moesia Inferior, Th racia, Moesia
Superior şi Dacia. Rezumatul tezei de doctorat, laşi, 1955.
108. Al. Suceveanu, Al. Bamea, La Dobroudja romaine, Bucarest, 1991.
109. În voi. La politique edilitaire dans ies provinces de J'Empire romain 11-eme - IV-eme siecles apres

f. C. Actes du IJI-e Colloque Roumano-Suisse. La vie rurale d,llls ies provinces romaines: viei et villae
(Tulcea, 8-15 octobre, 1995), Tulcea, 1998, editat de V. H. Baumann, se regăsesc contribuţii l e câtorva
cercetă tori

români privind mediul rural dobrogean în epoca

romană.
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arheologice d in aşezări şi necropole, urmărind, cu precădere, acele dovezi capabile să
ilustreze prezenţa şi romanizarea populaţiei traco-geto-dace, simbioza da co-romană în
regiune.
În cap. III, mai restrâns, ne-am oprit asupra unor aspecte economice, mai puţin
dezbătute în lu crările din d om eniu, ilustrate de descoperirile arheologice şi numismatice mai recente.
Cap. IV cuprinde o analiză detaliată a cultelor din satele Scythiei Minor, urmărind
frecvenţa mai deosebită a anumitor credinţe, factura acestora, for mele de manifestare
a cultelor, componenţa socia lă a adoranţilor, mărturii a le vieţii sp iritu ale a locuitorilor
satelor, identificaţi tot mai mult cu modelul cultural roma n.
Concluziile lucrării, pornind de la discuţiile mai n oi privind procesul de
romanizare, sintetizează acele date oferite d e studiul vieţii rurale din Scythia Minor,
care reflectă adevăratele dimensiuni ale romanizării regiunii.
Lucrarea conţine, aşadar, valorificarea in formaţiilor literare, epigrafice, arheologice
(cercetări d e suprafaţă, sondaje şi săpături sistematice, unele ineditellO, descoperiri
întâmplătoare) şi numisma tice privitoare la m ed iul rural d in Dobrogea romană în sec.
I-III p. Chr. Ea se alătt.:..ră încercărilor încă puţin numeroase de prezentare -a vieţii rurale
în ansamblul său111, fără a fi reuşit să lămurească toate laturile acesteia, ţinând cont de
disproporţia ex istentă încă pe plan regional între informaţia epigrafică şi cea arheologică.

Oricum, o analiză detaliată a problematicii rurale, a sa telor, în special, în condiţiile
în care acestea continuă să fie mai puţin cunoscute în Imperiul Roman, în compara ţie
cu villae- le rusticae, evidenţiate arheologic pe tot cuprinsul lumii romane112, nu face
decât să a tra gă atenţia asupra acestui important d omeniu, ilustra tiv pentru evolu ţia
civilizaţiei romane în teritoriul dintre Dunăre şi Mare.

11 O. Spre autorii acestora din urmă, notaţi de fiecare da tă în lucrarea noastră, se îndreaptă gând ul nostru de mulţumire.
111. Ne referim la lucrările amintite mai sus ale lui Al. Suceveanu şi V.H. Baumann.
112. Din extrem de bogata bibliog rafie, pentru diverse provincii ale Imperiului Roman, notăm d oar
câteva titluri: E. B. Thomas, Rămische Villen in Pannonien. Beitrăge zur pannonisd1en Siedlungsgeschichte,
Bodapest, 1964. I. Mitrofan, AMN, 10, 1973, p. 127-150; 11, 1974,p. 41-59. D. Alicu, ACRS, III, p. 129-160. Gh.
Popilian, D. Bălteanu, ibidem, p. 173-188 (Dacia). D. N icolaev, BAR, 17, Oxford , 1976 (Thracia şi Moesia
Inferior ); V. H. Baumann, FRD, p. 16-27; Al. Suceveanu, Fântânele, p. 39-58 etc.
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CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ

Teritoriul Histriei
Etapele intrării oraşelor greceşti vest-pontice sub dominaţia romană sunt marcate
de expediţia lui M. Terentius Varro Lucullus din 72-71 a. Chr.1 şi de cea a lui M.
Licinius Crassus din 29-28 a. Chr.2; în cazul Histriei, printre primele dovezi ale noii
stăpâniri, amintim templul închinat lui Augustus, înainte de anul 14 a. Chr.3.
Condiţiile integrării oraşelor din Kotv6v-ul vest-pontic 4 în imperiu au fost preciza te
fie printr-un senatus consultum, fie p rintr-un alt act oficial - tratat de a lianţă (foedus)
- care garantau cetăţilor greceşti (peregrinae), hotarele strămoşeşti şi imunitatea fiscală; în favoarea calităţii lor de cetăţi aliate (civitates foederatae) sau d~ cetăţi libere şi
scutite de dări (civitates liberae et immunes), ar pleda ş i dreptul de care s-au bucurat,
din sec. I până în sec. a l III-lea p. Chr., de a bate monedă5.
Unele lămuriri în privinţa hotarelor histrienilor ni le aduce hotărnicia consularului
M'. Laberius Maximus ('Opo~eo(a J\a!3ep(ov Ma~(µov u[naTtKovJ , din 25 octombrie
anul 100 p. Chr.6. Conflictul histrienilor cu Charagonius Philopalaestrus, concesionarul veniturilor ţărmului Thraciei (ripa Thraciae)7, îi determină să facă apel la guvernatorul provinciei, M'. Laberius Maximus, în document fiind reamintite scutirile da te
de guvernatorii din anii 47-68 p. Chr., respectiv dreptul d e a pescui pe Dunăre (gura
Peuce - oToµa TievKflS) şi de a aduce pin de facle din aceleaşi locuri. Hotărnicia
dovedeşte d eci scutirea histrienilor de portori11m, fără ca ei să beneficieze de imunitatea de a încasa aceste drepturi. Nu trebuie exclusă ipoteza potrivit că reia Histria a
avu t statut de civitas stipendiardia (cetate supusă), deoarece cu tot dreptu l ei la
autoadministrare şi de a bate monedă (de care se bucurau dealtfel adeseori şi civitates
stipendiariae)8, guvernartorul are faţă de cetate atât putere constituţională (prin privilegiile pe care le acordă şi intervenţiile de neconceput dacă cetatea era extrateritorială
·(exteraf), cât şi controlul curent a l gestiu nii (în legătură cu soliile oraşu lui).
1.
D.M. Pippidi, DID, I, p. 276 şi urm.; idem, Scythica Minora, p. 165-167. R. Vu lpe. DID, II, p. 25-26,
n. 6. AL Suceveanu, VEDR, p. 15-16.
2.
Cassius Dio, 51, 23,2-26,6. V. Pârvan, Getica, p. 85 şi urm.
3.
D.M. Pippidi, Histria, I, p. 511, nr. 9; idem, SIRA, p. 157-163 = ISM, I, nr. 146.
4.
G. Mihailov, Epigraphica, 41, 1979, 1-2, p. 7-42.
5.
D.M. Pippidi în Vestigia, 17, Miinchen, 1975, p. 100-107; idem, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 143-145;
ISM.,.I, p. 206-207.
6.
Idem, Contribuţifl., p. 349-385 = ISM, I, nr. 68 şi 67.
7.
H. Nesselhauf, Epigraphica, l , 1939, p. 331-338.S.J. De Laet, Portorium, Brugge, 1949, p. 232,235.
O. Bounegru, Pontica, 20, 1987, p. 137-145.
8.
J. Marquardt, Oraganisation de l'Empire Romain, II, Paris, 1889, p. 95-115.
9.
Al. Suceveanu, VEDR, p. 38 ş i urm.; idem, Pontica, 10, 1977, p. 98; idem, Fântânele, p. 159 şi urm.
D.M. Pippidi, op. cit., p. 378-379, civitas foederata sau civitas libera et immunis.
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La acestea se adaugă faptul că mai multe documente epigr afice din sec. II-III p. Chr.
dovedesc existenţa unei regia Histriae, distinctă de cetate şi avâ nd magistraţi proprii.
În perioada luată în d iscuţie, problem a statutului juridic îşi p ierde însă din importanţă, deoarece, încă din sec. I p . Chr., a început să se atenueze diferenţa între cetăţi le
libere şi tributare10, dovadă păstrarea vechii legislaţii, a magistraturilor şi diferitelor
drepturi.
.
In privinţa organizării interne a Histriei în ep oca romană, a mintim că în fruntea
cetăţii rămân tradiţionalele foruri, sfa tul (11 !3ovM) şi adunarea poporului (6 811µ05),
pot fi urmărite unele din m agistraturile cunoscute în perioada autonomiei sau apar
altele noill.
Într-un spaţiu urban mărit la începutul sec. a l II-iea p. C hr., printr-un zid d e
incintă12, reţea stradală13 şi, în general, construcţii interioare a căror funcţiona re a
putut fi stabilită 14, populaţiei greceşti majorita r e i se adaugă o serie de cetăţeni romani
sau în curs de romanizare, după cum cunoaştem existenţa unei cpvArJ 'Pwµa[wv.t rib
onorific, creat p robabil în sec. a l II-iea p. Chr., p e lângă cele şase triburi tradiţionale15_
Se constată, de asemenea, pă trunderea elementelor locale trace, care au a cces la viaţa
publică 16.
Histria şi teritoriul său intrau probabil în sfera de acţiune a leg. V Macedonica1 7 ,
până la plecarea acesteia în Dacia (167 p. Chr.), apoi, probabil, a leg. I Jtalica18_
Supravegherea militar-administrativă se va fi făcut, începând din epoca Severilor, p rin
intermediul flotei d unărene - Classis Flavia Moesica19_
Reveni_n d la te ritoriul rura120, precizăm că nu putem vorbi, pe baza scriso::ilor din
hotărnicie, d e o operaţiune de delimitare a acestuia, d ecât cea înfăptuită în anul 100 p.
C hr. de M'. Laberius Maximus, care ne spune: ,,Fines Histrianorum hos esse con[stitui

....Pe]/ ucem la ccum Halmyridem a do[mimo ... ] / Argamensium, inde iugo summo
[.........ad c/o]nfluentes riuorum Picusculi et Ga[brani, inde ab im]/[o] Gabrano ad
capud euisdem, inde [............iux tas riuum ]/{S]anpaeum, inde ad riuum Turgicu[lum

............ 1 I a riuo Calabaeo, milia passum circi{ ter D?XVJ „ 21
10.

(,,H otar ele histrienilor

F. De Martino, Storia delia Costituzione Romana, IV, 2, Napoli, 1965, p. 717.
D.M. Pippidi, Contribuţii2, p. 386-400, 402-425; idem, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 147, n. 47.
12. Gr. Florescu, Gh. Cantacuzino, Histria, I, p. 285-293.
13. Al. S. Ştefan, RM.1\t!MIA, 43, 1974, 2, p. 39-51.
14. Al. Suceveanu, His tria,VI. Les thermes romains, Bucarest- Paris, 1982, passim. Idem, în ACRS, II,
Berne, 12-19 sept. 1993, Beme,1995 p. 13-15.
15. D.M. Pippidi, SCIVA, 26, 1975, 2, p. 181-187.
16. I.I. Russu, SCIV, 9, 1958, 1, p. 39-59. Em. Doruţiu-Boilă, Populaţia Dobrogei în epoca romană.
Rezumatul tezei de doctorat, Bu cureş ti, 1974, p. 12-16. AL Suceveanu, VEDR, p. 40-42.
17. O. Tudor, Pontica, 13, 1980, p. 244-245, nr. 22. A. Aricescu, Armata, p. 33. Vezi şi ISM, I, nr. 276 şi 336.
18. A. Aricescu, Pontica, 10, 1977, p. 186-187, pe baza exi s tenţei la Histria a unui bf. cos., Aelius Victor,
din leg. I Italica (ISM, I, nr. 302); în schimb, prezenţa lui Ulpius Felix, strator co(n)s(uiaris leg(ionis) XI
Cl(audiae) (ISM, I, nr. 278), pare a fi pri lejuită de obligaţi il e faţă de pări nţii decedaţi. Vezi şi nr. 292. Al.
Suceveanu, Fântânele, p. 160, a preciază ~ă legiunea din urmă exercita controlul militar la Histria, începănd
cu a doua jumătate a secolului al II-iea p. Chr.
19. Idem, RRH, 13, 1974, 2, p. 226-227; 20, 1981, 4, p. 610. A. Aricescu, Armata, p. 72. ISM, !, nr. 359-360; 281.
20. D.M. Pippidi, Contribuţiil-, p. 120-166; ISM, I, p. 17 şi urm. VI. Iliescu, Pontica, 3, 1970, p. 87-97. Al.
Suceveanu, Pontica, 5, 1972, p. 98-100. P. Alexandrescu, Pontica, 3, p. 77; idem, Peuce, 2, 1971, p. 27-35. Em.
Doruţiu-Boilă, ibidem, p. 37-46. C. Preda, Pontica, 5, 1972, p. 84-86.
21. D.M. Pippidi, ISM, I, nr, 67 şi 68, r. 2-8. Distanţa ind ica tă, cum s-a observat, rămâne nesigură.
11.
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le-am statornicit precum urmează: ... Peuce, lacul Halmyris începând cu teritoriul (?) ...
argamensilor, de-aici de-a lungul creştetulu i ... până la confluenţa râurilor Picusculus
şi Gabranus, apoi de la gura râului Gabranus până la izvoarele acestuia, de-aici ... pe
lângă râul Sanpaeus către râul Turgiculus ... de la râul Calabaeus (către mare?) aproximativ 517 mii de paşi ... ".
După părerea lui V. Pârvan, primul editor al documentului, "graniţele Histrienilor
se stabilesc astfel: gura Dunării numită Peuce, Jacul Halmyris de la hotarul cu
Argamensii, apoi pe o linie până la vârful dealului Hamangi, de aici de la confluenţa
Poh1rului cu Hagivatul, pe urmă de la gura până la izvoarele Hagivatului, apoi pe
lângă Beidaud în sus; de aici graniţa trece pe pârâul Suflaru, iar pe urmă pe Casimcea;
(în total?) cam ... mii de paşi '122.
Într-un studiu rămas inedit, P. Nicorescu identifică acel iugum summum cu „Janţul
de dealuri împădurite ale Babadagului", care ajunge spre est „până la marginea Jacului Halm y ris': iar spre vest, până la con fluenţa râurilor Slava Cercheză (care a r fi
Picusculus) cu Slava Rusă (care ar fi Gabranus)", hotarul urmând cursul acestuia di n
urmă până la izvoa re; graniţa vestică era trasa tă pe pârâul Sanpaeus (identificat cu
Beidaud), pe pârâul Duingi (Turgiculus) ,,până mai jos de satul Tari verde", la gura
pârâului Cogealac (Calabaeus), continuând „în linie dreaptă (circa 16.000 de paşi =
23,68 km) spre mare până la Capul Midia ,12.3_
Aşadar, în viziunea lui V. Pârvan, teritoriul era mai întins spre sud, iar în cea a lui
P. Nicorescu, spre nord, păreri armonizate de A l. Avram, într-o a treia încercare de
recon.;;tituire a teritoriului histrian delimitat de hotărnicie24.
Fără să se fi ajuns la o soluţie defin itivă, lipsind o descoperire epigrafică ce să corespundă ind icaţiilor hidronimice ale horothesiei, considerăm că aceasta dovedeşte
oricum învecinarea teritoriului histrian (spre NE) cu .dominium ... Argamensium,
rămas în afara perimetrului delimi tat.
·Făcând apel la alte ştiri epigrafice, ceva mai sigură pare a fi linia de vest a teritoriului, care cuprinde aşezarea de la Nistoreşti, de acolo provenind inscripţia lui L.
Pompeius Va lens „consist(it) r(egione) Hist(ri)" 25 (,,stabilit în teritoriul Histriei"),
hotarul trecea apoi la răsărit de Vlmetum (Pantelimonul de Sus) şi se îndrepta spre SE
că tre mare (pe Calabaeus = Casimcea).
În cazul de faţă, fixarea hotarelor se face pe baza unor elemen te d e relief şi nu cu
borne; hotărnicia se înfăţişa, mai degrabă, ca o delimitare (geografică) a unei arii de
acţiune (care atingea spre nord braţu l Sf. Gheorghe), decât ca o opera ţie agrimensu'ra lă26, de aici şi părerea că ea reprezintă zona în care histrienii se bucu rau de anumite
22. V. Pârvan, Histria, IV, p. 582-584, care id entifica Picusculus cu pârâul Poturi, Gabranus cu
Hag ivatul, Sanpaeus cu Beidaudul, Turgiculus cu Suflaru (= Râmnic), iar Calabaeus • Casimcea; idem,
Consideraţii asupra unor nume de râuri da co-scitice, AARMSJ, ser. III, t. l, 1, 1922, p. 2-31. D.M. Pippidi,
JSM, I, p. 198. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 158-159.
23.
P. Nicorescu, Contribuţii la istoria Histriei, p . 4-6, mss. apud D.M. Pippidi, Contâ buţif2, p. 364365. Cogealacul este identificat tot cu Sanpaeus, de corectat în Calabaeus, care lipseşte la Nicorescu; ve?i şi
observaţia lui Al. Avram în Cultură şi c i vilizaţie la Dună.rea de Jos, 5-7, 1988-1989, p. 195, n. 6.
24.
Ibidem, 189-197; p. 193: ,,braţul Sf. Gheorghe (Peucc) - lacul Razelm (Halmyris)- lanţul de dealuri
(iugum summum) dintre Enisala şi Slava Rusa - pârâul Slava Rusâ, de la confluenţa cu Slava Cercheză pană
la izvor - pârâul Beidaud - pârâul Râmnic, de la izvor la vă rsa rea sa în Casimcea - râul Casimcea, până la
vărsarea sa în lacul Ta şa u l". Idem, în Histria. Eine Griechenstadt an der rumănisch en Schwartzmeerkiiste,
(ed. P. Alexandrescu şi W. Schuller), Xenia, 25, Kon stanz, 1990, p . 11-14.
CIL, III, 12480 =ISM, I, nr. 373.
25.
26. R. Florescu, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 388-389; idem, Pontica, 23, 1990, p. 106-107.
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drepturi concedate de autoritatea imperială, în special de natură vamală27.
. Afluxul de cetăţeni romani, înregistrat mai evident din sec. al II-lea p . Chr., va
transforma structura demografică şi socială a teritoriului, implicit raporturile administrative între cetate şi teritoriu, în sensul apariţiei propriilor organe de condu cere ale
acestuia, diferite de ale oraşului.
Într-adevăr, la Histria, se reliefează mai bine ca în altă. parte existenţa a două. organisme administrative distincte, civitas şi regicl-8; u n altar din vicus Quintionis (Sinoe)
este r idicat „pro sa(lute) Imp(eratoris) Aug(usti) civit(ahs) et reg(ionis) His(triae)"
(170-174)29. L. Pompeius Valens (de la Nistoreşti) aminteşte, dintre magistraturile
îndeplinite la Histria, mai întâi arhonta tuJ30_ În acest sens, mai importante sunt două
inscripţii găsite la Gârliciu, d ar provenind din teritor iul histrian: un altar închinat
,,J(ovi) O(ptimo) M(aximo) et lunoni Reg(inae) (p]ro salu(te) imp(eratoris) Au(gusti)
civit(atis) et reg(ionis) Histr(iae) cura agent(ibus) Cl(audio) Amando et Ulp(io) Hectore
et Aelio ... ge ... arch(ontibus) reg(ionis)" (sec. al II-iea p. Chr.)31; celălalt altar, din vremea lui Filip Arabul, este pus de „a(r?)contes r(egionis) His(triae) sub arc(ontatu) (?)
Aur(elii) Euxini Leontisci ...32.
Regio Histriae, menţionată, aşadar, în cinci inscripţii, de la jumăta tea secolului al IIlea p. Chr., până către mijlocul veacului următor, avea în fru nte un consiliu, ai cărui
membri se numesc arc(h)ontes (exista şi un ar honte eponim?) de asimilat, probabil, cu
decemprimi (O€KCITTpwT01), funcţionari antrenaţi, cum se ştie, in strângerea anonei militare33.
Se conturează astfel ideea existent"i unui teritoriu restrâns afecta t cetăţii (xwpa) şi
această regio rura lă (poa te ţinutul ddinit în epoca autonomiei cu termenul de
TTp6oxwp:)s)34, atribuită doar juridic Histriei, de fapt bucurându-se de autonomie
adminis trativă, ca urmare a ·statutului juridic a l locuitorilor ei (d eci a regimului proprietă ţii)35; cum vom avea prilejul să arătăm, în regia sunt atestate comunităţile d~ veterani şi cetăţeni romani36, în două rânduri ală turi de elementele sud-tracice, aşeza te
deopotri vă în zo nă .
Din regio Histriae, ca dealtfel din în treaga Dobroge, suntem mai bine informaţi în
27.
28.

Al. Suceveanu, VEDR, p. 42, n. 115, p. 112-113, 151.
Pentru existenţa unor asemenea regiones în teritoriile oraşelor Serdica, Marcianopolis, Augusta
Traiana, încorporate d oar în fines ale acestora, vezi B. Gerov, Vestigia, 17, Munchen, 1973, p. 492-494. P.
Briant, Klio, 60, 1978, 1, p. 66.
29. D. Tudor, SCŞ, l a şi, 2, 1951, 1-2, p. 502, nr. 3, p. 509-511; ISM, l, nr. 329; vezi şi nr. 343.
30. JSM, !, nr. 373.
31. Şt. Constantinescu, SCIY, 9, 1958, 2, p. 349-355; ISM, V, nr. 123.
32. Gr. Florescu, ibidem, p. 342-347; ISM, V, nr. 124.
33. Despre annona militaris - contribuţie suplimentară în n atură, oficializată sub Septimius Severus
şi generalizată ulterior, vezi O. van Bercheme, Memoires de la Societe Nationale des Antiquaires de France,
80, 1937, p. 117-201. A. M6csy, în Studie11 zu den Militărgrenzen Roms, Vortrăge des 6. intemationalen
Limes-Kongresses in Siiddeutscl1land, Koln - Graz, 1967, p. 211-214, cf. Al. Suceveanu, Pontica, 10, 1977, p.
103-104, n. 58 şi urm.; idem, Fântânele, p. 108, n. 139 şi p. 160.
34. ISM, nr. 18, r. 18; n p 6oxwpos BpatKTJ vezi AL Avram, Dacoromania, Jahrbuch fi.ir ostliche
Latinităt, 6, 1981-1982, (1986), p. 119-120.
35. R. Florescu, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 160-163. Al. Suceveanu, Pontica, 10, 1977, p. 99-107; idem, VEDR,
p. 43-46.
36. Al. Avram, op. cit., p. 114-115, presupune că aceşti conventus au luat naştere fie prin concentrarea
negustorilor romani, care s-au apropiat de Histria din motive comerciale, fie prin diferite aşezări ale veteranilor. O. Bounegru, în Munstersche Beitriige z. antiken Handelsgeschichte, 5, 1986,1, p. 59-73, pe larg
d espre cives Romani consistentes în Scythia Minor.
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legătură cu

vicus Quintionis 37, sat d ezvoltat pe proprietatea unui colonist roman,
Quintio, localiza t la Sinoe (Casapchioi)38, aflat probabil la limita din tre regia Histriae
şi teri toriul orăşenesc39. Fig. 2.
Locuitorii satului erau „ vet(erani) et e(ives )R(omani) et Bessi consistentes", ·cu m ne
informează o serie de inscripţii din sec. al II-iea p. Chr. În fruntea aşezării stă teau doi
magistrflO, aleşi de localnici dintre persoanele înstărite. Cunoşteam n umele câ torva
magistri: Ti. Saturninus şi Bizienis, din anu l 144 p. Chr., dacă altarul provine din vicus
Quintionis, cum presupunea V. Pârvan41, siguri însă, Claudius Caius şi Durisse(s)
Bithi, primari în a nu l 149 p. Ch r.42; Sulpieius Nareissus şi Derzenus A ulupori (139-161
p. Chr.)43. Se adaugă, apoi, Aelius Bellieus şi Mueaporus Ditugenti din 167 p. Chr. 44,
Iulius Gemini şi Genicius Brini(i) din 16945, Claudius Januarius şi Lupus T. .. din a nii
170-174 p. Chr.46, Aelius Bellicus şi Mueatralus Dali din 175, Tiberius Firmus şi
Valerius Cutiunis d in 176, Iulius Florus şi Derzem1s Bit(i) din 17747 p. Chr.
Observă m colegialitatea şi a nualitatea fu n cţiunii de magister viei, precum şi
reprezentarea celor trei categorii juridice d in aşeza re: vetera nii şi cetăţenii romani, pe
de o parte şi bessii, pe de alta, deopotrivă eon sistentes, că rora le erau accesibile magis traturile să teşti. Magister viei putea fi reales, este cazu l lui Aelius Bellieus, care ocupă
această magistrat ură în anii 167 şi 175 p . Chr.
P entru rezolvan~a treburilor financiare ale statului, m agistri erau ajutaţi de un
quaestor, ales şi el prin alternanţă, într-un an d intre „romani" şi în celălalt dintre bessi.
Astfel, în 144 ocupa a ceastă magistra tură Terentius Maternu:;, iar în anu l 149 Ser vilius
Primigenius; tot în timpul lui Antoninus Pius este atesta t Coeceius Phoebus; în 167 era
quaestor Claudius Januarius; în 169 Coeeeius Firmus; Dotus Z inebti în 175; Flavius
Seeundus în 176 şi în 177 Front(o) Bu[?rt]sitsin,'s. Observăm, d e asemenea, în cadrul
acestui „eursus honorum" să tesc, că un quaestor putea să ocupe funcţi3 de magister
viei: Claudius Ianuarius era quaestor în 167 p. Chr., iar ceva mai .târziu primar.
În vieus Quintionis exista un auditorium (,,sală de aud ienţe şi judecată"), primăria
comunei, unde m agistri viei îşi aveau „atât tribuna lul, cât şi b irourile adminis trative şi
edilitare", tot acolo fiind sed iul percepţiei c0muna le, adică o casă „a obştei "48, în
această aşezare rurală cu o organizare gurnimunicipală, ca multe altele d in Dobrogea
37.
38.

ISM, I, nr. 324-349.
V. Pârvan, Încep uturilc.2, p . 94, 117-118. D. Tudor, op. cit., p. 498-516. D.M . Pippid i, ISM, I, p.

437-

455.
39. Vezi, ISM, I, nr. 329 şi 333.
40. · M. Rostovzev, SESIR, p . 287, nr. 84. Despre vicus, în general, A. W. Buren, RE, 16, 1958, 2, col. 2090l istă a magistri vicorum d in ·Moesia Inferior la L. Mrozewicz, Arystokracja municypalna w rzymskicl1 prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie Wczesnego Cesarstwa, {1-Illw.), Poznari, 1989, p. 104-107
(m. 108-169), cf. Al. Barnea, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 217-218, n. 12.
41. Dacia, 2, 1925, p. 214 şi u rm .; ISM, I, nr. 325.
42. V. Pârvan, Histria, VII, p . 55 şi urm., nr. 46; ISM, I, nr. 326.
43. Ide m, His tria, IV, p. 617 ş i u rm ., nr. 24 (,,magistrati't ISM, l, nr. 324.
44. D. Tudor, op. cit., p. 501, nr. 2, p. 506-508; ISM, I, nr. 327.
45. V. Pârvan, Histria, VII, p. 62, nr. 49; TSM, I, nr. 328.
46. D. Tudor, op. cit., p. 502, nr. 3, p . 508-509; JSM, I, nr. 329.
47. ISM, I, nr. 330-332. Vezi şi Al. Suceveanu, Pontica, 31, 1998, p. 109-114, nr. I:,, ... [S]eut(es)
Muca tr[al(is) ma]g(ister) ... " (1 52 p. Chr.), poate în vicus Quintionis sau vicus Secundini.
*
ISM, I, nr. 327 şi 330.
48. V. Pârvan, Histria, IV, p. 619, nr. 24; ISM, I, nr. 324.
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romană49 .

Faptul că auditorium se reface în vremea lui Antoninus Pius, dovedeşte, oricum, vechimea
mai mare a acestui vicus, atestat epigrafie până la începutul sec. al III-iea p. Chr.50.
Importanţa deosebită a aşezării este demonstrată şi de celela lte descopriri epigrafice de la Sinoe51, semnificativi fiind trei s tâlpi miliari (ultimul de la mijlocul sec. a l
III-lea52). Pe primii doi, unul d in 15953 şi celălalt d in 162,54, apare nota tă distanţa de
XVIIII m.p. (=28,101 km), probabil de la Ad Salices. În Itinerarium Antonini227, 1, sunt
menţionate XXV m.p. de la Ad Salices la Histria, iar dacă se scad cele XVIIII m.p. car~
figurează pe miliarii de la Sinoe, rămân VI m.p. (=8,874 km), care corespund aproximativ depărtării d intre Sinoe şi Histria 55. Dealtfel, prin examenul fotografiilor aeriene,
s-au observat drumuri p racticate din vechime, care veneau dinspre N (Sinoe), NV
(Mihai Viteazu) şi se opresc acum pe malul lacului Sinoe, ca şi cele d inspre vest
(Fântânele, Is tria), care ating ţărmurile lacu lui Istria, în antichitate toate ducând spre
ceta tea Histria 56.
În satul Sinoe, în afară de inscripţiile amintite, au fost semnalate urmele unui
apeduct, pe malul stân g a l pârâului Casapchioi, având direcţia NV /SE, resturi de
ziduri a ntice, monede şi diferite obiecte de m etal şi sticlă (sec. II-IV p. Chr.) şi minereu
de fier p e fa leza lacului Zmeica57.
Vicus Quintionis poate fi identifiat nu atât cu punctul sondat la 2 km SE de sat
(Sinoe-vicus), cu urme de locuire mai a les din sec. V-VI p. C hr.58, ci cu întinsa aşezare
de la 3 km de localitate, pe malul laculu i Sin oe, unde atâ t câ teva sondaje rămase
inedite, cât şi observaţiile r ecen te d e teren, au semna lat un b ogat material ceramic de
epocă romană timpurie59.
Vicus Secundini făcea parte tot din regio HistriatfaO, fiind greu însă de precizat
unde se afla, din m oment ce toa te inscripţiile care-l amintesc au fos t găsite la Histria61.
Locuitorii satulu i „c(ives) R(omani) et Lai con sistentes" sunt menţionaţi în
inscripţii numai încep ând cu dom nia lui Septimius Severus62, în r ealitate, prezenţa lor ,

49.

Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p. 168 şi 171. Vezi infra, n. 30 (concluzii), M. Tapin, op.
comunităţi cu o organizare sigură, care dispuneau î nsă de o
s labă autonomie.
50. ISM, I, nr. 340 şi 341.
51. Ibidem, nr. ;333-338 (-341) (provenienţa de la Sinoe a unor piese este ipotetică ).
52. CIL, lll, 12515; ISM, I, 322 (Decius).
53. CIL, III, 12513; ISM, I, nr. 317.
54. CIL, III, 12514; JSM, I, nr. 318, p. 430, unde se presupune că cei doi miliari erau pla saţi pe drumul
secundar care unea Histria cu Noviodunum; vezi şi nr. 319.
55. A. Aricescu, Armata, p. 146; M. Bărbul escu, A. Căteia, Pontica, 31, 1998, p. 122.
56. Em. Dorutiu-Boilă , Peuce, 2, 1971, p. 42; P. Alexandrescu, Pontica, 3, 1970, p. 81 şi 82, fig. 3. Al. S.
Ştefa n, RMMMIA, 43, 1974, p. 39-51.
57. TIR, L 35, p. 66; Em. Zah, Pontica, 4, 1971, p. 204. H. Nubar, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 250, nr. 29
(monedă histriană de la Commodus). Gh. Poenaru Bordea, la Al. Suceveanu, Fântânele, p. 199-200, n. 20-22,
adaugă o monedă emi să tot de Histria în vremea lui Caracalla, un sestertius (a.115-116) şi o monedă fragmenta ră de bronz de la Traianus.
58. V. Canarache, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 136-138. C. Scprpan, Pontica, 4, 1971, p. 138-139. Vezi ş i A.
Muraru, Al. Avram, Pontica, 16, 1983, p. 207.
59. Cf. Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, Pontica, 18, 1985, p. 119, nr. 25.
60. V. Pârvan, Dacia, 2, 1925, p. 241-244, nr. 41; ISM, I, nr. 343: ... ,,c(ives) R(omani) et Lai consi/stentes
1eg(ione) Si(tri?) vico Secundini" (Si(tri) pentru His(tri).
61. ISM, I, nr. 342-349. ISM, V, nr. 122 (fragment de altar găsit la Cius, nesigur din vicus Secundim).
62. ISM, I, nr. 343 (198-211 p. Chr.); vezi şi nr. 342.
cit., p. 157-160, asupra viei-lor din occident,

https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA RURALĂ ÎN DOBROGEA ROMANĂ (SEC. I - III P. CHR.)

37

acolo trebuie să fi fost mult mai veche, cum ne arată şi numele aşezării derivat de la
p rimul colonist, Secundinus63·
Conducerea satului era încredinţată unor magistri; în anul 202 p. Chr. se ridică un
alta r în cinstea lui Septimius Severus şi Caracalla „cura ag(entibus) m ag(istris) Artema
Dioscoridentis et Iu(s)tino Valeri 64. Din anul 220 (Elagabal) îi cunoştem pe Flavius
Valens şi Valerius Cosenis 65; Aurelius Fortunatus şi Aelius Herculanus erau magistri
în 237 (Maximin TracuJf>6, iar Bonosus Bonunis şi Iustus Iustini în anul următor, 238
(Gordian al III-iea) 67_ În sfârşit, în 246 p. Chr. (Filip Arabul), erau p rima ri, Claudius
Antoninus şi Cocceius Iustus 68; obervăm, de asemenea, în acest vicus, lipsa
quaestor-ilor. Fig. 4/ 1.
Cele d ouă elemente constitutive din vicus Secundini participau la con ducerea satului, lai păstrându-şi, după Constitutio Antoniniana, drepturile locale admi nis trati ve
şi jur idice.
Aria d e nord-vest a regio Histriae se poa te contura pe baza celor două repere
topografice şi anume, vicus Quintionis, aflat, cum spuneam, în regio, la limita cu
xwpa69, dacă altarul închinat N imfelor de tribul histrian A igikoreis provine d e la
Sinoe şi nu de la Sarighiol 70 şi Nistoreşti, în partea de vest a teritoriului; acolo se afla
proprietatea lui L. Pompeius Valens, una din primele moşii atestate în teritoriul histria n (157 p Chr.), administrată de un mare arendaş (maiorarius), alături de care întâlnim
şi liberţi71 _
Vicus V. .., menţi onat într-o inscripţie din vremea lui Antoninus Pius, descoperită
la Râmn icu de Jos72, se a flă la încrucişarea drumului imperial din centrul provinciei,
cu cel secundar care lega Carsium de Histria, răscruce unde a fost plasată şi o staţie de
beneficiari consulari73_Fig. 4/2.
Ca şi în aşezarea de mai s us, în vicus ... stro sunt atestaţi „ vet[ era ni et c(ives)]

R(omani) [consist]ente[s ... ': fără să ş tim unde se loca lizea ză acest sat74.
De asem enea, nu cu noşteam denu mirea sa tulu i aşezat pe aceeaşi arteră media nă
dobrogeană, la Neatârnarea (corn. I3eidaud), unde un magister viei, lvfaximus...,
dedică un altar lui JOM şi luno Regina în anul 187 p . Chr.75, aşezare unde funcţiona şi
un colegiu de închină tori ai lui Silvamrs, în timpul lui Gordianus III76.
Existenţa unui vicus Buteridavensis (Buteridava) o deducem din cele două pietre
d e hotar cu text repetat, una găsită la Mihai Viteazu (= Sar iurt), unde s-a r putea loca63.

Ibidem, p. 456.
S. Lambrino în M elanges Marouzea u, Paris, 1948, p. 322, nr. 9; ISM, I, nr. 344.
65. S. Lambrino, op. cit., p. 323, nr. 10; ISM, I, nr. 345.
66. V. Pârvan, Histria, VII, p. 96 şi urm., nr. 61; ISM, I, nr. 346.
67. ISM, I, nr. 347; vezi ş i nr. 348.
68. Se. Lambrino, op. cit., p. 324, nr. 13 = ISM, I, nr. 349.
69. S upra, n. 39. Al. Suceveanu, f"',intânele, p. 161.
70. AEM, 17, 1894, p. 88, nr. 12; ISM, I, nr. 333 (Sinoe) .
71.
CIL, III, 12489; ISM, I, nr. 373; D.M.Pippidi, St. CI., 14, 1972, p. 210-213.
72.
CIL, III, 14442; Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 15, 1964, 1, p . 131, nr. 1.
73. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p. 519-525. Vezi şi bi. cos. ate sta ţi la Histria: ISM, I, nr. l37 şi 302.
74. Ibidem, nr. 138.
75. CIL, III, 12487; ISM, I, 368.
76. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 232-233, nr. 24 ş i p. 629, fi g. 75, altar provenit dintr-o a şezare
rurală romană de mari d imensiuni, a flată la S de localitatea Neatâ rnarea; în acel aşi sat a fos t descoperit şi un
capitel doric din sec. I-II p. Chr., ibidem, p. 217, nr. 2 şi p. 610, fig. 27 a.c.
64.
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liza satul 77, iar cea de a doua în zidul cetăţii Histria78, borne puse între pământurile
A1essiei Pudentilla şi ale sătenilor din Buteridava (,,termini positi inter [M]essiam

Pud[ en til]1am {et] vican o[ s] Bu t[ elrida ve[n]ses"79.
Termini au fost fixaţi din porunca gu vernatorului C. Ovinius Tertullus, a cărui
activitate este bine cunoscută în Scythia Minor (198-201 p . Chr.)80, executant fiind M .
Vindius Verianus, prefectul flotei moesice81; opera ţiu nea a fost efectuată manu militari
ca şi în cazul celorlalte două delimită ri cunoscute în Dobrogea.
Intervenţia prefectului în regio Histriae, din centrul miliar de la Noviodunum, se
face ca urmare a sporirii autorităţii flotei în partea de nord a provinciei, în cadrul general de creştere a a u torităţii militare în imperiu, începând cu epoca Severilor.
Existenţa unei aşezări pare a fi marcată atât de stâlpul miliar găsit la Mihai Viteazu
(din vremea lui Diocletian, r escris apoi în timpul lui Constantin)82, cât şi de
exploatarea unor cariere în zona Baia-Mihai Viteazu83. Conform pietrei de hotar
apărute la Mihai Viteazu, limita între terenurile satului Buteridava şi proprieta tea
Messiei Pudentilla trebuie să fi trecut prin preajma acestei localităţi.
De pe drumul litornlului sau din apropierea acestuia, ar mai fi de adăugat,
d escoperirirle făcute în mai multe puncte din raza comunei Ba ia (Haman gia), constând
d in ceramică romană, r esturi de zidărie, m on ed e imperiale romane şi din Tomis, din
timpul Iuliei Domna; nu departe de aid, la Beidaud, a apă rut o monedă emisă de
Histria în timpul lui Septimius Severus84. Un sondaj în punctul „Ceair", situat la 1 ·km
S d e fosta CAP Ceamurlia de Sus (corn. Baia, jud. Tulcea), a eviden ţiat existenţa unei
aşezări rurale romane, cu două nivei uri din sec. III şi IV p. Chr.85. În sfârşit, ca să
rămânem în preajma aceleiaşi căi rutiere, amintim o inscripţie închimtă lui !OM pentru sănă tatea lui M. Aurelius Verus Caesar (139-161), descoperită la Panduru (Po turi),
asemănătoare celor puse în mod obişnuit în sate86.
La Casimcea, prezenţa unui veteran din ala I Dardanorum sau oricum a unor elem ente romane, menţionate într-o inscrip ţie funerară87, pare a fi con firmată de restu l
77.
78.
79.
80.

CIL, lll, 14447; ISM, I, nr. 359. Em. Doruţ iu-B oilă , op. cit., p . 132, nr. 2.
V. Pârvan, Histria, IV, p. 633 şi urm., nr. 30 (= ISM, I, nr. 360).
I.I. Russu, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 75-86. Al. Su ceveanu, Peuce, 2, 1971, p . 155-166.
B.E. Thomasson, Laterculi praesidum, Goteborg, 1984, col. 139, nr. 107. Dilayna Boteva, Lower
Moesia and Thrace in the Roman Imp erial System (A.D. 193-217 /218 (în bulgară), Sofia, (1997), p. 46-88, 331332: C. Ovinius Tertullus (198-201 p „Chr .).
81. D.M. Pippidi, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 553.
82. CIL, III, 14463. Em. Do ruţiu - Bo il ă, op. cit., p. 135, nr. 10; IGLR, nr. 167 (inscri p ţia a, din anul 305;
b, scrisă intre 324-326). Tot la M ihai Viteazu a fost descoperită o bază cu simboluri bacchice, cf. Z. Covaccf,
Po ntica, 31, 1998, p . 167, n. 26. În perimetrul comunei au fost semnalaţi tumuli, vezi Lista m on um entelor
istorice Constanţa, 1997, nr. 297.
83. A. Muraru, Al. Avram, Pontica, 16, 1983, p . 189-215.
84.
C. Moisil, BCMI, 2, 1909, p. 114; BSGR, 32, 1911, p. 90-91; SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 127-128, fig. 15 (4
km N de Baia). E. Oberla nder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 501, nr. 3 şi 4.
85. Sondaj efectuat de Al. Avram şi M. Ciucă în anul 1988, vezi SCIVA, 40, 1989, 3, p . 298, nr. 16
{,,urme de clădiri; vetre, râşniţă, monedă Severi ").
86. D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 593, nr. 69; ISM, I, nr. 367; vezi şi nr. 77, d in aceeaşi perioadă, găsită
tot la Panduru, de provenienţă însă din Histria. R. Vulpe, An. Dobr., 15, 1934, p . 208; idem, H AD, p. 356, n.
1; TIR, L 35, p . 56.
87. V.H. Baumann, SCIV, 22, 1971, 4, p. 597-598, nr. 5; ISM, V, nr. 131:,, ... Vi]ctor v(e)t(eranus) ala(e)
Da?[rdanorum) et ...]tio Valeris"; nr. 132, insc ripţia funerară greacă apărută tot la Casimcea, amintind d e un
membru al tribului Geleontes, probabil din Histria.
;~
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descoperirilor din zonă.
Ne referim la urmele de locu ire din partea de SE a comunei Casimcea, eventual o
villa rustica, dacă o rnportăm la movila apărută la 250 m spre răsă rit, cât mai ales la
urmele d in punctul „ Bulbenci", la aproximativ 1 km N de localitate, piese arhitectonice
(coloană de calcar şi fragment de cornişe), resturi de zidărie, relief votiv al Cavalerului
Trac!38 , care pot marca o al tă fermă , situată la 2,5 km de precedenta, a vând deopotri vă
în aprop iere o movilă funerară. Mai notăm, tot astfel, u n a l treilea punct, ,, La vie", în
SV localităţii, unde au apărut fragmente de monumente fun erare (statuie d e marmură,
leu funerar)89, câ t şi urmele unei aşezări romane identificate pe „Dealul Saxanu lui"90,
la NE de comuna Casim cea, toate dovezi ale unei intense locu iri, după cum nu lipsesc
d escoperiri nici în apropiere, la Sarighiol de Deal91 .
O atenţie specială ne reţine o inscripţie fragmentară d escoperită la Histria, care
con ţine o dedicaţie către Marcus Aurelius pusă de vicus Arcidava92_Fig. 4/3.
Dacă Argedava, menţionată în decretul din Dionysopolis în cinstea lui Acornion93,
se identi fică cu o cetate d in Dobrogea, cum s-a presupus94, am avea nu numai dovada
continuării unei structuri oppidane indigene în epoca romană, d edusă oricum după
toponimu l Arcida va, în globată probabil în marele teritoriu histrian95, ci şi m odelul
orga niză rii sale sub formă de vicus (precum Buteridava, din acelaşi teritoriu).
Ca să revenim la problema limitei dintr e regie Histriae şi teritoriul propriu-zis al
cetăţii - xwpa - aceasta din urmă delimitată probabil de dealurile joase de la Sinoe,
Făntânele, Cogealac şi Vadu96, ne oprim asupra aşezărilor de la Fântânele, aflate în
zona de demarcaţie a mintită.
Mai vechile descoperiri d e la Fântânele (diploma u nui pretor ian lăsat la va tră în
anul 233 p. Chr.97, două reliefuri ale Cavalerului Trac98, moned e99 şi altele), conturau
existenţa unei aşezări rurale, cum au arăta t, dealtfel, şi cercetz.rile de teren privind apeductul histrian 100 şi mai ales săpăturile sistematice în treprinse în raza aces tei localităţi
între 1973-1983, evid enţiate în recenta monog rafie destinată situ luilOl _
În nucleul de aşezare cercetat la 2 km NV de Fântânele, de o par te şi d e alta a unu i
88. A. Opaiţ, Peuce, 6, 1977, p. 187-189, nr. 1; V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 211, nr. 11; p. 217, nr.
1 (fig. 26); p. 221, nr. 17 (şi p. 619 fig. 52).
89. Ibidem, p. 213, nr. 4 (şi p . 605, fig. 16); p. 214, nr. 6 (fig. 18); idem, FRD, p. 77-79, fig. 26; p. 141, n.
254 şi pi. XLVI, 1, 3.
.
90. Em. Alexandrescu, Al. Avram, O. Bounegru, C. Ch iriac, Pontica, 19, 1986, p. 247, nr. 19. Vezi ş i
Lista m onumentelor, 1997, nr. 58-60.
91. . TIR, L 35, p. 63 şi 26.
92. AL Su ceveanu, RRH, 14, 1975, 1, p. 111 -118; lSM, I, nr. 358.
93. G. Mihailov, 1GB, 12, nr. 13, r. 6;,. 'ApyEoavov " şi p . 54.
94. Al. Suceveanu, Thraco-Dacica, 4, 1983, 1-2, p. 45-48. A Rădulescu, Pontic,i, 10, 1977, p. 65-68. ,-\ Jte
puncte de vedere la R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucureşti, 197(·. p . 69-79.
95. Al. Su ceveanu, loc. cit.; idem, AMN, 15, 1978, p . 107-114 (p. 108).
96. Pontica, 19, 1986, p. 249; V. Lungu, O. Bouni:~r,1, AL Avram, Pontica, 23, 1J<;l) , p. 168. n. 16.
97. C. Moisil, BCMI, 2, 1909, 3, p. 113-119; CiL, XVI, nr. 145; !SM, ;, nr. 323: AL Stic('·,ean u, l -: în tiln,·l<'!,
p. 175-179, nr. 1.
98. I. Micu, An. Dobr., 18, 1937, p. 46, n r. 20; C. Scoq.1a:1, C..'avalcrul Trac, Constanţa, 1967, p . 68, nr. :~4;
N. Hampartumian, CCET, IV, p. 57, nr. 53; AL Suceve anu, op. cil., p. 183-184, nr. 4 şi pi. 11 /4.
99. C. Moisil, op. cit., p. 113; TIR, L, 35, p. 42.
100. V. Ca na rache, SCJV, 2, 1951, 2, p. 61-72; idem, Histria, I, Bucureşti , 1954, p. 357-362.
101. Al. Suceveanu, Materiale, 13, O radea, 1979, p. 255-256; idem, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 559-584; idem,
Fântânele, passim.

·
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pârâ u care cu rge către sat, s-au identificat două etape de locuire şi an ume, un prim
nivel din primele trei sferturi ale sec. al II-iea p. Ch r., ilustrat de un fragment de z id din
piatră de şist lega tă cu pământ, gros de 0,70 rn, ţiglă, ceramică romană şi foarte rare
fragmente de vase lucrate cu mâna. Locuirea, reluată după o d istrugere violentă, este
reprezen ta tă conttuctiv asemănăto r, cu precizarea că alături de ceramica roma nă, fină
şi d e uz com u n, amfor e, din prima jumătate a sec. al III-iea p . Chr., reapar şi fragmen te
ceram ice lucrate cu mâna, aşezarea întrerupându-şi brusc existenţa către mijlocul acestui veac102, cum s-a observat şi în a lte locuri din Dobrogea103. Dacă mai adăugăm că
din acelaşi sector mai provin un r elief al lui Sabazios şi un vas de cult de provenieneţă
locală, putem contura mai bin e viaţa religioasă şi a rtistico-meşteşugărească
desfăşura tă în acest sat de colonişti, plasa t probabil în regio Histriae104 _
Cel de al doilea nucleu d e locuire, relativ întins ca şi precedentul, se află chiar în
perim etrul centra l al satului Fâ ntânele, pe valea pârâulu i amintit, care străbate localitatea de la N la S, u nde s-au observat r esturi de ziduri, fragmente a rhitectonice şi
mu ltă ceramică d in sec. II-IV p. Chr.105_
În această aşezare erau captate izvoarele din zonă în baz ine speciale şi .1poi tr ansportată apa potal:Jilă către Histria, prin tr-un apeduct de tipul canalis s tructilis, cercetat
pe traseul spre cetate în mai ml'.lte puncte, pe teritoriul localităţii Fântânele, pe valea
şoselei Cogealac, la nord de Tari verde şi în satul Istria 106; acest specus a funcţionat
p robabil în sec. II-III p . Chr. , concomitent cu alte apedu cte, care aprovizionau ceta tea
Histria din surse difertie (de la Istria şi Cogealac)l07_
În sfârşit, în marea aşezare rura!{t aflată în sudul satului Fâncânele, pe apr::lximativ
25 ha, au fos t observate de-a !unge! p21 râului menţionat, urmele u nor locuinţe, identi-·
ficate arheologic (5) sau aerofotograi'îetric (11), dar şi a lte 6 zone care par a cupr indE·
obiectiv·~ antice, plasate la distanţe de 200-300 m , posibile a rtere rutiere şi tumuli;
locuirea este ilustrată de m ateria lul ceramic preponderent jin sec. II - IV (şi răzleţ din
alte perioade), monede şi alte obiecte108_ Fig. 5.
În principa lul punct invest.igat arheologic, a, nivelul I conţine un complex dom estic
care măsoară 13,70 m (pe laturile de N şi S) şi 6,70 (pe cele de V şi E), compus dintr-o
curte în formă de L (a) şi două încăperi m ici, plasate în colţul de sud-vest (b şic, de 3,40
x 2,40 m) - locuinţele proprietarului - zidur ile fiind construite p este tot din piatră de
şist legată cu pământ, având grosimea de 0,50 - 0,60 m ; 8 baze de coloane, chiar dacă
nu a u fost găsite „in situ", aparţin acestui nivel, ca şi alte câteva fragmente arh itectonice, com p lexul având analogii în ferma de tradiţie elenistică (aşa n umi ta „aisledhou se"), cunoscu tă deopotrîvă în Occid en tul roman, în special în Britannia. După
bogatul m ater ial descoperit, ceram ica de lux (boluri, cupe), cea de u z comun (vase de
bu că tărie, căni de tip Enisala, amfore), opaiţe, dar şi vase lucrate cu mâna, alături de
vase de sticlă, ob iecte d e m etal şi numeroase cărămizi, ţigle şi o lane, construcţia
102.
103.
104.
105.
106.

Ibidem, p. 15-16 şi fig. 1-3; M.V. Angelescu, ibidem, p. 218-219; 220-224, nr. 1-66.
V.H. Baumann, FRD, p. 150.
Al. Suceveanu, op. cit., p. 179-182, nr. 1 şi 2, p. 171.
Ibidem, p. 18-21; p. 190, nr. 1 şip. 191, nr. 1; M. V. Angelescu, ibidem, p. 219, 224-225, nr. 67-73.
V. Canarache, op . cit.; M. Botzan, Apele în viaţa poporului român, Bucureşti, 1984, p. 161-164; Al.
Suceveanu, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 563 şi fig. 2; idem, Fântânele, p. 18-21, fig. 5-8.
107. Al. Avram, O. Bou negru, SCIVA, 37, 1986, 3, p. 262-267; Gh. Papuc, Aprovizionarea cu apă a
cetăţilor vest-pontice în epoca romană şi romană târzie. Teză de doctorat, Consta nţa, 1999, p. 91-101, mss.
108. Al. Su ceveanu, Fântânele, p. 22-38; p. 183-191; M.V. Angelescu, ibidem, p. 225-234, n r. 74-184.
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datează

din sec. al II-lea p. Chr., fiind distrusă violent către sfârşitul acestui veac109_
În prima jumătate a sec. al III-lea, complexul este amplificat, având acum 30 m pe
latura de nord, 11,75 m pe cea de vest şi 6,50 pe cea de est, urmare a restrângerii laturii
de sud; în colţul de sud-vest se construiesc trei încăperi, cu puţin mai mari decât cele
precedente, două (d, e) fiind, probabil, locuinţele proprietarului fermei, iar cea de a
treia (f), o posibilă. intrare; construcţia se măreşte spre est cu alte trei încă.peri cu destinaţie utilitară., eventual bucătărie (g), curte pentru animale (h) şi cămară (i). Noul
complex combină, aşadar, planul construcţiei iniţiale, cu tipul de fermă cu încăpere
transversală (aici g). Şi d e acastâ dată se întâlnsc materiale ceramice de factură romană,
de lux sau de uz comun, semnificative sunt şi 2 fra gmente de vase borcan cu brâu alveolar lucrate însă la roată, nivelul II conţinând deopotrivă. fragmente de sticle de la· ferestre, de vase de sticlă, obiecte de metal, opaiţe şi material tegular; toate aceste
descoperiri, alături de trei monede histriene de la Caracalla, Julia Damna şi Julia
Mammaea, găsite în afara săpăturii, datează complexul, care a aparţinut poate unui
greco-indigen romanizat, în prima jumătate a sec. al III-lea p. Chr., construcţia fiind
distrusă violent către mijlocul acestui veac.
În sfârşit, în faza a lII-a de existenţă a aşezării, asistăm la refacerea fermei amintite
cu câteva adaosuri utilitare, un posibil turn în colţul de NE, nivdul III conţinând şi el
un bogat material ceramic şi numismatic din sec. al IV-lea p. Chr.110 (fazele II - III fiind
surprinse şi în punctul 13 al asezării). Fig. 6, 7 şi 8.
Existenţa doar a corpului de locuit şi a câtorva anexe gospodăreşti absolut necesare
şi lipsa ,aproape în totalitate a compartimentului rustic şi de depozitare, îndreptă.ţese
presupunerea că ne a flăm în faţa unei case (villa) dintr-un vicus, în -::azul de faţă. cel din
·sudul satului F.?mtânele, care alături de cel din centrul acestei Io.::alităţi, d e unde se
asigura una din sursele importante de apă a le cetăţii, se situau probabil în xwpa
Histriei; în cele trei sate prezentate aici, locuitorii aveau preocupări agricole şi
zootehnice, dar şi artizanale şi comerciale11 l.
Existenţa unei aşezări rurale la Cogealac, pe drumul dintre Capidava şi Histria, a
fost presupusă. mai demult, pe baza descoperirilor izolate din zonă, cărora li se adaugă.
şi altele d e dată mai recentă 112_
Cercetările efectua te la Cogealac între 1984-1988 au dus, într-adevăr, la identificarea
a dou ă aşezări de epocă romanăll3_ Prima, situa tă în punctul „Bent", la aproximativ
400 m NE de localitate, pe un mic promontoriu al pârâului Cogealac, a fost întemeiată
în a doua jumătate a sec. al Ii-lea p. Chr., având două faze de locuire. Atât primului
·nivel de viaţă, încadrat în a doua jumătate a sec. al II-lea şi prima parte a sec. a l III-lea
p. Chr., cât şi celui de al doilea, de la sfârşitul sec. al III-lea - începutul sec. al IV-lea p.
Chr., Ie corespund fragmente d e ziduri de locuinţe constru ite di n pia tră de şist verde
legată cu pământ, cu p odele d e lut bătătorit, cât şi materialele ceramice romane de
109. Cf. Al. Suceveanu, op. cit., p. 22-26 şi fig. 12-16.
110. Gh. Poenaru Bordea, ibidem, p. 191 -216, întreprinde o analiză amănunţită, d cos-::bit d e utilă, a circu laţiei

monetare d e la Fântânele

şi

din teritoriul histrian în sec. II-IV p. Chr.

111. Al. Suceveanu, op. cit., p . 26-38; 40-41; 53-55; 110-17[ (pentru fazele ii-HI ale aşezări i şi in gen,eral
pentru semnificaţia acesteia).
112. C. Moisil, BCMI, 3, 1910, p. 141-143. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 432, 581, nr. 3. ISM, I, nr. 3Îl.
Sestertius Traianus, a. 116-117 p. Chr. (Pontica, 23, 1990, p. 229, nr. 65,1) şi den~.i-ius - Conunodus (cf. Gh.
Poenaru Bordea, op. cit., p. 200, n. 26, ultima monedă fi ind găsită in aşezarea descrisă mai jos).
. 113. V. Lungu, O. Bounegru, Al. Avram, Pontica, 23, 1990, p. 161-175.
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diverse forme (castroane, oale, borcane, ulcioare, farfurii, amfore) şi monede.
Aşezarea, situată probabil la limita d intre teritoriul direct al cetăţii şi regio Histriae,
nu a cunoscut ca satele d in jur (Fântânele) şi chiar Histria, o distrugere violentă, prelungindu-şi existenţa până la mijlocul sec. al IV-iea p. Chr .114.
Fără să ne oprim asupra celui de a l doilea sit de la Cogealac, din punctul „Via lui
Ciurea", din prima jumăta te a sec. a l IV-lea p. Chr., amintim doar că în apropierea lui,
tot în marginea de vest a satului, în punctul „La moară", s-a cerceta t o mică por ţiune
dintr-un apeduct din tuburi ceramice, care funcţiona probabil în paralel cu un apeduct
tip canalis structilis, aprovizionând, ca şi cel de la Fân tânele, Histria, cu apă potabilă în
epoca romană 11 5.
Despre exist enţa unei aşezări rurale (Kwµ n) la Istria (Caranasuf) a flăm din
inscripţia pusă de Dionysios şi Herodoros, fiii lui Sa ty rion, şi Artemidoros al lui
Dionysios, care au ridicat, cu propria cheltuială şi spre folosinţa sa tului "To epyov Tov
6:!31Topiov", ,,ca mulţumită pentru alegerea lor ca magistraţi" (viîep
µay10Tp c:nns)"116 Se adaugă, a p oi, tot din localita tea Istria, un fragment d e inscripţie
funerară l a tină117, două reliefuri cu un vădit carcater rustic11 8, monede şi alte câ teva
obiecte recuperate recent, care pot proveni din siturile romane din zonă 119.
Ne referim la aşezarea situată la 2 km SV de localitate, pe dealul Is trieil20, cât şi la
cea, de mai mici dimensiuni, aflată la 1,5 km SSS d e satul Istria şi 200 V de lacul cu
acelaşi nume, numită convenţional Histria /3, cerceta tă în ~982-1983121 . Locuirea începe
aici în prima j umătate a sei:. al II-iea p. Chr., urmează apoi un al doilea nivel din sec.
al III-iea p. Chr., căruia îi corespund d0uă locuinţe cu ziduri din pietre de şist legate cu
pământ, de formă recta ngulare'\ (unct de 5 x 3 m), preponderentă fiind ceramica provincial-rom.ină, fără să lipsească cea d e factură getică 122 (fig . 9). După urmele de arsură
înregistra te, aşezarea a fost distrusă probabil cu prilejul invaziilor carpo-gotice de la
mijocul sec. a l III-lea, odată cu cetatea123, locuirea fiind relua tă apoi că tre sfârşiti.:l
aceluiaşi secol, până la mijlocul veacului următor.
Din epoca romană timpur ie, mai notăm u rme s poradice pe malul lacului Sinoe, la
1-2 km nord de valul care d elimitează necropola tumula ră a His triei, cât şi o mică
aşezare rura lă pe malul d e vest al lacului Istria, la 1,5 km N-NV de Histria-pod, notată
Histria a 124.
Pe baza fotogra fiilor aeriene s-au putu t identifica unele drumuri, care plecau în

114. Ibidem, p. 168. !id em, CCA 1983-1992, Bucureşti , 1997, p . 47-48. În perimetrul întregii comune
Cogealac s-au observat tumuli, vezi Lista monumentelor, 1997, nr. 86.
115. Al. Avram, O. Bounegru, op. cit.
116. D.M. Pippidi, ISM, I, nr. 365: ,,Cei trei foşti m agistra ţ i (erau) cu multă probabilitate doi magistri
viei şi un quaestor ..."; tot acolo despre al31Twp1ov , ca tra nscrie re a cuvântului latin abitorium.
11 7.
118.
119.
120.

Ibidem, nr. 365 ş ip. 474-478.

G. Bordenache, Sculture grecl1e e romane, p. 65, nr. 118. A. Aricescu, într-o lucrare rămasă în mss.
Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, Pontica, 18, 1985, p. 113 şi urm.
V. Canarache, SCIV, 2, 1951, 1, p. 156 (pi. VI); 2, p. 71-72, p. 64; Gh . Papuc, Pontica, 30, 1997, p. 239
(apeduct ceramic care prelua apa din zona Istria şi se î ndreaptă s pre ceta te, fiind observat pe aproape 7 km).
121. V. Lungu, O. Bouneg ru, Al. Avram, Pontica, 17, 1984, p. 85-100.
122. !idem, CCA 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 47, B, u nde se remarcă orientarea id entică a celor d ou ă
locuinţe, care ar putea, eventual, corespunde loturilor agrare.
123. D.M. Pippidi, ISM, I, p. 301. Al. Suceveanu, Dacia, 13, 1969, p. 340 şi urm.
124. Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, op. cit., p . 115-116, fig. 1 şip. 122, fig. 6.
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rază spre teritoriul rural, cum am s pus mai sus, de pe malul vestic a l lacului H is tria,
către Fântânele, prin nordul satului Istria sau p rin sudul acestuia, că tre Tariverd e, pre-

cu m şi spre sud, către Nuntaşi şi Săcele125, căi de acces a că ror vechime trebuie ra p orta tă la tum ulii care le mărgi neau.
Urme de construcţii antice au fost semnala te la 1 km nord d e Băile Nuntaşi, iar la
300 m SV de sa tul Nuntaşi, o aşezare romană timpurie, observa tă pe o mică înălţime,
cu o mare concen trare de fragmente ceramice şi d e sticlă romane (sec. II-III p . C hr.),
ţigle, olane şi p ietre, din raza locali tă ţii fiind cunoscu te monede imperia le şi bizanti ne
şi urme a le ap edu ctului cetăţii Histria126.
La Tariverde, nu ne oprim asupra cunoscu tei aşezări greco-indigen e, unde s tratul
roman este să rac în conţinut, se întâ ln eşte sp oradic, fiind documenta t prin resturi d e
ziduri, câteva m onede, fragmente ceramice, neputând fi vorba d e o locuire intensă,
poate nici chiar de una perma nentă127 , ci a mintim al te două locuiri identifica te prin
cercetări de su p ra fa ţă. Este vorba d e aşeza rea g reco-in d igenă ş i romană, s i tua tă la 100
m NE de p odul şoselei naţionale Consta n ţa-Tulcea, din dreptul locali tăţii Tariverde,
unde s-a observat cera mică romană ti m purie, inclu siv de lu x şi locuirea romană timpurie de la 800 m est de podul menţionat, tot pe ma lul drept al pârâu lui Duingi
(Nuntaşi), unde s-au înregis trat urme de zid uri, ţigle, frag mente ceramice, p e u n spaţiu
restrâns128; din localita tea Ta1i verde şi împrejuri mi provin trei moned e histriene em ise
pentru Crispina şi Julia Mammaea (2), moned e imperiale de la Nero, Hadria nus,
Cara calla şi Severus A lexander1 29 şi două descop eriri epigrafice izola te.*
Nu ştim cum era a d ministrat teritc riul orăşenesc; deşi impă rţirea sa pe triburi130 nu
este dovedită în mod expres, ne-o su gerează altarul închina t Nim felor de tribul h istrian Aigikoreis, găsit p robabil la Sinoe, şi cel pentru Zeus Ombrimos, pus de tribul
A rgadeis131, ambele adresate unor divinităţi agreste.
Spre deosebire d e zona din p reajma cetăţii, intens locu ită, pe linia de vest a teritoriu lu i histrian, marcată de râul Casimcea (Calabaeus), locuirea d e epocă romană timp urie este mai sporad~că132, urma re poate a caracterulu i mai pu ţi n accesib il al zonei,
cât şi a colon izării romane concentrate în câteva sa te mai imp or tan te d in regio Histriae.
Aşezarea romană depista tă la Nistoreşti, la 200 m N de sa t133, trebuie să fi făcut
parte din regia Histriae, dacă luăm în considerare inscripţia lu i L. Pom peius Valens
găsită în aceeaş i localita te.

125. Em. Doruţiu -Boilă, Peuce, 2, 1971, p. 43.
126. Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, op. cit., p. 116-118, fig. 3 şi p. 122, fig. 6; p. 123, punctele 9 si
11 . TIR, L 35, p . 54; vezi şi Pontica, 8, 1975, p. 191, nr. 34 şi rezerva exprima tă de Gh. Poenaru Bordea, op.
cit., p. 198.
127. C. Preda, Pontica, 5, 1972, p. 77-88 (bibliografia). Vezi ş i Al. Suceveanu, Fii11ta11ei1::, p. 163 (un ultim
nivel databil în sec. I p. Chr.)
128. Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, op. cit., p .

118, fig. 3, p. 117 ş i

p.

12--1;

TIR, L

35, p. 70

( i nscripţie g reacă).

129. M. Munteanu, R. Ocheşeanu, Pontica, 8, 1975, p. 203-204, nr. 49, 1-3 şi 49 a, notele 70-71. Cit.
Poenaru Bord ea, op. cit., p . 199, n. 15-18, adaugă doi sesterţ i inediţi, unul de la Nero ş i altul de la Hadl'ian,
tot d e la Tariverde.
Infra nota 142. Ada ugă, TIR, L 35, p . 71.
130. B. Gerov, Vestigia, 17, 1973, p. 493; Al. Sucevea nu, VEDR, p. 43-44, n. 132; idem, Fântânele, p. 161.
131. ISM, I, nr. 333 şi 334. Vezi ş i JSM, V, nr. 132 (Casimcea), fără a putea fi rapo rtată în vreun fel la teritoriul orăşen esc.
132. Em. Alexandrescu, Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, Po ntica, 19, 1986, p. 249.
133. Lista m onumentelor, 1997, nr. 308 (sec. I-IV) şi nr. 309 (aşeza re a fla tă la 1,5-1,7 km. N d e sat, sec.
III-IV, despre care vezi şi Pontica 19, 1986, p. 247, nr. 17). De la N i storeşti, ISM, I, nr. 373.
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La Grădina, urmelor romane semnalate mai demult li se adaugă descoperiri de
monede izolate134, cât şi identificarea la 500 m SV de sat a unei aşezări romane
târzii 135, după cum de la Cheia136, reţinem d oar locuirea sporadică de epocă romană
din peşterile Baba şi Soci137_
Cele două inscripţii rupestre de la Casian (Şeremet), ,, "Opot Kamavwv Kal
onnAovxa" şi ,, "Opot Kamavwv OiTrJAovxwv"138, au fost considerate mai întâi ca
pietre de hotar ale unui vicus Casianus (-i sau Casianum), întins pe podişul înalt dintre Esteru (Târguşor), Pazarlia şi Valea Casimcei, dar şi dovezi ale existenţei peşterilor
de caracter religios139; ulterior inscripţiile au fost interpreta te ca limite ale unui sanctuar, de forma unui a mfiteatru natural, loc unde era adorat Zeus Casios140_
În sfârşit, potrivit unei păreri mai noi, inscripţiile reprezintă linia de demarcaţie între
Kao(o)tava şi L TTT)Aovxa (aceasta din urmă denumită astfel după numeroasele peş teri
din zonă)1 41, ipoteză susţinută de apariţia la Tariverde a unei borne pe care apar ambele
denumiri: KACIANA şi CTIH/\/\OYXA1 42 (fig. 10/2-3) . Chiar dacă la Casian nu s-au
găsit urme romane în imediata apropiere a amfiteatrului", cele ma i apropiate aşezări
fiind cele de la 2 km NV de acesta143 şi de la Gura Dobrogei144, întrucât inscripţiile
rupestre erau pietre de hotar, vatra asezărilor se putea afla în altă parte.
Cu toate acestea întrebarea „sa t" sau „sanctuar " la Casian mai stăruie ;ncă 145, fiind
mai sigură deci existenţa corr.uni tăţii săteşti a casienilor, pe când destinaţia reală a
peşterii(-ilor)l46 din zonă râma.ne mai greu de p recizat.
11

134. O monedă de bronz d e la Traianus şi 2 sesterţi de la Antoninus Pius (150 p. Chr.) au fost recupede A. Bardac de la Grădina (identificare A. Vertan, vezi Pontica, 23, 1990, p. 229, nr. 70).
135. Pontica, 19, 1986, p. 247, nr. E, n.10; Materiale, 6, 1959, p. 49; Lista m onumentelor, 1997, nr. 227:
în perimetrul localităţii Grăd ina, ansamblu de tvmuli.
136. V. Părvan, Ulmetum, 1, p. 582, n. 7 (monedă Histria). A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 25, 1992, p.
386, nr. 1410: sestertius de la Hadrianus.
137. C.S. Nicolăescu-Pl opşor, Al. Pă unesc u, N. Ha rţuch i, Materiale, 6, 1959, p. 48.
138. D.M. Pippidi, ISM, I, p. 481-483, nr. 369-370 (bibliografia p roblemei); autorul traduce prima
i nscripţie „Hotarele casienilor şi peş tera", iar pe cea de a d oua „Hotarul casienilor deţinători (sau locuitori)
ai peş ter ilor". Insc ri pţiile se afl ă 1,5 km S-V de sahil Casian.
139. Cf. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p. 532-538, 549-550 şi pi. XI-XIV.
140. R. Vu lpe, Epigraphica. Travaux dedies au VJfc Congres international d 'epig raphie grecque et
latine (Co11stai1tza 9-15 septembre 1977), Bucureşt i, 1977, p . 113-130.
141. N. Gostar, Dacia, N.S., 24,. 1980, p. 311-314.
142. M. Bărbu lescu-Munteanu, Pontica, 11, 1978, p. 132-135. N. Gostar, loc. cit.; Al. Suceveanu, op. cit.,
p. 168, observă că noua lectură ar implica existenţa unui sat grecesc in regia Histriae, ceea ce nu-i lipsit de
obiecţi uni. D.M. Pippidi, ISM, I, nr. 372 citea: Kamava/LnnAouxa (,,Peştera casiană") sau „a casienilor"
sau „de pe teritoriul casienilor", lipsind „cuvântul epos sau opo1 , care ar fi trebuit să definească funcţiunea
bornei"; a ceastă interpretare confirmă ex i stenţa unei singure comuni tăţi, a casienilor.
143. Periegeză întreprinsă de C. C hera şi V. Lungu în anul 1989; aşezare ele nistică şi romană timpurie.
144. Pontica, 19, 1986, p . 244, nr. 5 (aşezare aflată pe malul stâng al pârâului Gura Dobrogei, la confluenţa acestuia cu râul Casimcea). Adaugă şi aşezarea timpurie semnalată între Gura Dobrogei şi Tariverde,
pe ambele părţi ale şosele i, cf. Lista monumentelor, 1997, nr. 87.
145. Al. Suceveanu, VEDR, p. 45; i<lem, Dacia, N.S., 32, 1988, p. 167.
146. D.M. Pippidi, ISM, I, p. 481-482: onfJAouxa "(probabil formă popul ară pentru onfJAuyţ , ace.
onfJAuyya , de unde lat. spelunca), cu înţelesul de „peşteră", ,,cavernă", însemnând „o anumită grotă",
faimoasă, din ansamblul peşterilor de pe Valea Casimcei. Inscripţia semnala trecătorilor vecinătatea cavernei
(poate loc d e cult), atrăgând totodată a ten ţia asupra limitelor comunităţii casienilor (eventual ale pămă nturilor
lor)": "LTIT)Aouxo1 - ,,deţinătorii" sau „proprietarii peş terii", mai curând decât locuitorii acesteia, cum s-ar
putea de asemeni presupune". Vezi observaţii mai recente asupra zonei in Pontica, 19, 1986, p. 244. n. 7.
raţ i
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Descoperirile mai vechi de la Palazu Mic, mai dificil de verificat1 47, sunt completate
de urmele aşezării de la 1,5 km N de localitate, punctul „Valea Seacă"1 4 8 şi, în general,
de materialele găsite în perimetrul localităţii, între care doi stâlpi miliari1 49, proveniţi
probabil de pe drumul litoralului, care înconjura, se pare, lacul Taşaul pe la N-NV1S0_
Intr-adevăr, seria de descoperiri de pe ţărmurile lacului Taşaul pledează în acest sens, ne
referim aici la urmele de la Piatra151, respectiv, la aşezarea din punctul „Ră ţărie", de
epocă elenistică152 şi romană; aceasta din urmă este ilustrată de un bogat material
ceramic din sec. I-IV p. Chr., dar şi de zidu rile unor construcţii lucrate din blochete de
calcar, exploatat chiar la NV acestui lac153, la care adăugăm câteva descoperiri izolate: o
inscripţie greacă, un fragment de relief votiv, un sestertius de la Traianus1 54_ Fig. 14/1.
Revenind la aşezăril e dezvoltate pe drumul litoralului, ne oprim asupra celei de la
Săcele (Peletlia), a că rei existenţă o deducem pe baza câtorva descoperiri izolate, în
special un stâlp miliar din anul 200 p . Chr., dar şi o dedicaţie în limba greacă
Cavalerului Trac, opaiţe şi monede din sec. II-III p. Chr.155. O aşezare de epocă romană
timpurie a fost depistată în urma unei periegeze, la 300 m SE de Săcele, p e un promontoriu, unde s-au observat numeroase fragmente ceramice, cărâmizi şi pietre. La aproximativ 400 m V de Traian, s-au găsit fragmente ceramice elenistice şi romane, pe o
suprafaţă relativ mare, iar la 1,5 km S de acest cătun, o locuire de epocă romană timpurie, unde au apă rut şi fragmente ceramice getice156.
În ansamblul descoperirilor de la Vadu (Caraharman)157, două inscripţii aparţin
unor persoane antrenate în comerţul maritiml58, de aici şi părerea că aşezarea a
devenit loc de escală, în urma înnisipării progresive a portului histrian159, fapt mai
greu de dovedit, deoarece piesele amintite par a proveni mai degrabă d in Histria 160, ca
dealtfel şi a lte m onumente d e la Vadu 161.
Cu toate acestea, monedele descoperite in raza localităţii Vadu, a cât imperiale din
prima jumă tate a sec. al III-lea p . Chr., cât şi emise în provincie, la His tria şi Tomis sau
147. Gr. Tocilescu, Mss., 5132, f. 45; RA, 9, 1887, p. 71: ,,basorelief a l lui Hercules", ,,templu al
Minervei"? cf. TJR, L 35, p. 56.
148. Pontico, 19, 1986, p. 243, n. 4. Lista monumentelor, 1997,.nr. 323 (Punctul „La pământul galben",
1 km. N-V de podul şose lei Constanţa - Tulcea, aşezare d in sec. I-III).
149. Unul dintre stâlpi este din perioada Tetrarhiei, iar cel de al doilea nu păstrează i nscripţia (piese
inedite aflate în colecţia W. Winsoşe nschi de la Mihail Kogălniceanu).
150. Al. Suceveanu, VEDR, fig. 3, harta a doua. Împotrivă, A. Aricescu, Pontica, 18, 1975, p. 321, n. 46.
151. TIR, L 35, p. 58. M. Munteanu, Pontica, 8, 1975, p. 391-394; infra, n. 209 (cap. II).
152. M. Irimia, Pontica, 13, 1980, p. 102-103, nr. 14.
153. A. Rădu l escu, Pontica, 5, 1972, harta. A. Muraru, AL Avram, Pontica, 16, 1983, p. 191. Cr. Matei,
Pontica, 19, 1986, p. 255-263, pl. I-V.
154. M. Munteanu, R. Oheşeanu, Pontica, 8, 1975, p. 200, nr. 37, 1.
155. CIL, III, 14461 (stâlp men ţionat eronat şi la Aegysslls, vezi M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica,
24, 1991, p. 125, n. 3). ISM, I, nr. 357. C. Iconomu, Opaiţe, p. 11 8, nr. 625. Pontica, 8, 1975, p. 202, nr. 44, 1:
Tomis-Geta, a. 209-210/11.
·
156. Al. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, Pontica, 20, 1987, p. 331-332. în perimetrnl satului Traian au
fost observaţi tumuli, vezi Lista monllmentelor, 1997, nr. 377.
157. TIR, L 35, p. 76. ISM, I, p. 463-469, nr. 350-356.
158. Ibidem, nr. 353 şi 356. O. Bounegru, Istros, 1, 1980, p. 183-184, nr. 2 şi pi. I, 2.
159. D.M. Pippidi, ContribuţiP., p. 35-38. Al. Suceveanu, VEDR, p. 114-118.
160. O. Bounegru, St. C I., 21, 1983, p . 61.
161. ISM, I, nr. 54.
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în centre mai depărtate, Nicaea (Bythinia) şi Caesarea (Cappadocia)162 atrag atenţia
asupra importanţei comerciale a acestui loc.
într-adevăr, la cca. 2 km N-NV de Vadu, în punctul „Pepinieră", a fost semnalată
cu prilejul periegezei amintite mai sus, o întinsă aşezare rurală , pe o suprafaţă de 400
x 150 m de-a lungul Bălţii Vadu, unde s-au observa t fragmente ceramice romane, ţigle,
olane, râşniţă, pietre, conturându-se, astfel, în acest loc, un important vicus163.
Amintim, de asemenea, aşezarea grecească de pe promotoriul Ghiaurchioi164, de
unde nu lipsesc obiecte romane165, necropola tumulară din V localităţii, cât şi urmele
observate la SV de Vadu, în vechiul cimitir turcesc, cele mai multe pietre fiind aduse
aici de la Histria166_
Dintre inscripţiile găsite la Vadu, unele par a aparţine unor persoane s tabilite mai
degrabă în xwpa, în schimb satele atestate epigrafie, precum vicus Parsa] ... şi vicus
C. .. cos, menţionate pe o piatră terminală167 şi eventual vicus Celeris, par plasate mai
firesc în regia, putându-se identifica cu unele din punctele locuite la Vadu, în special
cel de la "Pepinieră". Fig. 2.
„Ruine considerabile" au fost menţionate şi la Corbu, încă din secolul trecut, de fapt
numeroase fragmente a'rhitectonice şi epigrafice, unele aduse din ·Histria (sau poate
Tomis) 168, altele provenind din această aşezare; ne referim la trei stâlpi miliari, unul
din anul 237 p. Chr. 169, iar alţi doi din vremea Tetrarhiei (293-305), o piesă fiind
rescrisă în vremea lui Iulian (360-363)170, toate dovezi ale refacerii drumului în preajma acestui vicus, de unde nu lipsesc nici descoperiri epigrafice, sculpturale171 şi monetare172_ Notăm, dealtfel, existenţa câ torva puncte cu urme de epocă romană şi
anume, la 500 m V de Corbu de Sus, c aşezare d in perioada romană timpurie, de mici
dimensiuni, cu numeroase fragmente ceramice romane (boluri, ulcioare, opaiţe, terra
sigillata) şi mai rare getice, apoi locuiri de epocă târzie, în special întinsa aşezare d e la
2,5 km NV şi alte două puncte cu urme romanE·, în perimetrul comunei Corbu fiind
semnalaţi şi tumuli173_ Fig. 34/3.
Pe un stâlp miliar din anul 134 p. Chr., descoperit la Tomis, figurează distanţa d e
XXVII m.p. de la Tres Protomae174, fără să avem vreo informaţie asupra direcţiei în

162. M. Munteanu, R. Ocheşea nu, Pontica, 8, 1975, p. 205-207, nr. 54 (1-9). Gh. Poenaru-Bordea la AL
Suceveanu, Fântânele, p. 199, n.14.
163. Pontica, 20, 1987, p. 300-331. În Lista monumentelor, 1997, nr. 386 şi 387 sunt amintite şi aşezările
romane de la 5 km. N-E de Vadu, pe malul insulei Chituc şi de de la 2 km. S de sat, în punctul „Bardalia".
164. M. lrimia, Pontica, 13, 1980, p. 67, n. 7.
165. G. Custurea, C. Chera, Raport la Sesiunea naţională de rapoarte, Ploieşti, 1983.
166. Pontica, 20, 1987, p. 329-330 şi fig. 2-3. TIR, L 35, p. 76. Adaugă şi un portret al împăratu lui
Antoninus Pius provenit probabil dintr-un atelier tomitan, cf. z. Covacef, Pontica, 23, 1990, p. 135-136, nr. 3
ş i pi. 2/3.
167. CIL, 1II, 12488 =JSM, I, nr. 350: ,,{fines] t[e/r]rae vic[i]/PARSAL ... [fi)nes ter/[ra]e viei/ C ... cos ... ".
168. D.M. Pippidi, St. CI., 9, 1967, p. 230-232; ISM, I, nr. 366.
169. CIL, Ill, 14462 = ISM, nr. 321. Em. Doruţiu, SCIV, 15, 1964, p. 133, nr. 9.
170. CIL, III, 7614 =IGLR, nr. 82. M. Bărbulescu, A. Căteia, Pontica, 30, 1977, p. 190 ş i urm., nr. 3, fig. 6.
171. ISM, I, 366 (fragment de altar votiv, 220 p. Chr.). Două reliefuri, unul dionysiac şi altul al
Cavalerilor Danubieni, provin tot de la Corbu, infra, n. 174 şi 455, cap. IV.
172. Pontica, 6, 1973, p. 538, nr. 133 (Tomis: Gordianus III).
173. Pontica, 20, 1987, p. 333-336, fig. 6. M. lrimia, Pontica, 13, 1980, p. 89 şi urm., nr. 8. Lista monumentelor, 1997, nr. 183, 185-186.
174. CIL, III, 7613; ISM, II, nr. 53.
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căutată această localitate. Tres Protomae s-ar putea situa pe drumul
Tomis-Histria, iar dista nţa de 27 m.p. (39, 933) km) ar corespunde eventual cu
depă rtarea dintre Tomis şi ruinele d e la N de Corbu de Jos.175
Apariţia celor trei s tâlpi miliari la Corbu, subliniază importanţa rutieră a acestui
punct, care s-ar putea identifica cu Tres Protomae, de plasat în regio Histriae, cu atât
mai mult cu cât nici celelalte propuneri de localizare a acestei aşezări nu sunt confirmate până acum de vreo a ltă descoperire epigrafică 1 76_
Ne oprim, în sfâ rşit, asupra a două sate, care se aflau probabil tot în mar ginea de
sud a teritoriului histrian: X6pa Llcxyet177, ai cărei locuitori se plâng guvernatorului
Iulius Severus (160 p. Chr)178 de sarcinile grele ce cădeau asupra lor, în urma
vecinătă ţii satului cu drumul public „TTJV Kw[µriv] napa TTJV OT]µoof[av ooov]". În
frun tea aşezării stătea u doi µay10TpCXT01, în anul redactării plângerii, Artemidoros al
lui Ariston şi Mikkos al lui Gaius179. Fig. 10/ 1.
Sătenii din Chora Dagei îşi cer drepturile, cum au procedat mai înainte, în vremea
lui Antonius Hiberus (137-1 40/1)180, ,,cei din aşa numitul Turn al Jailor (Aa·iKOS
n vpyos) ,,de unde pornea a ltădată acelaşi drum p ublic' 11 81, foa rte probabil cel de pe
litora l; ambele formaţiuni administrative, adresandu-se direct gu vernatorului, erau situate mai firesc în regia Histriae182_

care trebuie

Teritoriul Tomisului

Tomis-ul, anexat definitiv, ca şi celalall.e oraşe vest-pontice, în vremea lui Augustus
(un terminus ante quem îl constituie exilul p oetului Ovidiu)183 a primit statut d e civitas foed era ta, dacă nu de civitas libera184.
Lăsâ nd la o parte şi alte asp ecte care a r putea marca o uşoară preeminenţă a cetăţii
Tomis încă din perioada amintită, să menţionă m indicaţia din h otărnicia histriană,
potrivit cărei a guvernatorul Tullius Geminus (47-50 p. C hr.) îi primise p e solii his trieni
la Tomis 185, devenit poate reşedinţa gu vernatorului provinciei M oesia, în acest caz
sigur civitas libera 186.
Importanţa cetăţii în sec. al II-lea p. Chr este dovedită d e asumarea titlului de
175.
176.
177.
178.

A. Aricescu, Armata, p. 146-148; idem, Pontica, 8, 1975, p. 325-326.
M. Bărbulcscu, A. Câteia, Pontica, 31, 1988, p. 121.
ISM, I, n r. 378.
Pentru numele guvernatorului,probabil L. Iulius Statilius Severus (159-160 p. Chr.), vezi B.E.
Thomasson, Laterculi praesidum, col. 135, nr. 88-90. Em. Doruţiu-Boi l ă, SCIVA, 40, 1989, 4, p. 344-348.
179. ISM, I, nr. 378, C, r. 22-254: i:rrl µ[ay]t Tpa Twv/'ApTEµtowpou ' ApiaTC.0vos/rn1 MiKKOU raiou şi
p. 496.
180. Ibidem, r. 19 şi p. 495 B.E. Thomasson, op. cit., col. 133, nr. 79.
181. ISM, I, nr. 378, B, e. 11-1 4: "o[i] EK TOV Aeyo/µev[oJu /\al"KOV TTupyou oNev WOEUETO aUTT]

ii on/µooia 686s To rrpwTo v . ..."
182. -Al. Suceveanu, RRH, 13, 1974, 2, p. 229. n. 60; idem, VEDR, p. 45.
183. N. Lascu în voi. Publius Ovidius Naso, Bucureşti , 1957, p. 176-191. D.M. Pippidi, DJD, 1, p. 293 şi
urm.

184. Em. Doruţiu-Boilă, Dacia, 19, 1975, p. 151-160. D.M. Pippidi, op. dt., p . 279-280.
185. Idem, Contribuţi11, p. 353-355, r. 53-56, p. 377-378.
186. J. Marqu ard t, Organisa tion de l'Emp ire Romain, I, Paris, 1889, p . 108. Al. Suceveanu, Pontica, 8,
1975, p . 115-1 24, crede că i-a fost retras oraşului statutul de civitas libera de că tre Vespasianus, care a procedat astfel cu unele cetăţi (cf. Suetonius, Vesp., VIII, 4 etc.), bazat pe exis tenţa la Tomis a unei garnizoane, la
sfă rşitul sec. I - începtutul sec. II, oraşul redobând indu-ş i libertatea probabil în vremea lui Hadrianus, numit
într-o i nsci p ţie tomita nă 'EAev~[ep1os] (ISM, II, 47).
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Metropolă a Pontului Stâng187, de noua sa calitate de capitală a Comunităţii pontice.

În epoca romană oraşul îşi păstrează organizarea internă tradiţională, în frunte cu
sfatul şi adunarea ( [3ovAri KO\ onµos ToµElTWV) precum şi celelalte magistraturi (unele
continuă cu aspect modificat)l88_ Fig.11 / 1.
Fără ca prezenţa militară la Tomis să fie pe deplin lămurită, se conturează existenţa
unei garnizoane la sfârşitul sec. Ip. Chr., probabil chiar începând cu Vespasian, până
la Traian, prin inscripţiile militarilor activi din cohortele I Fla via Commagenorum189 şi
VII Gallorum190, iar din vremea lui Marcus A urelius şi ulterior, au acţionat în zonă o
serie de trup e, între care ala I Flavia Gaetulorum, cohors I Cilicum şi altele 191 (fig.
11 /3) . Aria de acţiune a legiunii a V-a Macedonica de la Troesmis a cuprins deopotrivă
oraşele de pe litoralul vest-pontic, iar după p lecarea acesteia în Dacia, zona va fi
supravegheată de legiunea a XI-a Claudia 192.
În cazul cetăţii Tomis, nu cunoaşteam hotărnicia prin care s-a s tabilit întinderea
reală a teritoriului193 şi m odul său d e organizare. În conformitate cu sta tutul de civitas libera, Tomis-ul trebuie să fi avut o posesiune deplină asupra teritoriului, deşi,
prezenţa unor veterani, cât şi a unor cives Romani consistentes, d emonstrează p ermanenta intervenţie a statului roman, indifernt de statutul juridic al cetăţii.
În imediata apropiere a oraşului antic era s ituat probabil vicus Turris Muca[poreos
sau -traleos]194, loca:izat, pe baza unei inscripţii latine, în cartierul Anadolchioi din
Constanţa,

sat care, potrivit statutului, trebuia să aibă propriul său teritoriu, fapt
explicabil, p oate, prin data târzie a inscripţiei (sec. a l III-iea p. Chr.) 195.
În vicus Turris Muca .. . întâlnim o comunita te de [ci]ves Roman[i] e[t] Lae [consi]-

st[ entes}", având în frunte doi magistri196, C. lanuarius şi Herculanus, care vor fi
reprezentat, iniţial, cele două elem ente care intrau în co mponenţa satului.
În cartierul Anadolchioi d in Constanţa au fost găsite şi alte câteva inscripţii greceşti
şi latine, cele mai multe provenite din Tomis 197, ca şi unele piese arhitectonice.
Un s tâlp miliar descoperit în acelaşi cartier, aflat, se pare, pe locul său din vechime,
datează din a nul 200 p. Chr. 198, la fel ca alte nouă milliaria d e p e teritoriul Dobrogei,
dovadă concludentă a refacerii drumurilor provinciei prin grija gu vernatorului C.
Ovinius Tertullus (198-201 p . Chr) 199. Fig. 13/2-3.
Pe miliarul de la Constanţa figurează II m.p. (=2,958), distanţă care corespunde
187.
188.
189.
nr. 29.
190.
191.

Vezi ISM, II, nr. 54 (bibliografia). Ada ugă M. Barbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 30, 1997, p. 167-174.
I. Stoian, Tomitana, p. 75 şi urm.; p. 147-185.
V. Pârvan, AA, 29, 1914, col. 433-434; ISM, II, nr. 176; C.C. Petolescu , SCIVA, 46, 1995, 3-4, p. 249,

CIL, III, 7548; ISM, II, nr. 177; I. Benes, Auxilia romana in Moesia atque in Dacia, Praga, 1978, p. 55.
CIL, III, 7557; ISM, II, nr. 247, 127, 345, 452 etc. A. Aricescu, Armata, p. 34, 52, 58, 69, 99 etc.; idem,
Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 239-248. Al. Suceveanu, BJ, 192, 1992, p. 216-217; idem, Pontica, 31, 1998, p.
109-114, nr. I.
192. Idem, RRH, 20, 1981, p. 606. A. Aricescu, op. cit., p. 104.
193. Memnon, FGr. Hist., III, B, p . 247-248, 13 (21).
194. Em Doruţiu- Boil ă, SCIVA, 26, 1974, 2, p. 219-224.
195. CIL, III, 7533; ISM, li, nr. 141 (bibliografia p roblemei).
196. Ibidem. I.I. Russu, SCIV, 10, 1959, 1, p. 139-140.
197. ISM, li, nr. 12, 22, 46, 56, 60,426. Pot proveni din mediul rural şi nr. 214 şi 223 (sec. II p. Chr.).
· 198. M. Bărbulescu-Munteanu, A. Rădulescu, Pontica, 3, 1980, p. 140-148.
'
199. lidem, Pontica, 24, 1991, p. 123-126, nr. 1. Vezi supra n. 80.
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aproximativ cu depă rtarea la care a fost găsit stâlpul faţă de cetatea Tomis. Borna miliară era plasată la nord de oraş, marcând probabil porţiunea de drum refăcută între
Tomis şi cea mai apropiată localitate, spre NV, vicus Turris Muca ...
Pentru localizarea acestei aşezări în cartierul Anadolchioi ar pleda şi alte
d escop eriri din zonă: ziduri, fragm en te de marmuă şi de apeduct200, de vase ceramice
şi de sticlă; două inele d e argint purtând inscripţia „Derzo': cât şi opaiţe lucrate cu
mâna201, pot proveni însă din m orminte.
În sfârşit, un tezaur de d enari imperiali şi mai ales monede coloniale greceşti emise
de Tomis şi de alte şapte centre, între Marcus Aurelius şi Severus Alexander, găsit în
punctul „G răniceri"202, completează seria descoperirilor din zonă.
În sudul cartierului Anadolchioi au apărut ocazional morminte de epocă romană
timpurie, un sarcofag (în curtea Academiei de Marină)203, care confi rmă existenţa unei
necropole de inhumaţie din sec. II-lll p. Chr., ce poate fi pusă în legătură cu aşezarea
din apropiere - vicus Turris Muca ...., cu proprietarii izolaţi stabili ţi în împrejurimile
cetăţii Tomis, dar şi cu locuitorii acesteia.
Un exemplu asemănător l-ar putea constitui m ormâ ntul d ublu d e inhumaţie
descoperit pe istmul dintre lacul Tăbăcăriei şi Mare (în curtea IRCM), aparţinând
probabil unui veteran stabilit pe o proprietate a sa,204 şi tot spre NE unele morminte
din zona suburbană a Tomis -ului205.
Lipsa descoperirilor arheologice de pe cordonul litora l al lacului Siutghiol, până la
Mamaia-sat, întăreşte părerea că acesta nu era format în epoca romană206, lacul fiind
în antichitate un golf al Mării Negre.
Stau mărturie, în acest sens, numeroase urme de locuire de pe malul vestic şi sudvestic al Siutghiolului207, cum ar fi cele de pe promontoriul d e la 2 km NV d e
„ Pescărie" - Mamaia, und e apar fragmente ceramice d e factură geto-dacă şi roma nă
timpurie, opa iţe (sec. II-III p. Chr.), cără mizi, fragm ente arhitectonice, slabe r2sturi d e
zidărie, ceramică fragmentară romană târzie şi feuda l-timpurie; s-au observat urmele
unui val orientat SV-NE, cu lungimea de circa 100 m, acum aplatizat. Tot astfel, un alt
promotoriu, situat la 1,5 km NV d e precedentul, locuit din perioada elenistică până în
cea romană târzie, po5ibil să fi fost apăra t spre uscat cu va l d e pă mâ nt şi şanţ la vest.
Pe baza inscri pţiei votive puse de Apolloniu[s Dada]e m ag[ister] viei Sc[ ... ]ia ...208,
descoperită

între Palazu şi Anadolchioi, vicus Sc[apt]ia a fos t localizat în această zonă .
Dealtfel, pe teritoriul localităţii Palazu Mare au fos t găsite câteva inscripţii greceşti şi
200. M. Botzan, Pontica, 12, 1989, p. 306. TIR, L 35, p . 23.
201. G. Severea nu, Bucureştii, 1, 1935, 2, p. 173-175; 2, 1936, p. 55, 83-84.
202. A. Vertan, Pontica, 32, 1999, p. 130, nr. 11 (tezaurul a fost găsit în incinta unei unităţi militare, la

cca. 100 m SE de capătul străzii Badea Cărţa n d in Constanţa) .
203. Descoperit în anul 1981, inedit, MINAC ( informa ţie C. Chera).
204. M. Davidescu, Revista Muzeelor, 2, 1965, 1, p. 88-89: mormant în plăc i de cakar, cu u n inventar
bogat şi anume, obiecte de aur, aparţ inând unei femei; lângă scheletul bă rbatu l ui a fo st depusă o spadă
lungă de fier, ia r la picioarele acestuia o lampă de bronz de mari dimensiuni cu to.irta term inata cu o ma~ca
- cap „fenician" etc. (mijlocul sec. II p. Chr.).
205. M. Bu cova l ă, Pontica, 3, 1970, p. 189-206: m ormânt de inhumaţie acoperit cu ţig l e (sec. 1-11) şi
mormănt dublu în plăci de calcar (sec. II p. Chr.).
206. P. Coteţ în Histria, II, Bucureşti , 1966, p. 337-352.
207. M. Ionescu, SC!VA, 39, 1988, 3, p. 315-321.
208. CIL, III, 7536; ISM, II, nr. 137.
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latine, unele provenind însă după conţinut şi formă, probabil din Tomis209, dar şi două
monede emise de Tomis în vremea lui Marcus Aurelius şi Septimius Severus210.
În fortificaţia d e tip quadriburgium de la Ovidiu, de pe malul Siutghiolului, cercetată sistematic de ma i mulţi ani211, turnul A' d emantelat (în sec. al III-lea p. Chr.),
peste care s-a înălţat turnul A al fortificaţiei din sec. IV-VI p . Chr.212, dar mai ales
descop erirea unor obiecte de epocă elenistică şi romană timpurie, certifică existenţa
unei aşezări mai vechi213_
Spre concluzia unei intense locuiri în ep oca romană conduc şi observaţiile de teren
din zona Ovidiu, respectiv aşezarea depistată la 1 km vest de fortificaţia amintită, pe o
mică colină, unde au fost recoltate fragmente ceramice din sec. II-IV p. Chr. şi cea de la
nord de sat, pe un mic promontoriu, datată, după fragmentele ceramice, predominante
fiind cele din pastă fină, în sec. I-III p. Chr.214_
Acestor mărturii li se adaugă o serie de descoperiri izolate de la Ovidiu: cărămizi,
opaiţe21 5, ceramică de factură autohtonă. Ne reţine atenţia o inscripţie funerară în
limba greacă, provenită din această localitate, în care este amintit un n payµa nvTTJS
(=actor)216, aflat, desigur, în slujba unui proprietar rural.
Începând de la aproximativ 700 m nord de fortificaţia de la Ovidiu, s-a cercetat un
apeduct de tip canalis structilis, orientat nord-su d, care p ornea de la actuala Cişmea a
satului Ovidiu, u rma ţărmul vestic şi de sud al lacului Siutghiol şi continua prin
Mamaia - Pescărie către Tomis217_
Mai notăm o aşezare din sec. I-IV p. Chr., situată la extremitatea 'de nord a lacului
Siutghiol, pe o mare suprafaţă, fortifi'-ată probabil în perioada romană târzie218_
La Mamaia-sat, pe m alul de nord al lacului amintit, s-au înregistrat urmele unei
aşezări de epocă romană târzie, iar în partea de est a localităţii, p e faleză, au fos t ob servate ziduri, ceramică, un relief, monede, toate pledând p entru existenţa u nei aşezări
rura le în acest loc219.
Prin cercetări de teren s-a identificat o aşezare la Capul Midia, semnalându-se o
monedă histriană din timpul lui Caracalla; tot astfel, o monedă din Tomis din vremea
lui Elagabalus şi câteva monede romane, începând cu Traianus, provin din puncte
diferite d e pe ma lu! de su d a l lacului Taşaul220; mai importan tă este aşi?zarea din pune209.
210.
211.
212.

ISM, II, n r. 10, 86, 205 şi 340.
M. Bărbulescu, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1990, p . 233, nr. 77, 1 şi 2.
M. Bucova lă, Gh. Papuc, Materiale, 14, Braşov, 1983, p. 354.
Iidem, Pontica, 13, 1980, p. 275-283; Pontica, 14, 1981, p. 211 -216; Pontica, 17, 1984, p. 155; CCA
1983-1992, Bucureşti , 1997, p. 64-65, nr. 46. A L Suceveanu, Fântânele, p. 124, n. 50-54, asupra unui sistem
d e a părare a litoralu lu i maritim, care se conturează d in a dou a parte a sec. III, pe baza descoperirilor de la
Sibioara, Ovidiu, Lazu ş i Capul Tuzla.
213. Comunicare M. Bucova lă, MlNAC, 1996.
214. M.lonescu, op. cit., p. 319 şi 320, punctele 11 şi 13.
215. C. Iconomu, Opaiţe, nr. 322, 368-369, 457-459.
216. Inscr ipţie inedită aflată la Şc. generală nr. 2 din Ovidiu (jud. Constanţa).
217. Gh. Papuc, Pontica 15, 1982, p. 161-173; idem, Pontica, 30, 1997, p. 243-247; Gh. Papuc, M. Ionescu,
Pontica, 27, 1994, p. 209-221.
218. M. Ionescu, op. cit., p. 320, pu11ctul 14.
219. TIR, L 35, p. 50.
220. Ibidem, p. 52, s.v. Năvodari şip. 35, s.v. Corbul de Jos (Capul Midia). Pontica, 8, 1975, p. 190, nr.
32, 1: Tomis-Elagabalus (Năvodari); p. 204, nr. 50: Faustina Il(Taşaul). R. Ocheşea n u, Gh. Papuc, Pontica, 6,
1973, p. 362, nr. 156: Histria-Caracalla (Năvod ari-Capul Mid ia). E. Comşa, D. Popescu, SCIV, 2, 1951, p . 174.
Cr. Matei, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 429, nr. 2: as Traianus, a. 103; nr. 3: as Traianus, a. 104-111. La
S de Năvodari aproape de d rumul spre Mamaia s-a observat o a şezare romană timpurie, iar în preajma
loca lităţii tumuli, vezi Lista mon um en telor, 1997, nr. 302 şi anexa.
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tul „ Limba oii" - o peninsulă care îna intează în ap ele lacului de la S s pre N - fortificată
cu val de pământ, păstrat în momentul de fa ţă pe o lungime de circa 260 m şi înălţimea
de 1,1 0 m. Ceramica romană şi de tradiţie au tohtonă (opaiţ lucrat cu mâna, căţui tronconice), diverse obiecte, un fragmen t de relief al Cavalerului Trac, ziduri de locuinţe
lucrate din blochete de şist verde, demonstrează importanţa aşezării d e la Taşaul „Limba oii" (sec. I-III p . Chr.)221, de identificat eventual cu fortifica ţia semnalată d e
mai mu ltă vreme la Sibioara; în acest fel se explică apariţia unei serii de obiecte pe raza
localită ţii Sibioara: cărămizi, ţigle, fragmente arhitectonice, cer amică romană şi autohtonă (sec. II-III p. Chr.)222. La est de Sibioara au fost recoltate cioburi de ceramică
ro şie d e factură romană şi ceramică loca lă; lângă car iera de piatră Sib ioara se a flă o
aşezare romană şi romano-bizantină, iar la 2,5 km V de localita tea amintită, probabil,
o necropolă plană de la sfârşitul sec. I a . Chr.- sec. al III-iea p. Chr.223.
O inscripţie p usă foarte probabil la Tomis d e trimişii Heracleei Pontice, în onoarea
guvernatorului Moesiei Inferioare, T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo(? 153/154 156)224, a ajuns în condiţii necunoscute la Sibioara.
To t d e la Sibioara225 provine o importantă inscripţie funerară, din sec. al Il-lea p.
Ch r.226, în care se prescrie vizita rea m orm ântului, cu prilejul sărbătorii Rosalia, d€'
către urmaşi, "per mag(istros) qui tune erunt", (,,prin magistraţii care vor fi atu nci"),
ceea ce confirmă încă o rlată schimbarea anuală a magistraţilor, cât şi rolul aces tora în
viaţa comunităţi i . În inscripţie se aminteşte şi dania de 75 d en ari*, făcută de întemeietorul acestei fundaţii funerare, în aceleaşi condiţii satului lui Celer - vic:.1s Celeris după car e s-a apreciat populaţia satului la aproxima tiv 1000 d e locuitori227
Este greu de spus dacă vicus Celeris se află la Sibioara, întrucât aici putea fi sediul
donatorului sau satul pomenit mai întâi în inscripţie, caz în care vicus Celeris ş-ar plasa
în împrejurimi.
Ţinând cont de mărimea satului, nu este exclus să fie amintitul vicus de la Vadu,
important după vestigiile păstrate. Localizarea rămân e însă ipotetică, întrucât a doua
inscripţie care p om eneş te numele satu lui a fost găs ită în curcina Histriei; ea este închinată lui ,,!OM et Iunoni Regin (a)e pro sal(ute) Imp(eratoris) et uici Celeris" d e că tre
Ulpius Ulpianus, p rimarul din anul 177 p. Ch r_.228. Popularita tea să rbătorii Rosalia şi,
în general, conţinutul celor două inscripţii, fac mai probabilă localizarea v . Celeris în
teritoriu l histrian. Fig. 2.
Ca lea secundară care lega oraşu l Tomis d e Capidava se desprindea de drumul
l_itoralului la Ovidiu, ca apoi să treacă prin vicus Clem entian ensis şi vicus Hi ...
(Dorobanţu), ambele aşezări având probabil şi o importanţă comercială.
Primul vicus a fost localiza t la Mihail Kogălniceanu, pe baza inscripţiei funerare a

221. Idem, Pontica, 18, 1985, p. 132-137, nr. 4.
222. P. Nicorescu, An. Dobr., 3, 1992, p. 559-566. C. Scorpan, Pontica, 4, 1971, p. 141 si fig. 3/1 şi 3; idem,
Pontica, 6, 1973, p. 143, fig. 2/3-4.
223. Cr. Matei, Pontica, 19, 1986, p . 253-255.
224. ISM, II, nr. 57. Em. Doruţiu- Boilă, SCIVA, 40, 1989, 4, p. 332-333.
225. G. G. Mateescu, BCMI, 8, 1915, p. 36-40, fig. l ; ISM, ii, nr. 442.
226. CIL, III, 7526; ISM, I, nr. 352; ISM, li, nr. 371 (sec. III p. Chr.)
*
Remarcăm numă rul redus al binefă cătorilo r în mediul rural din Dobrogea
modeste ale acestora, limitate adeseori la rid icarea din „resu rse proprii" a unor altare.
227. Al. Suceveanu, VEDR, p. 47, n. 180-181.
228. V. Pârvan, Histria, VII, p. 78-82, nr. 53; ISM, I, nr. 351.
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lui ,,[C]astus Mueap[o]ri a vico Clem[ en]ti(a)n(oj229 descoperită în acest loc. După cum
se ştie, se nota provenienţa numai în caz ul în care persoanele erau străine de locul în
care s-au stabilit provizoriu sau de cel în care erau înmormântate, ceea ce a făcut să se
propună localizarea v. Clementiani sau poate mai exact v. Clementianensis în altă
parte, nu la Mihail Kogălniceanu*.
Satul mai apare menţiona t pe un a lta r închinat lui JOM pentru sănătatea lui
Septimius Severus d e către Aelius A elianus ,,m(a)gistratus viei Clementianesees" în
a n u l 195 p. C hr.230. Terme nul de magistratus pentru magister îl întâ lnim şi în viei
Quintionis, Seeundini, Ulmetum şi la Tropaeum Traiani. De as emenea, denumirea satului apa re sub forma Clementianesees, probabil o greşeală de lapicid în loc de
Clementianensis, în inscripţie găsim şi alte particularităţi de limbă precum Septumio
(pentru Septimio) şi Clementi (la ablativ)231.
Forma corectă a toponimului este consemnată în inscripţia pusă de Flavius
Januarius „mag(ister) viei C[Je]mentianen[sis]" în anul 196 p. Chr., altar găsit, ca şi
p recedentul, în zidul cetă ţii UJmetum232, trans p ortat probabil cu prilejul re facerii a cesteia, de aici şi ipoteza că satul s-ar plasa în apropiere de UJme rum233. Fig . 12/ 1.
Revenind la Mihail Kogălniceanu, notăm celelalte inscripţii găsite pe terito riul
localităţii234 , între care două a testă cultul Cybele/235, dar şi pies e sculpturale, arhi tectonice, râşniţe şi alte ustensile litice, ceramică şi monede roma ne şi coloniale236, toa te .
confirmând existenţa unei aşezări rurale, ale cărei urme au fost obs ervate la 3-4 km sud
d e comuna amintită, de identificat eventual cu vicus Clementi;m ensis*.
Ca să rămân em în z ona prez entae., descoperirile de la Nico lae Bălcescu, nu jus tifică plasa rea acolo a unei staţiuni rutiere'.:37 pe semita spre Ca.rsium.
Mult mai numeroa s e sunt apa r ifi le din preajma localităţii Târguşor (ju d .

229. CIL, III, 7565; ISM, II, nr. 191: vicus Clem entianus sau Clem e11tianum, după V. Pârvan, Ulm etum,
li, p. 42, n. 9; Clem en tianum (vicus Clemen tiani) şi în TIR, L 35, p. 33.
•
Mai jos nota 233.
230. V. Pârvan, Ulmetum, II, 2, p. 368 -371, nr. 17; ISM , II, nr. 134.
231 . JSM, V, nr. 92.
232. A. Rădulescu, SCIV, 14, 1963, 1, p. 79-81, nr. 2; ISM, V, nr. 93; ISM, II, nr. 136.
233. Em. Doruţiu -Boilă, ISM, V, p. 117.
234. ISM, II, nr. 331 şi 381; vezi şi notele 235-236.
235. R. Vulpe, Akten des IV. Inter. Kong res. fiir gr.und lat. Epigraphik, Wien, 1964, p. 411-420; JSM, II,
nr. 160. infra n. 305 (cap. IV).
236. Numeroase piese, stele funerare, ca pitele, fus şi baze de coloa n ă, cerami că şi altele, au fost. recuperate de W. Wi soşe nschi. În privinţa monedelor din raza localită ţii M. Kogăln iceanu, vezi Pontica, 8, 1975,
p. 190, nr. 30, 1: sestertius - Antoninus Pius., a. 145-161. Gh. Poenaru Bordea, C. Popa, BSNR, 70-74, 19761980, 124-128, p. 636, nr. 2: d up ondius - Domitianus, a. 90-91; nr. 2 - dup. Traianus, a. 114-115?; nr. 3:
Philippopolis (Thracia) - Sephmius Severus; nr. 4: N icom edia (Bithinia) - Geta; nr. 5: Marcian opolis Elagabalus; nr. 6: Iulia Maesa, a. 218-222, cf. A. Vertan, Rep ertoriul d escop eririlor monetare din sec. I p . Chr.
- III p . Chr. (anii 27 a. Chr. - 270 p . Chr.) în Dobrogea. Teză de doctorat, Bucureşti, 1999, voi. II, p. 173-175,
mss. Adaugă un denar fals, din sec. III, informaţie G. Custurea, 1999.
•
Cunoscut, după cum am. vă zut, din trei in scrip ţii, între care. una gă sită la Mihail Kogălnicea nu,
pu să, poate, în afara acestui vicus, plasat eventual mai la sud; cele dou ă piese refolosite în zidurile ce tă ţii
Ulmetum spun mai puţin în pri vinţa localizării v. Clemetianensis.
237. J. Weiss, Die Dobrudscha, p. 59 şi 69 plasa aici Tres Protom ae, cf. TIR, L 35, p. 53. Pentru necropola de incin eraţi e din zonă, vezi C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 144; M. Irimia, ibidem , p. 42-46 (IV-III
a.Chr.). În perimetrul comunei sunt semnalaţi tumuli şi o aşezare romană timpurie la V de aleea ce duce la
sediul S.C.Balcan S.A., vezi Lista m onumentelor, 1997, nr. 306 ş i 306a.
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Constanţa), în primul rând cele cinci monumente mithriace descoperite în peştera
Adam (situată la 3 km de această localitate), care au fost închinate de Flavius Horimos,
intendentul lui Flavius Macedon (<DA(aovios) "Qpîµos, <DA(aovîov) MaKEoovos
oiKovoµos); icoana principală a fos t săpată d e Phoibos din Nicomedia (<DoT{3os
NtKOµEOEVS ETTOÎE1)238. Peştera Adam nu pare a fi fost un mithraeum propriu-zis, ci, mai
degrabă, un loc de r eculegere, un lăcaş de cult improvizat, într-o vreme când
închinarea la zeii păgâni devenise un pericol (sec. al IV-lea p. Ch r.) .
,,Pădurea tăinuită" (ăAoos aTToKpvqiov) unde trebuia aşezat relieful p rincipal,
defineşte caracterul mai ferit al zonei. Eventuala folosire a peşterii în epoca romană
timpurie este documentată de o monedă d e la Vespasian, de urme de arsură şi d e
câteva op aiţe tomitane239_
Din zona Târguşor, intens locuită, amintim mai întâi aşeza rea de la 500 m V d e
punctul „ Urs", unde pot fi observate ziduri, un sestertius de la Traian şi o monedă din
Tomis emisă în vremea lui Geta240, cât şi cea de la N de acest punct, s ituri care, după
fragmentele ceramice şi monedele găsite la suprafaţa terenului, se încadrează în sec. IIIV P· Chr.241.
La S-E de Târguşor, în zona sectorului zootehnic, au fost identificate două aşezări
rurale, prima, se pare, mai veche, după cum arată materialele provenite de acolo şi
anume, o fibulă cu arc din sec. I a. Chr. - I p. Chr., denari r epublicani şi imperiali din
sec, I-II, dar şi monede de bronz din sec. I-III şi o cărămidă cu ştampila leg. V
Macedonica242. Cea de a doua aşezare pare a se încadra în sec. II-IV, din cuprinsul ei
amintim o monedă colonială din sec. al III-iea şi una romană din timpul lui Probus.
Tot la Târguşor243, în aşezarea medievală din punctul Ester, cerceta tă sistematic:~44,
s-a identificat un nivel roman, datat după monede şi fragmentele de amfore, d e vase
de uz comun şi d e lux, în sec. Il-III p. Chr.
În aşezarea din N-E Esterului - Târguşor IV, de unde sunt cunoscute monede
romane din sec. II-IV, o monedă histriană din sec. al III-lea245 p. Chr., s-a găsit
inscripţia unui veteran d in leg. a V-a Macedonica, din zonă provenind şi o ţiglă cu

238. ISM, I, nr. 374-377.
239. C. Iconomu, Opaiţe, nr. 325,539,579,626. N. Gostar, Arh. Mold ., 7, 1972, p. 264, nr. 11.
240. G. Custurea, A. Vertan, G. Talmaţch i , Pontica, 31, 1998, p. 323, nr. 1961. A. Vertan, G. Custurea,
Pontica, 19, 1986, p. 298, nr. 1035.
241. A şezări identificate de P. Ha şotti, care a recuperat d in cea de a doua un mortarium. Ad augă, tot
din punctul „Urs", aflat la 4 km S-V de Tărguşor, un monument bacchic, cf. Z. Covacef, Pontica, 31, 1998, p .
164-169, fig. 2.
242. Informa ţiile despre aşezările de la Tă rgu şo r le da torăm colegului G. Custurea, care a analizat
materialele descoperite în zonă, aflate la MINAC sau in colecţii particulare, ş i a efectuat observaţii recente
d e teren (1999).
243. ;,tirilor mai vechi privind existenţa unui fragment de inscripţie greacă şi monede de b ronz d e la
Traian şi Hadrian (TIR, L 35, p . 72), le adăugăm monedele provenite din diverse puncte de la Tărguşor, din
sec. II-IV. Pentru perioada analizată de noi retinem 4 d enari de la Antoninus Pius, Fai:stina II şi Commodus
(2 exemplare), u n antoninianus emis de Gordiam1s III (ultimele trei din aşezarea de la NE de Ester) şi o
monedă din Tomis din vremea lui Geta, pentru care vezi, A. Vertan, G. Custurea, op. cit., p . 298, nr. 1041;
Pontica, 16, 1983, p . 302, nr. 643; 17, 1984, p. 248, nr. 900 şi 901; 21-22, 1988-1989, p. 377, nr. 1260. M. Bărbules
cu, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1990, p. 236, nr. 51 a, 1-5.
244. G. Custurea, Materiale, 15, Bucureşti, 1983, p. 545; idem, SAC, 1983-1992, Brăila, 1996, p. 46, nr.
98. Tot acolo au apărut două răşn iţe, un as de la Hadrianus, a. 134-138 şi un dupondius de la Antoninus
Pius, a. 140-143, cf. G. Custurea, Istro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 582, nr. 1-2.
245. Identificări, G. Custurea, 1999.
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acestei legiuni246. Prezen ţa unor militari explică apa ri ţia la Târguşor şi îm p rejurimi a unei statuete247, cât şi a unui relief cu re prezentarea lui Hercule şi Marte2-48,
d ivi ni tăţi adora te cu predil ecţie d e soldaţi .
Din aşezarea a fla tă în apropiere, spre est - Târguşor V - p rovin monede din sec. IIIV şi o cheie romană .
În sfârşit, mai important es te situl de la N de Pa lazu Mic, amintit mai s u s*, de unde
a u fost recoltate m onede coloniale şi romane din sec. II-Ill, 23 de denari din sec. I-III,
antoninieni, fibulă, chei romane şi altele249; de acolo au fos t recupera te o stelă funerară
la ti nă, cu portretul defunctului în fronton, o aedicula cu r eprezentarea banchetului
funebru şi alte piese250, care, alături de desco peririle de la Târguşor, dovedesc că zona
era intens locu ită, in trând d eopotriv ă în s fera de supraveghere a leg. a V-a
Macedonica, până în anul 167 p. C hr.251 .
Fără să mai avem siguranţa că zona va fi d epins de Tomis, semn alăm totuşi aşezări
de epocă romană id entificate nu demu]t252, Ia 500 m N de comuna Târgusor, pe un p latou din stân ga şoselei s pre Mir easa, iar, în vecin ă tate (la cca. 2 km), au fost observa ţi
tumuli; la 1 km E de Mireasa, pe un bot de deal, unde pe o suprafaţă de circa 1 ha s-au
observat pietr e şi fragmen te ceram ice din sec. 11-lV p. Chr.; la 3-4 kn, ENF. de Mi reasa,
u nde au apărut, ră spândite pe o suprnfaţă mare, pietre şi fragmente ceramice r om an e.
Cea mai importantă cale car e leg:1 oraşul Tomis cie Dună,e era cea d e pe valea
Carasu, de o vechime consid erabil ă.
Analiza materialului epigrafie din această zonă, mult circul;:i tă în antichitate şi ulterio r, treb uie să fi e făcut ă cu maxime'\ ;:iten ţi e, deoa rece multe monum ente to mi tane au
fos t refolosi te în valul de piatră253 şi transpor tate apoi în aşezările din jur; tot astfel,
insc ri pţii din împrejurim ile cetăţii au fo~t aduse aici; a şa se expli că numărnl mare de
veterani a testaţi la Tomis, posesori, cu siguran ţă, a unor villa e în teritoriu.
Deşi m a te1ialul epigrafie pe valea Carasu este ceva m ai redus, se a daugă identificar ea unor aşeză ri pe traseul canalului Dunăre-Marea Neagră, prin periegeze s au
puncte cercetate s istem atic. As tfel, pe teritoriul comunei Valu lui Traian, au fost identificate d ouă aşeză ri d e epocă roma n ă, una foarte întinsă, între staţiu n ea d e cercetări şi
gara acestei loca li tăţi, de unde provine, se par e, un as pos t Augustus254 şi cealaltă la SE
de Valea Seacă, un de s-au găsit fr.1gmente ceramice lu cra te cu mâna, cerami că roşi e
romană şi amfore255.
246. Inv. 33601 MlNAC (inscri pţi e); 33730 (ţig lă) şi 33729 (cărămidă găsi tă in zona Secto rulu i
zootehnic), materiale oferite spre stud iu d e G. Custurea; vezi mai jos nota 251.
247. z. Covaccf, Pontica, 13, 1980, p. 157-160, nr. 1 (Hercules).
248. Eadem, Pontica, 20, 1987, p. 340-343.
Supra notele 148 ş i 149 (cap. D.
249. Obiectele au identificate de G. Custurca în anul 1999.
250. Informa ţi i de la W. Wisoşenschi (Mihail Kogăl nicean u), care a recuperat ma terialele.
251. M. Bărbulescu, Tr. Cliante, Noi dovezi privind legiunea a V-a Macedonica în Dobrogea, comu nicare la Sesiunea „Pontica", Consta n ţa, 1999.
252. Periegeză înt rep ri n să de G. Custu rea ş i P. Haşotti în a prilie 1989.
253. De provenien ţă tomitană trebuie să fi fost piesele d escoperite în castelu l din valul d e pia t ră de la
Pa las-Consta nţa, ISM, II, nr. 366, 285, 388 şi altele.
254. Provenit d intr-o săpă tură întâmplătoa re de la Valu lui Traian, d e lângă vechea cale fera tă, vezi
infra n. 256.
255. M. Irimia, Problem e de cercetare, de conservare şi valorificare m uzeistică a monumentelor arheologice de pe traseul sistem ului de navigaţie Dunăre-Marea Neagră, 1974, mss., p. 46, punctul 69; vezi şi
C. Scorpan, Pontica, 3, 1970, p. 145-150 (aşezarea de la Valea Seacă din sec. IV-V.).
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Legătura cu centrul teritoriu lui este dovedită, în afara monedelor tomitane256, de
câteva inscripţii descoperite la Valul lui Traian, care pot aparţine unor KÂrJpovxo1
tomitani, după cum avem semnalată şi prezenţa unor indigeni romanizaţi257, deşi
provenienţa pieselor d in teritoriu nu este pe deplin asigurată258_
Nu excludem ca unele piese să provină chiar din cetate, cum este dedicaţia în
onoarea lui Valentinian sau un relief reprezentâ nd un Dioscur, ambele descoperite la
Valea Seacă 25 9 .
În raza localităţii Basarabi (=Murfatlar) s-au observat două aşezări de epocă
romană: una la aproximativ 1 km de şoseaua Constanţa-Medgidia, în via fostei CAP,
iar cea de a doua la 5-6 km de staţia CFR Basarabi.
Dacă epitaful pus de libertul Catonius „pentru distinsul său patron, potrivit cu
s uma fixată prin testament (,,patrona sin(g)u/[Jari ex summa]/testamento

taxa[ ta ... "f2.60, prin libertul Catonius Epaphoditus, monument găsit la Basarabi, poate
fi raportat la un altul tomitan, car e îl atestă p e „Sex(tus) Catonius Termi[ nalisl': eventual veteran din Jeg. a V-a Macedonica261, ne-am putea gândi la o situaţie identică cu
a celorlalte exploatări agricole supravegheate de intendenţi (actores) de origine servilă.
Se adaugă arhitrava, care aparţine unui monument funerar de mari proporţii,
reprezentâ nd o na vă comercia lă -;,i coborârea lui Hercule în infern (sec. al lll-lea p.
Chr.)262, găsită în aceeaşi localitate, fără să putem exclude provenienţa piesei dm
necropola tomitană263_
O aşezare romană, suprapusă de o locuire din feudalismui timpuriu, a fost depistată p e teritoriul localităţii Poarta Albă (A;acapu), localitate unde au fc •s t găsite şi monede imperiale până în sec. a l IV-iea p . C hr.264_ Dacă unele monumente epigrafice
descoperite în această localitate, cum ar fi d edicaţia în limba greacă p en tru P. Aelius
(H)amm onius, procurator al provinciei Mo-?sia Inferior (240-244), provin în mod evident din Tomis265, în schimb altele, precum închina r ea către H eros din partea lui Ti.
Claudius Mucasius, pot aparţine acestei aşezări rurale. Personajul a mintit m ai apare
consemnat p e o inscripţie din Tomis, d a r şi pe alta adusă din s udul Dobrogei, de la
Dumbrăveni2"6, putând fi unul dintre deţinătorii d e agri vectigales civitatis din teritoriul tomitan, dacă nu şi din altă parte.
Despre a ltarul pus în sănătatea lui Marcus Aurelius (?) de mag ister Ponti[a]nus

256. Gh. Poenaru Bordea, SCN, 4, 1968, p. 398, nr. 3; M. Munteanu, R. Ocheşea nu, Pontica, 8, 1975, p.
207, n. 55, 1: Tomîs-Severus Alexander(Valea Seacă, punctul Bărăganu); nr. 56, 1: Tomis-Caracillla (Valu lui
Traian); Dacia, N.S., 20, 1976, p. 290, nr. 97. Pontica, 23, 1990, p. 237, nr. 56, 2: as Tiberius-Dîvus Aug ustus
Pater; nr. 56, 3: Tomis-Ner va, contramarcă TPA (din raza aceleea?i l ocalităţi).
257. CIL, lll, 7573; JSM, II, 352.
258. Ibidem, nr. 233, 307,329,357. z. Covacef, Pontica, 14, 1981, p. 277-282; p. 289-292, nr. 1; eadem,
Pontica, 23, 1990, p. 137-139, nr. 7, pi. 3/2.
259. A. Rădu l escu , Pontica, 11, 1978, p. 151-154; ISM, II, nr. 115.A. Aricescu, SC!V, 22, 1971, 2, p. 337 şi
urm.
260. CIL, III, 14455; ISM, II, 297 (sec. II-III p. Chr.).
261. ISM, II, nr. 466.
262. G. Bordenache, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 171, fig. 8. Z. Cc,vacef, Pontic,,, 8, 1975, p. 422-423, nr. 3;
eadem, Pontica, 25, 1992, p. 217, n. 68, a minteşte o s telă fragmentară cu reprezentarea lui Jupiter Dolichenu!'. .
263. O. Bounegm, Istros, 1, 1980, p. 187, nr. 6.
264. M. Irimia, op. cit. nr. 62, 55, 53. TIR, L 35,p. 58-59.
265. ISM, II, nr. 106; I. Piso, Dacia, N.S., 20, 1976, p. 251-257. Vezi şi !DR, Il/2, nr. 83 ş i 246: P. Aelius
Hammonius.
266. ISM, II, nr. 128 şi 227 = CIL, III, 14456; I.I. Russu, SCIV, 10, 1959, 1, p. 141-142, nr. 3 (sec. II p. Chr.).
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Vale(ns) din vicus Narcissiani, nu ştim exact dacă provine de la Cocoşu (=H oroslar),
oricum, a fost adus din „ ţinutul de ţară al oraşului Tomi" 267, cum demonstrează, de
altfel, aspectul rudimentar al monumentului şi greşelile de limbă d in text. Satul a fost
denumit, ca în alte locuri din Dobrogea, după un personaj, Na rcissianus, în acest caz
probabil villicus sau actor praedii, nume trecut apoi asupra aşezării vicane, înfiripate
pe măsura stabilirii m a i multor persoane în acest loc.
Mărturii le a rh eologice, d e o parte şi de alta a drumului de pe valea Carasu, sunt
destul de numeroase: la 2-3 km de Poarta Albă, spre halta Dorobanţu, s-au observa t
mai multe cioburi şi râşniţe fragmentare, evident dintr-o aşezare rurală; în zona haltei
Dorobanţu, s-a identificat o aşezare de o vechime considerabilă, cu materiale din
neolitic, Latene, dar şi grecesti, elenistice, romane şi din feudalismul timpuriu. La
Castelu, unde nu lipsesc descoperiri izola te - un sestertius Faustina Jf268, un relief al
Cavalerilor Danubiern'269 - s-a constatat o locuire mai îndelungată, pe platoul şi panta
dealului, în dreptul km 31 de pe vechiul canal270, câ t şi în partea de est a satului, unde
o săpă tură de salvare271 a dovedi t, pe lângă urme sporadice de epocă elenistică, o
locuire de epocă rom,mă timpurie, cu două niveluri (sec. 1-lI p. Chr.), materialul ceramic fii nd preponderent getic, dar şi d e factură romană. Un cuptor ceramic prăbuşit în
an tichitnte, în plin proces d e ardere a vaselor (sec. IV p. Chr.), monedele găsite la
suprafaţa terenului, dov,2desc co·1tinuitatea de locuire în preajma fortificaţi,:i d in m?irginea de S-E a loca lităţii Castelu, in vesti giltă parţial, cu locuinţe şi un b ogat inveni:ar
d i;.1 sec. III-VI p. Chr.272, în perimetrul comunei fiind semnillaţi şi tumuli.
Cele două baze de s tatui ale lui Hc··cule, descoperite împreună cu un basorelief cu
reprezentarea Cybelei, Ia 4 km N de Nisi pari, pot să indice t.n loc de închinăciune al
locuitorilor de prin sa te273 _Tot intr-un loc ferit de pe drumul'amintit, la Cuza -Vodă, a
fost observat un fragment de apEduct, care deser vea o villa rustica, în zona fostei
clădiri a CAP fiind observată şi o c,şezare cu milteriale Hallstatt şi romane274.
În zona central-dobrogeană au fost descoperiţi de curând doi s tâlpi miliari, la
Medgidia şi Valea Dacilor, ambii din vremea lui Diocletian275 _Fig. 34/1,2.
Dealtfel, o serie de borne miliare dovedesc refacerea drumurilor i:n vremea
Tetr?. rhiei, a tât pe malul Dunării, cât şi pe litoral, iar un stâlp de la Dorobanţu (vicus
Hi...)276 marca aceeaşi reconstrucţie pe ca lea care străbătea Dobrogea prin centru.
Cele XX sau XXI m.p. (cca. 30 km) de pe miliarul de la Medgidia pot corespunde cu
depărtarea dintre Tropaeum Traiani şi această localitate, ceea ce ne face să credem că
stâlpul aparţinea drumului central-dobrogean, care urma de la Tropaeum Traiani o
267. V. Pârvan, Începuturile?-, p. 94-95. D. Tudor, SCIV, 13, 1967, 1, p. 119-120, nr. 3. R. Vulpe, DID, II,
p. 204, n. 125. ISM, II, nr. 133.

268. G. Custurea, A. Vertan, G. Ta lmaţchi, Pontica, 31, 1998, p. 317, nr. 1846.
269. D. Tudor, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 340, nr. 145.
270. SCIV, 2, 1951 , 1, p. 172-174. N. Ha rţuche, Pontica, 4, 1971, p. 247-248.
271. Cercetare efectuată de Tr. Cliante şi L. Buzoianu ln anul 1988 (inedită).
272. Informaţii de la Tr. Cliante, autorul săpâturilor.
273. Z. Covacef, Pontica 8, '1975, p. 416-418, nr. 7şi 8. Lista monumentelor, 1997, nr. 307 (aşezare din sec.
I - III).

274. Ibidem, nr. 197. A. Aricescu, Am1ata, p. 195, n. 9, aminteşte peste 25 de puncte cu vestigii de apeducte, aparţinând unor aşezări mici, sate sau moşii . La fondul documentar al MINAC se află date despre un
apeduct cercetat la Potârnichea.
275. M. Bărbulescu, A. Că te i a, Pontica, 30, 1997, p. 183-198.
276. IGLR, nr. 83; CIL, III, 12516.
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direcţie nord-estică până

la Medgidia ( vicus Urb .. ?), apoi spre N prin Dorobanţu
(vicus Hi .. .), Jbida277, spre Noviodunum; în această interpretare calea mediană pare a
fi trasată ceva mai spre est, în comparaţie cu itinerariul propus până acum, pe linia
Zaldapa, Tropaeum Traiani, Mircea Vodă şi mai departe spre nord278, bazat pe
localizarea ipotetică a aşezării Tres Protomae la Mircea Vodă*. Stâlpul miliar de la
Valea Dacilor, pe care figurau I sau III m(ilia) p(assuum), trebuie raportat la cel de la
Medgidia, fără să putem adăuga deocamdată alte amănunte. Rămânând în aceeaşi
zonă, să amintim că la Valea Dacilor, situată la 7 km SE de Medgidia, s-a d escoperit
ceramică elenistică şi romană. În apropiere, la Siminoc, au fost semna late monede de
argint şi bronz din vremea lui Traian şi Hadrian279.
Limita vestică a teritoriului tomitan, trasată de noi cu aproximaţie, pe linia
Medgidia, Valea Dacilor, Ciocârlia, cobora către sud până în zona comunei Cobadin,
unde un fragment de inscripţi e, ca şi un stâlp miliar, descoperit la Miriştea, (transportate probabil de pe litoral), aparţin Callatidei**.
La circa 3 km V de Bărăganu, s-a cercetat un turnul cu mormânt de incineraţie pe
loc (sau cu rug-busta), cu lăcaş din lespezi de calcar, ori entat est-vest, con ţinând un
bogat inventar, mai ales obiecte de ofrandei: vase de sticlă (căni cu corpul tronconic modioli - căni de tipul „stamnion" cu corpul cilindric, pahar, unguentarii, baghetă),
vase ceramice, opaiţe, două fragmente ceramice lucrate cu mâna, gresie de ascutit, vârf
de lance (acestea din urmă amintind practici ritua le locale mai vechi). O monedă tomitană necirculată şi, în general, ma terialul descoperit datează mormântul în a doua
jumătate a sec. I p. Chr., eventual în primii ani ai sec. al II-iea, turnul destinat, probabil, unui proprietar din zonă280.
În mai multe locuri pe raza comunei Straja, s-au identificat aşezări de epocă
romană, cum este cea situată la 800-1000 m V de şoseaua Cumpăna-Straja. Cercetările
întreprinse28l au d ovedit că este o a şe2a re rurală întinsă , cu un singur strat de cultură,
dar având două faze de locuire, în care s-au surprins urmele unor locuinţe de suprafaţă
(două se întretăiau), construite în cea mai mare parte din material lemnos şi lut, cu
laturile de formă rect2.ngulară, până la 4 m, locuinţe care îşi găsesc analogii, în privinţa
sistemului constructiv, cu cele ale geto-dacilor din Muntenia, din sec al II-lea p.
Chr.282.
Materialul ceramic bogat (vase autoh tone lucrate cu mâna, ceramică romană uzuală
şi fină, ceramică zgrunţuroasă), tegulae, vase de sticlă, fibule, datează aşezarea de la
Straja în sec. I-II p. Chr., demonstrând o evoluţie specifică unui centru rural, influenţat
de cultura provincial-romană283, care îşi încetează existenţa, ţinând cont d e urmele d e
277. ISM, V, nr. 223 (237 p. Chr.).
278. Al. Suceveanu, Al. Bamea, La Dobroudja romaine, p . 201, fig. 21.
Infra, n. 880-882.
279. TIR, L 35, p. 66; Pontica, 8, 1975, p. 202, nr. 45.
**
În perimetrul comunei Ciocârlia a fost semnalat un ansamblu de tumuii, iar la Ccbadin o a şezare
rura lă getică ş i romană (sec. IV a. Chr. - VI p. Chr.) şi tumuli , vezi Lista mon umentelor, 1<!97. nr. 80 (şi anexa).
280. M. Irimia, Pontica, 20, 1987, p. 117-126, nr. 2, turnul I, p. 130-134 şi fig. 1, 3-6, 8-9; la aproximativ
50 m. 5-V de precedentul se afla un alt turnul, ll (p. 126-127). Pontica, 23, 1990, p. 227, nr. 61, 1 . Vezi şi s upra
256. Adaugă tot de la Bărăganu un bronz de la Traianus (i nformaţie G. Custurea, 1999).
281. M. Tzony, Pontica, 12, 1979, p. 193-196 şi fig. 1-2.
282. Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romana, Bucureşti, 1984, p . 78, 87: aspectul cultural .
Militari - Chilia, mai ales fa za sa mai veche, Mătăsaru III 1.
283. M. Tzony, loc. cit.; Al. Bamea, ACRS, lll, Tulcea, 1995, p.
aşezare d in sec. I p . Chr., situată la mai puţin d e 100 m de prima.
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dis trugere, probabil în urma atacului costob oc din anul 170 p. Chr.284.
Fragmente ceramice răsleţe, din epoca elenistică şi romană, au apărut la 1,5 km SE
de Cumpăna, la 1 km vest, un d enar din timpul lui Vespa sianus şi to t din raza
loca li tăţii, un as din anii 155-156 p. Chr., după cum un şir de tumuli a platizaţi se
observă la 200 m de turnul de apă din această localitate285_
O serie de monumente d escoperite la Cumpăna286, arhitravă, bucraniu care conţine
un cadran solar, ce a funcţionat pentru latitudinea oraşului Tomis287, inscripţii care
amintesc preoţi, colegii religioase şi un guvernator al provinciei288, p rovin cu sig ura nţă din cetate.
N u lipsesc totuşi documente epigrafice care pot aparţine unor KAT]povxo1 tomitani;
altele amintesc elemente romane civile şi milita re, din vicus-ul de la Cumpăna289, sat
si tuat pe drumul secun dar care lega Tomis-ul, p ri n Plopeni, de Tropaeum Traiani şi

Durostorum.
O stelă funerară

descoperită la Topraisar apa rţine unei familii autohtone eleniza te;
pe ea citim numele lui NateTwv D.EKE[3a11.ov 290 (fig. 14/2), iar d acă adăugăm că tot d e
acolo p rovine o statuetă a Ca valerului Trac291 şi câteva monede emise de Calfatis,
Histria şi Tomis, în sec. II-Ill p. Chr.292, se conturează existenţa unei comunită ţi rurale .
Revenind pe li toral, la Tomis, ne atrage atenţia o inscripţie refolosită în tr-o construcţie
din cetate, rusă penlru izbânda unui împărat, probabil din ca~a Severilor, ,,şi pentru
mântuirea satului lu, Apollonius (KO\ VTTE/ p ow TJ)p(as Kw /µ r1s 'ATT011.Awvi /ov ... )293;
top onimul este fo rmat, ca majoritatea cdor care d efineau satele din provincie, de la
numele „întemeietorului", aici un ct...noscut teofori c, întâlni t la Tom is şi în teritoriul
rural294_ Această KWµ!). locuită de elemente grecEşti sau locale elenizate, si tuată, desigur, în preajma cetăţii Tomis, trebuie să fi avut o vechime mai m ar e decâ t 3fârşitul sec.
al II-lea - începutul sec. a l III-iea, d e când datează inscripţia, cum am p resupus şi în
cazul altor sate. Fig . 12/3.
Să urmărim acum aşezările d epistate în urma unor periegeze efectuate pe coastă,
între Consta nţa şi Vama Veche295, cât şi materialele apărute în acest spaţiu .
Descoperiri exis tă în cepând chiar din cartierele d e V şi SV ale Constanţei, precum
Medeea, und e s-au găsit două modele tomi tan e din timpul lui Maxim inus şi al lui
Gordianus III296 şi mai ales Viile Noi, unde pe terenul fostei fer me de stat, la aprox i-

284. Pausanias, Greciae descriptio, X, 34, 5; Cassius Dio, Hist. Rom, LXXI, 12, 1; SHA, Vita Marei, 12,
17, 22, 27. R. Vulpe, DID, 11, p . 158-163. Al. Suceveanu, VEDR, p. 26-27.
285. M . Jrimia, Problem e de cercetare, nr. 79 şi 78. Pontica, 8, 1975, p. 186, nr. 13, 1 şi 2.
286. JSM, 11, p. 41.
287. C. Ionescu-Cârligel, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 125-127.
288. JSM, li, nr. 17, 62, 120, 129,216, 369,376,397,398, 403.
289. Ibidem, nr. 245,249,203,210, 234, 280, 161,224,351, 184,246,296.
290. M. Bărbulescu, Thraco-Dacica, 11, 1990, 1-2, p . 5-9.
291. z . Covacef, Pontica, 11, 1978, p. 119 şi urm., fi g. 1-2.
292. Callatis: Faus tin a II; pseud oauton omă; Tomis: Commodus Aug ustus; Elagabalus; Histria:
Gordianus şi Tranquillina. Adaugă, der,::irius de la Septimius Severus, a. 194 şi antoninianus de la Pbilippus
I, vezi Pontica, 8, 1975, p. 204-205, nr. 52, 1-5; 23, 1990, p. 236-237, nr. 52, 6. Gh. Poenaru Bordea, E. Nicolae,
BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p . 97, nr. 41 . A. Vertan, Repertoriul, p. 255-257.
293. M. Bărbulescu, A. Rădulescu, Pontica, 27, 1994, p. 168-170, nr. 6. fig. 6. AE, 1995, nr. 1334.
294. ISM, II, nr. 2, r. 52; 137,295. M. Munteanu, Pontica, 8, 1975, p. 391-394, nr. 2.
295. V. Boroneanţ, Pontica, 10, 1977, p . 319-324.
296. Pontica, 8, 1975, p. 189, nr. 27, 1-2.
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ce duce spre Mangalia, s-au observat resturi de ţigle,
fragmente arhitectonice, din cuprinsul unei întinse aşezări
rurale, în care unele materiale epigrafice297 şi sculpturale298 pot fi aduse din Tomis.
La km 5 s-au găsit fragmente d e vase, torţi de amfore, cărămizi şi pietre de construcţie cu mortar. La S de km 5, pe locul numit Telpiş, alături de fragmente ceramice
şi ţigle, s-a identificat o construcţie cu zid de piatră, având un plan rectangular, cu latura de circa 10 m, fiind probabil un turn de pa ză299_
.
La Lazu, în cimitirul turcesc, situat de o parte şi de alta a şoselei Constanţa
Mangalia, au fost văzute o serie de monumente arhitectonice şi sculpturale antice şi
anume, fragmente de coloane, de arhitrave şi frize, de capitele, de capace de sarcofag
şi plăci de marmură fasonate; tot la Lazu au fost găsite câteva inscripţii monumentale,
aduse fie din valul de piatră, aflat la 6 km E de sat, fie direct din Tomis300; câteva piese
funerare301 ar putea însă să aparţină unei necropole din zonă.
Urme de locuire romană au fost semnalate, în afară de vatra satului amintit, şi la
circa 300 m NV, până în apropierea şoselei Constanţa-Cumpăna. Ansamblul
descoperirilor arheologice, cât şi informaţiile epigrafice şi numismatice (sec. II-VII p.
Chr.) plede&.ză pentru existenţa unei aşezări vicane la Lazu . Presupunerea este
susţinută de apariţia aici a celei mai târzii inscripţii latine din Dobrogea (sec. VI-VII p.
Chr.)302, care a aparţinut, după limba în care a fost scrisă, tot unui locuitor dintr-un sat,
probabil chiar din Lazu.
Tumulii existenţi la SE de Lazu, orientaţi N-S, paralel cu şoseaua Constanţa
Mangalia, stau probabil în legătură cu întinsa aşezarr greco-romană din preajma lacului Agigea, unde, pe o suprafa·:ă de aproximativ 10 ha, s-a constatat o locuire deosebit
de densă (ceramică, ţigle, cărămizi, pietre de construcţie, fragmente de unelte din fier,
toate! datate între sec II a. Chr. - III p. Chr.). Pe malul de SE al lacului Agigea, s-au
obs1irvat, de asemenea, fragmente ceramice de epocă romană şi bucăţi de zgură (poate
de la nişte ateliere)303.
De fapt, de pe raza comunei Agigea, nu lipsesc nici alte descoperiri: monede
romane şi coloniale din sec. II-III p. Chr., un basorelief dionysiac304 şi un fragment de
sarcofag, care aminteşte d e fiul unui fost port-drapel ([01iµa] 10<popos) al legiunii XIII
Gemina305, fără ca provenienţa din teritoriu a monumentului să fie sigu ră.
Tot astfel, la Techirghiol, au apărut obiecte de epocă romană (vase, torţi de amfore,
opaiţe)306 în diverse puncte, cum ar fi la 2 km de oraş, la cariera de pia tră.

mativ 2 km V de

şoseaua

cărămizi, ceramică romană,

297.
298.
299.
300.

M. Bărbu l escu, A. Rădulescu, op. cit., p. 161-166, fig. 4. Vezi şi Lista m onumentelor, 1997, nr. 108.
Z. Covacef, Pontica, 3, 1970, p. 231-233, nr. 5.
V. Boroneanţ, op. cit., p. 320; Al. Suceveanu, Fântânele, p. 124, n. 51.
Em. Popescu, St. CI., 7, 1965, p. 251-261. V. Beşevliev, Epigraphica, 11, 1978, 1-2, p. 225, 1. I. Barnea,
Pontica, 10, 1977, p. 276. M. Duval, Revue Arch., 1980, 318-319. C.C. Petoleascu, SC!VA, 38, 1987, 4, p. 401402. JSM, II, 24, 74, 241. Em. Doruţiu-Boilă, Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 177-180; !SM, II, nr. 80: ...
Torquatus praef(ectus) [coh(ortis) I Lusitanorum C]yrenaicae eq[uitatae ... " (inscripţie ad usă probabil de pc
limes-ul dunărean).
301. P. Nicorescu, BCMI, 9, 1916, p. 73, 78 şi 79. ISM, II, nr. 263,355,399. TIR, L 35, p. 48 (monede din
sec. II - VI, ţigle, că rămizi, ce ramică, ziduri d e construcţii).
302. Ern. Popescu, IGLR, nr. 52. Adaugă, Pontica, 8, 1975, p. 188, nr. 23: antoninianus Ciaudius II.
303. M. Irimia, Probleme de cercetare ..., nr. 83, 84, 86. V. Boronea nţ, op. cit., p. 320, nr. 5.
304. B. Mitrea, SCIV, 23, 1972, 1, p. 135, nr. 1. Pontica, 8, 1975, p. 182, nr. 1, 1: denarius Traianus, a. 112117; nr. 1, 2: Nicaea? (Bithinia): Severus Alexander. Z. Covacef, Pontica, 31, 1998, p. 163-164, fig. 1 şip. 166-169.
305. ISM, li, 363.
306. H. Slobozianu, Materiale, 5, 1959, p. 741. C. Iconomu, Opaiţe, nr. 440,217, 796.
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Ma terialele epigrafice şi sculpturale descoperite la Techirghiol con firmă, în general,
ceea ce s punem în legă tură cu „circula ţia" p ieselor litice307 d in preajma Tomis-ului; un
basorelief cu repr ezentar ea M uzelor, spa rt în două fragmente, a fos t găsit la
„m oscheea" d in Techirghiol şi la Constanţa308_ Monumentul funerar al un ui cons ilier
abia d esemnat al Metropolei Pon tului Stâng, fiu al unu i procurator, altar găsi t la
Techirghiol309, provine mai degrabă d in Tomis, socotind după poziţia deosebită a personajelor, deşi nu putem exclude o componentă greacă în această aşezare310_
Pe ţărmul de NV şi SV al lacului Techirghiol (probabil golf în an tichitate), unde
erau condiţii p rielnice de acostare, s-au dezvolta t, încă în epoca elenistică, dacă nu şi
m ai devrem e, aşezări a le căror urme se văd pe câteva hectare311. Între ruinele cimitirului tu rcesc d e la Urluchioi, s-au găsit mai m ulte m onumente antice, provenite fie din
n ecropola aşeză rii de acolo312, fie din Tomis313_
Reţinem mai ales inscripţia funerară a p retorianului Aurelius Dalenus, ex vico
Amlaidina 314, care s-a stabilit după ter minarea serviciului militar, nu în satul de orig ine (deoarece îl menţionează), ci în apropiere, poate în teritoriul tomitan, la Urluchioi,
la sfârşitul sec. al II-lea sau începutul sec. al III-lea p. Chr., când se cunosc şi alte
a dsignăn în Dobrogea.
Se cuvine să amintim, dealtfel, existenţa d e mai multă vr eme a unor propr ietari
rurali, a le căror p osesiuni n u p ot fi loca lizate, deoar~ce pietrele lor funerare au fost
ad use la Tomis, cum este cea a lui M. Ulpius Longinus, fost d ecurion, veternn, consilier al tomitanilor, stelă ri d icată de acesta, în timpul vieţii, ,,in praedio suo'-315_
C. Antonius Fron to, veteran al legiunii a XIII-a Gemina, fos t bf cos., ne inforrn0ază
că şi-a pregă tit pentru sine şi ai săi „pădure sacră şi mormânt (,,lucum et sepulch -um
... I To ovvoevopov w\ TO µv riµe'iov) (sec. II-III p. Chr.)316_
Iulius Fronto, fost primipilar, îşi administra moşia cu ajutorul unu i rrpayµaTEVTTJS
(=actor), Castresios 317, (u na din puţinele dovezi ale utilizării muncii servile pe prop rie tăţile veteranilor).
Exemplele d e veterani în teritoriu ar putea fi, desigur, m ai numeroase, cu observaţia că îi întâ lnim izolaţi şi n u în comunităţi, ca în alte territoria.
Din ana liza întreprinsă se desprind câteva concluzii :
Tomis-ul, conform statutului său jurid ic de oraş liber, a avu t o posesiune efectivă
asu pra propriului ter itoriu, de aceea nu putem vorbi de o delimitare între teritoriul
propr iu-zis şi regio, chiar dacă avem n umeroase dovezi de intervenţie romană.
Mă rimea teritor iului tomitan trebuie să fi fost considerabilă, dacă ţinem seam a de
însem nă tatea oraşului în epoca romană şi de întinder ea teritoriilor cetăţilor vecine,

307.
308.
309.
310.
311.

Despre ISM, II, nr. 183, vezi mai jos n . 860 (ca p. I).
Gr. Florescu, Dacia, 7-8, 1938-1940, p. 293-297. Vezi ş i ISM, II, nr. 69.
Ibidem, nr. 299.
Ibidem, nr. 272 (sec. II-IJI p. Chr.).
V. M~hăi lescu, An. Dobr., 9, 1928, p. 100-118; M. Irim ia, Pontica, 13, 1980, p . 71, n. 41. Lista monumente/or, 1997, nr. 366 (aşezare d in sec. I-VI, Ia 1,5 km V de fosta carieră Techirghiol) şi nr. 367 (în jurul golfului Urluchioi).
312. La Urluchioi s-au observat tumuli şi o necropolă p lană.
313. ISM, II, nr. 283 şi 339.
314. CIL, III, 13743; ISM, II, nr. 266. R. Vulpe, HAD, p . 180-181, 191.
315. CIL, III, 770; ISM, II, nr. 180.
316. CIL, III, 7545; ISM, II, nr. 190.
317. AEM, 6, 1882, p. 27, nr. 54; ISM, II, nr. 289.
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Histria şi Callatis, lipsind pietre de hotar în aces t sens; calculele sunt aproximative şi
anume, dacă limita nordică a teritoriului tomitan se plasa pe linia Casimcea şi pe malul
de nord al lacului Taşaul, poate cea de sud să fi ajuns pâ nă la lacul Techirghiol (şi
fireşte, în interior, pe un traseu care rămâne ipotetic).
Prezenţa elementelor romane în teritoriul tomitan, încă din a doua jumătate a sec. I
p. Chr., a dus de timpuriu la apariţia unor villae şi viei, din păcate mai sărac ilustra te
epigrafie. Totuşi, din cele câteva toponime păstrate, lăsând la o parte vicus Celeris, care
se localizează mai degrabă în teritoriul histrian, să amintim viei: Clementianensis,
Narcissiani şi eventual Se[ apt]ia, care atestă organizarea celor mai multe sate în epoca
roma nă.

Deoarece nu avem dovezi de împărţire a teritoriului pe triburi (phylai), a unor obşti
indigene sau a unor conducători care stăteau în fruntea formaţiunilor d e tip neromiln
(principes locorumf318, credem că romanizarea mai intensă a dus la orga ni zarea mai
unita ră il teritoriului tomitan319; prezenţa aproape pretutindeni a elementelor indigene şi mărturiile epigrafice privind popu laţia greaca, în special pe litora l (Kwµf)
' Ano1111wv(ov. Oituz*, Techirghiol) şi în alte locuri; nu exclud păstrarea, pe alocuri, a
relaţii lor tradiţionale de organizare.
Teritoriul callatian

Foedus-ul dintre Roma şi Callatis320, a cărui dată a fost atât de mult discutată32,,
calitatea de aliată a cetă ţii vest-pontice, încă din momentul venirii în contact
cu pute:·ea romană, statutul de civitas foederata fiind recmoscut, desigur, odată cu
intrarea oraşelor din Pontul Stâng sub stăpânirea roma nă în vremea lui Augustus-·m şi
în secolele următoare (I-III p . Clor.). Se păstrează organizarea internă tradiţională: sfatul şi adunarea, basi leul rămâne magistratul eponim al cetăţii, s e întâlnesc, în general,
aceleaşi instituţii civile şi religioase, înregistrându-se în mod firesc şi unele schimbări
specifice epocii romane; se consta tă, astfel, existenţa timpurie a cultului imperiaJ323, a
unui conventus civium Romanorum324 (fig. 16/2), a unei staţii d e beneficiari consulari
şi, probabil, a unor detaşa mente ale legiunilor V Macedonica, I Italica şi XI Claudia,
care au activat a ici325.
Ceta tea Callatis, si tuată într-o zonă agricolă prin excelenţă, era lega tă în mare
măsură, prin natura economiei sale, d e un teritoriu. Xwpa este amintită în contexte
<:iiferite în două docum ente epigrafice callatiene, d in sec. III a.Chr.326 şi respectiv: sec.
dovedeşte

318. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 127, crede că inscripţia care îl atestă pe M. Atius Firmus, loci princeps
(ISM, II, nr. 183) provine totu şi de la Techirghiol, nefiind identică cu cea de la Seimeni (ISM, V, nr. 4); vezi
însă m ai jos n. 860.
319. Al. Suceveanu, VEDR, p. 50 şi 52; idem, Pontica, 10, 1977, p. 108.
In fra, nota 272 (cap. II}.
320. CIL, 12, 2, 2676; ISM, III, nr. 1.
321. Al. Avram, Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis. Ein Beitrag z um rămischen Vălkerrecht,
Amsterdam, 1999 (bibliografia).
322. Id em, în Th c Creek Colonisation of the Black Sea Area. Historical Interpretation of Archaeology,
Stuttgart, 1998, p. 115-1 29.
323. A. Rădu lescu , M. Munteanu, Pontica, 10, 1977, p. 83-84, nr. 4; ISM, III, nr. 58.
324. A. Rădu lescu, St. CI., 4, 1962, p. 275-279.
325. Al. Suceveanu, RRH, 13, 1974, 2, p. 234-236. A. Aricescu, Armata, p. 38, 41 şi 104.
326. Al. Avram, M. Bărbu lescu, Pontica, 25, 1992, p. 174-177, n. 3 fig . 3; ISM, II, nr. 106.
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l a. Chr.327; despre „ T ]a o:pxaîa opta KaA/\OTlOVWV KO\ i:>lOVV[ OOTT]OAE\TWV" . aflăm
din horothesia oraşului Dionysopolis, de la sfâ rşitul sec. I a . Chr. - începutul sec. I p.
Chr., descoperită nu demuJt328; în sfârşit, xwpa fi gurează şi pe un fra gm en t de
inscripţi e din epoca imperială.329
O delimi ta re a teritoriului se înfăptuieşte în vr emea lui Traian, cum ne d ovedeşte
hotărnicia callatiană, păstrată pe cinci fragmente şi anume primele două, aparţinând
acelu ia şi exemplar, în greacă şi în la tină, numite convenţional A şi B, a mintesc p ietrele
de h otar cu numărul de o rdine 12 până la 26330; bornele de la 21 la 26 figu rează şi pe o
copie (fragmen tul C) realizată în a doua jumă tate a sec. al II-iea p. Chr.331; u n exemp la r in limba greacă, fragmentul D, scris în p rima jumătate a sec. a l II-iea p. Chr.,
men ţionează pietrele d e la 37 la 50332; în sfârşit, bornele de la 43 la 48 s unt notate şi pe
fra g m entul E, descoperit la 8 km SE d e Cobadin, d a r provenit în realitate d in Callatis,
deoar ece face corp comun cu fra gm entul B333_ Fig. 17, 1-2.
Atunci cân d p ietrele se aflau între două localităţi, se indicau ambele denumiri,
cu noscându-se, astfel, din textul păstrat al h otărniciei, câteva din tre acestea : KwµT) Ke...
(lâ ngă borna 12); OvaA ... (în preajma bornei 16); comunităţile ,, 'Ao(301100e1vwv Ka't
.LapbEwv" (despărţite de borna 22); ... myle şi P, puncte între care se afla borna 46; un
toponim în alcătuirea căruia intra Pyrgos (lâ ngă bo rna 48), o atestare mai timpurie decâ t
a celorlalţi pyrgoi de p e litoral, confirmând ipo te za că ei exprimă o realita te m a i veche.
Consemna rea unui port (Atµf}v) în râ ndul 1 al fragmentului A334, apoi KwµT) Ke ...
şi apoi un punct raportat la Calla tis ("6:,:ro KaAACITtoos")*, su gerează numerotarea
pie trelor di::1spre litoral s pre interior, unde trebuie să se fi a flat aşezările amintite, cu
n ume vechi indigene, greceşti şi mrii noi la tin e335, situate în marginea teritoriului
,,orăşenesc", din moment ce serveau d r E>;Jt p uncte de reper în această Jimitatio. Fig. 2.
Bornele era u plasate la distanţe m ici de 1000, 2000 şi 2400 picioare (respectiv 300,
600 şi 710 m), în care s-a văzut fie o ada ptare a vechiului cadastru calla tian d e epocă
elenistică336, fie, dimpotrivă, s-a dedus o centuriatici337.

327. Ibidem, nr. 26.
328. K. Banev, M.P. Dimitrov, Thracia Pontica, 2, 1982 (1985), p. 34-37. Al. Avram, Dacia, N.S., 35, 1991,
p. 105-108, cu precizări privind r. 21-25 ale horothesiei amintite, respectiv a liniei de demarca ţie dintre teri~
toriul dionysopolitan ş i cel callatian; idem, ISM, fi: , p.12 şi urm.
329. Gr. Tocilescu, AEM, 6, 1982, p. 10-11, nr. 17; IGR, I, 652; Al. Avram, ISM, III, nr. 56 (epoca Severilor).
330. CIL, III, 1421433; IGR, I, 657; Al. Avram, Dacia, N.S., 35, 1991, p. 108-111, fragmentele A şi B = ISM,
III, nr. 51-52.
331. N. Gostar, St. CI., 5, 1963, p. 299-300, fig. 1. Al. Avram, Dacia N.S. 35, 1991, p. 111-11 2, frag. C =
ISM, III, nr. 53; arhaismele uicensimum, quadagensimum, trimit la o perioadă mai timpurie de redactare a
documentului.
332. Th. Sauciuc-Săvea nu, An. Dobr., 16, 1935, p. )63-165; idem, Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 250, nr. 16. L.
Robert, Hellenica, 1, 1940, p. 78-80. Em. Doruţiu - Boilă, Dacia, N.S.', 15, 1971, p. 327, fig. 1. Al. Avram, Dacia
N.S., 35, 1991, p. 112-117, fragm. D =ISM, III, nr. 54.
333. M. Bărbul escu-Muntea nu, Pontica, ll,·1978, p. 127-132, nr. l ; Al. Avram, Dacia, N.S. 1991, p. 113114, fragm. E =ISM, III, nr. 55.
.
•
334. Ibidem, nr. 51: A]lµevos [ . Al. Avram, Dacia, N.S., 31, 1991, p. 110 şi 130 nu exclude identificarea
lui cu Kapwv A1µr'Jv (Cap~i°Ş~bia).
*
Fragmentul A, r. 3-4: Jon c':mo KaAAaT1oos ... / [ ... cmo AiTov Tp10Ka18eKaTov ... )" , aşadar locul
amintit nu era prea îndepărta t de cetate.
335. Em. Do ruţiu-Boil ă, Joc. cit.
336. Al. Avram, op. cit., p. 132-135; idem, ISM, III, comentariul de la nr. 51-55: cadastru de epocă elenistică ce utiliza schoinoi .
337. Pe baza distanţei de 2400 picioare egală cu latura unei centurii, vezi Se. Lambrino, Traces
epig raphiques de centuriation romaine
Scythie Mineure (Roum anie), în Ho111mages ii Albert Grenier (col.
Latomus, LVIII, 1962), p. 928-939. Al. Suceveanu, VEDR, p. 55, n. 282-285 şi p. 94; idem, F.intânele, p. 118.
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Teri toriul callatian a fost mu lt mai mare decât suprafaţa delimitătă", m arginea sa
sudică aflându -se la aproximativ 25 km de cetate, unde s-a găsi t p ia tra care marca
F(ines) terr(itorii) Call(atidis), la Tvărdică (fos t Kalaidji-Dere) in Bu lgaria338; o
inscripţie provenită

d in CaJJatis a fost găsită şi mai spre sud, la Gor icane339.

,'

Revenind în zona noastră, credem că limita de vest a teritoriului callatia n tu poate
fi marcată de frag men tul d e hotărnicie d e la Cobadin, deoarece, aşa cum am a rătat,
după grafie el par e a fi identic cu cel în limba latină (B), descoperit la Mangalia . Tot astfel, miliarul găsit la Miriştea, din timpul lui Valens, p e care s-a citit a C[a)Jla[ tide)?

m (ilia) p(assuum) VJ340 (=8,874 km), nu putea marca colţul d e nor d-vest al teritor iului,
deoarece distanţa de aici până la Mangal ia este mult m ai mare (în linie dreaptă 25
k m)***, piesa fiind ad usă, mai degrabă, de pe d rumul litora lului.
Dacă teritoriul callatian a avut o întindere comparabilă s p re nord, cu cea d e sud vest, hotarul cu ter itoriul tomi tan34 1 s-a r putea situa în zona lacului Techirghiol****.
Pe malu l sudic a l lacu lui am intit, au apărut în mai multe locuri urme de epocă
elenistică şi romană: între golfurile Tuz la Mare şi Tuzla Mică, la V de p rimul golf, de
asemenea, în V localităţi i Tuzla şi la circa 1 km S de lac*****.
Dacă unele din monumentele descoperite la Tuzla pot aparţine aşezări i de acolo basoreliefuri cu Jupiter, Cavalerul Trac, Cybele, un satir342 _ în schimb al tele, cum s un t
capiteluri romano-bizantine, fragmen te d e :1rhitravă, ,,exagiul " din vremea lui Flavius
Servandus (sec.al V-lea p. Chr.)34 3, provin d in Tomis sau au fos t aduse din apropiere.
Într-adevăr, la Capul Tuzla, se constată o locuire timpurie, încă din epoca fierului,
a şezarea cunoscând o dezvoltare mai mare în p erioada romano-b ,zantină, cum
doved esc res turile unor edificii din piatră şi marmură şi monumentele descoperite în
acest loc344.
Aşezarea de la Capul Tu zla a fost identifi.:ată cu Stratonis (turrisf34\ consemna t în
Tabula Peutingeriana, VIII, 4, la Xll m.p. de Tomis şi la XXJJ m.p. de Callatis; între
Constanţa şi Tuzla sunt 22 km, deci cei X II m.p. (=17,748 km) ar veni pe la Eforie Sud,

şi

••
Al. Avra.11, op. cit.; dacă ar fi vorba de delimitarea întregu lui teritoriu ar fi necesare 250-300 borne
o insc ripţi e de 250-300 rănduri pentru descrierea lor.

338. K. Jirecck, AEM, 10, 1886, p. 191 , nr. 2; IGB, 12, p. 223; ISM, lll, nr. 241: r . l „terr(ae) sau terr(itorii)";
r. 2: ,,Call(atidis) sau C,JJ(a tianorum)".
339. K. Jirecek, op. cit., p. 190, nr. 1; 1GB, 12, nr. 5; ISM, lll, nr. 123: dedicaţie pentru Iulia Mammaea
din p artea [3o(u)Ar} [ci'jµo~ KaAA]aT1avw[v] (222-235 p . Chr.) .
340. CIL, lll, 12518 = 13756; IGLR, nr. 81 (probabil d in 367-369 p. Chr.); ISM, li, nr. 114.
Observăm totuşi răspâ ndirea materia lelor calla tiene pe aceeaşi rază şi spre vest, fapt care ne d etermină să includem zona în teritoriul calla tian.
341. Me m non, FGr. His t., III, B, fr. 13(21). D.M. Pippidi, OJO, I, p. 197. Al. Avram, Dacia, N.S., 35, 1991,
p. 104 şi 132.
**** Vezi în acest sens Al. Avram, op. cit., p . 118-122 şi 130 şi urm., fig. 4. Al. Suceveanu , VEOR, p. 91,
127 şi fig . 1; idem , Fântânele, p. 127, include Stratonis (turris?) şi Parthenopolis în teritoriul tomitan.
••••• Lista monumentelor, 1997, nr. 379-381.
342. TIR, L 35, p. 75. C. Scorpan, Cavalerul Trac, p. 55-57 şi fig. 25 a, b.
343. IGLR, n r. 86; ISM, II, nr. 390. Materiale, 5, 1959, p . 740, 742, fig. 7-8.
344. An. Dobr., 15, 1934, p. 208-209. H. Slobozian u, op. cit., p. 735-738; SCIV, 17, 1966, 4, p. 680, 695-696.
I. Ba rnea, OJO, II, 422, n. 19 şi p. 483. M. Irimia, Pontica, 24, 1991, p. 11 4-116.
345. J. Weiss, op. cit., p. 69. TIR, L 35, p. 69. A. Aricescu, Armata, p . 143 - 144, p resu pune că staţiunea
s-a numit Stra toni sau Stratonus (eventua l Stratonum).
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unde mărturiile de epocă romană nu sunt suficient de concludente346, rămânând mai
probabilă localizarea la Capul Tuzla347. Stratonis apare pe Scutum Durae Europi
repertum, 13, la N de Amlaidina; ca şi aceasta a avut probabil statu t de vicus, cum par
a evolua celelalte aşezări din Dobrogea, dezvoltate pe lângă „turnuri", indiferent de
destinaţia iniţială a acestora348. Fig. 2.
Intens locuită se dovedeşte a fi şi zona litorală a localităţilor Costineşti şi Schitu.
Amintim apariţia în urma unor săpături întâmplătoare, la circa 1 km N de Costineşti,
a unui complex de încăperi patrulatere, două de mari dimensiuni (7 x 10 şi 14 x 9 m)
cu ziduri din pietre mari d e calcar, unele şlefuite, altele legate cu pământ şi un bogat
inventar: ţigle, vase romane, fragmente de terra sigillata, de dolia, amfore întregi, vase
de sticlă, râşniţe, dar şi o statuetă de plumb cu reprezentarea lui Triton şi altele. Ne
aflăm, foarte probabil, în faţa unei villa rustica sau, poate, a unor construcţii dintr-un
vicus, deoarece la 100 m S de punctul amintit, s-au observat alte zidu ri vechi, locuirea
întinzându-se până la circa 400 m spre vest, iar la sud până în apropiere de „Pescărie",
aşezări care pot fi raportate la tumulii din zonă349.
Alte două încăperi s-au depistat în partea de N a drumului care uneşte şoseaua
Constanţa-Mangalia cu Costineştiul şi mai ales la V de lacul cu acelaşi nume, unde pe
lângă ceramică şi monede (autonome şi imperiale până în sec. al !V-lea p. C hr.) s-au
găsit materiale privind cultul lui Dionysos, Cybelei, Nimfelor, ilustn,tive pentru viaţa
spirituală a satului350.
Numeroasele descoperiri de la Costineşti justifică propunerea de a se localiza acolo
Parthenopolis, acesta fii11d probabil un mic" port de escală, dar şi un c,~ntru d e
exp'.oatare agricolă, ţinând cont că Plinius cel Bătrâ;1 îi a minteşte pe acei Scythae
aroteres şi în acest loc351, deşi nu ştim în ce măsură · informaţia mai priveşte epoca
romană.

Pe un stâlp miliar găsit lc.i Pescari = 23 August (fost Tatlageac), din anul 163 :,. C hr.,
se citeşte : ,,A Calla/tide m(i]ia) p(assuum)/VII" 352 (=10.353 km), distanţă care corespunde cu spaţiul dintre cele două loca lităţi . Faptul că 'AµAa1ovva (sic) apare pe
Scuh1m Durae Europi repertum, 11, dovedeşte că aşezarea constituia un punct d e
reper pentru cei ce călătoreau pe mare d e-a lungul ţărmului. Vicus Amlaidina, (cum
apare toponimul pe inscripţia de la Urluchioi)353, posibil să se fi aflat la gura lacului
Tatlageac, unde s-au semnalat mai demuh fundaţii de clădiri şi ceramică, observaţii
confirmate şi d e periegezele recente, care au identificat două aşezări de epocă roma nă,
pe malul de N al lacului c1mintit şi la capătul de V al acestuia, pe a mbele versante ale
văii, precum şi o locuire greco-romană pe o mică peninsulă din S-V lacului
346. Vezi totu şi Materiale, 5, 1959, p. 738 şi 745. A Vertan, G. Cu sturea, Pontica, 25, 1992, p. 388, nr.
1444: Tomis-Caracalla; nr, 1445: Tomis-Severus-Alexander; nr. 1446: sestertius Vespasianus. Lista monumentelor, 1997, nr. 209 (locuire Latene ş i romană, în sudul localităţii Eforie Sud).
347. R. Vulpe, DJD, II, p. 205, n. 131.
348. SCIVA, 33, 1982, 4, p. 372-373; RRH, 20, 1981, 4, p. 611-613.
349. An. Dobr., 16, 1935, p . 186-187, 189; Materiale, 5, 1959, p . 736-737; SCIV, 17, 1966, 4, p . 679-680, 691;
Lista monumentelor, 1997, nr. 189; vezi nr. 190 şi 191 şi nota următoa re.
350. Pontica, 9, 1976, p. 192-193, nr. 2; SCIV, 21, 1970, 1, p. 90; Pontica, 3, 1970, p. 131-137. Vezi şi JSM,
II, nr. 328 (Schitu): epigramă funera ră a unui tânăr de 17 ani, Eioioopos NtKOµT)oevs, în care este aminti tă şi
sora sa, ZµvpvT) (sec. II-III p. Chr.), dacă piesa nu provine, mai degrabă, din Tomis.
351. Plinius, N.H., 4, 1108) 44. R. Vulpe, Balcania, 6, 1943, p. 14. Pentru alte descoperiri din zonă,
Pontica, 23, 1990, p. 234-235, nr. 79, 1: Tom is-Geta. AL Avram, Dacia, N.S., 35, 1991, p. 119 ş i 131, n. 252.
352. CIL, lll, 7616; ISM, III, nr. 195.
353. CIL, lll, 13743; JSM, II, nr. 266; ISM, lll, nr. 237.
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T atlageac354 _
La 1 km S-V de fosta fermă de stat Moşneni, s-a cons tatat exi sten ţa unei villa rustica, a tât pe baza fra gmen telor ceramice şi a pietrelor de construcţie, câ-t m ai ales prin
a pariţia u nui depozit de unelte agricole din sec II-III p. Chr .355; d u pă ferramenta, villa
s-ar încadra în tipul cu clădiri d ispersate în interiorul unei incinte356, iar preocupările
propr ietarului erau îndreptate eviden t spre agricu ltură.
O bogată informaţi e num ismatică din sec. I-III p. Chr., asu p ra căreia ne oprim mai
jos, avem p en tru zona P ecineaga, explicată în parte de urmele antice observate la circa
3 km E d e sat şi de a şezarea greco-indi genă şi romană de la apr oximativ 5 km NV d e
localitate, und e, pe o suprafa ţă de aproxima tiv 2 ha, au apărut temelii de piatră ale
unor locuinţe (câteva cu plan rectangu lar), olane, ţigle, numeroase fragmente ceramice,
monedă Faustin a I, în preajma localitătii fiind semnalati şi tumuli357 _
La circa 200 m SV de aşezarea de la Pecineaga, un turnul dezafectat a permis cerceta rea u n ui m ormânt de incineraţie, a menajat în lespezi de calcar, orientat aproxim.ativ N-S, cu piese de inventar de tradiţie elenistică (crater, kan tharoi, lekytos, bol, strachină, opaiţ cu ciocul rotund ornamentat cu ove), dar şi obiecte d e certă facturo romană
(unguentariu de sticlă, opa iţ cu ciocul triungh iular flancat de volute - import nord-italic), vârf de lance de fier, materiale care datează mormâ n tu l în prima jum:'\tate sau cel
mai târziu în a l treilea sfert al sec. Ip. Chr.351<. Fig. 15.
Cercetă rile de salvare de la Neptun au semnalat, intre altele, existenţa une i nec10pole romane timpurii de inhum c1 ti e (sec. 1-IT p. Ch r .), pu să în legMură cu una Ji n
aşezări le rurale din zona359_
Drumul lito ralului, refăcut in territorium CallatiAnorum, in special, în vreme,1 lu i
Marcus Aurelius (163 p. Chr.), dar şi la începutul D o minatului (293-305 p. Chr.), .:um
dovedesc stâlpii miliari descnpL'riţi la 23 Au gust ( vicus Amlaidim), C.allatis31>0, 2
Ma i.361 şi Vam a Vech e362, a st: mula t, d es ig ur, dezvo lta r ec1 sa telor din jur. Fig. 13/1.
As tfel, la 2 Mai, aşezarea g reco-romană363, din partea de NV a comunei, seria d e

35-l. I. Mititelu, BSNR, 37, ]943, p. 78-81. R. Vulpe, DID, 11, p. 206. Lista monumentelor, '1997, nr. 4-6.
355. Em. Condurach i şi colab., SC!V, 1, 1950, 1, p. 90-92. V. Canarache, SCIV, l, 1950, :, p. 100-102,
aminlesle monede din sec. 11 a. Chr. · l p. Chr., ceea ce ar sugem o a~czarc anterioară ferme i. L,1 I km. N de
clăd irea !AS Moşneni a fost înregi s tra tă o asezare romană din sec. ll-lll p. Chr., vezi Lis ta monumentdor,
1997, anexa (1998), nr. 301 a.
356. V.H.Baumann, FRD, p. 76, 140-141 , n. 242-250.
357. An. Dobr., 12, 1931, p. 29; C. lconomu, Opaiţe. p. 232-234; M. lrimia, Pontica, 13, 1980, p. 102, nr.
13, 1. Pentru descoperirile monetare de la Pecineaga, vezi M. Munteanu, R. Ocheşeanu, Pontica, 8, 1975, p.
191-200, nr. 35, 1-·112; 23, 1990, p. 234, nr. 35, 113-118; Gh. Poenaru Bordea la A l. Suceveanu, F.intiine/e, p.
203, n. 55. Pentru aşeză ri, vezi si Lista monumentelor, 1997, nr. 326 şi 327 şi nr. 395 a, pentru cea de la S · V
de Vânători.
358. M. Irimia, Pontica, 20, 1987, p. 109-11 7, nr.1, p. 130-134 şi fig. 2, 4-7 şi 9.
359. C. lconomu, Pontice, 1, 1968, p. 252-261.
360. A. Ştefa n, St. CI., 1984, p. 95-107; ISM, III, nr. 196-198; ICLR, nr. 84. A. Rădul escu, M. Bă rbulescu
Munteanu, Pontica, 13, 1980, p. 151-155, nr. 5.
361. A. Rădulescu, Pontice, 1, 1968, p. 323-325, nr. 2 (stalp găs it la aproximativ 600 m de actual.i sosea
spre Vama Veche, marcând importa ntul drum al litoralului în zonă ) ; ISM, III, nr. 199.
362. CIL, III, 142152 (307-323 p. Chr.); ICLR, nr. 108. Lista monumentelor, 1997, nr. 395 (la N de satul
Vama Veche, locuire greco- romană, sec. Ill a. Chr. - llI p. Chr.).
363. V. Boroneanţ, Pontica, 1O, 1977, p. 324, nr. 25. Vezi şi M. Ionescu, N. Georgescu, SCJVA, 48, 1997,
2, p. 168, nr. 21 (locuire sporadică de epocă romană timpurie, în apropierea inte rsecţiei şoselei Limanu 2 Mai cu drumul spre Mangalia).
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tumuli din S-V localităţii (dintre care unul cercetat s-a dovedit a fi al unui comandant
mili tar înmormântat conform unei vechi tradiţii tracice; cu car d e luptă, piese de
harnaşament şi doi cai sacrificaţi ritual, urme descoperite în mantaua tumulului)364,
cât şi apariţia unor piese izolate (miliarul amintit, basorelief al Cavalerului Trac,
monedă emisă de Marcianopolis*), toate explică continuitatea de locuire în preajma
arterei rutiere a litoralului.
O aşezare de epocă greco-romană întâlnim şi la Limanu: ceramică indigenă, placă
a Cavalerului Trac, monede romane şi callatiene din sec. II-III p . Chr.365.
Tot astfel, multe aşezări identificate recent, printr-o periegeză efectua tă în partea de
N-V a oraşului Mangalia şi pe ambele maluri ale lacului Mangalia (=Limanu) şi ale
iazului Hagieni366, conţin urme de locuire din epocile elenistică, romană, romanobizantină şi d in alte perioade. Oprindu-ne doar asupra celor care privesc sec. I-III p.
Chr., amintim aşezarea d e la 300 m VNV de periferia oraşului, unde locuirea elenistică
şi romană este ilustrată de fragmente ceramice, cărămizi, ţigle şi blochete de calcar
nefasonate367.
La 3,5 km VNV de balta „Ciukur Bostan"368, în locul numit „Movila Aldea", pe o
suprafată de circa 1 ha, s-au observat fragmente de amfore cu s triuri, opaiţe, ţigle,
cărămizi şi b lochete de calcar, dintr-o aşezare databilă în sec. III-IV p. Chr.369.
Tumulii din necropola callatiană de re drum 0..1l Mangalia-Albeş ti370, observaţi apoi
până la sud-est d e comu na Arsa371, aparţin, cu siguranţă, şi unor proprietari rurali d in
împrejurimile Ca]]atid ei.
O aşeza re din perioada elenistică şi romană (sec. llI a. Chr. - sec. a l III-lea p. Chr. şi
sporadic din sec. al VI-lea) a fost identifica tă în dreptul clădirilor fostei IAS, p,! şoseaua
ce duce spre Albeşti, pe o auprafaţă de 0,5 ha; dupfl blochetele d e calcar, unele de mari
dimensiuni, cărămizi, olane, nu s-a exclus ca în ep oca romană să fi exis tat acolo o villa.
La peste 1,5 km vest d e acest loc, pe malul lac..1lui Mangalia, se află o a l tă aşeza re
elenistică şi roma nă (sec. II-VI), urme din această perioadă fiind surprinse şi pe două
insuli ţe din lacul amintit372.
La N-V de Hagieni, s-a constatat o locuire spora dică de epocă romană timpurie:
fragmente de amfore, de ţigle şi de tuburi de apeduct. Izvoar ele din nordul sa tului
Hagieni, constituiau una d in sursele de aprovizionare a cetă ţii Calla tis; pe versantul de
nord al lacului Mangalia au fost înregistra te urm ele unui apeduct de tip canalis struc364. N . Hartuche, Apulum,·6, 1967, p. 231-257.
Monedă emisă de Marcianopolis în timpul lui Macrinu s şi Diadumenianus, găsită între 2 Mai şi
Vama Veche, vezi Pontica, 23, 1990, p. 237-238, nr. 84, l.
365. SCIV, 21, 1970, 1, p. 90, nr. 39. Dacia, N.S., 9, 1965, p. 396, nr. 13. Pontica, 8, 1975, p. 188-189, nr. 25,
1-4; 23, 1990, p. 230, nr. 25, 1: de11arius Crispina; Callatis: Septimius Severus (2) şi Julia Domna; Alexandria
Troas (Mysia): Gallienus. Pontica, 24, 1991, p. 165, nr. 35: baza de coloană din marmură (sec. 11-lll p. Chr.),
provenită probabil de la Callatis; Lista monumentelor, 1997, nr. 258d (anexa).
366. M. Ionescu, N. Georgescu, op. cit., p. 155-175.
367. Ibidem, p. 159, nr. 1 şi fig. 7, catalog II, nr. 21.
368. V. Canarache, SCIV, 2, 1951, 2, p. 61; M. Botzan, Pontica, 13, 1980, p. 310: de la „Ciukur Bostan"
pleca unul din apeductele callatiene.
369. M. Ionescu, N. Georgescu, op. cit., p. 161, nr. 5 şi fig. 6-7.
370. C. Preda, Callatis. Necropola twnulară romano-bizantină, Bucureşti, 1980, p. 8.
371 . M. Ionescu, N. Georgescu, op. cit., p. 162 şi urm., nr. 7 şi 9.
372. Ibidem, p. 165-166, nr. 13, 14, 15 B şip. 170, fig. 5 (aşezări puse în legătură cu izvoarele de la gura
vă ii Başpuna r).
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sau ma i multe a p edu cte din tubuli, o bservilte "în

zonă3 73 .

l a A rsil374, ca r ie rn d e calcil r, d e la ci rca 150 m E de lo calita te, era exploatată p en tru
m a teria lu l de construcţii necesar oraşului Callatis; a m intim , de ase JTtena, u n cu ptor d e
var, de pus in legătură cu aşeza rea de la aproxim c1tiv 400 m nord de sa t, s ituatii pe
ambii vers,mţi a i u nei văi, p e o supra fa ţă ce depăşeşte 3 ha, u n de s-au recolta t m a teriale ceramice elenistice şi romane (fragm en te de farfurii, străchini, i'lmfore r o m a n e,
ceramică i ndigenă şi materiale de construcţii), indicân d o intensă locuir e în sec~ lll-lV
P· Chr .375_

R ufus fiul lui Rufus, ca r e se î n chină lu i Heros Dosaenos376, era proba b il posesor u l
unui lot de pământ în zona Arsa, în schimb , o a ltă inscriptie greacă reu tili zată în acelilşi
sa t, provine, după con tinut, sigur din cetate (sec. [ p . Chr.)377 _
D esco peririle amin tite nu trebu ie să ne m ir e, deoarece ne aflăm in fata unei că i de
a cces secu ndare378, ca r e u rma firul văilor naturalc379, u n ind oraşul Cnllatis (prin
Plopeni) cu Tropaeum Traiani si de aici cu centr ele de la Dunăre.
Importa nţa comercic'llă a acestei căi rutiere este doved ită în chip evident de aşeza rea
fortificată greco-indigenă de la Albeşti (s~c. IV-II i'l. Chr.)380_ si tuată la aproxi m ativ 14
km V de Callatis. Chic1 r dacă lo cuirea romană este mai restrânsă în acest loc, fi ind
obser va tă mai a Ies in pa rtea de ver; t a vechii aşezări e le n istice381, (sectoarele D şi E), nu
lipsesc urme de epocă romană în alte puncte i'lle comunei Albeşti, cu m ar fi teri tor\1,l
d e „ La vii", o (vil/a rustica?), sau !a NE d e şoseaua d inspre Ma ngalia, la intrare a in $?. t,
o aşezare romană, d u pă cu m, în perimetrul acestei l ocalităţi, s-c1u găsit m a i mw'.c
monede dir. sec. II-lll p. Chr.382 _
la aprox imativ 5 km SV de Alb 1:>şti, la Coroana, în marginea de NE a satului, s-a
p utut iden tifici'l, lc'l suprafaţa solului, o fortificc1ţi e rom ană (asemănilioa re celei de la
Ovidi u ), dar şi urmele u n ui cu ptor s i monede ro mane; la Vârtop, la 700-800 m N-E de
s a t, s-a semnala t o n ecropolă turnulară (u n m o rmâ nt hypogeu).
Pe d ru mul d in t re C otu Vă ii şi Vâlcele, atât i'lpeductul roma n cât şi inscripţia scrisă

373. Ibidem, p. 158-159 şi 164-165, nr. 12 A-C şip. 169, nr. 28. !idem, CC/\ 1983-1992, Buc. 1997, p. 18,
două su rse de aprovi;,:ionarc cu upă a cetăţii Ci11Jatis sunt cele de la Dulceşti (la 8 km N de cctatt•)
ş i din Ztma „La Oban", în partea de NV a oraşului Mangalia. M. Ionescu, Pontica, 24, 1991, p. 419-424.
374. Ai. Suceveanu, VEDR, p. 56, 95 si 131 .
375. M. Ionescu,:\. Georgescu, op. cit., p. 166-168, nr. 19 ş i 20.
376. Ch. Poena ru Bordea, St. CI., 5, 1963, p. 292-293; ISM, lll, nr. 239.
377. Th. Sa u ciuc-Săveanu, Dacia, 2, 1925, p. 126-128, nr. 8; ISM, III, nr. 34.
378. R. Vulpe, DID, II, harta II. Vezi şi apariţia unui stă l p mil iar la Arsa (i nfo rmaţie N. Chel uţăGcorgescu), piesă care a putut fi însă t ra n sportată de pe drumul litoralului (ined ită ) .
'
379. Al. Avram, Dacia, N.S., 35, 1991, p. 106 şi 132, discută despre rău l (Jacul?) Kap'3aT1s/KrippaTtS
amintit în hotărn i cia dion ysopo litană (supra n. 328): ~ni Kcxp / [i3aTE1Joa rn\ an6 Kapi3aTE1oos TTJV cpepouoav I [en\ T]ix 6.pxaia opta KaAAaT1awv 1<cxi 61ovu/[oonloAETEwv ..."
380. A. Răd u lescu, M. Bărbu lescu, N . Che lută-G eorgescu, L. Buzoianu, Pontica, 19, 1986, p. 33-60 şi 61 74; 20, 1987, p. 53-77 şi 79-106; 21-22, 1988-1989, p. 23-90; 23, 1990, p. 29-48 şi -!9-Î9; 26,.1993, p. 121 -158; 2829, 1995-1996, p. 23-72 etc.
381. !idem, Şantieml Albeşti, 1987-1988. Cercetări in sectorul E, comunicare la Sesiunea naţion ală de
rapoarte arheologice, Sibiu, 1989, mss.: ·cera mi că roma nă din sec. I-IV şi monede din sec. IV; iidem, CCA
1983-1992, p. 2-4, nr. 2.
382. M. Munteanu, R. Ocheşea nu , Pontica, 8 1975, p. 183, nr. 2, 1-2: denarius Traianus, a. 103-111 ;
Marcianopolis: Elagabalus şi fulia Maesa, a. 220-221. Adaugă şi .ilte monede aflate în col ecţi a Şcolii genera le
din Albeşti şi la descoperitori ocazion.ili. Vezi şi Lista monumentelor, 1997, nr. 26 şi 29.
Vil; alte

1
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peun bloc masiv de calcar în timpul lui Bat. Flavius al lui Agathenoi383, pledează pentru existenţa unei aşezări rurale; de a ltfel, nu lipsesc descoperiri izolate nici la Cotu
Văii şi Darabani (în prima localitate fiind găsită o monedă emisă de Marcianopolis in
vremea lui Commodus, iar cea de a d oua un denar din anul 75 p. Chr.)384.
În zona cetăţii romano-bizantine de la Plopeni a fost găsi t un stâlp miliar din anul
200 p. Chr.385, care dovedeşte că se reparau şi unele semitae şi întăreşte părerea mai
veche că acolo era un însemnat nod rutier, pentru drumurile secundare, care porneau
de la '!omis şi r espectiv Callatis, spre centrele din interiorul provinciei; apariţia unor
monede romane la Plopeni este, aşadar, pe deplin explica tă386.
Nu departe, la NV de Chirnogeni, în punctul „La terase", s-a identificat o aşezare
roma nă*. Tot as tfel, la 3 km NE de localitatea General Scărişoreanu, pe o suprafaţă de
0,5 ha, s-au observat urmele unor locuinţe distruse şi fragmente ceramice din sec. IVII a. C h r., dar şi din epoca romană, până în sec. al !V-lea p. Chr.387; din perimetrul
localităţii provine şi un sesterţ de la Traian 388. În apropiere, la Casicea, a fost găsit un
tezaur de denari republicani şi imperiali (până la Vespasian, anii 67-70)389.
Săpăturile de salvare întreprinse în ani i 1987-1988, într-o aşezare situată la circa 500
m NE de satul Credinţa, au scos la iveală urmele a două încăperi mari, păstrate parţial,
cu ziduri din piatră legată cu pământ, apreciate a fi anexe gospodăreşti ale unei fer me
roma ne (?)390; în cea de a dcua încăpere au apărut o vatră şi u n cuptor de mari d imensiuni, cu pereţii şi carcasa d in piatră, iar în afara acesteia un alt cuptor în pământul viu;
în perimetrul aşeză rii s-au cerceta t câteva gropi de provizii, transformate în g ropi
menajere, şi urmele unor locuinţe cu podeaua adâncită. Inventa rul arheologic cons tă
în ceramică romană, mai a les oale-borcan, străchini şi farfurii din pastă roşie, fină, dar
şi arse - reductor, de culoare g ri-cenuşi e; ceramică lucra tă cu mâna - oale-borcan ornam entate tradiţional şi căţui, amfore, monede (din sec. al !V-lea),' o fibulă „cu capete de
ceapă", materiale care da tează aşezarea între sfârşitul sec. I - sec. al IV-i ea p. Chr.391.
Al doilea nucleu de locuire se află la 200 m SE de satul Crţdinţa, conservând la
Pontica, 1, 1968, p. 332, nr. 6, citeş te BaT(tv1os) =Vatinius, aşadar, un nomen gen[II, nr. 238 propune BcXTwv.
384. Pontica, 8, 1975, p. 186, nr. 14, 1. Pentru descoperirea de la Cotu Văi i vezi A. Vertan, Repertoriul,
p . 74-75, nr. 1, n. 1: i'vfarcianopolis-Commodus.
385. A. Rădulescu, M. Bă rbu lescu-Mu nteanu, Pontica, 13, 1980, p. 146-148, nr. 3. Lis ta monumentelor,
1997, nr. 333.
'
386. G. Custurea, A. Verta n; G. Talmaţchi, Pontica,31, 1998, p. 322, nr. 1948 (Claudius II) şi nr 1949
383. A.

Rădul escu ,

tile folosit drept prae11ome11; Al. Avram, ISM,

(Sevems A lexander).

T. Papasima, M. Şt. Udrescu, Săpătura de salvare de la Credinţa (corn. Chimogeni). Campania
1987. Date arheologice si zooarheologice, comunicare prezentată la a XXII-a Sesiune naţională de rapoarte
arheologice, Piteşti, 25-26 martie 1988, p. 2 mss.
387. M. lrimia, Pontica, 13, 1980, p. 97-199. Lista monumentelor, 1997, nr. 219 (şi anexa): tumuli.
388. Cr. Matei, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 430; vezi şi Pontica, 23, 1990, p. 229, nr. 69, 1: a. 114115 p. Chr.
389. Gh. Papuc, Pontica, 7, 1974, p. 213-217. A. Vertan, Pontica, 32, 1999, p. 129-130, nr. 10.
390. T. Papasima, M. St. Udrescu, op. cit.; T. Papasima, Cercetările arheologice de salvare de la
Credinţa (cam. Chimogeni), jud. Constanţa . Campania 1988, comunicare prezenta tă la a XXIII-a Sesiune
naţională de rapoarte arheologice, Sibiu, 17-18 martie 1989, mss: încă perea a II-a avea zidul de vest de 7,50
m. lungime, 0,60 m grosime şi era păstrat pe o înlţime de 0,75 m.; zidul de nord s-a conservat pe 4,90 m.
lungime, iar cel de sud pe 2,90 m. ; podeaua era pavată cu pietre şi pământ ga lben.
391. Gh. Papuc, T. Papasirna, SAC 1983-1992, Brăila,1996, p. 38, nr. 73. Pentru monedele descoperite la
Credinţa, din sec. rv p. Chr., vezi T. Papasima, A. Vertan, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 272-273, nr. 5 şi nr. 911.
https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA RURALĂ ÎN DOBROGEA ROMANĂ (SEC. I - III P. CHR.)
suprafaţa

69

de aceeaşi factură locală şi romană.
romano-bizantină a fost identificată pe un platou situat la 100 m VNV de satul Credinţa, pe o suprafaţă de 3-4 ha392, întregind tabloul
locuirii în zonă. Avem, astfel, prilejul să revenim asupra inscripţiei găsite în aceeaşi
localitate, Credinţa (fostă Sofular), închinată triadei eleusine - Pluton, Demeter şi Kore
- printre dedicanţi aflându-se şi Marcus al lui Rufus, fost şi arhonte şi preot (Măp/KOS
'Povq>ov ... / rn\ ăp~av/Tos Ka\ \epaTev/ [o)aVTos (probabil la Tomis), cel car consacră
monumentul fiind Marcus fiul lui Marcus, cel tânăr, zis şi preotul (MăpKos MăpKov
vewTepos ... 6 Ka\ \epevs) 393, poate pe o proprietate a sa.
În apropiere, la Ci obăniţa, au fost semnala te urmele unei aşezări din sec. II-IV, fiind
recuperat w1 relief al Cavalerului Trac, refolosit în zidurile unei clădiri din sec. a l IVlea şi două fragmente de coloană394; o statuie a acel eiaşi divinită ţi a fost găsită nu
departe, la Osmancea.
Placa de marmură pusă pentru Rufus fiul lui Priscus, preot a lui Jupiter Dolichenus,
timp de 5 ani, de că tre un coleg de preoţie, Julianus al lui Alexandros, care „i-a ridicat
monumentul pe Jocul său ca amintire" (ev \o(~ TOTI~/µ VTJµT]S xap1v)395, sugerează
existenţa unui sanctuar cu ogoarele aferente396 (la Biruinţa).
Chia r dacă nu ne oprim aici asupra populaţiei, facem doar precizarea că preponderenţa elementelor greceşti şi indigene presupune păstrarea unor forme organizatorice mai vechi , fără să excludem reorganizarea lor în epoca romană; ne referim la
apariţia unui vicus Amlaidina, a unor villae rusticae (neatestate, din păcate, epigrafie)
şi nu în u ltimul rând, la structurile rurale amintite în hotărnicia callatiană, document
care p rin însăşi esenţa sa indică intervenţia romană, în procesul de org,rnizare a acestui teritoriu din p rovincia Moesia Inferior.
terenului urme

şi ceramică

în sfârşit, o aşezare de epocă

Colţul

de nord-est al Dobrogei

Existenţa pe teren a unor fortificaţii, cuprinse între braţul Sf. Gheorghe (Peuce) şi
lacul Razelm (Halmy ris), a făcut posibilă identificarea unor toponime aminti.te în
izvoarele literare397_
De la Salsovia (Mahmudia)* ne reţin atenţia câteva monede romane din sec. I-II p.
Chr.398, un fragment de diplomă militară din timpul lui Nerva (97 p. C hr.)399 şi
inscripţia funerară a unui centurion, probabil din leg. I Italica (sec. II-III p. Chr.)400.

392. Periegeză efectuată in mai 1987 de T. Papasima şi M. lrimia, de la care deţinem informaţiile.
393. ICR, I, 603; ISM, II, nr. 150 (unde se presupune proven ienţa tomi ta nă a inscripţiei).
394. Săpă tură de control efectuată de Gh. Papuc in anul 1987. Vezi ş i infra n. 423 (cap. IV).
395. ISM, II, nr. 292.
396. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 123; nu putem exclude ca cei doi preoţi să-şi fi exercitat p rofesiunea
în unul din
ritoriu.

o raşel e

vest-pontice din apropiere, Tomis sau Callatis şi

să

397.

fi fost doar

deţinători i

unui lot în te-

C. Moisil, BCMI, 2, 1909; 3, 1910, 2, p. 93-94; Pontica, 8, 1975, p. 315 şi urm.
•
V. Părvan, Salsovia, Bucureşti, 1906. I. Barnea, DID, II, p. 371-374. TIR, L35, p. 63. ISM, V, 297-300.
IGLR, p. 282-289.
398. I. Oberlănder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 66-69, nr. 1-4 (Nero-Traianus); E. Oberlănder
Tărnovean u, ibidem, p. 504, nr. 67: denarius Domitianus.
399. CIL, XVI, 41 = ISM, V, nr. 291. A. Aricescu, Armata, p. 81.
400. ISM, V, nr. 290 = IGLR, nr. 271 .
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Din zona cetăţii amintite sau dintr-un mormânt de lângă aceasta, s-au recup erat
fragmente de amfore, de vase comune, opaiţe, ţigle, cărămizi, fusaiole, vase fragmen tare de sticlă şi monede din sec. I-III p. Chr.401, dar şi d in perioadele romanobizantină şi feud al-timpurie.
Presupunem, aşadar, că s-au ridicat în acest spaţiu, încă de la sfârşitul sec. I sau
începutul sec. a l Il-lea p. Chr., ca pe întreg limes-ul scythic, o serie de aşezări militare,
cunoscu te mai bine din evolu ţia lor ulterioară402.
La Calica (corn. Valea Nucarilor) s-a găsit un sestertius d e la Hadrianus, iar în
apropiere o monedă histriană din timpul lui Gordianus III şi Tranquillina403.
Săpăturile de la Murighiol (Independen ţa) au stabilit etapele de dezvoltare ale acestei aşezări, foarte probabil an tica Halmyris104 şi anume, în perioada secolelor VI a. Chr.
- I p . Chr., o aşezare indigenă, în cea romană timpurie (sec. II-III), un castru şi, în
sfârşit, o cetate romano-bizantină, în sec. III-VII p. Chr.405_ Ne limităm a spune că la
începutul sec. al II-lea p. Chr.406, pes te aşezarea getică se ri dică o fortificaţie romană,
o staţie a flotei moesice, care găzduia o vexillatio a acesteia (sec. II-III p . Chr.), din
·, · moment ce aşezarea civilă se numeşte vicus classicorum. ,,Satul navigatorilor",
menţionat pe 5 monumente epigrafce (la care s-ar putea adăuga trei) din anii 136-200
p. Chr., descoperite la Murighiol în anul 1985, pare a fi mai degrabă vicus (canabarum)
sta tionis classis, dezvoltat pe lângă fortificaţia timpurie, decât un sat din teritoriu;
puţin probabil, a şadar, ca vicus classicorum să reprezinte un nou toponim dobrogea n407. C(ives) R(omani) consistentes vico classicorum, prin poziţia Ier de rezi denţi,
au ius domicilium, ceea ce le permite accesul la magistraturi, în cazul d e faţă un magister, ales anual, fie dintre aceştia, fie dintre peregrini din vicus408. Fig. 2.
Cercetă rile din zonă, deşi red u se, punctează diverse urme de locuire din epoca
romană; de exemplu, în cel puţin două locuri din preajma cetăţii de la Murighiol, la S
- ·- · şi SV de localitate409. Trei d enari imperiali din sec. a l III-lea p . Chr., apăru ţi la
Dunăvăţul de Jos, fac probabil parte dintr-un tezaur monetar410. La N de „cetatea
. Zaporojenilor", s-au identificat, prin cercetă ri de teren, urmele unei villa şi fragmente
ceramice din diverse epoci, inclusiv cea romană (sec. II-IV)411.
În raza loca lităţii Plopul, s-au semnalat m onede antice şi d escoperiri d e altă natură,
în special ceramice412. Conform unei ştiri mai vechi, între Sarinasuf şi Colina
401.
402.

I. Oberlii nder -Tâ rnov.ea nu, Peuce, 8, 1980, p.

63-69.

DID, II, passim. M. Zahariade, Limesul roman în secolele 4-6 între Singidunum ?i gurile
Dunării. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1994.
403. I. Oberliinder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 70, nr. 30; M. Bârbulescu, R. Ocheseanu, Pontica, 23,
1990, p. 237, nr. 82, 1; 8, 1975, p. 184, nr. 6, 1 (a. 119-138 p. Chr.), Calica.
404. AL Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N.S., 31, 1987, 1-2, p. 87-96.
405. M. Zahariade,Al. Su ceveanu, A. Opa iţ, Cr. Opai ţ, FI. Topoleanu, ibidem, p. 97-106 (cetate construită în a doua jum ătate a sec. al Ill-lea p. Chr., peste nivelele castrului distrus către mijlocul aceluiaşi veac).
Vezi şi Al.S. Ştefa n, Peu ce, 9, 1984, p. 297-310.
406. M. Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p. 173-176.
407. Al. Su ceveanu, M. Zahariade, ibidem , p. 109-120.
408. Ibidem; M . Zahariade, Dacia, N.S., 34, 1990, p. 251-266.
409. E. Bujor, Materiale, 6, 1959, p . 328-329. Materia le, 16, Bucureşti, 1986, p. 180-181.
410. E. Oberlănder-Tâ rnovea nu , op. cit., p. 502, nr. 27-29: Caracalla, Severus Alexander, Maximinus;
adaugă, Peuce, 9, 1984, p. 269, nr. 32: sestertius Nerva, a. 97.
411. Al. Barnea, SCIVA, 41, 1990, 3-4, p. 318, nr: 11.
412. TIR, L 35, p. 58.
I. Barnca,
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(Caraibil), s -au găsit monede romane din timpul An toninilor41 3. În marginea de SV a
sa tu lui Colina414, s-a depistat o aşezare din sec. II-III p. Chr., din aceeaşi localitate
p r ovenind şi w 1 p ortre t fun erar din prima jumătate a sec. a l III-lea p . Chr.415_ Existenţa
unei aşezări la Ia zurile este sugera tă de apariţia unui relief al Cavalerului Trac şi o s tatuetă d e bronz a zeiţei Venus4 16, fiind vorba, foarte p r oba bil, de un sanctuar rustic în
zonă, dacă adăugăm o altă tăbliţă a Cavalerului Trac, găsită în apropiere de Valea
Nucaril or417_
Un tezaur de denari romani, din sec. I p. Chr. (d e la Nero la Domitianus), a fost
descoperit în punctul „La m ovila lui Uţu", de pe teritoriu l comunei A g ig hiol418.
O a tenţie specială n e reţine asezarea rurală autohtonă, situată la aproximativ 750 m
s u d de Sarich ioi, pe ambii versanţi ai văii Sără tura, cu nuclee de locuire depis tate pe 4546 ha. Cercetări le arheologice efectuc1 te in anul 198941 9 c1u stabili t existenta a trei fa ze d e
locuire, încadrate astfel: a ) sec. I-II; b) sec. II-III; c) sec. lll-lV p . Chr. Locuin ţel e erau sem iad âncite d e tip bordei420, folos ite în epoca romană timpu rie, concomitent cu locuin ţele
de suprafaţă; acestea erau m onocelula re ca şi preceden tele, fii nd construite uneori în
teh ni ci diverse: cu scheletul de lemn înfipt pe tălpi de lemn sau cu pereţii din p,1m {mt
c1mestecat cu pleavă, sprij iniţi direct pe s o l şi pe o latură cu su porţi de piatră pen tru
prispă; ambele tipuri ocu pau o suprafaţă mare, de circa 54 m 2 (6 x 9 m), fiind probabil
acoperitf cu stuf; in sfârşit, locu inţele pe temelii d e piatră, specifice sec. 111-lV p. C hr. , de
formă rect,mgu lară, compa rtimentate în in terior de un ;.id c1 uciform în 3-4 încăperi.
Materialul arheologic de la Sarichioi - Sărătura, în special ceramica, dar şi re,;tu rile
osteologice faunistice, apărute mai ales în gropile menajere421, ilustrează îndeletnicirile locuitoril or, baza te pe creştere, anima lelor şi culti varea plante lo r, a l ă turi de
vânătoare, pescuit şi eventual, olă rit, într-un h c1bitat de caracter s tabi l timp de câteva
secole, ase'.Tlănător altor s ituri din Dobrogea , cum vom arăta ma i jos.
O inter.să locuire constatăm p e teritoriul loca lităţii Enisa1a: o aşezare geto-dacică
din s ec. I a. C hr. -I p. Chr., situată pe malu l lacului Babadag; o necropolă daco-rom,mă
din sec. I-II p . C h r. 4 22, în marginea de vest a satului, la s ud de şoseaua Babadag-

413. C Moisil, BCMl, 2, 1909, p. 91. TIR, L 35, p. 64. Pontica, 8, 1975, p. 202, nr. 43. Problema fortifidin zo nă iese din discuţia noastră; descoperirile semnalate în text, in special numismatice, nu fac
decât să atragă a tenţia asupra integrării timpurii a regiunii în v i aţa provincială.
414. TTR, L 35, p.30, s. v. Caraibil: asezare din sec. II-IV, monede, cera mi că, statuie imp erială din sec. lll.
M. Babeş, SCIV, 22, 1971, 1, p. 39. C. Scorpan, Pontice, 1, 1968, p. 345 şi urm.
415. M. Alexandrescu Vianu, Pontica, 3, 1970, p. 379-381, fig. 1-4, n. 6; V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984,
p. 212, nr. 1 şip. 603, fig. 13 (în apropierea unei vil/a rustica). Z. Covacef, Pontica, 23, 1990, p. 154, nr. 4.
416. A. Opaiţ, Peuce, 4, 1973-1975, p. 130, n. 18. V.H. Baumann, op. cit., p. 329-331 ş i fig. de la p. 692
(statueta a fost găsi tă în aglomerarea de epocă romană de la NV de Jazurile).
417. Idem, op. cit., p. 211-212, nr. 12 şi p. 602, fig. 10; p. 213, nr. 3 ş ip. 604, fig. 15: un portret funerar cap de femeie - de la o statuie de marmură (epoca Antoninilor) a fos t găsit în vatra loca lităţi i Valea Nucarilor,
·
nu departe de o în tinsă aşezare de epocă roma n ă .
418. E. Oberl ănder-Târnoveanu, op. cit., p. 502, nr. 22 (opt piese); A. Vertan, Pcmtica, 32, 1999, p. 128,
ca ţiilor

nr. 4.

419. V.H. Baumann, A?ezâri rurale antice in zona gurilor Dunării, p. 174-225.
420. Ibidem, p. 190: locuinţe semiadânc.ite de la 0,25 m la 0,90 m fa ţă de nivelul de călcare _a nijc, având
forma uşor ovalâ, cu diametrul de 3,00/3,25 m - 3,55 m, sau formă rectangularâ, cu colţurile rotunjite ş i_
laturile de circa 4 x 5 m; podeaua l ocui nţelor era din pământ bătători t şi acestea erau lipsite, în general, de
vetre.
421. Ibidem, p. 181 ş i urm.: o clasificare a gropilor menajere în fun cţie de dimensiuni (mari, mijlocii şi
mici) şi formă (gropi in formă de butoi, ovale, cilindrice şi de butelie) şi obse rva ţii privind conţinutu l ace~fora.
·· ·
422. M. Babeş, SCIV A, 22, 1971, 1, p. 19-45. M. Mănucu-Adameşteanu, Peuce, 9, 1984, p. 31-39.
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Enisala; spre sud de aceasta, s-a putut determina o aşezare din sec. II-IV p. Chr., din
cuprinsul căreia sunt cunoscute diverse monede, un denar de la Hadrian şi alte zece
monede de la Licinius până la Valentinjan423, după cum d in perimetrul localităţii
En isa la provin monede d in sec. HI p. Chr.424_
Importanţa zonei Enisala, în apărarea frontierei mariti me, este dovedită de fortificaţiile din perioada romană târzie425.
De la Visterna426 sunt cunoscute câteva descoperiri izolate: o monedă histriană din
timpul lui Septimius Severus427 , fragmente ceramice, probabil dintr-un mormânt
daco-roman.
Mai circumstanţiate sunt ştirile pe care le avem despre 'Opy6:µri/ Argamum, oraş
menţionat în izvoare între sec. V I a. Chr. şi sec. V I p. Chr.428, identificat de V. Pâr van ,

urmat de alti cercetători, cu ruinele de la Capul Dolojman (corn. Jurilovca)429, pe baza
· indicaţiei din hotărnicia lui Laberius Maximus: ,,laccum Halmyridem a do[ minio]

Argamensium ... " 430 _ Cercetările de la Capul Dolojman a u evidenţiat locuirea în
aşezarea de epocă greacă (cu urme ceramice încă din ultimul sfert al sec. al VII-lea a.

Cu.), până

î'n cea

romană târzie (sec. al V II-iea p. Chr.)431.

Fără ca nivelul di_
n perioada romană timpurie să

fi rămas neinvestigat, nu dis·punem de datele necesa re pen tru a d(;'fini mărimea şi statutul aşezării în sec. I-III p.
Chr.; presupunem doar că aceasta a rămas în perioada Principatu lui, un oraş de constitutie greacă, cu un eventual statut de ci vitas peregrina (stipendiaria) 432_
Din hotărnicia histriană deducem că pe la anul 100 p. Chr., ,,teritoriul argamen-

silor" se învecina spr e s ud cu cel histrian433 şi este de presupus că primul se mărgin ea
spre nord cu cel al cetăţi lor romane fondate recent434.

423. M. Babeş, op. cit., p . 21. n. 10. M. Munteanu, R. Och cşea nu, Pontica,8, 1975, p. 2(18, nr. 16 A.; G.
Simion, Peuce, 2, 1971, p. 63, n. 1.
424: E. Oberlănder-Tâmoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 503, nr. 30: as Tiberius; Gh. M ă nucu-Adameş teanu,
~- Oberlând.e i-Târnoveanu, Peuce, 9, 1984, p. 349, nr. l şi p. 351: as Antoninus Pius, a. 139, vezi şi Pontica, 23,
1990, p. 229, nr. 16 b, 1-2. Adaugă, ,,Cetatea Peştera", la vest de satul Enisala, monede de la Traian ş i
Constantin cel Mare, ci. TIR, L 35, p. 40.
425. Al. S. Ştefan, RMMMIA, 46, 1977, 2, p. 15-25.
426. TIR, L 35, p. 40, s. v. Enisala: vestigii romane în insula Grăd i ş tea şi la Visterna; ibidem, p. 79, s.v.
Zebil - monede din sec. I-VI în insula G ră diş tea-cetate. C. Scorpan, Pontice, 1, 1968, p. 356-359 (Visterna).
427. M. Bărbulcscu, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1990, p. 237, nr. 83, 1.
428. Hecataios, FGH, p. 28, fr. 172: "flpyaµrpr6A1s bri Tcp "JoTp(i). Procopius, De aed., IV, 11, 20 ( =
FHDR, 11, 1970, p. 745). D.M. Pippidi, St. CI., 21, 1983, p. 106-107.
429. V. Pârvan, Histria, IV, p . 556-593, nr. 16, r. 2-3. P. N icorescu, BSH, 25, 1944, p. 95-101. I. Barnea,
DID, li, p. 421-422, 424,426. Vezi infra, n. 431.
430. D.M. Pippidi, ContribuţiP, p. 349. lSM, I, nr. 68.
431. M. Coja, Peuce, 2, 1971, p. 179-189; 6, 1974, p. 163-169; eadem, BMI, 41 , 1972, 3, p. 33-42. M.
Mănucu-Adameşteanu, în Omagia a Oino Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 101-109; eadem, Materiale
(scrie n ouă), 1, 1999, p. 145-164; M. Mărgineanu Cârstoiu, M. Mănucu-Adameşteanu, SCJVA, 49, 1998, 3-4,
p. 233-258.
432. Cf. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 128. Pentru stratul roman de la Argamum, din sectorul extra
m uros, vezi M. Iacob, Materiale (serie n ouă), 1, 1999, p. 175-189; ibidem, p. 205 (descoperiri monetare din
sec. Il-Jll p. Chr., în cetate).
433. M. Mănucu-Adameşteanu, Pontica, 25, 1992, p. 63-64, fig. 6, propune chora Orgamei în sec. VI-V
a. Chr., la est de apele lacului Halmyris, fiind mărginită la nord de î nălţimi l e de la Enisala şi Visterna, spre
vest de dealurile Babadagului şi Slavele, pănă la confluenţa pâraielor Ceamurlia şi Beidaud, înainte de
vărsarea primului în lacul Golovita (integrat in vechime complexului Razelm-Sinoe).
434. V.H. Baumann, FRD, p. 40, 45, n. 74, consid eră că teritoriul cetăţii Argamum era mărgini t, probabil, în sec. II-III la N de lacul Babadag ş i râul Tai ţa, la S de apa Slavei, prelungindu-se spre N-V până la valea
Atmagei.
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Aşezările din apropiere de Argamum au depins, probabil, de acest centru, cum
su nt cele de la Sălcioara (fostă 6 Martie), Jurilovca, Vişina, Lunca435. La Ceamurlia de
Jos, p e o întindere de 1 km2, s-au observat ziduri, cărămizi, plăci d e marmuă, fragmente de coloa nă, iar tot de acolo provine un basorelief cu reprezentarea Cavalerului
Trac 436, fiind probabil vorba d e o aşezare ruală mai însemnată.
Între Ceamurlia d e Jos şi intersecţia rutieră „Două cantoane", pe terasa de Ea văi i
Caucagia, s-au identificat două ferme romane din sec. II-111 p. Chr.; cea din SE căii fera te, după urmele de construcţii, este o villa de tipul cu clădiri dispersate în interiorul
unei incinte (de circa 80/60-70 m), iar cea de a doua, situată la 1,5 km NV, este ceva
mai mică, fiind vorba de proprietăţi ale veteranilor sau coloniştilor romani stabiliţi în
teritoriul argamens437.

Teritoriul cetăţii Aegyssus
Cetatea Aegyssus (Tulcea) cucerită, după cum relatează Ovidiu, d e geţii de dincolo de Dunăre, în anul 12 p. Chr., şi eliberată de trupele romane şi tra ce conduse de prefec,:ul VestaJi_s438, avea o poziţie strategică însemna tă în a părarea frontierei de nor d a
provinciei 439. Pentru existenţa unei vieţi romane timpurii la Aegyssus, amintim un
fragment de monument votiv sau onorific, în cinstea împăratului Titus (80-81 p .
Chr.)440.
Este greu de s pus, care a fos t situaţia vechii cetăţi (vetu s urbs) getice în epoca
romană 441 , dacă a fost suprapusă de castrul unităţii auxiliare şi canabae-Ie acestuia
(mai exact vicus (can a barum) sau au existat două aşezări diferite, cel puţin o vreme, ca
în atâtea locuri pe limes 442. Cercetările a rheologice au evidenţiat, în perimetrul cetăţii
romane târz ii, pe Dealul Monumentulu i dm Tulcea, existenţa mai multor nivele
romane timpurii, cât şi p reromane443, ceea ce ar pleda pentru plasar~a aici a vechii
aşezări civile. Castrul, probabil o staţie a flotei dunărene, căreia i se va adăuga mai
târziu o cohortă, se putea afla aici sau în altă parte444. Pentru prima variantă ar pleda

435. E. Oberliinder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 504, nr. 65: sestertius Had1ianus (Jurilovca). Pentru
vezi M. Mănu cu-Ada meşteanu, Gh. Poenaru Bordea, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 125-133,
nr. 2: denarius Otho, a 69; nr. 3: den. Vespasianus, a 77-78; nr. 4: d upondius Traianus, a 116; nr. 5:

Sălcioara,

Dionysnpolis - Gordianus ll!. Asupra mărturiilor d in d iverse epoci din această localitate, M. Mănucu· Adameşteanu, Peuce, 12, 1996, p. 103-112. V.H. Bauma nn, Peuce, 9, 1984, p. 214-215, nr. 8 şip. 606, fig. 20:
cap de sfinx (harpie), fragment sculptural de la un moment funerar apărut în marginea de nord a satului
Lunca.

436. TIR, L 35, p. 31.
437. V.H. Baumann, op. cit. p. 84-85, fig. 32. Vezi şi Pontica, 8, 1975, p. 184, nr. 8, 1: denarius
Faustina I.
438. Ex Ponto, I, 8, 11 -12 (vetus urbs); TV, 7, 21 şi 53 (Aegyssus, Aegypsos).
439. TIR, L 35, p. 21-22; ISM, V, p. 294-295.
440. CIL, III, 6221 = ISM, V, nr. 286.
441. Ptolemeu, Geogr. Ill, 10,5: TT6A1s. R. Vulpe, AAPli., Hist., Sofia, 1963, p. 154 ( vicus sau ci vitas peregrina).
442. Al. Suceveanu, VEDR, p. 58-59 şi urm., p ropune existenţa în mai multe locuri p e limes a unor
,,duble comunităţi", mai ales în punctele în care su nt atestate vechi cetă ţi indigene. Vezi şi observaţiile lui R.
Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 12, n. 87 şip. 117, ca re nu exclude pentru Aegyssus un regim de municipiu.
443. A. Opaiţ, A. Sion, I. Vasiliu, Materiale, 14, 1980, p . 267-268. O documentare arheologică pentru
perioad a p reromană, a realiz~t recent V. Lung u, Peuce, 12, 1996, p. 47-101.
·
444. Al. Suceveanu, Iuliana Barnea, Dacia, N .S., 37, 1993, p. 163-164, fig. 1, văd în denu mirea co ruptă
L1T16evTa , am intită de Ptolemeu (li!, 10, 5,), pe cea a ce tăţii Aegyssus.
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tot în săpăturile d e pe Dealul Monumentului a unei ţigle cu ştampila coh. II
Flavia Brittonum, stabilită, se pare, mai târziu la Aegyssus, după anul 230 p. Chr.445_
Fără să putem face în vreun fel distincţia între pra ta şi teritorul acordat vicus-ului
militar sau cetăţii indigene, rămânem la afirmaţia generală că teritoriul a depins de
acest centru, într-o formă sau al ta, fiind cuprins probabil între Dunăre, dealul Somovei,
valea Teliţei şi d ealurile Uzum-bair şi Beştepe446.
Mărturiile epigrafice de la Tulcea447 conţin puţine date referitoare la organizarea
teritoriului. Astfel, pe o inscripţi e descoperită la 2 km S de cetate, apare menţionat
Fl(avius) Ro[manus] dec(urio) ter(r)i(torii) .t:,Ieg(yssensis)], d ovadă deci a existenţei în
sec. al II-lea p. Chr. a u nui teritoriu cu o organizare administrativă proprie, în frunte
cu ordo decurionum, într-o perioadă când întâlnim o quasiautonomie a teritoriilor şi
în alte locuri pe limes, la Capidava, de exemplu. În inscripţia amintită de la Tulcea, se
mai face menţiunea unui vicus Urbiin ... şi probabil a unei villa, în imediata apropiere
a cetăţii fiind cunoscute, dealtfel, urmele unor ferme448. Fig . 2.
Desigu r, principala arteră de legă tură a cetăţii Aegyssus, cu celelalte centre din
Dobrogea, rămâne cea dunăreană, fă ră a nesocoti drumurile din interior şi d e pe
litoraJ449.
Oprindu-ne numai asu pra descoperirilor din epoca romană timpurie, semna lăm,
mai întâi, ceramica indigenă de la Somova şi ceramica şi monedele de la împăratul
Traian apărute la Malcoci450, în ambele puncte fiind vorba de locuiri din apropierea
Dunării 4s1 .
Ar fi de notat, de asemenea, drumul marca t de un ş,r de movile, care pornea di?:1
zona gurilor Teliţei şi urma spre NV valea acesteia452, făcând astfel legătura într~
artera litoralului şi cea d e la Dunăre, fapt care a stimulat dezvoltarea unor aşezări.
În preajma drumului amintit, la 1 km SV d e satul Rându nica, s-au observat urmele
unei ferme, iar spre nord de aceasta, o aşeza re rurală m ai în tinsă453_
O villa rustica era s ituată la 1 km sud-est de gara Cataloi, în punctul „Baia
romană", pe valea fertilă a Teliţei, edificiu de unde provine o inscripţie latină d in sec.
al II-iea p. C hr. 454.
Între Cataloi şi Frecă ţei , au fos t iden tifica te a lte trei ferme, situate pe malul de Sa l
Teliţei, primele două având în apropiere movile funerare duble; pe terasa de N a
apari ţia

445. A. Opai ţ, Dacia, 31, 1987, 1-2, p . 144-145. Colw rs II Flavia Brittonun1 a staţionat până în anul 230
Ia Sexaginta Prista, vezi CIL, Ill, 7473; A. Aricescu, Armata, p. 48-49, 88, 96 şi 99. Adaugâ, un p robabil for t
roman (sec. II-IV) pe dealul „Tabâra" din N-V Tulcei şi urme rom ane observate pe o d i sta nţă de 1,5 km, cf.
V.H. Baumann, Peuce, 4, 1973-1975, p. 213-224. În privinta monedelor provenite d in perimetrul localităţii
Tulcea, începând cu o tomitanâ din timpul lui Titus, cf. Gh. Poenaru Bordea, E. Nicolae, BSNR, 77-79, 19831985, 131-'133, p . 91, nr. 5 şi mai ales monede coloniale şi romane din sec. lll, vezi bibliografia la A Vertan,
Repertoriul, p. 258-260.
446. V.H . Baumann, FRD, p. 60.
447. ISM, V, nr. 286-289; V.H. Baumann, Peu ce, 9, 1984, p. 222-224, nr. 1 şi 3.
448. Ibid em, p. 223-224, nr. 3; FRD, p. 45-46, 61.
449. R. Vulpe, DJD, II, harta li. L. Hollenstein, Stu d ia Ba lcanica, 10, Sofia, 1975, p . 31, n . 28.
450. Gh. $tefan, SRIR, I, Bucureşti , 1954, p. 37. TIR, L 35, p. 68 şi 49.
451. Ibidem, p . 56, s.v. Par c heş: aşezare rura lă (ziduri, d olia, monede de bronz şi argint).
452. V.H. Baumann, FRD, p. 81.
453. Ibidem, p. 82, fig. 30 ş i 84 (punctul depăşea spre sud teritoriul aegyssens, trasat ipotetic mai su s,
fără a fi exclus să depi ndă de alt centru).
454. Idem, SCIV, 22, 1971, 4, p. 593-594, nr. 1; A Aricescu , SCJV, 24, 1973, 1, p. 113-11 6; ISM, V, nr. 244.
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pârâului amintit, în faţa primei ferme, imediat lângă Cataloi, s-au observat urmele
unor ansambluri de locuire dintr-un vicus155_
La aproximativ 2 km E de Frecăţei, pe terasa înaltă, sudică a Teliţei, o aşezare rurală
deschisă, întinsă pe circa 17,5 ha, a cunoscut două faze succesive, din sec. II-III şi
respectiv din sec. al IV-lea p. Chr., cum arată sondaju l practicat acolo456_În faza I-a,
s-a constatat o locuire tradiţională getică de epocă romană, cu amenajări semiîngropate
sau de supra faţă pe temelii superficiale şi pereţii din pământ, dispuse la poalele p latoului şi în apropierea apei, cu inventarul specific, constând din olărie autohtonă prelucrată pe Joc şi ceramică romană .
Aşezarea, pă răsi tă temporar în sec. al III-lea, s-a extins pe partea mai înaltă a platoului, fiind, aşadar, reconstituită în sec. al IV-iea p. Chr., cu locuinţe p e temelii solide
de piatră, în care s-au găsit materiale caracteristice perioadei: ceramică romană de factură locală, unelte de fier, arme, o fibulă de tipul Zwiebelknopffibeln, o monedă emisă
în vremea lui Maximinus Daza (305-313 p. Chr.); locuirea de la Frecăţei continua însă
să fie modestă 4 5 7 .
Nu lipsesc descoperiri izolate nici în apropiere, la Poşta458; pe va lea Cilicului, la 3
km N\' de localitatea amin ti tă., pe terasa de S a Teliţei, din cuprinsul unei locuiri
ro mane identificate prin săpături arheologice cu o vi/la rustica" 459, provi ne o statuie
a lui Hercules Romanus 460_
Depăşind limita teri toriului cetăţii Aegyssus prc ,pusă mai sus, ori cum ipotetică, să
amintim câteva aşeză ri, aflate, în par te, pe căile de acces spre acest centru. Ne referim
mai ales la a şezarea rura lă din marginea satului Nalba n t, unde s-au observa t mai
demult fragmente ceramice ş i sculpturale, monede din sec. II-VI461, vicus plasat probabil pe drumul de legătură între Aegyssus şi calea rutieră mediană. Descop eririlor
arrintite li se ad augă, nesigur, un altar închinat 11 Zeului neînvins" 462 şi o coloană.
funerară fragmentară, cu doJă inscripţii in limba greacă, grava te succesiv, piesă găsită
la 2 km NV de Nalbant, ca re provine probabil din necropola acestei aşezări463_
În sfâ rşit, am mai n ota doar apariţia unui tezaur monetar în vatra satului T restentic,
alături de alte urme romane464 şi aşezarea rurală identificată la poalele dealului
Denistepe, m ai mulţi tumuli apla tizaţi şi în apropierea aşezării, o villa rustica de aproximativ 1200 m2, o proprietate mai mică, mai apropiată d e gospodăria tărănească465_
II

455. V.H. Baumann, FRD, p. 80, fig. 29 şip. 81 -84.
456. Idem, Pcuce, 10/ 1, 1991, p.109-116 şi 10/2, p. 111-138.
457. Ibidem.
458. Gr. Tocilescu, Mss., 5132, f. 185, cf. TIR, L 35, p. 59 (dolium).
459. Cercetări efectuate de Elena Lă zurcă in anul 1987, cf. V.H. Baumann, Peuce, 10, 1991, p. 117.
460. Ibidem, p. 117-118, nr. 1.
461. TIR, L 35, p. 52. M. Bărbul escu, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1990, p. 230, nr. 31, 1: as Hadriilnus, a.
119-138.
462. N. Gostar, CI, laşi, 1974, p.93-100; ISM, V, nr. 243.
463. A. Ştefan, Peuce, 4, 1973-1975, p. 89-95; ISM, V, nr. 242 (unde se presupune că piesa a fost adusă,
mai degrabă,•de pe litoral, probabil de la Histria sau din teritoriul rural al acesteia).
464. M. Jacob, Gh. Poenaru Bordea, Al Xii-lea Simpozion Naţ ional de N umismat ică, Giurgiu, 2-3 iunie
1995, rezumatele co muni cărilor, Giurgiu, 1995, p. 12; Gh. Poenaru Bordea, Dacia, N.S., 60-62, 1996-1998, p.
451, nr. 106. E. Oberliinder-Târnovcanu, op. cit., p. 504, nr. 66. Pontica, 23, 1990, p. 230, nr. 73, 1: dupondius
Traia nus (Mihail Kogăl niceanu, jud. Tulcea).
465. V.H.Baumann, FRD, p. 85-86 şi pi. XI, 2.
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Teritoriul noviodunens
Staţiunea Noviodunum (Isaccea) trebuia să controleze punctul cel mai expus al
frontului nordic al limes-ului şi totodată să supravegheze extremitatea drumului
imperial din centrul provinciei466_ Aşa se explică faptul că Noviodunum devine, încă
din epoca Flaviilor, un important centru a l flotei romane pe Dunăre - classis Flavia
Moesica467 -, probabil chiar sediul prefectului flotei468_ Ştampilele flotei moesice au
fos t găsite la Noviodunum -Aliobrix, Barboşi - Dinogetia, Troesmis, Carsium469 (ca să
ne limităm numai la zona discutată), prezenţa flotei putând fi presupusă şi în alte
locuri, la Capidava, Axiopolis, Durostorum şi în alte centre, până la Drobeta, în susul
fluviu lui, la Halmyris şi pe litoralul vest-pontic şi pe cel de n ord, fiind explicabil rolul
strategic al Noviodunum-ului pentru frontul nord-estic al provin ciei470.
La Noviodum1m au fost cantonate şi alte formaţiu ni militare, detaşamente ale leg.
V Macedonica, până la plecarea acesteia în Dacia (167 p. Chr.), apoi ale Jeg. I Italica şi
XI Claudfa471, legiuni car e au supravegheat, se ştier şi zona de dincolo de Dunăre şi din
nordul Pontului Euxin.
Aşezarea civilă,

de o întindere deosebită, a fost observată p e pantele de la s ud-est de

cetate472. Alături de fortificaţie473, a fost cercetată necropola L1mulară şi plană din sec.
I-lll p . Chr. 474, după cum s-au identificat drumurile antice spre s ud , sud-vest şi est.
Inscripţia pusă la Noviodunum de Ti. Claudius Valens, quinquennalis şi d e doi
magistri, Celsius Celerianus şi M ... 475, a fos t interpretată diferit476. Jurisd icţia acestui
quinquennalis se exercita în sec. al II-l ea p. Chr. asupra teritoriului noviodunens, iar
cei doi magistri puteau funcţiona fie în vicus-ul de lângă castru, fie în aşezarea civilă
(civitas), cel,~ două unită ţi timpurii regăsindu-se eventual în nucleele de locuire tarzii
observate pe fotografia aeriană477_

466. E. Polaschek, RE, 17, 1937, 1191-1194. K. Miller, Jtin. Rom., p. 509. TIR L 35, p. 53-54. Al. S. Ştefan,
BMI, 42, 1973, 1, p. 3-14. ISM, V, p. 279-294. Al. Barnea, Dacia, 32, 1988, 1-2, p. 53-60; idem, Peuce, 10, 1991,
p. 81-84.
467. O. Fiebeger, RE, 3, 1899, 2646-2647. C. Patsch, Beitrăge, V, p. 120, 122, 181. M. Fluss, RE, 15, 1932,
col. 273.
468. E. Codurachi, în Actes du IX c Congres intern. d'etudes sur ies frontieres romaines, Mamaia, 6-13
sept. 1972, Buc. 1974, p. 83-88. Al. Barnea, Dacia, 19, 1975, p. 258-261 =ISM, V, p. 290-292, nr. 281: Postumus,
praef(ectus) class(is). O. Bounegru,_M. Zahariade, Les Forces Navales dii Bas Danube, p. 36-38, a l ţi praefecti.
469. Pentru ştampi l e ale flotei moesice pe că ră mizi şi ţigl e, descoperite în centrele amintite, vezi ISM,
V, nr. 283,263,308,217. 1. şi Al. Barnea, Peuce, 9, 1984, p. 98 şi pi. V/1-2 (p. 507); Florin Topoleanu, ibidem,
p. 194-195, nr. 45-49 şi pi. Vl-5 (p. 590); M. Zahariade, Cr. Muşeteanu, C. Chiriac, Pontica, 14, 1981, p 256, nr.
4-7 (Noviodun um). Infra, n. 720 (Carsium).
·
470. A. Aricescu, op. cit., p. 71 -74. Al. Suceveanu, BJ, 192, 1992, p. 205, 206, 208. O. Bounegru, M.
Zahariade, op. cit., p. 10-22.
471. Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 23, 1972, l, p. 59, n. 37; JSM, V, nr. 284 şi 271.
472. I. Barnea, RESEE, 9, 1971, 3, p. 349-352; idem, Peuce, 6, 1977, p. 103.
473. Ibidem, p. 103-108, pi. I-XIII; I. şi Al. Barnea, op. cit., p. 97-104, pi. I-XIV. FI. Topoleanu, ibidem, p.
187-204 şip. 586-596, pi. I-XI; idem, Peuce, 10, 1991, p. 97-100. V.H. Baumann et alii, CCA. Campania 1997,
Călă raş i, 1998, p. 34-35, nr. 41 .
474. E. Bujor, G. Simion, Materiale, 7, 1961, p. 391-397; E. Bujor, Dacia, 4, 1960, p. 525-539; G. Simion,
Peuce, 6, 1977, p. 123-148; 9, 1984, p. 75-96 şi p . 482-502; idem, Pontica, 27, 1994, p. 91-105. V.H.Baumann,
Peuce, 9, 1984, p. 214-215, nr. 7, 9 şi 13 (fig. 19, 21 şi 25, p. 606-607, 609); p. 224-226, nr. 5-8 (fig. 57-60, p. 623).
475. ISM, V, nr. 268.
476. R. Vulpe, AAPh, Hist., Sofia, 1963, p. 157. Em. Doruţiu - Boi l ă, Joc. cit. Al. Suceveanu, VEDR, p. 60.
Al. Barnea, Peuce, 10, 1991, p. 82.
477. Al. S. Ştefan, op. cit. Al. Suceveanu, Iuliana Barnea, Dacia, N.S., 37, 1993, p. 165.
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Organizarea autonomă a teritoriilor, observată la Aegyssus şi Noviodunum şi, cum
vom arăta mai jos, la Troesmis şi mai ales la Capida va (cu magistri, quinquennales,
decuriones şi, cu siguranţă, u n ordo), reflectă tentativa de armonizar e a pluralităţii de
tipuri de posesiune, începând cu pra ta unităţilor militare, apoi pămân turile locuitorilor
din canabae şi ale celor din civitates/vici 478.
Dependenţa teritoriului de centrul naval de la No viodt.mum, o deducem pe baza
intervenţiei praefectu lui flotei moesice, M. Vindius Veriăilus (198-201) 479, in regia
Histriae, personaj a cărui autoritate trebuie să fi fost cu atâţ mai deplină în propriul teritoriu, cu cât crescuse rolul militarilor în cond ucerea administrativă a a şezăril or480;
acţiunea sa a premers probabil fa za municipală.
Apariţia în anul 1985 a unei inscripţii fragmentare la.Dinogetia, care menţionează
un quaestor munici(pii) Noviod(uni)481, epigrnfă care după scris este posterioară celei
analizate mai sus cu privire la magistraţii aşeză rii, îrităreşte părerea că aceştia
aparţineau centrului de la Noviodunum, înai_
n te de a deveni municipiu.
Importanţa aşezării de la Noviodunum, în sec. II-III p ." thr., justifică ridicarea la
rang municipal, în ultimul sfert a l sec. al II-lea482 sa u la începutul sec. al III-lea, a canabelor şi cetăţii483 împreună, dacă luăm în conside rare atestarea în acea perioadă a
celor două municipii de la Dunăre, Troesmis484 şi Durostorum485.
În lipsă de date certe, teritoriul nov iodunens nu p oate fi circumscris decât cu a r roximaţie, fiind mărginit s pre N de Dunare, întins spre V până în dreptul Luncaviţci,
apoi, p e d ealurile inalte ale Niculiţelu lui şi Bădila, în S486, şi eventual până la d eal urile
Tulcei, sp re est.
Unii veterani Erau; desig ur, proprietari în teritoriu, cum a fost P. Aelius Caelsus şi
cel ca re-i pune p i,1tra de mormânt, lui şi rudelor, Iulius Valens, fos t signifer în leg. X[
Claudia, recruta t, probabil, în a ceste locuri şi reîntors după în cheierea serviciului m ilitar 487_
Două aşeză ri rurale a u fost identifi cate chia r în loca litatea l faccea (la SV şi N), dar
să urmărim mai întâi aşezările plasa te la est şi sud d e cetate:
La răsări t de Noviodunum, în apropie rea Dună rii, a u fost localizate trei aşezări
rurale: una autohtonă dezvolta tă la E d e Valea Ia ncului, denumită convenţion al
„Niculiţel/Cia irul Ta n c ului", cu o evoluţie similară celei de la Teliţa-Amza488, cea de a

478.
479.
480.
481.
482.
483.

Ibidem, p. 166.
ISM, I, nr. 359, 360.
Al. Suceveanu, Peuce, 2, 1971, p. 161; idem, VEDR, p. 60.
Al. Barnea, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p. 53-60.

Idem în Cul tură

ş i c i vili zaţie

la Du nărea de Jos, 3-4, Că l ăra ş i, 1987, p. 77-87.

O . Bohn, Germa nia, 10, 1926, p. 25-36. Fr. Fittinghoff, Chiron, 1, 1971, p. 299-318. Pentru evoluţia
canabae-lor ş i a aşeză rilor indigene - civitatcs sau viei - căt re statutul municipal, vezi şi Al. Suceveanu, M.
Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, p. 114-120. Al. Suceveanu, ACRS, lll, Tulcea, 1995, p. 11-23.
484. Em. Do ru ţiu-Bo ilă, JSM, V, nr. 150 (208-211 ?).
485. Eadem, Dacia, N.S., 22, 1978, p. 245-247. Al. Barnea, supra, n. 480-481. A l. Suceveanu, Iuliana
Barnea, Dacia, N.S., 37, 1993, p. 167, cu obse rvaţi i privind municipalizarea în etape diferite a unor civila les
şi canabae, ultimele în epoca Severilor.
486. Cf. V.H. Baumann, FRD, p. 61.
487. D. Tudor, SC$, laşi, 4, 1953, 1-2, p. 468-471 = JSM, V, nr. 276 (tot aici mai sunt amintiţi: Fl(avia)
Alexandra, soţia veteranului, P. A lexan[der] şi soţi a sa, lu/ia Ianuaria.
488. V.H. Baumann, ACRS, lJI, Tulcea, 1995, p. 94, n. 306 (p. 143):emisiune Histria-Geta (a. 210-211).
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doua la 1 km S d e

Mânăstirea

Saun, unde s-a

găsit şi

u n s tâlp miliar din vremea lui

Maximinus Thrax (236 p. Chr.), pus pe drumul roman dintre Noviodunum şi
Aegyssus489, şi cea d e a treia aşezare, în punctul „Gorgonel", în care predomină materia lul de factură au tohtonă, locuitorii având drept ocupaţie pescuitu]490_
Pe terasa nordică a văii Capaclia, în apropierea Dunării, a fost efectua t un sondaj
arheologic într-o villa rustica, în partea anexelor sale gospodăreşti, fără să se atingă
clădirea principală491.

Acestea, alcătuite d in ziduri cu temelii de piatră lega tă cu pământ, construite din
chirpici, acoperite cu ţigle şi o lane şi cu podele de lut bătătorit, au cunoscut două faze
de locuire, înscrise între începutul sec. al II-iea şi mijlocul sec. a l III-lea p. Chr. După
suprafaţa oc upată şi m aterialul descoperit, gospodăria se încadrează printre villae-le
rusticae de mărime mijlocie (circa 3200 m 2), având construcţiile risipite în interiorul
unei incinte, cu o economie bazată pe creşterea animalelor, pe cultivar ea plantelor şi
pe p escuit. Fig. 18/1-11.
,,A VF(idius) PH(o)B(u)S c(enturio) co(hortis)", al cărui nume a fost incizat pe
pereţii unei amfore fragmen tare, descoperite în ultimul ni vel de locuire al vilei de la
Capaclia, ar putea fi proprieta rul fermei, aparţinând familiei de greco-orientali
înmormântaţi în aprop ier e.
Movila Băd ila, situată la 200 m SV de Capaclia, constituia necropola fermei, cons ta tându-se mai multe înmormântări succesive, de la începutul sec. al II-iea - până la
mijlocul sec. al III-iea p . Chr.492.
La aproxim a ti v 250 m E de fermă a fost identificată o aşez,1re băştinaşă cu locuin ţe
risipite; la circa 300 m 5-V s-au surprins resturile unui ap ed uct roman (specus, dar şi
conductă din tubu)J) care aproviziona cu apă Noviodunum şi, poate, prin ramificaţii,
fer mele din jur493.
La jumăt:1tea distanţei di ntre vale:1 Capaclia şi valea Iancului, ,, movila Păşoaiei'
punctea ză ferma aflată la numai 150 m spre vest.
Tot astfel, la peste 1500 m NV de Capaclia, au apărut fundaţiile unei ferme de 25003000 m 2 (sec. a l II-lea p . Chr.), iar spre vest o movilă funerară.
La circa 2 km NV, pe va lea Acic-Tepe, o movilă se afla de asemenea în apropierea
fermei, situată la 150 m sp re răsărit.
În faţa Mâ năstirii Cocoş, s-au obser va t urmele unei ferme pe aproximativ 4000 m 2,
d e unde provin monede romane de la Traianus (98-99) la Hostilianus (251 p. Chr.)494, ·
ceramică romană timpurie, un fragment d e inscripţie funerară latină, o epigrafă în
limba greacă şi resturile unui apedu ct.
Pe terasa de vest a văii Iancului, la a p roximativ 1 km N d e Niculiţel, a fos t identificată o fermă roma nă, pe baza unor substrucţii din piatră d e la o construcţie rectangulară d e circa 70 x 60 m. Fer mele amintite se situează deci la o d istanţă de 2-2,5 km una
489. Idem, Pontica, 10, 1977, p. 325-331; JSM, V, 250 bis.
490. V. H. Baumann, FRD, p. 75 şi p. 140, n. 227.
491. Ibidem, p. 93-97,anexele 2-3; pi. XIV-XV (1, 2); p. 94 şi n. 306 (p. 143).
492. G. Simion, Peuce, 6, 1977, p. 123-136.
493. V.H.Baumann, FRD, p. 97 şi pi. XV (3-4).
494. E. Oberlă nd er-Târnovea nu, Cr. Opaiţ, Peuce, 9, 1984, p. 268, nr. 11 şi 12; p. 271, nr. 72 şi 73 (monede găsite în punctul „G răd in a mă năstirii "); p. 268, nr. 13: Histria-Antoninus Pius, mon edă descoperită în
punctul „Valea lui Coandă".
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de alta, aveau o econ omie bazată pe agricul tură, cultura viţei de v ie, pescuit şi apicultură, se afla u în apropierea d rumului care uriea cetatea Noviodunum cu Niculi ţelu l495
şi depindeau cu siguranţă de aşeza rea forti ficată de la Dună re.
Problem e mult mai com plexe ridică vestig iile de epocă roma nă de la N iculi ţel496; astfel, s-a observat o a şezare vicană, situată pe un platou la N de comună, până la valul de
pământ ridicat mai târziu497, iar în continua rea aşezării, spre N, se întindea o necropolă
formată din tu m uli aplatiza ţi, care mărgineau drumul spre Noviodunum 498.
La circa 100 m NV de vicvs a fost cerceta tă o villa rustica 499, o construcţie rectangulară orientată NE-SV p e axul drumulu i anic, având 71,20 x 64,40 m, cu zidul de incintă
construit di n piatră legată cu pământ, de 0,65 m grosime şi prevăzut cu contraforţi
pătra ţi p e laturile d e nord şi su d . Ferma avea o curte cu peristylum în trei părţi (cu baze
şi coloane din calcar), curte care prelungită spre sud căpătase forma unui L invers, cu
deschidere spre sud, sud-v est. Dependinţele erau plasate în jurul p eristilului (caracteristic provinciilor m e ridionale), în special în partea de sud-est a acestuia, unde s-a dezvelit
un pavilion de locuit şi cisterne; spaţiul de nord era d epartajat d e două şiru ri de pilaştri
din piatră lega tă cu pământ, care susţineau coloane, probabil din lemn (fig. 19, 20/I-Il).
Villa a cunoscut două faze constructive, prima de la începutul sec. al II-iea, probabil
până la a tacul costoboc, iar cea de a doua, când are loc o amplificare a ei, din peri oada
Severilor până către mijlocul sec. cJ III-iea o. Chr. Fer ma n u era rezidenţială (pavilionul
găzduia p ersonalul îngrijitor) şi era specia'iza tă probabil în creşterea cornutelor m ari
În cartierul Gurgoaia, din V satului Niculiţel, s-au găsit fragme nte ceramice,
cărămizi, olan e, ţigle, u n tezaur de denari din sec. 1a. Chr., pâriă la Claudius
şi o ~t;ituetă de ma rmură cu reprezentarea lui Priaptzs, descoperiri ca re conduc spre existenţa
unei ferme, poate cu profil păstoresc, soco tind după poziţia acesteia. Cde patru ferme,
localizate în vatra comu ne i, situate cam la 1000-1200 m, cu o economie bazată, probilbil, p e meşteşuguri şi creş terea animalelor, gravitau, desigur, în jurul aşezării vicane
din nordul Niculi ţelului500 şi împreună cu aceasta făceau parte din teritoriul n oviodunen s. Semnalăm, de asemenea, monedele coloniale şi imperiale greceşti (22),
provenite d in Histria, Tomis, Marcianopolis, N icopolis ad Istrum, Philippopolis
(Tl1racia) şi N icaea (Bithinia) şi romane (28), cu precădere din epoca Severilor,
descop erite in villa rustica de la Nicuiţel sau strâ nse în perimetrul acestei localităţi şi
în puncte le d in împrejurimi501, dovezi ale unor legături comerciale susţinute în zonă.
O coloană voti vă dedicată lui JOM Dolichenus de că tre trei preoţi ai d ivinităţii (212_217 p. C hr.)502, folosită însă ca material de construcţie, poate m a r ca existenţa unui loc

r,

495. V.H. Baumann, FRD, p. 73-75.
496. TIR, L 35, p. 53.
497. I. Barnca, OJO, II, p. 117-119; idem, SCIV, 24, 1973, 2, p. 311-315.
498. V. H. Baumann, FRD, p. 71 ş i 78.
499. Ibidem, p. 97-107, anexele 4 şi 5; idem, Materiale, 13, Orad ea, 1979,p. 237-246; Peucc, 6, 1973-1975,
p. 11 0-116; 8, 1980, p. 267--114; 9, 1984, p. 218, nr. 7 şip . 220, nr. 19-20.
•
C. Dcculcscu, SCJV, 17, 1966, 3, p. 577-592, 161 denari repartizaţi astfel: 30 din sec. I a. Chr., 40 din
timpul lui Augustus, 80 emişi sub Tiberiu s ş i 8 până la Claudius l (a. 50-51); vezi şi V.H.Baumann, Peuce, 4,
1973-1975, p. 114, nr. 15; FRD, p. 71-72 şi n. 213 (p. 139). A. Vertan, Pontica, 32, 1999, p. 134, nr. 22.
500. V.H. Baumann, FRO, p. 71-73, ami nteşte un cuptor de ars material tcgular descoperit în curtea
Ocolului silvic Nicul i ţc l, punct care marca existenţa unei ferme romane.
501. Ibidem, anexa 4, nr. 1-22. M. Bărbulescu , R. Ochcşean u, Pontica, 23, 1990, p. 231-233, nr. 75, 1-10;
75 a, 1-3, 75 b 1 şi 75 c, ]-22; pentru diverse puncte din raza Niculiţel, vezi şi supra n. 494 ş i mai ales Gh.
Poenaru Bordea, P. l. Dicu, BSNR, 1994-1995, 142-143, p. 33-34, nr. 1 -11şi p. 36-39.
502. CIL, lll, 7520 = ISM, V, nr. 249; tot de acolo nr. 250 (sec. IV) şi CIL, III, 7616; IGLR, nr. 269 (361-362,
p. Chr.).
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de închinăciune la Niculiţel, dacă nu a fost a dusă mai degrabă din apropiere, de la
Valea Teilor, unde se ridicase un lăcaş de cult al lui Jupiter Dolichenus.
Apropierea d e Noviodunum a stimulat dezvoltarea vicus-ului de la Niculiţel şi a
villae-lor d in jur, în sec. II-III p. Chr.; aşezarea a avut pentru o lungă perioadă de timp
o importanţă d esebită, dacă amintim basilica cu martyrium, din sec. IV-V p. Chr.,
d escoperită aco)o503, sau sis temul d e fortificaţii construit de bizantini în zonă , probabil în sec. XI-XII, ca o a d oua linie d e apă rare în spatele cetăţii Noviodunum.
Pe teritoriul comunei Valea Teilor (Meidanchioi) a fost descoperită, la sfârşitul secolului trecut, p laca votivă a unui templu al lui Jupiter Dolichenus, edificiu ridicat „din
temelii" de trei preoţi ai zeului, în anii 218-235 p. Chr.504_ Inscripţia apăruse într-o
movilă situată între dealul Boclogea şi culmea Ţuguia ta, care, deşi răscolită, mai păstra
prin 1910 o mare cantitate de piatră, blocuri fasona te, fragmente de reliefuri, cărămizi,
aparţinând probabil templului amintit505_
La aproximativ 3 km SV de satul Teliţa, în punctul „Livada Maicilor" de la
mânăstirea Cilic-Dere, au ieşit la iveală, în 1962, câteva piese ornamentale de la un car
de lu ptă (sec. 1-II p . Chr.): două statuete identice reprezentându-l pe Mars şi cinci aplice
de bronz. Un sondaj506 efectuat la locul amintit a dus la dezvelirea parţială a unui depozit, destinat materialelor de constructie, în special ţigle (dar şi olane, că rămizi, chirpici),
complex data t pe baza materialului rezultat, între care şi o moned ă bă tută la
Marcianopolis între 193-21 i p. Chr., în sec. II-Ill, dar având, probabil, ;:> primă fază mai
veche, din sec. al 11-lea p. Chr., socotind după ansamblul descoperirilor de acolo507_·
Abundenţa ma teria lu lui tegular, da r şi a unor bulgări vitrifiaţi, zgură, fragrr.ente de
chirpici arşi găsiţi în săpătură, presupune existenţa în -:ipropiere a unor cuptoare de
a r<le1e, instalaţii aparţinătoare unei villa cu profil meşteşugăresc508, dovadă a unei
activi tăţi productive şi în mediu l rura l, cum vom con3ta ta mai jos, la Teliţa-Amza ,
u rma re a creşterii cererii de rna teriale de construcţie, în p erioada de înflorire ed ilitară
de Ici sfârşitul sec. al II-iea - începutul sec. a l III-lea.
în aceste locuri nu vor fi lipsit nici a lte înd eletn;ciri, cum a fi cultivarea viţei de vie,
apreciind du pă o reprezenta re a lui Priapus, cu capul împodobit cu doi ciorchini mari
de strugur i, pe un altar găsit mai demult la Cilic-Dere509.
La circa 3 km NV de Teliţa, în punctu l „Izvorul Maicilor'", s-au cercetat opt cuptoare de mari proporţii, din sec. II-III p. Chr., de tipul Windofen evolua t (care u tilizau
curenţii d e aer natural, în d irecţia cărora erau amenaja te guri d e aerisire), cuptoare d es-

503. V.H. Baumann, Dacia, N.S., 16, 1972, p. 189-202; Pontica, 5, 1972, p. 547-564; Peuce, 10, 1990, p. 121125; 11, 1995, p. 303-338; Em. Popescu, IGLR, nr. 267. Basilica era situată în aria unei necropole romane timpurii, căreia îi aparţine u n mormânt de incin eraţie pe loc, în g roapă alveo lată ş i a rsă, afla t la 100 m est de
ed ificiu, datat cu o monedă de la A ntoninus Pius (cf. V.H . Baumann, Peu ce, 4, 1973, p. 114) ş i u n mormânt
de incineraţie în cistâ de p i a t ră, de la sfârşi tul sec. al Ii-lea, descoperit pe axul basilicii (idem, Peuce, 10, 1990,
p. 123).
504. CIL, III, 14445; ISM, V, 245. TIR, L 35, p. 50; monede (sec. Il-Vl) .
505. C. Moisil, BCMI, 3, 1910, p. 29-31. R. Vulpe, HAD, p. 383, n. 2. Adaugă, tot de la Valea Teilor; punctul „Lozova'; o statuetă de bronz cu reprezentarea lui Eros (cf. G. Simion, Peuce, 9, 1984, p. 333-396, 693-694).
506. A. Rădulescu, Pontica, 4, 1971, p. 273-285.
507. Idem, Dezvoltarea meşteşugurilor în Dobrogea romană, teză de d octorat, Cluj-Napoca, 1972, mss.,
vol. I, p. 59: ţiglă cu ;,tampila LEG VM; M. Munteanu, R. Ocheşeanu, Pontica, 8, 1975, p. 208, nr. 60: mo nedă
Marcianopolis cu efigiile lui Septimius Severus şi folia Domna.
508. V.H . Baumann, FRD, p. 87-90; idem, ACRS, II, Berna, 1993, p. 215-217.
509. C. Moisil, BCMI, 4, 1911 , p. 140; D. Tudor, An. Dobr., 16, 1935, p . 28-29, nr. 18.
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tina te r educerii minereurilor de fier locale510, a căror exploatare poate fi pusa m
legătură cu ferma din vecinătate, situată la 250 m N d e locul a mintit, pe un drum care
lega Noviodunum de zona centrală a Dobrogei; întâlnim, aşadar, în cazul de faţă, o
officina particul ară, care funcţiona în afara spaţiului locuit, expresie a inte grării acestui teritoriu în circuitul economic al provinciei511. Fig. 21.
D eosebit de importantă se dovedeşte a fi aşezarea rurală situată la circa 0,8 km est
de capă tul nordic al localităţii Teliţa, pe terasa d e sud a Vă ii Amzei, cercetată sis tematic
în anii 1987-1988 şi 2000512.
Aşezarea, care suprapune o locuire hallstattiană, a cunoscut în perioada romană
timpurie, pe o întindere m ai restrânsă, două e tape constructive, prima ilustra tă d e
locuinţe de. tip bordei513 (din a doua jumăta te a sec. I - prima jumătate a sec. al II-iea),
iar cea d e a doua marcată de locuinţe de suprafaţă p e temelii de piatră, cu fa ze din sec.
II şi II-III (epoca Severilor); ultimei faze îi apa rţin câteva construcţii publice: un horreum, o construcţie absidată, probabil atelier meşteşugăresc, transformat în basilică
creştină în sec. al IV-lea, un san ctuar. Aşezarea, distrusă ca multe altele din Dobrogea,
la mijlocul sec. al III-iea, este refăcută spre finalul acestui secol şi în cel următor, când
cunoaşte o extindere maximă, p e aproximativ 42 ha, fiind părăsită la sfârşitul sec. al IVIea. Fig. 22.
Ansamblul descope·:irilor de la Teliţa-Amza ilustrează în chip convingător tra n s~
forma rea u nei aşezări rurale getice într-un însemna t vicus, în care locuitorii, pe lângă
îndele tnicirile tradiţionale, legate de cultivarea pământului şi creşterea animalelor,
practicau şi o serie de meşteşugu ri, precum lemnăritul, făură ritul, produceau ceramică
şi întreţir,eau schim buri comerciale, fiind integraţi deplin în circuitul d e valori materiale şi spirituale romane 514_ Fig. 23 şi 24.
În centrul de olărit de la Teliţa-Valea Morilor, punctul „Hogea", din sec. al IV-lea p.
Chr.515, a u fos t găsite şi câteva monede rom a n e timpurii şi coloniale, un alta r, ad u se
probabil din zon a acestei localită ţi, intens locuite în sec. I-lll, du pă cum unele tipuri
ceramice, unelte, u sten sile, întâlnite aici în sec. al IV-lea p. C h r., au prototipuri mai
vechi, interesâ n d d in acest pun c t de vedere.
Această officina cunoscută şi villa romană (sec. IV) de la Teliţa - ,,La Pod"516,
dovedesc că perime trul de la izvoarele Teliţei îşi păstrează importanţa şi în p erioada
Dominatului, problematică care iese în afara discuţiei noastre dedicate romanităţii tim510. Cf. V.H. Baumann, FRD, p. 90-92, fig. 34-36 şi pi. XII-XIII; idem, Peuce, 9, 1984, p. 41-49: instalaţii le
au funcţi onat în a doua ju mă tate a sec. II - prima jumă ta te a sec. III, cum se deduce pe baza materialelor
descoperite în faţa acestora şi a unei monede de bronz argintat de la Severus Alexander. Pentru minereurile
de fier locale, vezi şi Em. Zah, Pontica, 4, 1971, p. 201-202. De la Teliţa este semnalată o monedă emisă de
Histria în vremea lui Severus Alexander, cf. E. Oberlă nde r-Tă rnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 502, nr. 17.
511. V.H. Baumann, ACRS, II, Berne, 1993, p. 213-215.
512. Infra, nota 514; V.H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării, p. 13-173.
513. Ibidem, p. 22-24: bordeie de formă ova l ă cu capetele tăiate drept, avănd dimensiunile de 4,10/2,60
m sau 4/3 m, o orientare diferită, acoperişul 'Sprijinit pe pilon central în faţa intră rii şi pari laterali, gropi
menajere în partea opusă intră rii etc.
514. Ibidem, p. 45-60 şi anexele. Tot de la Teliţa-Amza, un grifon, o piesă de toreutică romană, de la un
car de luptă, probabil din sec. al II-iea p. Chr., cf.V.H. Baumann, Pontica, 24, 1991, p. 247-267; idem, CCAR.
Campania 2000, Bucureşti, 2001, p. 254, nr. 206, adaugă noi date privind evoluţia a şeză rii de la Teliţa-A mza.
515. Idem, Aşezâri rurale antice în zona g urilor: Dunârii, p. 269-333.
516. Idem, FRD, p. 125-133; Peuce, 9, 1984, p. 51-63; 10/1, 1991, p. 105-107, ferma de la Teli ţa „La Pod" şi FRD,
p. 124-125 cea de la Sarica „La Pomăsita", ambele din perioada romanită ţii târzii, în special din sec. IV p. Chr.; ibidem, anexa 10, p. 196, nr. 1 şi nr 2, sunt amintite d ouă monede emise de Nicaea-Maximus Caesar şi NicomediaGordianus III, găs i te în săpă turile de la Teliţa - ,,La Pod"; vezi şi Pontica, 23, 1990, p. 236, nr. 60 a, 1 şi 2.
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purii din Dobrogea.
La Revărsarea, punctul „Cotul Tichileşti", un promontoriu situ at pe m alul de sud
al ghiolului Crapina, a fost locuit, cum ara tă săpăturile de sa lvare din 1990517, d e la
sfârşi tul Hallstatt-ului mijlociu (C) până spre finele sec a l II-lea p. Chr. şi apoi, în epoca
medie va lă timpurie. Aşezarea, care ocu p ă în epoca romană circa 3 ha, păstrează gropi
menajere, locu in ţe de supra faţă fără temelii de piatră, construite din pământ p e schelet
de nuiele şi acoperite cu stuf sau papu ră. Patru vetre afla te ,,in situ", de formă rotundă
sau oval ă, au diametrul de 1,30-1,45 m; construite în etape distincte, ele pot aparţine
unor locuinţe dispu se împrejur sau, mai degrabă, vor fi servit în scopuri rituale. În
sfârşit, amintim ceramica prezentă aici în formele ei tradiţionale getice, la care se
adaugă ceramica romană din sec. I-II p. C hr.
Aşezarea de la Revărsarea - ,,Cotul Tichileşti " a fost distrusă printr-un incendiu,
urmare probabil a atacului costoboc de pe la 170, asemeni altor situri din Dobrogea,
fără să se mai refacă în epoca Severilor518_
La 9 km vest de cetatea Noviodunum, în locul numit „Drăghia", din împrejurim ile
Rachelului, s-a cercetat un mic cuptor de red us minereu d e fie r d e tip comun, frecvent
în epoca Latene şi în cea romană519_
În privinţa incintelor semnalate la Rachelu, Luncaviţa, Văcăreni, Gherm ea şi Jijila,
facem doar precizarea, pentru perioada pe ca re o analiză m, că nu lipsesc în unele
locuri d escoperiri, în special monetare, din ifoc. I-VI p. Chr.520.
Rămâne in afara discuţiei noastre cetatea Dinogetia (Bisericuţa - Garvăn)5 2 1, cu
menţiun ea doar că au fos t s tabilite două niveluri anterioare Dominatului522, care
preced, aşadar, fortificaţia târzie.
Tegulae-le cu ştampila unor unităţi militare, (leg(io) V Mac(edonica), leg(io) I
Italica, coh(ors) II Matt(iaconim), c(ohors) I C(ilicum), c(Jassis) F(Javia) M(oesica),
TROS 523, nu exclud existenţa unui castellum, cu respectivul vicus, chiar dacă locul
staţiunii

civile d in primele secole ale erei noastre se mai cere în că
arheologice din zonă525 ,

lămurit524,

cum

ara tă

cercetările

517, Idem, Aşezări rurale antice din zona gurilor Dun,irii, p. 227-268.
518. Ibidem, p. 239, se aminteşte o mon edă hi stri ană de la Gordianus III şi Tra nquillina, găs i tă în stratul vegetal, lipsind î nsă alte dovezi' arheologice care să depăşească sec a l II-iea p , Chr,
519, Idem, ACRS, III, Tulcea, 1995, p, 247, n. 18 ş i 249: aşez are ru ra lă autoh to n ă de circa 3 ha (cercetări
inedite Vasilica Lu ngu, 1990)
520, E, Comşa, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 748-752. TIR, L 35, p, 48, 49, 56, 60, 77. AL Suceveanu, VEDR, p, 61,
n, 355-359. Vezi ş i C h. Poenaru Bordea, R Ocheşea nu, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p, 77-78, fra g ment
d e tezaur descoperit in a n ul 1993 la Ra chelu, în punctul „ La vârful dealului", compus din şase denari, 5
republicani şi 1 d e la Nero (a. 65); p. 80, nr. 1-3 ( Lu ncaviţa).
521. Gh. Ştefan, I. Ba rnea, M. Comşa, E. Comş a, Dinogetia, 1, Bucureşti, 1967; I. Barnea, DID, II şi lll,
passim; JGLR, p. 254-276; TSM, V, p, 272-279.
522. Al. Bamea, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 301, nr. 32.
523, Em, Doruţiu-Boilă , ISM, V, p. 273 şi urm., nr, 260-265 şi 267; cadcm, SCTVA, 41, 1990, 3-4, p, 267270, consideră că ştilmpila CIC de la Dinogetia nu apartine cohortei I Cilicum, ci este târzie, reprezentând fie
i niţialele unui atelier, îie a le unei u ni tăţi de tipul cuneus [ ., ..].
524. Ptolemeu, III, 10, 1 şi 5; 8, 2: 6 1voyETE1a n6A15.Despre posibilitatea p l asării acesteia în stânga
Dunări i, Ch. Ştefan, Dacia, N.$,, 2, 1958, p. 317-329. Vezi discuţia ş i la A L Suceveanu, Iuliana Ba rnea, Dacia,
NS, 37, 1993, p, 165; A L Barnea , SC!VA, 34, 1989, 1, p. 84-87, Pentru şta mpilele un ităţilor aminti te,
descoperite la Barboşi, ISM, V, nr. 305-308, Adau gă, S. Sanie, Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p .

152: Al(a)e P(annoniorum).
525. Al. Barnea, SCIVA, 25, 1974, p. 103-114; Gh, Ştefan, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 339 şi urm.; idem, SCIV,
9, 1958, 1, p. 66; A l. Su ceveanu, Dacia , N.S., 32, 1988, 1-2, p , 167,
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Cei doi stâlpi miliari din anul 162 p. Chr., descoperiţi în satul Garvăn, cărora li se
probabil un al treilea exemplar, provenit dintr-o localitate necunoscută din N
Dobrogei, pus în acelaşi an526, dovedesc refacerea drumului de-a lungul Dunării527, în
preajma acestui important vad de tr ecere a fluviului, că tre aşezarea de la Barboşi şi de
aici, prin Moldova şi pasul Oituz, către Dacia528; lucrarea, întreprinsă în timpul guvernatorului M. Servilius Fabianus Maximus529,;în anii 162-163 p. Chr., a viza t deopotrivă
şi drumul litoralului, cum vom arăta mai jos.

alătură

·u1(

.
Tenton

.. Arrub'mm

cetăţii

Originea celtică a toponimului Arrubium pledea ză pentru ex istenţa unei aşezări
fortificate de mai multă vreme (sec. al III-iea a. Chr.), reamenajată în epoca romană530.
La Arrubium (Măcin) a fost sediul alei I Vespasiana Dardanorum, trupă afla tă în zonă
încă d in vremea lui Vespasian531 . Prezenţa alei in sec. a l II-iea p. Chr. este dovedită de
inscripţia pusă de T. R(avius) Apollinaris praef(ectus) alae I Dardan(orum), care
ridică, pe cheltuială proprie, clădirea colegiului de ofiţeri532. La Cerna, nu departe de
Măcin, s-a descoperit altarul închi nat lui Liber Pater de către M . Antistius Caecina,
eques în ala 1 Dardanorum Antoniniana, epitet primit de unitate în timpul lui
Cara calla, dovadă a staţionă rii timp îndelungat a formaţiunii la Arrubium533.
Castelul de la Arrubiwn intra s ub autoritatea leg. V Macedonica, care, se pare, a
participat efectiv la ridicarea sa, socotind după ţiglele cu ştampila legiu nii descoperite
în să pături le de la Măcin534, iar după plecarea acesteia în Dacia, sub supravegherea
vexilaţiei leg. I Italica, stabilită toi· la Troesmis.
În nici una din inscripţiile descoperite la Măcin, dealtfel foar te puţine, nu se face
vreo p reciza re în legă tură cu sta tutul juridic al aşezării de lângă castellum; obiectivde
amintite sunt documentate până acum doar prin câteva ·descoperiri arheologice~35,
sporite recent d e piese ceram ice din sec ll-lll p. Chr., care provin în parte din m orminte
de incineraţie. 536
526. C. Moisil, BCMI, 3, 1910, p. 141-143; N. Gostar, AUi, s. 3, t. 9, 1963, p. 169-171; ISM, V, nr. 256-258.
527. Skorpil, BSA, Varna, V, 1912, 3-4; L. Hollenstein, op. cit., p. 29, nr. 8 (Ruse, Sexaginta Prista).
528. V. Pârvan, AARMSI, s. 2, t. 36, 1913, p . 94-123; Al. Suceveanu, VEDR, p. 136. M. Brudiu, Pontica,
31, 1998, p. 209-215.
529. B.E. Thomasson, op. cit., col. 136, nr. 93; Em. Doruţiu-Boi l ă, Dacia, N.S., 36, 1992, p. 26-27.
530. ISM, V, p. 269; IGLR, p. 253.
531. A. Aricescu, Armata, p. 51 .
532. CIL, III, 7512; V. Pârvan, Începuturile!-, p. 118; ISM, V, nr. 251. Tot de la Măcin provin şi ISM, V,
nr. 252 ş i 253; IGLR, nr. 239.
533. P. Nicorescu, BCMI, 8, 1915, p. 41-43; ISM, V, nr. 218; CIL, VI, 31164 = ILS, 2189 = G.G. Mateescu,
EDR, 1, 1923, p. 281. Unitatea este consemnată şi în JSM, V, nr. 148 (Troesmis).
534. Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 23, 1972, 1, p. 54 ş i 58 şi fi g. 215 = ISM, V, nr. 254. M. Zahariade, Cr.
Mu şeţeanu, C. Chiriac, Pontica, 14, 1981, p. 256, fig. 3 ş ip. 260: C(ohors) I Vib(iorum) (sic), că rămidă ştampi 
lată aju nsă

probab il la Arrubium cu prilejul prezenţei une i vexillatio a a cestei forma ţiuni a ntre nate în acticonstructive (vezi infra, I.I. C. Opriş, op. cit., la n. 766).
535. Gr. Tocilescu, Mss., 5132, 102; 5190, 190. Tomaschek, RE, 2, 1896, col. 1487. J. Weiss, Dobrudscba,
34, 51; Th. Sauciuc-Săvea nu, BSH, 28, 1947, 1, p. 147-150. TIR, L 35, p. 24. C. Icono mu, Opaiţe, p. 128, nr. 642.
AL Suceveanu, VEDR, p. 61; N. Harţuche, O. Bounegru, Pontica, 15, 1982, p. 220-230; V.H.Bauma nn, Peuce,
9, 1984, p. 221 , nr. 22 (ba ză de co l oană, sec. IV-V p . Chr.); G. Custurea, A. Verta n, G. Ta lmaţchi, Pontica, 31,
vităţi

1998: sestertius Fausti11a II.
536. O. Paraschiv, Pontica, 30, 1997, p . 317-330, p rez i ntă amfore, farfurii, boluri, ulcioare, că ni, vesel ă

de buctări e şi

opaiţe, d e la mijlocul sec. li - începutul sec.
o raşului Măc i n şi din sudul aces tu ia, punctul Chervent.

III, recupera te din să pă t uri ocazionale din centrul
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Prezenţa alei I Vespasiana Dardanorum la Arrubium presupune existen ţa, în imediata a propiere a castrului, a unui teritoriu economic, dat în folosinţa militarilor, dar
aflat şi în regim diferit în posesia locuitorilor din vicus-ul canabens sau civitas.
Din acest teritoriu amintim tezaurul arheologic descoperi t în a nul 1911, în
a propiere d e Măcin, la poalele dealului Suluc, într -un vas de m etal care conţinea patru
monede romane imperiale de aur (Gallienus, 266-268 p. C hr.) şi mai multe obiecte de
aur şi argint, îngropate, se pare, către sfârşitul sec. al IV-iea p. Chr.537_
P e valea Jijilei, Ia circa 3 km SE de locali tatea cu acelaşi nume, s-au identificat resturi d e construcţii de la o fermă, după cum d e la Jijila provine o statuetă a zeiţei
Venus538_

Troesntis şi teritoriul său
Pe lângă vechea cetate de la Troesmis (Igliţa, corn. Turcoaia), amintită de Ovidiu cu
prilejul atacului getic din anul 15 p. Chr.539, se instalează probabil în epoca Flaviilor,
ala I Pannoniorum. Prezenţa unităţii la Troesm is este dovedi tă de o cărămidă cu
ştampila acesteia găsită aco]o5 40, formaţiunea fiind cunoscută în armata provinciei
prin diploma milita ră de la Oltina (99 o. Chr.)541.
În condiţiile cuceririi şi organizării provinciei Dacia, împăra tul Traian a luat
deopotrivă măsuri de întărire a graniţelor imperiului la Dunărea de Jos, mutând leg. V
Macedonica de la Oescus la Troesmis şi fixând sediul leg. XI Clâudia la
Durostornm542_ Staţionarea legiunii V Macedonica în castrul dt· la Troesmis este
amintită de Ptolemeu şi confirmată d e numeroase d ocumente epigrafice543_
Legiunea d ispunea de un teritoriu m ilitar, noţiune prin care se înţelege atât territo·rium sau prata Jegionis, reprezentând p osesiunea funciară absolut necesară trupelor,
plasată în imediata a propiere a castrelor, cât şi zona în care legiunea şi trupele sale auxiliare îşi desfăşurau funcţia strategică, de pază a graniţelor, a drumurilor, precum şi cea
de gospodărire, de administra re şi exploa tare a teritoriului respectiv544_Cum s-a preciza t, putem vorbi de un teritoriu militar mai a les în sec. I şi III p. C hr., p e când în sec.
al II-iea p. Chr., doar d e un control militar, eclipsat de quasi-autonomia ca nabelor545_
Ţiglele şi cărămizile ştampilate erau folosite îndeosebi la construcţiile de factură
militară; prin i:artarea inscrip ţiilor tegulare se poate eventual determina teritoriul militar, în sensul său lar g d e zonă de acţiune a forma ţiunii respective546_

537. C. Moisil, BCMI, 4, 1911 , p . 125-127; O. Iliescu, Pontica, 20, 1987, p. 181-205. Infra, n. 325 (cap. III).
538. SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 748, 751; TIR, L 35, p . 48. V.H.Baumann, FRD, p. 66.
539. Ovidius, Ex Ponto, IV, 9, 75-80; D.M. Pippidi, DJD, I. p. 298-299.
540. CIL, III, 6462; ISM, V, nr. 214. A. Aricescu, ArmMa, p. 54-54, 85.
541. CIL, XVI, 44. Vezi şi ISM, li, nr. 170.
542. E. Ritterling, RE, XII, 2, 1925, col. 1575. B. Filow, Die Legionen, Klio, 6, 1906, p. 74, 77. R. Syme, JRS,
18, 1928, p. 41-45.
543. Ptolemeu, Geogr., III, 10, 5. JSM, V, passim.
544. Cf. Em. Doruţiu-Boi lă, SCIV, 23, 1972, 1, p. 48, n. 12; A. M6csy, Zu den „prata legionis", Vortrăge
des 6. lnternationalen Limes - Kongresses in Siiddeutschland, Koln-Graz, 1967, p. 211-214.
545. Idem, AAH, 20, 1972, 1-2, p. 133-168. H.v. Petricovitz, l\ctes du Vlle Congres Inlernnlionnl d'Epigraphie grecque et latine, Bu cu reşti - Pa ris, 1979, p. 229-242. AL Suceveanu, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p. 114-1 18.
546. Em. Doruţiu -Boi lă , op. cit., p. 45-62; eadem, SCIVA, 41, 1990, 3-4, p. 258-261, consideră aria de
acţiune

a leg. a V-a Ma ccdonica de la Capida va spre nord-estul provinciei Moesia Inferior.
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In cazul legiunii de la Troesmis putem urmări deopotrivă acest aspect, fiind găsi te
cu ştampila leg. V Macedonica, pe malul drept al Dunării, la Sucidava, Sacidava,
Rasova-Pescărie, Capidava, Troesmis (şi Horia), Arn.ibium, Dinogetia, iar pe malul
stâng, la Barboşi, Orlovka (Aliobrix?), dar şi în spaţiul nord - şi vest-pontic şi în
Muntenia, la Drajna de Sus547. Intra deci s ub supravegherea leg. a V-a Macedonica o
zonă destul d e întinsă din provincie, care trecea şi dincolo de Dunăre, cuprinzând s ub
autoritatea sa castrele tru pelor auxiliare şi prata acestora d in teritoriul amintit.
O inscripţie inau gurală găsită. în hotarul comunei Turcoaia, la 3 km SE depărtare de
cetatea de est de la Troesmis, datează din vremea guvernatorului M. Servilius
F~bianus (163 p. Chr.), fiind pusă de „ C. Planc{ius ... domo ? Fabia] Ancyr(a), M.
In[ steius .. .] territorl ii Troesmensis ... '~ cu p rilejul construirii din temelii a unui templu,
ţigle

pentru veteranii şi cetăţenii aşezaţi în canabele Jeg . a V-a Macedonica548; magistraţii
teritoriului troesmens, presupuşi a se fi numi t praef(ecti)549, erau poate mai exact
q(uin)q(uennales)550, întâlniţi pe limes -ul de la Dunărea d e Jos, la Troesmis,
Noviodunum şi Capidava; inscripţia este importantă pentru evoluţia raporturilor
juridice între aşezarea militară şi cea civilă, cu atâ t mai mult cu cât la Troesmis avem
d ocumentate două un ităţi administrative.
Canabele, dezvoltate în imediata a propiere a castrului, respectiv în zona extramuros a cetăţii de est de la Troesmis, mai ales spre nord55l, erau locuite d e „ vet(erani)
et c(ives) R(omani) cons(istentes) ad canab(as) leg(ionis) V Ma(cedonicaeY, 552. Faptul
că aceş ti canabenses alcă tuiau o unitate administrativă separată de vechea cetate (civitas) Troesmis este cu destulă clarita te exprimat în inscripţii553_.
Canabele5.;4 de la Troesmis, fără a purta gentiliciu imr-erial, ca cele de la
Durostorum, prezintă, încă din vremea lui Hadrian, o or ganizare de caracter premu··
nicipal avansat, fiind atestaţi magist:i, aediJis555, quinquenna./is şi o curia, existând
poate şi un birou vamal556_
Aşezar ea civilă, dezvoltată probabil pe vechea ceta te am in tită de Ovidiu, a fos t
identifica tă cu fortificaţia de vest de la Troesmis 55 7. Observaţiile topografice făcute
asu pra cetăţii de vest, bazate pe fotografiile aerien e şi cercetarea terenului, privesc ulti547. Eadem, SCIV, 23, 1972, 1, p. 47-49, n. 13 şi 14; ISM, V, nr. 215, a-d (106-162 p. Chr.). A. Aricescu ,
Armata, p. 32 ş i urm. M. Zahariade, Tr. Dvorski, The Lower Moesian Army in Northern Wallachia (A. O .
.101-108). An epigraphical 1111d historical study on the brick and tile stamps found in thc Drajna de Sus
Roman fort., Bucureşti, 1997, p. 21-22, 56 şi urm. 98-102 şi fig. 11 a-d.
548. Em. Do ru ţiu-Bo il ă, ISM, V, nr. 135.
549. V. Părvan, Descoperiri nouă, p. 493-502, nr. 2.
550. J. Weiss, JOAI, 16, 1913, col. 209-210, cf. Em. Doruţiu-Boilă, loc. cit. Spre denumirea de quinquennales înclină şi Al. Suceveanu, Fântânele, p. 137-138.
551. Al. S. Ştefan, BM!, 40, 1971, 4, p. 43-52.
552. ISM, V, nr. 154 (117-139 p. Chr.); nr. 135 (1 63 p. Chr.).
553. R. Vulpe, SCIV, 4, 1953, p. 557-582. Al. Suceveanu, Peuce, 6, 1977, p. 149-153.
554. ISM, V, nr. 154 (1 17-139 p. Chr.); nr. 141 (140-144); infra, n. 555-556. Pentru canabae, în general, vezi
A. M6csy, Die Origo Castris und Canabae, AAH, 13, 1965, p . 425-431. R. Wiegels, Chiron, 19, 1989, p. 61 -102.
555. ISM, V, nr. 156: ,, ... P(ublius) Va l(erius) Cleme(n)s el/ L(ucius) Cominius/Valens vel(erani)
leg(ionis) V Mac(edonicae)/ ma[g(istri)J I et L(ucius) Val(erius) Crispus/aedilis de s(uo) pos(uerunt)".
556. ISM, V, nr. 134, din anii 151-154, atestă refacerea unui [tabula]rium, ex is tănd probabil şi la
Troesmis un punct vamal, cf. O. Bounegru, Istros, 4, 1985, p. 143-146.
557. R. Vulpe, op. cit., p. 569-571. Al. S. Ştefan, op. cit., p. 50-52.
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ca şi în cazul celei de est.
d e c(ives) R(omani) Troesmi consistentes': avea un consiliu de conducere numit ordo Troesmensium558, în frunte cu doi magistn559. L(ucius)
Licin(ius) Cleme(n){ s] face distincţia între cele două funcţiuni înd eplinite,
ma

fază, romană

târzie, a

aşezării,

Aşezarea civilă, locuită

11

q(uin)q(ennalis) {c]anab(ensium) et dec(urio) Tr[!~s.n:i(ensium)" 560, dovadă a existenţei paralele a celor două unităţi, canabae şi civitas. Suma de 250 d e denari oferi tă
curiei de L. Licinius Clemens „în onoarea intrării sale în funcţia de quinquennalis"
(,,clţcl(it) cur(iae) (denarios) CCL ob honorem q(uin)q(uennalitatis"fi61, summa honoraria egală cu cea a unui predecesor al său în această funcţie - T. Flavius Alexander562
- indică o avere deosebit de modestă563 a acestor fruntaşi ai vieţii publice d e la
Troesmis, deci şi posibilităţile lor de investiţie în teritoriu nu vor fi fost prea mari.
După transferul Jeg. V Macedonica în Dacia, la Potaissa (167 p. Chr.)564, o parte din
teritoriul supravegheat de aceasta, respectiv partea de NE a Dobrogei şi ţinuturile din
stânga Dunării şi N Mării Negre, a in trat sub controlul leg. I Italica, cum arată
inscripţiile tegulare şi lapidare ale legiunii descoperite la Troesmis, Sacidava, Rasova ,,Pescărie", Capidava, Carsium, Dinogetia, Noviodunum, Drajna de Sus, Barboşi,
Orlovka, Tyras, Chersones, Charax, Callatis565, dar şi ale legiunii XI Claudia.
Ţinând con t de importan ţa milita ră a Troesmis-ului şi de sarcinile de ordin strate·gic ale flotei dună rene, nu este exclus să fi existat o ba ză navală în acest loc, confirmată
eventual de ştampila unităţii găsită acolo566.
După plecarea legiunii ·a V-a Macedonica, centrul civil de la Troesmis, reunit probabil cu fostele canabae, va fi ridicat la gradul d e municipiu, moment fixat mai adeseori in vremea lui Marcus Aurelius567 (169-1 70 p. Chr.), dar ş i în timpul lui Septimius
Severus568; oraşul a figurat, ca numeroase alte centre din regiune, în Itinerarium
An tonini (225, 2), d ovad ă că existe aici un birou perceperea taxelor annonei militare ..
Organizarea internă a municipiului este bine ilustrată de inscripţii; ordo decurionum569, intitulat ordo municipii Troesmensium570, alegea magistraţii oraşului: quae11

5S8. TSM, V, nr. 143-144 (103-170 p.Chr.); nr. 145 (170 p. Chr.?).
559. Ibidem, nr. 157 (1 39-161): " ... c(ives) R(omani) Tr[oesmi consist(entes) mag(isterio) Ge)mini
Aquil[ini et ... / man ... "
560. Ibidem, nr. 158 (159-160? p. Chr.).
56i. Ibidem; R. Vulpe, op. cit., p. 562-568, nr. 2; Al. Suceveanu, VEDR, p. 62-63; Dacia, N.S., 30, 1986, p.
116.
562. ISM, V, nr. 155 (151-154 p. Chr.).
563. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 137.
564. B. Filow, op. cit., p. 74-77. Ritterling, RE, v. Legio, XII, 2, 1925, col. 1298, 1301-1302, 1578-1579. A.
Betz, RE, Vil, A 1, 1939, Troesmis, col. 593. Mihai Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea
V Maceţ:lonica şi castrul de Ia Potaissa, Cluj-Napoca, 1987, p. 22-23 şi urm.
565. Em. Doruţi u-Boilă, SCJV, 23, 1972, 1, p. 47, 53, 60; ISM, V, p. 340, VI (indices). A. Aricescu, Armata,
p. 41, 44, 47. A Rădulescu , Pontica, 6, 1973, p. 133. M. Zaharide, Tr. Dvorski, op. cit., p. 19-21, 63-65. C.
Chiriac, C. Nicolae, G. Ta l maţc hi, Pontica, 31, 1998, p. 141 -145, 150-152 şi p i. III-VIII, 1--2.
566. ISM,V, nr. 217. O. Bounegru, M. Zahariade, Les Forces Navales du Bas Danube ... , p . 11 , nr. 3 şi
fig. 1.
567. R. Vulpe, DID, li , p. 167; idem, Studia Thracologica, 1976, p. 291. Al. Suceveanu, VEDR, p. 63. n.
381; Dacia, >l .S., 37, 1993, p. 167; R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 118, 121-122.
568. Em. Doruţiu-Boilă, Dacia, N.S., 16, p. 133-134; 22, 1978, p:247; ISM, V, p. 194,202. Al. Suceveanu,
Fântânele, p. 138 (,,pe la cumpăna veacurilor II-III p. Chr.")
569. ISM, V, 149, 183 (decuriones).
570. Ibidem, nr. 150 (208-211 ?); nr. 152 (244-245); nr. 153 (sec. III p. Chr.); nr 165 (după 170 · începutul
sec. III). Al. Su ceveanu, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 21.
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stores, aediles, duumviri, duumviri quinquennales571. De asemenea, se desfăşoară o
flamen572, pontifices573, augures574; deosebit
de importantă este însă existenţa unui sacerdos provinciae575, cel care oficia cultul
imperial provincial, al cărui sediu era, foa rte probabil, la Troesmis.
Săpăturile de sa lvare din aşezarea civilă de la Troesmis au oferit unele date privind
evoluţia acesteia, mai ales în domeniul vieţii economice576.
Analiza fotografiilor aeriene din zona Troesmis-ului a permis observarea drumurilor antice care duceau că tre oraş, însoţite pe unele porţiuni de tumuli, răspândiţi
pe o suprafaţă mai mare.
În imediata apropiere a oraşului antic, precum şi în alte locuri din teritoriu, s-au
făcut diferite descoperiri întâmplă toare, un ele mai greu de localiza t, din cauza indicaţiilor sumare; de asemenea, vestigii antice, vizibile în secolul trecut, au dispărut între
timp, de exemplu, spre N, pe drumul spre Arrubium, doi cippi, la data amintită încă
în picioare, marcau o limitatia577, a cărei natură nu o putem preciza.
Teritoriul cetăţii poate fi circumscris cu aproximaţie în tre valea Aiormanului,
podişul Atmagea, dealurile Niculiţelului şi malul Dunării578 .
Spre N, pe teritoriul loca lităţii Greci, au fost descoperite vase ceramice, dolia,
cărămizi, tubu ri de aped u ct579, monl.:!de, astfel încât V. Pârvan vorbea de acest centru
roman rural afla t in teritoriul Troesmis-ului5f;O; ştirea este confirmată şi de apariţia mai ·
de curând a unui oenophoros cu motive dionysiace (vas de import, sec. III p. Chr.)581.
Spre S de loca litatea Greci, în punctul „ La izvor", s-a găsit un portret fune rar, un cap
de femeie de la o statuie de marmură, din a doua jumătate a sec. al II-lea p. Chr.582.
Conform unor infotmaţii mai vechi, ,,la vreo 1500 m de raza comunei Turcoaia", la
aproximativ 3-4 km sud de castru, s-au văzut urme de ziduri583 (greu de localiza t
acum, poate de la o frrmă)584; cam în aceeaşi zonă , la aproximativ 3,5 krr. SE de cetatea
de vest, au fost observate la suprafaţa terenului, urmele unei aşeză ri rura le, loc în care
a fost găsită o inscripţi e provenită din canabae585. Fig. 25/2.
Analizâ nd inscripţiile din jurul Troesmis-ului, constatăm absenţa totală a celor puse
de autorităţile sateşti, fapt ce ne împiedică să cunoaş tem denumirea şi organiza rea
intensă viaţă religioasă, fiind atestaţi: un

571. ISM, V, nr. 148, 149, 163-165, 187.
572. Ibidem, nr. 163.
573. Ibidem, nr. 148, r . 3 şi 6.
574. Ibidem, nr. 166; 180 (prima jumătate a sec. al lll-lea).
575. Ibidem, nr. 151 (218-222 p. C hr.); nr. 194.
576. G. Simion, V.H . Baumann, A. Opaiţ, Peucc, 8, 1977-1978, p. 153-217 (săpături efectuate în anul
1977); A. Opaiţ, ibidem, p. 328-362 (ceramică romană timpurie descoperită la Troesmis); p. 291-320 (amfore
romane şi romano-bizantine din Dobrogea); E. Oberlănder-Târnoveanu, ibidem, p. 248-280 (monede din
perioada romană şi romano-bizantină apărute la Troesmis).
577. Al. S. Ştefan, op. cit., p . 44, 50-52 şi fig. 11-12.
578. Cf. V.H . Baumann, FRD, p. 59.
579. Em. Dorutiu-Boilă, ISM, V, p. 155.
580. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 584, n. 8; TIR, L 35, p. 44.
581. A. Rădulescu, Pontica, 7, 1974, p. 317-323, fig. 1 a-b. Cr. Muşeţeanu, D. Elefterescu, SC!VA, 47,
1996, 4, p. 398 (vase de tipul Navigidius găsite la Tomis, Aegyssus, Greci, datând de la sfâ rşitul sec. al III-iea
- începutul secolului urmă tor) .
582. V.H. Ba uma nn, Peuce, 9, 1984, p. 212, nr. 2 şi fi g. 14 (p. 603).
583. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p . 491-493.
584. V.H. Baumann, FRD, p. 70.
585. A. Rădul escu, Pontice, 1, 1968, p. 319-323; JSM, V, nr. 141.
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unor viei din teritoriul acestui centru. Lipsa este suplinită de o serie de descoperiri
arheologice, numismatice şi epigrafice, pe baza cărora pot fi identificate mai multe
aşezări rurale.
Una dintre acestea este situată la 3 km S de Cerna, în punctul Mânjina, unde au apărut
cărămizi, ţigle, piatră şi numeroase fragmente ceramice; din acelaş i loc provin u n relief al
Cavalerului Trac586 şi u n mon ument sculptural închinat lui Jupiter Dolichenus de către un
sacerdos al acestu ia, în vremea lui Severus Alexander587; din ra za localităţii Cerna ori din
împrejurimi, sunt cunoscute un altar închinat lui Liber Pater588 şi o reprezentare în bronz a
zeiţei Diana589, conturându-se, astfel, viaţa spirituală a locuitori lor din zonă. Cele câteva
monede greceşti şi imperiale din sec. II-III p. Chr.590 găsite în acest loc, sugerează profilul
agricol şi comercial al acestui centru rural din teritoriul troesmens.
De fapt, ansamblul descoperirilor de Ia Cerna este mai complex, ne referim la
importantele resturi de cons trucţii, inclusiv zid de incintă şi vallum în piatră în direcţia
Igliţa, amintite de mai multă vreme59 1, din păcate insuficient cercetate.
Deosebit de însemnată se dovedeşte a fi o altă d escoperire din teritoriul troesmens,
cea d in satul M ircea Vodă (fost Acbuna r), unde s-au găsit cinci reliefuri mithriace,
într-o construcţie care aparţinea probabil unui mithraeum: zid d e piatră, la t de 1 m,
distrus p e o lungime d e 25 m, oale, opaiţe, o monedă592; sanctuarul trebuie să fi avut
pro priile sa!e pământuri593 _
La Peceneaga (jud. Tulcea)594 şi nu d eparte de aceasta, la Dorobanţu (din acelaşi
judeţ) s-a aflat câte un sesterţ din timpul lui Traian595; tot d in vatra acestei local i'.ăţi
provine un fragment d e grup s tatuar dionysiac, înfăţişând-o probabil pe Libera cu
silen şi panteră (piesă datată în sec. I - prima jumăta te a sec. a l II-iea p. C hr.)596; ceva
m a i spre sud, la Ostrov, a apărut un d enar tot din timpul lui Tra ian (112-117 p.
Chr.)597, dondă a schimburilor intense, p e linia Dunării, în tr-o :wnă în care legăturile
cu m alu l celărnlt trebuie să fi fost frecvente.
Constatăm, de asem enea, dezvoltarea unor aşeză ri, d e o p arte şi de alta a Taiţei, pe
unu l d in drumurile de legă tură din tre litoral şi Dunăre, fapt su gera t şi de apariţia unui
d upondius de la Nero (64-68 p . C hr.) la H amcearca şi a unei moned e din
Marcianop olis - Caracalla şi Geta, la Nifon598_
586. A Opaiţ Peuce, 4, 1973-1975, p. 125-128, fig. 1.
587. I.T. Dragomir, SCIV, 15, _1 964, 4, p. 535-541; ISM, V, nr. 219.
588. P. N icorescu, BCMI, 8, 1915, p . 41-43; !SM, V, nr. 218: altar găsit „ la poalele muntelui Priopcea, în
apropiere de

589.

şoseaua Cerna-Măcin" .

V. Barbu, Dacia, N.S., 9,

]965, p. 390, nr. 4. Al. Sucevenau, Fântânele, p. 138, nu exclude exi sten ţa

la Cerna a unei villa.

590. E. Oberlă nder-Târnoveanu, Cr. Opaiţ, Peuce, 9, 1984, p . 269, nr. 21 (sestertius Faustina I, post 141);
267-268, nr. 1-3 (His tria-Septimius Severus; Callatis-Gordianus lIJ; Nicopolis ad Jstrum -Septimius
Severus); vezi şi Pontica, 23, 1990, p. 228, nr. 9, 1-4.
591. R. Vulpe, HAD, p. 183 şi 21 4;TJR, L 35, p. 32; JSM, V, p . 237.
592. C. Moisil, BCMI, 2, 1909, 1, p . 46. V. Pârvan, Descoperiri not1â, p. 509-518; ISM, V, p . 238-239, nr.
p.

220.

593. AL Suceveanu, VEDR, p. 64, n. 404 şip. 100; idem, Fântânele, p. 139.
594. E. Obe rlănder-Târnoveanu, Cr. Opaiţ, op. cit., p. 273, nr. 94.
595. E. Oberlănd er-Tă rnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 502, nr. 26; vezi şi Pontica, 23, 1990, p. 292, nr. 66, 1
(anii 103-111).
596. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 208-209, nr. 6 şi fig. 5 (p . 600).
597. Inv. 5525 MINAC.
598. Pontica, 8, 1975, p . 187, nr. 20, 1; Peuce, 9, 1984, p. 268, nr. 14; Pontica, 23, 1990, p. 233, nr. 76, 1.
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Aproap e de izvoarele Taiţei, la mânăstirea cu acelaşi nume (de pe teritoriul satului
Nifon ), a u apărut, cu prilejul demolării u nei fortificatii b iza n tine(?) pe la mijlocu l secolului a l XIX-lea, două inscripţii închinate zeiţei Diana, care interesează şi pentru p roblema prezenţei militar e în teri toriu. Dedicantul p rimei plăci votive a fos t Flavius
Antoninus Romanus, bf. cos. al leg. a XIII-a Gemina A ntoniniana (218 p. Chr.)599,
detaşat probabil pentru întreţinerea şi supra vegherea drumurilor într-o statio plasată
la intersecţia căii care lega Troesmis-ul de Noviodunum, cu cea care venea de la Ibida
către Barboşi. Poate astfel s-ar.explica prezen ţa la Nifon a subofiţerului amintit, atăt de
departe de garnizoana de la Apulum, cu menţiunea că în Moesia Inferior s unt
cu noscuţi şi veterani ai legiunii a XIII-a Cemina, după cum nu lipsesc nici alte d ovezi
ale legă turilor militare dintre cele două provincii6oo.
Cea d e a d o ua inscripţie, afla tă în aceleaşi ruine, a fos t închi nată divinită ţii amintite,
Diana Regina, pentru sănătatea împăratului Severus Alexander, în anul 223 p. Chr., de
către [? Eresius} Maesianus, ca re avea probabil g radul d e sing ularis consularis,
aflându-se deci în oficiul g u vernatorului601.
În sfârşit, un a l treilea alta r votiv, găsi t mai de curând lângă satul N ifon (Ţiga nca),
a fost dedicat Dianei în sănătatea guvernatoru lui M. Catonius Vindex, de către Q.
Valerius Anin[i]an us, bf. cos. (166-172 p. Chr.)602, îndreptăţind presupunerea că la
Nifon exista o statio, încă d in sec. al II-iea p. Chr., precum şi u n san ctuar al zeiţei
vânătorii, care a aparţinut foarte probabil teritoriului troesmens.
O strânsă legătură cu centrul militar d e la Troesmis observă m şi la Horia, de u n d e
provine p laca închinată lui Asclepius şi Hygeiei de Annaeus Pulcher, centuria frumentarius al legiunii a V-a Macedonica603.
P otr ivit unor informatii mai vechi, la H oria (fost Ortachioi), se m ai pf\strau, la
în ceputul secolului trecu t, ruinele unui castru roman (astăzi se mai văd pietre de con strucţie pe terasa dreaptă a Taiţei, la 2 km NV de !ocalitate)604. După m aterialul tegula r descop erit în zonă, cas.t rul pare a fi găzduit o v.~xil aţie a legiu nii a V-a Macedonica,
deşi ne lipsesc date m a i sigure pentru datarea fort ificaţiei în ep oca roma nă timpurie.
Nu ar fi exclusă existenţa unei sta tio la Horia, întrucâ t a ici se întâ lnea drumul central dobrogean, cu cel care venea că tre s u d de la Troesmis.
Dealtfel, monedele d escoperi te în zonă, dovedesc legături com erciale timpurii; n e
referim la un dupon dius d e la Nero, din anii 64-68 p. Chr., descoperit la H amcearca
(amintit mai sus), la u n sestertius din timpul lui Traian şi o moned a d in Bosporul
Cimmerian, emisă în anii 93 I 4 - 122/3 p. C hr., găsite chiar la Horia 605.
Lu crările de îmbu nă tăţiri funciare au prilejuit cer ceta rea în a nul 1971 a unei villa,
situa tă la aproximativ 2 km NV d e Horia, la poalele d ealu lui n umit „Much ea lu i
Găzaru", din partea dreaptă a Taiţej606_

599. CIL, III, 6161= !SM, V, nr. 247. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 584.
600. R. Vulpe, HAD, p. 169; A. Aricescu, Armata, p. 44-45.
601. CIL, lll, 1660 (7497); ISM, V, nr. 246.
602. A. R ădulescu, NMESM, p. 179-181, nr. 1 = JSM, V, nr. 248; R. Vulpe, DID, II, p. 171.
603. A. Rădulescu, op. cit., p. 183-184, nr. 3; ISM, V, nr. 239; V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 215, nr.
10 şi fig. 22 (p. 607): coronament funerar - pyramidion - provenit din colecţia $colii generale din Horia.
604. Gr. Tocilescu, Fouilles, harta; V. Pârvan, op. cit., p. 504, nr. 3 şi p. 584; R. Vulpe, HAD, p. 171; V. H.
Baumann, FRD, p.107, 144, n. 343 ş i p . 122.
605. B. Mitrea, SCIV, 22, 1971, 1, p. 128-129; 15, 1964, 4, p. 576-577; M. Munteanu, R. Ocheşeanu,
Pontica, 8, 1975, p. 187, nr. 21, 1 şi 2.
606. V.H. Baumann, BMJ, 41, 1972, 4, p. 45-52; Peuce, 4, 1973-1975, p. 61-74; FRD, p. 107-123, anexele 57; Peuce, 9, 1984, p. 218, nr. 5-6. şi p. 612-613, fig. 30 şi 31 (capitele de calcar, sec. al II-iea); p. 220-221, nr. 1718 şi 26 (baze de calcar).
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Construcţia, orientată E-V, d e formă rectangulară, era îngrijit executată, din piatră
locală prinsă cu pământ sau un ele ziduri interioare din cărămidă lega tă cu mortar, tencuită

în interior, uneori cu tencuia l ă colorată; pavim entul era construit în opus signinum, suprapus de cocciop esto lus truit; ferma era acoperită, cu excepţia curţii, cu
ţigle şi olane (tegulae şi imbrices ).
Clădirea principa lă, care cuprindea a proximativ 500 m2, d in care au fos t cercetaţi
420 m2, era compusă din locuinţa proprietarul ui, cam erele d e locuit ale personalului
auxiliar şi dependinţele gospodă reşti, construcţie prevăzută cu i nstalaţie de hypocaustum, balneum etc.
Villa d e la Horia avea colonadă şi grădin ă în faţa acesteia, fiind încadrată în categoria fermelor cu d ublă curte, cu analogii în ItaJia607. Fig. 26.
Din inventarul descoperit în săpături, ne reţine atenţia n u mărul mare d e cărămizi
şi ţigle cu stampila leg. V Macedonica608, 42 (pr elucrate în trei figlinae diferite), dovadă
că villa a fos t ri dicată în perioada de sta ţionare a legiunii în Dobrogea, probabil în
prima ju mă tate a sec. al II-iea p. Chr. Tot acolo şi în necropola a lăturată, au apărut trei
şta mpile ale flotei dunărene (Classis Fla via Moesica), marcâ nd legătura cu centrul militar d e la Noviodunum609_
Ceram ica romană şi de factură autohtonă permite încadrarea vilei în sec. al II-iea p .
Chr., până la mijlocu l sec. al lll-lea p . Chr. (fi g. 27-28). Construcţia a fos t distru să
înainte d e sec. al l\ -!ea p. Chr., deoarece trei monede, de la Constantin cel Mare
şi Valentinian I, au fos t găsit,c, în stratul vegetal.
La NV de fermă, o necropolă geti că cu m orminte plane de incineraţie (sec. li-III p.
Chr.) care au aparţinut, cu sig ura n ţă, băştinaşilor fol osiţi în acti vităţile gospodăreşti ale
vilei, a fost suprapusă de o aşezare roma nă fortificată (sec. III-IV p . Chr.), iar pc tern.sa
stâ n gă a Taiţei, la 1 km N de Horia, a fos t identifica t un i,icus din sec. U-III p. Chr.
Ferrna de la Horia era probabil profilată pe cultiva rea pământului, creşterea animalelor şi diferite servicii prntru milita rii din castru l a lătura t610, ţinând cont de
numărul mare de ştampile ale leg. V Macedonica a păru te acolo (provenite, probabil,
d în figlinae-le castrului )611 _
Descoperirile de la H oria pledează pentru includerea aces tei localităţi, situa tă la
aproximativ 20 km de Troesmis, în zona de su praveghere direc tă a leg. a V-a
Macedonica, teritoriu care, chiar dacă nu p oate fi delimita t cu precizie, ca şi cel municipal care-i urmează, trebuie să fi atins spre NE dealurile Niculiţe lul ui, până în dreptul
loca lităţilor Alba, Izvoarele, Iulia, dacă nu depăşea cumva această grani ţă natura lă.
La Izvoarele (fost Alibechioi), un relief al zei ţei Epona 612 pare a fi ajuns în acest loc
prin filieră militară. În aceeaşi locali tate, au m ai fost semnalate ziduri de piatră şi
că rămi dă şi monede d in sec. I-IV p . Chr.613_ În apropiere, la Alba, s-a găsit un tezaur

607.
608.
609.
610.
61 J.

Idem, FRD, p. 120; ~CRS, III, Tulcea, 1995, p. 251 -252.
V.H. Baumann, FRD, p. 117, fig. 49; p. 122, 17S-177, anexa 6, nr. 1-42.
Ibidem, p. 177, nr. 43-45.
Ibidem, p. 60, 107-123 şi anexele 6-8.
- Supra_, n. 608; JSM, V, nr. 24Di· A .' Rădu l escu; NMESM, p. 184; C.'Scorpan, Pontice, 1, 1968, p. 349-

350.

612. O. Tafrali, A. Arh., 9-10, 1933-1934, p. 14-18. V.H. Baumann, op. cit., p. 70-71 şi 84, presupune că
piesa a fost găs ită în zona de vest a satului Mircea-Vodă (jud. Tulcea), in punctul "Izvoare".
613. E. Ober)ănder-Târnoveanu, Cr. Opaiţ, op. cit., p. 271, nr. 60; vezi ş i Pontica, 23, 1990, p. 230, nr. 22,
l: as Claudius I; TIR, L 35, p. 41, s. v. Filimon Sârbu (Regele Ferdinand).
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de 158 denari, eşalonaţi de la Antoninus Pius la Severus Alexande/>14; zăcă mintele de
fier semnala te în zona Iulia (Dealul Consul) presupun existenţa unui loc de extracţie a
minereului, în folosul unor centre de prelucrare cunoscute, cum este cel de la Teliţa615.
Drumul amintit mai sus, de p e valea Taiţei, era legat de cel care urma cursul Teliţei,
prin căi de acces secundare, care pot fi urmărite pe baza movilelor funerare, plasate de
obicei pe m arginea lor. Astfel, la Cataloi, un şir de movile se îndrepta s pre SV către
Turda şi Mihai Bravu, iar altul, plecat din acelaşi loc, poa te fi urmărit până în preajma
satului Nalban t, ca să reapară la Izvoarele, traversâ nd apa Lozovei şi a Taiţei, până la
NV de Horia616.
Revenind la aşezările de pe valea Taiţei, ne oprim asupra celei de la Cloşca (=
Daucea), plasată într-o zonă circu lată de timpuriu, cum deducem după monedele
republicane găsite acoJo617; în această localitate s-a d escoperit la sfârşitul secolului al
XIX-iea un fragment de arhitravă, de la un edificiu, şi tot acolo o inscri pţie aminteşte
de o s tatuie închinată unei divinităţi, rămasă însă necunoscută (sec. II p. Chr.)618.
La Turda, p e lângă tumulii semnalaţi mai demult619 (probabil cei care se văd acum
pe drumul de la Cataloi), a apărut inscripţia funerară a lui Julius Silvanus 620, poate
unul dintre proprietarii rurali înmormânta ţi în movilele amintite, şi cea a lui Iulius
Epiphanes 621; din aceeaşi localitate semnalăm o monedă din Nicopolis ad lstrum
(Diadumenian us)622.
Urmâlld acelaşi traseu, pe valea Taiţei, adăugăm că la Mihai Bravu623 au fos t cerceta te nu demult urmele unui vicus, iar în preajma loca lităţii s-au observat tumuh, cu
precizarec> însă că atâ t această aşezare, cât şi cea de la Turda, mai depărtate de
Troesmis, par a fi, mai degrabă, legat·e de zona cen tral-dobrogeană, după cum o să
ară tăm în cele ce urmează .

Teritoriul lbidei
Spaţiul din interiorul provinciei, cuprins între râurile Taiţa, la N şi Sla va, la S, până la
dealurile Ciucurova, Cioplanului şi Altân Tepe aflat la d istanţă de centrele de pe Dunăre
sau de pe litoral, pentru a fi administrat direct de aces tea, era, în schimb, lega t de marea
fortăreaţă romano-bizantină de la Slava Rusă, identificată cu lbida 624. Fig. 29 /1.
1

614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.

B. Mitrea, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 313, nr. 53. Gh. Poenaru Bordea, SCN, 12, 1998, p. 62, n. 163.
Em. Zah, Pontica, 4, 1971, p. 201-202.
V.H. Baumann, Pcuce, 4, 1973-1975, p. 61.
C. Moisil, BCMI, 2, 1909, p. 113.
CIL, III, 7522; ISM, V, nr. 238:,, ... ef fecit et statuam posuit vota sus[cepto ... "
TIR, L 35, p. 75: tumuli cu dromos construit d in pietre legate cu mortar.
A. Rădulescu, NMESM, p . 168-169; ISM, V, nr. 237.
V.H. Ba umann, Peuce, 9, 1984, p . 229, nr. 17, fig. 70 (p. 626).
R. Ocheşea n u, Gh. Papuc, Pontica, 6, 1973, p. 369, nr. 179; vezi şi Pontica, 8, 1975, p. 205, nr. 53, 1.
TIR, L 35, p. 51: fragmente de vase romane. Infra, n. 649.
Procopius, De aed., IV, 7, 16-19; Theoph. Simoc., His t., 1, 8; V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 578, n. 3 şi
4; TIR, L 35, p. 46 ş i 67; IGLR, p. 245-246; A. Aricescu, BM I, 40, 1971, 3, p. 58-60; idem, Armata, p. 149-151, a
propus emendai;ea numelui cetăţii Jbida in Libida (sau Libidina). Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja
romaine, citesc Libida şi Al. Suceveanu, Fantânele, p. 148: (L)ibida; vezi insâ, Em. Doruţi u -Boilă, St. CI., 18,
1979, p . 145-149, care apără lectura Ibida; ISM, V, p. 242-250, în special nr. 225; vezi, R. Vulpe cita t de A.
Aricescu, Annata, p. 231, n. 20; şi AL Suceveanu, Iuliana Bamea, Dacia, N.S., 37, 1993, p. 162-163, pentru
eventuala amplasare a loca lităţii Tibisca, amin tită de Ptolcmeu, III, 10, 6, la Slava Rusă.
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În ce măsură putem vorbi de un teritoriu al aşezării de la Slava Rusă, în epoca
timpurie, este mai greu de s pus, deoarece nu cunoaştem mărimea acesteia şi
forma sa de organizare administrativă, neconsemnată în nici una din inscripţiile latine
din sec. II-III p. Chr. descoperite în cetate sau în îrnprejurimi625.
Aşezarea, locuită de colonişti romani şi tra ci localnici, nu a scăpat probabil atacului
costoboc, desfăşurat, după cum se ştie, prin centrul Dobrogei, că tre provinciile din sud,
până în Attica626. Astfel, pe o stelă funerară de la Slava Rusă, citim, în legătură cu un
personaj rămas necunoscut, că a fost ucis, interfectus 627, întocmai cum la Tropaeum
Traiani se nota despre Daizus Comozoi „interfectus a Castabocis" 628; probabil şi cel
dintâi a fost omorât cu prilejul invaziei costoboce629.
Prezenta militară în aşezarea de la Slava Rusă nu este pe deplin lămurită; oricum,
ea pare a fi de dată mai târzie, de la sfârşitul sec. al II-lea sau, mai degrabă, din sec. al
III-iea p. Chr., cum constatăm pe baza stelei funerare a lui Valerius Valens, soldat în
Jeg. XI Claudia, mort de timpuriu, la 22 ani, după numai trei ani de serviciu militar,
afla t eventual în misiune a ici630. Existenţa unui detaşament al leg iunii XI Claudia la
Slava Rusă, fie şi temporară, dovedeşte că a ria de acţiune a legiunii de la Durostorum
s-a extins că tre nordul provinciei după p lecarea leg. a V-a Macedonica631.
S-ar putea, ca aşezarea de la Slava Rusă, unde un mic sondaj efectuat recent a arătat
existenţa şi a stratului roman timpuriu632, să fi fost constituită la îr,ceput p<? baze pur
civile, cu statut de vicus sau civitas, ca ap oi să fi devenit un centru militar de oarecare
însemnătate, pe linia strategică Marcianopohs, Tropaeum Traiani şi Noviodunum633,
mai bine cunoscută fiind însă cetatea în perioada rorr ano-bizantină634 .
Era firesc să crească importanţa strategi că şi comei cială a Ibidei, deoar ece ea se afla
în locul unde se bifurca drumul imperial interior către Aegyssus şi respectiv,
J\'oviodun um şi Dinogeti,i, fără să lipsească legătura prin semitae cu litora lul şi

romană

Dunărea.

625. ISM, V, nr. 222-230; SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 112. S. Olteanu, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 315-31 7,
ISM, V, nr. 228 cu nr. 231.
626. I.I. Russu, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 341-352; R. Vulfe, DID, II, p. 158-163. E. Chir i că, Thraco-Dacica,
14, 1993, p. 157-158.
.
627. Inv. 6484 MINAC (inedită).
628. CIL, III, 14214 12; V. Părva n, Tropa eum, p. 28; C. C. Petolescu, IDRE, II, nr. 336.
629. R. Vulpe, op. cit., p . 158-166. Em. Popescu, St.CI., 6, 1964, p. 195-199.
630. A. Aricescu, SCIVA, 27, 1976, 4, p. 531-534. Em. Doruţiu-Boilă, ISM, V, nr. 224, co ns ideră solda tul
re uneşte

orig inar d e la Slava Rusă sau d in împrejurimi, inscri pţia confirmând aplicarea sistemului rec rută rii locale şi
pentru legiuni, nu numai pentru unităţile au xilia re, dovadă a profundei romanizări a satelor din Scytllia
Minor.
631. A. Aricescu, Pontica, 10, 1977, p. 183-184; Armata, p. 38-39.
632. A. Opaiţ, SC[VA, 42, 1991, 1-2, p. 21-56: sondaj practicat la aproximativ 30 m NE de basilica paleocreştină de la Slava Ru să, unde s-a constata t existenţa a şap te niveluri de locuire; trei sunt din perioada
romană timpurie (sec. ll-lll), doar unul dintre acestea fiind ilustrat de fragmente ceramice, iar alte patru s traturi a parţin perioadei romano-bizantine (sec. IV-VII), ultimele fiind mult mai. bogate, cu m ne arată şi
descoperirile izolate din zona Slava Rusă .
633. R. Florescu, BMI, 41, 1972, 3, p. 23-26; Al. Suceveanu, VEDR, p . 71-72, propune statut de civitas
stipendiaria.
634. I. Bamea, DID, li, p. 426,476; idem, Les monuments paleochretiens de Roum anie, Roma, 1977, p .
178 şi 217. Al. S. Ştefan, Actes du Jx.e Cong&s ... Mamaia, 1972, Bucureşti, 1974, p. 104-105; idem, RMMMIA,
46, 1977, p. 3-22; idem, în Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Budapest, [1 977], p. 451-463, fig.

1-3.
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Monedele apărute pe teritoriul sa tului Slava Rusă, un as de la Tiberius, un sestertius de la Antoninus Pius, o histriană din timpul lui A lexander Serverus şi alte două
monede imperiale din sec. al III-iea Chr.635, atrag deja a tenţia asupra locului.
Stâlpul descop erit la Slava Rusâ datează din timpul împă ra tului Maximinus Thrax
şi al fiului să u, care „au pus miliarii noi şi au refăcut drumuri şi p oduri ruinate"
(,, mi/ [liari]a nova et vi/ [as et po]nt(es) disru(t)as ... ") 636, cum arată, dealtfel, şi b ornele găsite la Carsium, Mânăstirea Saun, Histria şi Corbu; operaţiunea, înfăptuită prin
grija guvernatorului L. Flavius Honoratus Lucillianus, în anii 236-237637, su gerează o
utilizare a că ii centra l-dobrogene în sec. al III-iea p. Chr., dacă nu mai de timpuriu , cum
s-a propus pe baza miliarilor d e la „Abrit" şi Dorobanţu638_
In lipsa unor date privind statutu l juridic al Ibidei în sec. II-III p. Chr., ne limităm a
presupune că i-a fost atribuit un teritoriu, cea mai mare parte a acestuia fiind administra tă direct de au tori tăţile romane639; amintim, în acest sens, mai întâi conventus-ul
cetă ţenilor romani şi veteranilor din vicus Nov(us) (Babadag). Fig. 2.
Problema trebuie însă lămurită, atât timp cât Gr. Tocilescu a citit rândurile 4-5 a le
inscripţiei de la Babadag: ,,C(ives) R(omani) v(eterani) et Viconov(enses)'~ urma t cam
tot în acest fel de V. Pârvan : ,, C(ives) R(omani) (et) vet(erani) vico Nov. (consistentes)'-640; în schimb, Th. Mommsc·, a completat râ ndurile amintite: ,,C(ives)
R(omani) vet(erani) v.'co Nov(ioduni consistentes ?)'-641 , ceea ce ar anula existenţa satului Novus din teritoriul fbidei.
O eventuală proven i enţă a inscripţiei de la Noviodunum este contrazisă, credem,
nu d e depărtarea dintre acest centru şi locul de descoperire al piesei, deoarece pietrele
erau transporta te uneor i la mari distan ţe, ci de însuşi statutul juridic al aşezării civile
de la Noviodunum, a şa cum l-am precizat mai s us .
În fruntea vicus-ului Novus stăteau doi magi.stri (în 178 p. Chr., Silvius Casius şi
Pisa ... ) şi un quaestor (Caius Alexander), mod de conducere identic cu cel din vicus
Quintionis (Sinoe) din regia Histriae, organizare · comuna lă, specifică ma i m ultor
loca lităţ i rurale din Dobrogea.
I nfluenţa Histriei în partea de nord a provinciei, p e linia unei vechi tradiţii, este
bine cunoscu tă (aminteam mai sus propunerea lu i P. N icorescu, d e a se fixa hotarul de
nord a l Histriei, p e baza hidronimelor din hotărnicia lui Laberius M aximus, până la
confluenţa Slavelor cu Dealurile Babadagului)' . Cel puţin două puncte 'din jurul
Babadagului, Codrul de Sus şi d e Jos, unde se extrage ca lcarenitul turonian, puteau
constitui în antichitate puncte d e aproviz ionare a Histriei cu piatră642. De la Babadag
635. E. Obc rl ănder-Târnoveanu, Cr. Opaiţ, op. cit., p. 268, nr. 15 . E. Oberlănder-Târnovea nu , op. cit.,
p. 502, nr. 16 ş i p. 504, nr. 70; vezi şi Pontica, 23, 1990, p. 235, nr. 47, 1 şi 2. SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 112. TIR, L
35, p . 67 (moned e d in sec. II-VI). G. Cus turea, A. Vertan, G. Ta lmaţchi, Pontica, 31, 1998, p. 323, nr. 1955.
636. CIL, lll, 7612 = ISM, V, nr. 223.
637. JSM, V, nr. 97; 250 bis; ISM, I, nr. 320; 321 (= CIL, III, 14462).
638. ISM, V, nr. 5 = CIL, III, 12516; CIL, Ill, 14464; A Aricescu , Armata, p . 91; R. Vulpe, DID, II, p. 136,
n. 77 şi 78, p. 232. Ern. Doruţ iu- Boilă, Dacia, N .S., 29, 1985, 1-2, p. 133-134.
639. Al. Su ceveanu, loc. cit.; V.H. Baumann, FRD, p. 45, nr. 75-76, nu exclude apa rtene n ţa acestui teritoriu de Argamum, în co nd i ţii juridice şi fisca le asemânâtoare celor de la Histria (de înţeles din regio).
640. Gr. Tocilescu , Fouilles, p. 203, nr. 27; V. Pârvan, Descoperiri n ouă, p. 505, n. 10.
641. CIL, III, 14448; J. Weiss, Dobrudscha, p. 52. Ern. Doru !iu-Boilă, JSM, V, nr. 233: ,,c(ives R(omani)
vet(erani) vico Nov(ioduni ?). Tot astfe l ş i O. Bounegru in Munstersche Beitrăge,10, 1991, 2, p. 96-97, nr. 22.
•
Supra, notele 23 şi 24 (cap. I).
642. A. Rădulescu, Pontica, 5, 1972, p. 185. A. Muraru, Al. Avram, Pontica, 16, 1983, p . 189-216.
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s au din împrejurimi mai semn a lăm monede roma ne de la Traianus la Pertinax,
histriene din sec. al II-iea, una din Tlirasus (Lycaonia), înainte d e anu l 117 p. Chr., una
din Diurn (Macedonia) - Salonina şi un nummus din Alexandria d in timpul lui
Gordianus lll643, alături de alte descoperiri arheologice644, o necropolă tumulară în
N -V oraşulu i 645, toate p leda n d pentru localizarea vicus-ului Novus în zonă, poate pe
pla tforma din sud -vestul l ocalităţii amin tite6-!6_În acest sens, retinem ipoteza păstră ri i
toponimului Novovicus în Nono, fortăreaţa amintită de Procopius, de identificat poa te
cu una din cetăţi le de la Enisala647, toponim care în limba turcă înseamnă tot „Satul
Nou".
Cercetă rile de su prafaţă si săpăturile arheologice desfăşurate în zona Ibidei, în anii
1984-1 988, au dus la localiz.area a peste 15 villae şi viei, obiective d intre care şase au
fost cerceta te sistema tic, furnizând date no i în legătură cu întinderea şi o rganizarea
sa telor romane din acest teritoriu, cronologia lor, tipurile de case şi alte aspecte lega te
de popula tia rura ]ă6-!8 _
La marginea de vest a comu nei Mi ha i Bravu, au fost cercetate parţial urm ele unui
vicus, al cărui nume îl cunoaştem pe baza inscripţiei puse de „ V(eteranj) et c(ives)
R(omani) consist(entes) vico Bad ... ,, (sec. II-III p . Chr.J, găsită în dărâmă turile
quadriburgium-ului ridicat în acest loc în sec. a l IV- iea p. Chr.649_ Comunitatea de veterani şi cetc"i ţeni romani, stabilită în vicus l3ad ..., a testată acum pentru întă ia oa ră ,
în lăreşte ideea ex istenţei unui teritoriu ad ministra t d irect de ,iutoritâţi le romane în
ce n trul Dobrogei. Tot la Mi hai Bravu, a apărut inscripţia dedicată legatu lui Moesiei
Inferioare, Cosconius Centianus (197-198 ?), d e către u n bf cos., T. Caeli µs C~ tus 650.
La 1200 m de Ciu curova, p•~ va lea p ârâu lui cu acelc1şi n ume, s-a identificat o '1illa
romană, pe aproximativ 3000 m 2, suprapusă de o aş,~zare feudală, iar la circa 300 rn V,
dou{1 movile fun erare651, dup<'l cum în C iu curova au fos t găsite două monede de la
Traian şi de la Volusian652_
La n ord de Fântân a Mare (=Başpunar) s-au observat ziduri de pia tră fără m ortar şi
6-!3. Pentru Babadag, ve1.i Gh. Pnena ru Bordea, Peuce, 10, 1991, p. 272, nr. -l (sestertius Trai;;nu~, a. l 1-!115?), nr. 5 (scst. Hadrianus, il. ·119), nr. 6 (dupondius Antoninus Pius, a . 158-159), nr. 7 (as Luciu, Veru,, a.
]65-166). A Vertnn, G. Custurca , Pontirn, 13, 1980, p. 3-!9, nr. 118 (scst. A11t011inus Pius, a. 1-!5-146). O.
Tliescu, SCN, 2, 1958, p . 450, nr. 7 (Tarsus- pseudoautonomă) . E. Obe rlănd er-Tâ rnoveanu, op. cit., p. 501, nr.
1 (His tria-Commodus)

şi

nr. 2 (Oium-Sa/onina). Pentru Babadag

şi

împrejurimi vezi Registrul i111"enlar

1918-1962 al CNBAR 1121/1 (scst. Antoninus Pius); C. Preda, SCN, 2,

1958, p. 113, nr. 5 (Histria, pseudoi'.utonomă, ep. Anloninilor?); M. Cirlan, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p . 424, nr. 3 (Pertinax; Alexan dria Gordi,1m1s III>; vezi şi Pontica, 8, 1975, p . 183, 4 ş i 4 a; Pontica, 23, 1990, p . 227, nr. 4, 2-4 şi 4 ; A. Vert,,n,
Repcrloriul, p. 22-26, nr. 4 şi 4 b is; eadcm, P0ntica, 32, 1999, p . 128, nr. 6 (tezaur monetar).
644. SClV, 5, 1954, 1-2, p . 110-111; G. $ te fa n, SRJR, 1, 1954, p . 27.
645. I. Vasiliu, D. Paraschi\', Pontica, 32, 1999, p. 253-266.
646. V.H. Bau mann, FRD, p. 45, n. 76 (urme pe o suprafaţă ma re, de aproximativ 50 ha).
647. Procopius, De aed., IV, 11, 20; Gh. $te fa n, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 317. I. Ba rnea, DID, IJ, p. 421 . A l.
Barnea, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 215, n. 1, crede că vkus Novus ar putea fi ra portat la necropola timpurie
de la Enisala. Asu pra celor trei for tificaţii de la Enisala vezi Al. S. $ tefan, în Aktcn des XI. lntcn wtionalcn
Limcskongresscs, Budapest [i977l, p._458-460, 464-465, fi g. 5-7.
648. Cf. A. Opaiţ, Symposia Thracolog ica, 7, Tulcea, 1989, p . 364; ad augă notele următoare.
649. Săpături Cr. ş i A. Opa iţ, 1987 (inedite). Vezi şi I. Vizau er, D. Pa raschiv, C. Micu, CCAR. Campan ia
2000, Bucureşti, 2001, p. 144-145, nr. 120, punctele 'Taşlâc" şi "Movile".
650. Em. Doru ţi u-Boil ă, ZPE, 58, 1985, p. 198-203, propune 191-193/ 4. Pentm Cosconius Centianus Cc
... , \'eZi Al. Avra m, M. Bărbulescu, Pontica, 25, 1992, p. 178-181, nr. 4 si fi g. 4. D. Boteva, op. cit., p. 331.
651. V.H.Baumann, FRD, p. 80, fig . 28, p . 81.
652. Gh. Poenaru Bordea, SCN, 4, 1968, p. 398, nr. 5, 1 (dupondius Traian us, a. 116-117) ş i 2 (a11to11i11ia11us Vohisianus, ii. 251-253); vezi şi Ponticii, 8, 1975, p . 185, nr. 10, 1-2.
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o bogată ceramică, d in localitate proveninrl un dolium şi o lampă antropomorfă d in
bronz, import din sudul Italiei.653
Săpăturile efectuate în în tinsa aşezare rurală de la NV de Slava Cercheză au dus la
d ezvelirea unei locuinţe cu mai multe încăperi şi porticus, în care ceramica romană
apar e a lături de cea getică, după cum s-au găsit şi râşn i ţe, monede, întregul com plex
d a tând în sec. II-IV p . Chr.654. Dealtfel, din cuprinsul acestei aşezări provine a ltarul
închinat zeiţei Minerva de către Iulius Iucundu.s655, unul dintre romanii stabiliţi în
vicus. Spre N de satul antic se află câţiva tumuli, într-unul descoperin du-se
în tâmplător un sarcofag d in calcar.
La 3 km N de Slava Rusă, pe marginea şoselei care duce spre „Două Ca ntoan e" şi
a pârâului Slava, o locuire romană timpurie de la sfârşitul sec II-III p. Chr. este distrusă
de cea din sec. al IV-iea p. Chr., d upă cum, la aproximativ 3 km d istanţă d e acest p unct,
un alt vicus din sec. II-IV p. Chr. este deranjat de un cimitir turcesc din sec. al XVITIlea656.
De o i mportanţă deosebită este i nscripţia pusă de vicani Petrenses cu prilejul
ridicării unei băi publice (balneum), monumen t epigrafie descoperit la Camena657, sat
aflat la 4 km sud de cetatea de la Slava Rusă.
Inscripţia (din sec. II-III p. Chr.) ne dezvăluie o organizare comunală mai complexă,
premunicipală658, vicus Petra fiind condus de doi magistri, a căror funcţie era, d upă
cum am mai sp us, anuală (,,quod opus effectu magisterio anni Nymphidi Maximi et
Aeli Gem{ini] ques<<tori>>bus viei Ulpio Romano et Cassio Primitivo" .. .) 659; cei doi
casier i se ocupau de problemele financiare ale satului, rnrE: trebuie să fi fost destul de
însemna te, din moment ce locuitorii aveau suficiente resurse să-şi construiască o baie.
Grija pentru ridicarea construcţi ei a avut-o primul din tre primarii menţiona ţi,
Nymphidius Maximus, probabil cel mai important, ală turi de Ae/ius Iulius, poate chiar
constructorul edificiului termal. Fig. 29 /2.
În cele câteva sondaje efectua te la Camena s-a constatat o locuire din a doua epocă
a fieru lui, pr ecum şi din cea roma nă şi feudală. În va tra sa tului, în special în partea sa
de vest, s-au observat numeroase urme de ziduri din piatră, ţigle, olane, cărămizi,
amfore şi alte vase de epocă rc,ma na660, fragmente sculpturaJe661, monede din sec. II653. SClV, 5, 1954, 1-2, p. 110. A. O pa iţ, Al. Barnea, AMN, 14, 1977, p. 239-245.
654. Cercetări Cr. ş i A. Opaiţ, 1985 şi 1987 (inedite). Asupra monedelor din raza loca lită ţii Slava
Cercheză, vezi E. Oberl ănder-Tărn oveanu, Cr. Opaiţ, op. cit., p. 268, nr. 15; M. Bărbulcscu, R. Ocheşeanu,
Pontica, 23, 1990, p. 235, nr. 1 (denarius Iulia Maesa); nr. 2, 3, 5 (Histria: 2 monede Caracalla şi una Severus
Alexander); nr. 4 (Nicaea-Caracalla).
655. V.H . Baumann, Peuce, 8, 1977-1978, p. 289-290; 9, 1984, p. 231-232, nr. 22 şi p. 629, fig. 74.
656. Cercetă ri Cr. şi A Opaiţ, de la care deţinem informaţi ile (supra, n. 654). Autorii menţiona ţi au
comunicat rezultatele să pături l or din anii 1985-1989, din viei romani de la Slava Rusă, Slava Cercheză, Mihai
Bravu ş i din alte puncte, la Sesiunile naţi ona le de rapoarte arheologice de la Deva (1986), Pi teşti (1987), Sibiu
(1989) ş i Arad (1990). Pentru evolu ţia asemănătoare a acestor aşezări cu altele cercetate în N Dobrogei, la
Teliţa - .,Amza", Frecăţei, Sarichioi - ,,Sărătura", vezi V.H. Baumann, ACRS, ll!,Tulcea, 1995, p. 250, n. 28;
idem, lstro-Pontica, Tu lcea, 2000, p. 233.
657. ISM, V, nr. 222 (cu toată b ib liografia mai veche).
658. Al. Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p . 115.
659. A. Aricescu, SCIVA, 27, 1976, p. 528-231; ISM, V, nr. 222:" ... această lucrare s-a înd eplinit în timpul magistra ţi lor anulu i, Nymphidius Maximus şi Aelius Geminus, cu casierii satului Ulpius Romanus şi
Cassius Primitivus ..."
660. R. Vulpe, SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 108-110; TIR, L 35, p. 57; ISM, V,p. 240.
661. Th. Sauciuc-Săveanu, An. Dobr., 15, 1934, p. 109, fig. 4-5; Z. Covacef, Pon tica, 23, 1990, p. 153-154
şi pl. 8/3 (portret mascu lin din calcar, din a doua jumăta te a sec. al lll-lea p. Chr.).
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IX p. Chr. şi u n tezaur de dena ri şi antoninieni de la Albinus la Volusianus 662, u r mare,
probabil, şi a unei in tense activi tăţi comerciale şi meşteşugăreşti, determinată de
apropierea min ei de cupru şi fier de la Altân Tep e, exploatată din vechime663_ La vest
de sat se afla necropola aşeză rii, socotind după movilele funerare exis tente şi un fragment d e sarcofag găsit acolo.
Con tinuitatea de viaţă din acest loc este dovedită, in afara mărturiilor arheologice,
de transm iterea denu mirii latine a aşeză rii, Petra în Camena664, fiind s ingurul toponim
roman din Scythia Minor tradus în limba slavă .
La 1 km est de fosta CAP Camena, în punctul „Colacul lui Caraman", s-a cercetat o
clăd ire cu d imensiunile de 13,30 x 6 m, cu un singur nivel d e locuire din sec. III p. Chr.,
poate de la mijlocul acestui veac. Zid urile construcţiei, aşezate direct pe nivel, erau
alcătuite din pietre nefasonate de calcar legate cu pămân t, pe alocuri cu mortar şi cu
rându ri de cărămi zi şi ţigle, având elevaţia probabil din chirpici(?), poarta spre sud şi
pavaj de ţigle pe aceecişi latură, fiind vorba de o casă de ţară fol osită, probabil, p entru
lu crări sezoniere de către unul dintre sătenii din aşezările din jur665.
Într-c1devă r, pe lângă aşezi'lrile deja amintite, o menţionăm pe cca de la 2 km SE de
Cam ena, în hotarul comunei Ceamurlia de Sus666.
Cele trei sate a testate, viei Ne vus, Petra şi mai de curând Bad ... , d emonstrează ,~i'l
zona cunoscuse formele o rganiza torice romane, fără să ştim exact cum era condus
acest teritor iu.

Beroe

Castellum plasa t de l tin. Ant., 225, 1, la 18 mii de paşi de Troesmis, iar de Tab. Peut.,
VIII, 3, la 21 m.p., a fost localizat la Piatra Frec'itei66 7. Deşi nu avem dovada stationării
vr eunei formaţiuni milita re aici, reamintim existenţa în Dobrogea, în sec. II p. Chr ., a
unor unită ţi c.u xiliare cu locul de garnizoa nă necunoscut668; de aceea, nu putem preciza dacă centrul teritoriului. a fost Bcroe sc1u Cius, în apropiere, ori, mc1i d egrabă,
fiecar e castel avea propri ul său teritoriu669_

662. C. Moisil în Creşterea colecţiilor in anii 1938-1942, Bucureşti, 1944, p. 93-101, nr. 1069-1194 (134
piese); ve,'.i si infra, n. 323 (cap. III); tot din perimetrul localităţi i Camena, semnalăm denari de la Antoninus
Pius, a. 149-150, şi Lucilla, a. 164-169 (Pontica, 8, 1975, p. 184, 7, 1-2).
663. Em. Zah., Pontica, 4, 1971, p . 202-203. Al. Suceveanu, VEDR, p . 145, n . S42-455.
664. R. Vulpe, Ad no taţ i i la Începuturile?-, p . 201-202; JSM, V, p. 240.
665. Al. Avram, Sapăturile de salvare de la Camena (cam. Baia, jud. Tulcea), Sesiunea naţională de
rapoarte arheologice, Pi teşti, 1988; vezi şi SCIVA, 40, 1989, 3, p . 297, nr. 1'I şi Pontica, 23, 1990, p. 228, nr. 7,
1-2, despre cele do uă monede găsi te în această săpătu ră, una din epoca Severilor, iar cca de a doua, o h istriană din timpul lui Gordianus !II ş i Tranquillina.
666. Săpăt ură AL Avram , 1988 (i nedită). Vezi şi TIR, L 35, p. 31.
667. Ibidem, p . 26-27; DTD, II, p. 205,371,373; JSM, V, p. 153 şi urm.
668. A. Aricescu, SCIV, 23, 1972, 4, p. 583 şi 587.
669. Al. Suceveanu, VEDR, p. 65 şi 101.
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Trebuie să notăm că monumentele de epocă romană timpurie sunt reduse la Beroe
în împrejurimi, fără să lipsească însă, cum sunt cele două reliefuri bacchice (sec. TI p.
Chr.); acestea aparţineau probabil unui sanctuar din apropiere, deoarece pe placa
votivă pusă de Ulpius Maximus au fost reprezentate munci în domeniul vinificaţiei670,
care se adresau, desigur, unor producători rurali; de la Beroe provine şi un relief al
Cavalerului Trac 671 _În p erimetrul cetăţii s-au găsit mai multe fragmente ceramice şi
monede de epocă romană (sec. 11-VII), aflate, în general, în umplutura locuinţelor
medievale (sec. XI-XII)672; d escoperirile d e epocă roma nă târzie673, cât şi menţiunea
cetăţii în sursele literare674, susţin această continuitate de locuire.
Faptul pare a fi confirmat şi de necropola plană de la Piatra Frecăţei, unde, alături
de morminte din sec. II-III p . Chr., au apărut numeroase altele din veacurile următoare,
până către sfârşitul sec. a l XII-lea675_
Să amintim câ teva aşezări, care, prin poziţia lor geografică, puteau depinde de centrul de la Beroe 676, cum ar fi cea de la 3 km NV d e Făgăraşu l Nou; alături de aceas ta
s-a identificat o necropolă tumulara677, de unde provin, ca şi din vatra l ocali tăţii,
ceramică locală, terra sigillata, opaiţe, aplice din sec. II-III p. Chr., monede de la
Traianus, Faustina, Maximianus şi un relief al Cavalerului Trac.
La S de valea Rostilor şi de satul Luminiţa, s-a identificat prin fotografie aeriană o
v11la de formă rectangulară, avâ nd clădirea principală în formă de U zid de in cintă, .
alte construcţii, fermă rezidenţială de mărime mijlocie (400C m2), specializa tă, probabil, în creşterea animalelor destinate pieţii. Alte d ouă ferme se aflau la N -V de comuna Topolog şi la N d e Valea Rostilor, plasate cam la 3 km una de alta, pe drumul către
Beroe678 .
Apariţia la Topolog a altarului funerar al lui {Au)fidius Helius, oriental s tabilit în
şi

11

11

,

zonă679, cât şi a unor monumente sculpturale680, este explicată de existenţa unei villa,

în partea de sud a comunei, la 300 m, pe terasa d e est a râului Topolog; spre răsă rit d e
fermă, se văd două movile funerare şi ma i mulţi tumuli marchează drumul către Gârliciu (Cius) 681.
Alte două villae romane şi tu mulii aparţinători acestora au fost identificate la vest
de Sâmbăta Nouă, pe va lea unui pârâu care se varsă în Topolog, după cum apar tumJli

670. I.T. Dragomir, SCJV, 13, 1962, 2, p. 421-429; ISM, V, nr. 133 (Beroc); Al. Sucevea nu, Fânt,inc/e, p.
_140 (Făgăraşul Nou).
671. I. T. Dragomir, Danubius, 2-3, 1969, p . 71-79, n. 26.
672. C. Moisil, BCMI, 4, 1911, p. 45-46. Asupra cercetări l or arheologice recente vezi Al. Barnea şi colab.
în CCA Campania 1999, Deva, 2000, p. 72, nr. 101.
673. D. Vâlceanu, Al. Barnea, SCIV, 26, 1975, p. 209-210.
674. Noi. Dign., XXXIX, 15; Geogr. Rav., IV, 5, 1; 7, 13; Not. Episc., 531; Theoph. Sim., II, 16.
675. A Petre, Materiale, 8, 1962, p. 565-589; Dacia, 6, 1962, p . 215-234; 7, 1963, p. 346-347, 352; SCJV, 15,
1964, 4, p. 59-60. Idem, La romanite en Scythie Mineure, (11°-VIIc s. de n.e). Recherches archeologiqucs, în
Bulletin de !'Association lntemationale d'Etudes du Sud-Est Europeen, 17-18, Bucu reşti, 1987, p. 5-171.
676. V.H. Baumann, FRD, p. 136, n . 102, consideră că teritoriul castrului Beroe se află între valea
Rostilor, valea Aiomanului, d ealul Topologului şi Dunăre.
677. FI. Topolean_u, Pontica, 18, 1986, p . 99 şi 104.
678. V.H. Baumann, op. cit., p. 79-81, fig. 27 şi p. 86-87 şi pi. XI, 1.
679. Idem, SCIV, 22, 1971, 4, p. 597, nr. 4; A Aricescu, Pontica, 6, 1973, p. 105-110; ISM, V, nr. 234: [ ...
Au -sive-Fu]lfidius/Helius/domo/ Amurio ... ".
680. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 213-214, nr. 5 şi fig. 17 (p. 606): leu funerar; p. 230: în apropiere
de Topolog şi Sâmbăta, se află „o întin să aşezare romană".
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şi

la Cişmeaua Nouă.
Cele opt opaiţe din sec. II-lll p. Chr., găsite la Sâmbă ta Nouă, par a fi totuşi de
provenienţă tomitană682, d eşi urmele de cuptor, observate în acest sat, nu exclud un
a telier loca}683_
Nu ne oprim asupra cetăţii semnalate mai demult la Dăieni684, la S de Beroe, ci
reţinem doar câteva din descoperirile de pe teritoriul acestei locali tăţi: urmele unui
apeduct, pe valea Pungii; fragmente ceramice romane, la aproximativ 4 l.<m SE de sa t,
la hotarul spre Gâr liciu; temelii de pia tră, poate de la o construcţie romană, pe locul
„La Izvor"685; un tezaur de monede imperiale de bronz, de la Traianus la Antoninus
Pius 686; separat, un d upondius de la Traianus şi o monedă emisă de Augusta Traiana
(Septimius Severus) 687; în sfârşit, un relief a l Ca valerului Trac 688, toa te dovezi ale
intensei locuiri în zonă.
Cius
În castrul roman Cius (identificat cu ruinele de la 5 km sud de Gâr1iciu)689 a
cohors I Lusitanorum Cyrenaica, cunoscută din câteva documente epigrafice
din provincie690, printre care şi inscripţia unui veteran al cohortei, M. Ulpius Domitius
Anthius, găsită la Gârliciu (Hassarlâc) (se<:. II p. Chr.)691.
Şi de acea stă da tă, p resupunem existenţa unei aşezări civile pe promontoriul din
faţa cetăţii Cius, unde a apărut o mare cantitate de ceramică ge tică, romană, feudală,
urmare a unei îndelungate locuiri692.
Cohorta aminti tă a staţic nat la Cius, pâ nă la înce putul sec. al III-lea p . Chr., când
ef.te tra nsferată la Candidia11a693, fiindu-i afecta t, d esigu r, un teritoriu, ale cărui limite
n:? rămân necunoscute, poate mărginit spre sud de pârâul Saraiu.
Cu prilejul refacerii cetăţii d in te111elii, în timpul lui Valens (anul 369 p . Chr.)694, au
fost refolosite inscripţii de aici sau aduse uneori de la distanţe mari (regia Histriae) 695,
urmând ca în epoca m0dernă, odată cu demolarea fortifica ţiei, mai multe monumente
să fie împrăştiate din nou.
Astfel, a apărut la Gârliciu (Hassarlâc), un altar votiv pus d e C. Iuliu~ Valens, ma-

staţionat

682.
683.
p. 79-81.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
nr. 80.
691.
692.

C. lconomu, Opaiţe, nr. 326-328, 370-372, 537-538, 561.
A. Aricescu, op. cit., p . 105, n. 3; AL Suceveanu, VEDR, p.

107 şi 145, n. 460; V.H .Baum ann, FRD,

V. Pârva n, Ulmetum, I, harta; C. Moisil, BSNR, 11, 1914, p. 21, 23, nr. 29; TIR, L 35, p. 37.
E. Co m şa, Materiale, 5, 1959, p. 764. Vezi şi Pontica, 31, 1998, p. 234, n. 7.
B. Mitrea, Dacia, N.S., 20, 1976, p . 290, nr. 78; idem, BSNR, 70-74, 1976-1980, p. 584, nr. 171.
E. Oberlănder-Tarnoveanu, op. cit., p. 501, nr. 5; p. 502, nr. 24.
N. Hampartumian, CCET, IV, nr. 51.
ltin. Ant. 224, S; TIR, L 35, p. 33; ISM, V, p. 136 şi urm.; Al. Suceveanu, VEDR, p. 65, 101, 139.
A. Aricescu, Armata, p. 61-62. Em. Dorutiu - Boi l ă, Epigraphica, Bucureşti , 1977, p . 177-180; ISM, II,
CIL, III, 12480; ISM,

V, nr. 18.
Lista obiectivelor arheologice între Dinogetia şi Ostrov (jud. Constanţa) întocmită de Institutul de
Arheologie Bucureş ti şi MINA Constanţa pentru IPJ Consta nţa, 1982, mss. la MINAC, nr. 73 b is. Lista monumentelor, 1997, nr. 223: în perimetrul comunei Gârliciu , ansamblu de tumuli.
693. V. Velkov, Klio, 39, 1961, p·. 215; G. Forni, Diz. Ep., IV, Roma, 1959, p. 1272.
694. CIL, IJI, 6159; IGLR, nr. 233. I. Bamea, DID, li, p. 395-396.
695. ISM, V, nr. 123-124 şi eventual nr. 122.
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gister viei Verg[ ob]rittiani 696. Satul, aflat probabil în imediata apropiere a centrului
militar de la Cjus, purta un nume derivat fie de la termenul celtic vergobretus = ,,conducător"697, făcând în acest fel parte din seria toponimelor celtice de la Dunărea de Jos
(Aliobrix, Noviodunum, Arrubium) mai vechi decât limes-ul, fie s-a format după
numele fon datorului " aşeză rii (de factură celtică cu prefixul Ver-)698, cum am văzut
în rep etate rânduri în Dobrogea romană.
Stela funerară ridicată de un vil(J)icus de la Gârliciu ar putea dovedi existenţa unei
villa rustica în împrejurimi, dacă nu este vorba de un sclav din serviciul vamal de la
Cius 699 .
O problemă de topografie anti că rid ică o inscripţie funerară descoperită la Troesmis
(fragmentul a) şi în ruinele cetă ţii Cius (fragmentul b), monument care a aparţinut lui
C. Valerius Herculanus, fost stator al prefectului alei II Aravacorum, născut în vicus
Rami ... , şi soţiei sale, G. Valeria Casta, născută în acelaşi loc (nata loco e[ odem]")700.
Fig. 30/ 1.
Identificarea toponimului cu Ramidava, pomenită de Ptolemeu printre oraşele din
Dacia (localizată ipotetic la Drajna de Sus)701, a fost pusă sub semnul întrebă rii,
d eoarece pe piatra amintită se păstrează doar începutul denumirii, nefiind exclus ca
aceasta să se fi format d e la un nume702, poate cel roman Ramius (sau variante de la
aceeaşi rădăcină)703, după un pr ocedeu frecvent în Dobrogea romană. Din moment ce
satul apare notat pe stelă fără altă indicaţie, înseamnă că făcea parte din Moesia
Inferior, nefiind în mod obligatoriu de localizat în apropie-:-ea cetăţilor unde a fost
găsită piatra, dar credem destul de cun oscu t în această parte a provinciei704.
Urme romane s-au înregistrat p0 malul de vest al ghiolului Hassarlâc şi în a lte două
puncte, ultimul pe teritoriul satului Ciobanu, unde s-au găsit fragmente ceramice
romane si două monede de la Traian705. În schimb, o inscripţie onorifică în limba
greacă găsită la Ciobanu, ridicată „din hotărârea sfatului şi adunării poporului" unuia
d in oraşele vest-pontice, poate Tomis 706, a fost transportată acolo u lterior, pentru a fi
refolosi tă.
11

696.
697.
698.
699.
700.

Gr. Tocilescu, Fouilles, p . 109-110, nr. 3; CIL, III, 12479 = JSM, V, nr. 115.
T. Zawadzki, apud R. Vulpe în V. Pârvan, fnceputurile2, p. 179-180, n. 227.
Gr. Tocilescu, loc. cit.; S. Lambrino, Mel . Marouzeau, p. 335-341; ISM, V, p . 138.
CIL, III, 1421421; ISM, V, nr. 116.
CIL, lll, 1421422; Gr. Florescu, SCIV, 2, 1951, 2, p. 125-135; JSM, V, nr. 117: ,,D(is) M(a11ibus) I G.
Val(erius) Her[c]ulanus ex stator[e] I praefecti alae II Aravacor(um) [vix(it)J I ann(is) L[XJX, natus vico
Rami ... I milita[vit] ann(is) XXVI, G. Valeria C[asta?]/ co[n(iux) vix(it)J ann(is) LX, nata loco e[odem] ... "
701. Pto lemeu, Geogr., III, 8, 4. Gr. Florescu, Joc. cit. Despre castrul roman de la Drajna de Sus, vezi M.
Zahariade, Tr. Dvorski op. cit., passim.
702. R. Vulpe, op.. cit., p. 175, n. 210: vicus Ramid[ii] sau Ramid[iani].
703. Em. Doruţiu-Boi lă, Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 180-185: vicus „Rami[i], Rami[ani], Rami[nii]
sau Rami[niani]"; ISM, V, nr. 117. Pentru toponime şi antroponime cu aceeaşi rădăcină în ţinu turi d e subs trat celtic, vezi A Paki, AMN, 35/1, 1998, p. 133, nr. 19.
704. O. Bounegru, în Miinstersche Beitrăge, 10, 1991, 2, p. 92:,, Vicus Rami[ani ?]" (localizare nesigură,
la nord de Cius, pe malul Dunării).
705. E. Comşa, Materiale, 5, 1959, p. 765-766 (Traian us?); Lista ..., 1982, nr. 69-71; Lista monumentelor,
1997, nr. 77 (Ciobanu, intravilan şi la V de sat, aşezare romană timpurie); TIR, L 35, p. 33.
706. IGR, l, 597; V. Părvan, Ulmetum, I, p. 582-583; ISM, V, nr. 126.
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Tot o

întrebuinţare secundară

pare

să

fi _avut

şi

un epitaf fragmentar în versuri,

apărut la Saraiu, unde este amintit un 1Tcnpwv7D7, p er sonaj antrenat, mai degrabă, în
producţia meşteşugărească sau comercială, decât posesorul unei proprietăţi administrate de liberţi. Dealtfel, din localitate nu lipsesc monede, iar pe drumul dintr e Saraiu
şi Gârliciu s-a descoperit un as din timpul lui Traian708_

Carsium
O

aşezare getică

m a i veche la Carsium (Hârşova) şi contacte timpurii cu lumea

romană au fost de mai multă vreme susţinute709, aspecte care pot fi d e taliate acµm pe

baza n oilor descoper iri.
.
Apariţia unor tegulae ştampilate la Hârşova, în s p ecial în săpătµrile efectuate în
perimetrul cetă ţii, în a nii 1993-1997710, permite rediscutarea prezenţe{ militare în acest
centru. Ne referim la ala Gallorum Flaviana, reorganiza tă poate _chiar în vremea lui
Vespasian711 , atesta tă în Moesia Inferior p rin diplomele di~ anii 99712 şi 10S713, fă ră să
i se cunoască până acu m locul de garnizoană, probabil Carsium, după numărul destul
de mare a l ştampilelor unităţii (8) găsite acolo714_
Se ridică, desigur, întrebarea, dacă inscripţia inaugurală a castrului d e piatră, din
anul î03 p. C hr., din timpul guvernatorului Q. Fabius Postu.minus, a fost pusă de unitatea amintită mai su s sau de ala 11 Hispanorum et Aravacorum, cum s-a crezut
iniţiaJ.715 Nu=este exclu s să se fi aflat mai întâi la Carsiu~, ala Gallorum Flaviana716,
unitatea fiind · transfera tă ulterior în Moesia Superior: unde este. atestată după mijlocul
sec. al II-lea p. Chr.717; îi urmează apoi ala II H ispariorum et Aravacorum (cunoscută
şi ea din dipl omele din 99 şi 105), menţionată pe un stâip miliar de,la' Carsium din anul
200718, pe un altar votiv d in sec. II-III p. Chr., găsit tot acolo, şi pe a lte cât€va e pigrafe
din provincie 71'\ formaţiunea sta ţionâ nd. până la desfiinţarea sa de către Diocletian.
Classis Flavia Moesica, car e apare şi ea pe 4 tegulae descoperite pe „Dealul Cetăţii"
de la H ârşova, avea probabil o static?2D şi în acest însemna t lo~, cu atât mai mult cu cât
nu lipsesc urmele cheiului antic721 _
·

707. Gr. Tocilescu, AEM, 11, 1987, p. 28, nr. 17; ISM, V, nr. 120.
708. Vezi inv. 5768 MINAC.
,
709. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p. 478-491. A. Aricescu, Pontica, 4, 1971, p. 351-370.
710. C. Chiriac, C. Nicolae, G. Ta lm aţchi , Pontica, 31, 1998, p. 139-162.
711 . A. Aricescu, A rmata, p. 54. Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudj~ rom aine, p. 63. Vezi ş i in fra,
11. 714.
712. CIL, XVI, 44.
713. Ibidem, nr. 50.
714. M. Zahariade, Cr. Muşeţeanu, C. Chiriac, Pontica, 14, 1981, p. 255, nr. 2, p. 259-260 şi fig. 2. V.
Nicolae, C. Nicolae, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p. 79-80. C. Nicolae, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 137-138, 144 pi.
1/5 şdi g. 6 A - B. C. Chiriac, C. Nicolae, G. Talmaţchi, op. cit., p. 140, nr. 1-5; p. 153, pi. I, fig. 1-4 ş i p. 154,
pi. II, "fig. 1.
715. V. Pârvan, op. cit., p. 480-489, nr. 4; ISM, V, 94. R. Vulpe, DID, II, p. 95.
716. C. Chiriac, C. Nicolae, G. Talmaţchi, op. cit., p. 145-149, cu opiniile exprimate anterior in acest
sens. Adaugâ, C. C. Petolescu, SCIVA, 43, 1992, 4, p. 442-443, nr. 566 şi 567. ·
7·17. CIL, XVI, 111. A. Aricescu, Armata, p. 54 şi 58. D. Benea, Din fstori~ militară a Moesiei Superior şi
a Daciei. Legiunea a VII- a Claudia ?i legiunea a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca, 1983, p._53, 54 şi 167.
718. CIL, lll, 7603 = ISM, V, nr. 95 = IGLR, nr. 230.
719. ISM, V, nr. 102; 23; 117; 253; ISM, I, nr. 273; 297; ISM, II, nr. 225; A. Aricescu, op. cit., p. 55-56.
720. C. Chiriac, C. Nicolae, G. Talma ţchi, op. cit., p. 141, nr. 6-9 şi pi. II, fig. 2-5, p. 149-150.
721. R. Ciobanu, BMI, 39, 1970, 1, p. 26; Panait I. Panait, A. Rădulescu, A. Ştefă n escu, D. Flaut, Pontica,
28-29, 1995-1996, p. 127; G. Ta lm aţchi, Istros, 8, 1997, p. 118-119 şi fig. 2/2.
·
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În sfârşit, cele 28 de ştampile ale leg. I Italica, găsi te până acum la Carsi um722,
dovedesc, o dată în plus, supravegherea zonei de Na Dobrogei de către detaşamentele
acestei legiuni, după anul 167 p. Chr.
Cercetările a r heologice mai vechi de la Carsium723, urm a te de observa ţii de ter en
efectuate în ultimele decenii în perimetrul oraşu lui Hârşova şi în împrejurimi, de
săpături de sal vare şi sistem atice iniţiate mai de curând724, per mit u ne le precizări
top ografice în legătură cu: incintele cetăţii725, aşezarea civilă extra-muros726, n ecropolele p la n e romano-bizantine I şi II, din NE şi NV cetăţii, necropola tumulară din NE
oraşului727 şi altele. În toate aceste obiective s -a descoperit un bogat inventar arh eologic (în bună parte inedit): m ater iale cer amice de construcţii (ţigle, cărămizi, olane,
tuburi), fragmen te a r hitectonice (epistil de marmură, fragmen t de arhi travă, coloan e
de marmu ră şi calcar, baze de coloane, capi teluri ionice), cera mică romană de impor t
şi de uz comun (amfor e, căni, ulcioare, castroane), opaiţe728, monede roman e (care
încep în cetate cu un as de la Claudius I, un sestertius de la Nero şi mai multe p i ese de
la Vespasianus şi continuă în secolele următoa re, fiind mai frecven te în sec. III-IV),
m onede greceşti din Tomis (pseudo-autonomă, anterioa ră epocii Antoninilor şi tr ei
m onede de la Vespasianus, Domitianus, Geta), din Marcianopolis (Elagabalus)729,
s tâlpi miliari, mon umente funerare, un relief de marmură cu r eprezen tarea lui
Mithras730 şi numeroase alte obiE.cte antice.
Se conturează, astfel, mai bine, importanţa strategica-militară şi economico73 1 comercială a Cars ium-ului732, p lasat la un vad de trecer e a Dunării spr e Muntenia,
corespunzător guri: Ia lomiţei733; centrul era totodată un însemnat n od rutier pe limesul du nărea n (dovadă numărul mare de stâlpi miliari găsiţi acolo)734, lega t prin semitae de oraşele de pe litoral, Histria şi Tomis, dar şi de cele d in NE provinciei, cum ara tă

722. C. Chiriac, C. Nicolae, G. Talmaţchi, op. cit., p. 141-145, nr. 10-36 şi pi. 111-VII; p. 150-152; ISM, V,
nr.11 3.
723. V. Bră h.i l escu, BCMI, 33, 1940, p. 3-24; Gr. Florescu, ACMI, 1946, p. 179-180; A. Aricescu, Pontica,
4, 1971, p. 351-370. Pe1ttm ştirile literare şi epigrafice, vezi ISM, V, p. 119-136.
724. Panait I. Panait şi colab., op. cit., p. 121-124. Rezultatele cerce tă rilor privind epoca romană au fos t
prezentate de membrii colectivului, T. Papasima, C. Chiriac, C. Nicolae şi G. Ta l m;iţchi, la Sesiunile na ţiona le
de rapoarte, vezi CCA: Campania 1995, Bră ila, 1996, nr. 68, p. 57, !;Campania 1996, Bucu reşti , 1997, nr. 44,
p. 25 11; Campania 1997, Că lăraşi 1998, nr. 35, J, p. 27-28; Campania 1998, Vaslui, 1999, nr. 63, JJJ, p. 54; CCAR .
. Campania 1999, Deva, 2000, p. 42-43, nr. 63.
725. Gh. I. Cantacuzino, BCMI, 1992, 1, p. 58-59; idem, SAC 1983 -1992, Brăila, 1996, p. 59, nr. 135 A; C.
Nicolae, Pontica, 26, 1993, p. 215-229.
726. O. Damian, P. Damian, CA, 10, Bucu reşti , 1997, p. 231-240; P. Damian şi colab., CCA.. Campania
1995, Brăila 1996, p. 56. B - Sector ed ificiu; Campania 1996, Bucureş ti, 1997, nr. 44, IV, p. 26; Campania 1997,
Călă raşi, 1998, nr. 35, II, p. 28; Campania 1998, Vaslui, 1999, nr. 63, li, p. 53.
727. C. Buzdugan, A. Murat, Symposia Thracologica, 7, 1989, p. 368-369. C.C. Petolescu, D. Popovici,
SCIV, 40, 1989, 3, p. 241-247. C. Nicolae, op. cit., p. 226 şi 217, harta. Infra, n. 745-746.
728. C. Iconomu, Opaiţe, nr. 403,576,624 ş i 622; Pontica, 4, 1971 , p. 354-355, fig. 2a ş i 4b.
729. C. Chiriac, Steluţa Gramaticu, G. Talmaţchi, C. Nicolae, Pontica, 32, 1999, p. 317-342.
730. C. Nicolae, Pontica 28-29, 1995-1996, p. 135-160.
731. Ibidem, p. 142. G. Ta l maţchi, CI, XVJl /1, Iaşi, 1998, p. 163-184.
732. Al. Suceveanu, VEDR, p. 65-66, 139-140; supra n. 728-731.
733. Gr. Florescu, Dacia, 1, 1957, p. 239-244. A. Aricescu, Armata, p. 69; ISM, V, p. 148-150.
734. ISM, V, nr. 95---100: milliaria din anul 200 până la Valerian us ş i Gallienus (254-258 p. Chr.); două
exemplare au fost scrise în vremea lui Diocletianus - IGLR, nr. 230-231. Adaugă, C. Nicolae, op. cit., p. 143, n.
76, pi. V/1 A, B: stâlp miliar găsit pe dealul „Celea mică", la sud-est de cetate, care păstrază doar titulatura:
pr(o) p[r(aetore)]/ m(ilia) p(assuum), probabil din sec. al III-iea, şi tot la Carsium, un exemplar anepigraf.
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drumurile din preajma Hârşovei, observate prin cercetări aero-fotografice735.
Fără să putem face distincţia între canabae (vicus) şi civitas, de presupus totuşi ca
în atâtea locuri pe limes 736, să n e oprim asupra câtorva aşezări care depindeau de
acest centru.
În primul rând aşezarea daco-romană d e Ia aproximativ 1 km S-SE de Hârşova, din
punctul „La moară"737, întinsă pe o suprafaţă de circa 10-12 ha, pe o terasă din imediata apropiere a Dunării, unde s-a întreprins în anul 1987 o săpătură de salvare738,
care a stabilit existenţa unui singur ni vel de locuire, din a doua jumătare a sec. Ip. Chr.
- până către sfârşitul sec. al II-iea p. Chr. S-au descoperit trei locuinţe de suprafaţă, una
de dimensiuni mai mari, de circa 16 m2, de formă aproximativ rectangulară, cu pereţii
subţiri, din chirpici, podeaua din pământ galben bătătorit, o laviţă, construită tot astfel, înaltă de 0,20 m şi o vatră din pietre, intens folosită; atât în locuinţe, cât şi în cele 15
gropi menajere, s-au găsit râşniţe, fusaiole, fragmente de vase de sticlă şi mai ales
ceramică.

Întâlnim, pe de o parte, ceramică getică lucra tă cu mâna, în proporţie de aproximativ 40%, de formă tradiţională: oala cu buza evazată, vas ul borcan, ceaşca cu sau fără
toartă, pahar cu corpul cilindric, cu decor specific, în special brâu alveolat, mai rar crestat, dispus, în partea superioară a vaselor, orizontal, oblic sau vertical, pentru care
găsim analogii în Dobrogea şi peste Dunăre, în Muntenia739_ Fig. 31.
Ceramica romană reprezintă aproxima tiv 60% din întreaga cantitate, fiind alcătuită,
în marea majoritate, din ceramica provincial-romană, în forme variate-boluri, farfurii,
castroane, oale, căni, căniţe - încadrate cronologic între a doua jumăta :e a sec. I şi al
treilea sfert al sec. al II-lea p. Chr.
Ceramica de import, din ca tegoria numită pergameniană, era în realitate produsă
în centrele din Asia Mică sau cele orientale ale Imperiului Roman.
Se cunosc şi câteva exemplare întregi şi fragmentare de vase decora:e în tehnica
barbotinei, provenite din ateliere ceramice de la Butovo-Pavlikeni sau recipiente cu figuri în relief ori decor aplicat, de producţie nord -italică740, importuri răspândite în
mod firesc şi în sate741, cu atât mai mult în această aşezare, plasată pe importanta
arteră comercială de la Dunăre, în strânsă legătură cu castrul de la Carsium. Fig. 32.
Ulterior, din perimetrul aşezării amintite, s-au semnalat materiale din sec. II-III: o
monedă de la Antoninus Pius (apărută cu vasele cu barbotină), trei opaiţe, între care
două cu ştampilele PROCLI şi FORTIS, ultimul circulând în sec. al III-lea742, dar şi
amfore târzii cu inscripţii trasate cu vopsea roşie, dovadă că locuirea în zonă a continuat743, chiar dacă nu cu aceeaşi intensitate ca în sec. I-II p . Chr.

735. C. Crăciun, Comunicare la Sesiunea naţiona l ă d e rapoarte arheologice, Sibiu, 1989.
736. Al. Suceveanu, VEDR, p. 66 şi 102; Dacia, N.S., 37, 1993, p. 165. R. Vulpe, Studia Thracologica,
Bucureşti, 1976, p. 310.
737. S. Morintz, O. Şerbănescu, SCIVA, 25, 1974, 1, p. 53-54. C. N icolae, Pontica, 26, 1993, p . 227-228.
738. O. Bounegru, P. Haşotti, A. Murat, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 273-293.
739. Ibidem, p. 275-279, n. 6-10, fig. 4/ 1-10; p. 285, fig. 5/1-7.
740. Ibidem, 279-280, 286-293, fig. 6-10 şi „Catalogul ceramicii romane".
741. O. Bounegru, Miinstersche Bei trăge zur antiken Handelsgeschichte, 7, 1988, 2, p. 70-86; idem,
Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 98-111.
742. C. N icolae, Pontica, 27, 1994, p. 199-207; I, nr. 1-2; III, nr. 11.
743. Idem, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 135, 140, fig. 1, p. 139-154.
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În imediata apropiere a aşezării s-au făcut observatii asupra a 3 m orminte de inh uorientate est-vest, al căror inventar era co1T1pus din vase getice lucrate cu mâna,
asemănătoare celor din situl alătura t744_
Tot în preajma a şeză rii din punctul „La rnoarâ" se află amintita necropolă tumulară
din N-E Hârsovei, unde s-au cercetat 6 moviJe745, necropolă birituală în care predomină incinera ţia pe loc în gropi recta ngulare, cu puternice urme de ardere; în acestea, pe lângă oase umane calcina te, seminţe şi fructe, s-a găsit un bogat inventar compus din: ceramică locală şi de import, sticlărie, podoabe, monede, alte obiecte (d in a
doua jumă tate a sec. I - începutul sec. al III-lea p. Chr.). Ritualul funera r din tumulii de
la Hârşova este similar celui întâlnit la Noviodunum, Callatis, Peceneaga, Bărăgan şi
în alte locuri. Prezenţa vaselor lucrate cu mâna, a unor podoabe de aur şi argint realizate în maniera geto-dacilor şi ritul de incineraţie în tumu li, n-au exclus atribuirea
acestei necropole aşezării daco-romane din punctul „ La moară" 746.
O villa rustica a fost identifica tă de curând la cca. 1 km N de castru, într-un loc
favorabil agriculturii; urme romane s-au observat şi spre NV de aceasta, în zona
„Băroi", după cum la SE d e fortificaţie, p e prima terasă a Dunării, ,,La lac", s-au
descoperit re&turile unei constructii din piatră cu mortar, datată preliminar la sfârşih1l
epocii târzii747_
De I;, Dul gheru, p lasat p e calea către cetatea Histria, ne reţine atenţia un altar îndlinat lui JOM şi luno Reg ina, pentru sănătatea î mpăratul11 i A ntoninus Pius, de către
Xenius Nicephorus 748, probabil magis trat al acestui sa t şi tot acolo, s-a găsi t o
inscripţie ded i ca tă „8e0 ' loxvpc';:,"749_
Locuitor al acestei aşezări sau proprietar în zonă trebuie să fi fost Attas fiul lui
Posses, care ri d ică p entru sine şi soţia sa, o stelă de mari d imensiuni, descoperită la 3
km V d e Dulgheru750 (fi g. 30/2), si pune un monument a ~emă nător pentru fiul său
lustus, inscripţie refolosită în zidurile cetăţii Ulmetum751 _
N u ştim care a fos t si tuaţia cetă ţii d e la Ghindăreşti752, în epoca romană timpurie,
în sch imb, reţinem o ş tire mai veche privind urmele unei aşeză ri rurale la Tichileşti753.
În apropiere, în partea de vest a localităţii Şiriu, s-a identificat, printr-o cercetare d e
suprafaţă, o întinsă aşezare rurală, cu numeroase fra gmente ceramice (de boluri,
străch ini, opaiţe), un relief dionysiac şi m onede din sec. II-IV, între care o histria nă din
timpul lui Severus Alexander7 54 . Din păcate, datele privind inventarul bogat al unui
. m ormânt d escoperit la SE de Şiriu755 sunt extrem de s umare.
maţie,

744. Vezi O. Bounegru, P. Haşot ti, A Murat, op. cit.,p. 279-280, n. 11-13 şip. 291-293.
745. C. Buzdugan, D. Popovici, L. Bătrâna, A. Murat, CA, 11 / Il, Bucureşti , 1998-2000, p . 425-455.
746. Ibidem, p. 450-451.
747. C. Nicolae, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 139, 140, fig. 1.
748. CIL, III, 7488; ISM, V, nr. 129 (138-161 p. Chr.).
749. ISM, V, nr. 130; V. Pârvan, Ulmetum, I, p . 583. Infra, n. 405 (cap. I\'._).
750. A. Rădu lescu, NMESM, p . 160-165, nr 14, fig. 14; ISM, V, nr. 128. ln partea de V şi NV a satului
Dulgheru s-au semnalat tumuli ş i o aşezare rura l ă din sec.11-lll p. Chr., vezi Lista monumentelor, 1997, nr.
203.
751. V. Pârvan, op. cit., p. 560-563, nr. 14; ISM, V, nr. 78.
752. De unde provine o monedă - inv. 458 MINAC, AE, Tomis; TIR, L 35, p . 43. Vezi locuirea romană
în punctul „Tunel" cf., Lista monumentelor, 1997, nr. 221.
753. TIR, L35, p. 71.
754. C. Chera, Cercetă ri în zona aşezării feudale d e la Şiriu, jud. Constanţa, m ss. (1978). M. Bărbules
cu, R. Ocheşea nu, Pontica, 23,1990, p. 235-236, nr. 81, 1.
755. V. Pârvan, op. cit., p . 582, n. 8; TIR, L 35, p. 70 (brăţări d e aur şi inscripţ i e funerară).
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Nu avem mc1 m acest caz vreo mărturie privind în tinderea teritoriului cetăţii
Carsium, care nu va fi atins însă, spre S, aşezarea de la Topalu, mai apropiată de
Capidava.
Doi stâlpi miliari, apăruţi în 1980, la aproximativ 2 km E de Topalu, situaţi pe
direcţia N-S la 1,5 km unul de altul, vin să confirme această presupunere. Pe primul
milliarium, din anul 200 p. Chr., figurează V m.p. (=7,395 km)756, care corespund cu
di stanţa din locul d escoperirii piesei până la cetatea Capidava (fig. 13/3). Stâlpul, aflat
probabil pe locul său din vechime, consemna drumul reparat de la cetatea amintită
până la aşezarea d e la Topalu, cum dovedeşte, dealtfel, şi cel de-al doilea milliarium,
din sec. al III-iea p. Chr., rescris în timpul lui Aurelianus 757; chiar dacă nu lipsesc
câteva descoperiri de epocă romană la Topalu758, cetatea de la 4 km N de comună pare
a fi, mai degrabă, ridicată ulterior (sec. IV p. Chr.) 759 _
De la Hârşova provin alţi doi stâlpi miliari din anul 200, pe unul dintre aceştia fiind
notate X m.p. (=14,79 km)760; miliarul marca probabil drumul de pe limes-ul scythic,
refăcut între Topalu şi Carsium. Într-adevăr, dacă adăugăm cele V m.p. de pe stâlpul
de la Topalu, cu X m.p. de pe cel de la Hârşova, rezultă XV m.p. (=22,185 km), adică o
distanţă apropiată cu cea indicată îr, !tir. Ant., între Capidava şi Carsium, de XVIII
m.p.761 (=26,622 km); diferenţa de III m.p. putea să fie consemnată pe al doi lea stâlp
miliar găsit la Carsium, pe care se distinge acum, doar numele unităţii care a refăcut
drumul din preajma castrului, ala II Aravacorum7 62, can tonată chiar acolo.
Pres upunem, aşadar, că porţiunea de drum dintre Capidava şi Topalu a fost refăcută
de guvernatorul provinciei, C. Ovinius Tertullus, în anul 200, cu sprijinul trupei car e
staţiona în acel timp la Capidava, cohors I Germanorum.
Teritoriul capidavens (territorium Capidavense)
La Capidava763, care păstrează vechea denumire a aşezării getice764, se ridică, probabil în vremea lui Traian, un castelJum, construit, se pare, de detaşamentele celor
două legiuni moesice, XI Claudia şi V Macedonica, intrat apoi sub supravegherea acesteia din urmă 765_
În noul castel a fost cantona tă m ai întâi cohors I Ubiorum766, până la transferul ei
756. M. Bărbulescu, A. Răd ul escu, Pontica, 13, 1980, p. 140-144, nr. 1, fig. 1 a-c.
757. !idem, Pontica, 26, 1993, p. 197-206: p rima inscripţie de pe stâlp a fost sc risă în vremea guvernatorului Sa/lius Aristaenetus, a cărui prezenţă în provincie în timpul lui Filip Arabul rămâne ipotetică (vezi
şi M. Bărbulescu , A. Câteia, Pontica, 31, 1998, p. 125-126, n. 70); C.C.Petolescu, SCIVA, 47, 1996, 4, p. 409-416,
propune perioada lui Elagabal.
758. Ada ugă celor doi stâlpi miliari menţionaţi mai sus, un fragment de stelă funerară latina - ISM, V, nr. 55.
759. Ibidem, p. 76; TIR, L 35, p . 73.
760. CIL, III, 7604; Em . Doruţiu-Boilă, ISM, V, nr. 96, presupune că distanţa d e X m.p. este aceea dintre Carsium şi Cius, indicată în Itin. Ant., 224; miliarul a putut fi adus la Hârşova de la Cius, luând în calcul
existenţa la Carsillm a altui miliar din a nul 200. Nu este exclus ca ambii miliari sâ provină însă de la Carsium
şi împrejurimi, cum întâlnim, tot în anul 200 p. Chr., la Tomis.
761. Jtin. Ant., 224, 4; Tab. Peut., VIII, 3.
762. CIL, III, 7603; ISM, V, nr. 95; IGLR, nr. 230 (i nscripţia b).
763. Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava, I, Buc., 1958. Em. Doruţiu - Boil ă, JSM, V, p . 30-76.
764. W. Tomaschek, Die alten Thraker, II, 2, 83; I.I. Russu, Limba traco-dacilor2, p. 101 şi 163 (dava).
765. Gr. Florescu, Materiale, 6, 1959, p. 624, fig. 3 şi 4 = ISM, V, nr. 54. Infra n. 779.
766. CIL, XVI, 44; Gr. Florescu, Capidava, p. 70, 73-76, nr. 1 = ISM, V, nr. 24; CIL, X, 6015; A. Aricescu,
Armata, p. 64, 82, 84-89, 91, 93-94 şi 103; I.I. C. Opriş, SCIVA, 48, 1997, 3, p. 277-281: cără midă cu ştampila
COH(ors) VBIOR(um), găsită la Capidava.
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in Dacia 767, urmată de cohors I Germanornm c.R., la începutul domniei lui Antoninus
Pius 768_ Prezenţa cohortei la Capidava este dovedită de două documen te epigrafice
din sec. al II-lea: unul ridicat chiar de prefectul cohortei, C. Munatius Venustus 769, iar
cel de al d oilea închinat de L. Atilius ... pentru IOM, Fortuna Redux şi signa cohortis770,
probabil după întoarcerea victorioasă a trupei dintr-o expediţie (formaţiunea fiind
menţionată şi pe diploma de la Brestovene din 157)771. Tot la Capidava a fos t descoperită de curând stela funerară a unui praef(ectus) cohortis) (sec. ll-III)772, probabil
comandant al tru pei amintite, care a staţiona t acolo până în p rima jumătate a sec. al IIIlea773_
Poziţia deosebită a Capidavei, la întretăierea drumului care urma cursul Dunări i,
cu cel ce cobora din Dacia, pe valea Ialomiţei, înspre Dobrogea, a determinat plasarea
unui „birou" al districtulu i vama l al Illyricului şi Ripei tracice774, iar alături o staţie de
beneficiari consula ri775; castrul de la Capidava a fost supravegheat în sec. al III-lea de
o vexilaţie a legiunii I Italica 776.
Din păcate, atâ t canabele, cât şi aşezarea civilă de la Capidava 777, asimilată de
p rimele, după o opi n ie exprimat? nu demult778, au rămas practic necercetate, si tuaţie
suplinită oarecum de dezvelirea parţială a termelor (sec. 11-III p. Chr.) şi a unei bune
părţ i a necropolei tumulare, d in imediata vecină tate a castrului, cu morminte de incineraţie şi inhumaţie din sec. II-IV p. Ch r. şi mai târzii, unele cu un in ventar deosebit de
bogat779.
Dintre mă rturiile e pigrafice, în afară de ::ea a lui C. Iulius Quadratus 780, de care ne
vom ocupa mai jos, nici una nu se referă în mod sigur la sta tutul juridic al Capidavei.
767. Pentru un transier nui timpuriu al cohortei, prin 118-1 20, vezi W. Wagner, Dic Dislol<ation, p. 195196; J. Benes, Auxilia Roman,,, p . 5-1; CC. Pet0lescu, SCIVA, 46, 1995, 3-4, p. 272. Data de la im:eputul deceniului cinci al sec. al II-iea p. Chr. este su stinută de A. Aricescu, Armata, p. 93 şi 103; M. Zahariade, Cr.
Muşeteanu , C. Chiriac, Pontica, 14, 1981, p. 260-261; 1.1.C. Opriş, op. cit., p. 280-28 l.
768. A. Aricescu, Pontica, 9, 1976, p. 87; l.1.C. Opriş, M. Popescu, Pontica, 30, 1997, p. 180-l81.
769. Gr. Florescu, op. cit., p. 101-103, nr. 24 = ISM, V, nr. 36, monument fu nerar pus de Munatius
Venustus, pentru soţia sa, Fabricia Saturnina.
770. ISM, V, nr. 16; R. Vulpe, OJO, II, p. 1-12.
771. I. Venedikov, Jzvestija Vama, 9, 1953, p. 61-68; M. M. Roxan, Roman Mililary Diplomas 1954-1977,
I, London, 1978, nr. 50; Em. Doruţiu-Boila, Dacia, N.S., 12, 1968, p . 387-400; A. Aricescu, Armata, p . 61, 85.
772. LLC Op riş, M. Popescu, op. cit., p. 177-181.
. 773. Gr. Florescu , op. cit, p. 15; A. Aricescu, op. cit., p. 61 ş i 100; 1.1.C. Opri ş, M. Popescu, op. cit., p. 181.

17.
774. Gr. Florescu, op. cil., p. 89-90, nr. 12 = ISM, V, nr. 10: T. Julius Saturninu s „cond(uctor) IJ!yrici I
[u]triusqu(e) et Ripae Thracicae" (aproximativ 155-161 p. Chr.). S.J. De Laet, Portorium, p. 205, n. 4. Vezi şi
ISM, V, nr. 12 (sfărşi tul sec .al ll-lea p. Chr.): [vecti]galis .../[Illy]rici pr[ocuratori ... ]" şi eventual nr. 45.
775. CIL, Ill, 1421419; ISM, V, nr. 41.
776. Ibidem, p. 31. Împotrivă, A. Aricescu, Armata, p. 41 şi 43 Vezi şi infra, n. 779.
777. Gr. Florescu, op. cit., p. 9-10, 18. La Capidava au fost descoperiţi pană acum trei s tă l pi m iliari:

n.

primul din timpul lui Antoninus Pius, pus de guvernatorul Julius Sevcrus, piesă pe care figurează III m.p.
(cf. L l. C.Opriş, M. Popescu, Thraco-Dacica, 17, 1996, 1-2, p. 189-190); cel de al doi lea miliar, din sec. al IIIlea, eventual din vremea lui Maximin Thracul sau Filip Arabul şi fiul (JSM, V, nr. 9); al treilea miliar a apărut
în campania din 1999, în sectorul de est, refolosit (piesă inedită, informaţie z . Covacef).
778. R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 104.
779. N. Chel uţă-Georgescu, Materiale, 13, Oradea, 1979, p. 179-182; idem, Raport Capidava la Sesiunea
naţio na lă de rapoarte arheologice, Sibiu, 1989, aminteşte mai multe cărămizi şi ţigle cu ş tampila leg. V
Macedonica şi leg. XI Claudia, apă rute în săpăturile d e la terme. Ştam pi l ele acestor legiu ni au fost semnalate
ş i anterior la Capidava, vezi ISM, V, nr. 53 ş i 54. A. Aricescu, Annata, p. 38 şi 43, p resupunea că leg. a XI-a
Claudia a putut contribui la ridicarea castrului sau a acţio n at în zon ă după 167 p. Chr.
780. CIL, III, 12491; ISM, V, nr. 77 (bibliografi a problemei).
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Astfel, consemnarea unui magister pe o stelă funerară ră mâne problematică781, iar
Eftacentus Biti, mag(ister) în anul 168, pare a fi mai degrabă p rimarul unui sat din teritoriul Capidavei 782; referirea la „consiliul " Capidavei, su p ranumit „senat", p e un
altar găsit tot acolo, nu mai p oate fi susţinută783. În sfârşit, calitatea de paganus a lui
Aurelius Hermes 784 de la Capidava este d iscutabilă, deoarece termenul poate avea
mai multe sensuri, fie de locuitor de la ţară, în opoziţie cu unul d e la oraş, fie de „civil':
faţă d e militar sau să definea scă o categorie de gladiatori, iar mai târziu un păgân, faţă
d e un creştin785.
S-au exprimat d iferite puncte de vedere în legătură cu statutul juridic al aşezării
civile şi cu organiza:-ea teritoriului capidavens, pe care le vom examina mai jos.
V. Pârvan apreci., că la Capidava nu s-au dezvoltat canabae-le, aceasta rămânând
pe mai departe un pag us dacic, atribuit lagărului de ală turi ca territorium castelli. C.
Iulius Quadratus, în calitate de quinquennalis, era magistratul suprem a l teritoriului
capidavens, iar Joci princeps (fruntaş al locului) ar fi echivalent cu magister viei, la
Ulmetum 786. Fig. 33.
D e aceste probleme s-a ocupat şi Gr. Florescu, p e măsura dezvelirii, începând din
1924, a Capidavei şi publicării materialului epigrafie găsit acolo - circa 60 de inscripţii.
După părerea sa, locus definea o comună autonomă, de rang superior unui vicus, capitală a unu i teritoriu; în acest caz, Capida va era o „circumscripţie teritoria lă", care
avea în compunere viei, villae, iar în frunte un princeps 787_
Cum s-a precizat u lterior, princeps era un titlu acordat atât fruntaşilor romani
(princeps coloniae, municipii, civitatisJ788, cât mai ales şefilor indigeni din provinciile
nou cucerite (princeps Iapodum, Dalmatarum etc.) deci celor a flaţ i în fruntrea unor
aglomeraţii, care nu erau constituite după sistemul roman (princeps castelli, gentis)
789. Principes obţineau adeseori cetăţenia romană790 şi îndeplineau în cadrul administraţiei municipale funcţii de decuriones, quinquennales etc. In general, determinativele
care stau p e lângă princeps se referă la unitatea administrativă, la apartenenţa etnică
sau la poziţia socia lă. Se ajunge, astfel, la situaţia ca titlul d e princeps să devină d oar
onorific, să scoată în evidenţă ideea de preeminenţă, arătând originea nobilă a unui
personaj, care provenea c1deseori dintre autohtoni791.
Pornind de la aceste observaţii, să n e oprim asupra inscripţiei lui C. Iulius

781. Gr. Florescu, op. cit, p. 79-80, nr. 4 =ISM, V, nr. 38.
782. Ibidem, nr. 15.
783. Gr. Florescu , op. cit, p. 90-91, nr. 13 propunea pentru u ltimul rând lectura: ,,pro sen(atus) us u " sau
„pro se n(atique) v(otum) su(sceptum) libe(n)s [s(olvit))". Em. Do ruţiu-Boilă, ISM, V, nr. 23, nu exclude
comple tarea „pro se n(atique) v(otum) s(olvit) <v(otum)> libe(n)s [merita)".
784. CIL, III, 12478; Gr. Florescu , op. cit., p . 109-110, nr. 31; ISM, V, nr. 42 (sec. lII); soţia lui A urelius
Hermes se numea Aur(elia) Meliti (în loc de Meii te), ambele personaje purtau cognomina greceşti.
785. C f. Em. Doruţiu-Boilă, ISM, V, p. 68-79 (bibliografia problemei).
786. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 587-589; idem, Descoperiri nouă, p. 468-470.
787. Gr. Florescu, op. cit., p. 19-22. Adaugă şi observaţia lui R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p . 104, n. 42.
788. CIL, III, 9540, 2774, 1481, cf. Gr. Florescu, op. cit., p. 20.
789. Em. Popescu, St. CI., 9, 1967, p. 184-189. D. Protase, AMN, 5, 1968, p . 507. M. Benabou, La resistance africaine â la romanisation, Paris, 1976, p . 446-469.
790. W. Seston, M. Euzennat, CRAI, 1971, 3, p. 468-490 (Tabula Banasitana).
791. A. M6csy, Die Bevălkerung von Pannonien bis z u den Markomannenkriegen, Budapest, 1959, p.
107. Em. Popescu, op. cit., p. 187.
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Quadratus, în care acesta a notat exact funcţia îndeplinită, precum şi locul ei d e
exercitare: ,,quinquennalis territo{rii] Capida vensis"792.
În ce pri veste exp resia „loci princeps': credem că termenul princeps are aici în ţel es
onorific, sublinii nd fie originea nobilă a lui Quadratus, da că admitem că era unul din
acei şefi romanizaţi (dea ltfel, alţi doi principes din D obrogea provin din m ediul
trac)793, fie marca poziţia sa socială deosebi tă, de fruntaş, de con ducător.
Aceasta cu atât mai mult cu cât lorns poa te fi luat în sen s prop riu de „ loc", ca sinonim pentru orice unitate teritorială, inclusiv pentru territorium 794 . Ajun gem, astfel, la
concluzia că loci principes, fără să se refere la o magistratură anume795, cum s-a p resupus796, este în realitate o apoziţie pentru quinquennalis territorii, sensul inscripţiei
ci tate fiin d : ,,(eius) Joci princeps (id est) quinquennalis territorii Capidavensis"797.
Aceşti quinquennales aveau proba bil acelaşi regim cu cei municip ali798, (fără să
asistăm la o permanen tizare a funcţiei lor, ca în cazul unui quinquennalis perpeh1us,
a flat în frunt ea u nor c.R. consistentes la Callatis )799. O ricum, titulatu ra identică
susţi ne organizarea cvasi municipală a teritoriului capidavens în sec. al 11-lea p. Chr.
(ordo territorii cu decuriones, condus o d a tă la c inci ani d e quinquennales )800, în tr-o
perioadă în car~ întă lnim, cum am arătat, o quasi -au tonomie ,1 car,abelor80l .
Problema întinderii te ritoriului Capidavei comportă şi ea un grad d e aproximaţi e.
Ma i sigură ar fi limita de răsărit, plasată la est de Ulmetum, până cel mult pe valea
Casimcei, deoarece N isto restiul făcea parte d in r(egio) J-iist(riae) 802.
Apa rtenenţa Ulmetum-ului (Pa ntelimonul de Sus) ;a teritori u l Capida vei 803 este
doved i tă, în afa ră de i ns·:ripţia lui Quadratus, de stâlp ii de h ota r (termini) din acest
loc80-l, s imila ri cu un exemplar de la Capidava, pu ş i din o rdinul guverna to ru lu i
provinciei, Mantennius Sabin us, prin cen turionul de legiune Jv/ius Vitales (229 ?·
Ch r. )80'5, într-o vreme când autoritatea militară era întăritr1 evident.
ln tnvenţia milita ră, în operaţiunea de fixare a limi telor teritoriului , deşi frecventă
în impcriu 806, refl ectă, cred em , creşterea au torită tii cas trului în sec. III p . Chr., în

792. ISM, V, nr. 77.
793. CIL, II!, 7481 (Floriile); 14210 (fost Fu ndcni).
794. Em. Do ruţiu-Boiiă , ISM, V, p. 103-104; Al. Avram, SCJVA, 3.5, 1984, 2, p.160.
795. Em. Doru ţ iu-Boilă, op. cit., p. 104, numele administra tiv al Capida vei era vicus ş i nu Jorns.
796. Gr. Florescu, op. cit.; idem, SCIV, ], 1950, 2, p. 138: ,,forma co munală de focus inte rmed i a ră intre
vicus si municip ium". Em. Popescu, op. cit., p. 188, n. 43, pl ecănd de la sem nifica ţia „admi nistrativ (teritoria l ă) ac ord a t ă cuvântului focus" ii apropia de acei T6TI01 a tes taţi în Egipt, fă ră să excludă, aşadar, o
,,transpunere în termeni latini a unor rea li tăţi mai vechi ce înainte imbrăcase ră o formă g reacă". Al.
Sucevea nu, VEDR, p. 67-68; idem, Fântânele, p. 111, co nsideră deopotr ivă Jorns ( T6rros), expresia unor
realită ţi anterioare, o unitate ad ministrativ-teritorială ş i nu un simplu „loc".
797. Cf. Al. Avram, op. cit., p. 159-161. M. Munteanu, Pontica, 3, 1970, p. 219.
798. J. Marquardt, OrganisMion de I'Empire Romain, I, Paris, 1889, p. 223-230.
799. A. Rădulescu , St. CI., 4, 1962, p. 278-279.
800. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 142.
801. Vezi şi lSM, V, nr. 296 (Şendre ni) : ,,L. Iulius lulia/ nus qui et/ Rundacio q(uin)q(uennalis)/ex voto
po/[s]uit l(ocus) d(atus) ex de(creto) or(dinis)".
802. CIL, III, 12498; ISM, I, nr. 373.
803. Em. Doruţiu -Boilă, JSM, V, p. 79, 85

şi 115, nu exclude apa rte nenţa UJmetum-ului la teritoriul
Histriei.
804. V. Pârvan, Ulmet um, II, 2, p. 389-392, nr. 26 şi 27; JSM, V, nr. 579 a, b şi nr. 58.
805. Gr. Florescu, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 317-320; JSM, V, nr. 8.
806. F.T. Hinrichs, Die Geschichte der gromatische11 I11stitutio11en, Unters uch u11ge11 z u
La11dverteilu11g, Landvermessung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im rămisch en Reich, Wiesbaden,
1974, p. 158-166.
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în care aşeză rile din preajma acestuia n-au evoluat s pre faza municipaJă807_
Vicus Ulmetum, plasat cam la jumăta tea distanţei d intre Capidava şi Histria, pe
drumul central dobrogean dintre Tropaeum Traiani şi Noviodunum, a fost întemeiat
de timpuriu, poate la sfârşitul sec. I p. Chr. sau la începutul celui următor, de o comunitate de cetăţeni romani şi b essi, documentată epigrafie d oar începând cu anul 140 p.
Chr.: ,,e(ives) R(omani) et Bessi eonsistentes vico Ulmeto"; aceştia erau organizaţi întrun eonventus în frunte cu un magister; în anul 140 p. Chr. îndeplinea această funcţie
L. Valerius Maxellius 808, iar în 163 p. Chr. era magister viei ,Flavius German us 809.
Tot în sec. a l Il-lea p . Chr., ,,Iulius Teres magistras vico Ulm eto" pune un altar, din
resurse proprii, pentru sănătatea sa, a fiilor săi şi a sătenilor (et vieanorum), în anul în
care şi-a exercitat magistratura (an(n)o suo f(ecit) 810.
Iulius Teres, care păstrează drept cogn omen vechiul nume tracic811, provine probabil dintre bessi, care participă deopotrivă la conducerea aşezării, prin alternanţă,
desigur, cu ce tă ţenii romani.
Unele p arti c ularită ţi de limbă în inscripţia amintită, magistras pentru magister sau
magistratus 812, pro cu acuzativul (frecvent, dealtfel) se observă şi pe un altar din vieus
Seenope(n)sis 813, tot din teritoriul Capidavei.
N umele satului figurează într-o formă coruptă, ,, vieus Ultinsium " (pentru
UJ(me)tensium) 814, pe un altar ridicat de un alt magister viei, Marti(u)s P(h)ilo, ,,din
partea sa (şi a cetăţenilor romani) şi a bessilor" (de suo et Bes(s)is), în anul 172 p .
C hr.)815; distincţia d in tre cele d ouă elemente se menţine probabil până la Constituţia
Antoniniană.
Observăm lipsa unor quaestores din conducerea satelor terit~riului capidavens
(sau simpla omitere a acestora), inscripţiile fiind puse de obicei de primari, din
,,resurse proprii".
La Ulm etum întâlnim un quaestor, Valerius Valerianus, care era însă reprezentant
al unui „colegiu de închină tori" (consa crani) ai lui Silvanus. Sa tor (Semănătoru1)816;
asociaţia de cult evidenţiază complexitatea vieţii religioase a locurilor acestui sat, unde
erau adoraţi, dealtfel, şi !OM, Juna Regina, Hereules, Mithras şi Heros 817.
Deşi Ulmetum îşi păstrează în sec. II-III p. Chr. statutul d e vicus, dezvoltarea sa trebuie să fi fost considerabilă, cum ara tă atât seria d e d escoperiri epigrafice şi arh eologice818, cât şi transformarea sa ulterioară într-unul din importantele centre fortificate

807.
808.
809.
810.
81 1.
812.

Cf. A L Suceveanu, VEDR, p. 67; idem, Dacia, N.S., 40-42, 1996-1998, p. 383-388.
Gr. Tocilescu, Fouilles, p. 111-11 2 = CIL, III, 1421426; ISM, V, nr. 62.
V. Pârvan, Ulmetum, II, 2, p. 365-368, nr. 16; ISM, V, nr. 63.
Ulmetum, III, p. 276-278, nr. 11; ISM, V, nr. 69.
D. Detschew, op. cit., p. 500-502; I.I. Russu , Limba traco-dacilor 2, p. 125 şi 163.
H. Mi hăilescu, Limba la tină în provinciile dunărene, p . 212, cap. 236: magistratus = magister. I.I.
Russu, Studii şi cercetă ri de lingvistică, 6, 1961, p. 449: magistro • ,,a fi magistrat, a avea o magistratură, o
fu ncţie" .

813. Gr. Florescu, Capidava, p. 88-89, nr. 11; ISM, V, nr. 21.
814. I.I. Russu, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 311-315; idem, AIIA, Cluj-Napoca, 18, 1975, p. 65-67.
815. V. Pârvan, Ulmetum, II, 2, p. 244-249, nr. 8; ISM, V, nr. 64: cognomen-ul Philo este grecesc, dar purtat

şi

d e rom ani.

816. V. Pârvan, op. cit., p. 359-365, nr. 15; JSM, V, nr. 66; vezi şi nr. 67.
817. Ibidem, nr. 62-64, 76, 83 şi 84.
818. V. Pârvan, Ulmetum, I-III, passim. AL Suceveanu, VEDR, p. 104, 141-142.
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din Dobrogea (sec. IV-VI p. Chr.)819.
Revenind la prima etapă de dezvoltare a aşezării, precizăm doa r că în afara unor
îndeletniciri meşteşugăreşti şi comerciale820 (satul se afla la încrucişarea unor drumuri821, iar bessi vor fi fost antrenaţi în exploatarea zăcămintelor m etalifere de pe
valea Casimcei), ponderea activităţii coloniştilor civili şi indigenilor din acest vicus era
îndrepta tă, desigur, spre agricultură (dovadă adorarea lui Silvanus Sator, cât şi
numeroasele unelte agricole, recipiente etc., apărute în săpăturile din cetater.
Concludentă în acest sens este reprezentarea de către fruntaşul teritoriului capidavens, C. Iulius Quadratus, pe monumentul său funerar şi al soţiei sale, a unui
agricultor arând cu plugul tras de două animale822, urmare a calităţii sale de proprietar (posesor, probabil, al unei villa de caracter mixt), care interesează cu atâ t mai mult,
cu cât el era u nul dintre indigenii romanizaţi.
Este firesc ca în împrejurimile Uimetum-ului să se fi aflat o serie de proprietăţi, cum
este cea a lui Ti. Claudius Fîrminus, posesiune de oarecare întindere, din moment ce
era delimitată de o piatră d e hotar (sec.II p. Chr.)823_ Mai de curând au fost identificaţi
la E de Pantelimonul de Sus tumuli, la 1,5 km şi respectiv la 2,5 km824, care p ot marca,
eventual, astfel d e proprietăţi .
Existenţa unui actor (intendent), Valerius Nilus, libert al lui L. Valerius Victorinus
(sec.III p. Chr.)825, ne dovedeşte utilizarea în continuare a muncii servile, într-o proporţie redusă însă, cum am mai avut prilejul să spunem.
De o hotărâre de delimitare a unui teren, în favoarea unei comunităţi sau p ersoane,
_ aflăm dintr-o altă inscrip ţie d e la Ulmetum, din păcate fragmentară826.
În schimb, m onu mentul funerar al lui Aelius L. .., buleuta Histriae 827, provine, mai
degrabă, din apropiere, din teritoriul histrian, unde p ersonajul amintit era, probabil,
posesorul unei moşii; la L'Jmetum s-au mai găsit inscripţii aduse din altă parte, inclusiv de la Histria şi d in Tomis 828. Oricum, n-am putea susţine apartenenţa ulmetumului la Histria 829, pe b aza acestui document epigrafie, d eoarece legăturile sale cu
Capidava ne par mult mai concludente.
Cocceius Elius, de exemplu, este menţiona t pe un altar de la Ulmetum 830, dar este
atestat şi în alte două rânduri la Capidava, în a?ropierea căreia probabil locuia.
819. Procopius, De aed, IV, 7, 17. JGLR, nr. 206-219. I. Barnea, DTD, II, passim.
820. Em. Zah, Al. Suceveanu, SCIV, 2, 1971, 4, p. 567-568; Em. Zah, Pontica, 4, 1971, p. 198-199. V.
Pârvan, Ulmetum, II, p. 300, nr. 1: sestertius Traianus; nr. 2: Histria - Septimius Severus; nr. 3 : Tomis Gordianus III şi Tranquillina ; Ulmetum, III, p. 281: Tomis-Geta; vezi şi Pontica, 23, 1990, p. 237, nr. 59, 1-4.
Gh. Poenaru Bordea, la Al. Suceveanu, Fântânele, p. 199, nr. 19.
821. R. Vulpe, harta, li. Vezi ş i ISM, V, nr. 60, u nde este menţionată via p ublica si nr. 57.
•
Supra n. 818.
822. CIL, III, 12491; ISM, V, nr. 77; V. Pârvan, lnceputurile2, p. 79-80; G. Bordenache, Dacia, N.S., 9,
1965, p. 273. Al. Suceveanu, VEDR, p. 104.
823. V. Pârvan, AA, 1914, col. 441-442; Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 15, 1964, 1, p. 132, nr. 5 = JSM, V, nr.
59: "fines perti11e11tes ad Tib. CJ. Firminum ".
824. Periegeză întreprinsă de C. Chera şi V. Lungu în anul 1989.
825. V. Pârvan, Ulmetum, I, p . 556, n. 12 JSM, V, nr. 72.
826. ISM, V, nr. 60.
827. Ibidem, nr. 90.
828. Ibidem, nr. 87 (sec. I a. Chr., Histria?); nr. 91 (241-244, Tomis).; vezi şi nr. 88 ş i 89.
829. Supra, n. 803. În sensul susţinut în text şi Al. Suceveanu , VEDR, p. 67-68, 103-104, 141.
830. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 550-555, nr. 11; ISM, V, nr. 73.
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Cu aceasta trecem la o altă problemă, aceea a villae-lor de lângă Capidava, printre
de acest fel documen tate epigrafie în Dobrogea, car e merită o atenţie

puţinele unităţi
specială.

Înainte se cuvine să facem precizarea că veteranii lăsaţi la va tră la Capida va vor fi
beneficiat de timpuriu de agri viritim adsignati, cum trebuie să fi posedat M. Cocceius
Vitlus,,, vet(eranus) co[h(ortis) I] Ubio(rum)'~ fost signifier, eliberat din armată în vr em ea lui Nerva, pe când coho rta se afla în Moesia Inferior. Lotul său a fost transmis,
d esig ur, unuia dintre ,J(ilii) et h(eredes)" - Cocceius Veturius, Cocceius Nardus şi M.
Coc(c)eius Titio 831 - familia stabilindu-se acolo, Coceii fiind, d ealtfel, numeroşi la
Capidava şi în teri toriul acesteia832.
Posesor al unei moşii în apropierea Capidavei era Cocceius Vitales, care încetează
din viaţă la villa sa, împreună cu soţia, Coc(ceia) Iulia (obiti ad villam suam), cum
notează cei doi fii ai lor, Cocceius Clemens şi Cocceius Helius 833. Pe ultimul, îl
întâlnim de această dată ridicând o stelă pentru sine şi soţia sa, Titia Matrina, care a
decedat la vila sa (obita ad vi](l)a(m) sua(m) 834; este vorba fie de o singură villa rezidenţială, administrată direct de proprietari şi transmisă urmaşilor, fie de două proprietăţi ale unei familii înrudite.
Altarul, închinat lui IOM de Val(eriusj Felicx , a fost scris de Cocceius Elius 835,
poate aceeaşi persoană cu cea care apare pe stelele d e la Capidava, .:az în care villa sa
ar fi fos t profilată p e prelucrar ea pietrei836.
Chiar dacă localizarea acestor ferme nu este posibilă, remarcăm că în jurul
Capidavei au fost identificate mai multe urme de locuire din epoca romană timpurie.
Într-adevă r, lăsând la o parte descoperirile care privesc aşezarea civilă sau necrop ola tumulară a cetăţii837, să notăm câteva puncte din teritoriu, situate nu departe de
cetate; astfel, la 500 m nord de satul Capidava, au fos t găsi te fragmente ceramice
romane din sec. II-III p. C hr. şi din epoca romano-bizantină.
În faţa curtinei d e est a cetăţii Capidava, pe un deal ce mărgineşte dinspre vest
valea Vlahcanara, s-a identificat o întăritură trapezoidală, car e p oate aparţine unu i
turn de pază şi semnalizare838, în zonă găsindu-se fragm ente ceramice r omane şi mai
a les feudale timpurii.
La 3 km d e cetate, pe un bot de dea l care mărgineşte dinspre nord valea Alvăneşti,
s-a observat un zid de epocă romană, construit din pietre legate cu mortar, păstrat pe
o lungime de 6 m, care aparţinea, eventual, unei villa 839 _
Din inscripţii aflăm d e existenţa altor aşezări ru rale antice, cum este vicus

831. Gr. Florescu, Capidava, p. 73-74, nr. 1; ISM, V, nr. 24, cu observa ţ i i asupra cognomina din această
inscripţie; soţi a

veteranulu i defunct se n u mea Claudia.
Ibidem, nr. 28, 6, 4 şi 73; vezi ş i notele următoare.
CIL, III, 13737; Gr. Florescu, op. cit., p. 104, nr. 25; ISM, V, nr. 30.
CIL, III, 1421420; ISM, V, nr. 29; S. Stati, Limba latin ă, p. 140, XX.
Supra, n. 830. Gr. Florescu, op. cit., credea că atelierul lui Cocceius Elius se afla la Capidava.
V.H . Baumann, FRD, p. 51, pl asează ferma lângă Ulmetum.
Materiale, 5, 1959, p. 573-579. Vezi, supra, n. 779.
Cr. Matei, Capidava şi Dunărea în sec. II-VI d. Chr. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1993,
p. 11; Lista monumentelor, 1997, nr. 49:,, Vlah-Canara"la 1,5 km.N-E de cetatea Capidava, vil/a rustica.
839. Capida va, p. 245-247; C. Chera, V. Lungu, pe riegeză, 1982.

832.
833.
834.
835.
836.
337.
833.
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Scenopesis, situat probabil în apropierea Capidavei, din moment ce pietrele care-l
amintesc au fost transportate acolo, pentru reconstrucţia i~cintei. Toponimul
Scenopesis (pentru Scenopensis, prin căderea lui n înaintea lui s )840, chiar dacă îşi
găseşte analogiile cele mai apropiate în numele illirice cu rădăcina Scen - 841, pare a
aparţine mai firesc toponimiei tracice842, socotind du pă numele Ebrenus, magistras
viei (în u nul din anii 138-1 61 p. Chr.)843. Un alt „mag(ister) v[i]c(i) Sce[no]p(esis)",
rămas anonim, ridică un altar în anul 175 p. Chr.844.

Dintr-o aşezare rurală poate proveni altarul închinat spiritu lui protector al satului
sau locului - (,,genius vi[ ci sive Jo]ci"845), piesă găsită însă la Capidava.
Îl cunoaştem, de asemenea, pe Veturius Tertius, mag(ister) v[i]ci, care şi-a exercitat
probabil magistratura într-un sat din zona loca lităţilor Gălbiori şi Stupina, unde a fost
descoperit altarul închinat de el lui JOM, Junonei şi zeiţei Ceres Frugifera 846, deşi trebuie să notăm existenţa unei persoane cu acest nume la Capidava 847.
Fragmente de amfore de epocă romană şi romano-bizantină au fost observate la
circa 400 m SE de Gă lbiori şi intravila n, iar la V de sat au fos t semnalaţi tumu!i848;
aceştia puteau marca un drum interior, că tre Ulmetum, după cum turnul de pază,
depistat în urma unei periegeze în a p ropierea localităţii Gălbiori849, sugerează existenta unui asemenea drum.
În sfârşit, ne oprim asupra unui sat al cărui nume este nesigur, Hi ..., menţionat
într-o inscripţie descoperită la Dorobanţu, pusă de M. Cocceius Hilus [ ? mag(ister)

vilei 850.

Dacă

admitem că topon;mul a fos t trecut pe piatră prescurtat, (neobişnuit în

zon ă),

atunci acesta s-ar putea completa vicus Hi[Ji] şi ar veni d e la un cognomen ide:.tic cu ~el al dedicantului851. Dealtfel, nu mele personajului, comun în teritoriul capi840. Gr. Florescu, op. cit., p. 88-89, nr. 11; JSM, V, nr. 21.
841. I.I. Russu, Illirii. Istoria - Jimba şi onomastica - romanizarea,

Bucu reşti, 1969, p. 244-245, 126:
Scen-, Sceno, Scenobarbus, Scenocalo etc.
842. W. Tomaschek, Die altcn Thraker, p. 190 (Scen -) ş i p. 90 (op), plus sufixul latinizat - esis. V.
Pârvan, Descoperiri nouă, p. 470-473. D. Detschew, Sprachreste, p. 458.
843. 1GB, III, 2, 1690, b; II, 538; D. Detschew, op. cit., p. 2; ISM, V, p. 47.
844. Ibidem, nr. 22; vezi şi N. Gostar, Arh. Mold., 4, 1966, p. 185.
845. Gr. Florescu, Capidava, p. 97-98, nr. 20; ISM, V, nr. 17.
846. Gh. Poenaru Bordea, St. CI., 5, 1963, nr. 4; ISM, V, nr. 56.
847. Em. Doruţiu-Boilă, ISM, V, nr. 34 şi 56: cele două inscripţi i ar putea dovedi forma administ ra tivă
de vicus a aşezării civile d e la Capidava. Adaugă nr. 66, r. 2-3, p. 91, unde nu se exclu de ca literele CAPI să
se refere la Capidava. Tot astfel, Al. Avram, CCDJ, 5-7, p. 195, n. 15: "vico Capidavensi", caz în care quaestorul amintit în ISM, V, r. 6-7, ar fi al aşezăr ii şi nu al colegiului, cum s-a precizat. Pentru statutul de vicus al
Capidavei, vezi şi R. Vulpe, AAPh., Sofia, 1963, p. 148 şi 154; Al. Suceveanu, Peuce, 6, 1977, p. 152; Fântânele,

p. 142.

848. Periegezâ întreprinsă în zonă în aprilie 1989 de C. Chera şi V. Lungu; Lista monumentelor, 1997,
nr. 217 şi 218 (tumuli o rientaţi NE-SV).
849. Cf. Cr. Matei, Joc. cit.
850. CIL, IJI, 12494; JSM, V, nr. 6: lectura "[? mag(ister) vilei Hi" este nesigură. Satul a mai fos t plasat
ipotetic la N. Bălcescu, vezi TIR, L 35, p. 53 şi 77.
851. ISM, V, Ioc. cit.: Hilus este un cogn om en grecesc, derivat de la Helius - Helios, prin redarea lui e
prin i. Al. Bamea, A CRS, III, Tulcea, 1995, p. 217-218, n. 12, compl etează deopotrivă vicus Hi[li] şi compară
numele acestui magister, M. Coc(ceius) Hilus, cu cele amintite ale lui Cocc(eius) Elius şi Coc(ceius) Helius,
remarcând notarea lui h înaintea unei vocale, într-un mediu mai cultivat, urmare a influenţei greceşti şi a
modei epocii Antoninilor; se produce, astfel, confuzia A elius/Helius/Hilus, neexcluzând la origin e vicus
Aelii?
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davens852, dovedeşte, mai degrabă, dependenţa satului Hi ... de centrul dunărean
amintit, decât de Tomis. Fig. 2.
Spunem aceasta deoarece la Doroba nţu, unde se localizează vicus Hi ..., se intersectează drumu l central dobrogean cu cel ce unea Tomis-ul de Capidava, astfel, ne
explicăm apariţia în acest loc a unui stâlp miliar din sec. al II-iea p. Chr., rescris între
anii 293-305, cât şi a unor monede853.
Din inscriP.ţia veteranulu i C. Iulius Capito, fost sesquiplicarius, descoperită la
Băltăgeşti854, deducem că acolo se afla o villa rezidenţială, fără a exclud e chiar o
aşezare rurală, fiind cunoscute deocamdată doar o locuire sporadică de epocă romană
la 2 - 2,5 km V de sat şi o aşezare din perioada romano-bizantină la circa 2 km N de
localitate, iar pe dealul Băltăgeşti un tumul855.
Pe baza unui mormânt cu inventar deosebit de bogat, apăru t în 1906 la Crucea
(Satişkioi), care conţinea două brăţări de aur, 4 cercei, 2 fibule, câteva mărgele şi 2
mânere de cuţit856, din păcate nedatat, nu putem decât să presupunem că a aparţinut
unor proprietari înstăriţi din zonă.
Observaţiile de teren d e la Runcu au dus la înregistrarea unei aşezări rurale, de
unde s-au recuperat fragmente de ceramică roşie romană şi autohtonă lucrată cu mâna,
fragmente cenuşii lucrate la roată857, o monedă emisă de Marcianopolis în timpul lui
Gordian al III-lea 858, fragmente de sarcofag 5i de stelă funerară, acestea din urmă,
desigur, din necropola aşezării.
Revenind la d rumul dunărean, amintim cele patru cuptoare ceramice observate de
curând la nord de satul Dună rea, urmele rom3ne din intravilan, cât şi aşezarea semna lată mai înainte în punctul Câşla, cam la 3 km SE de localitatea amintită; unde s-au
·văzut ziduri de piatră şi ceramică (sec. II p. Chr.)859, din păcate ambele obiective
necercetate sistematic.
Deşi nu avem nici o ştire exactă în legătură cu întinderea teritoriului capidavens
spre sud, monumentul funera r al lui M. Attius Firmus, apărut lângă Seimenii Mari,
pare să apar ţin ă tot acestui teritoriu. Personajul amintit p oar tă titlul de Joci princeps,
ca şi C. Julius Quadratus, iar sotia sa - Cocceia Iulia - face parte din neamul Cocceilor,
numeros în teritoriul Capidavei. M. Attius Firmus, unul dintre fruntaş ii locali, era posesor, probabil, al unei vilJa în preajma Seimenilor, dacă monumenh1l nu a fost adus
aici din altă parte860.

852. ISM, V, nr. 29, 30 şi 73 (varîanate ale cognomen-ului Helius).
853. CIL, III, 12516; ISM, V, nr. 5; IGLR, nr. 83; V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 577, 580-581; TIR, L 35, p. 39.
854. CIL, III, 12477; ISM, V, nr. 7.
855. P. Diaconu, Materiale, 5, 1959, p. 562; TIR, L 35, p. 26. Periegezâ întreprinsă de A. Murat şi G.
Custurea în anul 1989. Vezi şi Lista mo11umentelor, 1997, n r. 35.
856. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 582, n . 8. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 143 (villa). Lista monumentelor,
1997, nr. 194 (Crucea: aşezare rurală din sec. I-III p . Chr.) şi nr. 195 (tumuli).
857. C. Scorpan, Pontica, 3, 1970, p. 150 şi fig. 12/1 şi 16/4. Gh. Bichir, Cultura carpicâ, p. 165.
858. R. Oc heşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 6, 1973, p. 367, nr. 175; Pontica, 8, 1975, p. 201 -202, nr. 41, 1.
859. P. Diaconu, Joc cit. Periegeză efectuată de C. Chera şi V. Lungu în anul 1982. Lista monumentelor,
1997, nr. 205.
860. Asupra descoperirii iniţiale a piesei l ângă Seimenii Mari, vezi N. Gostar, Arh. Mold., 7, 1972, p.
259-261 şi Em. Doruţiu -Boilă, ISM, V, 4. Ulterior se pare că monumentul a ajuns în cimitirul de la Techirghiol,
cf. CIL, III, 772 şi /SM, II, nr. 183, unde lectura inscripţi ei dife ră puţin: ,,M(arcus) Atius,/T(iti) [f(ilius)],
Firmus/ memor[i]am/ sibi et Coc(ceiae)/ luliae/coniugi/suae lecit/Joci princeps". VP7i s; Al Suceveanu,
op. cit., p. 146.
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Teritoriul axiopolitan
Unele descoperiri elenistice de la 3 km S de Cernavodă (Hinog), unde se localizea ză
Axiopolis, însuşi toponimul, cât şi plasarea fortificaţiei la capătul celui mai scurt drum
dintre Dunăre şi Mare (pe valea Carasu), dovedesc existenţa unei aşezări în epoca preromană, din păcate nelămurită în privinţa structurii organizatorice861.
Presupunem deci că în perioada romană se dezvoltă pe lângă această civitas, fie o
staţie a flotei dunărene (la Axiopolis sunt cunoscuţi acei nautae universi Danuvii 862,
în vr em ea Iuliei Damna), fie un cas tru auxiliar cu respectivele canabae (=vicus), ca în
atâtea locuri pe limes, iar în apropiere o staţie de bf. cos. 863.
Menţionarea cetăţii de către Ptolemeu între alte TTOAEtS şi apoi în diverse itinerarii864, descop eririle a rheologice865, numismatice866 şi epigrafice de la Axiopolis
(ind ica t drept loc de origine şi de către u n anonim din Tropaeum Traiani )867, cât şi
evolu ţia cetăţii în epoca romano-bizantină868, ne îndeamnă să credem că exista de timpuriu un teritoriu aparţină tor de acest important centru.
Din pacate sun tem li psiţi de orice amănunte în legătură cu organizarea şi mărimea
teritoriului axiopolitan în sec. II-III p . C hr., de aceea ne oprim doar asup ra câtor va
aşezări din apropiere d e Axiopolis, care intra"..!, cu siguranţă, în sfera sa de influenţă.
Ne r eferim la aşezarea de la Seimeni, situată la VI m.p. de Axiopolis, distanţă notată
pe un stâlp miliar din 160 p. Chr., descoperit în cuprinsul locuirii civile de acolo869.
Porţiunea de drum d intre Axiopolis şi Seimeni este refăcută şi în anul 200 p. Chr., cum
ne arată două milliaria plasate în aceste localităţi870, operă constructivă binecunoscu tă
în provincie8 71.
D upă aceste d a te am deduce că a şezarea din SV comunei Seimeni, cu urme, dealtfel, d in mai multe epoci istorice, a avut, probabil, în pe·: ioada· romană timpurie statutul de vicus, ca mai târziu să se ridice în zonă o fortificaţie872; descoperiri izdate sunt

861. I. Barnea, SCIV, 11, 1960, 1, p. 69-80. TIR, L 35, p. 24-25. M. Irimia, Pontica, 13, 1980, p. 75, n. 84.
Al. Sucevea nu, VEDR, p . 69, n. 471, p. 142.
862. CIL, Ill, 7485; R. Vulpe, DID, li, p. 196, n . 82; A. Aricescu , Armata, p . 71; 179-180; O. Bounegru,
lstros, 4, 1985, p. 145, presupune ex i s tenţa unu i b irou vamal; O. Bounegru, M. Zahariade, Les forces navales
du Bas Danube, p. 15, 33: activitatea de natură milita ră a acestor navigatori răm âne de dovedit, fără a fi
exclusă la Axiopolis o vexillatio dassis.
863. CIL, III, 14439; Gr. Florescu, Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 423-425.
864. Ptolemeu, Geogr. 111, 10, 5; Itin. Ant., 224, 2; Tab. Peut. 8, 3.
865. A. Rădulescu, Pontica, 8, 1975, p. 331-359. Al. Suceveanu, VEDR, p. 68-69, 105 şi 142. Asupra carierei d e piatră de la Cernavoda (Axiopolis), vezi Gr. Florescu, An. Dobr., 17, 1936, p. 33-46; A. Rădulescu,
Pontica, 5, 1972, p. 187-194.
866. B. Mitrea, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 598, nr. 54; R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 6, 1973, p. 354, nr.
104-111; A. Vertan, Repertoriul, p. 51-53.
.
867. CIL, 111, 1421416; ,,qui natus fuit Axiop[oli]". Al. Suceveanu, Iuliana Barnea, Dacia, N.S., 37, 1993,
p. 172-173, nu exclud ca Axiopolis să fi evoluat către statut municipal; Al. Suceveanu, Fântânele, p . 145.
868. D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 572-577, nr. 28-43; I. Barnea, DID, III, passim; IGLR, p. 203-210;
Pontica, 12, 1979, p . 230, nr. 5-19; 13, 1980, p . 349-354, nr. 119-165.
869. Gr. Florescu, BCMI, 17, 1924, p. 89 şi urm; JSM, V, nr. 1. Asupra guvernatorului L. Julius Statilius
Severus vezi Em. Doru ţi u-Boilă, SCJVA, 40, 1989, p. 334-338.
870. CIL, III, 7602 (Cernavoda); Gr. Florescu, op. cit., p. 88; ISM, V, nr. 2 (Seimeni).
871. M. Bă rbu l escu, A. Rădulesc u, Pontica, 24, 1991, p. 123-126. Vezi şi Pontica, 31, 1998, p. 123, n . 4048.
872. IGLR, p . 212-213; ISM, V, p. 21. Lis ta monumentelor, 1997, nr. 352 (sec. IV-VI).
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semnalate şi la Seimenii Mici873.
Pe malul de n ord al văii Siliştea au fost obser vate cinci puncte cu urme de vieţuire
din e poca romană, m ai însemnat fiind pu nctu l 3, unde pe o suprafaţă de cca. 1 h a s-a
constatat o locuire neîntreruptă din epoca Latene până în evu l mediu timpuriu874. Cu
acelaşi

prilej a fost cercetată şi valea Ţibrinu (latura de N), identificându-se şase puncte
locuite în epoca romană, plasate la distanţa de 250, 400 m şi 1,5 km , după cum în
apropiere de satul Ţibrinu s-au semnala t urmele unei alte aşezări, respectiv fragmen te
de tegulae, ola ne şi pietre de la vechile construcţii roman e (sec. III p. C hr.)875.
Periegezele care a u premers lucrările ca nalului Dunăre-Marea Neagră au dus la
identificarea mai multo r aşezări rurale, dezvoltarea acestora fiind în mod firesc lega tă
de vechiul drum dintre Axiopolis şi Tomis.
Astfel, la SE d e Cernavodă, în partea de Na şoselei, în dreptul km 2,250, pe un p latou din vestul car ierei d e lut, au fost găsite d iverse fragmente ceramice, inclu siv unul
de terra sigillata, dovadă a unei locuiri rom ane timpurii. N u d eparte de aici, la sud de
calea ferată Bucureşti-Consta nţa, pe ambele părţi ale unei văi deschise la km 3 de pe
şosea, a u apărut fragmente ceramice, ţigle şi pietre răzleţe (sec. II p. Chr. ?)876.
În raza comunei Ştefan cel Mare s-a u observat, de asemenea, urme de locuire din
diverse perioade, pe dealul „Bod aproste", dar mai ales p e „Dealul lupilor" (o bogată
aşezare romană, suprapusă de una d in feudalismul timpuriu), cât şi pe muchia d im,pre
sud a văii Carasu şi pe botul dealului A leca877.
La est de castru XX(VIII) s-a identificat o locu ire d in epocile La tene, romană şi feud al-timpurie; în pa rtea d e vest a văii Alivanta (la sud de castrul amintit) s-a înregistrat
o aşezare romană şi din perioada feudal-timpurie878.
Urmele romane timpurii de la Mircea Vodă, fără să lipsească879, nu sunt suficient
de concludente pentru a localiza aici staţia Tres Protomae, menţiona tă pe un stâlp milia r din a nul 134 p. Chr., la o distan ţă de 27 m.p. d e Tomis 880. Cum arătam mai sus,
loca litatea Tres Protomae poate să fie cău tată881 şi pe drumul litoralului (la Corbu ?),
deoarece nu avem nici un ind iciu asupra direcţiei în ca re se afla882, cu atât mai mult cu

873. TIR, L 35, p. 65: sta tuetă de bronz, monedă din Tomis şi ceramică din sec. IV-V!; în perimetrul
întregii locali tă ţi au fost semn ala ţi tumuli.
874. Periegeză întrep ri nsă de T. Papasima în aprilie 1989; idem, SAC 1983-1992, p. 120-121, nr. 279
(să pă tură de salvare în două dintre puncte).
875. E. Comşa, Materiale, 4, 1957, p. 326, nr. 3 (800 m de sat).
876. M. lrimia, Probleme de cercetare ... Repertoriu, p. 29-30, nr. 8, 9, 10 , mss. Lista obiectivelor de
interes arheologic aflate pe traseul autostradei Bucureşti- Constanţa, DMAS!, 1991, zona 2: ,,pe versantul estic
al văii ce se deschide la km 3 al canalului Du năre-Marea Neagră, aşezare romano-bi zanti nă" .
877. M. Irimia, op. cit., p. 31-32, nr.14 şi 15; idem, Pontica, 13, 1980, p. 75, n. 83; Lista ... , DMAS!, 1991,
zona 3-4.
878. M. Irimia, Probleme de cercetare ... Repertoriu, nr. 26 şi 26 bis. Lis ta ..., DMASI, 1991, zona 8.
879. SCIV, 2, 1951, 1, p. 170; Materiale, 4, 1957, p. 325-326, nr. 1; TIR, L 35, p. 51 . În perimetrul comunei
Mircea Vodă au fost observa ţi tumuli, vezi Lista monumentelor, 1997, nr. 300.
880. CIL, III, 7613; V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 581; R. Vulpe, DID, II, p. 137; ISM, II, nr. 53.
881. J. Weiss, Die Dobrudscha, p. 69, plasa Tres Protomae la Nicolae Bălcescu; cei mai mul ţi istorici
propun localizarea la Mircea Vodă, supra, n. 880; adaugă, TIR, L 35, p. 73; AL Suceveanu, VEDR, p. 69 şi fig.
1; idem, Fântănele, p. 146.
"' ·
882. A. Aricescu, Armata, p. 146-148; idem, Pontica, 8, 1975, p. 325-326.
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fortifica ţi a de la Mircea Vodă este ma i târzie883_
În zona de V a l ocalităţii Remus Opreanu au fost observc1ţi tumuli, densita tea
maximă fiind în punctul „La 40 movile", situat la circa 150 m V de localitate884_
Se cuvine să precizăm că apariţia în ultima vreme a unui stâlp miliar lc1 Medgidia,
câ t şi existenţa în acest loc a unui conventus c. R., poate negustori la origine885, s ubliniază însemnătatea drumului central dobrogean de la S spre N, dar posibil şi a celui
dintre Dunăre şi Mare.
Ne referim la a cei „c(ives) R (omani) c(onsisten tes) vic(o)J? Urb ... ': care închină un
altar pentru să nătatea împăratului Antoninus Pius şi a Caesar-ului Marcus Aurelius,
prin grija a doi săteni, poate m agistri în acel an, sat plasat la Medgidia886, deşi, asupra
localizări i a cestuia, se mai p oate încă discuta*.
Din raza localităţii Medgidia amintim atât aşeza rea identificată pe o suprafaţă de 23 ha, în faţa fabricii d e ciment, d e o parte şi de a lta a şoselei, cu o locuire îndelungată,
d in Latene până în feudalismul timpuriu887, cât şi o serie de d escoperiri ocazionale, un
tezaur d e denari imperiali (de la Nero la Antoninus Pius)888, alte monede romane şi
greceşti din sec. II-III p. Chr., ceramică şi obiecte diverse, unele din m orminte889_
Dacă localizarea salului I? Urb ... la Medgidia ar fi justificată de u rmele de acolo, nu
putem însă lămuri apa rtenenţa sa la vreunul din teritorii, vicus-ul putând să d epindă
tot atâ t Je bine şi de Tomis, a cărui influenţă în epoca roma nă era incomparabil mai
mare d ecât cea a cetăţii Axiopolis. Fig. 2.
Mai apropiate de Axiopolis sunt câteva aşezări rurale, identificate printr-o
periegeză între Izvorul Mare şi Cochirleni, pe o vale ce duce către Dunăre890, confirmate şi de cercetări recente. De la Izvorul Mare provine o monedă, p r obabil, de la
Antoninus Pius891; în margi nea d e nord a satului, în punctul „ La moa ră", a fos t observată o locuire întinsă, cu bogate urme ceramice romane şi getice, fragmen t de cornişă
de marmură, vaL·ă fragm entară de cu ptor, din sec. II-III p. Chr.; spre aşezare se
înd reaptă o condu ctă (sau existau linii paraiele de apeducte) din tuburi ceramice, apa
fiind captată în centrul actual al satului Izvorul Mare892_
Un asem enea apeduct a fost semnalat şi la aproximativ 800 m N de satul Veteranu
şi circa 2,5 km S de Peştera, fiind cercetat, printr-o săpătură de salvare, în an ul 1998893;

cât

883.

I. Barnea, DID, III, p. 64, 69, 103 şi 112 şi urm. Vezi şi Al. Barnea, în voi. Timpul istoriei. I. Memorie
Universitatea Bucureşti, Facultatea de lstorie, 1997, p. 162-166.
· 884. Lista ... , DMASI, 1991, zona 13.
885. J. Rouge, Recherches sur l'organisation du commerce m aritime en M editerranee sous l'Empire
Romain, Paris, 1966, p. 276. Pentru stâlpul miliar de la Medgidia, din perioada Tetrar hiei, supra, n . 275.
886. CIL, lII, 14441; Em. Doru ţiu-Boi lă, SCIV, 15, 1964, l , p. 132, nr. 4.
Infra, n. 332-334 şi 614-616 (cap. II).
887. M. Irimia, op. cit., p. 39, nr. 43; N. Ha rţuche, Pontica, 4, 1971, p. 252-257.
888. A Vertan, Pontica, 11, 1978, p . 227-234: ultimele m onede din a. 150-151; tezaurul a fost găsit la 300
m N-V de fosta !AS Medgidia, Ferma nr. 1, depus într-un vas autohton de epocă rom a nă, a lă turi d e material ceramic de aceeaşi factură şi fragmente de cerarnicâ romanâ.
889. M. lr imia, Pontica, 6, 1973, p. 35 şi u rm. Pontica, 8, 1975, p . 190. nr. 28, 1: sestertius Traianus.
Materiale inedite aflate la MINA Constanţa.
890. P. Haşotti, E. Mihail, Pontica, 16, 1983, p. 285-294, fig. l.
891. Ibidem, p . 285, nr. 2, se indică „marginea d e vest a satului".
892. C. Bâjenaru, I.C. Dob rinescu , Gh. Stoian, Pontica, 31, 1998, p. 234-235, nr. 2.
893. Ibidem, p. 227-234, nr. 1; p. 232.
şi pa trimoniu,
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conducta, din tuburi ceramice asa mblate cu var hidraulic şi acoperite de nisip fin,
aşezate pe un strat de nisip ş i uneori mortar, inclusiv un bazin de distribuţie dintr-un
bloc masiv de calcar, indică direcţia de scurgere a apei de la sud la nord. În zona satului
Veteranu, unde trebuie să se fi afla t caput aquae, s-au găsit câteva monede, un denar de
la Vespasianus şi emisiuni din sec. IV-VI. Pentru punctul terminus, ar fi de semnalat
fragmentele ceramice romane apărute la vest de fosta IAS Peştera, apeductul alimei,:itând o aşezare (sau o villa rustica?) aflată în zona de nord a satului Peştera894_
In câteva locuri s-au găsit fragmente ceramice geto-dacice, a lături de cele de factură
romană, d e exemplu la 500 m SE de sa tul Ivrinezu Mic, localitate d e unde provin fragmen te de râşniţe, o monedă romană din sec. II p . Chr., o coloană de calcar şi o placă a
Ca vaierului Trac895_
Urme d e locuire constatăm şi pe p la toul de la 1,8 km NNV de Ivrinezu Mic, în
cuprinsul căruia s-au găsjt fragmente ceramice din d iverse epocV inclusiv din cea
romană (sec. I-II p. Chr.). In vestu l fortificaţiei, în acest punct, s-a înregistrat o bogată
aşezare getică, suprapu să de una romană, din sec. I-II p. Chr., cu materiale întregi sau
întregibile: ceramică, o farfurie fragmen tară de bronz, o bază d e coloană din calcar; tot
de această aşezare trebuie să fi aparţinut şi punctul identificat la 400-500 m de fortificaţie896_ Deoarece nu poa te fi vorba de sate situate la distanţe atâ t de mici, ne a flăm,
mai degrabă, în faţa unei locuiri succesive, impuse de sistemul de exploatare a terenului agricol, problemă asupra că reia vom reveni mai jos.
Pe drumul dunărean, la Cochirleni, în afara unui d enar d in timpul lui Hadrian·,
semnalăm descoperiri de epocă romană în punctul „La Fântână", de lângă Dună re, şi
în p reajma pla ntaţii lor de viţă de vie din localitate.
La 2,5 km N de Rasova, la „Malul Roşu", s-a cercetat parţial o aşezare rura lă
ind elung locuită, evident şi în epoca romană, cum ne arată numeroase fragmente
ceramice şi un cuptor d in sec. II-III p. Chr., destinat ard erii vaselor sau obiectelor
mărunte, d e tipul circular cu platformă, a semănător cuptoarelor descoperite la Histria,
Teliţa, Dervent, cât şi o monedă tomitană din timpul lui Cordianus lII 897,

Rasova

'

Săpă turile

in terprinse la circa 3 km S~V de Rasova, ,,La Pescărie"/pe ma lul lacului
Baciu, în apropierea Dunării, au scos la iveală u n horreum d in epoca romană timpurie;
după fragmentele ceramice descoperite şi mai ales după seria de ţigle (şi olane) cu
ştampilele: LEG. V M(şi MA) (2 exemplare), LEG . XI CL. P.F. (8) şi LEG. I ITAL. (8),
apărute împreună898, se conturează id eea unei vexilaţii comune a celor trei legiuni
moesice899, pâ nă în 167 p. C hi:., detaşamente prezente în faza de început a aşezării,
când se vor fi construit şi alte obiective; lângă horreum se păstrează, de exemplu , o

E. Mihail, op. cit., p. 287, nr. 5.
de noi în colecţia ~ olii generale din Jvrinezu Mic. T. Papasima, A. Vertan, Pontica,
28-29, 1995- 1996, p. 272, nr. 2: Faustina, a. 161-176.
896. P. Haşotti, E. Mihail, op. cit., p. 289-291, nr. 17 şi 18. În zona Ivrinezu Mic su~t semnalaţi tumuli,
vezi Lis ta monumentelor, 1997, nr. 251.
Inv. 5546 MINAC.
897. M. lrimia, Pontica, 14, 1981, p. 239-241; Pontica, 7, 1974, p. 75-77, 130.
898. Săpă turi efectuate de Tr. Cliante în anii 1983-1985 (inedite). Idem, Raport la Sesiunea naţiona l ă d e
rapoarte arheologice, Alba Iulia, 1984.
899. Em. Doruţiu-Boi l ă, SCIVA, 41, 1990, 3-4, p. 261, n. 16.
894. P.

895.

Haşot ti,

Piesă văzută
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porţiune

de drum roman pietruit900.
de asem enea, apariţia în acest loc, în poziţie secundară, a unei importante
inscripţii la tine, plasată pe un m onumen t ridica t d in oridinul împă ratu lui Traianus în
anul 106 p . Chr., prin grija gu vernatorului provinciei L. Fabius Justus901, în tr-un
m om ent când efo rtur ile pentru con solidarea limes-ului scythic erau generale
(fig.36/ 1). Dealtfel, între m onedele d in sec. I-III descoperite în raza comunei Rasova,
m ai frecvente sunt cele emise de Traianus (4), celela lte fiind cun oscute în câte un exemplar902.
Si tuată într-u n vad lesnicios de trecere a fluviului, aşeza rea constitu ia în sec. II-III
punctu l cel mai scurt de legătură între Tropaeum Traiani şi Dunăre, ceea ce explică
influ enţa muni cipiulu i amin tit în zonă, cum ded u cem d in inscrip ţiile a doi foşti
du umviri, a pă rute la Rasova903 (fig. 35.1) şi Sacidava 904.
Castru l roma n târziu d e deasupra văii Caram ancea, aflat la 2,5 km E de sat, unde
au apărut i n scri pţii, cărămizi, cerami că, monede905, susţine ipoteza loca liză rii
flavianei la Rasova, fortifica ţie în care au fost cantonaţi milites nauclarii9:l6.
Notăm,

Sacidava şi împrejurimile
Apari ţia unui stâlp miJ;ar din tim p ul lui Decius, în partea d e SV a Rasovei, piesă pe
car e figurează I V m.p. (=5,916 km) de la Sacidava90? (fig. 36/2), a confirmat iden tificarea acestei localităţi (men ţionată şi într-o inscripţie din sec. al IV-lea p. Chr şi fireşte,
în izvoare) cu fortifica ţia ce la Muzait-Dunăreni908.
Cel mai vechi nivel d e viaţă d in ceta te este din sec. al II-iea p . Chr.909, fapt d ovedit
şi de că teva docu mente epigrafice, pe baza cărora putem preciza trupele care au
sta ţi onat în acest loc.
N e referim, mai întâi, la u n stâlp milia r di n vremea lu i Traian, descoperit la
Sacidava, cel mai vechi pâ nă acu m în regiune, pus de cohors IV Gallorum, care a executat, p robabil, porţiunea de drum din preajm a castrulu i, sub gu verna torul Q . Fabius

900. I nformaţii d e la Tr. Cliar.te, ca re ne-a pus la dis poziţie planurile să păturii.
901. A. Rădulescu, M. Bărbul csc u, Dacia, N.S., 25, 1980, p. 356-358, nr. 2.
902. Inv. 5913; 5912; 5914; 5911, MINAC; A. Vertan, G. ~ u sturca, Pontica, 16, 1983, p. 304, nr. 659: ses_tertius Traianus, a. 100; R. Ocheşea nu, Gh. Papuc, Pontica, 9, 1976, p. 231, nr. 625: sestertius Crisp ina, a. 180183; inv. 1251; 1275 MINAC.
903. Gh. Poenaru Bordea, NMESM, p. 107, 109, nr. 5. Tot de la Rasova, vezi A. Aricescu, Pontica, 7,
1974, p. 259 şi u rm. Lista monumentelor, 1997, nr. 340 (tumuli observaţ i în perimetrul comunei Rasova).
904. C. Scorpan, BAR, Inter. Ser., 88, 1980, p. 214, nr. 1 şi fig. 24.
905. TIR, L 35, p. 60 ş i 42. Între descoperiri le întâmplătoa re de la Rasova se numără şi un opaiţ italic
d in sec. I p . Chr. (C. k onornu, Opaiţe, p. 62, n r. 188) şi un pond de bronz (V. Barbu, Dacia, N.S., 9, 1965, p.
394, nr. 11).
906. Not. Dign. Or., XXXIX, 3, 20; A. Aricescu, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 302; IGLR, p . 200-203; M.
Zahariad e, Moesia Semnda, Scytllia şi Notitia Dignitatum, Bucureşti, 1988, p. 121-122.
907. A. Rădulescu, Revista Muzeelor, 1969, 4, p. 349-353.
908. N . Gostar, St. CI., 5, 1963, p. 299-313; A. Aricescu, op. cit., p. 297-301; ide m, Armata, p. 137-138;
IGLR, p. 196 şi urm., nr. 188-189; C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p . 267-269; idem, JRS, 71, 1981, p . 98-102; M.
Zaha riade, op . cit., p. 119-121.
909. C. Scorpan, Pontica, 5, 1972, p. 306-309, 315-316; Pontica, 6, 1973, p. 288 şi u rm; Pontica, 11, 1978,
p. 156 şi u rm. Asupra stratigrafiei de la Sacidava, vezi şi observaţiiie lui P. Diaconu, SCIVA, 31, 1980, 1, p .
123-130.
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Postuminus (103-105? p. Chr.)910. Cohorta este menţionată şi pe diploma militară din
105 p. C hr., aşadar, a p utut fi cantonată în această perioadă la Sacidava, ca apoi să fie
transfera tă

în a ltă parte911.
Mai sigură este însă prezenţa coh ortei I Cilicum la Sacidava, după cele două
inscripţii p u se acolo de militari în funcţiune - un trib(unus) coh(ortis) şi un s(ingularis)
c(onsularis) coh. I Cilicum - un altar dedicat de trupă Caesa r-u lui M. Iulius Philippus
în 245-246 p. Chr.912, câ t şi o ştampilă a unităţii913. Cohors I C ilicum, atesta tă în arm ata Moesiei Inferioare în sec. II-III p. Chr., a staţi onat, probabil, de la început la
Sacidava914, până către mijlocul sec. al III-iea, în tot acest interval detaşamentele sale
acţionând şi în alte locuri din provincie915.
Castrul găzduia d e timpuriu un corp auxiliar, care a intrat în sfera de influenţă a
leg. a V-a Macedonica, judecând după piatra funerară a unui m ilitar din această unitate apăru tă la Sacidava, funcţie de supr aveghere exercitată şi de celelelate d ouă legiu ni moesice, I Italica şi XI Claudia, ale că ror ştampile au fost descoperite în cetate916,
cum am vă zut ş i în apropiere, la Rasova.
Am insis ta t asupra acesto r problem e militare917, deoarece este firesc ca o parte a
veteranilor din trupe le menţionate să se fi sta bilit în t eritoriu l castrului, cum ara tă
unele docum ente epigrafice918, fără să-i excl udem, desigur, pe cei care a u servit în altă
parte919, după cum nu lipsesc nici colonişti civili sau cetf,ţeni romani de dată ma i
recentă, deopotrivă mentio naţi în inscripţiile de la Sacidava 920.
Asupra s tructurii p opulaţiei, incli.1siv a prezenţei autohtonilor, ne oprim în capitolul următor; până atun ci, semnalăm descoperirea la circa 7 km de Sacidava, la
Alimanu, a unui m ormânt,getic d e incineraţie. protejat de pietre m a ri, al că nii inventar era alcătui t d in tr-un ulcior-amforă roman şi trei vase lucrate cu mâna , u n u l prin
p rofil, suprafaţa lustruită şi motivul decora tiv (brâu simp lu în formă d e V inversa t, dispus pe umă rul vasu lui ) es te d e evidentă tradi ţi e La tene, ca şi cele d ouă oale-sac ornam en tate cu b râ u a lveolat la ni velu l umărului (fig . 37); mor mântul aparţinea foar te
probabil un ei necropole a u tohtone di n sec. II-Ul p. C hr.921, în p reajma căreia trebuie să
fi existat o aşezare rurală, situată nu departe de Sacidava.

910. A. Rădulescu , M. Bărbul esc u, op. cit., p. 353-356, nr. 1; pentru Q. Fabius Postuminus vezi B.E.
Thomasson, Laterculi praesidum, col. 131, nr. 67, a.: 103 (103/105?)
911. CIL, XVI, 50, (Moesia); 103 ş i 106 (Sy ria). A. Aricescu, A rmata, p. 68.
912. C. Scorpan, BAR, Intr. Ser., 88, 1980, p. 203-209, nr. 1-3; idem, JRS, 71, 1981, p. 98, nr. 2, citeşte
"s(ummus) c(urator) coh (ortis) I Cilicum".
913. Actes Ixe Congres ... Mamaia, p. 113, pi 27 şi p. 126.
914. CIL., XVI, 78 (d i p l omă din anul 134) ş i I. Venedikov, op. cit., p. 68 (din vremea lui Antoninus Pius);
A. Aricescu, op. cit., p. 78, n. 300, p. 80, n. 23 şip. 84; supra, n. 771.
915. D. Tudor, AUB, 5, 1956, p. 45 şi urm. A. Aricescu, op. cit., p. 57-59, 95, 100 etc. V. Yelkov, G.
Alexandrov în Actes d u IX c Congres international d'epigraphie grecque et latine, Sofia, 1987, p. 279-283

(anul 147, Montana).
916. C. Scorpan, BAR, lnt. Ser., 88, 1980, p. 209-210 şi fig. 12, 13; idem, Pontica, 10, 1977, p. 160-162, nr.
1, fig. 1-2.
917. Ibidem, p. 169-171, nr. 5 şi fig. 8 şi 9:,, ... Pias Pi(?) qu(i) burgarius (vixit) an(nis) L " şi alte propuneri
de l ectură a numelui (sec. III p. Chr.) . .
918. A. Aricescu, Pontica, 7, 1974, p. 259-263 (probabil din coh. IVGallorum).
919. C. Scorpan, BAR, lnt. Ser., 88, 1980, p. 209-213; Pontica,10, 1977, p. 166 şi urm., nr. 3 (?) şi 6.
920. Ibidem, p. 164 şi urm., nr. 2, 4, 7-8 etc.
921. C. Scorpan, Pontica, 7, 1974, p. 239-244. În perimetrul localităţii sunt observaţi tumuli, cf. Lis ta
monumentelor, 1997, nr. 31.
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Teritoriul tropaeens
Pe platoul din partea de vest a satu lui Adamclisi, locuit din vechime, se d ezvoltă,
în sec. Ta. Chr. - Ip. Chr., o aşezare getică922, distrusă cu prilejul puternicului conflict
desfăşurat în zona acestei localităţi, în primul război daco-roman923. De la Adamclisi
şi împrejurimi provine, dealtfel, un tezaur de 36 monede romane de argint, republicane şi imperiale, din sec. T (până în 80 p. Chr.)924_
Pe locul fostei aşezări geto-dacice, la circa 1,5 km SV de monumentul triumfal, inaugurat în anul 109 p. Ch r.925, se fondează un centru roman, ai cărui locuitori,
Traianenses Tropaeenses, pun deja în 116/ 11 7 p. Chr. o inscripţie în cinstea împăratu
lui victorios926. Deoarece în document nu se menţionează calitatea dedicanţilor, s-a
crezut că este vorba de locuitorii vicus-ului dezvoltat pe lângă castrul ridicat de Traian,
pentru paza monumentului şi a drum ului spre nord927 sau, dimpotrivă, după titulatura locuitorilor, nu s-a exclus s tatutul municipal iniţial al aşezării928.
Existenţa unei incinte timpurii la Tropaeum Traiani (din sec. II p. Chr.), surprinsă
pe latura de est a cetăţii, cât şi observaţiile fotogrametrice, au d us la conturara unui
p erimetru ini ţial al fortificaţiei, de cca. 250 x 150 m929, în zona centrală, un plan caracteristic oraşelor italo-romane, create după m odelul fortificaţiilor militare; acestei păreri
i se opune cea care susţi ne ridicarea încă de la început a unei cetăţi cu p la n tipic roman
(cardo şi decumanus), apropiată ca formă şi mărime de cea din sec. al IV-iea p. Chr. 930.
Lipsa unor un ităţi care să fi fost canto nate permanent în acest loc (sugerată şi de
absen ţa tegulae-Ior ştampilate)931, sprijină ideea că fundaţia lui Traian era ur municipiu932, su pravegheat de legiunile moesice. Ne referim la existenţa unei vexil aţii a Jeg.

922. V. Pârvan, BCMl, 4, 1911, p. 3. I. Bogdan-Că tăniciu, Al. Barnea, în Tropaeum Traiani, I, Cetatea,
1979, p. 35-45, 60, 179-1 82 şi 225. Pentru aşeza rea preromană de pe platoul de la E de cetate (sK
V-III a. Chr.) vezi CCA. Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 7, nr. 1, Vl; Campania 1999, Deva, 2000, p. 7, nr. 2,
CCAR Campania 2000, p.22-23, nr. 3 (sector Platou Est).
923. R. Vulpe, St. CI., 5, 1963, p. 223-247; 6, 1964, p. 205-232.
924. R. Oc heşea nu, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 91-97.
925. M. Sâmpetru, Tropaeum Traiani, II. Monumentele roman e, Bucu reşti, 1984 (bibliografia problemei).
926. CIL, III, 12470 (= Gr. Tocilescu, RlAF, IX, 1909, p . 33, nr. 48).
927 V. Pârvan, op. cit., p. 2-3; R. Vulpe, Studia Thracologica, 1976, p. 292-293. I. Barnea, Pontica, 10,
1977, p. 262; idem, în Tropaeum Traiani, I. Cetatea, p. 13 şi 227. Em. Popescu, op. cit., p. 187, 189-190.
928. Em. Doru ţiu-Boilă, Dacia, N.S., 22, 1978, p. 245-247. I. Bogdan-Că tăniciu, op. cit., p. 60-62. Al.
Suceveanu, ACRS, li, Berne, 1993, p. 14-15, pe baza insc ri pţiei descoperite la Rasova (supra, n. 903), care-l
Bucu reşt i,

aminteşte

pe Aelius Castus, d uumviralis, probabil de la Tropaeum Traiani; pe această epigrafă s-a ci tit
numele, păstra t fragmentar, al consulului din anul 114 - [Q(uintus) N]in(n)ius (Hasta) - ceea ce ar certifica
statutul municipal al a şezări i în vremea lui Traian. C. C. Petolescu, Pontica, 33-34, 2000-2001 (sub tipar),
crede că IDRE, II, nr. 335, redactată în termeni identici cu cea de la tropaeum, se referâ la întemeierea cetăţii,
care va fi primit cu această ocazie rangul de municipium.
929. I. Bogdan-Cătăniciu, op. cit., p . 47-62, în special fig. 32 şi 33. Eadem, în Ephemeris Napocensis,
Cluj-Napoca, 2, 1992, p . 193-206.
930. M. Mărgineanu-Cârstoiu, Dacia, N.S., 25, 1991, p. 271-288.
931. R. Vulpe, AAPh, Sofia, 1963, p. 143; Al. Suceveanu , VEDR, p. 72-73 (civitas).
932. Supra, n. 928. Ad a ugă, Gr. Tocilescu, op. cit., p. 35; I. Richmond, SClV, 19, 1968, 1, p. 27; Al.
Suceveanu, Fântânele, p. 151-152.
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I Ital(ica) şi V Ma(cedonica) 933, ca în final zona să intre în raza de acţiune a legiunii a
XI-a Claudia934.
Amplasarea favorabilă a aşezării, la întretăierea unor drumuri militare şi com erciale, care legau Dunărea de litoral sau străbă teau provincia de la S spre N, a dus la
dezvoltarea sa rapidă, dovadă că avea s tatut de municipium înainte de 170 p. Chr.935.
După puternicul atac costoboc din jurul acestui an, care a afectat şi municipiul
Tropaeum Traiani, se înregistrează, în epoca Severilor, o nouă etapă de înflorire a
oraşului, caracterizată prin refacerea incintei şi noi consfrucţii936 .
Din faza mun icipală cunoaştem atât ordo decurionum, cât şi o serie de magistraţi:
duumviri, duumviri quinquennales, aediles, quaestores'l37, un curator civitatis
C.\oytaTfi<;) în persoana lui T. Antonius Claudius Alphenus Arignotus938 şi alţii.
De notat, în acest sens, că organizarea romană se menţine in a doua jumătate a sec.
al III-lea p. Chr., din moment ce este atestat, în acest interval, atât „ordo spl[endi]dissima (sic) mun[ic(ipii)J Trop(aei)'.t:)39 cât şi un dec(urio) m(unicipii) T(ropaei) şi un
sac(erdosf)40
Putem vorbi deci pentru o perioadă destul de îndelungată, de un territorium
municipii Tropaei Traiani941, a cărui organizare ne rămâne din păcate necunoscută,
după cum numărul unităţilor administrative menţionate în zonă este extrem de redus.
În imediată apr·.)piere a oraşu lui, era · situată proprietatea senatorului roman L.
Aelius Marcianus, administrată de un villicus, Jachetav, poate intendentul unei parcele
d intr-o posesiune mai mare lucrată cu coloni942.
Tot în preajma cetăţii, a fost ridicaţ de către Protogenes, µo:ytaTp6:To<; , un lăcaş de
cult d edicat zeului p loilor ("Oµf3p 1µ0<;), între anii 236-238 p. Chr.943.
·
Conţinutul inscripţiei, cât şi semnificaţia lui µo:y10Tp6:To<; (magister viei) ne arată că
ne aflăm în faţa unei aşezări rurale conduse de un primar, ales, de această dat~, din
rândul elementelor greceşti stabilite în sat.
Cum nu departe de Adamclisi, la Urluia, întâlnim un alt µ o:y10Tp6:To<;944, nu ar fi

933. CIL, III, 14433: "Nept(uno) Aug(usto) sac(rum). Vexil(Jatio) Leg(ionis) l ltal(icae) M(oesicae) et V
Ma(cedonicae) D(acicae) Tropa[e]i (agens) ... ", caz în care vexilaţia nu a putut fi forma tă decât după 167 (cf.
A. Aricescu, Armata, p. 167). L. Petculescu propune lectura: M (= miliaria) şi O (= quingenaria), situaţi e în
care vexilaţia amintită ar fi putut sta ţiona la Tropaeum Traiani înaintea deta şării ei în Dacia. Vezi şi CIL,
142143; 12468, 1421410 (?)
.
.
934. CIL, Ill,7483, 1421416; 13736; Em. Popescu, St. CI., 6, 1964, p. 196; D, Ciurea, N. Gostar, Arh. Mold.,
6, 1969, p. 111, nr 1; Gh. Ştefan, Pontica, 7, 1974, p. 251-257; A. Aricescu, op. cit., p . 38, 89, 104 şi urm.
935. Em. Popescu, op. cit. , p. 185-203.
936. Tropaeum Traiani, I. Cetatea, p. 47 şi urm.
937 Em. Popescu , op. cit.; R. Vulpe, Studia T11racologica, 1976, p. 292. Al. Suceveanu, VEDR, p . 73, n.
532-537.
938. L. Robert, !s tras, I, 1934, 2, p. 216-220. D.M. Pippidi, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 552. C.C. Petolescu,
Dacia, N.S., 31, 1987, p . 161-164; idem, AUB (Istorie), 44, 1995, p. 13-16.
·939, CIL, III, 12461 (= 7484). Em. Popescu, op. cit., p. 200-201.
940. Al. Bamea, Pontica, 10, 1977, p. 350-354, nr. 2.
941. Denumirea târzie a oraşului era Civitas Tropaeensium-IGLR, nr. 170 (315-317 p. Chr.); vezi şi nr.
171 (de la începutul sec. al fV-lea): n1T6:>.1s Tpom1oiwv.
942. CIL, lll, 12463. A l. Suceveanu, op. cit., p. 188, n. 347.
943. Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 4, p 595-608, nr. 2.
944. IGR, I, nr. 596 (=AEM, 17, 1894, p. 113, nr. 59).
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exclu s că satul aminti t să fie chiar în raza acestei localităţi, de unde provin, d eopotrivă:
un baso relief d ionysiac de tradiţie clasică, greacă (de la mijlocul sec. al II-iea p. Chr.)945
un altar bacchic, de data aceasta, o copie rura]ă946, şi o statuetă de bronz cu
r eprezenta rea zeiţei Ven us 947.
Satul se afla pe drumul spre Durostorum; cu acest prilej reamintim că încrucişa rea
la Tropaeum Traiani a căilor de comunicaţie care veneau de la Tomis şi Callatis, cu
d rumul central d obrogean, şi legăturile ma i departe spre Dunăre, a u favorizat dezvoltmea unor aşezări rural e. De aceea, sunt frecvente descoperirile m on etare: d e exemplu, în a propiere de Urluia, la Crângu, a apărut r ecent o monedă romană d e bronz de
la Antoninus Pius948.
Pe d rumul spre vest, către Dunăre, se înscrie şi castrul de la Ion Corvin, semn a lat
pe la începutul secolului trecut949, d in păcate ră mas n ecercetat; posibil să fi fost aici un
loc însemn at, socotind după s tela funerară a unei femei di n By thinia5'50.
Nu d emult au fost observaţi d oi tumuli la cca . 1 km. N - NV de Băneasa şi alţi doi
la aproximativ 1,5 km . V, distanţa dintre tumulii perechi fiind cam de 500 m 951 .
Aprop ierea trupelor de pe limes care supravegheau Tropaeum Traiani şi J'egăturik
p er manente cu litoralul, expli că prezen ţa unor orientali în teritoriu l tropaeens Oa
Ur luia, Ion Corv in), cât şi in fluenţele răsăritene surprinse sub multiple forme.
În privin ţa arterei ru tiere dintre Dunăre şi litoral, în partea d e su d a Dobrogei,
notăm existen ţa a doi stâlpi miliari, la Crângu (fost Caraiman)952 şi Plop eni, precum şi
urmele d 2 drum antic de la Petroşa ni953_
N uma i astfel se explică numeroasele descoperiri di n estul şi sud -estul municipiului
Tropaeum Traiani, chia r dacă un ele piese prov in, mai degrabă, din această ceta te sau
din centrele de pe litoral.
Ne referim, de exemplu, la a ltaru! găsit la Pietreni, închina t lui Deus Invictus de
centurionul Annius Saturnim1s, din Jeg. XI Cla udia954, piesă transportată, prob abil,
din Tropaeum Traiani, unde a slujit ded icantul.
În schimb, monedele ro ma n e şi greceşti (Marcianopolis şi Tomis) găsite la
Pietreni955, p ot proveni dintr-o aşeza re sau necropo]ă956din raza loca lită ţii; aceeaşi
observa ţie a m face ş i în legă tură cu desco p eririle
monetare d e la Negreşti şi
Petroşani957, cât şi cu cele r ecente de la Dumbrăveni (.MarcianopoJis958; d ena ri din sec.

945.
946.
947.
948.
949

z. Covaccf, Pontica, 9, 1976,p. 190-192.
C. Scorpan, Reprezentări bacchice,

p. 45, nr. 13.
V. Barbu, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 387-389, nr. 2.
lnformatie G. Custurea, 1999.
V. Pârvan, U/metum, I, p. 580. TIR, L 35, p. 47. Harta descoperirilor, MINAC, punctele 75 şi 76 ş i
Usta monumentelor, 1997, nr. 239. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 153, n. 191.
950. G. Murnu, BCMI, 6, 1913, p. 110-111, nr. 22, fig. 18.
951. Periegeză întreprinsă de V. Lungu şi P. Ha şotti în martie 1989.
952. Gr. Tocilescu, Mss. 5132, f. 179, cf. TIR, L 35, p. 30.
953. V. Pârvan, op. cit., p. 579, n. 5.
954. CIL, III, 7483. E. Bujor, SC!V, 4, 1953, 1-4, p. 781-782. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 152 (ipotetic veteran).
955. Pontica, 8, 1975, p. 200-201, nr. 38: 1) denarius Septimius Severus, a. 109-202; 2) antoninianus
Gordianus IJJ, a. 243-244; nr. 3 şi 4) Marcianopolis - Septimius Severus; Elagabalus?; nr. 5) Tom is - Maxim us.
956. T. Papasima, Pontica, 20, 1987, p. 345-352 (mormânt de i nhum aţie din sec. III-IV p. Chr.). În
perimetrul comunei Pietreni au fost observaţi tumuli, Lista m onumentelor, 1997, nr. 332.
957. Pontica, 8, 1975, p. 191, nr. 33, 1: denarius Antoninus Pius, a. 159-160 (Negreşti). TIR, L 35, p. 57.
La Petroşani, intravilan ş i la E de sat, s-a identificat o aşeza re rura lă din sec. II-IV, vezi Lista m onum entelor,
1997, nr. 328.
958. Din vremea lui Caracalla şi Geta, vezi Pontica, 23, 1990, p. 229, nr. 67, 1.
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şi o monedă de bronz de la Traian)959, care ma rchează legăturile municipiului
Tropaeum Traiani cu centrele din provincie, dar şi ale satelor din teritoriu, antrenate
deop otrivă, în act i v ităţi comerciale.
În acelaşi spatiu de SE al ter itoriulu i tropaeens, notăm două eventua le a şezări, la
Conacu (fost Besiul), d e u nde cunoa ş tem o inscripţie în ch inată lui „Her]os
Dom[n us"960, cât şi în apropiere, la Independenţa, unde a apărut un basorelief a l
Cava lerului Trac, evid ent o operă locală (sec. II p. Chr.)961, două posibile dovezi ale
prezenţei autohtone în sate.
La Independenţa, în preajma fostei SMA, au fost observa ţi câţiva tumuli, unul
conţinâ nd un mormânt în lespezi de calcar, probabil, de inhumaţie, d in care au fost
recuperate câteva piese ceram ice di n sec. al lll-lea p. Chr.; din raza comunei provin şi
reliefuri ale Cava lerului Trac şi Dionysos962.
La Fântâna Mare (fostă Başpunar) s-au obser va t, în partea de V a localităţii, urmele
unei întinse a şezări rurale (ziduri, cera mică ) din perioada romană timpurie şi târ zie,
precum şi o necropolă tumulară din primele secole a le p. Chr. 963.
Este greu d e spu s dacă p iesele găsite la Fântâna Mare, cum ar fi o stelă fu nerară
dionysiacă964 sau un altar anepigraf cu reprezentarea bustului d efunctului aureolat,
de raporta t, eventual, la eschatologia l uno-solară965, p ot proveni din necropola aşeză rii
de acolo.
Spunem aceasta d eoarece, în cimitirul turcesc de la Fântâna Mare, au fost observate
mai multe monumente arhitectonice <coloane, baze de coloane, capitele, a rhitrave)966
aduse, fie din cetatea Tropaeum Traiani, situată la cca. 25 km NV, fie d in centrele de
pe liton.1967 .
Într-adevăr, în zonă, la Dumbrăveni968, Conacu969, Cred in ţa970, au ajuns unele
inscripţii din Tomis şi teritoriul acestuia.
Revenind la centrele mai apropiate d 2 Tropaeum Traiani, amintim mai întâi cariera
d e piatră de la Deleni, situa tă la numa'. 3,5 km ENE de monumen t, exploatată, cum
bine se ştie, pen tru rid icarea vestitului trofeu, iar în apropiere au fost semnalaţi
tumuli971.
Foarte aproape de oraş, spre sud, pe drumul spre Zaldapa, se dezvoltă aşezarea de

I-III

959. Monedele a u fo st identificate de G. C usturea în 1999 într-o colectie particulară. T. Papasima, C.
Chiriac, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 267-268, nr. 1: denarius Plautil/a, a. 204. Tot de la Dumbrăveni C.
Chiriac a identificat o moneda Nu m erianus, într-o co l ecţi e particulara din Constanta.
960. CIL, Ill, 7530; N . Ha m partumian, CCET, IV, p. 36, nr. 14, pi. XI, 14.
961. Gr. Florescu, Dacia, 5-6, 1935-1936, p . 431-432, nr. XI, fig . 11 .
962. M. lrim ia, Pontica, 20, 1987, p . 127-129 şi urm. C. Scorpa n, Cavalerul Tra c, p . 52-53, nr. 23.
963. Harta descoperirilor, pu nctele 147, 148. lnforma tie G h. Papuc, 1979. Lista m onumentelor, 1997, nr.
212.
964. Z . Covaccf, Pontica, 6, 1973, p. 111 -116, fig. 1.
965. z. Covacef, AL Barnea, Pontica, 6, 1973, p. 87-95, fig . 1 si 2.
966. Periegeză efcctută d e R. Ocheşea nu, G h. Papuc şi Al. S. Ştefan in anul 1971.
967. ISM, II, nr. 55 (Tomis). Z. Covacef, op. cit., p . 112, n. 9.
968. I. M icu, Ci lă t1za, p. 17, nr. 113.1.l. Russu, SCIV, 10, 1959, 1, p . 141, nr. 4.
969. AEM, 11, 1887, p. 65, nr. 136.
970. ! 5111, II, 150.
971 . A. Riidulcscu, Pontica, 5, 1972, p . 194 şi u rm ., pi. V-VII. TIR, L 35, p. 38. Lista moiwmentelor, 1997,
nr. 199.
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la Zorile, din cuprinsul căreia cunoaştem fragmente ceramice romane (la 2 km sud de
sat) şi monede972. De asemenea, a putut fi urmărit traseul apeductului de pe valea
$ipote-Zorile, una din conductele care aprovizionau Tropaeum Traiani cu apă; şi
într-un caz şi în altul, s-au observat în jurul izvoarelor captate staţiuni din epocile
La tene, romană şi medievală timpurie9n.
La N -V de Şipote, pe drumul spre Zor ile, se află u na din carierele însemnate ale
în afară de cea cunoscută de la Deleni974.
În sfârşit, dacă o reprezentare a lui Thanatos 975, găsită la Zorile, ar putea proveni
de acolo, în schimb, două inscripţii, din tre care una latină pusă de autorităţile municipale976, sunt aduse, evident, din cetatea Tropaeum Tra iani.
N u departe, spre SV, la Pădureni (=Nastradin), duumvirul Aelius Inserus închină
un a ltar lui JOM, probabil, pe p roprieta te a sa, în cuprinsul l ocali tăţii fiind semnala tă
o aşezare romană9n.
Tot astfel, bănuiam că Julii, atestaţi la Negureni, au fost proprietari în zonă; dealtfel, la sud d e comună, în pădure, s-a identificat o locuire de epocă romană, iar câţi va
tumuli din apropiere sunt situaţi astfel: doi tumuli aplatizaţi, la capătul dinspre
Băneasa al pădurii Negureni, al treilea, la circa 1,5 km de aceştia, păstrează înălţimea
de 5 m, iar al patrulea, la aproximativ 50 m de capătul vestic al pă durii amintite978.
Observaţiile de suprafaţă, la 1,5 km nord de Dobromiru din Deal, au dus la identificarea unei cariere de piatră979, după cum nu lipsesc urme de locuire din epoca
romană în apropiere, la Dobromiru din Vale980. Ne referim la o întinsă c1şezare romană
timpurie, sitmită la 1,5 km V de Dobromi ru, că t şi la punctele razleţe de locuire, probabil tot din perioada romi'lnă, aflate la 500 m, pe cealaltă parte a văii Stâna; în zonă
sunt vizibili mai mulţi tumuli, unii de mari dimensiuni981.
Apariţia li'l Lespezi, în cuprinsul unei i'lşezări, a unor monede :omane din sec. I p.
Chr. (Nero, Titus) şi II p. Chr. - Tomis (Hadrianus) 982 -, cât şi frecvenţa descoperirilor
din sec. IV-VI p. Chr.983, ne c1trag atenţia, din nou, asupra circulaţiei monetare în teritor iul tropaeens.
Într-adevăr, alte moned e, găsite la vest şi nord de Tropaeum Traiani, punctează, de .
această dată, legături le municipiului cu centrele de la Dunăre. Ne referim la u n

cetăţii,

972. Ibidem, p. 79 (Zorile); Pontica, 8, 1975, p. 203, nr. 48, 1: Aspendus (Pamphylia)-Macrinus (Şi pote).
. Adaugă, Antoninus Pius, AE, tot de la Şipote, in formaţie G. Custurea (1999).
973. V. Pârva n, Tropaeum, p. 164; Ulmetum, I, p. 579, nr. 4. AL S. Ştefan, BMI, 41, 1972, p. 43-53. M.
lrimia, Pontica, 13, 1980, p. 105, 18. Harta descoperirilor, punctul 86. AL Barnea, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 296;
SC!VA, 47, 1976, 4, p. 421, nr. 1 (apeductul de la Şipote). Idem, CCA, 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 119-120,
b; CCA Campania 1996, p. 2, nr. 1.
974. I. Barnea, Tropaeum Traiani, I. Cetatea, p. 23.
975. z. Covacef, Peuce, 6, 1977, p. 194, pl. III a, b.
976. CIL, 111, 7484; Em. Popescu, op. cit., p. 201; AEM, 1894, 17, p. 113, nr. 60.
977. CIL, 111, 12466. TIR, L 35, p 57. Lista monumentelor, 1997, nr 325.
978. CIL, III, 7482 (fost Karamlâc). Harta descoperirilor, punctul 74. Periegeză T. Papasima, G.
Custurea, martie 1989.
979. A Rădu lescu, op. cit., p. 195.
980. G. Murnu, op. cit., p. 109, nr. 20 (fost Carabac). Harta descoperirilor, punctul 85.
981. Peri egeză efectuată de C. Chera ş i O. Bounegru, martie 1989.
982. Pontica, 8, 1975, p. 188, nr 24, 1-3. Vezi şi TIR, L 35, p. 77 s.v. Valea Rea.
983. Pontica, 5, 1972, p. 474-475; 6, 1973, p. 370; 7, 1974, p. 396-397, p. 406-410. O locuire sporad i că de
epocă romană a fost identifica tă la 1 km de Lespezi, de că tre A Murat şi G. Custurea.
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a ntoninian emis d e Gordian us III, apă ru t la Făurei (Băneasa )984, poa te din cuprinsul
u neia din tre aşeză rile existente în zonă985, cât m ai ales la o d escoperire mai recentă de
la Abrud (ju d. Constanţa) . Este vorba de un tezaur m onetar, găsit întâmplător în anul
1982 la Abrud , care co nţin e 2060 m onede (1850 denari imperia li, 209 antoninieni şi 1
drahmă) emise începând cu Vespasian us (cea mai veche este d in anul 69-70) şi până la
Volusianus (ultima, din 252 p. Chr.), m ai numeroaee fiind m onedele din timp u l
împăra ţilor Severi. Descoperirea contribuie la cunoaşterea circulaţiei monetare şi a
structurii numerarului pe piaţa mu nicipiului Tropaeum Traiani şi ma rchează, alătu ri
de alte izvoare din Dob rogea, m omentu l de criză de la m ijlocu l sec. al III-iea p. Chr.986.
Tezau rul a fost ascuns, aşad ar, după 252 p . Chr., ca urmare a atacurilor carpo-gotice
d in d eceniul şase al sec. al III-iea, ca re au afectat, deopotrivă, m unicipiul Tropaeum
Traiani ş i s~tele din jur.
Abrudul, situa t nu dep ar te de nordul oraşului (dova dă că ajunge aici o inscripţie
pusă de duumviri quinquennales din 216 p. Chr.)987, se afla pe drumul cel mai scur t
d e legătură dintre Tropaeum Traiani şi Dunăre (Rasova); în perimetrul locali tăţii
Abrud, se exploata, se pare, o a ltă carieră988 şi recent s-au înregistrat, la est de sat,
câ teva porţiuni de apeducte roman e şi u rm ele unei aşeză ri din sec. II-VJ989 .
N u avem nici un ind iciu privind întinderea teritoriului tropaeens; de asemenea,
chia r nu mărul autono m iilor rurale atesta te este extrem de redus: vicus-ul grecizat de
la Urluia, identificat pe baza inscripţiei p use d e rr.agistratul său, un fundus exceptus al
senatorului L. Aelius Marcianus şi câteva p resupuse villae (la Pădureni, Negureni,
Pietreni?), fă ră ca prop rietăţile să fie nominalizate.
Acestora li se adaugă o valoroasă informaţie privind existenţa unui prir ceps, în
inscripţia descoperită la Floriile (fost Baccuiusu)990, asupra căreia vrem să stăru im mai
jos.
Aşa cu m am văzut în Scythia Minor, în teritor iul ca pidavens (la Ulmetum şi
Seimeni) şi cum s-a observa t în alte locuri din imperiu (Africa) 991, principes obţi neau
adeseori cetă ţenia roma nă împreună cu fa milii le lor şi ocupau diferite d~mnităţi.
În caz ul de faţă, originea tracă o. p rincipelui este evidentă; acesta va fi fost şeful unei
unităţi neromane, poate conducătorul cetă ţii peregrine d in apropiere - cil'itas
A usdecensium, fiind în a cest caz un princeps gentis, devenit princeps civitatis, in

984. R. Ocheseanu, Gh. Papuc, Pontica, 7, 1974, p. 397, nr. 255; Pontica, 8, 1975, p. 186-187, nr. 17, 1, a.
240 e.n .
985. La j u măta tea dista nţei d intre Băneasa şi Dob romiru Va le a fost i den tifica tă o aşezare î nti nsă, d e
unde s-au recuperat cioburi elenistice, getice şi romane, de că tre V. Lu ngu şi P. Hasotti, in anul 1989. În
intravila nul comu nei Băneasa, s-a semnala t o aşeza re rurală de epocă romană (sec. li-III), iar în perimetrul
agricol al comunei, tumuli, cf. Lista monumen telor, 1997, nr. 37 ş i 39.
986. Cf. A. Vcrtan, Pontica, 32, 1999, p. 127, nr. 1. A. Verta n, E. Petac, Pontica, 33-34, 2000-2001 (sub
tipar): drahma este em i să de Caesarea Cappadociei pentru Septimius Severus.
987. CIL, III, 12465; Em. Popescu, op. cit., 187-189 şi 196, n. 54.
988. G. Murnu., AARMSI, 36, 1913, p. 421; TIR, L 35, p. 21.
989. Cf. Al. Barnea, SCIVA, 47, 1996, 4, p. 421, nr. 1; idem, SCJV A, 49, 1998, 3-4, p . 292, se mnalează în
marginea d in amonte a satu lui, ziduri frag me nta re de calcar legate cu pământ , fragmente de cera mică
romană (sec. ll-VI} şi med i eva l ă timp urie. A fost observată o aşezare roma nă (sec. 1-VI) ş i la Haţeg, în zona
canalului de irigatii, în apropierea ş.i pe malurile lacului .Baciu, cf. Lista monumentelor, 1997, nr. 230.
990. CIL, l!I, 7481; Em. Popescu, St. CI., 9, 1967, p . 189. La Floriile, în intravila n şi în pa rtea d e S-V a satului, s-a identificat o aşezare rura l ă d in sec. 1-Vl p. Chr., vezi Lista monumentelor, 1997, nr. 214.
991. T. Kotula, Eos, 55, 1965, 2, p. 347-365; W. $eston, M. Eu zennat, CRAI, 1971, 3, p . 468-490 (Tabula

Banasitana).
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cadrul procesului de urbanizare a provinciei, structura tribală transformându-se în
una cvasimunicipală992 .
Spunem aceasta, deoarece nu departe de aici, la Cetatea (fostă Azarlâc), a fost localizată ipotetic civitas Ausdecensium 993, comunitatea unui trib, probabil sud-tracic,
dacă inscripţia care o aminteş te provine într-adevăr din această localitate994.
La fel ca pe bessi şi lai, îi vedem pe ausdecensi într-o situaţie privilegiată, de
rezolvarea c~nflictului lor cu dacii se ocupă însuşi guvernatorul provinciei, Helvius
Pertinax (177-178 p. Chr.) . El acţionează prin Anternius Antoninus, tribunus cohortis I
Cilicum (fiind p rima hotărnicie din Dobrogea făcută manu militan)995, iar stâlpii de
hotar (termini) sunt puşi de doi specialişti, conform actelor cetăţii996_
Aşezarea, asemănătoare celorlalte civitates rurale din provincie997, reprezenta în
realitate un district autonom, probabil de dimensiuni mai mici, cu hotarele precis
delimitate şi magistraţi proprii, în frunte eventual cu un princeps civitatis, teritoriu
supus însă unei taxe faţă de autoritătile romane.
Ipoteza este susţinută de atestarea, într-un spaţiu relativ restrâns, a doi principes;
ne referim, în afară de cel amintit mai sus de la Floriile, la Antonius Zinenis, tot trac de
origine, menţionat pe o inscripţie apărută nu departe de Cetatea, spre sud, la
Fundeni998.
Revenind la documen tu l epigrafie comentat mai sus, el ne oferă o ştire preţioasă,
amintindu-i pe dacii intraţi în teritoriul ausdecens, rezoluţia guvernatorulw a ră tând
clar că aceştia sunt da tori să iasă dincolo de semnele de hotar.
Este greu de precizat dacă este vorba de dacii aduşi de Ti. Plautius Silvanus
Aelianus 999, sau , mai degrabă, de unii pătrunşi mai recent, într-un moment de nesiguranţă, cum a fost invazia r::ostobocă sau războa iele m arcomanice, după cum nu este
exclus ca cei intraţi în conflict cu ausdecensii să fi fo.;t geţi localnici, numiţi daci în
inscripţie 1 000 (potrivit unei generalizări bine cunoscute).
N u ştim, de asemenea, cum a evoluat ci vi tas Ausdecensium, dacă, prin analogie cu
alte civitates 1001, a supravieţui t sub această formă, păstrând u-şi organiza rea cvasimu992. Cf. Al. Avram, SCIVA, 35, 1984, 2, 159-160, n. 16-24 şip. 163. Vezi şi V. Pârva n, Tropaer1m, p. 25.
993. Al. Suceveanu, Historia Urbana, 1993/2, t. I, p. 138-139, p lecând de la coordonatele date de
Ptolemcu , JII, 10, 6, nu exclude ca Oausdava (=? Ci vitas Ausdecensium), să se localizeze mult spre sud-vest
de Cetatea.
994. CIL, III, 144372; D. Tudor, AUB, Ist., 5, 1956, p. 49-57. G. G. Mateescu, BCMI, 9, 1916, p. 38-42; R.
Vu lpe, DTD, II, p. 164·165. După sondajul p racticat în cetatea „Azarlâc" aceasta pare a fi med ieva lă (sec. XIII·
XIV); în schimb, în perimetrul l oca li tăţ ii Cetatea, în punctul „La cişmea", s-a identificat o aşezare romană
din sec. IJ.111 (in formaţi e Gh. Papuc, autorul sondajului); vezi şi Lista monumentelor, 1997, nr. 74 şi 74 a
(anexa).
995. Al. Suceveanu, Peuce, 6, 1977, p. 152-153.
996. D. Tudor, op. cit., citeşte act(a) c(ivitatis). Tot astfel, CC. Petolescu, IDRE, II, nr. 338. AL Barnea,
ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 221 citeşte act(or) c(ivitatis), dovadă că aşezarea loca lă era organizată deja în
manieră romană.

997. B. Gerov considera civitas o uniune de viei şi pagi pe teritoriul afectat acestui trib (infra, n. 676,
cap. II). D. Tudor, op. cit., p. 45-47, civitas peregrina; Al. Suceveanu, VEDR, p. 74·75, ci vi tas stipen diaria, fă ră
a exclude originea locală a ausdecensilor; R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 103: ,,civitas peregrina, probabil
stipendiaria".
998. CIL, III, 14210 (Sa ragea-Fundeni? astăzi în Bulgaria); V. Pârvan, Ulmetum, I, p . 589.
999. D.M. Pippidi, ContribuţiP., p. 302-310.
1000. R. Vulpe, loc. cit.; N. Gostar, BUCS, 1, 1956, 1-2, p. 195 (costoboci)?
1001. A. M6csy, Historia, 6, 1957, 4, p. 488-489.
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nici pa lă a teritoriului până la Diocletian, sau a evoluat chiar către o autonomie de drept
roman, din moment ce în perimetrul locali tăţii Cetatea se cunoaşte o fortificaţiel002.

Sud-vestul Dobrogei
Revenind la linia Dunării, nu ne vom oprî asupra cetăţi lor din colţul de SV al
Dobrogei, care aparţin perioadei romano-bizantinel003, decât în măsura în care avem
atestată o locuire mai timpurie, din sec. 1-lll p. Chr.
Astfel, în aşezarea de la Dunăreni (Mârlea nu), cunoaştem doar câteva descoperiri
izolate, printre care o placă cu reprezenta rea Cavalerului Trac 1004, o sta tuetă cu imaginea lui Thanatos, un basorelief al lui Mercur, monede din sec. II-IV şi altele1005. La
Viile (Beilic) s-a descoperi t un tezaur monetar d e argint d in timpul lui Augustus 1006;
dealtfel, la 1 km NV de satul Viile, s-a identificat o aşezare romană şi romano-bizantină d estul de întinsă 1007.
Pe baza diplomei militare de la Oltina, emisă în anul 99 p. Chr., pentru infanteristul M. Antonius Rufus (originar din Abrittus ), din cohors II Gallorum 1008, d educem
că un itatea a staţionat aici, până la plecarea sa în Dacia (după 112 p. Chr.)1009, deşi ştiri
despre Altinum apar abia în sec. a l IV-iea p. Chr. (milites nauclarii Altinenses) 1010.
Notăm câteva descoperiri monetare mai timpurii: un denar d e la Galba (68-69 p.
Chr.) găsit la Oltina 1011 şi tezaurul de monede imperiale, apărut în apropiere, la
Strunga, cu piese d e la Septirrius Severus la Theodosius I (379-395 p. Chr.)1012, .m ai
pu ţine însă din sec. al III-iea p. Chr., d oar 14 monede până la Diocletian.
O locuire antică foarte dispersată a fos t observată de curând la 2,5 km SE de Oltina,
iar la 1,5 - 2 km NE de satul Ră zoarele, p e câte un promontoriu, de o p arte şi de a lta a
vă ii Beilicului, s-au identificat două aşeză ri de epocă romană, una mai mare, iar cea de
a doua locuită doar sporadic, iar între Oltina şi Ră zoarele, două a liniamen·te de

1002. Pontica, 6, 1973, p. 370, nr. 189 (Valens). Harta descoperirilor, punctul 150. Vezi ş i supra n. 994,
unde se propune o datare med ievală a forti fica ţiei.
1003. A. Aricescu, Dacia, N. S., 14, 1970, p . 297-309. R. Vulpe, Pontica, 5, 1972, p . 205-221. M. Zahariad e,
Moesia Secunda, Scytl1ia şi Notitia Dig nitatum, Buc ureş ti, 1988, passim.
1004. C. Scorpan, Cavalerul Trac, p. 55, nr. 24.
1005. A. Rădulescu, M. Davidescu , Materiale, 5, 1959, p . 757, fi g. 2/2. TIR, L 35, p. 40. A. Vertan, G.
Cus turea, Pontica, 25, 1992, p. 388, nr. 1443: sesterthis Antoninus Pius.
1006. R. Och eşea nu , Gh. Papuc, BSNR, 1983-1985, p. 127-141.
1007. Periegeză C. Chera, O. Bounegru, 1989; TIR, L 35, p. 26 (s.v. Beilic). Periegeză Tr. Cliante, 1982,
anexa, punctele 32 şi 43. Adaugă, fragmente sporadice romane la 1,5 km 5-E de satul Viile, cf. M. Irimia,
Pontica, 24, 1991, p . 11 7, n. 50.
1008. CIL, XVI, 44. A. Aricescu, Arma ta, p . 66 şi 89, presupunea că aceas tă unitate - coliors II Gallorum
- a fost cantonată d e Traian la Sacidava şi a s taţionat acolo pănă la plecarea în Dacia, după anul 112 p . Chr.
1009. CIL, XVI, 50 şi 58.
1010. Not. Dig n . Or., XL, 28; Procopius, De aed., IV, 11, 20; TIR, L 35, p. 22; IGLR, p. 195; M. Zahariade,
op. cit., p. 119; M. Irim ia, Pontica, 1, 1968, p. 379-407.
1011. Gh. Poenaru Bordea, SCN, 4, 1968, p 399, nr. 9.
1012. O. Iliescu, SCN, 2, 1958, p. 453, nr. 10.
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tumulil013_
Materiale romane timpurii întâlnim şi la Satu Nou, în punctul „La Vâlcea", unde au
din sec. Ip. Chr. şi fragmente de vase romane diversel014; din raza
loca lităţii p rovin un basorelief bacchic1015 şi monede romane imperiale de la Tiberius,
Traianus, Faustina I şi II 1016, după cum, pe dealurile Văratec şi Siliştea, a fost semnalată o aşezare romană1017_
Din zona cetăţii romano-bizantine de la Izvoa rele (Pârjoaia), unde se localizează
Sucidava moesică101 8, printre numeroase alte descoperiri, au fost semnalate şi două
ţigle ştampilate, aparţinând leg. V Macedonica 1019, unitate care a supravegheat pe
linia Dunării, spre sud, fie singură, fie, mai exact, în vexilaţii cu celelalte legiuni din
prov incie.
Aşezarea de la Izv oarele a intrat, în final, în zona de influenţă a legiunii a XI-a
Claudia, cum ne dovedesc două fragmente ştampilate de ţiglă şi cărămidă, pe care figurează un nume necunoscut al legiunii de la Durostorum, Pontica 1020, căpătat, probabil, ca urmare a extinderii zonei sale de influenţă spre nord-estul provinciei, inclusiv pe litoral, înainte de reformele lui Diocletian 1021 _
Mai adăugăm, apoi, even tualitatea staţionării cohortei II Chalcidenorum sagittariorum la Izvoa rele (sau Gura Canliei), pe baza a două fragmente de ţigle ştampilate
găsite în aceste locuri, datând din anii 99-154 p. Chr., când este atestată form.1ţiunea în
diplomele milita re din provincie1022; tot de la Sucidava, provine o căn'tmidă cu
ştampila altei cohorte1023_
Între numeroasele descoperiri din perimetrul cetăţii de la Izvoarele, cele mai multe
din epoca romano-bizantint,1024, nu lipsesc unele mai timpurii, p rintre care fibule1 025,
m onede1026, statuete de bronz1027, plăci votive, reprezentări scu lptura!e1028 ~i altele,

apărut două opaiţe

1013. Periegeză C. Chera ş1 O. Bounegru, martie 1989: tumuli la 1 km SV de satul Strunga, 1 km V şi 1
km SV de Răzoa re le. Recent, din raza acestei di n urmă localităţi, au fost semnalate monede tomitane d in sec.
III p. Chr. ( inform aţie G. Custurea, 1999). Tumuli a u fost observaţi ş i la li pniţa, vezi Lista monumentelor,
1997, nr. 259.
1014. B. Mitrea, Materiale, 6, 1959, p . 591.
1015. z. Covacef, Pontica, 3, 1970, p . 223-227, fig. 1. Adaugă, un grifon de bronz, găsit la Satu Nou Oltina, cf. V.H. Baumann, Pontica, 24, 1991, p. 248, n. 3, p. 250, fig. 2 şip. 264.
1016. R. Ocheş eanu, Gh. Papuc, Pontica, 9, 1976, p. 218, nr. 524-526. lnv. 5901 MINAC.
· 1017. M. lrimia, N. Conovici, Thraco-Dacica, 10, 1-2, 1989, p . 115, n. 3 şi fig. 1.
1018. P. Diaconu, BOR, 81, 1963, 5-6, p. 548-550; TIR, L 35, p. 69 şi 47; IGLR, p. 189; M. lrimia, Pontica,
18, 1985, p. 141, n. 3; M. Zahariade, op. cit., p. 11 7-119.
1019. M. lrimia, op. cit., p. 151-156 ş i fig. 1/3, 2/1, 3/3 şi 4.
1020. Ibidem, p. 141-156, fig. 1/1 şi 4; fig. 3/1 ş i 2.
1021. A. Aricescu, Pontica, 1O, 1977, p. 179-188. C. C. Petolescu, SCIVA, 40, 1989, 2, p. 167. O. Bounegru,
M. Zahariade, Les forces navales du Bas-Danube, p. 14-15.
1022. M. Irimia, Pontica, 21-22., 1988-1989, p. 113-121; CIL, XVI, 45, 78, 106; A. Aricescu, Armata, p. 65,
85, 105.
1023. A. Rădulescu, Pontica, 6, 1973, p. 131. A. Aricescu, op. cit., p. 63 şi 100: co(hors I) C(Ja udia) v(eterana) S(ugabrorum) sau S(ygabrorum).
1024. S upra, n. 1018. V. C ulică, Pontica, 2, 1969, p. 355-371 şi în numeroase alte locuri.
1025. FI. Curta, Dacia, N.S., 36, 1992, p. 37-97.
1026. A. Vertan, G. Custurea, Pon tica, 15, 1982, p. 277, nr. 433-434; Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 373, nr.
1195-1196; Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 316, nr. 1581; Pontica, 30, 1997, p. 380, nr. 1754.
1027. V. Culică, Cr. Muşeţeanu, SCIVA, 20, 1979, 3, p. 445-451.
1028. V. Culică, SCIVA, 31, 1980, 3, p. 463-472.
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dovadă a importanţei acestui centru 1029, cunoscut suficient în sec. a l Ill-lea p. Chr.; d in
m oment ce într-o inscripţie d e la Durostorum se notează că Aurelian i-a învins pe
carpi, ,,in ter Ca ]rsium et Suci[davam" 1030, cetă ţi care par a fi avut o evoluţie
asemănătoare1031.
Printre putinele aşeză ri rurale investigate în ultimii ani, se numără şi cea d e la Gura
Canliei, unde s-a constatat o locuire succesivă, din Hallstatt-ul mijlociu până în feudalismul timpuriu 1032_
Nivelului roman timpuriu îi aparţin urmele unor locuinţe de suprafa ţă, cuptoare
ceramice1033 şi mai ales, o mare cantitate de vase romane: farfurii, castroane, că niţe,
străchini, opaiţe, fra gmente de ulcioare şi amfo re. Alături de acestea s-a găsit şi ceramică getică, printre exemplarele întregite, o oală-borcan lucrată cu mâna, cu brâu alveolat p e umăr, de formă tradiţionalăl034, întâlnită în complexele d aco-romane din sec.
11-UI p. Chr., din Moesia Inferior (Alimanu, Enisala)1035 şi din Dacia 1036_
Cele câteva m onede imperiale găsite la Gura Canliei, un sesterţ din anul 97 p. Chr.
şi doi d enari din vrem ea lui Marcus Aurelius Caesar, cât şi cără mizile şi ţiglele cu
şta mpile LEG XI CL P F(sec. al II-iea - începutul sec. a l III-iea p. Chr.)1037, încadrează
cronologic stratul roman timpuriu. Dealtfel, alte descoperiri monetare din zona
localităţii Canlia şi anume, m onede imperiale din vremea lui Traianus, Faustina I şi II,
din- Nicopolis ad Jstrum (Septimius Severus) şi Nicaea (Severus Alexander), confirmă
observaţiile de la Gura Canliei1038_
Într -o aşezare situa tă nu departe de Durostorum, cum este aceasta, este firesc să se
fi stabilit unii veterani şi cetăţeni romani, d e exemplu , C. Domitius Valens, care înch i nă
un altar lui Cautes 1039 sau cei care au pus o inscri pţie pentru Gordianus III, găsit., la
Crnlia 1040, localitate unde s-au semnalat cuptoare d e ar,, ceramică, monede rom ane şi
alte obiecte antice1041 _

1029. Idem, Pontica, 8, 1975, p. 215-262; 9, 1976, p. 115-133; 12, 1979, p. 145-149. O. Bounegru, Istros, 4,
1985, p . 145, nr. 25, bazat pe numeroasele plumburi comerciale publicate, unele d in sec. II-III p. Chr., nu
exclude ca la Izvoarele să fi existat un b irou vamal.
1030. CIL, III, 12456; R. Vulpe, OJO, II, p. 273-274. A. Aricescu, Armata, p. 153, propunea lectura ,, ...
inter [Que]rsium et Sucid[avam].
1031. Al. Sucevenu, Fântânele, p. 147.
1032. M. lrimia, Pontica, 14, 1981, p. 67-119; idem, Materiale, 16, Vaslui, 1982 (1986), p . 67-71.
1033. D. Văkeanu, SCIV, 13, 1962, 1, p. 141-145.
1034. l.H .Crişan, Ceramica daco-getică . Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1963, p . 162-163 şi
fig. 76.
1035. M. Babeş, SCIV, 22, 1971, 1, p. 25-27 şi 30-31, fig. 6/1, 2-3; 7/ 1, 2, 4; 8/2.
1036. D. Protase, Dacia, N.S., 13, 1969, p. 301-302, fig. 9/2 (Soporu d e Câmpie); idem, Apulum, 7/ 1,
1968, p . 232-234, fi g. 3 şi 4 (Ocna Sibiului) etc.
1037. Cf. M. Irimia, op. cit., p. 98-114; idem, Materiale, 15, Braşov, 1981, (Bucureşti, 1983), p . 167. Idem,
Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 115-121 (ţiglă cu ştampi l a: ,,[COH(ORS)?J II C[HALCIDENORUM SAGITTARIORUM?J". O. Vâlceanu, SCIVA, 13, 1962, 1, p. 114, fig. 3. M. Bă rbulescu, R. Ocheşea nu , Pontica, 23, 1990,
p. 230, nr. 71, 1; 71 a, 1, 2.
1038. In v. 46104; 46540; 46566; 46565, 46103 MINAC. Adaugâ, as Traianus şi dupondius Faustina, m oned e aflate în colecţia Şco lii d in Canlia.
1039. M. Bărbulescu-Munteanu, A. Rădulescu, Pontica, 14, 1981, p . 162-165, nr. 2.
1040. D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 594, nr. 70.
1041. Al. Suceveanu, VEOR, p. 143, nr. 432-433. TIR, L 35, p . 29. Obiectele pot proveni şi d in a şeza rea
fortificată romană afla tă la circa 200 m SSE de „Gura Canliei".
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Pe panta d inspre Valea Canliei a Dealului Ghivizlicu Mare, o săpătură de salvare a
dus de dezvelirea urmelor câto rva morminte, dintr-o necropolă plană de incineraţie
din sec. al II-iea p. Chr.1042_
Nu departe de aici, între Canlia şi Păcuiul lui Soare, ,,La Plantaţie", în cuprinsul
unei aşezări romane, s-a descoperit un tezaur m onetar compus d in 488 piese r omane
de argint, de la Commodus la Philippus I 1043, şi o mică cantitate de monede coloniale1044, tezaurul fiind îngropat ca urmare a ra idurilor gotice repetate d e la mijlocul
sec. a l III-iea1045.
Tot pe m alul Dunării, la Dervent, în faţa cetăţii bizantine de la Păcuiul lui Soare, sa cercetat un important grup de cuptoare de ars var, 19 instalaţii de tipul numit „cu
dublă calotă şi prag" şi 5 cuptoare circulare pentru a rs ceramică, datate în sec. II începutul sec. al III-iea p . Chr. Cuptoarele pentru ars vase şi obiecte mărunte, în afară
de ana logiile cu instalaţiile din lumea romană, prezintă asemănări ca tip, dimensiuni
şi mod de construcţie, cu unele cuptoare a le geto-dacilor liberi, de veche tra diţie
Latene1046. Numărul mare de vase autohtone, în special oale-borcan (decorate cu
brâuri alveolate ori cu buza cresta tă), ar putea indica faptul că o parte din meşterii olari
de la D ervent erau localnici, ca re cunoşteau, deopotrivă, procedeele tehnice romane,
ceramica d in această categorie fiind, dealtfel, abundentă 1047_ Menţionăm că au fost
găsite materiale roman e timpurii şi în perimetrul fortificaţiei b izantine de pe „Dealul
Dervent" 1048, iar în zonă a fost semnalată mai demult ceramică getică şi romană din
sec. I-II p. Chr.1049.
Reţinem, de asemenea, descoperirea la circa 800 m V de aşezarea de la Dervent,
probabil, într-un mormânt, a trei vase de bronz (două strecurători şi un vas cu toartă,
tip „căldăruşă") confecţionate la Roma, cum ne ara tă inscripţia de p e una din stre curători f,,M. Ulpius Eufrates lecit in circo Flaminio" )1050, obiecte din sec. I - prima
jumă tate a sec. a l II-iea p. Chr., care trebuie să fi aparţinut unei persoane înstărite,
poate un fos t militar, împroprietărit în aceste locuri.
Tot astfel, unele descoperiri romane din apropiere1 051, inclusiv o monedă olbiană
din v rerr.ea lui Severus Alexander (222-235 p. Chr.), câ t şi monedele romane din a doua

1042. T. Pa pasima, Pontica, 30, 1997, p. 305-314 (monedă de bronz de la Vespasianus, opaiţe, căniţe,
ulcior, datând probabil din sec. II p. Chr.) Adaugă, Lista monumentelor, 1997, nr. 45: necropolă de inhumaţie
şi incineraţie, sec. I-II p. Chr.
1043. B. Mitrea, Pontica, 8, 1975, p. 125-173.
1044. M. Bârbulescu, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1991, p. 248, n. 73: circa 40 piese, în cea mai mare parte
de un assarion, emise in prima parte a sec.al III-iea, printre monede aflându-se şi câţiva denari cupraţi la
restaurare.
1045. Ibidem, p. 248-249 „raidul lui Kniva ". Vezi şi observaţi a lui Gh. Poenaru Bordea, în Al. Suceveanu,
Fântânele, p.201-202, n. 45.
1046. Asupra acestor asemănă ri, vezi Gh. Bichir, SCIVA, 40, 1989, 1, p. 45-53.
1047. M. Irimia, op. cit. , p. 102 şi 105, n. 67. Idem, Arheologia şi istoria populaţiei băştinaşe a Dobrogei
în a doua epocă a fierului. Teză de doctorat, Bu cureşti, 1984, p. 176-177, mss.; idem, Consideraţii privind
unele

meşteşuguri

de

epocă

romanâ timpurie în lumina descoperirilor de cuptoare de la Dervent (jud.

mss. Ada ugă, A. Rădulescu, Dezvoltarea meşteş ugurilor, I, p. 64-65, mss.: fragment de antefixă
descoperit la Dervent (sec. II p. Chr.).
1048. P. Diaconu, N. Anghelesru, Revista Muzeelor, 5, 1968, 4, p. 348-349. TIR, L, 35, p. 38. IGLR, p. 181.
1049. N . Anghelescu, Pontica, 4, 1971, p. 294. M. Babeş, SCIV, 22, 1971, 1, p. 39, nr. 90: ceramică dacică
ş i romană la Dervent.
·,,t..... ·
1050. M. Bucovală, Pontica, 5, 1972, p. 117-132.
'
1051. P. Diaconu, N. Anghelescu, Joc. cit. Periegeză 1982, a nexă, punctul 10.
Constanţa),
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jumă tate a sec. al III-lea p. Chr., găsite în insula Păcuiul lui Soarel052, ne arată că

regiunea era integrată schimburilor de pe linia Dunării.
Sp unem acelaşi lucru, când constatăm pătrunderea unor produse romane de la
Durostorum spre interior, la Ostrov, Canlia, Ga rvăn, ca să luăm în discuţie numai
opaiţele1053 .
Câteva puncte trebuie marcate $i pe malul lacului Bugeac; ne referim la a$ezarea
romană identificată în p erimetrul localităţii Galiţa şi la tumulii din zonă 1054, apoi, cele
trei morminte de incineraţi·e de epocă romană (cu ardere pe loc şi groapa acoperită cu
ţigle) de la Gârliţa1055 (sec. II-III p. Chr.), a$ezarea romană de pe teritoriul acestei
locali tă ţi şi monedele descoperite în acelaşi perimetru, provenite din Nicaea şi
Viminacium (Traianus Decius) 1056.
Ma i importa ntă d e semnalat este aşezarea de pe malul Jacului Bugeac, d in p unctul
„Valea lui Marinciu ", situat la circa 4 km S-V d e satul Bugeac; o săpătură d e salvare
practicată în 19691057 a prileju it descoperirea unei cantităţi apreciabile de ceramică
lucrată cu mâna sau cenuşie la roată, de forme şi tipuri cunoscute în întregul spaţiu autoh ton din p erioada provincială, alături de ceramică romană, dar şi de monede, unelte,
p odoabe, fibule, care încadrează aşezarea în sec. al II-iea p. Chr.1058, fără a fi exclusă o
datare m ai timpu rie, către sec. I p. Chr.1059. Dealtfel, d in perimetrul localităţii Bugeac,
p rovine un as de la Claudius I, iar din apropierea n ecropolei getice, un denarius din
tim pul Iuliei Damna 1060.
In partea de sud a l ocalităţii, s-a înregistrat o locuire de epocă romană, documentată de fragm ente cera m ice $i că rămizi romane; din zonă a fos t recuperată o
r ep rezentare a lui Hercules, rudimentar realizată, datând de la sfârşitul sec. a l III-lea începutul sec. al IV-iea p . Chr.1061.
Se impune, în sfârşit, să ne oprim asupra nu m eroaselor descoperiri de la Ostrov,
legate evident de cen trul m ili tar şi civil Durostorum (Silistra, Bulgaria)1062_
Instalarea de către T raian a legiunii XI Claudia la Durostorum 1063, vech i oppidum

1052. Gh. Poenaru Bordea, SCIVA, 21, 1970, 1, p. 142. A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 14, 1981, p. :{35,
nr. 281-286: monede romane Sa/anina, Claudius II, Aurelianus, Probus (2), Carinus.
1053. C. Petolescu, Apulum, 9, 1971, p. 665-672.
1054. Periegeza, 1982, anexă ş i hartă, punctul 9. Lista monumentelor, 1997, nr. 215.
1055. C. Cârjan, Pontica, 2, 1969,.p. 128.
1056. Inv. 14048; 13917 MINAC. Un portret feminin descoperit la Almalău (cf. z. Covaccf, Pontica, 23,
1990, p. 153, nr. 2), provine, probabil, de la Durostorum.
1057. C. Scorpan, Pontica, 2, 1969, p. 43-75.
1058. Idem, Pontica, 3, 1970, p. 140-143.
1059. M. Babeş, op. cit., p. 39, n. 88, consideră materiale publicate de C. Scorpan, Pontice, 2, 1969, fig. 79, 21, 29, 31, din sec. I a. Chr., bazat şi pe apariţia la Bugeac a două monede republicane. În acest sens şi E.
Moscalu, SCIV, 23, 1972, 2, p. 295, n. 6. Tot la Bugeac - Valea lui Marinciu, au apărut trei monede imperiale
de bronz de la Augustus sau Tiberius, Claudius I şi Hadrianus, cf. C. Scorpan, op. cit., p. 75, nr. 3, 4 şi 5. M.
Bărbulescu, R. Ocheşea nu, op. cit., p. 228, nr. 63.
1060. Ibidem, p. 238, nr. 63 a, 1-2. A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 372, nr. 1189-1190.
1061. Z. Covacef, Pontica, 13, 1980, p. 160-163, nr. 2, fig. 4. Tot la Bugeac s-a observat un aliniament de
tumuli, care porn eşte di11 apropierea cimitirului actual, cf. Lista m onlÎmentelor, 1977, nr. 43.
1062. V. Pârvan, Municipium Aurelium Durostorum, RFIC, 2, 1924, 3, p. 307-340. V. Velkov în Berliner
Bizantinische Arbeiten, 21, p. 214-218. AL Barnea, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p. 57-59.
1063. R. Syme,JRS, 18, 1928, p. 41-55. A. Aricescu, Armata, p. 37 şi urm. M. Zahariade, CCDJ, 2, Că l ăraşi,
1986, p. 181-188.

https://biblioteca-digitala.ro

VI AŢA RURALĂ ÎN DOBROGEA ROMANĂ (SEC. I· III P. CHR.)

131

traco-get1064, duce la dezvoltarea rapidă a canabelor, care primesc de la Hadrianus sau
A n toninus Pius, gentiliciul imperial, canabae Aeliae 1065, anunţând municipalizarea de
m ai târziu.
Municipium Aurelium Durostorum este o creaţie, fie a lui Marcus Aurelius 1066, fie
a lui Caracalla, cum se crede mai de cu rând1067, având o structură organiza torică
obişnuită, în frunte cu o rdo decurionum 1068, duumviri, aediles, quaestores 1069, s tatut
păstrat şi în timpul lui Aurelian - Durost(orum) Aurelium 1070.
Fără să stăruim asupra raportului topografic între castrul legiunii XI Claudia, ca nabae şi aşezarea ci vilă 1071, amintim doar frecvenţa deosebită a d escoperirilor din aval
de Silistra, semnalate de mai multă vreme1072, provenite din aşeza rea romană de la
O s trov, cercetată recent1073 şi din necropolele din zonă 1074.
Diversitatea considerabilă a descoperirilor de la Ostrov· (produse locale sau d e
import)1075 şi anume, vase ceramice (imita te după p iese originale sau p oate mai
frecvent d u pă vase similare realiza te in centre cu o tradiţie mai veche)1076, cărămizi,
ţigle, o lane cu ştampila legiunii XI Claudia 1077, opaiţe1078, sta tu ete de teracotă1079,

1064. Chr. J. Gu yonvarc'h, Apulum, 7, 1968. 1, p. 201-208, consideră numele aşezării de origine celtică.
Pentru Durcstvrum, nume specific Moesiei Inferior, vezi C. Poghirc în The Tliracian World at thc Crossroads
of Civilisations, Bucureşti, 1996, p. 170.
1065. CIL, III, 7474:,, ... c(ivibus) R(omanis) et comis<s>tentibus (sk) in canabis Aeli(i)s leg(ionis) XI
Cl(audiae) ... ". V.Pârvan, op. cit., p. 315-317 (Hadrianus). G. Mihailov, !GB, li, p. 211 (Antoninus Pius).
1066. V. Pârvan, op. cit., p. 318-319; R. Vulp~, AAPh, Sofia, 1963, p. 147-148; B. Gerov, Klio, 59, 1977, 2,
p. 299-309, apreciază că vicus-ul atestat într-o ins:ripţie d e la Silistra, d atat în anul 209 (P. Georgiev, Izvestija
Vama, 10, 1974, p. 96-97), reprezenta asezarea civilă dezvoltată din vechiul centru autohton, mai modestă
decăt canabae-le municipalizate în vremea lui Ma rcus Aurelius.
1067. Em. Doruţ:iu - Boilâ, Dacia, N.S., 22, 1978, p. 245-247, n. 13: exis ten ţa u nui vicus ( =a şeza re civilă) in
vremea lui Septimi:is Severus permite ipoteza că impă ratu l M . Aurelius Antoninus, cinstit în inscripţia care
atestă m unicipium Aurelium Durostorum, să fie Caracalla şi nu Marcus A urelius. Vezi ş i Al. Barnea, op.
cit., p. 58-59. L. Mrozewicz, B.1lcanica Posnaniensia, 3, 1984, p. 294. Al. Suceveanu, Historia Urbana, 1993/2,
I, p. 141-142.
1068. V. Pârvan, Histria, !V, p. 669, nr. 45.
1069. Id('m, Municipium Aurelium Durostorum, p. 318-319.
1070. CIL, !II, 12456. Infra. n. 1088.
1071. Cr. Muşeţeanu , SCIVA, 41, 1990, 3-4, p. 293-299, fig. 1. Vezi ş i V. Culicâ, Pontica, 11, 1978, p. 113118; 13, 1980, p. 315-316.
1072. K. Patsch, RE, V, col. 1863 (Durostorum); I. I. Russu, AISC, 3, 1936-1939, p. 182, nr. 10 şi 11 etc .
. 1073. Cr. Muşeţea nu, P. Damian şi colab., în CCA. : Campania 1995, Cluj-Napoca, 1996, p. 66, nr. 91;
Campania 1996, Buc., 1997, p. 43, nr. 73; Campania 1997, Că l ăraşi , 1998, p. 53-54, nr. 60, I, II; Campania 1998,
Vaslui, 1999, p. 79-80, nr. 99; Campania 1999, Deva, 2000, p. 71-72, nr. 100; Campania 2000, p. 168-170, nr.
140.

t.

Unele piese amintite mai jos au indicat loc de

provenienţă

Durostorum.

1074. V. Culică, SCIVA, 25, 1974,1, p. 137-141; A. Rădulescu, Pontica, 8, 1975, p. 338, nr. 15; p. 347, nr. 16
a; C. Chera, Pontica, 11, 1978, p. 137-141 ; unele observaţ ii recente p rivind pictura murală de la Ostrov, in
urma săpă turi i din 1996, la Alix Barbet, FI. Monier, C. Chera, Mission en Roumanie, C.N.R.S., Paris-Soissons,
1996, p. 6-14, fi g. 1-29 şi anexa IV.
1075. Cr. Muşeţeanu, Dan Elefterescu, Dacia, N.S., 34, 1990, p. 235-244 (terra sigillata).
1076. Idem, CCDJ, 5-7, Călă ra şi, 1988-1989, p. 89-119; Pontica, 25, 1992, p. 221-239. Cr. Mu şeţeanu,
Ceramica romană d e la Durostorum. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureş ti, 1992; idem, Pontica, 26, 1993,
p. 231-244.
1077. Pontica, 3, 1970, p. 365-377; Dacia, N.S., 22, 1978, p. 225-237; SMMIM, 12, 1979, p. 164-165; 13; 1980,
p. 85-105; Dacia, N.S., 29, 1985, p. 147-151.
1078. Dacia, N.S., 24, 1980, p. 283-305; 27, 1983, 1-2, p. 109-128; SCIVA, 38, 1987, 1, p. 77-78
(Durostorum); Cr. Muşeţeanu, SCIVA, 47, 1996, 1, p. 91-95.
1079. Cr. Muşeţeanu, D. Elefterescu, Pontica, 18, 1985, p. 185-191; Cr. Muşeţeanu, Dacia, N.S., 29, 1985,
p. 150.
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bronzuri r omane1080, diplomă militară 1081, inscripţii1082, p iese sculpturale 1083, obiecte
de podoabă, gemel084, m onede1085 şi altele, dovedesc, cum nu se poate m ai bine, rolul
economic al Durostorum-ului - centru de producţie1086 şi comercial - , pe lângă cel
strategic cunoscut; unele piese provin din m o rminte, ilustrând practicile funerare, cum
trebuie să fi fos t cele două coifuri de la Ostrov, de paradă (cu mască) şi de luptă, cu
destinaţie ceremonială şi funerară 1087_
Printre ma gistraţii oraşului întâlnim u n ,,(duum)vir q(uin)q(uennalis) mun(icipii)
Dur(ostori) et praef(ectus)1088, probabil „territorii"*.
Aşezările rurale amintite mai s u s, a flate în apropiere de Durostorum sau la o
depărtare de cel mult 20 km spre E, trebuie,Jă fi depins d e acest important centru de
pe limes, readus de Aurelianus la strălucirea dinainte (in pristinam splendorem restituta), cum precizează o inscripţie pusă de autorităţile locale1089_
În întreaga zonă a limes-ului scythic, cons tatăm dezvoltarea pe lângă castrele de
legiuni sau cele auxiliare, a aşezărilor civile (canabae, viei, v. canabarum), în m a i toate
cazurile în preajma vechilor aşezări indigen e (civita tes, viei), cunoscând uneori o
evoluţie municipală - Durostorum, Troesmis, Noviodunum - la care se adaugă
Tropaeum Traiani în interior, regiune car e nu mai p oate fi definitivă neurba nizată 1090,
cum s-a susţinut uneori; noile centre urbane e rau focare s igure de romanizare a lumii
auto1'tone1091_ probleme pe care le vom detalia în capitolul următor.

1080. SCIV, 16, 1965, 2, p. 373; Pontica, 3, 1970, p. 365; SCIVA, 28, 1977, 4, p. 585-589; 30, 1979, 3, p. 445451, nr. 3, 5, 7.
1081. Cr. MuşE-ţeanu, SCIVA, 31, 1980, 3, p. 477-478.
1082. I.I. Russu, op. cit., supra, n. 1072; M. Bărbu lescu-Muntea nu, A Rădulescu, Pontica, 15, 1982, p. 153159.
1083. I.I. Russu, AISC, 3, 1936-1939, p. 174-179; Gr. Florescu, Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 127-130; G.
Bordenache, Dacia, N.S., 2, 1958,p. 272, fig. 4; eadern, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 489-495; A. Aricescu, SCIV, 21,
1970, 3, p. 489-492; Z. Covacef, Pontica, 12, 1979, p. 139-143 şi fig. 1-6; Cr. Mu şeţeanu, Pontica, 15, 1982, p.
255-261, nr. 1 ş i 3 şi n. 13.
1084. Cr. Muşeţeanu, D. Elefterescu, Pontica, 9, 1976, p. 197-200; SCIVA, 33, 1982, 1, p. 125-1 29; SCN, 7,
1980, p. 125-127.
1085. R. Ocheşea nu, Pontica, 9, 1976, p. 231, nr. 624; A Vertan, G. Custurea, Pontica, 15, 1982, p. 276, nr.
417 şi 418.
1086 Cr. Muşeţeanu, D. Elefterescu, A. Bă ltac în CA, 11, 1998-2000, p. 411-423 (asupra tipologiei cuptoarelor ceramice de la Durostorum)
1087. A. Rădul escu, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 535-551; L Petculescu, CCDJ, 2, Călă raşi, 1986, p. 157; M.
Bucovală, în Akten der 10. Internationalen Tagung iiber antike Bronzen, Freiburg, 18-22 Juli, 1988, Stuttgart,
1994, p. 97-102.
1088. I.I. Russu, AISC, 2, 1933-1935, p. 11, nr. 6 (extras).
Vezi şi s upra nota 549.
1089. CIL, III, 12456; R. Vulpe, DID, II, p. 274; A. Aricescu, Armata, p. 102.
1090. Al. Suceveanu, în Historia Urbana, 1993/2, t. I, p. 142 şi 147.
1091. Idem, Thraco-Dacica, 6, 1985, 1-2, p. 105-114.
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CAPITOLUL li

POPULAŢIA RURALĂ

Informaţiile

literare p rivind autohtonii şi celelalte populaţii din Scythia Minor
în epoca

romană

timpurie

Din tre documentele care ne stau la îndemână pentru studiul populatiei rura le,
ne-am oprit mai întâi asupra surselor literare antice, care reflectă, cu precădere, aspectul e tnic al ţinutului dintre Dunăre şi Mare, ln preajma organiză rii sale în provincie
romană .

sunt stirile transmise de Ovidiu, în cele două opere d in exil,
cunoaşterea d irectă a realităţilor d e la
Dunărea de Jos1, fără să lipsească, desigur, anumite exagerări ale poetu lui, menite a-i
scurta şederea tomitană2 .
Referirile poetului I, cei ce vieţuiau dincolo de zid urile cetăţii Tomis, in teritoriul
rural, sau la p opulaţii l e de la nord de Is tru, care ameninţau adeseori pământul dobrogean3, sun t numeroase şi sugestive. Ovidiu trans mite salu tări din ţara geţilor4,
ogoarele sunt getice3, convieţuieşte deci printre geţi 6. Aceştia sunt întâlniţi pretutind eni, în imediata apropiere a oraşului Tomis şi ln mteriorul acestuia7; poetul îi ştie
locuind până departe, când. aminteşte: ,,iun cta tenet crudis Sarmatis ora Getis"8; tot el
ne spune că erau mai periculoşi geţi i de dincolo de Is tru - ,,non bene pacatis flum ina
pota Getis" _9, ale căror raiduri le înregistrează frec vent10.
Dâ nd amănunte preţioase d espre geţi, O vidiu nu ne precizează însă felul în care
era u organizaţi, n e vorbeşte doar de acei agricultori11, care posedau : ,, ruris opes parDe o valoare

Tristia

şi

deosebită

Epistulae ex Ponto, izvorâte din

vae, pecus et stridentia plaustra "l2_
Un b u n cunoscător al geto-d acilor s-a doved it a fi şi Strabon, căruia îi datorăm p recizarea: ,, 1 ETOS µev TOVS npos TOV n ovTOV KEKAlµEvovs"13, iar în alt loc n e spune că
l.
N. Lascu în Publius Ovidius Naso, Bucureş ti, 1957, p. 119-191; idem, Ovidiu, omul şi poetul, Cluj,
1971, p. 303-348; R. Vulpe în Studi Ovidiani, Roma, 1959, p. 42-43. M. Munteanu, Pontica, 5, 1972, p. 429-437.
L. Fra nga, Thraco-Dacica, 11, 1990, 1-2, p. 225-238.
2.
E. Lozovan, în Ovidiana, Paris, 1958, p. 396-397; D.M. Pippidi, DID, I, p. 293; L. Franga, op . cit., p.
228-229, adaugă observaţi i mai nuanţate in legătu ră cu poezia pontică a lui Ovidiu.
3. N. Lascu, op. cit., 1957, p. 154-191; idem, Ovidiu, p. 334-347. L. Franga, op. cit., p. 233-236.
4.
Tristia, V, 13, 1; I, 5, 62; V, 1, 1; Ex Ponto, I, 1, 1-2; III, 7, 19; IV, 4, 8. Vezi şi A. Petre, Pontica, 7, 1974,
p. 9-23.
5. Ex Ponto, I, 9, 45.
6.
Tristia, III, 9, 4; V, 5, 28; V, 12, 10; Ex Ponto, I!, 10, 50.
7. Tristia, V,7, 11-12; S. Lambrino in Ovidiana, Paris, 1958, p. 379-390.

Tristia, V, 3, 8.
Ex Ponto, 111, 4, 92; II, 2, 3.
10. Tristia, II, 191-192; III, 10, 53-66; vezi, N. Lascu, op. cit., 1957, p. 184-191.
11 .
Ex Ponto, III, 8, 6.
12. Tristia, III, 10, 59.
13. Geographia, VII, 3, 12; 3, 13. Pentru î nsemnă tatea acestei opere, vezi, Felicia Va nţ-Şte f, traducere ş i
comentariu la Strabon, Geografia, voi. I-II.
8.

9.
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în p artea inferioară a fluviului, până la Pont, trăiau geţii. Geograful antic îi aminteşte,
de-a lungul lstrului, pe tribali şi pe misii (moesi), vecinii de la sud-vest ai geţi lor şi
notează pentru teritoriul nostru: ,, VTTEpOlKOVOl 8' OVTOI TE Kat Kp6(3vsot KOl oi Tpwy Aobl/Tat t..EyoµEvoi TWV mp"i K6:AAaT1v rn"i T oµfo Kat "laTpov TOTTov"14; ,,aşa-zişii
troglodiţi " erau probabil geţii care locuiau în bordeiel5.
Pomponius Mela se referă, credem, tot la momentul dependenţei teri toriului nostru
de regatul odris, deoa rece pentru el Thracia se mărgi neşte cu Istru şi marea, iar în privinţa locuitorilor ne spune: ,, Una gens Thraces habitant, aliis aliisque praediti et
nominibus et moribus"16; dintre ,,traci" îi enumeră mai întâi pe geţi, ştire care ar trebui raportată la cele douăzeci şi două de neamuri" amintite d e Strabon în Thracia17_
Apartenenţa regiunii noastre la Ripa Thraciae o dedu cem şi d in afirmaţiile lui
Pliniu cel Bătrân : Namque Thracia altera Jatere a Pontico litore incipiens, ubi Hister
amnis inmergitur"l8, autor care ştia zona d e la Dunăre locuită de moesi şi geţi, iar în
Dobrogea îi cunoştea pe Scythae Aroteres.
În sfârşit, date mult mai exacte ne oferă Ptolemeu, care încadra provincia Moesia
Inferior între râu l Ciabrus, la apus şi Thracia, la sud . În privinţa populaţiei, Ptolemeu
înfăţişează o situaţie mai veche, deoa rece repetă în parte informaţiile lui Strabon; spre
deosebire de aceasta mai adaugă însă :
Kp6(3vsot. KOl VTTEP QVTOUS Oivnvmot KO!
'Of,oVATÎVOlOl, TO: 81: µna ~u LltµVf]VOlOl Kal niapnvo:01;,19.
Cunoaştem, astfel, n umele mai multor „neamuri" ( Ta: rnvn )20 traco-dacice (la
origine triburi) găsi te d e romani aici, care, după informaţiile autorilor amintiţi, s-ar
localiza astfel: între Histria şi Tomis 11 troglodiţii", a l căror nume vine, după cum am
mai spu s, de la felul habitaţiei21; între Tomis şi Callatis sau ceva mai spre sud, :robisii'122 mai sus de aceştia, ,,oinensii" şi „obulensii", iar dimnensii" şi piarensii",
depăşeau spre sud-vest regiunea noastră, cum s-a precizat nu demuJt23.
Prezenţa ge tică în epoca r-::>man ă este clar doved ită de descoperirile arheologice,
importanţa fond ului autohton fiind subliniată şi d e a ntroponimie şi top onimie, probleme asupra cărora vom reveni mai jos.
După geţi , Ovidiu îi aminteşte mai frecvent pe sarmaţi, recenţii duşmani ai imperiului, temuţi la Roma, rentru a sublinia, astfel, nesiguranţa în care se afla. Poetul
cunoaşte însă. situaţia reală, d eoarece îi plasează. pe sarmaţi la nord de lstru şi
menţionează ramura acestora, iazigii24. Totuşi, în câteva rânduri, Ovidiu p a re a-i şti pe
sarmaţi în imediata vecină tate, alături de geţi: ,,Sauromatae cingunt, fera gens,
Bessique Getaeque '125. Dealtfel, o singură dată îi pomeneşte ca gens, în restul cazurilor
11

11

11

•••

11

11

1

11

Geographia, VII, 5, 12.
Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 25. C.S. Nicolăescu-Plopşo r, Materiale, 5, 1959, p.
17; idem, Materiale, 6, 1959, p. 47.
Pomponius Mela, De chorographia, II, 2, 8; 2,16.
16.
Strabon, VII, 4, 7.
17.
18.
Na turalis historia, IV, 11 (18), 44; 42; 41. Solinus, 11, 23.
Ptolemeu, Geograpliia, III, 10, 4.
19.
20. Strabon, V II, 5, 12; 3, 2; 3, 13. Filostrat, Vieţile sofiştilor, I, 7, 3.
D.M. Pippidi, St. CL, 8, 1966, p. 235.
21.
Chr. M. Danov, RE, Suppl. IX, 1962, 1019.
22.
B. Gerov, Godisnic, LXXII, 2(1977), Sofia, 1980, p. 24.
23.
24.
Tristia, IV, 10, 110; II, 191-192; 197-198; Ex Ponto,!, 2, 79; IV, 7, 9-10.
Tristia, III, 10, 5; 3, 6; 3, 63; IV, 1, 94; 8, 16; V, 7, 13; 56; 1, 74; 3, 8; 12, 58; Ex Ponto, I, 2, 60; II, 2, 95;
25.
14.
15.

III, 2, 40.
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numele lo r figurează împreună cu cel a l geţilor, ca un adjecti v-epitet26.
Strabon confirmă , într-un fel, mărturiile l ui Ovidiu , când n e relatează trecerea
sarmaţilor peste fluviu, alături de alte neamu ri şi statornicirea lo r, fie în ins u le, fie în

ThraciaZl_
Pătrunderea grupurilor sarmatice, la începutul sec. I p. C h r., nu pu tea

fi decât s p o-

radică28, iar întărirea stăpa nirii romane la gurile Dunării va reduce considerabil
această posibilitate. Ar fi de notat însă apari ţia unor obiecte de factură sa rmatică în
mormintele de la Histria28, Tomis30 şi Callatis31 sau în aşezările de la Bugeac32 şi Gura
Canliei33, la Piatra Frecăţei34; aceasta se explică p rin infiltrări fireşti într-o provincie de
graniţă , urmare a pătrunderii su ccesive a sarmatilor în spa ţiul geto-dacic de la
Dunărea de Jos35 şi coabitării lor (roxolani, aorsi, a lani) cu locui to rii d in Muntenia, în
sec. II-JV36, sau prin prezenţa sam,aţilor în arm ata romană37_
Ovidiu, deşi era încredi nţat la început că Scythia este ţara în care a fos t trimis şi
numeşte în repetate rând uri ma rea, litoralul, Istrul drept scitice38, va aju nge la
cunoaşterea adevăratei poziţi i geografice a acestei provin cii39.
Populaţia scitică este amintită de poet numa i în câteva râ n duri, lăsând impresia că
a cunoscu t-o direct (11 vulgus ad est Scythicum ")40, fapt dato r a t p oate cunoş tinţelor sale
de li mbă sarmatică şi propriilor afirmaţii despr e asemănarea dintre ce le d ou ă n eamuri41.

Explicaţia lui Strabon cu privire la denu mirea regiunii noastre - M tKp <'x 2:Kvma - ca

urm a re a trecerii locuitorilor sciţi peste Tyras şi Istru, aici, unde au p rim i t pămâ n t42,
ţir ,e ev ident de tradiţie.
Ideea o întâlnim şi la P li niu cel Bă trân, care-i plasează pe sciţi în vecinăta tea
Pontulu i, mai exact pe Scythae Aroteres, enu merând şi „oraşele" lor43.
În toate cazu ri le, referirile vi zează o componentă etnică mai veche d in Dobrogea44;

26. N. Lascu, Notizie di Ovidio sui Geto Daci, Maia, NS, 10, 4, Firenze, 1958, p. 312.
27. Strabon, VII, 3, 13; 3, 2; 17. Solinus, 10, 7; 23.
28. Tristia, III, 12, 29-30; Ex Ponto, I, 2, 81-82; 3, 60; Czssius Dio, LIV, 20, 3; LV, 30, 4; V. Pârvan, Getica,
p. 92 si urm.
29. P. Alexandrescu, Histria, li, Bucureşti, 1966, p. 200, 209-210, 221 ş i 281 (sec. II, eventual mormântul
xxx2, din movila VITI, din a doua jumătate a sec. Ip. Chr.).
30. C. Scorpan, SCIV, 22, 1970, 1, p. 77-78, fig. 5/1. C. Chera, V. Lungu, Sarmaţii la Tomis, comunicare
· la Sesiunea „Pontica", 1983. Vezi şi infra n. 37.
31. El. Bârlâdeanu, Pontica, 10, 1977, p. 150.
32. C. Scorpan, Pontice, 2, 1969, p. 56, fig. 18 (=Pontica, 3, 1970, p. 143 şi fig. 16/1).
33. M. lrimia, Pontica, 14, 1981, p. 110 şi fig. 24/1-2, 5.
34. P. Aurelian, SCIV, 15, 1964, 1, p. 59-80 (sfâ rşi tul sec. III - sec. IV p. Chr.).
35. Gh. Bichir, SCIVA, 44, 1993, 2, p. 135-170.
36. Idem, SCIVA, 47, 1996, 3, p. 297-312.
37. Ibidem, p. 31 1, n. 103; idem 5CIVA, 27, 1976, 2, p. 212, morminte sarmatice în necropolele romane
de la Odessos, Callatis ş i Tomis.
38. Tristia, lll, 4, 46; IV, 1, 45; III, 12, 51; V, 10, 14 etc. N . Lascu, în Publius Ovidius Naso,1957, p. 129.
39. Ex Ponto, III, 2, 45-46.
40. Tristia, IV, 6, 47.
41. Ex Pon to, III, 2, 40; 43-96; cf. N. Lascu, op. cit., p. 159. L. Franga, op. cit., p. 235: ,,idiom (sau
idiomuri?) scito-sarmatic(e)", citându-I pe Herodot, 4, 117.
42. Strabon, VII, 4, 5; 5, 12; 3, 2; 3, 13; 5, 1.
43. N.h., Ill, 26(29), 149; IV, 11(18), 44.
44. M. Irimia, Thraco-Dacica, 5, 1984, 1-2, p. 79-82; 6, 1985, p. 84, fig. 9. C. Preda, BSNR, 67-69 (19731975), p. 66.
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în realitate, în perioada de care ne ocupăm, enclava sci tică şi-a pierdut mult din importanţă, sfârşind prin a se integra populaţiei locale45.
Ştirile cu privire la bastarni sunt şi ele destul de numeroase; Ovidiu, de exemplu, îi
aminteşte alături de sarmaţi, imediat în nordul fluviului-+6; Strabon, care cunoştea originea germanică a bastarnilor şi împărţirea lor in triburi, ne spune despre cel al
peucinilor că locuia în insula Peuce din Istru47; Pliniu cel Bătrân vorbeşte şi el de
„peucini, bastarni, vecini cu dacii " 48, iar Ptolemeu îi plasează pe bastarni la gurile
Istrului4 9.
Vecinătatea bastarnilor cu dacii şi sarmaţii o deducem şi din inscripţia tiburtină a
lui Ti. Plautius Silvanus Aelianus, gu vernatorul Moesiei între 57-67 p. Chr.50_
Deşi sunt localizaţi cu insistenţă de scriitorii antici la gurile Dunării sa u în imediata a propiere a acestora, bastarnii se aflau, în realitate, mult mai la nord, cum ne arată
descoperirile arheologice51; trecerea lor repetată în sudul Dunării, cu prilejul unor
expediţii (menţionate adeseori în izvoare), nu poate fi conturată şi arheologic, urmare,
cu sigu ranţă, a asimilării lor.
Ovidiu îi ştie p e „blonzii" (fla vi) corali nu departe de locul exilului să u52; în schimb,
Strabon spune despre ei că locuiau, alături de bessi, de la poalele muntelui Haemus
până în Pont53, deci mult mai la sud decât putem bănui de la primul autor.
Coralii, amintiţi în izvoare într-un interval scurt d e timp, sec. I a. Chr. - I p. Chr., nu
pot fi prea exact localizaţi; d e asemenea, au ştim despre ei dacă sunt traci sau, mai
degrabă, celţi, după nume54.
În urma permanentelor mişcări de populaţii la Dunărea de Jos, au pătruns, aşadar,
pe teritoriul Dobrogei, de mai mult sau m ai puţin timp, diverse grupuri etnice care
rămân însă în minoritate faţă de populaţia autohtonă.
După intrarea regiunii noastre în sfera de influerţă romană, se adaugă fondului
aurohton noi elemente, ne referim la semin ţiile sud-tracice55, deşi doar despre bessi
avem ştiri la Ovidiu56 (în timp ce a l ţi autori antici continuă să-i plaseze numai în locul
lor d e baştină din Bakani)57_
Sursele epigrafice, cum o să vedem mai jos, ne aduc unele lămuriri în privinţa
tracilor stabiliţi în Dobrogea; bessii, de exemplu, sunt amintiţi, după un interval de
130-150 ani, în viei Quintionis şi Ulmetum, în calitate de consistentes, de aici diferitele
explicaţii în legătură cu momentul, modul şi scopul venirii lor în Dobrogea58_

R. Vulpe, HAD, p. 56-58; idem, DID, II, p. 39, nota 63.
Tristia, II, 197-198.
Strabon, VII, 3, 17; 3, 2; 3, 13; 3, 15; II, 5, 12.
N.h., IV, 14(28), 100: ,,Quinta pars Peucini, Basternae, supra dictis contermini Dacis".
Ptolemeu, IJI, 1O, 4, 7.
D.M. Pippidi, Contribuţii2, p. 312-213 şi urm.
51.
R. Vulpe, op. cit., p. 32-33, n. 34-39. M. Babeş, Peuce, 6, 1977, p. 79-85, fig. 1.
52. Ex Ponto, IV, 2, 37-38; 8, 83.
53. S trabon, VII, 5, 12; R. Vulpe, HAD, p. 85; DID, II, p. 40, n. 66.
54. C hr. Guyonvarc'h în Apulum, 6, 1967, p. 119-122.
55. Al. Suceveanu, VEDR, p. 33, n. 28.
56. Tristia, III, 10, 5; IV, 1, 67; Scolia la Luncan, 5,441.
57. Strabon, VII, 5, 12; Cassius Dio, LI, 22, 5; LIV, 20, 2, 34; Solinus, 10, 6.
58. V. Pârvan, Ausonia, 10, 1921, p. 196; S. Casson, JRS, 17, 1927, p. 97-98; Em. Condurachi, BŞA Istorie, 3,
1951, p. 31-36; R. Vulpe, SC!V, 4, 1953, 3-4, p. 733-741; T. Sarafov, ACIEBSEE, II, Sofia, 1969, p. 149-150.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
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Stabilirea bessilor în Dobrogea s-a făcu t, probabil, în două eta pe: prima, lega tă de
campaniile romane in munţi i Haemus, care determi nă o em igrar e (deportare) a
bessilor la sfârsitul sec. I a. Chr. - începu tul sec. I p. Chr. (cei a minti ţi d e O vidiu) şi a
doua, la sfă.rsi tul sec. I p . C hr. - începutul sec. 11 p . Chr., o colonizare a bessilor în calitate de mineri şi m etaiurgisti recunoscu ţi59_
Inscripţiile

Pentru studiul populaţiei rurale, atât timp cât săpătu rile arheologice rămân reduse,
o su rsă importantă o constituie monumentele epigrafice60, mo tiv p entru care consideră m necesar să ne oprim asupra lor.
Aproape toa te inscripţi ile provenite d in sate sunt fie rod ul unor descop eriri
i ntă mplatoare, fie rezulta tul unor cercetări car e nu au avut ca obiectiv aşezările
ru rale, situa ţie ce impune o clasifica re a lor (cu rezer va că multe piese au putu t „circula", încă din antichita te şi pflnâ de curâ nd, atribu irea lor rămânâ nd în acest caz
nes i g u ră) .

În raport cu modul in care epigrafele p er m it o repar tizare teritorială a locuitorilor
per ioada în ca re aceştia şi-au desfăşu rat activita tea, avem urmă toa rele
categorii de inscri p ţi i:
O primă grupă este alcă tuită din monumen te care amin tesc satu l sau teritoriul u nde
au fost emise, contrib uind la localiza rea acesto ra . Este cel mai valoros lot de d ocum ente epigrafice, prin provenien ţa sigură din sate şi d ata rea, în general, exactă, a
inscripţiilor, care sunt puse d e persoane oficia le - magistraţi i aşezărilor. Fig. 4/ 1.
Cea de a doua categorie este forma tă din i nscripţii găsite în aşeza rile n rale, în care
nu se menţi o nează num ele satului an tic. Can tit;iti v este cea m ai însemna tă grupă, fă ră
sa avem certitud inea apa rtenen ţei sale, în tota lita te, satelor. Adăugăm că nu mai unele
inscripţi i se da tea ză cu p recizie, m onumentele fiind ridicate, m ai a les, de persoane particulare.
În sfârşit, cea de a treia categorie, mai restrâ nsă, cu pri nd e două subgrupe: in scripţii
găsite în oraşe, cas tre, care d upi'i con ţinut şi asp ect aparţin, m ai degrabă, h1mii rurale61;
inscripţii descopt·r ite în sate, in care se men ţionează însă numele unor centr e urb<1 ne,
castre, piese <1junse acolo în urma transportărilor în tâ mplătoare .
În Scythia Minor, ca şi în alte provincii ale imperiului, cei care pun inscripţii sun t,
în ma i toate cazurile, din râ ndul colonişti lor civili, veteranilor în funcţiune Snu familiHor acesto ra, persoane d in ap<1 ratul adm inis tra tiv şi într-o foa rte mică mă sură dintre
autohtoni, urmare, în p rincipal, a statutului lor juridic şi social inferior. Această
situaţie are drept consecinţă faptul că fenomenul profund şi de lungă durată al romani ză rii p oate fi lămurit, mai a les, prin factorii care au dus la realizarea lui : organiza rea
administrativă şi urbanizarea regiunii62, a pariţia şi difuziunea elementelor romane în
provincie (civili, veterani), implicit, a limbii la ti ne şi religiei romane, ca să-i amintim pe
şi precizează

59. D . Tudor, A CIEBSEE, II, p. 151; Em. Zah., Al. Suceveanu, SCIV, 22, 1971, 4, p. 567-578. Vezi ş i R.
Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 111, n.82.
60. B. Gerov în Studi Urbinati, NS, 1959, 1-2, p. 174.
61. Al. Barnea, în A CRS, III, Tulcea, 1995, p. 213-228, întreprinde o ana liză bazată pe mai multe documente epigraficc din sate, constatând prezenţa romanilor, indigenilor, autohtonilor ro mani zaţi, grecilor şi
grecilor romanizaţi, autohtonilor eleniz a ţi şi a altor st ră ini romanizati.
62. R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 97-127.
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cei mai însem naţi63, pe când evoluţia populaţiei autoh tone în epoca romană poate fi
adeseori numai schiţată. Se adaugă acestora, repartiţia inegală a descoperirilor·epigrafice, ceea ce împiedică urmărirea schimbărilor demografice şi sociale in anumite
teritorii64.
Plecând de la posibilităţi diferite de informare privind cauzele şi consecinţele
fenomenului enunţat, se cuvine să utilizăm cu precauţie materialul antroponimic.
Pentru stabilirea cât mai exactă a obârşiei etnice şi teritoriale a persoanelor, trebuie să
analizăm numele acestora în contextul epigrafie în care au apărut, să folosim datele
privind cadrul familial, social. În acest scop, este necesar, ca pe lângă nomen, să precizăm cognomen-ul, filiaţia, ocupaţia, relaţiile cu med iul, cu ltele religioase65 şi alte elemente care pot lă m uri problema enun ţată.
Începutul procesului de romanizare este strâns legat de întărirea stăpânirii romane
aici, din punct de vedere politico-administra tiv66 şi militar. Într-adevăr, armata, prin
însemnătatea pe care a avut-o în viaţa provinciei, a fost unul din cele mai active elemente în vehicu larea limbii şi formelor de viaţă romane67.
Este cunoscut faptul că estul provinciei Moesia a fost apărat, începând cu domnia
lui Vespasian, de o serie de trupe auxilia re68; îi vedem, aşadar, pe cei eliberaţi din
armată, fixându-se mai întâi lângă cen trele în care au slujit sau în oraşele pon tice,
respectiv teritoriile acestor.a, intrate de mai mu l tă vreme sub stăpânirea romană.
În privinţa elementelor civile, chiar dacă nu avem ştiri despre aşezarea lor prin
măsuri oficia le, colonizarea în Dobrogea, ca în multe alte provincii romane, a fost la
început rodul iniţiativei personale, susţinute ulterior de autorităţi69. Proporţia stabilirii
civililor în regiune este şi ea legată direct de consolidarea limes-ului scythic, dacă socotim; pe lângă alte aspecte care determină fixarea lor aici, că vieţuirea în sate necesită un
spor de siguranţă, în comparaţie cu oraşele, care aveau, în tr-un fel, propriile lor
mijloace de apărare.
· Deşi procesul de cucerire a Dobrogei a început încă din sec. I a. Chr., acesta a fost
mai lent, anexarea oficială a întregii zone are loc mai târziu, foar te probabil în vremea
lui Vespasian, iar instalarea definitivă a adm inistraţiei romane este eviden tă din timpul lui Traian, eta pă de care trebuie să ţinem seama în analiza întreprinsă . Astfel, chiar
63.
64.
65.

1969, p. 125-126.
D.M. Pippidi, Vestigia, 17, 1973, p. 111.
I.I. Russu, SCJV, 22, 1971, 2, p. 318-319. Pentru importan ţa s tudiilor prosopografice, vezi L.
Mrozewicz, Prosopographica, Poznarf, 1993, p. 7-21.
66. Momentul trans formării Thraciei în provincie romană , indicat de Eusebius, Chron., p. 180, 12
(Helm), în anul 46 p. Chr., este considerat de cei mai mulţi cerce tă tori, cel al extinderii provinciei imperiale
Moesia pănă la mare, cf. D.M. Pippidi, DID, I, 306 şi urm.; R. Vulpe, D!D, II, p. 48 ş i alţii. Pentru anexarea
Ripae Tbraciae, in timpu l dominiei lui Vespasianus, vezi Al. Suceveanu, Pontica, 4, 1971, p. 105-121; idem,
SCIVA, 30, 1979, 1, p. 47-59; idem, Ancient Society, 22, 1991, p. 255-276. O. Bounegru, Pontica, 20, 1987, p.
I. I. Russu, ACIEBSEE, II, Sofia,

137-145.
67. A. Aricescu, SCJV, 23, 1972, 4, p. 581-590. Idem, Armata, p. 188-190.
68. AL Suceveanu, Pontica, 4, 1971, p. 116-117. I. Bo gdan-Cătăniciu, Muntenia în sistemul defen si v al
Imperiului roman, sec. I-III p. Cl1r., Alexandria, 1997, p. 29-30.
69. V. Pârvan, Începuturile2, p. 92 şi urm.; R. Vulpe, DID, II, p. 65, n. 18; idem Studia Thracologica,
1976, p. 308. O. Bounegru, în Munstersche Beitrăge, 5, 1986, 1, p. 70, presupune că spre sfărşitu l sec. I. p.
Chr., s-au fixat deja comunităţi de negotiatores, avănd loc o coloniza re romană relativ intensă, care poate fi
conside rată baza organizării administrative de mai târziu şi explică înflorirea romanităţii în Dobrogea în sec.
II p. Chr. Vezi şi R. Florescu, op. cit., p. 104, 111, care vorbeşte de o colonizare „spo ntană"', că reia i se adaugă
veteranii.
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dacă în inscripţiile d in sec. II-In p . Chr. apar purtători a i gentiliciilor imperiale di n sec.
Ip. Chr. - Julius, Claudius, - este dificil să dovedim vechimea şi intensitatea colonizării
roma ne în Dobrogea în sec. I p. Chr., deoarece poate fi vorba d e descendenţi a i unor
persoane care si-a u primit cetăţenia in altă parte, iar in unele cazuri observăm că au
fost încetă ţeniţi mai târz iu. Consolidarea graniţelor provinciei începâ nd cu Vespasian,
ne ob ligă însă să acordăm o mai mare atenţie celor cu numele Flavius sau Cocceius,
atestati in inscri pţi i si, în general, dovezilor arheologice din sec. I. p. Chr., pentru
lămurirea începutului procesului de romanizare70.
Importan t de subliniat este faptul că în acest interval se pornise pe drumul ireversibil al romanizării, mărturie stând horothesia histriană, în care din cinci pâr âuri
menţionaten, două poartă denumiri latine, Picusculus şi Turgiculus, mărturii ale
prezenţei populaţiei romane in regiune, după cum celelalte trei hidronime ilustrează
fondul mai vechi autohton72.
Problema deosebit de complexă şi vastă a popu laţiei şi romaniză rii comportă,
aşada r, o analiză a fe nom enelor în desfăşura rea lor logică şi cronologică; trebuie să
ţinem seama de e\·oluţia provinciei, de importanţa romanizării mediului rural în dezvol tarea generală, administrativă s i spirituală a regiunii73, în sfârşit, de structura materia lelor documentare folosite.

Teritoriul Histriei
\'orbind despre popu laţia teritoriului his trian, se cuvine să ne oprim m ai în tâ i
asupra comunităţii de veterani er cives Romani et Bessi consistentes vico Quintionis 74,
una d in cele mai bine cunoscute din provincie.
După cum se ştie, verbul consistere este folosit in insr:ripţii p entru a desemna una
sau rrai multe persoane, care '.ocuiesc într-un anumit loc, dar care au origo în a ltă
parte. Es te cunoscută, d e asem enea, identitatea dintre cives Romani qui consistur·t şi
conventus civium Romanor um, p rin care se asigura cetăţenilor rom ani o poziţie favorabi lă, fiind de fapt o completare a muricipia civium Romanorwn; atunci câ nd exista
un conventus (sau c. R. qui consistunt) într-un teritoriu vican, comunitate fără d rept de
cetate (sine iure civitatis), consistentes puteau fi asimi laţi cu incolae şi ca şi aceştia
p u teau să p osede ius domicilii, resp ectiv să îndeplinească honores şi munera75.
Aceas ta es te situ aţia şi în vicus Quintionis, und e b esii, desigur dintre cei înstăriţi,
participau alături de elementele romane la conducerea satului. Situa ţia juridică a
bessilor 76 este evident deosebită de cea a indigenilor, deoar ece trăiesc în acela şi con70.
71.
72.

Al. Suceveanu, Thraco-Dacica, 6, 1985, 1-2, p. 111-114.
D.M. Pip pidi, ISM, I, nr. 67, r. 1-4 şi 68, r. 5-8 ş ip. 198.
L. Franga, SCIVA, 37, 1986, 4, p. 309-317 (Gabranus).
L. Mrozewicz, Eos, 72, 1984, p. 375-392; idem, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, I, Poznari,

73.
1984, p. 109-125.
74. D.M. Pippidi, lSM, I, nr. 324-332; 340-341; vezi şi 333-339.
75. E. Kornemman, RE, IV, 1, 1901, col. 922-926; (consis tere); 1173-2000 (conventus); d espre acestea vezi şi
A. Schulten, Diz. Ep., II, 1, 19612, 620-623; II, 2, 1189-1200. Al. Suceveanu, ACRS, m, Tulcea, 1995, p. 15-1 6 şi urm.
76. Pentru sit ua ţ ia ju ridică privi l egiată a bessilor, R. Vulpe, DTD, II, p. 199-200; D.M. Pippidi, ISM, I,
p. 442,444; R. Florescu, op. cit., p. 119. Împotrivă, Al. Suceveanu, Fântânele, p. 165, care nu exclude ca cea
mai mare parte a bessilor să fi fost dediticii şi doar cei din conducerea satului să fi avut statut de peregrini.
În general, d espre atragerea „elitei" la modul de via ţă roman, vezi P.A. Bruni în Assimilation et resistanceâ
la culture greco-romain e dans le m onde ancien . Travaux d u V/€ Congres Intemational d 'Etudes Classiques,
Bucureşti - Pan·s, 1976, p . 161-167.
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ventus cu cetă ţenii romani, având o

poziţie asemănătoare,

fiind vorba de o comunitate

compusă din elemente colonizate77_

Referindu-ne la numele locuitorilor bessi, atestate în timpul lui Antoninus Pius în
observăm că îşi păstrau în întregime forma tracă, fiind alcătuite
dintr-un singur nume individual, Derzenus, Bizienis, Durisses (două fiind redate în
sistem peregrin, cu patronimic: Derzenus Aulupori, Durisses BithP9). Faptul că nu s-a
produs nici o schimbare în onomastica bessilor, se datorează poate vieţuirii în vicus,
de mai puţină vrem e, a acestui grup tracic, împreună cu veteranii şi cetăţenii romani.
Ipoteza potrivit căreia o parte din bessi va fi fost colonizată, la sfârşitul sec. I p. Chr.,
pentru exploatarea zăcămintelor de fier din zonă80, se explică, aşadar, şi prin antroponimie.
În legătură cu numele veteranilor şi cetăţenilor romani, deşi avem atestat un
Claudius şi un Cocceius, cognomen-ul lor, Caius şi respectiv, Phoebus, u ltimul grecooriental81, trădează originea de jos, ca şi în cazul lui Sulpicius Narcissu#2, urmare a
proaspetei lor cetă ţenii. Deoarece din cele 6 nume de tip roman, 3 sunt de această factură, se justifică părerea lui V. Pârvan, potrivit căreia primii locuitori ai satului au fost
elemente populare, din provinciile greco-orientale de la Dunăre, cum dovedeşte eponimul satului-Quintid33. Atrase de poziţia economică avantajoasă a aşezării, plasată pe
drumul litoralului, care favoriza schimburi le comerciale, dar şi într-o regiune agricolă
sau care oferea posibilitatea unor activităţi artizanale, ori chiar de exploat~re a
zăcămintelor de fier din zonă84, elementele romane·vor fi fost în continuă creştere.
În vicus Quintionis, în inscripţiil e din timpul lui Marcus Aureliu#5, observăm procesul de schimbare a antroponimelor, fenomen important între multiplele aspecte ale
romanizării. O p arte a locuitorilor bessi păstrează numele trace ca: Mucaporus
Ditugent/36, Mucatralus DoJf:37, Ootus (?) Zinebti88, Derzenus Bithf:39, individualitatea
etnică fiind încă bine conturată. În urma convieţuirii bessilor cu veteranii şi cetăţenii
romani, unii încep să capete nume romane, menţinând totuşi patronimicul trac, p recum Genicius Brin(i) 90, Valerius Cutiunis 91, Front(o) Bu[?rt]sitsmis şi, eventual, alte

vicus Quintionis78,

77. Al. Avram,SCIVA,35, 1984,2,p.164-166.
78. lSM, I, nr. 324-326.
79. W. Tomaschek, Die alten Tl1raker, II, 2, Wien, 1894, p. 15; I.I. Russu, Limba traco-dacilor2, Buc.,
1967, p. 168 (Biz ienis); D. Detschew, Die thrakischen Spracl1reste, Wien, 1957, p. 154, 157 (Durisses), p. 127
(Derzenus); I.I. Russu, op. cit., p. 91-92 (Auluporis), p. 162 (Bitlws).
80. Em. Zah., Al. Suceveanu, op. cit., p. 567-578; Em. Zah., Pontica, 4, 1971, p. 204-205, fig. 6.
81. ISM, I, nr. 324 şi 326.
82. W. Pape, Wărterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig, 1863-1864, p. 976; CIL, III, p.
2402 şi nr. 9230 (Narcissus, sclav).
83. V. Pârvan, Histria, IV, p. 618.
84. Em. Za h., Joc. cit.: zăcăm inte de fier în faleza su dică a lacului Zmeica.
85. ISM, I, nr. 327-332. M. Munteanu în Actes de la XII-e Con!. Intem. d'Etudes Classiques „Eirene':
Bucureşti -Amsterdam , 1975, p. 687-692.
86. W. Tomaschek, op. cit., p. 25. G.G. Ma teescu, EDR. l, 1923, p. 120.
87. D. Detschew, op. cit., p. 317-319 (Mucatralus) şip. 148 (Dolus). Vezi şi ISM, I, nr. 335, unde este
menţionat Antonius Dolentis, într-o inscri pţie pusă de marna sa, Saluia Ancii şi Valerius Crescens (provenienţa inscripţiei din vicus Quintionis rămâne ipo tetică).
88. D. Detschew, op. cit., p. 151 (Dotus) şi p. 189 (Zinebtis). V. Pârvan, Histria, VII, p. 69-71. I.I. Russu,
op. cit., p. 129 şi 106.
89. O. Detschew, op. cit., p. 127 (Derzenus); I. I. Russu, op. cit., p. 95 (Bithus).
.
90. ISM, I, nr. 328; CIL, III, p. 2353 (nom. Genicius, italic). Pentru rădăcina Brin - , vezi I.I. Russu, op.
cit., p.96.
91. ISM, I, nr. 331: Cutiunis, cognomen (sau patronimic). Vezi şi D. Detschew, op. cit., p. 265 (Cutius).
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persoane din acest sat92 _
Din cele 16 nume atestate în inscripţiile din timpul lui Marcus Aurelius, 4 sunt
trace, 3 traco-romane, iar 9 sunt romane. Oprindu-ne la acestea din urmă, constatăm,
ca şi în perioada precedentă, prezenţa unor persoane recent încetă ţenite, ca Aelius
Bellicus, devenit, probabil, cetăţean roman în vremea lui Antoninus Pius, după cognomen, eventual, libert la origine93__
Tot acelaşi lucru îl remarcăm şi în cazul lui Claudius Januarius, iar maniera în care
este transcris numele lui Iulius Gemini, cu gentiliciul în chip de nume individual şi un
cognomen d rept patronimic, dovedeşte şi ea proaspăta romanitate a acestuia94, observaţii prilejuite de onomastica destul de bogată din aşezare.
Nu lipsesc nici elemente al căror „romanism" este mai sigur, veterani, cum era
Cocceius Firmus95, despre care s-a p resupus că şi-a făcut stagiul în leg. II Augusta din
Britannia si apoi s-a fixat în acest vicus 96_
.
Menţionarea veteranilor în fruntea comunităţii demonstrează că în acest sat au fost
colonizaţi în chip expres foştii militari, cât şi poziţia privi legiată a acestora, urmare a
scutirii lor de impozitul funciar, spre deosebire de cives Romani din provincii, care
plă teau tributum soli sau vor fi deţinut, mai ales, agri vectigales popuii Romani 97_În
rândul primilor se numără şi Braetius Favor(inus?), veteran d in Jeg. V Macedonica, a
c?-trui piatră de m ormânt a fost pusă de Valerius Ingenuus - filius et heres - şi de soţia
sa, Flavia Firma98 _
Din şirul inscripţiilor care amintesc numele satului, ultima este din timpul lui
ElagabaP9, unde apar câţiva sacerdotes ai lui Jupiter Dolichenus, foa rte probabil sirieni
stabiliţi aici, încetăţeniţi prin Constitutio Antoniniana; astfel trebuie să fi fost p rimu l
menţionat în text -Aur(elius) Iul(ius) De ... us100 _ situa ţie în ca.re s-au putut afla şi alţi
locuitori din aşezare101 _
Informaţii le epigrafice permit, aşadar, o serie de observaţii în legătură cu locuitorii
aşezării 1 02 în sec. II şi începutul sec. al III-iea p . Chr.
Prezenţa bessilor de mai multă vreme în vicus (aduşi probabil de autorităţile impe-

92.
93.

ISM, I, nr. 332. RE, 16, 1935, 1653 (Fronto). D. Detschew, op. cit., p. 83 (Bu[rt]sitsinis).
JSM, I, nr. 327, 330. A. Holder, Alt-celtischer Spracl1schatz, 1, 1896, p. 388-390 (Bellicus, nesigur

celtic).

94.
95.

ISM, I, nr. 327, 329, 328.
JSM, I, nr. 328, veteran înrudit probai! cu Cocceii de la Capidava; Cocceius Phoebus (ISM, I, 324),
quaestor în vicus Quintionis, este după cognomen de origine greacă sau orienta l ă .
96. R. Vulpe, HAD, p. 181, n . 2. A. Aricescu, Armata, p. 44 şi 196.
97. Vezi discuţia la Al. Suceveanu, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 16 n. 25 şi 26; idem, Fântânele, p. 165.
98. CJL, Ill, 7524 =ISM, I, nr. 336; CIL, III, p. 2343 (nom. Braetius). I. Kaja nto, op. cit., p . 285 (cogn.
Favor, Favorinus).
99. D. Tudor, SCŞ, laşi, 2, 1951, 1-2, p. 2-4, nr. 1.
100. ISM, I, nr. 340 r. 5-10, unde se mai citesc câteva nu me fragmentare, intre care „Ae]Jius Ma[. .. ",
,, [? Aman]dus" şi „Mar]ciana".
101. ISM, 1,337, descope rită la Histria, ad u să eventual din vicus Quintionis, şi anume, stela funerară
a lui A urelius Erculanus, fiul lui Seuthes, pusă d e soţia acestuia din urmă, Aurelia Dusia ş i de Aurelii
Cocceius, Genialis, Claudius şi Vindex, fiii şi moştenitorii defunctului. Aceştia pun un epitaf şi pentru mama
lor - Claudia Dusia (ISM, I, nr. 338).
Doruţiu-Boilă în Actes d u 1ie Conges Int. de Thracologice, li, Bucureşti, 1980, p. 281 şi urm.,
aspra numelor tracice şi romane d in această aşezare; vezi şi supra n. 85 (cap. II); pentru num ele
tracice din oraşele vest-pontice, V. Cojocaru, Thraco-Dacica, 16, 1995, 1-2, p. 291-294.

102. Em.

observa ţii
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riale pentru exploatarea minereurilor de fier din împrejurimi), precum şi participarea
acestora la conducerea satului, la viaţa publică 103, schimbarea antroponimelor,
sesizată în timpul lui Marcus Aurelius (ca şi posibilitatea ca unii să-şi fi câştigat
cetăţenia în sec. II p. Chr.), în general, gradul lor de romanizare, toate vor fi impus ca
bessii să nu fie notaţi special după Constituţia Antoniniană, chiar dacă noua lor situaţie
juridică nu poate fi ilustrată, lipsind documentele epigrafice din sec. III p. Chr.104.
Comunităţi de veterani şi cetăţeni romani întâlnim şi în alte locuri din regia
Histriae. Ne referim la „ veter(ani) et c(ives) R(omani) c(ansistentes) vica V ... "
(Râmnicu de Jos), atestaţi în timpul lui Antaninus Pius; primii aveau d r epturi teritoriale în bloc, fiind posesori ai unor agri viritim adsignati, iar civilii romani ai unor agri
vectigales populi Romani, în regia, realul daminium aparţinând statului roman105.
Importanţa acestei aşezări este do vedită de staţia de beneficiari consulari din
apropiere, cum aflăm din piatra funerară a lui Aelius Ingenuus, bf. cos. din legiunea a
XI-a Claudia106. Fig. 4/2.
Într-o inscripţie găsită la Histria, sunt pomeniţi „ Vet[erani et c(ives)J R(amani) [consist]ente[s vica] ... stra"107, o mărturie în plus că „nucleele" puternice, comunităţile d e
tip conventus108, trebuie să fi fost în realitate mai numeroase, iar rolul administrativ şi
mai ales politic al veteranilor şi cetăţenilor romani rezidenţi trebuie să fi fost cel puţin
egal cu rolul lor economic109.
Tot astfel, deducem existenţa unor elemente romane, după numele primarului
Maximus din vicus-ul de la Neatârnarea (187 p. Chr.)110, cât şi după membrii familiei
sacerdotelui Ulpius Ulpianus şi anum e, Ulpius Valerianus şi fiul acestuia, Ulpius
Claudianus, -:are închină un altar lui Silvanus111.
Amintim, apoi, o serie de inscripţii disparate, care completează tabloul elementelor
romane din teritoriul histrian, în a d::ma jumătate a sec. II p. Chr. şi începutul celui
următor, cum ar fi cele menţionate într-o inscripţie de la Casimcea, între care un veteran al alei Dardanarum, deţinător probabil al unui lot în zonă11 2_
,,Lucius Pompeius Vale(n)s na(t)us Fabia Anquira" (în loc de Ancyra)" cansist(it)
r(egione) Hist(ri)" (157 p. Chr.), după ce deţinuse în cetate dregătorii laice şi religioase

(,,muneraque lecit Histria in oppido arcantium et aediliciu(m) et sacerdotium at
Liber{ um]"l 13 s-a stabilit împreună cu familia, cu soţia ... Manstieta şi fiul Danatus, pe
o proprietate a sa din centrul Dobrogei, la Nistoreşti.
Cu toate că lectura ultimelor rânduri este îndoielnică, iar latina documentului este
defectuoasă, reţinem că L. Pompeius Valens îşi administra moşia cu ajutorul unui mare
arendaş (maio(rarius) - M(arcus), care s-a îngrijit să fie scris monumentul funerar al
s tpânilor săi, proprietarul având la dispoziţie şi liberţi114_

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

D.M. Pippidi, ISM, I, p. 438, 442, 444.
AL Suceveanu, VEDR, p. 44, n. 145.
CIL, Ill, 14442. Em Doruţiu-Boilă, SCIV, 15, 1964, l, p. 131., nr. 1. A L Suceveanu, Fântânele, p. 160.
V. Pârvan, Descoperiri nouâ, p. 519-525. CIL, III, p. 2395 şi 2633 (lngenuus).
V. Pârvan, Histria, IV, p. 622, nr. 26 = ISM, I, nr. 138.
O. Bounegru, Pontica, 19, 1986, p. 249, n.19.
Cf. Al. Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p. 115.
CIL, lll, 12487 = ISM, I, nr. 368.
V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 232-233, nr. 24 ş i 629, fig. 75.
ISM, V, nr. 131 : ,, ... Vi}ctor v(e)t(eranus) ala(e) Da?[rd(anorum) et ...Jtio Valeris".
CIL, III, 12489 = ILS 7182 = ISM, I, nr. 373.
D.M. Pippidi, SIRA,· p. 237-238; idem, St. Cl, 14, 1972, p. 210-213.
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Menţionarea

locului de origine al cetăţeanului roman amintit, Ancyra (Galatia), stă
a rolului elementelor orinetale în colonizarea Scythiei Minor, întâlnite în teritoriul histrian şi în vicus Quintionis, la Fântânele şi la Vadu.
Aelius L ..., consilier histrian (buleuta Histriae), s-a stabilit în teritoriul histrian în
apropiere de Ulmetum, natura proprietăţii sale rămânând ipotetică 115. El sau un predecesor şi-a câştigt cetăţenia în vremea lui Hadrianus sau Antoninus Pius; dacă poartă
cognomen-ul Lucius, cum deducem după cel al fiului său, Aelius Lu ...116, am avea
dovada originii sale de rănd, întrucâ t numai elementele populare folos eau
praenomen-ul drept cognomenm , fapt sugerat şi de limba inscripţiei118.
Observăm, de asemenea, schimbarea numelor celor trei „archontes", care reprezentau „r(egio) Histr(iae)" în a doua jumătate a sec. II p. Chr.: Claudius Amandus poartă
un nume roman comun, fiind probabil dintre elementele romanizate de mai multă
vreme; Ulpius Hector are gentiliciu imperial, dar mai păstrează cognomen-ul grec119
şi Aelius ... g ......, după nomen gentile, dovedeşte cetăţenia recent câştigată (sec. II p.
Chr.).
Numărul elementelor romane stabilite în sate era în realitate mult mai mare, cum ne
arată o serie de inscripţii descoperite la Histria, care după conţinut şi formă provin din
teritoriu120. Ne referim la cele în care sunt menţionaţi veterani121, stabiliţi în cea mai
mare parte pe loturile primite la eliberarea din serviciu, ca Ulp(ius) Latinus ex sig(nifero) /vet(eranus) leg(ionis) V Mac(edonicae)" 122, Campanus, fost decurion123 sau
mărturie

II

,,Aur(elius) Firmus/ veteranus ex/ dec(urione) al(ae) II Araba/ corum"124 şi

alţii.

Ar mai fi de adăuga t inscripţiile scrise într-o ortografie populară125, care pot
aparţine tot unor locuitori de prin sate.
Se cuvine să ne oprim asupra unei importante inscripţii din teritoriul histrian şi
anume, plângerea ( EVTEVţts) adresată de ţăranii din X6pa 66:yet, const:.larului Iulius
Severus (159 / 160 p. Chr.)126. Fig . 10/ 1.
Toponimul a fost pus în legătură cu locuitorii, apreciindu-se fie că vine de la Dagae,
atestaţi în Tabula Peutingeriana, 8, la nord de Dunăre, ,, transferaţi " de Ti. Plautius

115. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 530-533, nr. 2. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 163.
116. ISM, V, nr. 90.
117. I. Kajanto, op. cit., p. 40 şi 173.
118. ISM, V, nr. 90, p. 115 : Plavie Victorine în loc de Flavi(a)e Victorin (a)e, prin câderea lui~ din
diftongul ae.
119. Ibidem, nr. 123; CIL, IJl, p. 2394 (cogn. Hector).
120. ISM, I, nr. 273. Asupra cetăţenilor romani de la Histria ş i Tomis, inclusiv din teritorii, vezi şi M.
Musielak, Studia Moesiaca, II, Poznan, 1994, p. 69-78. V. Cojocaru, Arheologia Moldovei, 19, 1996, p. 135198., a alcătuit diagrama categoriilor de nume şi s-a oprit asupra unor aspecte demografice în ora şele vestpontice ale provinciei Moesia Inferior.
121. ISM, I, nr. 278. Al. Suceveanu, Pontica, 31, 1998, p. 109-114, nr. I; ,, ...T(itus) Ae/lius Mucatral(is
sive-us) vet(eranus)/al(ae) I Fl(aviae) Gaetul(orom) et [S]eut(es)/ M ucatr{al(is) ma]g(istei) ... "(152 p. Chr.),
ambii din lumea tracicâ din teritoriu (supra, n.47, cap. I). •
·
122. ISM, I, nr. 276; inscripţia este pusă de Aufidia Auita (vezi şi ISM, II, nr. 247).
123. ISM, I, nr. 279 (= D.M. Pippidi, St. Cl., 8, 1966, p. 52-53, nr. 14); Asholes, care pune piatra de
mormânt soţului său, poartă un nume grecesc mai rar întălnit.
124. ISM, 1, nr. 297: (stelă ridicată de Aurelia Vettia, soţie şi de Aurelia Finnina, fiică, a celui
menţionat). Pentru soldaţii din ala II Aravacorom la Histria, vezi nr. 273 şi 278.
125. V. Pârvan, Dacia, 2, 1925, p. 222-223, nr. 23; p. 240-241, nr. 39; ISM, I, nr. 282 şi 299.
126. ISM, I, nr. 378. R. Vulpe, DID, II, nr. 143-146.
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Silvanus Aelianus, fie că este o grafie a numelui dacilor, aşezarea fiind locuită de autohtoni elenizaţi127. Cu tot carcaterul „incomplet" pe piatră a denumirii X6pa
.6.cxye1128, nu credem că poate fi exclusă apartenenţa sa la toponimia geto-dacă.
Din păcate, numele celor doi magistraţi din Chora Dagei, Artemidoros al lui
Ariston şi Mikkos al lui Gaius, limba inscripţiei, ne confirmă doar componenta greacă
din aşezare, nu lipsită de influenţe romane, dovadă numele ultimului primar129.
Atrage atenţia , de asemenea, condiţia de KOTOtKovvTes(= consistentes) a locuitorilor, corespunzând lui incolae, în sensul că sunt TToAÎTm ai oraşului de care depind 130,
în cazul de faţă Histria.
Deoarece ţăranii din Chora Dagei ameninţau cu părăsirea satului, cum procedau de
obicei colonii, s-a presupus că ne aflăm, şi de această dată, în faţa unei avaxwpfims,
X6pa .6.cxye1 fiind o KWµTJ de pe un saltus131.
Nemulţumirile ţăranilor din Chora Dagei sunt clar provocate de sarcinile şi
corvezile ( AlTovpyfm Kai avyapefm) ce cădeau asupra lor, în urma circulaţiei pe drumul public ( oriµoofa 6o6s )132. Administrarea cunoscutului cursus publicus a produs
adeseori asemenea nemulţumiri, însoţite de cele mai multe ori de răspunsul
împăraţilor sau legaţil or imperiali, nu întotdeauna favorabil petiţionarilor133, ca în
cazul de Liţă.
·
Într-adevăr, rezoluţia (l'.moypmpfi) guvernatorului Iulius Severus, scrisă pe piatra din
Chora Dagei, potrivit căreia ţăranii „vor urma a fi supuşi ştiutelor îndatoriri şi corvezi"
- ,,[munera et] angarias pra[ebeant)" - 134, confirmă, încă o dată, faptul că autorităţile
romane nu doreau să creeze probleme funcţionării normale a transportului public.
Dovada unei .cereri mai vechi în acest sens, o avem chiar în documentul analizat,
unde se consemnea:~ă situaţia locuitorilor din Aai:KOS Tivpyos 135, care s-au adresat tot
pentru scutiri de sarcini unui guvernator de la începutul domniei lui Antoninus Pius,
Antonius Hiberus (138/139 p. Chr.)136, a cărui rezoluţie (subscriptio) i-a servit pildă
lui Julius Severus.
Satul face parte d in seria celor cel puţin patru aşezări din Dobrogea, care au în componenţă rrvpyos sau turris, desemnând, se pare, fortificaţii mai vechi, de epocă elenistică 137, ridicate în teritoriile oraşelor vest-pontice contra diverselor p ericole138.

127. I. Stoian, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 388-389, n. 69.
128. D.M. Pippidi, St. CI., 15, 1973, p. 160; J şi L. Robert, BE, 1958, nr. 341; 1961, nr. 426; ISM, I, p. 493494.

129. ISM, I, nr. 378, p. 496: MIKKOS r atov; p. 526: 'ratov, ultimul fie un praenomen utilizat drept cognomen (L Kajanto, op. cit., p. 40 şi 172), fie patronimic.
130. Al. Avram, SCIVA, 35, 1984, 2, p. 162, n.54.
131. Al Suceveanu, Actes du 1ie Congres Int. de Thrac., II, p. 305-306; idem, Fântânele, p. 167.
132. ISM, I, nr. 378, p. 490-495. Pentru o situaţie asemănătoare celei de faţă, vezi G. Mihailov, 1GB, IV,
nr. 2236 (Scaptopara).
133. S. Mitchell, JRS, LXVI, 1976, p. 106-131.
134. ISM, I, nr. 378 c, r. 18-19.
135. R. Vulpe, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 738-739; idem, DID, II, p. 143.
136. Ibidem, p. 145.
137. Em. Doruţiu-Boi lă, SCIVA, 26, 1975, 2,.p. 219-224, le consideră la origine ferme în .xwpcx oraşelor
greceşti.

138. AL Avram, Gh. VI. Nistor, SCIVA, 33, 1982, 4, p. 365-376.
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Intrucât două dintre sate sunt locuite de o populaţie neromană, de !ai (Laikos
Pyrgos şi vicus Turris Muca ... ), posibil ca aceştia să fi fos t aşezaţi în scopuri de apă rare
şi poliţieneşti, la o dată neprecizată cu exactitate139. Deoarece fortificaţiile sunt atestate
în epoca romană (sec. II-III p. Chr.), nu este exclus să fi făcut parte din sistemul de
apărare a litoralului (limes-u l maritim)1·10, linie defensivă mai evidentă din sec. III şi
mai ales în perioada Dom inatului141; în sec. II-III p . Chr., în jurul unor turnuri, s-au
dezvoltat comunităţi ag rare (Laikos Pyrgos) 142 şi administrative (vicus Turris
Muca ... )143.
Aşa cum precizam mai sus, informaţiile epigrafice pr ivind popu la ţia autohtonă
sunt deosebit de să race, reducându-se aproape la toponime.
Astfel, o inscripţie este pusă „pentru sănăta tea împăratului J\1arcus Aurelius",
,, învingător al arm enilor, al pa rţilor şi al mezilor", de vicus- ul Arcidava144 (fig. 4/3),
sat care, dacă are şansa să se identifice cu mai vechea Argedava145, explică cu atât mai
mult prezenţa autohtonă în zonă.
De o însemnătate deosebită pentru problema continuităţii popula ţiei loca le în
Dobrogea este menţionarea vicani-lor Buterida venses, pe două p ietre de ho tar găsi te la
Histria şi Mihai Viteazu, satul fiind circumscris probabil localităţii din umă146.
Bornele sunt puse în urma u nei controversia de finibus, prin încălcarea de către
sătenii din Buteridava a hotarelor Messiei Pudentilla; acţiun ea lor a avut loc într-u n
moment prielnic, înainte de 198-201 p. Chr., data inscripţiei, poate în urma a tacului
costobocl47_
Vicus Buteridavensis s2u mai exact Buteridava se înscrie în seria top onimelor cu
terminaţia în dava, atât de frecventă în aria locuită de populaţia geto-dacică 148.
Cum deducem din inscripţie, nu este vorba numai de perpetu area u nei denumiri
mai vechi, ci şi de prezenţa efectivă a autohtonilor, în defavoarea cărora s-au p u s aceşti
termini, locuitorii aparţinând, asemeni majorităţii indigenilor, categor iei juridice a
dediticiilor.
Influenţâ romană, puternică în epoca Severilor, s-a făcu t simţită şi asu pra lor,
dovadă organizarea v i ca nă; consemnarea locu itorilor în ansamblu - vicani
Buteridavenses- nu exclu de păstrarea unor forme de obşte149, în tâlnite, după cum o să
vedem, în teritoriile oraşelor greceşti, dar şi în centrul Dobrogei.
,,Romana" Messia PudentilJa150 era posesoarea unei proprietăţi de oarecare întin139. Se. Lambrino, Mel. Marouzea u, p. 342. O. Bounegru, în Munstersche Beitrage, 10, 1991, 2, p. 95,
nr. 17; p. 104. R. Vulpe, Studia Thracologica, 1976, p. 287, plasează colonizarea tracilor su dici d u pă exped iţia
lui Crassus (29-28 a. Chr.), în timpul regatului odris, în condiţ ii favorabile.
140. Al. Suceveanu, RRH, 20, 1981, 4, p. 605-614.
141. Idem, BL 92, 1992, p. 195-223.
142. Idem, Fântânele, p. 167, cons ideră tipice, in astfel de pyrgoi, relaţi ile d e colonat.
143. R. Vulpe, DID, II, p. 143.
144. Al. Suceveanu, RRH, 14, 1975, p. 111-118 = ISM, I, nr. 358.
145. Idem, în Thraco-Dacica, 4, 1983, 1-2, p. 45-58. Împotr ivă, I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa2,
Bucureşti, 1977, p. 110-111.
146. CIL, III, 14447=15M, I, nr. 359. V. Părvan, Histria, IV, p. 633, nr. 30 = JSM, I, nr. 360.
147. I.I. Russu, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 81-82.
148. VI. Gheorgiev, St. CI. 2, 1960, p. 39-58; 3, 1961, p. 26-27: C. Poghirc, în The Tilracian World at the
Crossroads of Civilisa tions, Bucharest, 1996, p. 169.
149. Al. Suceveanu, VEDR, p. 46; 86; idem Fântânele, p. 164; D.M. Pipp id i, ISM, I, p. 473.
150. H. Krahe, Lexikon altillyrischer Personennamen, Heidelberg, 1929, p. 73 (Messius).
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dere151, socotind după cele două borne folosite (poate chiar mai multe) pentru această
terminatio. Chiar dacă Messia Pudentilla va fi fost fiica lui Messius Cornelius, atestat
în două inscripţii de la Histria 152, ea pare să se fi stabilit în regia, ca mulţi alţi histrieni.
Lipsa informaţiilor literare privind prezenţa lailor în Dobrogea şi menţionarea lor
în inscripţii abia în sec. al Ii-lea, (ne referim la acel Aai:Kos nvpyos atestat pe la 138139 p. Chr.), ne fac să nu cunoaştem în mod expres data colonizării lor aici. Deoarece
lai aveau aceeaşi situaţie juridică cu bessi, participau alături de cives Romani la viaţa
publică, s-a presupus că au venit odată cu ceilalţi traci sudici153, în etapele deja
menţionate mai sus, în scopuri însă diferite, eventua l, defensive.
Cel mai "vechi" monument epigrafie din vicus Secundini datează din vremea lui
Septimius Severus, după asocierea la tron a lui Caracalla, în anul 193154, fără a lăsa
impresia că este primul", ci mai degrabă unul dintre alta rele puse în mod obişnuit de
vicani, într-o aşezare a cărei vechime, aşa cum arătam cu alt prilej, o bănuim mai mare.
Deşi mai puţine la număr, numai şase, inscripţii le din vicus Secundini au ridicat o
problemă specială legată de efectele Constituţiei Antoniniene (212 p. Chr.) în provincii.
Pe baza papirusului Gissen 40 I, copie greacă a edictului lui Caracalla, s-au purtat
numeroa se discuţii asupra exceptării sau nu a dediticiilor de la primirea cetăţeniei
romane155, urmare poate a faptului că nu beneficiau de anumite drepturi locale156.
Existenţa unor inscripţii şi diplome miliatre din întreg Imperiul Roman, care
dovedesc primirea cetăţeniei romane la eliberare şi după anul 212 p. Chr., a dus la concluzia excluderii d in prevederile legii lui Caracalla a unei părţi din ţărănimea provinciilor, mai ales enclavele recent colonizate157.
Deoarece lai apar menţionaţi în inscripţiile din vicus Secundini, alături de cives
Romani, atât înainte de edictul lui Caracalla (212 p. Chr.) şi anume, în 198-211 şi 202 p.
Chr., cât şi după acesta, în 220, 237, 238, 246 p. Chr., ei au fost incluşi mai întâi în ca1:egoria dediticiilor 158, apreciere asupra căreia s-a revenit ulterior.
Într-adevăr, cercetările privind Constitutio Antoniniana, prilejuite, în general, de
apari ţia Tabulei Banasitanal59, au precizat că s-a acordat, în principiu, cetăţenia
romană locuitorilor liberi din provincii, atât din mediul urban, cât şi din cel rural,
garantându-se, totoda tă, păstrarea drepturilor locale160, a organismelor loca le, administrative şi juridice.
11

151. V.H. Baumann, FRD, p. 53: ferma era probabil de mă rim e mijlocie, d e cel mult 400 iugera (cca . 100
cu intendenţi .
D.M. Pippidi, St. CI., 7, 1965, p. 301-306, nr. 3 = JSM, I, nr. 196, r. 20-21; nr. 201, r. 23.
V. Pârvan, Dacia, 2, 1925, p. 244. R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucureşti, 1976, p. 277-288.
JSM, I, nr. 343. R. Vulpe, DID, li, p. 187; vezi şi ISM, I, nr. 342.
Chr. Sasse, Die Constitutio Antoniniana. Eine Untersuchung iiber den Umfang der
Biirgerrechtsver/eihung aul Grund des Papyrus Giss. 40 I, Wiesbaden, 1958; H. Wolff, Die Constitutio
Antoniniana und Papyrus Gissensis 40, I, Kiiln, 1976; Em. Condurachi, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 281-316. A
Boilă , Em. Doruţiu- Boilă, St. CI., 14, 1972, p. 179-194.
156. Vezi discuţi a la Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 34, 1990, p. 245-257.
157. J. J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine (120 av. J.-C. - 451 ap. J.-C.), Paris, 1959, p. 204-205.
158. M.E. Staerman, VDI, 1946, 2, p. 81-88; Em. Condurachi, op. cit., p. 291-292; I. I. Russu, SCIV, 6,

ha),

admini stra tă

152.
153.
154.
155.

1955, 1-2, p. 75-86.
159. W. Seston, M. Euzennat, CRAI, 1971, 3, p. 468-490.
160. Ibidem, p. 472: ,,... civitatem Romanam, salvo iure gentis, dare". Dealtfel, de mai multă vreme,
s-a observat că acordarea cetăţeniei romane, nu exclude păstrarea drepturilor locale, vezi F. De Visscher,
Cahier d'histoire mondiale, 2, 1955, 4, p. 788 şi urm.
·
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Comunitatea lailor continuă să se numească ca înainte, distinct d e cives Romani161,
neexistând nici o incompatibilitate între condiţia de cetăţean roman şi apartenenţa la
un grup etnic162_
Datele de ordin onomastic sunt ilustrative pentru gradul de romanizare al locuitorilor: din cele 10 antroponime păstrate, 1 aparţine unui trac romanizat - Valerius
Cosenis (220 p. Chr.) - 163, iar alte 3 sunt romane, redate în sistem „greco-barbar" lust(i)nus Valeri (202 p. Chr.), Bonosus Bonunis 164 şi Iustus Iustini (238 p. Chr.) - 165,
urmare a faptului că n-au fost obţinute de prea multă vreme.
Toate persoanele cu nume romane din vicus poartă gentilicia imperiale - Flavius
Valens (220 p. Chr.), Aurelius Fortunatus şi Aelius Herculanus (237 p. Chr.)166,
Claudius Antonius şi Cocceius Iustus (246 p. Chr.)167 - şi cognomina care dovedesc
prezenţa în sat a elementelor provinciale, unele de ori gine modestă. Reţinem, de
asemenea, numele lui Aurelius Fortunatus (237 p. Chr.), obţinut probabil ca urmare a
încetăţenirii prin Constitutio Antoniniana.
Cetăţenii romani, atestaţi în bloc şi de această dată, puteau poseda, potrivit statutului lor juridic, fie terenuri adsigna te, pentru care plăteau însă impozit, fie numai agri
vectigales populi Romani 168_
Un singur m agister poartă nume grecesc, Artemas Dioscoridentes 169, moştenit
poate de generaţii de unul dintre !ai.
N umeie din vicus Secundini demonstrează, a şadar, că ·procesul de romanizare,
început mai demult, a fost stimulat de Constituţia Antoniniană, lai devenind chiar ei,
pe măsura romaniză rii, factori activi în lumea rurală.
Inscripţia care-i aminte ş te pe "a[r?)contes (si:) r(egionis) His(triae)", din vremea lui
Filip Arabul (244-249)170, este şi ea edificatoare pentru efectele Constituţiei
Antoniniene în satele Scythiei Minor. Trei dintre conducătorii teritoriului histrian
poartă numele Aurelius şi anume: Aurelius Euxinus Leontisci, A.;relius Victor,
Aurelius Castus 171, d eveniţi, desigur, cetă ţeni cu prilejul aplicării amintitului edict al
lui Caracalla. În aceeaşi inscripţie apar persoane, care poartă gentilicii imperiale mai
vechi, Ulpius Martinus, Aelius Iulius 172 sau ale ·unor gu vernatori, ca Messius
Frontinus1 73, precum şi alte nume romane: Sil[iusJ174 Ingenus, Herc(ulius)

161. Al. Suceveanu, op. cit., p. 252-253, ii consideră pe !ai, dediticii sau numai peregrini, mai degrabă
.decât cetăţeni romani. R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucureşti, 1976, p. 286-287, apreciază că laii, bessii şi
au sdecensii sunt peregrini privilegiaţi în raport cu autohtonii, afla ţi in condiţia de dediticii.
162. A. Boilă, Em. Do ruţiu-Boilă, op. cit., p. 188-190.
163. ISM, I, nr. 345. I.I. Russu, Limba traco-daciloil, p . 99 (Cos- ).
164. R. Vulpe, op. cit., p. 285, n. 30, aprecia ză drept trac numele Bonunis.
165. ISM, I, nr. 347.
166. Ibidem, nr. 345 şi 346.
167. Ibidem, nr. 349.
168. AL Suceveanu, Fântânele, p. 166.
169. ISM, I, nr. 344; Fr. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit,
Halle, 1917, p. 77.
170. Gr. Florescu, SCIV, 9, 1958, 2, p. 242-247; ISM, V, nr. 124.
171. A. Forcellini, Totius latinitatis, lexicon, II, 1932, p. 204 şi 625 (cogn. Euxi1ws şi Leontiscus, aici
patronimic în genitiv).
172. CIL, III, p. 2396 şi 2633, cognomen-ul Iulius.
173. R. Vulpe, DID, II, p. 216-217, n. 184 şi 185.
174. W. Schulze, ZurGeschichte Jateinischer Eigennamen, Berlin, 1933, p. 424-425 (nom. Silius).
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Marcia(nus)175, care ilustrează prezenţa la conducerea teritoriului a unor elemente
cu s iguran ţă, într-o v rem e când fun c ţiile se transformă în obliga ţii
împovăratoare1 76_ În sfârşi t, tot acolo este amintit J\1uca tra (?) Stoinis 177, al cărui nume
trac nu trebuie să ne mire, deoarece, chiar după generalizarea cetăţeniei romane,
întâlnim, fireşte, şi nu m e d e altă factură, numărul acestora fiind însă mult mai mic în
comparaţie cu cele romane.
Stabilirea veteranilor continuă şi în sec. III p. Chr., cum deducem din diploma militară descoperită la Fântânele, emisă la 7 ianuarie 233 p. Chr., pentru Aelius Aurelius
Atticus, originar din Doryl(a)eum (Phrygia), care slujise în „Coh(ors) V pr(aetoria)
Alexandrian(a) p(ia) v(indexYI78.
Fostul pretorian, a cărui prezenţă este motivată de intensa locuire din zonă, va fi
posedat un lot (ager viritim adsignatus), nu prea întins, de circa 56 iugera (14 ha),
lucrat, probabil, cu un număr redus d e sclavi, lot aflat, mai degrabă, în regio Histriae,
p oate, chiar în hotarele satului de la N-V d e Fântânele, unde vor fi existat ogoare militare colective sau izolate, alături de cele ale civililor rom ani; natura construcţiilor şi
s tructura materialului d escoperit susţin această afirmaţie şi anume, ceramica de bună
calitate din sec. II-III p. Chr., provenită, în parte, din centrele microasiatice sau imitată
în atelierele pontice după aceste modele, în contrast cu raritatea vaselor lucrate cu
mâna, sensibil ma i numeroase în prima jumă tate a sec. III p . Chr. (N II)179, urmare
poate a folosirii autohtonilor geţi ca mână de lucru în zonă.
Prezenţa pretorianului în acest vicus este sugerată şi de interesantul relief sabaziac, găsit în nucleul d e la N-V de Fântânele, (cult introdus aici, eventual, chiar de el), şi
de un cra ter local utilizat în aceleaşi practici180, confirmând cunoscu tele legături ale
Histriei cu lumea microasiatică181; acestea sunt ilustrate şi de existenţa altor orientali
în teritoriul histrian, la Nistoreşti, în vicus Quintionis182 şi la Vadu 183.
Dacă veteranul Aclius A urelius Atticus s-a s tabilit în satul d e la N-V de Fântânele,
alături de alţi incolae-consistentes, el va fi posedat ca şi aceştia ius domicilii şi dreptul
de a exercita magis traturi în propriul sat, dar şi în cetate184.
Probleme tot atât d e interesante ridică marea aşezare (vicus) din sudul localităţii
Fântânele185, zonă a interferenţelor geto-greco-romane. Com p lexul cercetat în punctul
a, cu elem entele sale constitutive în forme tipice greco-romane, dovedeşte existenţa
unei prime faze de juxtapunere culturală geto-romană, când întâlnim, în sec. II p. Chr.
(NI), alături de vase preponderent romane, ceramică indigenă lucrată cu mâna, dar şi
o posibilă transpunere a brâului alveolar specific ceramicii locale pe un chiup d e mari
îns tă rite

175. ISM, V, nr. 124, r. 14 şi p. 329, ... Cociei(= Coccei ?).
176. D.M. Pippidi, St. CI., 12, 1972, p. 21 1.
177. I. I. Russu, Limba traco-dacilofl, p. 162. Idem, Elemente traco-getice în Imperiul roman şi în
Byzantium, Bucureşti, 1976, p . 27, 32, 58 (Mucatra); vezi şi ISM, I, nr. 308: ,, ...Mucatrio Seutonis'~
178. CIL, XVI, 1936, 145; JSM, I, nr. 323. Al. Suceveanu, Fântânele, p . 175-179, nr. 1.
179. Ibidem, p. 15-16. M.V. Angelescu, ibidem, p. 220-224, nr. 1-66.
180. Al. Suceveanu , op. cit., p. 179-182, nr. 1-2.
181. Id em, VEDR, p. 111-120.
182. ISM, I, nr. 373 (Nistoreşti); nr. 340 (vicus Quintonis).
183. Ibidem, nr. 356; vezi şi infra n. 203.
184. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 171 şi 112.
185. Ibidem, p. 22-28; 40-41 ; 53-55; 183-191; Gh. Poenaru Bordea, ibidem, p. 192-216. M.V. Angelescu,
ibidem, p. 219-220; 224-234, nr. 67-187.
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dimensiuni; într-o etapă uiterioară (N II - sec. III p. Chr.), vasele lucrate cu mâna dispar şi
asistăm însă la confecţionarea lor la roată, respectiv 2 fragmente de vase borcan cu brâu
alveolar sunt lucrate, unul, se pare, la roata încea tă, celălalt la roa ta rapidă. Fig. 6-8.
Proprietarul casei, care păstra aceste tradiţii locale, putea fi un greco-indigen romanizat, dacă materialele de factură indigenă nu sunt urmarea utiliză rii ţăranilor geţi
semidependenţi în această exploatare agricolă, caz în care ideea autohtonismului său
rămâne nesigură (nu şi mutaţiile materiale notate mai sus, semn al unei parţiale romanizări)1 86. Stabilit într-un vicus situat, probabil, în xwpa, proprietarul amintit va fi
avut statut de peregrinus, asemeni celei mai mari părţi dintre vicani, fiind p osesor al
unui ager stipendiarius, pentru care plătea un impozit faţă de cetate; satul aparţinea
juridic şi financiar de Histria, dar se bucura de oarecare autonomie şi anume avea
dreptul de a-şi alege magistraţi şi de a face comerţ187.
La Cogealac, aşezarea rurală din punctul „Ben t", se înscrie în seria celor întemeiate
în a doua jumătate a sec. II p. Chr., posibil în epoca Severilor, când se constată în mediul rural un reviriment; ea dovedeşte, încă o dată, că procesul de colonizare, respectiv
de întemeiere de noi aşezări, s-a desfăşurat în mai multe etape, care se înscriu până în
prima jumă tate a sec. III p. Chr. 188
Tot la Cogealac, într-o inscripţie funerară de sec. II p . Chr., este amintită o persoană
de origine greacă, cu nume romanizat, Aelia Dionysia, soţul său purtând un nue1e
roman, Valerius Clementinus189.
Într-adevăr, într-o serie de aşezări din preajma cetăţii sau a drumului litoralului,
întâlnim frecvent o componentă greacă (ca urmare a depend2nţei lor din vechime de
Histria) alături de autohtoni şi, în cele mai multe cazuri, de elemente rnmane.
Din acest punct de vedere, suntem mai slab informaţi asupra vechii aşezări de la
Tariverde, unde apropierea de Histria ar pleda pentru menţinerea s tructurii mai vechi
greco-indigenel 90.
Cele două situri înregistrate în urma unei periegeze, la 100 m NE d e podul şoselei
naţiona le Constanţa-Tulcea (Tariverde II) şi la 800 m V de acelaşi punct (Tariverde III),
aparţin epocii romane timpurii191.
Notam, cu alt prilej, apariţia în perimetrul localităţii Tariverde a unei borne192, care,
alături de inscripţiile rupestre de la Casian 193, indică existenţa ~nui teritoriu al casienilor; denumirea comunităţii este, mai degrabă, în legătură cu numele „fondatorului"
- Casius sau Casianus - 194, decât cu cel a l zeului oriental Casius, neatestat în provincie. Chiar dacă natura celei de a doua unităţi consemnate în inscripţii se mai cere
lămurită, limba epigrafelor arată o prezenţă greacă sau elenizată, în marginea de vest
a teritoriului, urmare, poate, a caracterului „mai special" al zonei. Fig. 10/2-3.
Aşezarea din punctul Histria {3 195, prin maniera de amenajare a locuinţelor, cera186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Al. Suceveanu, op. cit., p. 30.
Ibidem, p. 170-171, 112.
V. Lungu, O. Bounegru, Al. Avram, Pontica, 23, 1990, p 168-169.
ISM, I, nr. 371.
Supra, n. 127-129, 142 (cap. I). TIR, L 35, p. 71 (inscripţie greacă).
Al. Avram, O. Bouneg ru, C. Chiriac, Pontica, 18, 1985, p. 113-124.
M. Bărbulescu-Munteanu, Pontica, 11, 1978, p. 132-135. N. Gostar, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 311-314;

ISM, I, nr. 372.
193. Ibidem, nr. 369-370.
194. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p. 537. D.M. Pippidi, ISM, I, p. 481-482.
195. V. Lungu, O. Bounegru, Al. Avram, Pontica, 17, 1984, p. 85-100.
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d a r şi prin apariţia unor m a teriale ceramice d e factură
o structură asemănătoare celor de la Fântânele. Fig. 9.
Această interferenţă eh10-culturală este vizibilă şi în cazul satului a ntic ( KWµf] ) de
la Istria, în care magistraţii sunt defini ţi cu un latinism, µaytaTpaTE<; , poartă însă
nume autentice greceşti - .61ovv010<; Kal 'Hp6owpo<; oi LaTVpfwvos Kal 'ApTEµf.Swpos
.61ovvafov - prezenţa ele m entelor greceşti fiind firească în te ritoriul orăşenesc; mai
notăm, a p oi, că pe inscripţia amintită, figurează dubla reprezentare a Cavalerului
Trac196, div initate adorată în zonă, la Fântânele şi Săcele, familiară mediului grecoautohton. Astfel, pe fragmentul de relief de la Săcele (Peletlia), n umele celui ca re „a
închinat (icoana) ca mulţumită " este, deopotrivă, grecesc - [' H]p6cpavT05197.
La Vadu ( vicus Parsa] sau vicus C. .. . cos; vicus Celeris?), plasat nu departe de
Histria, pe circulata arteră a litoralu lui, constatăm prezenţa unor persoane legate de
negoţ şi agricultură; T. Manius Bassianus, cetăţean roman, probabil sirian de origine,
după ce fusese „bu](euta) His(triae)", se s tabileşte în teritoriu, împreună cu familia 198,
desigur, pe proprieta tea sa (ager stipendiarius), în concordanţă cu statutul cetăţii, care
pentru teritoriul „orăşenesc", parcelat, era obligată la plata unui stipendium199.
Locuitorii din aşezare au fos t în realitate mai numeroşi200, în calita te de KAfJpovxo1 ,
ale căror loturi erau afla te în evidenţă, pentru a fi supuse censului d e către cetate, care
achita în totalitate amintitul impozit201_
SatelE: a veau hotare bine definite, cum ne dovedeşte s tela terminală găsită la Vadu,
care marca ,,[fines] t[e/ r]rae vic[i]/ Parsa] ... / [fi]nes ter/[ra]e viei/ C...cos" 202, fără
să cunoaştem întinderea reală a acestor hotare şi locul satelor, de plasat to tuşi, în cazul
de faţă, mai curâ nd în regia Histriae.
Greco-orientalii menţionaţi în două inscripţii funerare de la Vadu s-au stabilit, mai
degrabă, la Histria, d e unde provin, probabil, inscripţiile. Ne referim la Menophilos
Bassus, Evnopo<;. a l cărui epitaf a fost pus de frate le său, Asclepiades al lui Menophilos,
tot m are negus tor şi el, de fel din Nicom edia (Bithinia), num it şi „A zanitul", şi de către
fiul primului, Asclepiades a lui Menophilos (sec. II-III p. Chr.)203_ Pe monumentul funerar al lui Philiscos Eul lui Zoticos, este rep·rodusă o navă de mari dimen siuni, simbol al
profesiunii sale d e armator sau de reprezentant al unui arm ator204.
mica

romană prep ond erentă,

getică, evidenţiază

196. ISM, I, nr. 363; G. Bordenache, Sculture g reche e romane, p. 103, nr. 210; vezi şi ISM, I, nr. 364;
:E1µa6as D.tovuo[ou (de la sfârşitul epocii elenistice).
197. Ibidem, nr. 357.
198. CIL , III, 7525 şi 14449; Em. Doruţiu, SCIV, 15, 1964, 1, p.133, nr. 8; ISM, I, nr. 339: ,,Manius Vitales,
ne/pos eius [Vitalia]/nus Bassianus/fi](ius) eius et Scapul/ia Gemella con (i)unx/ei us ... ".

199. Frontinus, Grom. Vet. 1, 4; Hyginus, Grom. Vet., 1, 204-205. Fr. Greii, Stipe11dii1m vel tributum.
L'imposizione fondiaria n elle dottrine giuridiche del II e III secolo, Napoli, 1963, p. 26-48; cf. Al. Suceveanu.
Pontica, 10, 1977, p. 100-101, n. 25 şi urm.
200. D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 594, nr. 71 = ISM, I, nr. 354. R. Vulpe, An . Dobr., 16, 1935, p. 185.
CIL, III, 7527. ISM, I, 355? Adaugă, Pontica, 20, 1987, p. 327,329, fig. 1.
201. AL Suceveanu, op. cit., p. 101, n. 32-35; idem, Fântânele, p. 160: în xwpa histrienii plă teau tributum soli, tributa Jeviora şi probabil vectigalia, percepute de magist.raţii cetăţi i, în timp ce în regio civilii
romani plă teau vectigalia strânse de quaestores ai diverşilo r viei.
202. ISA[, I, nr. 350.
203. ISM, l, nr. 356: ·AoKÂT]m6:6TJs MT]/voq:>iAov NE1Koµl")6evs./ 6 Kai ·A~aveiTr1s. ev /rropos.
Mnvoq:,iAep 86:(o/o]ep a6eA<p4J. evrr6pep I Ka\ 'AoKÂTJm6:6TJs MTJ / voq:,iÂov ...
204. Ibidem, nr. 353: 'fouÂ(a 'AAe!;6:v(6pouJ, ~woa , EOUTTJ TE [Kai TW/ [ci)vop\ EOVTÎ'JS <D1A[i0Kep
Zw]/(T]1Koii ... . O. Bounegru, St. CI., 21, 1983, p. 61; idem, Istros, 1, 1980, p. 183-184.
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Dacă

identificarea aşezării de la Corbu cu Tres Protomae este reaJă205, denumirea
pentru prezenţa efectivă a „romanilor", cum deducem, dealtfel, din altarul în
limba latină pus în vremea lui Elagabal 206.
În aşeză rile enumerate mai sus, constatăm, aşadar, păstrarea structurii mai
vechi,greco-autohtone, cât şi adaosul, de cele mai multe or i, a unor elemente romane.
Pentru primul aspect al problemei, îl amintim pe Apollonios Dadas de la Piatra 207,
care poartă un nume grecesc comun şi un patronimic, Dada(s), răspân dit în lumea
greco-asiatică şi în Imperiul Roman, inclusiv la traci208, fiind d estul de frecvent şi în
Scythia Minor. Originea tracă a lui Apollonios Dadas de la Piatra ar putea fi sugerată
şi de numele soţiei sale209, cât şi de reprezentarea Ca valerului Trac pe stela sa (fig.
14/1); d in aceeaşi localitate, mai no tăm un fragment de relief cu imaginea Cavalerilor
Danubieni210, iar în aşeza rea ma i veche din punctul „Răţărie", nu lipseşte ceramica
indigenă d e epocă romană.

pledează

Teritoriul tomitan
Procesul de stabilire a veteranilor la Tomis şi în teritoriul său a început, probabil, în
vremea lui Vespasianus; îi întâlnim pe aceştia, oricum, în a doua jumătate a sec. I p.
Chr., fiind, cu siguranţă, poses.)ri ai unor agri viritim adsigna tf211; fenomenul continuă
şi în secolul următor, cum ne demonstrează piatra funerară pusă pe moşia sa de
„M(arcus) Ulpius Longinus ex dec(urione) vet(erano) bul(euta) Tomitanorum "; acesta
a slujit, desigur, într-o unitate auxiliară de cavalerie şi s-a eliberat din ser viciu, după
cum îi arată nunele, cândva în vremea lui Traian, stabilind u -se ,,in praedio suo"212,
din teritoriul tomitan, lot cu regim de ager viritim adsignatus; soţia sa, Ulpia Aquilina,
care poartă acelaşi gentiliciu, era, probabil, libertă.

205.
206.
207.
208.
· 209.

CIL, JJI, 7613. A Aricescu, Annata, p. 146-148.
O. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 594, nr. 72; ISM, I, nr. 354.
M. Munteanu, Pontica, 8, 1975, p . 391-394.
I.I. Ru ssu, SCIV, 9, 1958, 1, p. 52; O. Detschew, op. cit., p. 110.
Supra, n. 207; numele, păstrat fragmentar, este nesigur, eventua l Zovvr'J, luănd în considerare
forma masculină cunoscută în Asia Mică, Zovvas. cf. L. Zgu sta, Kleinasiatiscl1e Personennamen, Prag, 1964,
p. 397; vezi şi D. Detschew, op. cit., p. 194; fem ininul Zov~is este întâlnit la Histria (ISM I, nr. 303, r. 7);
pa tronimicul femei i pare a fi Kov~1âTas. apropiat de Kov1%:xs, nume considerat tracic USM II, nr. 17, r. 13
nr. 468, r. 17 şip. 383); vezi şi JSM I, nr. 229, r . 5: Kov~1ovpas: nr. 296, r. 1-2: KovTtA[TJs] ' Ampov: nr. 331, r.
8: Val(erius) Cutiunis (vicus Quintionis). D. Detschew, op. cit. p. 265.
210. Piesă ined ită din colecţia W. Wisoşen sch i de la M. Kogă l niceanu .
211. Al. Suceveanu, op. cit., p. 100-111; idem, VEDR, p. 47 şi 50.
212. ISM, II, nr. 180 (bibliografia ). Vezi şi nr. 169, in scri pţia funerară a lui T. Valerius Germanus, fost
imaginifer al Jeg. VII Claudia, originar d in Pessin us (Galatia), ri d i ca tă de moştenito rii săi, T. Valerius
l ulianus, L. Valerius Germanus şi Valeria Germana, fii, împrună cu Cl(audia) Iulia, soţi e, (asupra propunerilo r de datare a inscri pţiei, vezi L. Mrozewicz, Legionisci mezyjscy w J w ieku po Ch rystusie, Poznan, 1995,
p. 42 şi p. 167, nr. 118); ISM, II, nr. 170, T. Flavius Ca pito, decurion veteran a l alei (I) Pannoniorom, a fost recompensat cu daruri d e împăra tul Vespasian, cum aflăm din monumentul său funerar pus d e fiu l său, T.
Flavius Cas tus; nr. 8, dipl omă milita ră din 2 decembrie 76 p. Chr., care i-a a parţinut lui L. Ennius Ferox d in
coh. VI praetoria, originar din Aquae Statellae (Lig uria) ; nr. 172: ,, Ti(berius) Claudius, Arrenti f(ilius),
Quir(ina), Satuminus duplic(arius) vet(eranus) alae A sturom ... " ; nr. 176: inscripţie înch inată lui M. Iulius
Tertullus, vet. coh. I Comm ag(enorom) de că tre „Mitridates/mil(es) coh(ortis) eius[d(em)] et Barales... " (fig .

11 /2); nr. 177: ,,Marius Ce/s us/ miles c(o)h(or(tis) Vll/Gall(orum ... "; vezi şi L. Mrozewicz, Studia Moesiaca,
Poznari, 1994, p. 76 şi urm., nr. 7, 12, 21, 23, 25.
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C. Antonius Fronto, veteran a l legiunii a XIII-a Gemina, fos t bf. cos, se retrage şi el,
după

eliberarea din armată, la Tomis, unde devine posesorul unui lot de pământ în teritoriu, din moment ce menţionează, pe piatra sa funerară, că şi-a pregătit „Iucum" =
avvoEvopov. aşadar, şi-a plantat o pădure sacră (sec. II p. Chr.)213.
Prezenţa unor Julii, în apropiere de cetate, o observăm pe baza unui monument epigrafie din sec. IJ214. Ştim, apoi, că Iulius Fronto, fost centurion primipilar, era posesorul
unei moşii însemnate, conduse d e un npayµaT EVTTJS, KacrTpflotOS, probabil, d e origine servilă; după sarcofagul pe care îl pune acest actor, p entru sine şi soţia sa,
Evcppom'.rvTJ, deducem că s tarea sa materială nu era de neglijat215.
Desigur, exemplele ar putea fi mult mai numeroase, dacă ar fi să amintim veteranii
din legiunile Moesiei Inferioare, atestaţi la Tomis2 16, inclusiv din flota moesică.21 7, fără
să lipsească cei proveniţi din formaţiuni din afara provinciei218 sau civilii care par a
locui în împrejurimile oraşului219; ne-am propus însă să prezentăm populaţia teritoriului tomitan tot pe aşezări, într-o su ccesiune nu s trict topografică (chiar dacă
apropierea de centrul teritoriului, de drumurile comerciale, nu este de neglijat, p entru
dezvoltarea genera lă a aşezărilor, cum am arătat în primul capitol), ci după un criteriu
cronologic, respectiv, după momentul când sunt atestate documentar satele; acest fa pt
va uşnra înţelegerea mai firească a realităţilor din mediul rural dobrogean, în special a
fenomentului romanizării.
În cele două. inscripţii din v1cus Celeris, nu se face o menţiune directă în legătură cu
locuitorii satului; atât cognomen-ul acelui strămoş, întem eietor, Celer, cât şi numele
lui Ulpius Ulpianus, primarul din anul 177 p. Chr., sunt romane, iar divinităţile «d orate de c.cesta din urmă, JOM şi Juno Regina220, sunt cele mai frecven t întâlnite în
aşezările rurale cu elemente romane colonizate.
Cea de a doua inscripţie interesează din mai multe puncte de vedere, între care
amintim unele particularităţi de vocabular, cât şi numele Diana, nou în onomastica
p rovinciei221.
Popularitatea sărbătoririi trandafirilor - Rosalia - alături de zeii adoraţi în aşezare,
constituie o dovadă sigură a romanităţii locuitorilor.
Cei 75 denari, dăruiţi satului lui Celer, ,,ca să serbeze acolo hramul în ziua de 31
mai ", atrag atenţia asupra posibilităţilor ma teriale ale donatorului, a cărui p rosp eritate
se datora cu siguranţă unei (-or) proprietăţi, (chiar dacă suma în sine rămâne redusă),
şi asupra populaţiei numeroase a acestui vicus, apreciată la 1000 de locuitori.
După cum spuneam cu alt p rilej, localizarea vicus-ului Celeris rămâne ipotetică
(eventual la Vadu), întrucât la Sibioara, unde a fost găsită. inscripţia, se putea afla se-

213. CIL, III, 7545; ISM, II, nr. 190.
214. CIL, III, 7567; ISM, II, nr. 182: Iulius ...

tată, Iulia Cocceia, mamă, Iulius Antonius şi Iulianus
Antoninus, fraţi, sunt amintiţi pe piatra funerară pusă de Iulia Pup/ia (=Publia) şi Iulius Cocceius, familie
înrud ită, poate, cu Cocceii de la Capidava (cf. D.M. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, p. 141-142).
215. IGR, I, 627; ISM, II, nr. 289. Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, p. 77 (proprietatea
era de aproximativ 200 iugera).
216. A. Aricescu, Annata, p. 34, 39-41, 50 etc.
.
217. ISM, II, nr. 199: ,, ... Val(erius) Valens vet(eranus) [classis]/ Fl(a viae) Moesie" (sic).
218. A. Aricescu, op. dt., p. 74 şi urm.
219. Supra, n. ·214.
220. V. Părvan, Histria, VII, p. 78 şi urm., nr. 53 = ISM, I, nr. 351.
221. ISM, I, nr. 352: ,, Dianes o[pti]/m e meae titulum [po]/simus... "; ISM, II, nr. 371: ... dianes... ".
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d iul dona torului, respectiv primul sat amintit în textul epigrafei224.
În privinţa aşezării d e la Sibioara, semnalăm mai întâi o componentă autohtonă, pe
baza materialului ceramic din sec. II-III descoperit în raza localităţii223. Apoi, prezenţa
unui militar din leg. a V-a Macedonica, din colonia Oescus, stabilit aici după revenirea
legiunii în acest centru (după 271 p. Chr.)224, se alătură ştirilor referitoare la ceilalţi militari ai legiunii amintite, originari din colonia Ulpia Oescus225; limba greacă a monumentului său funerar presupune existenţa unor elemente greceşti în aşezare (dacă nu
se datorează apropierii de Tomis).
În sfârşit, este mai greu de spus, cum a ajuns la Sibioara o dedicaţie greacă p rovenită tocmai din Heraclea Ponbcă din Bithinia226, mai degrabă, inscripţia a fost transportată în acest loc de la Tomis.
Prima inscripţie din vicus Clementiani(-ensis), din sec. II p. Chr. , dovedeşte existenţa în.sat a populaţiei trace: ,,C]astus Mucap[o]ri" şi soţia sa Sedida Reti[cin]tis, ai
căror copii se numesc însă Longinus, [? M]artia şi Valerius227. Satul, a cărui localizare
la Mihail Kogălniceanu rămâne ipotetică, era unul dintre centrele rurale, în care schimbarea antroponimelor anunţa începutul procesului de romanizare, ca aproape pretutindeni în Dobrogea romană.
Alte două inscripţii din vicus Clementianensis datează din vremea lu i Septimius
Severus: prima, din anul 195 p. Chr., este ridicată de p rimarul Aelius Aelian us228 şi cea
de a doua, de Flavius Ianuarius, magisterîn anul 196 p. Chr.229, elemente „romane" de
o vechime nu prea mare, socotind d upă nomen-ul primului şi cognomen-ul celui de al
doilea, precum şi după greşelile de limbă din text230. Fig. 12/ 1.
Un epitaf găsit la Mihail Kogălniceanu o aminteşte pe ' lovAia E ... 231, p robabil, dintre grecii care primiseră nume romane (sec. II-Ill p. Chr.). Tot astfel, u n alt altar funerar, descoperit în aceeaşi localitate, este pus de r . novTLO<; ÂLKLVVLOVO<;, pentru fra_ţii
săi, r . n ovTtO<; <Dotl3Lav6c; şi r . novTtO<; M apKtav6s 232, care după nume par a fi liberţi
(orientali) romanizaţi, stabiliţi (?) în teritoriu , fie în interese comerciale, fie în calitate
d e proprietari.
Observaţiile de mai sus sunt susţinute de apariţia la Mihail Kogălniceanu a unui
altar, care atestă ex istenţa unui colegiu de închinători (dumus), adresat, prob abil,
Cybelei; între membri se află un libertµs sau procurator Augusti (?), dar mai ales

222. Ibidem : b) ... ti]tulum [con]freq(u)ent(etis) III kal(en das) I[ u]/ ni(a)s per mag (istros) q[ ui]/tunc
enmt; eadem (sic)/

condicionem do/vico Ce(l)eris (denarios) LXXV / ut faciant pri(die) kal(enda s)
Junias/hoc loco. Quad si q[ ui] ex eis vicis non fecer(i)[nt], I ab die, iubeo at eos rever[ ti] I qui persev(e)rent
facerf e"; deducem, a şadar, din textul epig ra fiei, ex istenţa a cel puţin două sate.
223. P. N icorescu, An. Dobr., 3, 1922, 4, p. 559-566; C. Scorpan, Pontica, 4, 1971, p. 141 şi 143, fig. 3/1 şi
3.
224. C. Mateescu, BCMI, 8, 1915, p. 36-40 = ISM, II, nr. 442.
225. JSM, V, nr. 188,203 ş i 177 (militar în funcţiune).
226. JSM, II, nr. 57; Em. Doru ţiu, SC!V, 15, 1964, 1, p. 132, nr. 3, n. 5.
227. CIL, III, 7565 = ISM, li, nr. 191 şi p. 394: Sedida Reti... tis (nom en incertum); ISM, V, p. 116; V.
Pâ rvan, Tropaeum, p. 32; idem, fnceputurile 2, p. 77: "de neam dacic"; R. Vulpe, HAD, p. 191, n. 1: ,,bessi".
228. ISM, V, nr. 92; ISM, II, nr. 134.
229. Ibidem, nr. 136; A. Rădulescu, în NMESM, p. 141-143, nr. 2.
230. ISM, V, p. 118-119, nr. 93.
231. AEM, 14, 1891, p. 29, nr. 58; ISM, II, nr. 331.
232. Ibidem , nr. 381; R. Vulpe, DID, li, p. 169; vezi şi ISM, V, nr. 144.
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Aur(elius) Valerianus, părinte al colegiului (pater dumi) şi Flavia Nona, mama colegiului (mater dumi), orientali romanizaţi, ca şi Dionusius, ,,stegarul" (vexillarius) asociaţiei, prin îngrijirea căruia se ridică monumentul, după unicul nume purtat, poate
sclav233; ţinând seama de caracterul organizat al colegiului, el a putut activa la Tomis
sau chiar în această importantă aşezare rurală, dacă adăugăm că tot la Mihail
Kogălniceanu a apărut de curând o altă dedicaţie pentru MriTllP ~Ewv 234.
Vorbind despre vicus Narcis(s)iani (Cocoşu?), un element d e preţ îl constituie chiar
toponimul, format după numele unui actor sau villicus al unui proprietar din teritoriul
tomitan. Inscripţia, pusă de magister Pontianus Valens235, în timpul lui Marcus
Aurelius(?), conţine unele greşeli d e limbă, primarul poartă însă nomen şi cognomen,
dovada cetăţeniei romane deja dobândite.
În schimb, în cazul toponimului Sc. ..ia (Palazu Mare?), trunchiat pe piatră, întregirea Sc[apt]ia? rămâne ipotetică236; oricum, inscripţia închinată lui JOM şi organizarea vicană a aşeză rii, demonstrează aceleaşi forme de dezvoltare romane, comune
m ai tuturor aşezărilor din regiune. Primarul satului, ,,Ap]olloniu[s Da da]e", nume
întâlnit şi la Tomis237 şi Piatra, cum am ară tat mai sus, ilustrează componenţa grecotracică din aşezare, în sec. II-III p Chr., de când datează documentul epigrafie comentat.
Dacă vicus Sc.. .ia se localizează la Palazu Mare, din zonă nu lipsesc romani238, civili
sau, poate, chiar militari. Mai puţin siguri suntem în privinţa grecilor din aşezare,
l-am numi totuşi pe AvpfJ111os EvTVx1avos fl,oyfoovs de rang ecvestru, fost arhonte
şi agoranom239, la Tomis, fireşte, încetăţenit, după cum îi arată numele, transmis şi fiului său, Avp(ri111os) MovmKtS , prin Constituţia Antoniniană240, fiind, probabil, unul
dintre fruntaşii tomitani proprietari în teritoriu; soţia sa purta, deopotrivă, un nume
greco-roman, LTaT1A(a 'Et.moia.
In vicus Turris Muca ... (Anadolchioi) s unt consemnaţi ,,[ci]ves Roman[i e]t Lae
consi[st]entes': într-o inscripţie din vremea lui Maximinus Thrax şi a fiului său
Maximus 241; şi în acest caz ne aflăm, în faţa unei comunităţi compuse din elemente
colonizate. Aşezarea lailor trebuie să fi fost mai timpurie, din m oment ce turnul d e
pază din sectorul d efensiv al litoralului242 şi-a luat numele d e la tracul „Muca[porsau
- tralis]", iar formarea unui vicus în acest loc a fost, cu siguranţă, de durată; de la
Anadolchioi nu lipsesc nici dovezi ale prezenţei indigene243.
I

233. ISM, II, nr. 160; r.9: ,, vix(i]lario)"; D.M. Pippidi, SIRA, p. 229-231.
234. Inscrip ţie inedită aflată în colecţia W. Wisoşenschi (Mihail Kogă lniceanu ).
235. ISM, II, nr. 133; D. Tudor, SCIV, 13, 1962, 1, p. 119, nr. 3.
236. Lectura am intită la Gr. Tocilescu, Fouilles, p. 108, nr. 1 ş i la R. Vulpe, HAD, p. 194; rezerve asupra
acesteia la I. Stoian, ISM, II, nr. 137. Dacă admitem denumirea Scaptia (pentru care vezi Schulze, ZGLE, p.
533, 559-560; Forcellini, op. cit., IV, p. 42), atunci am avea dovada prezenţei elementelor romane de la început
în aşezare.
237. ISM, II, nr. 295 şip. 381 (poate acelaşi cu procedentul).
238. Ibid em, nr. 223 (infra, n. 246).
239. Ibidem, nr. 273.
240. La Tomis sunt a testaţi 50 de Aurelii, cf. A. Boil ă, Em. Doruţiu-Boilă, St. CI., 14, 1972, p. 191.
241. CIL, III, 7533; ISM, II, nr. 141; I.I. Russu, SCJV, 10, 1959, 1, p. 139-142.
242. ALSuceveanu, RRH, 20, 1981, 4, p. 612-613. Tot astfel, A. Aricescu, Armata, p. 157. Împotrivă, Em.
Doruţiu-Boilă, SCIVA, 26, 1975, 2, 219-224.
243. Vezi in scripţia „Derzo" de pe două inele; opaiţe lucrate cu mâna, supra, n. 201 (cap. I).
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Laii din vicus Turris 1\1uca ... , intocmai ca şi cei din vicus Secundim'244, sunt
distinct de cives Romani şi după Constitu ţia Antoniniană, care nu
excludea, după cum am văzut, păstrarea drepturilor locale. Oricum ,ei primiseră nume
romane, cum observăm la cei doi magistraţi care pun inscripţia, [ Cai]us Januarius şi
Herculanu[s], ale căror cognomina245 trădează proaspăta romanizare.
În privinţa acelor "cives Romani consistentes", în vicus Turris Muca ... , nu este
exclus să se fi asociat în scopuri comerciale, ţinând seama de apropierea Tomis -ului,
cu observaţia că la Anadokhioi, unde se l ocalizează satul, nu lipsesc alte elemente
romane246, care vor fi avu t şi preocupări agricole.
Întrucât mai toate satele teritoriului tomitan, a testate epigrafie, se plasează la nord
de Tomis, nu este lipsit de interes să amintim câteva descoperiri recente din această
zonă. Ne referim la apariţia unei cărămizi şi a unei ţigle cu şta mpila Jeg. V Macedonica
la Târguşor, ca urmare, probabil, a detaşării unor militari pentru paza drumului de pe
litoral (sau, în general, a supravegherii zonei de către această legiune, până la 167 p.
Chr.). În acest sens, ni se pare firească stabilirea unui veteran a l Jeg. V Macedonica la
Târguşor, precum cel menţionat mai sus, la Sibioara247_
Desigur, militarii şi veteranii Jeg. V Macedonica erau cunoscuţi la Tomis248, o confirmă şi unele descoperiri epigrafice mai recente249, importantul oraş pontic şi teritoriu l său fiind preferate, cum am mai arătat, şi de veterani d in alte formaţiuni250: L.
Sextilius Fuscus, centurion în cohors I Thracum ridică un altar funerar, 1n calitate de
noştenitor, pentru C. Numerius Valens, soldat din leg. XI Claudia, şi p entru C.
Dometius251, poate ambii veterani (?) stabiliţi în teritoriul Tomis -ului252. În sch imb,
despre (;. Baebius Proculus, ştim sigur că era veteran al leg. XIII Gemina, aşezat, se
pare, la Cumpăna253; în aceeaşi legiune a slujit şi C. Antonius Fronto, amintit mai su s;
constatăm, astfel, prezenţa la Tomis sau în teritoriul său, a trei din tre cei cinci vetera!1i
ai legiunii din Dacia, atestaţi în Moesia Inferior 254, cu atât mai mult în sec. III p. Chr.,
când clauza intangibilităţii teritoriului cetăţilor libere căzuse în desuetudine.
Am trecut, aşadar, la analiza celei de a doua categorii de inscripţii, din clasificarea
noastră, în care nu figurează numele aşezării antice, unele piese putând fi aduse d in
altă parte, ceea ce face ca aprecierea componenţei populaţiei satelor respective să fie

menţionaţi

aproximativă .

N u mai departe d ecât la

Cumpăna,

numeroase inscripţii sunt de provenienţă torni-

244. AL Suceveanu, Fântânele, p. 123-124, presupune că laii au constituit o comunitate de coloni, asemeni celor d in Laikos Pyrgos (JSM, I, nr. 378).
245. I. I. Russu, op. cit., citea r. 13-14 ale inscripţiei amintite „Ael)ium Ianuarium/{et] Herculanu{m]".
246. ISM, II, nr. 214: Longina; vezi şi nr. 223: inscripţie funerară găsită· între Anadolchioi şi Palazu, ridica tă d e Villatia Matrona, pentru soţul său şi cei doi fii minori, unul cu numele Quirillus.
247. ISM, II, nr. 226.
248. Ibidem, nr. 140, 184, 192,193,244,258 şi 466.
249. M. Bărbulescu-Munteanu, A. Rădulescu, Pontica, 14, 1981, p . 165-169, nr. 3 şi 4.
250. ISM, II, p. 245 (s. v. veteranus).
251. ISM, II, nr. 263.
252. A. Aricescu, Armata, p. 50. Împotrivă, AL Suceveanu, RRH, 13, 1974, 2, p. 233-234, care consideră
militarii a mintiţi în funcţiune.
253. ISM, II, nr. 296, inscripţia este pusă de soţia defunctului, Germinia Valentina; Schulze, ZGLE, p.
133 (Baebius); Forecellini, op. cit., p. 501 (Procul us).
254. A. Aricescu, Armata, p. 44-45 şi 206-208; vezi şi D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 601, nr. 85: L.
Valerius (sec. II).
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tană; totuşi,

nu lipsesc unele care, după conţinut şi formă, pot aparţine acestui vicus;
astfel, o componentă romană sigură255, veterani256 şi civili257; aceştia din
urmă vor fi posedat agri vectigales civitatis, după cum elementele greceşti din aşezare
deţineau agri privati ex iure peregrincJ.58, ca şi alţi KArJpovxo1 tomitani, ogoarele fiind
lucrate cu indigeni semidependenţi (a căror prezenţă la Cumpăna o bănuim,
deopotrivă) sa u în alte forme.
În legătură cu existenţa unor tomita ni la Cumpăna, stau mărturie alte două
inscripţii de acolo, în care se menţionează calitatea de consilier a personajelor (unul
provenit d in ordinul ecvestru)259. Deoarece din totalul de cinci inscripţii di n Dobrogea,
în care sunt pomeniţi membri ai Sfatului tomitan, trei au fost găsite în sate260, iar în a
patra semnatarul specifica că şi-a făcut monumentul funerar „in praedio suo" 261,
situaţia ar putea fi explicată cu greu ca o consecinţă a transportării întâmplătoare a
pieselor, ci, mai degrabă, ea este urmarea fa ptului că respectivii consilieri erau proprietari funciari.
Chiar dacă documentarea în privinţa autohtonilor este mai săracă, datorită
cercetărilor arheologice încă reduse, reţinem apariţia ceramicii indigene într-o serie de
aşezări (la Anadolchioi, pe ţărmul de sud -vest a l lacului Siutghiol, la Ovidiu,
Techirghiol, Tuzla Mare, Costineşti, Valu lui Tr aian şi în alte Jocuri), cât şi o preferinţă
pentru Cavalerul Trac (la Cumpană, Tuzla Mare, Schitu, Oituz, Taşaul -"Limba oii").
O atenţie specială ne reţine aşezarea fortificată (?) d ela Taşaul - ,,Limba oii", unde
sistemul de construcţie al locuinţelor, cu ziduri din piatră legată· cu lut, ceramica de
factură romană, în proporţie de 80%, şi cea autohtonă, de 20%, fragmentele de reliefuri
votive, dovedesc gradul avansat de .romanizare al locuitorilor262.
Dacă valul de pământ şi urmele unui turn observate la Taşaul - "Limba oii" datează
din epoca romană timpurie, cum s-a pr esupus, ele ar putea fi identificate cu una din
aşezările defensive de tip Pyrgos - Turris, eventual cu Laikos Pyrgos, despre care
notam, pe baza inscripţiei din Chora Dagei, că era p lasat acolo de unde pornea altădată
drumul public, în acest caz, la h otarul dintre teritoriul histrian şi cel tomi tan.
Tot atât de importantă este săpătura de control de la Straja, într-un sat indigen,
u nde constatăm pătrunderea elementelor de civilizaţie materială romană. Astfel,
într-o locuinţă de suprafa ţă, a}ături de ceramică lucrată cu mâna şi la roata lentă, s-a
găsit marfă romană, provincială şi de import, din sec. I-II p . Chr. Este o primă fază, de
ju xtapunere a celor două culturi, fără să putem vorbi de o simbioză a lor263, cum am
văzut, într-o etapă ulterioară, în aşezarea de la Fântânele, din sec. II-lll p. Chr.
observăm,

255. ISM, II, nr. 184: ,, ... Aemilius", pentru acest nomen, CIL, III, p. 2623 etc.
256. ISM, II, nr. 264:,, viteranus ?] .. ./Aurel .. ./ Dion[ysius ?]". Supra, n. 253.
257. ISM, II, nr. 161: Claudius Posidonius (142 p. Chr.), poate un grec romanizat; nr. 224: Val(erii)
[Alexa]nder, S ... şi Flore[ntinus]; nr. 351: Man .. ./iJla , Matrona ... , Va(Jeria) Eliodora, ultima purtând un cognomen grecesc.
258. Al. Sucevean u, Pontica, 10, 1977, p. 108-109; vezi şi ISM, II, nr. 203,210,234,280,376 şi 397.
259. Ibidem, nr. 245: "...aoTos (3ovA[evn'ţs 'AoKAT)]maoris ... ; nr. 249: ,, ...[e]que(stribus)/hon(oratus)
mil(itiis) <:t bul(euta)/ Tom (itan orum. ..) ".
260. Ibidem, nr. 299 (Techirghiol).
261. CIL, III, 770; ISM, II, nr. 180; vezi şi nr. 204 (Tomis).
262. Cr. Matei, Symposia Th racologica, 7, Tulcea, 1989, p. 263-264.
263. Cf. Al. Suceveanu, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 219. Al. Barnea, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 214. Supra
nr. 281 (cap. I).
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O primă etapă, în procesul de romanizare, se înregistrează şi în aşezarea d in marginea de est a comunei Castelu (sec. I-II p. Chr.); în schimb, în nucleul de locuire d in
NE satului Credinţa (sec. III-IV p. Chr.), fenomenul este mai evoluat.
Tot în teritoriul tomitan, avem câteva dovezi epigrafice concludente p rivind
romanizarea antroponimelor, de exemplu, Satu.minus Bithi poartă u n num e rom an, cu
patroni.micul trac în genitiv, după cum nume trace păstrează şi soţia sa, Ziles şi fiul,
Curitthie, în timp ce fiicele au primit autentice nume romane, Valeria şi Sabina264,
chiar dacă, în cazul de faţă, nu putem vorbi de primirea cetăţeniei roma ne.
T. Claudius Mucasius poartă tria nomina, dovadă a noii sale condiţii de cetăţea n roman,
fiind, probabil, unul dintre proprietarii din teritoriu, cunoscut dintr-o dedicaţie bilingvă
pentru Heros, descoperită la Poarta Albă, dar şi din alte două documente epigrafice latine;
de la Tomis şi Dumbrăveni (din prima jumătate a sec. al II-iea p. Chr.) 265 Fig. 12/2.
O i nscripţie găsită în „ Valul lui Traian" îi aminteşte pe fraţii Pia şi Daciscus266, în
cazul ultimului, noul „cognomen" lămureşte, de fapt, originea sa autohtonă, în
schimb, cel a l sorei sale este autentic roman.
Tradiţia onomastică se adaugă deci celei toponimice, dar mai ales celei de factură
materială, pentru a defini fondul autoh ton, pe care s-a grefa t romanitatea rurală de la
Dunărea de Jos.
Explicit în acest sens este epitaful lui Aurelius Dalenus din vicus Amlaidina„ fost
pretorian, monument p u s de soţia sa, Aurelia Uthis, d escoperit Ia Urluchioi
(Mo vi li ţa?), în ter itoriul tomitan. Asupra satului de origine, cu denumire tracică, vom
reveni rr.ai jos; pâ nă atunci, reţinem doar r ecrutarea p retorianului în regiu nea noastră,
primirea cetăţeniei romane la sfârşitul stagiului militar, cum ne dovedeşte numele
Aurelius (pr elua'C şi de soţie), cât şi pă strarea vechiului nume traco-getic, Dalenis267,
d rept cognomen, ca şi în cazul soţiei sale, Uthis.
În sfârşi t, ne oprim asupra unei stele funerare apărute nu dem u lt la Topraisar, pe
care este reprezentată, în registrul superior, o familie transpor tată într-un car tras de
animale. Personajul care închină inscripţia poartă un nume grecesc, Nmfrwv 268,
patronimicul său este însă cel mai plin de semnifica ţii nume daco-getic - LieKe[3aÂoc; (în
text, în genitiv)269_Num ele Decebalus este întâlnit în opt inscripţii din Moesia Inferior,
cinci în limba latină, apărute mai a les pe linia Dunării, în mediul militar, la Sacidava,
Durostorum, Novae, Lăzen (sec. II-III p. Chr.) şi Salsovia (sec. IV) şi tr ei în lim ba
greacă, aflate în apropiere de Obedinenie (la NV de Nicopolis ad lstrum ), d e Od essos
şi la Topraisar 270; monum entele, din sec. II-IV, dovedesc păstrare~ antrop onimelor
traco-dacice, dar şi schimbarea lor în procesul de romanizare, iar la Topraisar,
264.
265.
266.
267.

ISM, li, nr. 303; D. Tudor, op. cit., p. 616-619, nr. 157, n. 1-4.
ISM, II, nr. 128 şi 227. R. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 342, n.40.
CIL, !ll, 7573; ISM, II, nr. 352; D. Detschew, op. cit., p. 111-113; !DR, II, 50: Iul. Daciscus.
ISM, II, nr. 266: Aurelius Daleni (in acest caz, ultimul nume este patronimic); V. Pârvan,
Tropaeum, p. 32; idem, Ulmetum, II, 2, p. 317; R. Vulpe, HAD, p. 180-181, 191. D. Detschew, op. cit., p. 114
- Dalenus. A. Aricescu, Armata, p. 74 ş i 196: Aurelius Dalenis.
268. Pape-Benseler, Wărterbuch 3, Graz, 1959, p. 972: Na iTJs; IOSPE, F, 338, 1 = !GB, F, 479 ter
(Odessos ?): Ncms; (-eis pentru - 105); L. Zgusta, Die Personennamen ..., Prag, 1955, p. 402, 1099: Na "io (teo-

foric de la epitetul lui Zevs Nabs.
269. Asupra numelui Decebalus, vezi I.I. Russu, Limba traco-daciloil, p. 101; C. Dominte, Pontica, 10,
1977, p. 73-74; C. C. Petolescu, Thiaco-Dacica, 2, 1981, p. 221 ş i urm.; idem, IDRE, I, Bucureşti, 1996, nr. 48,
71, 80, 105,120,236; II, 2000, nr. 264 şi nota urmă toare (numele transcris în diverse grafii).
270. M. Bărbulescu, Thraco-Dacica, 11, 1990, p. 5-9; JDER, II, nr. 348; 324,327,329,331,332,339,342.
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înlocuirea numelui autohton, de la o generaţie la alta, cu unul grecesc, fenomen explicabil,
seama de apropierea oraşelor vest-pontice, în special a Tomis-ului. Fig. 14/2.
Dealtfel, trebuie să nu uităm existenţa unor elemente greceşti, alături de indigeni şi
romani, în mai multe aşezări din teritoriu, în special de pe litoral, în KWllfl
'AnoAAwv[ov, de lângă Tomis (fig. 12/3), dar şi la Agigea, Techirghiol şi mai departe
spre sud, la Stratonis (turris) (Capul Tuzla) şi Parthenopolis (Costineşti)271, toponimele
de origine greacă sugerând vechimea mai mare a aşezărilor. La Oituz, nu departe de
Tomis, închinătorii lui " Hpws ' lpoaios sunt de limbă şi etnie greacă272, ca şi în alte
locuri din teritoriul tomitan273.
Analiza, în ansamblu, a descoperirilor din teritoriul tomitan ilustrează însă un proces de romanizare omogen, datorat prezenţei romane timpurii (din a doua jumătate a
sec. Ip. Chr.) şi mai intense ulterior. Romanizarea s-a realizat prin convieţuirea de secole a localnicilor în comunităţile rurale alături de „romani" sau romanizaţi, prin
atragerea autohtonilor în serviciul militar, cât şi prin obţinerea cetăţeniei romane în
relaţiile directe cu autorităţile provinciei, cetăţenie generalizată în privinţa peregrinilor
prin Constituţia Antoniniană274.

dacă ţinem

Teritoriul callatian

Spre deosebire d e teritoriile discutate mai sus, în cel callatian întâlnim o

situaţie

deosebită, în sensul numărului extrem de redus al inscripţiilor de epocă romană.

Aceasta ar putea fi urmarea dependenţei totale a teritoriului de cetate, prin statutul
său de foederata, teren aflat în cea mai mare parte în posesia callatienilor (agri privati
ex iure peregrino)275, proprietari stabiliţi, mai ales, în oraş.
· Constatăm, astfel, că descoperirile din cetate, mai ales cele epigrafico-iconografice,
privesc în mare măsură ţinutul rural; n-am aminti decât or ientarea tradiţională a
economiei spre agricultură, dovadă reprezentările de pe monede şi înflorirea deosebită
a cultelor agreste Ia Callatis276 .
La fel ca instituţiile civile şi religioase, cultele şi limba, onomastica callatiană
pă strează unele particularităţi tradiţionale. De exemplu, în sec. I-ll p . Chr., numele
sunt greceşti în cea mai mare parte; observăm însă în locul numelor megariene
devenite sp oradice, preferinţa pentru apelative, nume istorice şi teofore277.
În a doua jumătate a sec. I p. Chr. , întâlnim primul nume în sistemul tria nomina,
luat d e „un fiu al cetăţii"278; numărul cetăţenilor romani trebuie să fi sporit ulterior, din
moment ce exista la Callatis un conventus civium Romanorum, bine organizat în tim271. Supra, n. 341-351 (cap. I). AL Suceveanu, VEDR, p. 51-52, n. 247-248.
272. Cr. Matei, Thraco-Dacica, 9, 1988, 1-2, p . 219-223: "î(e1µ0KAT)S ?] sive

' l(mroo1%vTJsl precum şi
t.1aooxo1 ăoeA[q,]0(1 Te1µ0 · sive ' AyaTO?]KAT)S, t.1owcnos [ ... ]/ b.T)µOKPCITTJS oi t.[1ovv]/oiov.
273. ISM, II, nr. 150, unde citim ,, ... "J:.arupov/ Novµfiv1os t.10/oKop[oov ..... alături de nume romane,
redate însă în manieră greacă- MâpKOS 'Povq,ov şi MâpKOS Mâ[pK]ov (Credinţa, dacă inscripţia nu provine
din Tomis).
274. C f. Em Doruţiu-Boilă, Populaţia Dobrogei în epoca romană (sec. I - III p. Chr. ), 1974, p. 6-7.
275. Al. Suceveanu, Pontica, 10, 1977, p. 113.
276. A. Ştefan, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 170-172. Al. Suceveanu, VEDR, p. 92-95. Al. Avram, ISM, m, p.
91-110.
277. A. Ştefan, op. cit., p. 172; Em Doruţiu -Boilă, op. cit., p. 13-15. ISM, III, passim.
278. D.M. Pippidi, Contribuţii 2, P· 528-532 nr. 3; ISM, III, nr. 174: "T1!3ep1cs TIAaUTIOS LlAOVOVOS vios
Ti')s TT6Aeos" (sic).
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pul lui Traian279, foarte probabil de negotiatores280 (fig. 16/ 2). Din sec. II p. Chr., în
special din a doua jumătate, incep să apară nume romanizate281, câştigarea cetăţeniei
romane fiind mai evidentă după Edictul lui Caracalla (nu amintim decât cunoscutul
album din timpul lui Gordianus IJJ)282, deşi procesul este mai greu de urmărit, decât
la Histria sau Tomis, din cauza sărăciei informaţiei epigrafice.
Cu atât mai mult, cele câteva dovezi onomastice şi toponimice din teritoriu permit
doar s umare observaţii în legătură cu popu laţia rurală, completate încă în mică măsură
de cercetă rile arheologice.
Descoperirea unor morminte, la Pecineaga şi Bărăganu, evid enţiază prezenţa timpurie a elementelor de culh.lră materială romană în interiorul Dobrogei, pătrunderea
relativ timpurie a unor imporh.lri italice (sec. I p. Chr.)283. Fig. 15.
În hotărnicia callatia nă, care aparţine perioadei lui Traian, sunt amintite două sate,
Ke[ ... J şi Ovat..[. .. ] , cu denumiri din păcate fragmentare; al doilea toponim este format de la un nume roman d e persoană, (Valens, Valentinus, Valerianus ?) 284, cum
întâ lnim în atâtea locuri în Dobrogea, unul dintre primii colonişti romani, care va fi
deţinut pământ arendat de cetate (ager vectigalis civitatis) 285.
Tot atâ t de preţioasă este ştirea existenţei comuni tăţilor "'Ao(3011ooe1vwv rnl
I6:poewv" 286, sa pare, obşti indigene·, care dăinuiesc şi după această limitatio, inclusiv în privinţa sistemului de exploatare agricolă, respectiv, terenurile lor, aflate în
afara zonei centuriate, în subseciva, foarte probabil atribuite cetăţii Callatis. vor fi fost
definite în regim comunitar287_
Reţinem, de asemenea, denumirea comunităţilor, prima, 'Ao(3011ooe1vo[, derivată
de la Asbolodina, unul din toponimele cu sufixul - di!1a, întâlnite, cum s-a observat, în
Dobrogea de sud şi Bulgaria de nord-es t, în zona unde izvoarele îi plasea ză în vechime
pe crobizi şi terizi, aparţinJnd, aşadar, fondului trac, ca, d ealtfel, şi I6:poe1s 288_
Mai explicită, în acest sens, este existenţa pe litoral a unui vicus Amlaidina (localiza t ia 23 August), ai cărui locuitori, de evidentă origine traco-getică, cum ne arată
antroponimele Aurelius Dalenus şi Aurelia Uthis, se aflau în sec. III în plin proces de
romanizare289_
Alte nume de locuri, păstrate pe un fragm en t al hotărniciei callatiene, descoperit nu
279. A. Rădulescu, St. C L, 4, 1962, p . 275-279; ISM, Ill, nr. 83.
. 280. O. Bounegru, în Mi.instersche Beitrăge, V, 1986, 1, p. 62. Al. Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N.S.,
30, 1986, p. 114, n. 22-24 (pot fi asim ilaţi cu cives Romani qui negotiantur). Al. Suceveanu, Al. Barnea, La
Dobroudja romaine, p. 88.
281. JSM, III, nr. 70, 99-100.
282. Th. Sauciuc-Săveanu, A. Rădu l escu, Pontice, 1, 1968, p. 307-317; D.M. Pippidi, St. CI., 14, 1972, p.
141-148; J şi L. Robert, BI:, 1970, nr. 399; JSM, III, nr. 74.
283. M. Irimia, Pontica, 20, 1987, p. 107-134.
284. Se. Lambrino în Hommage il Albert Grenier, Bruxelles, col. Latomus, LVIII, 1962, p. 928-939. Al.
Avram, ISM, III, nr. 51-52, p. 353.
285. Al. Suceveanu, Pontica, 10, 1977, p. 113.
286. ISM, III, nr. 51, r. 12 şip. 362-363.
Al. Suceveanu, VEDR, p . 56 şi 94. Împotriva obştilor, B. Gerov, Eirene, 14, 1976, p. 31 -36.
287. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 118.
288. V. Besevliev, Linguistique balcanique, 3, 1961, p. 67-70. R Vulpe, RESEE, 2, 1964, 3-4, p. 677. Vezi
şi Em. Doruţiu-Boilă, în Actes du I~ Congres lnt. de Thracologie, 2, 1980, p. 282. IG, III, 170; Al. Avram, ISM,
III, p. 363.
289. CIL, III, 13743; ISM, II, nr. 266. R. Vulpe, OJO, li, p . 206, n. 133.
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demult, par a fi greceşti, cel puţin unul având în componenţă [... ] Pyrg[os] 290
(adăugându-se, astfel, celor atestate în itinerarii pe litoral, Stratonis (turris) şi
Parthenopolis); oricum, în ansamblu, toponimele din teritoriul callatian reflectă componenţa mai vech e greco-autohtonă a aşezărilor, inclusiv schimbările petrecute în
epoca romană. Fig. 17 / 1-2.
În întreaga Dobroge de sud-est, unde prezenţa autohtonă este evident documentată
atât în epoca elenistică, cât şi în cea romană, la Schitu, Costineşti, Limanu291 şi în alte
locuri, cum am avut prilejul să arătăm, înregistrăm, deopotrivă, apariţia mai multor
reprezentări ale Cavalerului Trac, la Limanu, Hagieni, Arsa şi Osmancea292.
Doar două dintre monumentele din zonă poartă inscripţii în limba greacă, fiecare
lămuritoare într-un fel; ne referim la placa închinată Eroului de un localnic, Mucianus,
din împrejurimile Callatidei 293, şi la relieful descoperit la Arsa, adresat lui "Hpws
L\waarivos(apelativul din urmă în accepţia toponimică, raportată la sanctuarul zeului)
de către 'Poii<pos 'Pov<pov 294, grec cu nume romanizat de două generaţii, ambele monumente ilustrând interferenţa spirituală în satele teritoriului callatian.
Urmarea strânsei legături între cetate şi teritoriu, este apariţia unor inscripţii
greceşti la Arsa295, Vâlcele296 (dacă aceasta nu provine din cetate), la Credinţa, unde
pe un altar, închinat triadei eleusine, întâlnim persoane cu nume romane - MapKos
' Pov<pov şi fiul său MopKOS MapKOv 297 ~ redate î11 filiaţie greacă, dovadă că cei amintiţi
nu posedau cetăţenia romană.
Pe o placă găsită la Biruinţa, pusă pentru 'Poii<pos Tipe[aKov, preot al lui Jupiter
Dolichenus, de către colegul său, 'lovt..tavos · At..el;avopov 298, probabil, orientili romaniza ţi, întâlnim acelaşi cognomen, Rufus, menţionat în câteva locuri din zonă, fiind
vorba de familii înrudite sau simpla preferinţă p entru acest nume.
Dacă mai adăugăm acestor informaţii o inscripţie închinată lui JOM şi luno Regina
de T. Flavius Sabinus, "pro s[al(ute)J/imp(eratoris) T(iti) [Ael(ii)J/ Antoni[ni]" 299,
asemănătoare celor din sate, observăm că nu lipsea o prezenţă romană în teritoriul
calla tian, atât singulară (în villae rusticae, a testate arheologic), cât şi, eventual, colectivă (în viei, fără să avem o mărturie epigrafică directă - conventus ), poate mai intensă
după Constituţia Antoniniană, când drepturile oraşului asupra teritoriului erau mai
puţin respectate.

290. M. Bărbulescu-Munteanu, Pontica, 11, 1978, p. 127-132; JSM, III, nr. 55 şip. 363.
291. C. Scorpan, Pontica, 3, 1970, p. 150.
292. Idem, Cavalerul Trac, nr. 32 şi 8; o piesă descoperită la Hagieni se află la Muzeul „Callatis" Mangalia

(inedită).

293. R. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 335-343; ISM, III, nr. 246: MovK1av6s.
294. Gh. Poenaru Bordea, St. CI., 5, 1963, p. 292-293, nr. 3; ISM, III, nr. 239; vezi şi nr. 90 (aceeaşi persoană?).

295. Ibidem, nr. 34 (a doua jumătate a sec. I p. Chr.), provine din cetate.
'296. Ibidem, nr. 238.
297. JSM, II, nr. 150.
298. ISM, li, nr. 292. Forcellini, op. cit., III, p. 682 (Rufus) şi p. 492 (Priscus).
299. CIL, III, 7585; ISM, III, nr. 249 (138-161 p. Chr.); vezi şi nr. 250 (F1auia Sabina) şi nr.
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Nord-estul Dobrogei
Desigur, este mai nimerit să încep em discuţia despre populaţia din nord-es tul
provinciei în epoca romană, cu da tele p rivind fo ndul autohton, în cea m ai mare parte
d e natură arheologică.
O aşezare geto-dacică s-a observat in apropierea satului Enisala, p e malul laculu i
Babadag, datân d din sec. I a . Chr. - I p. Chr., în parte contemporană cu începutul
necrop olei daco-romane d e la Enisala, din sec. I-II p. Chr. În aceasta din urmă, s-au
cercetat în două etape300 160 de morminte, în cea ma i mare parte d e incineraţie în urnă
ceramică - în special ulciorul amforoidal, dar şi vase de tradiţie a utohtonă şi alte vase
romane erau folosite ca recipiente-urnă; într-un singur caz oasele au fost depuse direct
în groapă, în alte trei resturile cinerare au fost aşezate în „ciste" de piatră (după un ritual autohton carateristic, mai ales, Latene-ului timpuriu în Dobroga) şi o singură dată
într-o „cutie" de ţi gle romane. Dintre cele 13 mormin te d e inhumaţie, 11 aparţineau
unor copii şi 2 unor adolescenţi30 1 . Deteriorarea inten ţionată a urnelor, depunerea resturilor calcinate în cantitate mai mică d ecâ t cea rezultată în uri.pa a rderii, folosirea
vaselor de factură tradiţională geto-dacică, ală turi de cele romane, la amenajarea
m ormintelor şi drept ofrandă, în vecinătatea urnei, sunt trăsă turi comune necropolelor
populaţiei locale în epoca romană302; asocierea p roduselor celor două civilizaţii în
îndeplinirea ritualurilor funerare (vas de sticlă, fibule, cercei) ilustrează, şi de această
dată, procesul de romaniza re a autohtonilor. Morminte similare celor de la Fmisala au
fos 1 descoperite în Dobrogea la Visterna, Hamcearca, Horia, Jurilovca şi Alimanu303_
Aşezarea autohtonă d eh Sarichioi - Sărătura304, situată nu departe de Argamum,
a avut o evoluţie similară celei d e la Teliţa-Amza, din teritoriul noviodunens, urmare,
d esigur, a etapelor comune parcurse de comunită ţile getice locale305 în epoca romană
timpurie.
Spaţiul locuit se extinde aici, fiind surprins în sec. I p. Chr. numai în Să rătura Nord,
u rmând ca în sec. II-IV să cuprindă aproximativ 46 ha. Tipul de locuinţă variază de la
bordeiu l semiadân cit (de la sfârşitul sec. I - m ijlocul sec.III p. Chr.), la locuinţa de
suprafaţă construită în diverse tehnici, în sec. II1-IV, fiind specifică cea pe temelii de
piatră, monocelulară, d ovada con tinuării vechilor tradiţii arhitectonice autohtone,
adaptate noilor tehnici cons tructive romane.
Ceramica de factură geto-dacică, lucra tă la Sarichioi în ex.clusivitate cu m âna, se află
într-un procent de echilibru cu cea romană loca lă (între care se remarcă fragmentele de

300. M. Babeş, SCJV, 22, 1971, 1, p. 19-45; M. Mănucu-Adameşteanu, Peuce, 9, 1984, p. 31-39 şip. 436444

(ilustraţia).

301.

S ituaţii

similare în Dacia, cf. D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Câmpie,

1976, p. 76. Pentru Latene, vezi Em. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 165-170.
D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 115-121.
M. lrimia, SCIVA, 39, 1988, 1, p. 40-41, n. 93-99.
V.H. Baumann, A şezări rurale antice în zona g urilor Dunării, p. 174-225.
Ibidem, p. 183; idem, Peuce, 9, 1984, p. 53 ş i ACRS, lll, Tulcea, 1995, p. 259, n. 68, semna lează
unor gropi rituale conţinând cadavre mutilate, la Sarichioi - Sără tura (groapa 19, sec. li) şi la

Bu c ureşti,

302:
303.
304.
305.
existenta

Teliţa „ La

Pod" (sec.IV), înmormântări rituale cunoscute la geto-daci (cf. V. Sârbu,
funerare religioase şi magice in lumea geto-dacilor, Gala ţi, 1993, p. 40, 52).
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ulcioare· amforoidale bi tronconice), sporită de pătrunderea masivă a ceramicii de
import (precum strachina bitronconică de tradiţie elenistică, din sec. I-II, sau strachina tronconică de tip pergamenian, din a doua jumătate a sec. II-începutul sec. III p.
Chr. şi altele)306, toate dovezi ale unui proces de romanizare ascendent al
comunităţilor rurale.
Ceramica indigenă a fost găsită în mai multe locuri din NE provinciei, la Capul
Dolojman, la Mahmudia307, iar la Murighiol (Halmyris), o locuire getică din sec. VI a.
Chr., prelungită până către sec. I p. Chr., este suprapusă de o fortificaţie romană timpurie (sec. II-III p. Chr.) şi târzie (sec. III-IV p. Chr.)308; prezenţa indigenă este ilustrată,
după cum o să vedem, şi de antroponime. În sfârşit, poate nu lipsită de interes, este
apariţia unor reprezentări ale Cavalerului Trac şi în NE provinciei, la Iazurile şi la
Valea Nucarilor309.
În urma expediţiilor carpo-gotice din sec. III p. Chr., s-au produs infiltrări sporad ice
sau eventuale colonizări reduse de carpi (sec. IV p. Chr.), ale căror urme s-au observat
în câteva puncte din partea de nord a provinciei. Pentru NE acesteia amintim
descoperirile de la Caraibil: o căniţă din pastă roşie, fină, cu decor lustruit şi, eventual,
trei fragmente de fructieră310, alături de obiecte de inventar obişnuite în aşezările de
epocă romană; la Visterna, un picior scund de fructieră, capac la o urnă (un ulcior
roman bitronconic din sec. II-III p. Chr.), pare a fi aparţinut, mai degrabă, unui
mormânt daco-roman311.
Din acelaşi spaţiu, se păstre«ză o ştire epigrafică sugestivă pentru păstrarea
tradiţiei onomastice locale, ne refenm la acel bis exarchus Dicebalus, menţionat, alături
de alţi solda ';i cu nume romane sau orientale, pe un monumer,t funerar sau triumfal
din sec. TV p. Chr., provenit de la Mahmudia (Salsovia)312.
Revenind la problema populaţiei în sec. I-III p. Chr., în această parte a provinciei,
un punct d e plecare credem că l-ar. constitui diploma militară din anul 97 p. Chr.,
descoperită în apropiere de Mahmudia313.
Este firesc ca ulterior, în sec. 11-III p. Chr., să întâlnim la Mahmudia elemen te
romane civile şi militare, cum aflăm din inscripţia funerară a lui T. Flavius Faustinus
şi Valerius Victor, pusă de Flavius Festus, centurion, prob:1bil din leg. I Italica 314, unitate care, după plecarea leg. V Macedonica, a preluat sarcina supravegherii părţii de
nord a Dobrogei.
Printre inscripţiile descoperite la Murighiol (Independenţa), una a fost dedicată lui
Hercules, d e că tre „ vexillatio leg(ionis) I ltali(cae) et leg(ionis) XI C(laudiae) P(iae)
F(idelis)", detaşamentele celor două legiuni moesice fiind prezente în zonă la începutul
sec. II p. Chr.315.

306. V.H . Baumann, Aşeză ri rurale antice in zona gurilor Dunării, p. 188-189 şi 441.
307. Gh. ;,tefan, în SRIR, I, Bucureşti, 1954, p. 37.
308. Al. Suceveanu, Revista de istorie, 41, 1988, 6, p. 597-607; Al. Suceveanu, M.V. Angelescu, Dacia,
N.S., 32, 1988, 1-2, p. 145-150.
309. A. Opa iţ, Peuce, 4, 1975, p. 128-130; V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 211-212, nr. 9 şi 12 (p. 602).
310. C. Scorpan, Pontice, 1, 1968, p. 345 ş i urm. fig. 1, 2 şi 4 a, b; Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 164 (fig.
4 a, b.).

311.
312.
313.
314.
315.

C. Scorpan, op. cit., p. 356-359, fig. 17; M. Babeş, op. cit., p. 20, n. 8; p. 28, 41.
IGLR, nr. 272; I. Barnea, DID, II, p. 396-397.
CIL, XVI, 41 = ISM, V, nr. 291.
C. Moisil, Conv. Lit., 39, 1905, p. 563-566; ISM, V, nr. 290 = IGLR, nr. 271.
M. Zahariade, Dacia, N . S., 30, 1986, 1-2, p. 173-176 şi fig . 1 A-B.
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Inscripţiile

votive şi funerare găsite până acum la Murighiol (Halmyris) ne permit
vicus-ului a lăturat (= canabae), locuit de un nucleu de
cetăţeni romani (cives Romani consistentes vico classicomm), militari activi ai flotei
(classici = cives latini), la care se vor fi adăugat vetera ni din această formaţiune şi din
alte unităţi de legiune sau auxiliare, familiile militarilor, în general, cei ce însoţeau trupele316.
Într-adevăr, alături de cives Romani, purtători ai tria nomina sau mai frecvent a
două nume romane, cu gentilicia, mai ales, imperiale, Claudius, Flavius, Aelius, dar şi
Valerius, nume foarte cunoscute în imperiu, inclusiv în regiunea noastră, sau
Memmius (indicând la origine elemente italice)317, întâlnim şi persoane cu nume
romane, redate însă în filiaţie greacă, precum M(arcus) Papirio Stratonis (cu patronimic grec) sau Sos<s>ius Sos<s>i 318, dovada prezen ţei unor peregrini în vicus, elemente greceşti de pe litoral sau mai ales traco-geţi din zonă. Romanizarea numelor
acestora din urmă este ilustrată şi aici şi anume, soţia lui T. Flavius Secundus se numea
Aelia Bendsi, antroponimul Bendi-Bendis fiind atestat în câteva rânduri în lumea
tracă319. Tot astfel, Valeria Nene (după cognomen p oate dintre elemente traco-frigiene
cunoscute în estul Moesiei Inferioare) poartă acelaşi nomen gentile cu soţul său,
Valerius Ponticus, iar fiul lor, Valerius Valens, ajunge "mil(es) leg(ionis) I Ital(icae)"320,
Analiza antroponimelor din vicus classicorum, dezvoltat pe lângă castrul
Salmorus/Halmyris, evidenţiază o dată în plus, importanţa factorului militar în
romanizarea regiunii de la gurile Dunării.
Numărul veteranilor şi coloniştilor civili din NE provinciei trebuie să fi fost mai
mare, dacă luăm în consideri'\re unele toponime datorate tocmai prezenţei romane Vallis Domitiana şi Ad Salices - care, d in păcate, nu pot fi localizate cu exactitate;
reamintim însă că ele figurează în Itinerarium Antonini 321; spre aceeaşi concluzie duc
şi unele descoperiri din aşezările rurale, de exemplu, un bronz cu reprezentarea zeiţei
Venus, apărut la NV de Iazurile şi un cap de sfinx (harpie) de la Lunca, ambele de
provenienţă occidentală (urmare,·poate, a prezenţei u nor colonişti sau veterani)322.
În parte, tot astfel, trebuie să fi stat lucrurile şi în teritoriul arga mensilor, dacă
amintim cele două villae rusticae de la nord de Ceamurlia de Jos, care presupun existenţa unor elemente romane, cu un regim juridic diferit şi de aici, noi rapor ~uri de proprietate. Din păcate, statutul juridic al cetăţii Argamum nu este cunoscut direct în
epoca romană; totuşi, pe baza existenţei unui teritoriu a l acesteia către anul 100 p. Chr.,
se. poate aprecia că el a reveni t în mare parte locuitorilor cetăţii, care vor fi fost în
majoritate greci3 23, ca şi în celelalte centre urbane de pe litoral; ei plăteau aceleaşi
impozite că tre statul roman şi către cetate, ca şi vecinii lor din sud, de la Histria 324.
să cunoaştem componenţa

316. AL Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p. 109-120; M. Zahariade, Dacia, N.S., 34,
1990, p. 259-266.
317. Ibidem, nr. 6.
318. Al. Suceveanu, M. Zahariade, op. cit., p. 110 şi urm, nr. 2 şi 5.
319. M. Zahariade, op. cit., p. 259-260, nr. 1.
320. Ibidem, p. 261-262, nr. 4.
321. 226, 5 şi 227, 1 ş i Ad Sa/ices la Ammianus Marcellinus, XXXI, 7, 5: ,,prope oppidum Salices".
322. V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 329-331, 692; 214-215, nr. 8, fig. 20.
323. Vezi totu ş i pe TI61TA1os ATA1os 'Apyaµnv6s, atestat în epoca lui Septimius Severus la 0/bia
(JOSPE, 12,963, cf. D.M. Pippidi, St. CI., 21, 1983, p . p. 106-107).
324. AL Suceveanu, VEDR, p. 157; idem, Fântânele, p. 128.
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Teritoriul

cetă ţii

Aegyssus

Referitor la populaţia acestor locuri, V. Pârvan vorbea de "quadrilaterul getic bine
cunoscut şi de la Ovidius, Troesmis - Dinogetia - Aegyssus - Buteridava " 325_
Cucer irea cetăţii Aegyssus de către geţii de la nord de Dunăre, în anul 12 p. Chr., cât
şi lupta însemnată pe care o dau aceştia împotriva armatei romane, ven ite să-i
alunge326, se datorează, poate, nu numai vi tejiei cuceritorilor, ci şi populaţiei getice din
cetate, a testată, dealtfel, arheologic327.
Puternicul fo nd ind igen a fost suprapus, ca în atâtea Jocuri la Dunăre, de elemente
roman e sau romanizate328, proces in tensificat, d esigur, odată cu fixa rea unei
formaţiuni auxiliare, cum trebuie să fi staţionat cohors II Flavia Brittonum, fie la
sfârşitul sec. I p. Chr., fie, mai degrabă, în sec. III p . Chr., după 230, când se mai afla
încă la Sexaginta Prista 329_
La Aegyssus, unde exista, probabil, un port comercial, nu vor fi lipsit nici greco-orientalii, cum ne sugerează epigrama funerară pusă de T e1µ6~rns T eiµo~fov, pentru p rietenul său MEpOTIT)V<; . or iginar din Teas, oraş de pe coasta de vest a Asiei Mici330_
În privinţa locuitorilor din teritoriu, informaţiile epigrafice sunt tot atât de sp oradice; n e oprim mai întâi asupra inscripţiei funerare a lui Flavius Romanus "dec(11rio)
ter(r)i(torii) J~.[ eg(yssensis)]", unul d intre cetătenii romani ajunşi în conducerea teritoriului. Deşi lectura epitafului este nesi gură, reţinem o eventuală menţiune a unui vicus
Urbiin ... (unde a fost scrisă inscripţia) şi, se pare, a tin ei villa (rustica), în apropierea
cetăţii, unde decurionul amintit a încetat din viaţă331_
În legătură cu un cuno~cut altar dedicat lui !OM, pentru să nătatea lui Antoninus
Pius, de către "c(ives) R(omani) c(onsistentes) vic(o) I? Urb .. .", Gr. Tocilescu inaica faptul că a fost descoperit în apropiere d e Tulcea332, -iar ulterior, prin consultarea manuscriselor aceluiaşi autor, s-a precizat că monumentul a fost.adus de la Medgidia333.
Asemănarea celor două toponime, cărora le cunoaştem doar începutul, Urbiin ... ,
Urb ..., prov enienţa sigură a inscripţiei lui Fl. Romanus din împrejurimile cetăţii
Aegyssus, cât şi posibila descop erire a altarului din timpul lui Antoninus Pius, tot în
apropiere de Tulcea, pledează pentru existenţa unui sat în teritoriul aegyssens - vicus
325. V. Pârvan, Getica, p. 89; R. Vulpe, HAD, p . 103. Pentru etimologia celti că a toponimului, vezi şi N.
Gostar, Danubius, 4, 1979, p. 113-121.
326. Ovidiu , Ex Ponto, L 8, 11-54; IV, 7, 1-48; R. Vulpe, DTD, II, p. 44. L. Mrozewicz, Studia Moesiaca,
Poznari, 1994, p. 12-13, nr. 2: (Julius) Vestalis; p. 39, nr. 18: Publius Vitelius.
327. Gh. $tefan, op. cit., p. 36; suprn, n. 443 (cap. 1).
328. JSM, V, nr. 286 (d edicaţie că tre împă ra tul Titus, una din cele mai timpurii inscriptii descoperite pe
limes); nr. 287: Cornel(ius) Nicander şi Val(eria) Casta (sec. II-III p . Chr); nr. 289; V.H. Baumann, op. cit., p.
222, nr. 1.
329. CIL,

A. Aricescu, Armata, p. 48-49 şi 99. Asupra prezenţei cohortei amintite la
SCIVA, 32, 1981, 2, p. 297-298.
330. ISM, V, nr. 288 (cu rezerve asupra provenienţei de la Tulcea a piesei); W. Peek, St. CI., 6, 1964, p.
121, nr. 8 (Histria).
331. V.H. Baumann, op. cit., p . 223-224, nr. 3, r. 3-5: ,,S(upra) s(cript)i Ati(/ianus sive-mianusJ/dum
vive{bat vi]co/VRBIIN .../Obitu{sad villam s(uam)]/F(ieri) i(ussit) IM {... ses{ quiplicarius] ".
332. Gr. Tocilescu, Fouilles, p. 205, nr. 28·(=CJL, III, 14441).
333. Em. Doruţiu, SCIV, 15, 1964, 1, p. 132, nr. 4.

A egyssus, A.

III,

7473; cf.

Opaiţ,
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Urbi<i>n[ia!ni ?] - cu o denumire formată, probabil, ca în atâtea alte cazuri, de la un
cognomen 3134. Dacă identificarea propusă este reală, am avea dovada stabilirii comunităţii de ciwes Romani, în preajma cetăţii Aegyssus, şi am cunoaşte câţiva cetăţeni
romani din aş€zare.
Din păcailte, problema nu poate fi rezolvată în mod sigur, deoarece, pe amintita
inscripţie dlfum vicus I Urb ..., figurează, înaintea denumirii satului, o hastă verticală
=primus? (primo în text), care trebuia, poate, să diferenţieze cele două toponime identice, unul dm apropiere de Aegyssus, altul de la Medgidia, deşi pare mai firesc să fi
exis tat o singură aşezare cu acest nume, într-un spaţiu relativ restrâns din provincia
M oesia Inferior.
Revenind! fa problema teritoriului aegyssens, populaţia autohtonă este documenta tă mai ales arheologic; ne referim la apariţia ceramicii indigene în cuprinsul unor
aşezări, la Somova, de exemplu, şi, mai ales, la evoluţia în sine a satelor, acolo unde
este cunosc1U1tă, cum ar fi aşezarea de la aproximativ 2 km E de Frecăţei; aici, atât
tipurile de l1<D:ruinţe (semiîngropate sau de suprafaţă pe temelii simple), cât şi inventarul acestoITal - ceramică locală (vase borcan, căţui), dar şi de factură romană - ilustrează o locmre tradiţională getică din sec. II-III, similară celorlalte sate autohtone din
N provinciei. inclusiv în faza a II-a de existenţă a aşezării, în sec. IV p. Chr.335.
Situaţia ne interesează în mod deosebit, deoarece în aceeaşi zonă întâlnim, în sec.
II-III p. Chr.• trei villae rusticae, pe malul sudic al Teliţei şi un vicus în apropiere de
Cataloi, în partea de nord a pârâului amintit336, nu departe de aşezărea autohtonă
menţionată mai sus, ceea ce ne îndeamnă să presupunem folosirea forţei de muncă
locale la un~ tiâţile economice din jur.
Într-adevăr, la Cataloi, mai exact în punctul "Baia romană", o inscripţie, de la
mijlocul sec .. II p. Chr., ne confirmă existenţa unor elemente romane: [? Caesia
Satur]nina, Caesius Saturninus, [? UJ]pius Euthyches 337, acesta din urmă cu un cognomen grecesc deosebit de frecvent338, fiind, se pare, libert (actor praedii ?), după cum
precedentul' putea fi proprietarul vilei.
Tot astfeE, din aşezarea de la Nalbant (sau de la Cataloi ?), provine altarul închinat
"(Zeu~ui) neînvins" de către Nicephorus, pentru Geminus şi pentru sine (sec. II-III p.
Chr.)339, adoranţi care, după unicul nume purtat, primul grecesc, al doilea roman,
ambele frecvente340, par a avea o origine servilă, fiind în serviciul unui proprietar din
zonă (mai degrabă, decât în cel imperial).
Descoperită sigur la Nalbant, este o coloană funerară, cu două inscripţii în limba
greacă: prima, în dati v, este adresată unui defunct eroizat (rjpws), Evqipoovvos, iar cea

334. I. Kaj,anto, The Latin Cognomina, p. 159; R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 112, n. 87, citeşte „ vicus
I urb(anus)" şi: menţine localizarea acestuia la Aegyssus.
335. V. H. Baurnann, supra, n. 456 (cap. I).
336. Idem, FRD, p. 81-84, 15, 7; p. 80, fig. 29.
337. Idem, SCIV, 22, 1971, 4, p. 593-594, nr. 1; A. Aricescu, SCIV, 24, 1973, 1, p. 113-116; ISM, V, nr. 244
(fără să figureze calitatea defuncţilor în inscripţie).
·
338. H. Solin, Beitrăge zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, Helsinki, 1971, p. 105,
111; ISM, V, nr. 193.
339. N. Gostar, CI, laşi, 1974, p. 93-100; ISM, V, nr. 243. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 132, presupune că
sunt peregrinii
340. H. SO'l'i-n, op. cit., p. 111; I. Kajanto, op. "cit., p. 294; ISM, V, nr. 129.
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de a doua, în nominativ, îl aminteşte pe M. OvAmos <DopTovvaTos 341; cel dintâi
poartă un nume grecesc, fără patronimic, iar ultimul căpătase cetăţenia romană, deşi,
după factura cognomen-ului 342, după probabila rudenie cu primul personaj şi limba
epitafului, deducem că avea aceeaşi origine greacă.
În necropola feudal-timpurie de la Nalbant, unde a fost refolosită inscripţia, un
mormânt (MS), suprapune, probabil, un altul mai vechi, al cărui inventar consta dintr-un
ulcior roman şi o căţuie dacică, din sec. II-III p. Chr. 343; se conturează, aşadar, necropola
aşezării romane timpurii de la Nalbant, oglindind, de fapt, obişnuita structură a satelor din
teritoriul aegyssens, unde, alături de băştinaşi, întâlnim elemente romane sau romanizate
şi, de această dată, greceşti, precum şi o pluralitate de forme de proprietate.

Teritoriul

cetăţii

Noviodunum

La Noviodunum 344, atât materialele de factură geto-dacică şi elenistică, cât şi
numelui de origine celtică, dovedesc existenţa unui nucleu de locuire preromană345. Prezenţa unei staţiuni a flotei, încă din epoca Flaviilor, a făcut ca procesul
de stabilire a vetera.nilor şi coloniştilor să înceapă destul de devreme, din păcate greu
de urmărit în sec. I p. Chr.
Asistăm, desigur, la dezvoltarea rapidă a aşezării civile, în legătură cu funcţia sa
economică şi comercială deosebită, ca vad principal la Dunăre346_ Prin studiul
fotografiilor aeriene şi confruntarea cu_ terenul, s-au putut face precizări privind
evoluţia topografică şi istorică a centrului civil de la Noviodunum. Perioada de
maximă d ezvoltare a avut loc, se pare; în a doua jumătate a sec. II şi în primele decenii
a le sec. HI p. Chr.347, când aşezarea primeşte statut municipaJ348. Importanţa acestui
centru este demonstrată şi de necropola tumulară şi plană din jur, a cărei cercetare349
este semniiicativă, p entru structura populaţiei din cetate, dar şi pentru raporturile
acesteia cu teritoriul. Am nota, în sfârşit, observaţia de teren potrivit căreia necropola
tumulară şi pământuril e locuitorilor de la Noviodunum ar cuprinde zona până la
valea Acic - Tepe350_
păstrarea

Importanţa factorului militar în colonizarea regiunii este demonstrată de existenţa
unor persoane cu nume gentilice imperiale din sec. I-II p. C hr. - Julii, Claudii, Cocceii,
Ulpii, Aelii 351 - deşi, se cuvine să precizăm şi de această dată, inscripţiile d e la
Noviodunum şi împrejurimi datează din sec. II-III p. Chr., iar unele cognomina
trădează o cetăţenie mai recentă ..

341. A. Ştefan, Peuce, 4, 1973-1975, p. 89-95 = ISM, V, nr. 242.
342. C. Boulvert, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain, Paris, 1974, p. 68, n. 394.
343. G. Simion, Peuce, 2, 1971, p. 231, pi. V.
344. E. Polaschek, RE, 17, 1937, 1191-1194, nr. 7; Ch. - J. Guyonvarc'h, Apulum, 12, 1974, p. 81-82
(toponim celtic).
345. Gh. Ştefan, op. cit., p. 37; I. Barnea şi colab., Materiale, 4, 1957, p. 167; 5, 1959, p. 470.
346. C. Preda, G. Simion, Peuce, 2, 1971, p. 167-178; Al. Suceveanu, VEDR, p. 133-134; S. Schultz,
Pontica, 11, 1978, p. 97-104, n.1.
347. AL S. Ştefan, BMI, 42, 1973, 1, p. 687, 11.
348. Al. Barnea, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p. 53-60.349. G. Simion, Peuce, 9, 1984, p. 75-96.
350. V. H. Baumann, Peuce, 4, 1973-1975, p. 109.
351. ISM, V, nr. 268,270,276,279,282; V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 225-226, nr. 6 şi 8, fig. 58-59
(p. 623).
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Nu lipsesc şi alte nume romane, obişnuite în epigrafele dobrogene, Valerius 352,
Cassius, Aemilius 353, Aufidius 354, dar şi unele mai rare, Atulenus 355, câteva dintre
ele însoţite de cognomina, care indicâ originea etnică - N umidicus 356 - sau cele
greceşti - Narcissus, Epigonus, Hermes 357 - , fapt ce susţine observaţia de mai sus în
legătură cu recenta romanizare a purtătorilor. Mai adăugăm că la N oviodunum, in
faza municipală, numărul cetăţenilor romani trebuie să fi fost sporit, cum era, desigur,
cel ajuns quaestor al oraşului358.
Nu excludem nici prezenţa unor elem ente greceşti, pontice359, antrenate şi aici, în
activităţi comerciale sau chiar agricole.
Trupele care au staţionat sau au supravegheat zona360, în special flota361, au atras
persoane din regiuni mai îndepărtate, de exemplu, cei d oi alumni ai prefectului flotei,
Postumus, ambii având, se pare, o calitate oficială: [K]rystallus ("Romanus infans editus alumnus castris mari[ que]") d e origine din Hispania şi Achelous din Cappadocia,
cel care pune epigrama funerară362.
Deşi putem d oar schiţa tabloul p opulaţiei d e la Noviodunum, în primele secole ale
stăpâ nirii romane la Dunărea de Jos, structura acesteia ne inte resează în mod direct,
pentru a putea desprinde legă turile fireşti cu teritoriul (u nele inscripţii au fost aduse,
cu siguranţă, din împrejurimi, cu prilejul refacerii cetăţii) .
Într-adevăr, dintre cei amin tiţi la Noviodunum, unii vor fi posedat loturi în zonă,
cum bănuim în cazul veteranului P. Aelius Celsus, la origine peregrin greco-oriental,
care a slujit în una din trupele auxiliare din provincie, i s-a acordat honesta missio în
vrem ea lui Hadn an şi a fost, probabil, împroprietărit în teritoriul noviodunens; tot aici
rămân rudele sale, din moment ce Iulius Valens, fost signifer a l legiunii a XI -a Claudia,
se îngrijeşte de p iatra funerară a familiei363.
În zona Teliţei, s-a s tabilit şi "Vir(ius) Linus v(e)t(eranus)", care a pus un altar votiv
în anul 162 p. Chr., refolosit în villa din punctul "Hogea" - Valea Morilor (sec. IV)364.
Numeroasele villae rusticae identificate în teritoriul noviodunens presupun,
în tr-adevăr, prezenţa unor elemente romane sau romanizate, din păcate ma i slab documentate epigrafie ca în altă parte.
Un exemplu ni se p are însă su gestiv ~i anume, Aufidii sunt atestaţi la Noviodunum,
dar şi în villa de la Capaclia - "A uf(idius) Ph (oe)b(u)s c(enturio) co(Jwrtis)"365, veteran
352.
353.
354.
355.
356.
357.

ISM, V, nr. 277: C. Val(eri us) Respectus; nr. 279: Val(eria) Ravia (sec. II p. Chr.) etc.
Ibidem , nr. 270 : Cassius Numidius; M. Aemilius Optatus (sec. li p. C hr.).
Ibidem , nr. 278: Aufidius Aq{uila].
Ibidem, nr. 270; Schulze, ZGLE, p. 191.
I. Kajanto, op. cit., p. 50, 52, 206 (Numidicus).
Al. Ba rnea, Dacia, N.S., 19, 1975, p . 257-258, nr. 2 =ISM, V, nr. 270: C. Atulenus Narcissus; C. Iulius
Epigonus; C. Iulius Hermes.
358. Al. Barnea, Dacia, N.S., 32, 1988, p. 53-60.
359. Em. Popescu, RESEE, 8, 1970, 2, p. 323-326, nr. 26 = ISM, V, nr. 280; Al. Barnea, Dacia, N.S., 1975,
p. 255-256, nr. 1 = ISM, V, nr. 272 (cu posibilitatea ca piesa să prov ină de p e litoral).
360. Ibidem, nr. 271; 284.
361 . Ibidem, nr. 273 şi 283; A. Topoleanu, Peuce, 10, 1991, p. 97-100: C. Cand (idius) Germ(an us) tr(ierarchus).
•
362. Al. Ba m ea, op. cit., p . 258-261; ISM, V, nr. 281; M. Zyrom ski, Studia Moesiaca, Poznan, 1994, p. 127
(Pos tumus).
363. JSM, V, nr. 276 (sec. 11-111 p. Chr.). H. Salin, op. cit., p. 112; I. Kajanto, op. cit., p . 230 (Celsus).
364. V. H. Ba umann, A ~ezari rurale antice în zona gurilor Dună rii, p. 295 şi pi. LXXIX.
365. Idem, FRD, p. 95-97 ş i fi g. 37.
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ajuns, probabil, proprietarul fermei, în prima jumătate a sec.III p. Chr. Ipoteza
privind originea orientală a Aufidii-lor din Dobrogea, atestaţi şi la Tomis, Histria,
Troesmis366 (încetăţeniţi în timpul guvernatorului Cappadociei şi Gallatiei din anii
100 /101 p. Chr., Aufidius Umber) 367, bazată pe menţiunea în inscripţia de la
Topologu a lui "[?C. Au]fidius Helius domo Amurio" 368, originar din Phrygia
(provincia Asia), este confirmată acum şi de cognomen-ul grecesc al personajului de
la Capaclia, Ph(oe)b(u)s 369.
În ordinea ideii enunţate mai su s, trebuie să arătăm, de asemenea, practicile ritualfunerare identice din necropola de la Noviodunum şi cele din teritoriu. Ne referim în
primul rând la complexul funerar Bădila, cercetat în anii 1970-1 971370 şi anume, o
movilă încadrată în categoria tumulilor cu manta de pământ în straturi alternante371,
care cuprinde IO morminte de mai multe tipuri: I a) două morminte de incinera ţie pe
loc, cu groapa de ardere în două trepte (acoperită cu ţigle în două ape, peste muchia
cărora s-au fixat olane), aflate împreună cu un altar, la baza tumulului, reprezentând
deci prima fază a înmormântărilor în movilă, de la începutul sec. II p. Chr.; I b) două
morminte de incineraţie pe loc, cu groapa de ardere ovală, descoperite în mantaua
turnului, datate către jumăta tea sec. III p. Chr.; II a) un mormânt dublu de inhumaţie
în sarcofag de calcar, în care s-,m găsit două monede de la Antoninus Pius (140-143 şi
156-157 p. Chr.), reprezentâ nd, aşadar, a doua fază a înmormântărilor în movilă,
mormânt plasat, ca şi primele, în jumă tatea de vest a acesteia; II b) două morminte de
inhumaţ\e cu defunctul depus în groapă în poziţie întinsă, datate către mijlocul sec. III
p. Chr.; 11 c) două morminte cu scheletul depus in groapă în poziţie chircită (lipsite de
elemente de data·,:e), mormintele de inhumaţie fiind plasate în jumătatea de est a tumulului.
Mininecropola de la Bădila, în care au fost înmormântaţi, se pare, proprietarii fermei de la Capaclia (de la începutul sec. II până spre mijlocul sec. III p. Chr.)372, îşi
găseşte analogii, după ritul şi ritualul funerar, componinţa şi natura in ventarului a rheologic descoperit373, în primul rând la Noviodunum, dar şi în alte locuri din provincie,
la Histria, Callatis 374, Capidava 375 şi în zona balcanică . Seria cronologică a movilelor
de acest tip se încadrea ză între mijlocul sec. I p. Chr. - cel mai vechi turnul de la
Noviodunum, XXV, se datează cu o monedă de bronz de la Nero, emisă în jurul anului 64 p. Chr.376, - şi mijlocul sec. a l II-lea p. C hr.
Apariţia tipului de movilă cu straturi alternante ar putea fi explicată, fie pe baza

366. N. Gostar, St. CI., 5, 1963, p . 305; D.M. Pippidi, St. CI., 8, 1966, p. 50-51; ISM, V, nr. 137.
367. Cf. A. Aricescu, Pontica, 6, 1973, p. 105-110 = Actes de la XI~ Conferance Intemationale ... Eirene,
Cluj-Napoca, 1972, Bucureşti-Amesterdam, 1975, p. 695-698.
368. V. H. Baumann, SCIV, 22, 1971, 4, p. 597, nr. 4; A. Aricescu, loc. cit.; ISM, V, nr. 234.
369. CIL, III, 6203 = JSM, V, nr. 193: Rascania Phoebe (libertă).
370. G. Simion, Peuce, 6, 1977, p. 123-134 şi p i. li-XI; idem, Peuce, 9, 1984, p. 75-89 şi 482-502.
371. P. Alexandrescu, Histria, II, 1966, p. 238-299; 244-246.
372. V. H. Baumann, FRD, p . 67-69.
373. G. Sim ion, Peuce, 6, 1977, p. 127-132, pi. VII-XI: obiecte de inventar, între care se remarcă o situla
decora tă

cu scene alegorice, dedicate muncii şi vieţii pescă reşti şi un pandantiv de aur, care redă într-o formă
lui Hercules"; idem, Pontica, 27, 1994, p. 91-105.
C. Preda, Dacia, N. S., 9, 1965, p. 233-251; A. Rădulescu şi colab., Pontica, 6, 1973, p. 247-265.
Rezultate inedite ale săpăturilor din .necroplă, comunicate de N. C heluţă-Georgescu.
E. Bujor, Oaia, N.S., 4, 1960, p. 525 şi u rm.; G. Simion, op. cit., p. 93 (sfârşitul sec. Ip. Chr.).

s tilizată „ măciuca

374.
375.
376.
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locale tracice, de ridicare a tumulilor de mari dimensiuni, fie, mai degrabă,
prin introducerea vechii tehnici ana tolice, în intervalul de timp amintit, în Thracia şi
Moesia Inferior, odată cu întărirea stăpânirii romane aici, prin venirea unui mare
număr de trupe şi civili, care au vehiculat cele mai diverse forme de civilizaţie romană,
inclusiv din provinciile orientale ale imperiului37 7 .
Într-adevăr, centrul de la Noviodunum a făcut ca o serie de veterani, dar şi civili,
oameni legaţi de cerinţele economice şi spirituale ale trupelor, să se fixeze în teritoriu,
de preferinţă în zona împădurită a Niculiţelului, unde avem numeroase urme de
locuire din ep oca romană: 4 villae, un vicus şi o necropolă tumulară. Ceramica
tradiţională, lucrată cu mâna, descoperită în villa cercetată în NV localităţii amintite,
dovedeşte utilizarea autohtonilor geţi, ca păstori şi lucrători la această fermă, specializată în creşterea animalelor378_ Fig. 18/ II (1, 2); fig. 19; fig. 20.
Din păcate, suntem informaţi epigrafie la N iculiţel destul de târziu; este vorba d e
in scripţia închinată lui JOM Dolichenus, pentru sănătatea împăratului Caracalla şi a
Juliei Dom na 379, de către trei preoţi orientali: Polydeuces Theophili, Lucius Kapito 380
şi Flavius Reginus 381.
Monumentul ar putea să provină însă din apropiere, de la Valea Teilor, unde s-a
găsit o placă de marmură cu inscripţia inaugurală a templului lui Jupiter Dolichenus,
în locul în care s-au identificat şi urmele edificiului382. Închinarea a fost făcu tă în timpul lui Elagabal (218-222 p. Chr.), iar după moartea acestuia, numele său a fost martelat şi înlocuit cu cel al lui Severus Alexander (222-235 p . Chr.); preoţii care s-au îngrijit
de ridicarea templului, sunt tot orientali romaniza ţi: Lugim1s (sic) Dometi 383, Aquila
Barsemon, cu al doilea cognomen un teoforic sirian3~4 şi Flavius Damas, cu un cognomen grecesc sau semitic385.
În onomastica fideliior lui !OM Dolichenus apar adeseori numele orientale sau
greco-orientale ale preoţikr divinităţii, care au avut un rol de seamă în răspândirea
cultului386_
Reţinem, totodată, creşterea numărului orientalilor, începând cu epoca Antoninilor,
dar mai ales în cea a Severilor (cum s-a observat, dealtfel, şi în regiunea dintre Dunăre
şi Balcani387), din motive asupra cărora n-am stărui aici; am nota, doar, păstra rea
condiţiilor favorabile d e d ezvoltare a provinciei d e la Dunărea d e Jos, până la criza de
la mijlocul sec. al III-iea p. Chr.
Revenind la teritoriul noviodunens, se cuvine să facem o ultimă preciza re în
. l egătură cu autohtonii, care au fost utilizaţi, se pare, în mare măsură individual, ţinând
seamă de specificul teritoriului, deşi nu vor fi lipsit nici forme de comunită ţi indigene,
377. Cf. P. Alexandrescu, op. cit., p. 245-246; C. Preda, op. cit., p. 250-251.
378. V. H . Baumann, FRD, p. 97-107; idem, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 257.
379. CIL, IJI, 7520; ISM, V, nr. 249.
380. I.I. Russu în L'onomastique latine, Paris, 1977, p. 358. CIL, III, p. 2359, nom. Lucius şi p. 2384,
cogn. Kapito.

381 .
382.
383.
384.
385.

Acelaşi nume ş i la Arrubium, CIL, III, 7513 = ISM, V, nr. 252.
Gr. Tocilescu, Fouilles, p. 205-206; CIL, III, 14445; ISM, V. nr. 245.
Luginus, de corectat Lucinus sau Lucianus, cf. Em. Doru ţiu-B oilă, ISM, V, p. 261.
S. Sanie, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 236; idem, Cultele orientale., 1980, p. 210-212.
H. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen in den griechischen Inschriften und Papyri des
Vorderen Orients, Leipzig, 1930, p . 43.
386. P. Merlat, Jupiter Dolichenus, Paris, 1960, p. 15-16.
387. B. Gerov, Godisnic, XLVIII, 1952-1953, p. 406.
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asupra cărora greva impozitul în natură (annona militaris), perceput şi înainte de sec.
III p. Chr.388. Amintim, astfel, aşezarea cu material ceramic băştinaş din apropierea
Dunării, din punctul "Gorgone!", dar mai ales cea de la Revărsarea, punctul "Cotul
Tichil eşti", locuită continuu din sec. VI a. Chr., până în sec. II p. Chr.389; acest sat
păst rează în epoca romană timpurie, într-un spaţiu puţin mărit, elemente tradiţionale,
atât în ce priveşte locuinţele, cât şi inventarul ceramic; ne referim la formele olăriei getice, lucrate cu mâna, din pastă grosieră (de exemplu, oa le, căţui decorate cu alveole şi
crestă turi), dar şi ceramica la roată, din argilă cenuşie (precum fructiera cu buza orizontală, ornamentată cu linii lustruite, oale, castroane), tipuri caracteristice Latene-ului
clasic geto-dacic. Deşi locuirea are un caracter modest, pătrunde şi aici ceramica
romană, fiind descoperite toarte bifilare de Cos, gâturi de amfore fusiforme din argilă
roz-gă lbuie şi alte forme, ulcioare, oale globulare, farfurii tronconice etc.
Evoluţia satului de la Revărsarea - "Cotul Tichil eşti" este similară celorla lte aşezări
autohtone din Dobrogea, de la Sarichioi - ''Sărătura", Frecăţei, Teli ţa-"Amza"390, în faza
lor ţimpurie, din sec. I-II p. Chr.
Intr-adevăr, antrenarea au tohtonilor în procesul de romanizare poate fi ilustrată pe larg
şi pe baza cercetărilor recente de la Teliţa-"Amza"391, care au precizat că în zona de SE a
aşezării geto-romane de la Teliţa - "Amza" (sec. II-IV), complexele de locuire se
întrepătrund, rareori se suprapun, cele mai timpurii fiind mai ales locuinţe semiîngropate,
ovale sau rectangulare, pe când locuinţde din sec. al IV-iea sunt în majoritate de suprafaţă,
pe temelii superficiale de piatră; în aşezare nu lipsesc nici edificii publice. Fig. 22.
Satul de la Teliţa-"Amza" ne oferă şi alte exemple de integrare a autoh tonilor in
lumea romană, fie că 1~ste vorba de ceramica geto-dacă, preponderentc1 în epoca
romană timpurie, produsă alături de cea romană, fie de materialele de ,:onstrucţii,
uneltele, a rmele, podoabele, confecţionate local sau de import, comune lumii rurale,
elemente de civilizaţie romană preluate selectiv de o comunitate care-şi păstrează în
unele privinţe amprenta tradiţională. Fig. 23 şi 24.
Aceeaşi evoluţie poate fi observată şi în domeniul spiritual şi anume, vechile
credinţe locale, sugera te de cultul vetrei (străbunilor)392 sau a nemuririi sufletelor, se
regăsesc în cele specifice lumii rurale în sec. II-III p. Ch r., ilus trate aici d e plăcile votive
ale Cavalerului Trac şi Hercules, culte p ersistente până la adoptarea creştinismului,
dovedită la Teliţa-Amza de basilica paleocreştină, amenajată în sec. IV p. Chr.393.
În sfârşi t, mai notăm că materialele de tradi ţie geto-dacă apărute la Teliţa, în punctul "Izvorul Maicilor", în amestec cu fragmente ceramice romane din sec. II-III p . Chr.,
în preajma marilor cuptoare de acolo, dovedesc u tilizarea muncii autohtonilor în
exploatarea minieră şi metalurgică, cunoscută în regiune înainte de cucerirea
romană 394. Fig. 21 I I şi II.
Câteva fragmente ceramice descoperite la Niculiţel - Drumul Bălţii395 pot aparţine
388. D. van Berchem, în Memoires de la Societe nationale des Antiquaires de France, LXXX, 1937, p.
117-201, cf. Al. Suceveanu, VEDR, p. 46, n. 175 şip. 98.
389. V.H. Baumann, A$ezări rurale antice în zona gurilor Dumirii, p. 227-268.
390. Ibidem, p. 235-239; 266-267.
391. Ibidem, p. 13-173; vezi şi CCAR. Campania 2000, p. 254, nr. 206.
392. Idem, A$ezări rurale antice în zona gurilor Dunării, p. 44, 49-50, 183, 236, aminteşte gropi reziduale în care s-au găsit fragmente de vetre în asociere cu bucăţi de l ipi tură de la cuptoare sau l ocuinţe dezafectate, cenuşă şi cărbuni, la Teliţa - ,,Amza", dar şi la Sarichioi - ,,Să rătură " şi la Revărsa rea - ,,Cotul
Tichil eşti" (sec. II-III p. Chr.).
393. Ibidem, p. 31-33; 49-50.
394. Idem, FRD, p. 92 şi fig. 35/1; idem, Peuce, 9, 1984, p. 41-50 ş ip . 445-455.
395. Gh. ;,tefan, SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 183.
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carpilor, dovedind fie importuri din mediul carpic, fie, mai degrabă, prezenţa efectivă
a acestora, p rin in filtrări sporadice sau colonizări făcute de romani, în urma conflictelor din sec. III-IV p . Chr.396_
La Dinogetia (Bisericuţa-Garvăn), monedele de la Domitian şi Traia n, fragmentele
ceramice indigen e şi romane, găsite cu o monedă de la Antoninus Pius (155-156 p.
Chr.), într-o locui nţă din lut şi lemn, acoperită cu ţigle şi olane romane, incendiată 1 probabil, în tim pul atacului costoboc, aparţin u nei aşezări d aco-romane din sec. II p.
Chr.397. Ne interesează, în acest sens, şi apariţia în zona d e SSV de Dinogetia, pe malul
vestic al gârlei Lăţimea, a unor fragmente ceramice şi vase romane întregi (că niţe,
ulcioare, opaiţe), cât şi o oală lucrată cu mâna, din pastă gri-brună, cu gura uşor
evazată şi brâu alveolar, la aproximativ 7 cm sub buză, tip comun întâlnit chia r la
Dinogetia, în cazul d e faţă, alături de monede şi o fibulă de bronz, fiind vorba, se pare,
de o necropolă daco-romană de incineraţie, din sec. II-III p. C hr.398; la 1,5 km E de
cetate, în urma unui sondaj de salvare, s-a semnalat ruina unui mormân t roman zidit
cu boltă de cărămid ă, extrem de distrus (sec. II p. Chr. )399_
Ne reţi n, d e asemenea, atenţia, două inscripţii ceramice de la Dinogetia, prima
constă din câteva nume, scrise cu litere greceşti şi latine400, iar cea de a doua, în limba
latină, conţine o rugăciune adresată d e un soldat din col1ors II Mattiacorum 401.
Formaţiunea am:ntită staţio na în sec. II p . Chr. d incolo de Dunăre, - la Barbcşi, dar
supraveghea ambele puncte, d e o parte şi de alta a flu viului402, din moment ce au
apăru t tegulae cu ş tampila "Coh. II Matt(iacorum)" şi la Dinogetia, inclusiv în zona
cuptorului de ars ţigle din apropierea cetăţi i403_
To'. astfel, am putea deduce prezenţa militară la Dinogetia şi pe baza celorla lte teguJaeştampila te,

Leg. V Mac(edonica), Leg. I Ital(ica), Classis F(Ja via) M(oesica), C(ohors)
I C(ilicum) 404, chiar dacă nu cunoaştem urmele castelului timpuriu, nici nu putem
d efini statutul aşeză rii din sec. II-III p. Chr., până la fortificaţia ridicată la începutul
Dominatului405_

Arrubium
A la I Vespasiana Dardanorum, care a staţionat timp îndelungat în castrul de la
Arrubium, probabil din vremea lui Vespasian şi până în sec. III p. Chr., (mai făcea
396. Gh. Bichir, Cultura carpică, p . 165-166. M. Comşa, Pontica, 5, 1972, p. 223-227.
397. Gh. $tefan şi colab., SCIV, 2, 1951, p. 39-40; SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 264-267, fig. 23-25; SRJR, I, 1954,
p. 36; SCIV, 9, 1958, 1, p. 61-71; O. Bounegru, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 106 (ceramica de import cu barbo tină, găsită

în această locuinţă, a apărut alătu ri de două fragmente de terra sigilla ta sud-gallice d e la
mijlocul sec. Il p. Chr.).
398. Al. Barnea, SCIVA, 25, 1974, 1, p. 109-113.
399. Id em, SCIVA, 47, 1996, 4, p. 423, nr. 10; CCA. Campania, 1995, Brăila, 1996, p. 45, nr. 56.
400. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 264-265, fig. 24/9; ISM, V, nr. 266: ,,Atila Au[r]. Sev(erus ?), A ur". Adaugă,
SCIV, 6, 1955, 3-4, p . 715.
401. Gh. Ştefan, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 324 = ISM, V, nr. 267; ,,Demitte m e/mil(item) coh(ortis) II
[Mattiacorum ? J"

402. N . Gostar, Danubius, 1, 1967, p. 107-113; A. Aricescu, A rmata, p. 67; I. Ion iţă, Din istoria ci vilizaţiei
dacilor liberi, laşi, 1982, p. 18-29.
403. ISM, V, nr. 260 (bibliografia).
404. Ibidem, nr. 261-264, 267.
405. Al. Barnea, Peuce, 9, 1984, p. 339-346.
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parte din armata Moesiei Inferioare în timpul lui Gordianus III )406, a avut un rol
însemnat în romanizarea regiunii.
Dacă despre T. Flavius Apollinaris, prefectul alei I Dardanorum (sec. II p. Chr.), se
mai poate bănui că a fost recrutat în zona de provenienţă a formaţiunii - Dardania 407,
mai târziu avem dovada recrutării locale a au xiliarilor. Ne referim la M. Antistius
Caecina, "e(ques) alae I Dardan(orum) Antoninianae", care închină un altar "ex viso"
lui Liber Pater, la începutul sec. III., la Cerna408. Militarul făcea, desigur, parte din
familia Antistiilor, stabilită la Troesmis, ne referim la C. Antistius Valens, veteran al
legiunii a V-a Macedonica, originar din Ancyra, care locuia împreună cu familia în canabele de la Troesmis (106-167)409.
Activitatea de la Arrubium o cunoaştem, din păcate, numai din câteva inscripţii,
din cea a prefectului amintit, care "a ridicat din temelie o casă, cu banii lui, pentru
camarazii care aveau să sosească cu noroc" (qui et do[m]um a sol[o]/ [s]umptib(us)

suis feci[t]/ [ad]ventantibu[s] I [ c]ollegis feliciter) 410. Pe o bază de statuie figurează o
dedicaţie Iuliei Domna, din partea lui Flavius Reginus, ajuns, se pare, duumvir la
Troesmis 411. În sfârşit, doi fraţi pun o inscripţie funerară tatălui lor şi anume, C. Iulius
Pr..., decurion a l alei II Aravacorum, cu sediul la Carsium, şi C. Iulius Prim[ us?J, beneficiarius al procura torului provincial, a pa rţinând, probabil, legiunii a V-a
Macedonica, ambii recruta ţi local412.
Ca şi în alte cazuri, veteranii alei I Vespasiana Dardanorum s-au fixat fie în teritoriul
castrului în care au slujit, fie în centre mai mari, ca Troesmis, unde M. Ulpius Marcianus,
veteran, fost singularis consularis al alei amintite, ajunge pontifex şi duumvir quinquennalis m(unicipii) 413, fie s-au aşezat în sate, cum este, eventual, situaţia celui de la Casimcea.
Troesmis

şi

teritoriul

său

Dintre numeroasele probleme care se desprind din inscripţiile de la Troesmis, n e
oprim asupra acelora care privesc difuziunea veteranilor legiunii a V-a Macedonica în
provincie, cât şi asupra structurii etno-sociale a aşezărilor de lângă castru.
În legătură cu acest din urmă aspect, ne informează o inscripţie din vremea lui
Hadrian, pusă de "vet(erani) et c(ives R(omani) cons(istentes) ad canab(as) leg(ionis) V
M(acedonicae)" 414, conventus documenta t deopotrivă în anii 140/1 - 144 p. Chr.415,
CIL, VI, 31164 =ll.S, 21~9; G.G. Mateescu, EDR, 1, 1923, p. 218; cf. Em. Doruţiu -Boilă, ISM, V, p. 270.
CIL, III, 7512; ISM, V, nr. 251; V. Pârvan, Începuturile 2, p. 118.
P. N icorescu , BCMI, 8, 1915, p. 41-43; ISM, V, nr. 218.
CIL, III, 6184 şi 6207; ISM, V, nr. 174 ş i 175.
Ibidem, nr. 251. Vezi şi D. Paraschiv, Pontica, 30, 1997, p. 319-330, pentru încadrarea acestui centru în circuitul comercial al limes-ului danubian în epoca romană timpurie.
411. ISM, V, nr. 252; CIL, III, 7513.
412. CIL, III, 6218; ISM, V, nr. 253. K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und
Donau, Bem, 1951, p. 151, nr. 376. A. Aricescu, Armata, p. 45 şi p. 222, nr. 77, c iteşte „b(ene)f(iciarius)

406.
407.
408.
409.
410.

prodonsulis)".
413. CIL, III, 7504; ISM, V, nr. 148 (sfârşitul sec. al Ii-lea - începutul sec. al III-iea p. Chr.).
414. CIL, III, 6166; ISM, V, nr. 154.
415. Ibidem, nr. 141. Emilia Doruţiu-Boilâ, SCIV A, 40, 1989, 2, p. 161: L. Minicius Natalis Quadronius
Veros, legat al Moesiei Inferioare între 140/141 - 144 p. Chr. Asupra acestui gu vernator, vezi şi M. Bărbules
cu, A. Rădulescu, Pontica, 30, 1997, p. 167-170. Revenind la Troesmis, adaugă şi ISM, V, nr. 134 din 151-154
p. Chr. O. Bounegru, în Miinstersche Beitrăge, 5, 1986, 1, p. 62 şi 69-70, consideră acest tip de conventus unul
de negotiatores, asemenea celui din a şezarea civilă.
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(fig. 25 /2), cât şi în anul 162 p . Chr.416. Mai adăugăm, în acest sens, lista veteranilor lăsaţi
la vatră în vremea lui H adrian (134 p. Chr.)417, guvernator al provinciei fiind Sextus
Iulius Maior 41 8, precum şi inscripţiile în care veteranii su nt amintiţi individual419.
Cum am mai avut prilejul să arătăm, veter anii legiunii a V-a Macedonica s-au fixat
şi în alte aşezări d in D obrogea romană şi anume, în vicus Vergobrittiani 420, la Ibida
421, în teritoriul histrian*, în vicus Quintionis (Sinoe)422, la Tomis şi în teritoriul său423,
la Tropaeum Traiani 424, dovadă a rolului important juca t de aceas tă legiune în
romaniza rea provinciei .
Din cei p este 160 de militari ai legiunii a V-a Macedonica cunoscuţi din inscripţiile
dobrogene, 16 indică locul de origine425, ceea ce a permis urmărirea modului de
recrutare a legiunii în perioada de staţionare la Troesmis. Se const!ltă, astfel, numărul
destul de mare a l celor de provenienţă d in Orient426 (încorporaţi cu prilejul participării
leg. V Macedonica la expediţia partică a lu i Traian sau la înăbuşirea răscoalei iudeilor,
în timpul lui Hadria n)427, de exemplu, din Ancyra (Galatia): T. Fl(avius) Alexander
(151-154)428, C. Planc[ius ... ] (163 p. Chr.) 429, C. Antistius Vale[ns] 430 şi C. Egnatius

Valens 431; din Amastris (Bithynia): T. Fl(avius) Valens 432 şi Jul(ius) Ponticus 433; din
N icaea, [ V]al(erius) Firmus 434; T. Clau(dius) Priscus era originar din Hem(a)esa
(Syria) 4 35, iar Tib. Claudius Ulpianus din Laodi(cea) Syriae436; veteranul L. Licin(ius)
Cleme(n)[s], s tabilit la Troesmis cu n umeroa:;a sa familie, provenea d in unul din
oraşeie

denumite Nicopolis, din Orient sau P eninsula Ba lca nică437_

V. Pâ rvan, Descoperiri nouă, p. 493-502, nr. 2 = JSM, V, nr. 135.
CIL, IJJ, 6178-6180; ISM, V, n. 137; vezi şi nr. 138 şi 139.
B. Thomasson, op. cit., col. 133, nr. 77; Em. Doruţi u-Boilă, SCN A, 40, 1989, 2, p. 157-159 (134-137 p. Chr.).
ISM, V, nr. 154, 172, 178, 184, 186 etc. G. Fonu, I1 reclutamento delie legioni da Augus te a
Diocleziano, Milano-Roma, 1952, p . 41, 70 şi 224.
420. CIL, III, 12479; ISM, V, nr. 115.
421. Ibidem, nr. 227.
416.
417.
418.
419.

S upra, n . 101 (cap. II).

422. ISM, I, 336.
423. ISM, II, nr. 458: ,,C(aius) Auf(idius) Sen[eca? vet(eranus)

?"; nr. 226 : ,, ... us Rufus v[et(eranus
leg(ionis) V M]adedonicae)... ". Vezi şi M. Bărbulescu-Muntea nu , A. Rădulescu, Pontica, 14, 1981, p. 165-169,
nr. 3. şi mai a les nr. 4.
424. CIL, HI, 1421410: C. Iulius Valens, din Amasia.
425. Em. Doruţiu-Boilă, Populaţia Dobrogei în epoca romană (sec. I - III), p . 8. M. Zyromski, J. Hatlas,
Balcanica Posna niensia, VII, 1995, p. 205-225 (coma ndan ţii Jeg. V Macedonica care a u servit la Dunărea de
Jos în perioada Principatului).
426. G. Forni, op. cit., p. 79, 184, 224. A. Aricescu, Armata, p. 36-37.
427. B. Filow, Die Legionen der Provinz Moesia, Leipzig, 1906, p. 68-70. E. Ritterling, RE, 12, 1925, col.
1578. Em. Doru ţiu-Bo i lă, ISM, V, p. 212 ş i 217.
428. R. Vulpe, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 557-562, nr. 1 = ISM, V, nr. 155.
429. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p. 493-502, nr. 2 = ISM, V, nr. 135.
430. CIL, III, 6184; ISM, V, nr. 174 (106-167 p. Chr.); vezi şi nr. 148: ,,Mardi Antistius R ufus ... et
Antistius Domitius".
431. CIL, III, 6188; ISM, V, nr. 183.
432. CIL, III, 7501; ISM, V, 184.
433. CIL, III, 7502; ISM, V, nr. 186. Vezi şi nr. 192: Publicia Cyri/a „domo Bithy na ".
434. ISM, V, nr. 196; A. Opa iţ, Peuce, 6, 1977, p . 181-185.
435. CIL, III, 7500; ISM, V, nr. 178 (106-170 p. Chr.).
436. CIL, III, 6186; ISM, V, nr. 179.
437. R. Vulpe, op. cit., p. 562-568, nr. 2; ISM, V, nr. 158.
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Recrutarea locală a legiunilor, măsură aplicată p e scară largă în sec. II p. Chr, poate
fi observată şi în cazul legiunii de la Troesmis şi anume, C. lulius Saturninus, fost optio,
veteran al Jeg. a V-a Macedonica, era originar din Oescus 438. Mai semnificative cazul
lui T. Val(erius) Mardanus, născut în castre ("cas(tris)"), veteran al leg. V Macedonica,
fost bf. cos., care şi-a începu t serviciul militar în anul 145 p. Chr., a participat cu
legiunea la expediţia orientală şi cea germanică şi a fost lăsat la vatră în Dacia (m(issus)
·h (onesta) missione in Dacia "), în anul 170 p. Chr., moment după care a revenit la
căminul său ("revers(us) at lares suos"), r espectiv, în canabele de la Troesmis 439.
Frecventa omitere a locului de o rigine în inscripţii se explică, aşadar, prin provenie n ţa soldaţilor d in provincie, participarea activă a populaţiei în armată fiind un factor de accelerare a procesului de romanizare.'
În sfârşit, amintim că în cadrul legiunii a V-a Macedonica sunt atestaţi ofiţeri din
Italia, precum Q. Trebellius Maximus, originar din Roma, fost trecenarius, centurion al
acestei leg iuni, care pune o inscrip ţie votivă la Tomis 440 şi un praefectus castrorum,
Tib. Veturius Mauretanus din Fundi (Latium) sau din alte provincii occidentale, ca
... Decimus "(centurio) leg(ionis) V [Macedoni}cae" de origine din [Sava]ria 441

(Pannonia).
Trecând, apoi, la aşeza rea civilă de la Troesmis, reamintim cetă ţenii romani "c(ives) R(omani) Troesmi consist(entes)]" 422 - comunitate care a fiinţat pc.ralel cu
cea d in canabae. Prezenţa leg. V Macedonica timp de şase decenii la Troesmis a s tidezvoltarea celor două unităţi adminis trative - canabele şi
- care, după plecarea legiunii în Dacia, aveau să fie constituite într-un
municipiu443; evoluţia acestuia în sec. II-III, până la atacurile carpo-gotice, poate fi
urmărită pe baza unui fon d epigrafie relativ bogat şi a unor să pături de salvare executate nu demult444.
P ersoanele cunoscute din inscripţiile de la Troesmis sunt în m a joritate militari
activi sau foşti militari, ceea ce face ca aspectul populaţiei, în primele faze a le aşezării,
să se confunde cu componenţa leg. V Macedonica. Sugestivă este lista veteranilor lăsaţi
la vatră în 134 p. Chr., care conţine aproximativ 300 de nume, în sistemul tria nomina,
(praenomen -ul fiind omis în majoritatea cazurilor, din lipi,ă de spaţiu). Veteranii purtau gentilicii imperiale d in sec. I-Julii (34), Claudii (5), Fla vii (7)445_, iar dintre celelalte
n ume romane, numeroşi erau Valerii (23), întâlnindu-se, în general, nomina obişnuite
în inscri pţiile din regiune: A ufidius, Antistius, Baebius, Calpurnius, Cassius,
Cornelius; nu lipsesc nici nume mai rare, italice, ca Aconteius, Atisius, Atalius,
Cabellius, Caesonius etc. Cognomina erau în cea mai m ar e parte italice, cu excepţia
câtorva greceşti, precum Alexander, Eleuther şi Philippus ; onomastica d in această
mulc.t,

deopotrivă,

aşezarea civilă

438. CIL, III, 6190; ISM, V, nr. 188 (106-162 p. Chr.).
439. CIL, III, 7505; ISM, V, nr. 160; R. Vulpe, DID, II, p. 167.
M. Rostovzev, SESIR, p. 493 şi urm.; G. Fomi, op. cit., p. 124-126.
440. CIL, Ill, 7534; ISM, II, nr. 140.
441. CIL, III, 6195; ISM, V, nr. 143 (103-167 p. Chr.); CIL, III, 6193; 6187; ISM, V, nr. 201 .
442. CIL, III, 6167; JSM, V, nr. 157.
443. Supra, n. 567-575 (cap. I).
444. G. Simion şi colab., Peuce, 8, 1980, p. 153-217, p. 248 şi urm.
445. Em. Oo ru ţiu-Boi lă, ISM, V, nr. 149, 163, 183, 184, 187, 189 şi mai ales nr. 137, unde se rema rcă lipsa
Ulpiilor, ur mare a faptului
la domnie.

că pănă

la Hadrian, peregrini

recruta ţi

în legiuni nu luau numele

a flaţi
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inscripţie, în ansamblul său, ilustrează aria de recrutare a legiunii a V-a Macedonica la
începutul sec. al Il-lea p. Chr.
Desigur, nu intenţionăm să stăruim aici asupra numeroaselor nume atestate la
Troesmis 446, ci observăm doar că numărul redus al persoanelor recent încetăţenite
sprijină ideea că la ridicarea aşezării la rangul de municipiu, pe lângă veteranii şi
cetăţenii romani veniţi din altă parte, s-au bucurat de dreptul d e cetăţenie numai cei
care au îndeplinit o magistratură locală sau au fost membri ai sfatului447. Într-adevăr,
pe baza părerii relativ recente privind predominarea în provincii a municipiilor de
drept latin (municipia Latina)448, fără să lipsească municipia civium Romanorum 449,
s-a dedus că Troesmis va fi beneficiat de ius Latii, în noul municipiu întâlnindu-se
cives Romani, veterani şi municipes (respectiv cives Latini), de identificat, eventual,
cu purtătorii unuia sau a două nume romane, deşi ultima categorie rămâne mai greu
de definit, inclusiv în privinţa regimului solului450.
Ţinând cont de componenţa orientală a legiunii a V-a Macedonica, este firesc să
întâlnim la Troesmis greco-orientali romanizaţi, de exemplu: Antistius Zoticus, fiul
veteranului amintit din Ancyra 451, Claudia Hediste şi Aglais 452, C. Julius Marinus şi
fiica sa, Julia Hermais 453; unii aveau deja cetăţenia romană, alţii erau simpli peregrini,
posesori de loturi arendate (vectigales), în măsura în care vor fi fos t antrenaţi în
muncile agricole.
Nu lipsesc la Troesmis nici persoane de origine din Italia, ca T. Rascanius
Fortunatus, medic din Faventia (Aemilia) 454 sau fiul lui Titus, Claudianus din Pianina
(Picenum) 455.
· Numărul redus al celor care îşi indică locul de baştină456 se explică, şi în acest caz,
prin provenienţa multor persoane din oraşele provinciei Moesia Inferior, cum era
Aulus Antonius Valens, din Oescus 457.
Vechea cetate indigenă, dezvoltată într-un important centru urban458, a găzduit
desigur şi elemente autohtone, din păcate, neconsemnate în inscripţiile de la Troesmis,
cu excepţia lui Julius Dizzace, care poartă u n cognomen tracic459, având, probabil,
statut de peregrin, înscriindu-se printre virtualii posesori d e agri s tipendiarii; fiul său
însă, miles în leg. V Ma cedonica, căzut în expediţia partică, poartă un obişnuit nu:ne
roman - Valerius Valens.

446.
447.
448.
449.
450.

Ibidem, nr. 134-21 1.
Gaius, lnstitutiones, I, 96 (ius Latii maius; ius Latii minus).
Ch. Saumagne, Le droit latin et Ies cites romaines sous l'Empire. Essais critiques, Paris, 1965.
Al. Suceveanu, Iuliana Barnea, Dacia, N.S., 37, 1993, p. 166.
Al. Suceveanu, VEDR, p. 63-64 şip. 100, n. 248; idem, Fântânele, p. 137: municipes vor fi posedat
agri privati ex iure peregrina sau agri vectigales municipii.
451. CIL, III, 6207; JSM, V, nr. 175; nr. 174; vezi şi nr. 218 (Cerna).
452. CIL, III, 6208; ISM, V, nr. 181; Pape-Benseler, Worterbuch, 1911, p. 453 şi 12.
453. CIL, III, 6210; ISM, V, nr. 190; Pape-Benseler, op. cit., p. 862 şi 382.
454. CIL, III, 6203; ISM, V, nr. 193.
455. CIL, III, 6202; ISM, V, nr. 198.
456. Ibidem, nr. 176 (Troesmis): Antonius Felix, din Karthagina, centurion în trei legiuni, ultima I
Italica.
457. CIL, lll, 6201; ISM, V, nr. 177; vezi şi nr. 188 şi 203.
458. Ibidem, nr. 143-145, 157, 158.
459. CIL, III, 6189; ISM, V, nr. 185. D. Detschew, Sprachreste, p. 133 - 134. B. Gerov, ILB, Sofia, 1989, nr.
430 (Aurelius Dizza) etc.
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Cu prilejul unei săpături de salvare la Troesmis, executată în marginea aşezării extramurane, s-a constatat păstrarea ceramicii getice, lucrată cu mâna sau la roată, mai ales pe
nivelul de la începutul sec. al III-lea p. Chr.; în cadrul ceramicii romane de uz comun, cele
mai numeroase forme, în special castroanele, aveau origini în prototipuri indigene460_
Trecând apoi la teritoriu, remarcăm mai întâi prezenţa militarilor activi în zonă,
ceea ce presupune, fireşte, o legătură mai strânsă a acestora cu locuitorii satelor;
Annaeus Pulcher, centuria frumentarius al legiunii a V-a Macedonica, închină o
inscripţie lui Asclepius şi Higeiei la Horia461, aflându-se, poate, în castrul de acolo
1
pentru aprovizionarea legiunii cu grâne sau pentru strângerea annonei militare, fie ca
agent sau curier, dacă luăm în considerare sarcinile !rumen tarii-lor în sec. II p. Chr.462_
Tot astfel, detaşat, se pare, la o statio din raza comunei Nifon, era· T. Valerius
Atinianus, bf cos., care dedică un altar Dianei, în anii 166-172 p. Chr.463, gest repetat
mai târziu, în anul 218 p. Chr., de Fl(avius) Antonius [R]omanus, bfcos. din leg. XIII

Gemina Antoniniana şi de un singularis cos., {?Eresius Ma]esianus, în anu l 223 p. Chr.
464, aflaţi în misiune sau de origine din aceste locuri.
Procesul de stabilire a veteranilor în teritoriul troesmens a fost mai intens, desigur, în
perioada de staţionare a legiunii a V-a Macedonica; ne referim la numărul mare al celor
lăsaţi la vatră în 134 p. Chr.465, dintre care unii vor fi posedat agri viritim adsigm.ti. Un
exemplu, în acest sens, l-ar putea constitui C. Antistius Valens, de origine din Ancyra,
rămas aici cu familia, al cărui fiu, Antistius Zoticus 466, nu mai urmează însă cariera sa
militară, fiind, mai degrabă, proprietar în teritoriu. Soţia lui Zoticus, Antistia Antonina,
care poartă acEilaşi gentiliciu cu el, era, probabil, libertă, cum întâlnim în alte rânduri la
Troesmis 467, urmare a utilizării muncii servile într-un mediu specific militar.
Observaţia priveşte, deopotrivă, teritoriul; ne referim, de exemplu, Ia Julius
Silvanus, care avea, eventual, o proprietate la Turda (jud. Tulcea)468, din moment ce în
aceeaşi localitate apare Iulius Epiphanes, de origine greacă, probabil, liber lul său.
Inscripţia · celui din urmă este pusă de "Jul(ia) filia et Iulianus nep(os) et Fl(avius)
Onesimus" 469, ultimul, după cognomen-ul grec, pare a fi tot libert:470_
Fixarea elementelor romane în teritoriul troesmens se înregistrează deci începând
din sec. 'II p. Chr.* şi continuă şi în perioada municipală : Aelius Aelianus, aedilis şi
duumvir al municipiului Troesmis, era posesorul presupusei vile de la Turcoaia, după
cum Aurelius, cel care-i dedică inscripţia, proaspăt încetăţenit, fie de M. Aurelius, fie,
mai degrabă, prin Constitutio Antoniniana 471, avea un lot în teritoriu (ager privatus
optimo iure) 4 72.
460. A. Opaiţ, Peuce, 8, 1980, p. 328-366.
461. ISM, V, nr. 239; A. Rădulescu, NMESM, p. 183-184, nr. 3.
462. AL Suceveanu, VEDR, p. 100; V. H. Baumann, FRD, p. 122-123, ii co nsideră pe Annaeus Pulcher,

posesorul ipotetic al v ilei de la Horia.
463. ISM, V, nr. 248; A. Rădulescu, op. cit., p. 179-181, nr. I.
464. CIL, III, 6161 şi 6160; ISM, V, nr. 247 şi 246.
465. CIL, III, 6178-6181; ISM, V, nr. 137 ş i 138.
466. CIL, III, 6184 şi 6207; ISM, V, nr. 174 şi 175.
467. Ibidem, nr. 170, 177, 189, 191, 192.
468. Ibidem, nr. 237; A. Rădu l escu, op. cit., p. 168, nr. 16 (sec. II p. Chr).
469. V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 229, nr. 17 şi fig. 70 (p. 626) (sec. lII p. Chr.).
470. M. Bărbulescu -Munteanu, A. Rădulescu , Pontica, 17, 1984, p. 64, n. 12.
"
Proprietarul v ilei de la Horia.
471. ISM, V, nr. 164; A. Rădulesc u, NMESM, p. 181-183, nr. 2.
472. Al. Suceveanu, Ioc. cit., n. 248..
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Numărul redus al inscripţiilor, pentru o zonă pe care o vedem intens locuită, trebuie să fi fost consecinţa existenţei cu precădere a proprietarilor individuali, mulţi dintre ei locuind la Troesmis (sau a transportării unor piese din teritoriu, cu prilejul refacerii cetăţii).
Încetăţenit în urma aceluiaşi edict al l_ui Caracalla, din anul 212 p. Chr., trebuie să fi
fos t şi preotul oriental Aurelius Marinus Romanus, care închină un monument lui JOM
Dolichenus, la Cerna (222-235 p. Chr.)473; în zona acestei localităţi s-au aşezat, se pare,
alţi orientali romanizaţi, din moment ce M. A ntistius Caecina, eques al alei 1
Dardanorum Antoniniana dedica un altar lui Liber Pater, la începutul sec. III p.
Chr.474. Divinităţi le adorate la Cerna sunt mai numeroase, ne gândim la o reprezentare
a Dianei şi la un relief al Cavalerului Trac (sec. II p. Chr.)475, care ne sugerează
prezenţa mai veche a autohtonilor în aşezare.
Nu ştim cine vor fi fost cei care pun reliefurile mithriace de la Mircea Vodă
(Acbunar), poate tot foşti militari, care continuă să se închine zeului lor preferat; se
păstrează pe una d intre piese, numele unui adorant - Januar(ius) 476 - sau data d edicaţi ei .

Observaţiile de teren au evid enţiat intensitatea locuirii în teritoriu, d e exemplu, la
NV de Horia, pe un perimetru rela tiv restrâns, s-au înregistrat: un castru, o villa rustica şi o aşezare cu numeroase materiale autoh tone, din sec. II-III p . Chr., strâns legate,
fireşte, unele de altde. Fig. 26-28.
Într-adevăr, cantitatea destul d e mare de ceramică de tradiţie locală, apărută în
cadrul vilei de la Horia477, mai ales în zona anexelor, identică cu cea din necropola de
alături, dovedeşte întrebuinţarea mâinii d e lucru din aşezarea daco-romană din
apropiere.
În necropola plană din vecinătatea vilei478, s-au cercetat 11 morminte cu incinerarea
defuncţiilor la ustrin um (neidentificat), cu resturile cinerare depuse în urnă sau direct
în groapă; a) urnele erau aşezate fie în gropi m ici, circu lare, în câteva rânduri acoperite
cu o lespede d e piatră, sau în gropi circulare d e dimensiuni mai mari; într-un singur
caz groapa a fost înlocuită de o amforă ovoidală; b) mormintele fără urnă aveau gropile
în formă ovală sau în cea de clopot. Se remarcă inventarul sărac al mormintelor; predomină ceramica romană d e u z comun, ală turi de care apare cea locală, lucrată cu
mâna, în special oala-borcan de dimensiuni variate, decorată tradiţional, căţuia şi mai
pu ţin, ceramica băştinaşă lucrată la roată, care imită forme romane. Ritul de
înmormântare şi ceramica locală asociată cu cea romană în interiorul m ormintelor,
· asemenea n ecropolelor daco-romane de la Enisala, Soporu de Câmpie, Obreja479 şi din
alte locuri, pun în evidenţă comunitatea indigenă de la Horia în epoca romană (sec. II
- până la mijlocul sec. al Ill-lea p. Chr.).

473. ISM, V, nr. 219: Ma rinus, nume teoforic de origine siria n ă (marina- = ,,domnul nostru" cf. RE, 5,
1905, col. 1281).
474. ISM, V, nr. 218; P. Nicorescu, BCMI, 8, 1915, p. 41-43.
475. A. Opaiţ, Peuce, 4, 1973-1975, p. 125, nr. 1.
476. V. Pârvan, Descoperiri n ouă, p. 517-518, nr. 5; M.J. Vermaseren, CIMRM, II, nr. 2293; ISM, V, nr.
220: [Kalendis sive Idibus I Januar(iis) v(otum s(olvit)" ( fă ră a se exclude numele dedicantului)anuar(ius).
477. V.H. Bau mann, Peuce, 4, 1973-1975, p. 61-74; idem, FRD, p. 107-123 şi anexele 6-8.
478. Ibidem, p. 120-121.
479. D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Câmpie, Bucureşti, 1976, p. 73-75;
id em, Autohtonii in Dacia, Bucureşti, 1980, p. 107-115, 119-124.
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Cele câteva fragmente ceramice de factură carpică apărute la Horia, socotite în
ansamblul d escoperirilor d e acest gen din Dobrogea de nord (sec. III-IV p. Chr.)480, nu
fac decât să ne atragă atenţia asupra aşezării daco-romane din acest loc, rămasă însă
necercetată.

Teritoriul Ibidei
Câteva precizări în legătură cu locuitorii aşezării de la Slava Rusă - Ibida - în sec.
II-III p. Chr., le putem face pe baza celor 11 inscripţii funerare descoperite acolo,
refolosite în cea mai mare parte în zidul cetăţii romano-bizantine.
Menţionăm mai întâi existenţa unor persoane cu nume trace şi anume, Duris[ses

Bi]ti 481 (care poartă acelaşi nume cu un primar din vicus Quintionis, din anul 149 p.
Chr., fiind peregrinus ca şi acesta)482, Othi(s) Seutis 483 şi soţia sa, Bithidia Bitti 484, cu
patronime frecvente în onomastica tracă. Relativa apropiere a satelor unde sunt atestaţi bessi - viei Quintionis şi Ulmetum - existenţa minereurilor de cupru şi fier în
zonă, pentru exploata rea cărora se vor fi stabilit bessi, ar pleda pentru fixarea lor şi la
Slava Rusă. Deoarece nu se poate face o distincţie cla ră între numele purtate d e tracii
sud ici şi cele ale geto-dacilor, ori de câte ori nu sunt menţionaţi primii în mod expres,
este firesc să ne gâ;1dim la autohtoni, documentaţi, dealtfel, în zona ·discutată485, în
aşezarea de la Slava Cercheză, în villula de langă Camena etc.
Prezenţa coloniştilor romani, civili şi militari, o înregistrăm şi la Ibida, începând din
sec. II p. Chr. Amintim, astfel, un veteran (?) din legiunea a V-a Macedonica 486, posesor, probabil, a l unui ager viritim adsignatus. Mai numeroşi par a fi coloniştii civili
(de aici şi concluzia organizării iniţiale a aşezării p e baze civile) de exemplu, Q.
Marcius Quadratus "nat(ione) Lib(ycus sive - urnus)"487, al cărui lot trebuie să fi fost
ager vectigalis (civita tis sive populi Romani ), moştenit cu siguranţă de fiul său, Q.
Marcius Provincialis (fig. 29/1). Acelaşi tip de proprietate au avut şi alţi romani civili
din aşezare, cum sunt Tib. CJ(audius) Vettius şi fiii săi, "Tiberi(i) Cl(audii) Ingen us et
Marcus et Florus "488, şi Ulp(ius) Fla[ vius?] 489, atestaţi în sec. II-III p. Chr„
Dintre documentele d e la Slava Rusă ne reţine însă atenţia stela funerară a lui
480. C. Scorpan, Pontice, 1, 1968, p . 349-356; G h. Bichir, SCIV, 22, 1971, 4, p. 663-670; V. H. Baum ann,
Peuce, 4, 1973-1975, p. 70-71 şi pi. VI, 17; VII, 6-7.
481. Idem, SCIV, 22, 1971, 4, p. 594~595, nr. 2 = ISM, V, nr. 229.
482. V. Pârvan, His tria, VII, p. 55-56, nr. 46; ISM, I, nr. 326.
483. V.H. Baumann, op. cit., p. 595-597, nr. 3; idem, Peuce, 9, 1984, p. 226-227, nr. 12 şi p . 627, fig. 71.
A. Aricescu, SCIV, 24, 1973, 1, p. 116; Em Doruţiu-Boilă, ISM, V, nr. 228: Othis apropiat de Uthis (CIL, III,
13743).
484.

V. H. Baumann, op. cit.; Em. Dorutiu-Boilă, op. cit.: Bithidia este for ma feminină a lui Bithus;
finalul inscripţiei este citit de autoare; ,. ... et Lup/ussi PEVER/MCA/AT." A. Aricescu, loc. cit., comple ta:
,, ... et Iul(ius) P/ussi(s) puer".... Vezi şi S. Olteanu, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 315-317, nr. 2, care sugerează
interpretarea L VPVS SIPE, respectiv numele+ numele tată lui (Sipa, Limras. cf. D. Detschew, Sprachreste,
p. 447).
485. Gh. Ştefan şi colab., SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 112.
486. CIL, III, 14443; ISM, V, nr. 227; în aceeaşi inscripţie apar Cocceia Dorina, soţie, Antonia Cr(i]spina
ş i Alexander.
487. A. Rădulescu, NMESM, p. 168-171, nr. 17; A. Aricescu, BMI, 40, 1971, 3, p. 58-60, propune lectura
: ,,nat(us) Lib(idae) sive -idin ae"; împotri vă, Em. Doruţiu-Boilă, St. CI., 18, 1979, p. 145-149; ISM, V, nr. 225.
488. Ibidem, nr. 226; CIL, III, 14444.
489. D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 594-595, nr. 73; ISM, V,' nr. 230.
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Valerius Valens, soldat în leg. XI Claudia 490, mor t în misiune sau de origine din acest
Ioc, inscripţie pe care este reprezen tată Lupa Capitolina, cunoscuta emblemă a Rom ei,
întâ lnită pentru pr ima da tă în Scythia Minor, dar care figurează pe câteva monumente
din Dacia 491, dovadă a pătrunderii şi persistenţei romanismului în aceste privincii.
Alte câteva inscripţii funerare la tine de la Jbida 492, dar m ai ales altarul descoperit
la circa 4 km de această cetate, în aşezarea de la NV de Slava Cercheză, închinat "[De]ae
Minervae matri Musarum " 493 de către Iulius Iucundus, ne fac să credem că numărul
elementelor romane din teritoriul discuta t era mult mai mare.
Dacă vicus Novus se localizează la Babadag, cum am arăta t, avem confirmată existenţa, în acest loc, a u nei comunităţi de cetăţeni roma ni şi veterani (178 p. Chr.)494, în
ra port d irect cu autoritatea romană.
Inscripţia de la Babad ag, închinată lui IOM, p entru sănătatea lui Marcus Aurelius,
a fost ci tită · însă diferit, propunându-se, între altele, lectura: "c(ives) R(omani)
v(eterani) et Viconov(enses)" 495, denumirea colecti vă din urmă cuprinzând pe
locuitorii aşezării, care nu erau cives Romani, adică pe peregrini. Cum primele rânduri
ale inscripţi ei sunt acum ilizibile, propunerea rămâne nesigură; observăm, doa r,
numele magistraţilor aşezării, Silvius Casius, Pisa ... 496, a quaestor-ului Caius
Alexander, (sau Alexandri, patronimicul, în genitiv, d ovedeş te existenţa în aşezare şi a
unor p ersoane de curând "romanizate"). Deoarece în astfel de inscripţii votive sunt
menţi onaţi magistraţii satului, este mai greu de crezu t că ele sunt ridica te de cetă ţenii
romani ca urmare a iniţiativei unui conventus comercial, cu atât mai mult cu cât îi
vedem pe cives Romani asocia ţi cu veterani, ci este de p resupus participarea tuturor
locuitorilor din aşeza re la acest act497.
Deosebit de importa ntă este atestarea la Mihai Bravu a comunităţii de "v(eterani) et
c(ives) R(om ani) consist(entes) vico Bad .. .'~cele două componente stăpânind solul în
regim diferit, cum am avut prilejul să arătăm, fără să vedem în statutul de cetăţean
roman o distincţie onorifică pentru provinciile slab urbaniza te, cum s-a afirmat498, ci
păstra r ea mai mult timp a acestui tip d e conventus în viei (sine iure civitatis ), câ tă
vrem e nu era în preajmă o aşeza re de drept roman cu care să fuzio neze499.
Cum aflăm d intr-o inscripţie din a doua jumătate a sec. II sau primele decenii ale
sec. III: "Sătenii din Petra au contribuit să se construiască o b aie pentru să nătatea lor
trupească" ( Vicani Petrenses qui [c]ontulf[ r]unt/ causa salutis cor<<poris>> şui
balineu faciundu ... )500, dovadă a pă trunderii celor mai diverse forme de civilizaţie
romană în aşezările rurale . Interesează atât toponimul Petra *, legat de o caracteristică

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
propune:

497.
498.
499.
500.

A. Aricescu, SCIVA, 27, 1976, 4, p. 531-534; ISM, V, nr. 224:
C. Pop, AMN, 8, 1971, p. 173-185.
A. Aricescu, op. cit., p. 534, fig. 2; CIL, III, 7523; ISM, V, nr. 232.
V. H. Baumann, Peuce, 8, 1980, p. 289-290; 9, 1984, p. 231-232, nr. 22.
CIL, III, 14448; Gr. Tocilescu, Fouilles, p. 203, nr. 27; ISM, V. nr. 233.
R. Vulpe, Adnotaţii la V. Pârvan, Începuturile2, p. 185, n. 275.
ISM, V, p. 250-251, nr. 233: P(i?]SO CVFUNI (?), ultimul neinteligibil. A. Aricescu, Armata, p. 45
P. Socufunius (?).
Cf. Al. Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, 1-2, p. 115.
AN. Sherwin-White, Tlie Roman Citizenshiţil, Oxford , 1973, p. 270.
Al. Avram, SCIVA, 35, 1984, 2, p. 164-167.
ISM, V, p. 240-242, nr. 222.
Toponim păstra t până astăzi în traducere slavă - Camena
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a locului, cât şi numele fruntaşilor aşeză rii, Ulpius Romanus, A elius Geminus, Aelius
Julius 501, gentilicia care ne sugerează că procesul de colonizare a satului a început
devreme, în timpul lui Traian şi a împăraţilor următori. Alţi doi vicani poartă num e
romane obişnu ite, Cassius Primitivus, Nymphidius Maximus, acesta din urmă cu un
gentiliciu forma t de la un nume grecesc teoforic, frecvent însă la romani502 (fig. 29 / 2).
Desigur, nu este exclus ca p rin vicani Petrenses să se înţeleagă, alături de colonişti, şi
locuitorii mai vechi ai aşezării503, a şa cum vicani Buteridavenses 504, consemna ţi nu
departe de acest loc, erau foarte probabil autohtoni.

Beroe
Dezvolta r ea centrului Beroe poate fi schiţată doar pe baza câtorva descoperiri de
factură provincial-romană, din aşezarea şi necropola de la Piatra Frecăţei505; d e exem-

plu, în acest din urmă loc, într-un m o rmânt de incineraţie, a apărut un fragment
ceramic lucrat cu m âna si orna m entat cu alveole506.
Reprezentările Cavalerului Trac de la Beroe, Făgăraşul Nou, Dăieni şi Casimcea507,
apărute într-un spaţiu relativ restrâns, ar putea evid enţia importanţa fondului a utohton în teritoriul discutat.
În privinţa d ementelor romane, ştirile epigrafice sunt extrem de reduse: la Beroe
sau, mai degrabă, în împrejurimi, s-a s tabilit Ulpius Maximus, care închin,i o placă lui
Dionysos, în a doua jumătate a sec. a l II-lea p. Chr.508.
Menţionam, cu alt p rilej, identificarea unor villae rusticae şi a unei aşezări rurale la
Topolog, unde a fost împroprietărit, probabil, şi [Au]fidius Helius, origina r d in

Amurion ·(Phrygia - A sia) 509.
De asemenea, al ţi "romani'~ de dată recentă, s-au fixat în această zonă, cum sunt
[A]el(ii) consemnaţi pe un monument funerar din sec. II-III p. Ghr., apărut în satul
Cerbu (corn. Topolog)510.

501. ISM, V, nr. 124; CIL, III, 13751 (Chersones): Aelius Iulius. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 151, îi conpe cei din vicus Petra, peregrini, deţină tori ai unor agri vectigales.
502. H. Salin, Personennamen in Rom, p. 19, n.3. ISM, V, p. 242.
503. A. Aricescu, SCIVA, 27, 1976, 4., p. 530.
504. ISM, I, nr. 359 şi 360.
505. Supra, n. 667-675 (cap. I). Al. Suceveanu, VEDR, p. 101.
506. A. Petre, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 218, fig. 5.
507. N . H a rţuche, F. Atanasiu, Ca talogul selectiv al colecţiei de arheologie a M uz eului Brâilei, 1976, p.
349, nr. 501 (Beroe); A. Opai ţ, Peuce, 4, 1973-1975, p. 130, nr. 16 (Dăieni); idem, Peuce, 6, 1977, p. 187-190

sideră

(Casimcea).

508. I. T. Dragomir, SCIVA, 13, 1962, 2, p. 421-429 =JSMV, nr. 133.
509. Ibidem, nr. 234: ,,[Au-sive Fu] fidius". Pentru a lţi Aufidii în Dobrogea, vezi A. Aricescu, Pontica,
6, 1973, p. 105-110; numele Fufidius este mai rar întâlnit în regiune, doar la Tropaeum Traiani (cf. Em.
Popescu, St. CI., 6, 1964, p.193). Tot A. Aricescu, op. cit., p. 107, despre cognomen-ul Helius la Ulmetum şi
Capidava (adaugă

Băltăgeşti) .

510. V. H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 229-230, nr. 18 şi p. 625, nr. 67: ,, ... EJ(ius) Auluse[m]ius'~ cogn.
nesigur; vezi totuşi, !DR, III, l, p. 191, nr. 163 (A ulusenus); pe in scripţia de la Cerbu figurează şi „EJ(ius)
Marcus fil(ius) ... "
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Cius
În aşezarea civilă de la Cius (Gârliciu), veteranii proveneau, fie din trupa care
în castrul de alături - cohors I Lusitanorum Cyrenaica -, ca M. Ulpius
Domitius Anthius 511, (care după primul nomen pare a fi lăsat la vatră în vremea lui
Traian, când vor fi fost făcute adsignări şi în acest teritoriu, iar după al d oilea nume,
recrutat în arie} moesică)512, fie din unităţile din apropiere; în această situaţie se afla "G.
Val(erius) Her[ c]ulanus ex stator[ el praefecti alae II Aravacor(um)" 513, trupă canto-

staţiona

nată la Carsium; poate tot acolo a slujit şi Iulius Valens, "vet(eranus) ex ala'~ fost singularis, a cărui soţie, Iulia Mansueta, poartă acelaşi nomen, primind, probabil,
cetăţenia romană odată cu acesta514.
Existenţa unui villicus la Gârliciu515 poate fi pusă în legătură cu utilizarea muncii
servile pe proprietăţile veteranilor (agri viritim adsignati), dacă el nu provine totuşi,
din serviciul vamal de la Cius, centru de unde nu lipsesc elemente greceşti516, antrenate, poate, în activităţi comerciale.
Numele tracic al unei persoane feminine, Cethithis, şi scena Ca valerulu Trac de pe
stela sa517, spun, desigur, extrem de puţin despre componenta loca lă de la Cius.
Notăm însă situaţia din aşeza·.·ea de la Stejaru, unde în cadrul unor locuinţe de piatră,
materialul ceramic getic a apărut alături de cel roman518.
În vicus Verg[ ob]rittiani, din apropierea cetăţii Cius, exista, cu siguranţă, o comunitate de veterani, stabiliţi p e loturile adsignate, din moment ce unul dintre aceştia, C.
Iulius Vale(n)s, deţinea func tia de magister viei 519.
Satul de origine al lui C. Valerius Herculanus, fost stator al prefectului a lei II
Aravacorum de la Carsium, vicus Rami ... , făcea probabil parte din provincia Moesia
Inferior ; reţinem, în acest caz, recrutarea locală a militarului şi faptul că atât soţia sa,
G. Valeria C[asta ?], "nata loco e[odeml", cât şi fii lor, G. Valerius ... şi G. Val(erius)
Valentin[ us], purtau acelaşi praenomen şi nomen, ceea ce ar putea fi o dovadă a pri-

mirii cetăţeniei romane prin honesta missio 520. Fig. 30/1.
511. ISM, V, nr. 118: Anthius, cogn., grecesc - 'A~ns. 'Av~eus, cf. Fr. Bechtel, Die historischen
Personennamen ..., p. 56. CIL, III, 2380.
512. ISM, V, p. 141 (bibliografia). Privitor la cohors I Lusitanorum Cyrenaica eq(uitata), vezi şi ISM, II,
nr. 8; nr. 196: ,,Q(uintus) Allidius Celer, I veter(anus) coh(ortis) I I Lusitanor(um)", m onument pus de libertul său, Q. Allidius Potitus. CIL, III, 142149 (Tropaeum Traiani): ,,. .. C(aius)] Art(orius) Satur(ninus)
Sisc(ia), ex d(ecurione) vet(eranus) coh(ortis) I Lusitanor(um)", monument ridicat de fiii să i, C. Artor(ius),
Roscia Satur(nina) şi Art(orius) Satur(ninus); pentru eventuala provenienţă a veteranului din armata pannonică, vezi A. Aricescu, Armata, p. 62.
513. Em. Doruţiu-Boilă, Epigrapl1ica, Bucureşti, 1977, p. 180-185; JSM, V. n. 117.
514. · CIL, III, 7495; ISM, V, nr. 121: Iulia Mansueta poartă un gentiliciu identic cu soţul său, Julius
Valens, obţinând cetăţen ia probabil odată cu acesta. Pentru cogn. Mansueta, vezi ISM, I, nr. 373 (Nistoreşti).
515. ISM, V, nr. 116 (a doua jumătate a sec. II - prima jumătate a sec. lII p. Chr.).
516. Ibidem, nr. 116 bis (sec. 11-lll p. Chr.).
517. CIL, III, 7496; ISM, V, nr. 119. Gh. Ştefa n, Pontica, 7, 1974, p. 251-256 (Tropaeum Traiani): Cecitias.
518. Săpătură efectuată de M. Sâmpetru (inedită), cf. SCIVA, 40, 1989, 3, p. 281, n. 18.
519. CIL, lll, 12479; ISM, V, nr. 115 (sec. II). Vezi şi nr. 121 (Cius), unde este menţ ionat Julius Valens
vet(eranus) ex ala ex sing(ularibus) (a doua jumă tate a sec. al Ii-lea - p rima jumătate a sec. al lll-lea), poate
un descendent al veteranului din vicus Vergobrittiani.
520. ISM, V, nr. 117. Pentru indicarea vicus-ului în formula etnică a locuitorilor din Moesia ş i TJ1racia,
vezi C. Ricci, Prosopographica, Poznan, 1993, p. 153-160, 191-198, 207.
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Carsium
Importan ţa comercială a capului de pod de la Hârşova a dus de timpuriu la dezvoltarea unei aşezări civile, fondată p e un vechi centru getic521 şi favorizată de
sta ţionarea de timpuriu în castrul de la Carsium 522, a unor trupe auxiliare, ala
Gallorum Flaviana, ala 1I Hispanorum et Aravacorum şi detaşamente ale flo tei
moesice, cum am avut prilejul să arătăm*.
M ilitarii în funcţiune şi veteran ii alei li Hispanorum et Aravacorum sunt a testa ţi în
sec. II-III p. Chr. la Carsium 523 şi în apropiere, la Cius şi Capidava 524, sau în cent.rele
de pe litoral, la Tomis 525 şi Histria 526, mai rar în locuri mai depărtate de sed iul
un ităţii, de exemplu, pe lângă Oescus sau la Sexaginta Prista 527.
Deşi informaţiile de la Carsium nu sunt prea numeroase, putem nota totuşi
prezenţa unor militari sau civili cu nume vechi italice - Erucius 528, Lutatius 529,
Valeria 530 _ sau nume imperiale, Ulpius 531, Aurelius 532, unii purtând însă cognomen
gr ecesc533, dovadă a schimbării m ai de curând a num elor.
Civilii de la Carsium vor fi fost proprietari în teritoriu ori antrenaţi în administraţie
sau comerţ, în p rimul rând elementele greceşti534, p rezente ca urmare a legă turilor
s trâ nse cu oraşele de pe litoral, Histria şi To;nis.
Aşeza rea daco-romană de la Hârşova, d in punctul "La moară", care s-a dezvoltat
între a doua jumăta te a sec. Ip. Chr. şi a doua jumătate a sec. al II-lea p. Chr., asemeni
aşeză rilor ru rale de la Bugeac, Stejaru, Straja, Castelu şi altele, marchează o primă
etapă în procesul de romanizare a autohtonilor.

521 După W. Tomaschek, Die altrn Thraker, li, 2, p. 14; O. Detsch~w, Sprachreste, p. 233, Carsium este
un nume tracic; vezi şi Em . Do ru ţiu-Boilă, ISM, V, p. 120. A. Aricescu, Pontica, 4, 1971, p . 352-353, fi g. 1.
522. Ptolemeu, III, 10, 5 : Kapoovµ; Jtin. Ant., 24, 4 : Carso; Tabula Peutingeriana, VIII, 3: Carsio;
Procopius, De aed., 308, 25: Kapow şi a lte izvoare. Adau gă CIL, III, 12456 (Durostorum), din anul 272: ,,quod
i]mp(erator) A ur(elian11s) vicit [reginam Ze]nobiam inviso[sque tyrannos et Carpos inter Ca/rsium et
Suci[davam d elevil] Duros[torum] Aurel(ium). Vezi şi ISM, V, p. 119-120.
Supra, n. 710-722 (cap. I).
JSM, V, nr. 102: Ulpius Demetrius s(ingularis) c(onsularis) aiae II Ara(vacorum) (sec. ll-lll p. Chr.).
Ibidem, nr. 23 : Aelius Longinus vet(e)ranus a la(e) II Aravac(orum).
ISM, II, nr. 225: Lupus[? vet(eranus) alae/ II Ara [wcorum] ...
JSM, I, nr. 273:,, Titinius Seuerinus, sescupliciarius ales Arabacomm ... "; nr. 297: ,,Aurelius Firmus
ueteranus ex dec(urione) aI(ae) II Arabacorum '~
527. CIL, III, 12395. G. Kazarov, Iz vestija-Sofia, 11, 1937, p. 285, cf. A. Aricescu, Pontica, 9, 1976, p. 86.
n. 70; idem, Armata, p. 55-56.
528. ISM, V, nr. 103: Q. Erucius Victor, mediws cob(ortis) ...; piatra poate proveni di n altă parte,
întrucâ t la Carsium staţiona o ala, dacă nu este vorba de un veteran provenit d intr-o unitate de infan terie
d in apropiere. Vezi şi A. Aricescu, op. cit., p. 76.
529. ISM, V, nr. 105: Quintus Lut{ati]us R[usti?]cu[s].
530. Ibidem, nr. 104: Valeria Bona, a le cărei fiice se numeau Va leria Iulia şi Valeria Matrona, iar fiu l
Valerius B{o/nus, ultimii doi morţi de timpuriu. Vezi şi nr. 106-108, in scripţii funerare fragmenare in limba
lati nă, pe ultima se citeşte nesigur Mes[sius].
531. Ibidem, nr. 110: ,,[U]lpius Quad[rat]us dec(urio) m(unicipii) sive a(lae) ... " . ·
532. Ibidem, nr. 101: AureI(ius) Castor (sec. II p. Chr.).
533. Ibidem, nr. 104: Iulius Eutycl1os poate soţul Valeriei Bona, amin ti tă mai sus, n . 530.
534. A. Rădulescu, NMESM, p. 154, nr. 9; JSM, V, nr. 109 (sec. III p. Chr.). Vezi şi nr. 112; nr. 111 (din
Tomis).

523.
524.
525.
526.
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unor forme ceramice tradiţionale, care nu
din punct de vedere cantitativ, vasele de factură provincial-romană , cât
şi menţinerea sistemului de construcţie de tip dacic. Apropierea castrului de la
Hârşova explică b ogă ţia vaselor de factură romană şi mai ales, de import, din provinciile orientale ale Imperiului, din occident şi din centrele ceramice de la Dunăre ale
Moesiei Inferior. Se cuvine însă o precizare expresă în privinţa pă trunderii vaselor de
import, încă din sec. Ip. Chr., înaintea ridicării castrului de la Carsium, în anul 103 p.
Chr., şi anume, elementele civile (în special cele ce se îndeletniceau cu comerţul) au
în soţit primele structuri militare şi uneori chiar le-au premers, linia Dunării intrând
mai de timpuriu (sec. Ip. C hr.) în sfera de influenţă a Imperiului535. Fig. 31-32
La Dulgheru, Xenius Nicephorus, grec romanizat, închină un altar lui JOM şi
Junonei Regina, pentru sănă tatea împăratului Antoninus Pius; tot de acolo provine o
inscripţie greacă dedicată "8Ec:;:> · loxvpc:;:>"536.
• ATTas n ooE1, un indigen elenizat537, ridică la Dulgheru un m onument fu nerar,
pentru sine şi soţia sa, Mama, fiica lui Crescens (provenită dintr-o familie d e gr eci
romanizaţi)538, cât şi o stelă asemănătoare p entru fiul său Ius h1s 539; limba greacă a
celor d ouă epitafe şi onomastica certifică interferenţa etno-cultura lă greco-romană,
firească într-o aşezare situată pe drumul dintre Histria şi Carsium, iar monumentalitatea stelelor ibstrează posibilităţile materia le deosebite a le d edicantului, probabil,
proprietar rural în zonă . Fig. 30/2.
Tot în p reajma cetăţii Carsium, se afla vicus Carporum, lângă care au sta ţionat trupele lui Valens, în timpul conflictului cu geţii, din anul 368 p. Chr.540; satul Carpilor
s,~u p oate mai exact un sat al carpilor541, trebuie să fi avut o vechime mai mare. Întradevăr, carpii, documentaţi arh eologic în NV prov inciei Moesia Inferior 542, s-au infiltrat sporadic, cu prilejul diverselor atacuri d e la mijlocul sec. III p. Chr., ca ulterior să
:'ie colonizaţi, într-o ma i mică sau m ai mare măsu ră, fie după înfrângerea lor de că tre
Aurelian (272 p. Chr.), fie în urma victoriilo r romane din timpul lui Diocletian şi
Galerius343, în scopul folosirii lor la muncile de întreţinere a trupelor, r econstruirea
cetăţilor sau cu ltivarea pămâ ntului (sec. III-IV p. Chr.)544.
Se

observă, într-adevă r, păstrarea

depăşesc însă,

535. O. Bounegru, P. Ha şotti, A. Murat, SC!VA, 40, 1989, 3, p. 273-293.
536. CIL, 111, 7488; ISM, V, nr. 129; asupra celor d ou ă nume g receşti purtate d e personaj, vezi
Pape-Benseler, op. cit., p. 1003; Forcell ini, op. cit. , p. 162 ş i 499; Fr. Bechtel, Die historiscl1en
Personennamen. .., p. 532. ISM, V, nr. 130.
537. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 560-563, nr. 14. O. Detschew, Sprachreste, p. 375-376, co nsideră numele
Posses, tracic. Al. Sucevea nu, VEDR, p. 140 şi Fâ11ta11ele, p. 141; Al. Barnea, ACRS, Jll, Tulcea, 1995, p. 226
A ttas Posei, autohton elenizat; Em. Doruţiu-Boilă, ISM, V, nr. 128 ş i 78; I. I. Russu, St. Cl., 8, 1966, p. 227, n.
18; idem, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 525 (hipocoristic şi pa tronimic gr ecesc) .
538. JSM, V, nr. 128: Mâµa - hipocoristic pentru mama în m ai multe fonduri lingvis tice; D. Detschew,
Sprachreste, p . 284, a preciază că numele este tracic. Vezi şi ISM, II, nr. 295 (Tomis) : Mama.
539. JSM, V, nr. 78 (ste l ă refol os ită în incinta de la Ulmetum) .
540. Ammianus Marcellinus, XXVII, 5, 5(=FHDR, II, 124-125).
541. Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 169, n. 492, p. 183; P. Diaconu, Symposia
Thracologica, Cons tanţa, 3, 1985, p. 137-138.
542. M. Co mşa, Pontica, 5, 1972, p. 223-227.
543. R. Vulpe, I. Barnea, DID, II, p. 273-274; p. 374-375, n. 30 şi 31.
544. Gh . Bichir, op. cit., p . 166-168, 169. Al. Suceveanu, VEDR, p. 33 şi 34.
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Teritoriul capidavens
Centrul getic existent la Capidava 545, (dovadă toponimul preluat de rom ani),
cera mica autohtonă, reprezentările Cavalerului Trac 546, a trag în chip firesc atenţia
asupra comunităţii indigene din acest loc. P rintre locuitorii Capidavei din sec. II p.
Chr., câţiva poartă nume trace: fiii lui Bassus 547 se numeau Tsinna, Zura şi Tsiru 548.
Pe monumen tul funerar al lui [?Aul] uporus... nis, întâlnim im aginea Cavalerului

Trac549, asocierea din tre antroponim şi relief fiind evidentă de această dată. Fig. 35 /1.
De asemenea, în două aşezări rura le din împrejurimile Capidavei, magistraţii
poartă n u me trace, ne referim la Eftacentus Biti, prima r în anul 168 p. Chr.550 şi la
Ebren.us, aflat în fruntea satului Scenopesis (138-161 p. Chr.)551; antroponimele sunt
cunoscute in Thracia şi Moesia 552, posibil a aparţine unor bessi, atestaţi, dealtfel, în
a propiere, la Ulmetum; nu-i putem exclude însă pe autohtoni, a că ror prezenţă continuă să fie marca tă în diverse puncte d in teritoriu, de exem plu, la Runcu şi la
Topalu553.

Tot la Capidava rămâne nesigur tr acic nu m ele feminin Batsi11is 554, derivat din
răd acina Bat - , frecventă în. u nele denumiri illirice555, dar care conţi ne grupul fonetic
ts, întâlni t în câteva nume trace d in Dobrogea556_
Dint re veteranii şi cetăţenii romani stabili ţi în aşezarea de la Capidava, mulţi vor fi
fost posesori de loturi în teri tc riu; avem, astfel, un exemplu destul de timpuriu, şi
anume, pe M. Cocceius Vitlus, veteran clin cohors I Ubiorum 557, fost signifier, lăsat la
va tră în vremea lui Nerva, care s-a stabilit în aşezarea civilă de lângă tabăra unităţii
und e a slijit şi a fost împroprietă rit, foar te p robabil, în te ritoriul Capidavei, und e
rămân şi urmaşii săi (sec. II p. Chr.)558. Fig . 25 /1.
Aeli(us) Long inus, "vet(e)ranus ala(e) li Ara vac(orum)'~ de la Carsium, închină un
altar pentru JOM şi luna Regina, în a nul 161-169 p . Chr.559, poate în cali tate d e magis·-

545.
546.
547.
548.
549.

Gr. Florescu, Capidava, p. 9-11 ş· urm.; Materiale, 7, 1961, p. 571-579.
C. Scorpan, Cavalerul Trac, nr. 1 şi

22.

Gr. Florescu, Capidava, p. 81-83, nr. 5 = ISM, V, nr. 27; soţia lui Bassus se nu mea Martia.
D. Detschew, op. cit., p. 188-189, 194; I. I. Russu, Limba traco-dacilor 2, p. 129-130.
Gr. Florescu, op. cit., p. 83-85, nr. 6, citea cel de al doilea nume de pe stelă, Secu(n)do, in dativ. Em.
Doru tiu-Boi lă, JSM, V, nr. 26, p rop une lectura,,? a Secu Do/. .. eni'; un nume feminin, probabil, d e origine
tracică , pe ca re-l a p ropie de L1K1s. Sicu, L!Kous (am intite de D. Detschew, op. cit., p. 443), urmat de nu mele
soţulu i.
•
550. JSM, V, nr. 15: Eftacentus, variantă a numelui trac Eptacentus, atestat în inscripţii le din Thracia (cf.
D. Dctschew, op. cit., p. 167-168).
551. Gr. Florescu, op. cit., p. 88-89, nr. 1J = ISM, V, nr. 21.
552. C. Poghirc, Thraco-Dacica, 1, Bucureşti, 1976, p . 335-347.
553. Supra, n . 857 (cap. I). V. Pârvan, AA, 1914, p. 430 (Topalu); Pontica, 3, 1970, p. 150 şi fig. 12/1; 16/4
(Runcu).
554. D . Detschew, op. cit., p. 46 (greşit de la Histria).
555. Gr. Florescu, Capidava, p . 77-78, nr. 2; I. !. Russu, Illirii, p . 175-178.
556. ISM, V, nr. 31 (sec. II p. Chr.).
557. Gr. Florescu, op . cit., p. 73-74, nr. 1 = ISM, V, nr. 24. A. Aricescu, Pontica, 9, 1976, p. 86.
558. De monumentul său funerar s-au îngrijit soţi a sa, Claudia, şi fiii, Cocceius Veturius, Cocceius
Nardus şi M. Coc(c)eius Titio. Asupra acestor cognomina, vezi ISM, V, nr. 24.
559. Gr. Florescu, op. cit., p. 90-91, nr. 13 = ISM, V, nr. 23.
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trat al unuia din satele teritoriului capidavens.
În sfârşit, C. Iulius Capi to, veteran, fos t sesquiplicarius, trebuie să fi p osedat un lot
de pământ (ager viritim adsignatus), moştenit de fi ul său, Iulius Capi to, undeva în raza
localităţii Băltăgeşti560_

Însemnătatea factorului militar în colonizarea regiunii este dovedită de preponnumelor gentilice imperiaJe561, nomina aproape identice la Capidava şi în teritoriul său. Ne referim, în primul rând, la Cocceii, descendenţi ai veteranilor colonizaţi
în vrem ea lui Nerva şi anume, Cocceius Vitales 562, proprietarul unei viJla în preajma
Capidavei, transmisă probabil unuia d intre fiii săi, Cocceius (H)elius, deoarece soţia
acestuia, Titia Matrina, încetează din via ţă tot-la villa sa563_
Din aceeaşi numeroasă familie de cetăţeni romani făcea parte şi M. Cocceius Hilus,
[magister vilei Hi(Ji) (Dorobanţu)564, cu un nume asemănător cu cel al personajului

derenţa

menţionat

în viJJa d e lângă Capidava şi la Ulmetum 565.
Pe linia coincidenţelor amintite se înscrie, deopotrivă, C. Veturius Tertius d e la
Capidava 566 şi Veturius Tertius, magister viei, atestat în apropiere de Gălbiori567, se
pare, aceeaşi persoană stabilită, în final, în u nul din satele teritoriului capida vens.
Cea mai preţioasă mărturie din teritoriul discutat rămâne cea legată de C. Iulius
Quadratus, "loci princep s quinquennalis territorii Capidavensis'568, cu
siguranţă,d escend ent a l unui prin:eps indigen romanizat569.
După cum arătam mai sus, în acest caz, expresia Joci princeps pare a nu exprima o
magistra tură anume, ci subliniază, mai d egrabă, p ozif a socia lă superioară, de fruntaş
al locului (t,?ritoriului), deţinută d e C. Iulius Quadrahrs, fapt ce asigură în continuare
descendenţ,, sa din una din familiile indigene romanizate (p ersonajul poartă
praenomen -ul tatălui său, C(aius), acordarea cetăţeniei romane neexcluzând păstrarea
tradiţiilor locale)570.
C. Iulius Quadratus a ajuns în fruntea teritoriului capidavens (quinquennalis territorii), probabil, în calitate de proprietar rural (mai degrabă, d ecât d e conducător în
funcţiune al unei unităţi de tip neroman)571, atât timp cât inscripţia pe care o ridică,
confirmă organizarea romană a teritoriului (în care au fost integrate structurile locale

560. CIL, III, 12477 = ISM, V, nr. 7, unde se remarcă că personajele d in inscri pţia de Ia Băltăgeşti poartă
î ntâmplător acel aşi

nume cu C. Julius Capito, conductor publicii portarii lllyrici et ripae Thraciae (CIL, III,

.7429 ş i 7434 de la Oescus, respectiv Nicopolis ad lstrum).
561. ISM, V, nr. 25, 33, 40; vezi şi nr. 10 (fulii); nr. 19 (Claudii); nr. 32 (Flavii); nr. 35 şi 39 (V ipii); nr. 13,
23 (Aelii), fără a ne fi propus să facem aici o analiză a tuturor antroponimelor de la Capidava. Asupra
Cocceilor vezi notele următoare. Ad augă, ISM, V, nr. 24 şi 28.
562. Gr. Florescu, op. cit., p. 104, nr. 25 = ISM, V, nr. 30.
563. CIL, III, 1421420 = ISM, V, nr. 29.
564. CIL, IJJ, 12494 = ISM, V, nr. 6. Pentru un eventual fondator, Aelius, şi de la acesta. vicus A]elii, vezi
supra, n. 851 (cap. I).
565. ISM, V, nr. 30, 29 şi 73.
566. Ibidem, nr. 34. C. Veturius Titius pune p iatra de morrnănt soţiei sale, Julia Veneria (dezmierdată
probabil Mamusa),mamei sa le, Veturia Fumia şi pentru sine, fiind în viată (sec. II). Fem ei din aceeaşi familie la Capidava, ibidem, nr. 35.
567. Gh. Poenaru Bordea, NMESM, p . 105-107, nr. 4; ISM, V, nr. 56.
568. CIL, III, 12491; ISM, V, nr. 77.
569. Em. Popescu , St. C L, 9, 1967, p. 184-190.
570. Soţia sa purta un nume roman - Iulia Terentia.
571. Al. Su ceveanu, VEDR, p. 68 şi 104 (obşte teritorială).
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mai vechi).
Masivitatea deosebită a monum entului funerar şi reprezen tările de pe acesta, între
care o scenă agricolă572 , dovedesc situaţia de proprietar fu nciar a lui Quadratus,
îndreptăţind părerea că şi dintre indigeni unii vor fi fost înstăriţi573. Fig. 33
Atestarea unui alt loci princeps lângă Seimeni, "M. Attius, M(arci) f(ilius),
Firmus ·574, confirmă romanizarea unor principes, care, în noua calitate de cetăţeni
romani, deveneau, desigur, factori d e sprijin ai autorităţilor romane575. Faptul este
semnificativ p entru evoluţia întregii comunităţi indigene d in teritoriul Capidavei,
antrenată, ca şi pătura conducătoare, în acelaşi proces romaniza tor, subliniat d e o serie
de aspecte, inclusiv cuprinderea sa într.un sis tem organiza tori co-ad ministrativ nou -

territorium Capidavense.
Numărul destul d e mare al inscripţiilor de Ia Ulmetum i-a dat posibilita tea lui V.
Pârvan576, să facă unele observaţii în legă tură cu populaţia aşezării; autorul a remarcat
prezenţa persoanelor cu nume gentilice mai vechi - A emilius 577, Calventius 578 - sau
cu gentilicia ale împăraţilor din sec. I p. Chr. - Julius 579, Flavius 580, Cocceius 581 -,
m ai puţine cu nume imperiale d in sec. II-III p . Chr.582, ci ves Romani din zone m ai d e
mult romaniza te, veniţi, după părerea sa, din provinciile apusene ale Imperiului
Roman. Editorul inscripţii lor de la Ulmetum s ublinia, totodată, existenţa în aşezare,
a tâ t a tracilor sudici583, cât şi a elementelor greceşti584_
Cetăţenii romani şi bessii de la Ulmetum, atestaţi încep ând din 140 p. Chr. 585, trebu ie să se fi aşezat acolo mai de timpuriu, chiar da că mărturiile epigrafice din prima
jumăta te a sec. ll p. Chr. rămân încă reduse586.
Cele mai multe p ersoane cu gentilicii ale împăraţilor din sec. I p. Chr.587 s u nt
menţionate însă în inscripţii din a doua jumătate a sec. II sau din sec. III p. Chr., o parte
dobândindu-şi numele în acest interva l de timp, fap t ilustrat adeseori de con tex tul
antroponimic.
Am p utea nota, de asemenea, m ai multe nume, form ate d upă tip icul g reco-barbar
(respectiv numele p ersonal, căruia i se adaugă cel al tatălui, în genitiv), care aparţin

572. V. Pârvan, Începu turile2, p. 79-80. În ISM, V, nr. 77, nu se exclude ca personajul de pe latura stângă
a altarului, înfă ţi şat cu p icioarele încruci ş ate şi cu cotul sprijinit într-un toiag, considerat de V. Pârvan păstor, '
să fi fos t A ttis (?).
573. Al. Su ceveanu, în Actes du I~ Congres Internationa/ de Th racologie (Buc., 1976), Bucureşti, 1980,
111 , 142.
574. ISM, V, nr. 4; N . Gostar, Arh. Mold., 7, 1972, p. 259-261.
575. Al. Avram, SCIVA, 35, 1984, 2, p. 160, n. 18 şi p. 166, n. 96.
576. V. Pâ rvan, Ulm etum, I-III, passim .
577. Idem, Ulmetum, I, p. 543-545, nr. 6 = ISM, V, nr. 81.
578. V. Pârvan, op. cit., p. 558-560, nr. 13 = ISM, V, nr. 70: Calventius [Con]stans.
579. Ibidem, nr. 77 (din teritoriu); nr. 80 (= CIL, III, 12490).
580. ISM, V, nr. 63: FJ(avius) Ger manus m ag(ister) viei (163 p. Chr.); nr. 65: T. Ravius Severus (sec. II
p. Chr.); nr. 67: Ra(vius) Augustales (191 p. Chr.).
581. ISM, V, nr. 73: Coc(ceius) Elius, pentru care vezi nr. 29 şi 30 de la Capidava şi nr. 80 (Cocceiana).
582. V. Pârvan, op. cit., p . 556, nr. 12; ISM, V, nr. 72. (sec. III p. C hr.).
583. V. Pâ rvan .U/meturn, II, p. 560-566, nr. 14-15 (vezi în să ISM, V, nr. 78-79).
584. Ibidem, nr. 72 şi 80, 81.
585. CIL, III, 1421426 = ISM, V, nr. 62: L. Val(erius) Maxellius; vezi şi in fra , n. 595.
586. V. Pârvan, Ulmetum, I, 558-560, n. 13; ISM, V, nr. 70.
587. Ibidem , nr. 59: Tib. Claudius Firminus (sec. II p. C hr.); supra, n. 579-581.

II, p . 306-307. Idem , Fân tân ele, p.
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unor peregrini romanizaţi: Aemilius Postumini (sec. III p. Chr.)588, Satumina Satumini,
Decius, Saturninus şi Varro Valentis (sfârşitul sec. III p. Chr.)589, (fără să ştim în ce
măsură se ascundeau sub aceste nume localnicii); din aşezare nu lipsesc nici familii de
greci romanizaţi, cum este cea a lui G(aius) Iulius Sergi(u)s, a cărui soţie purta un nume
grecesc, Theagenia, şi tot astfel, unul dintre fii, Theodorianus, în schimb, fiicele aveau
cognonina romane, derivate din gentilicii, Cocceiana şi Sergiana 590.
În aşezare sunt atestaţi şi liberţi, precum Valerius Nilus, actor al lui L. Valerius
Victorinus 591, sau poate alţi trei Vaiei-ii, cu cognomina greceşti, Zosimus, Callinicus şi
Phoebio (216 p. Chr.)592, antrenaţi în activităţile agricole, meşteşugăreşti sau comerciale din acest vicus.
Reţinem, de asemenea, păstrarea unor nomina vreme îndelungată, dovadă a continuităţii de locuire în vicus, evidentă fiind transmiterea unor nume întocmai: L.
Valerius Victorinus (sec. III p. Chr) şi un Valerius Victorinus, biarcus (324 p. Chr.)593
(deşi, şi de această dată, trebuie să admitem că personajul şi-a putut căpăta numele în
vremea lui Diocletianus )594.
Revenind la p erioada pe care o discutăm, reamintim că "c(ives) R(omani) et Bessi
consistentes vico Ulmeto" alcătuiau un conventus, cum ne dovedesc trei inscripţii din
sec. II p. Chr., din 140, 163 şi 172 p. Chr.595. Suntem din nou în faţa unei asociaţii compuse din elemente colonizate, care aveau origo în altă parte, dar care şi-ciu stabiEt
domicilium pe pământul aceleiaşi localităţi596.
Cum am arătat şi cu alt prilej, bessii participau la conducerea satului, conventus -ul
a rămas, în .funcţiune o vreme, nefiind, d e altfel, în apropiere nici un municipium, care
să-l fi asimilat (~a la Troesmis )597.
Cu toate acestea, ştim însă prea puţin despre tracii din aşezare (dacă, într-adevăr,
este vorba numai d e aceştia sau şi d ·~ autohtoni): Ithazis Dada poartă un nume iranian,
atesta t în teritoriile scito-sarmatice5c;8, şi un patronîmic, Dada S99, considerat tracic, fără ·
a fi exclus un hipocoristic, cunoscut în lumea greco-asianică; în schimb, soţia sa, Ziftia,
are, probabil, un nume tracic, întâlnit însă numai aici600.
În aceeaşi măsură îl reţinem pe Iulius Teres, cetăţean roman, care îşi păstrează

588. ISM, V, nr. 81; soţia lui Aemilius Postummi p urta un nume grecesc, Theodote, tot astfel, unul din
fii, Th eodorus, în schimb, cela Iţi doi copii aveau cognomina romane, Barbarus şi Iulia[ na], ultimul derivat
. de la un gentiliciu (sec.al III-iea p . Chr.).
589. V. Pârvan, Vlmetum, p. 540-543, nr. 5; IGLR, nr. 207.
590. ISM, V, nr. 80.
591. Ibidem, nr. 72: cognome11-ul lui Valerius N ilus, derivat de la cunoscutul fluviu , poate sugera originea sa egipteanâ. Între membrii familiei lui L. Valerius Victorinus, doi poartâ cognomina greceşti şi
anume, soţia sa Vipia Nicandra şi unul d intre fii, L. Valerius Soter (epitet folosit mai rar drept cogn omen).
592. CIL, III, 7531 = ISM, V, nr. 76.
593. V. Pârvan, Vlmetum, II, p. 385-389, nr. 25; IGLR, nr. 206.
594. Em. Popescu, IGLR, p. 217.
595. ISM, V, nr. 62-64.
596. Vezi supra, n. 75 (cap. II). Dig. L, 16, 239, 2; ISM, V, p. 85.
597. Em. Dorutiu-Boil ă, Dacia, N.S., 16, 1972, p. 133-144; 22, 1978, p. 245-247.
598. Eadem, ISM, V, nr. 79; I.I. Russu, SCIV, 9, 1958, 2, p. 316; V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 563-566, nr.
15; III, p. 279-280 add. nr. 12 bis; fnceputurile2, p. 101-102, consideră numele lthaz is tracic. Tot astfel, D.
Detschew, Sprachreste, p. 215.
599. ISM, V, nr. 79. M. Munteanu, Pontica, 8, 1975, p. 392-393 (Piatra); ISM, I, nr. 307 (Histria).
600. G.G. Mateescu, BCMI, 9, 1916, p. 39. D. Detschew, op. cit., p. 192.
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vechiul nume tracic drept cognomen, personaj ajuns "magistras" al satului Ulmetum,
calitate în care închină un altar pentru Jupiter şi Iunona 601, iar despre Attas Pasei,
atestat şi la Ulmetum, am vorbit mai sus·.
Un motiv de asociere era şi preocuparea p entru cultul imperial, puternic factor de
propagandă în provincii (toate cele trei inscripţii la care ne-am referit aici sunt închinate împăraţilor), conventus-ul putând să evolueze spre o asociaţie de caracter religios602.
Poate nu întâmplător întâlnim, tocma i în acest vicus, o astfel de asocia ţie, un
colegiu de închinători (consacrani )603, grupat în jurul cultului lui Silvanus, alcătuit d in
cetăţeni romani, cum ne dovedesc numele dedicanţilor: Valerius Valerian us, Dometius
Consul, Flavius Augustales (1 78-191 p. Chr.)604_
Participarea bessilor la conducerea aşezării, faptul că întâlnim, încă de la sfâ rşitul
sec. II p. C hr., un trac romanizat, pledează, şi de această dată, pentru obţinerea de către
bessi a drepturilor cetăţeneşti prin Constituţia Antoniniană605, cum deja am arăta t.
Din păca te, în privinţa lui Aurelius Sisinvs, paganus, atestat la Ulmetum în sec. IIIIV p. Chr., nu-i putem preciza prea bine originea, du pă cognomen-uI trac sau asianic,
după cum , şi termenul paganus are mai multe înţelesuri606; semnalăm, doar, gentil iciul Aurelius, relativ frecvent în satele dobrogene după Constitutio Antoniniana 607_

Teritoriul axiopolitan
Axiopolis (Hinog - Cernavodă) se conturează în epoca romană ca important centru
civil, comercial în primul rând, datorită poziţi ei sale favorabile, cum ne arată, între
a ltele, ex i ste nţa unei asociaţii a navigatorilor du năreni - [n]auta e un[ive]rsi
Da[nuvii]608 - cât şi ca sediu militar, fapt ce trebuie f.ă se fi reflecta t în modul de diviz iune a teritoriului rural609_
Unii cetăţeni romani, stabiliţi la A xiopolis sau în împrejurimi, precum C. Valerius
Germanus, al cărui fiu, C. Valerius Valens, slujea în arma ta provinciei, în calitate de
bf. al legatului Jeg. XI Claudia 610, erau, foarte probabil, proprietari în teritoriu. Ne
gândim, fireşte, mai întâi la veterani, din păcate, exemplele nu pot fi prea numeroase,
deoarece inscripţiile de la Axiopolis păstrează doar parţial câteva nume romane611 _
În schimb, au fost identificate pe teren nu meroase aşezări rurale de epocă romană,

601. ISM, V, nr. 69.
Supra, n. 537 şi 539. AL Suceveanu, Fântânele, p 144, crede că posesiunea acestuia este firească la
Ulmetum.

602. AL Avram, op. cit., p . 166, n. 91-93 şi 167-168.
603. E.M. ~taermann, Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte, Berlin, 1970, 1, p. 66, consideră asociaţiile de
consacrani (= cultores), nuclee ale unor comunităţi autohtone indigene.
604. ISM, V, nr. 66 şi 67 (bibliografia).
605. Supra, n. 155 (cap. II). H. Wolff, op. cit., p. 44-45.
606. V. Pârvan, T:Jlm etuin, II, p. 332-338, nr. 3; IGLR, nr. 208.
607. A. Boilă, Em. Doruţiu-Bo ilă, St. CI., 14, 1972, p. 191, n. 34.
608. CIL, III, 7485. O. Bounegru, St. CI., 21, 1983, p. 63.
609. A l. Suceveanu, VEDR, p. 105 şi 142-143.
610. CIL, III, 14439; Gr. Florescu, Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 423-424, nr. 1. A. Aricestu, Armata, p. 40 şi
220, nr. 41.
611. D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 572 şi urm., nr. 28-43.
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după cum, nu lipsesc u nele da te care pot fi puse în legătu ră cu populaţia locală; ne
referim la cele două reprezentări ale Cavalerului Trac de la Cernavodă612 şi la o placă
închina tă Eroului la Ivr inezu Mic, localitate unde s-au găsit fragmente de ceramică
getică şi romană, ca şi în alte câteva puncte din jur613 _
În privinţa acelor "c(i ves) c(onsistentes) vic(o) I Urb... " (138-1 61 p . Chr.)614
(Med gidia?), putem presupune că alcătuiau un con ventus de negustori615, în măsura
în care satul era situat, cu adevăra t, pe drumul din tre Axiopolis şi Tomis. N u mele
cunoscute din vicus, C. Mag(ius) Iul(ianus) şi D. Manli(u?) BaJ...,616 sun t am bele în sistemul tria nom ina, iar toponimu l pare a fi forma t de la u n cognomen roman; nu lipsesc
d e la Med gidia nici descop eriri d e altă rnitură d in epoca romană, inclusiv ceramica
au tohtonă lucrată cu mân a617_
În sfârşit, ne reţine atenţia altarul închinat "Domn(a)e Regina(e)" d e Valeria
Castoris, piesă scrisă de P(ublius) Iulius 618, dovadă a existenţei uno r ateliere specializate în prelucrar ea pie trei, mai frecvente, poate, în villae rusticae.

Sacidava

şi

împrejurimile

Sed iu al unei trupe auxiliar e, încă de la începutul sec. al II-lea p . Chr., eventual, p enscurtă vrem e, al coh ort-~i IV Gallorum, ap oi, m ai s igur, a l cohor tei I Cilicum 619,
până cel puţin la m ijlocul sec. a l III-lea p. Chr., Sacidava prezintă u n in ter es sp orit p entru zona d e sud-vest a Dobrogei.
În aşezarea civilă, dezvoltată p e lângă castrul a u xiliar (vicus=canabae )620, alături
de cei care vor fi însoţi t în mod obişnuit trupele (comercianţi, lixiae ), întâlnim o serie
de veter ani şi cetăţeni romani, antrenaţi, cu siguranţă, în exploatarea teritoriului rural.
Stăruim mai mult asu pra veter anilor, din m otivul firesc, că ei vor fi posed at agri viritim adsigna ti, cum bănuim în cazul lui M . Valerius ..., provenit d intr-o cohortă d e
galli, p robabil, IV Gallorum, s tabilit în zona Rasovei (sec. II p. Chr.)621 _
Valerii sunt a testaţi la Sacida va o perioadă înd elunga tă de timp, din sec. II ,până în
sec. IV p . Chr.622; a lă turi de aceştia apar, în sec. II-III p. Chr., Ulpii 623, Aelii 624,
tru

612.
613.
614.
615.
616.

N. Hampartumian, CCET, IV, p. 35-36, nr. 12-13.
P. Haşotti , E. Mihail, Pontica, 16, 1983, p. 285-294.
CIL , III, 14441; Em. Doruţiu-Boilă, SCIV, 15, 1964, 1, p. 132, nr. 4; A. Aricescu, op. cit., p. 148.
O. Bounegru, Mi.instersche Beitrăge, 5, 1986, 1, p . 59-73.
Gr. Tocilescu, RIAF, 9, 1883, nr. 77: D.M. Anibal; idem, Fouilles, p. 205, nr. 28 : D(ecim us)
Man (lius) Bal; CIL, lll, 14441: MANI; cognomen-ul poate fi citit Bal(ens), Bal(bus), Bal(binus) etc. Vezi ş i Y.
Burnard, Epigraphie et anthroponymie. Contribution al'histoire sociale rurale de l'Empire romain, în Akten
des IV. Internationalen Kongresses Epigraphik, Wien, 1964, p. 51-62.
617. C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p . 140 şi 142, fig. 1/4.
618. Gr. Tocilescu, AEM, 14, 1891, p. 32, nr. 73 (Seimeni); CIL, III, 12476 (Bă l tăgeşti), cf. Em. Doru ţiuBoilă, ISM, V, nr. 3.
.
619. Supra, n . 912-913 (cap. I). C. Scorpan, JRS, 1981, p . 89-98. H . Devijver, ZPE, 49, 1982, p. 184-192.
620. Al. Suceveanu, M. Zahariade, Dacia, N .S., 30, 1986, 116-118.
621. A Aricescu, Pontica, 7, 1974, p. 259-263; idem, Armata, p. 66 şi 89, propune coh. II Gallorum; vezi
sup ra, n . 918 (cap. I).
622. C. Scorpan, Pontica, 10, 1977, p. 172-174, nr. 6; idem, BAR, ln t. Ser., 88, 1980, p. 203-204, nr. 2:
Val(erius) Septimius yet(eranus) şi fiii săi, Valerii Valerianus, Vi talis şi Martia lis; M. Munteanu, Pon tica, 8,
1975, p 395, nr. 4: Valeria Aurelia; IGLR, nr. 189 (sec. IV): Valerius On esim us, centurion, şi soţia sa, Valeria
Marcellina.
623. C. Scor pan, Pontica, 10, 1977, p . 164-166, nr. 2: Ulpia Respecta; p. 175-176, nr. 8: Ulp(ius).
624. Ibidem, p. 172-174, nr. 6: Aelia Damna; idem, BAR, lnt. Ser, 88, 1980, p. 213-214, nr. 4.
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Aurelifo25, Severi 626, urmare, desigur, a colonizării preponderent militare a zonei, fără
Veturius, Corienus 627, nomina, cu
excepţia ultimului, bine cunoscute pe limes-ul scythic628.
să lipsească şi civili romani cu vechi nume italice,

Cei mai mulţi dintre veterani vor fi provenit din trupe care au staţionat sau acţionat
în zonă, ca M. Aurelius Saturninus d in legiunea a XI-a Claudia 629.
Toponimul Sacidava (păstrat, dacă amintim că, la numai câteva sute de metri nord
d e castru, au fost identificate urmele unei vechi dave getice)630, fragmentele ceramice
de la vase lucrate cu m âna, descoperite în cetate631, cât şi numele traco-dacice consemnate în inscripţiile de acolo, ne fac să stăruim din nou asupra autohtonilor.
Veteranul Diurdanus Decebali 632, a cărui origine geto-dacică este evidentă, nu îşi
schimbă vechiul nume nici după lăsarea la vatră. Din păcate, nu ştim în ce trupă a
servit, poate în cea cantonată la Sacidava, cum bănuim în cazul lui Aurelius Ditusanus,
strator tribuni 633, desigur, coh(ortis) I Cilicum (sec. III p. Chr.).
De origine locală pare să fi fost şi Aurelius Marcus, nu numai după cognomen-ul
eventual tracic al soţiei sale, Aurelia Sispiris 634, cât mai al es, pentru situaţia
asemănătoare cu a unui alt pi:etorian reGrutat în provincie, traco-ge tu l Aurelius
Dalenus "ex vic(o) Amlaidina " 635.
În alte locuri din zona prezentată, constatăm păstrarea aceloraşi tradiţii indigene,
fie că ne referim la fragmentele de ceramică locală, aparţinând unor vase de tip borcan,
apărute în aşezarea romană timpurie de la Rasova636, fie la m ormântul getic de incineraţie de la Alimanu, amintit cu alt prilej. Fig. 37.
În aceeaşi măsură înregistrăm diverse aspecte ale procesului romanizator, începând
cu schimbarea antroponimelor, pe care o observăm chiar în familia lui Diurdanus
Decebali, fiul său purtând un nume roman, Q. Priscus, continuând cu utilizarea muncii
servile, probabil pe unele loturi personale, de către acesta din urmă637 şi de veteranul
M. Valerius de la Rasova638 şi înch eind, în cazul de faţă, cu difuzarea unor culte sp ecifice epocii romane, ca !OM Dolichenus 639, urmare a staţionării vreme îndelungată a
cohortei I Cilicum la Sacidava.
625. Ibidem, p. 209-212, nr. 1 şi 2; idem, Pontica, 10, 1977, p. 166-168, nr. 3: Aur(elia) Marcia.
626. Ibidem, p. 174-175, nr. 7 şi fig. 12 : ,. ... M(arcus) Seuiru(s)( sic pro Seueru(s)) et Saluius et Seuera et
Claudia" (inscripţie din sec. III sau poate chiar mai târzie).
627. Ibidem, p. 160-166, nr. 1: C. Veturius mil. leg. V. Mac.; C. Veturius; nr. 2: M(arcus) Corienius
Colon[ us].

628. Referindu-ne la un singur exemplu, ? Titius Marcianus, întâlnit la Sacidava (Pontica, 10, 1977, p.
167-169, nr. 4 şi fig. 7), poa rtă un gentiliciu italic (provenit din praenomen-ul Titus), care este atestat şi la
Capidava (ISM, V, nr. 29), iar cognomen-ul Marcianus, în mai multe locuri pe limes (ISM, V, nr. 124, 148,
160, 270).
629. C. Scorpan, BAR, Int. Ser., 88, 1980, p. 209-210.
630. Al. S. Ştefan, Archeologie aerie1111e en Roumanie, în Photo-interpretation, Paris, 1986, 2, fasc. 17
(oppidum geto-dac).
631. C. Scorpan, Pontica, 3, 1970, p. 156 şi urm.; 4, 1971, p. 141 şi urm.; 6, 1975, p. 146-149.
632. Idem, BAR, lnt. Ser., 88, 1980, p. 212-213, nr. 3.
633. Ibidem, p. 210-212, nr. 1. I.I. Russu, Limba traco-dacilor2, p. 156: Ditus.
634. C. Scorpan, op. cit., p. 211-212, nr. 2: Sispiris; pin.f), poris(m.), cf. G.G. Mateescu, BCMI, 9, 1916, p.
37, nr. 10. Vezi şi IGLR, nr. 220.
635. CIL, III, 13743 = ISM, II, nr. 266; supra, n. 267(cap. II)
636. Tr. Cliante, Symposia Thracologica, 3, 1985, p. 60.
637. Supra, n. 632 (cap. II): Felix libertus.
638. Supra, n. 621 (cap. lI).Vezi şi C. Scorpan, BAR, lnt. Ser., 88, 1980, p. 206-207.
639. Ibidem, p. 214-215, nr. 1 şi 2.
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Teritoriul tropaeens
În legătură cu locuitorii cetăţii Topaeum Traiani s-au făcut mai multe precizări,
începând cu s tudiul lui V. Pârvan din anul 1911640, urma re a importantelor descoperiri
epigrafice641, arheologice şi numismatice642, din acest centru roman, cercetat din anul
1891 (cu unele intermitenţe), până astăzi.
Traianenses Tropaeenses, care se manifestă deja pe la 116-117 p. Chr.643, trebuie
să -i fi cuprins p e coloniştii militari şi civili, dar şi pe indigenii şi elementele g receşti din
aşezare, practic întreaga comunitate de la Tropaeum Traiani.
O diplomă militară din anul 11 2 p. Chr., găsi tă la Adamclisi644, consemnează
lăsarea la va tră a mai multor soldaţi din trupele auxilia re ale provinciei, unii stabiliţi,
probabil, în teritoriul cetăţii.
Tot astfel, prezenţa unei vexillatio a Jeg. I Italica Moesica şi a leg. V Macedonica
Dacica 645, a mai multor militari activi din leg. XI Claudia 646, pledează pentru fixarea
unui număr de veterani în zona cetăţii647, din aceste trupe sau din altele648, deţinători
ai unor agri viritim adsignati.
Civilii din Tropa eum Traiani, mult mai numeroşi649, trebuie să fi avut, în cea mai
mare parte, strânse l egături cu teritoriul, presupunându-se şi de acea·3tă dată, o distincţi e juridică între pămân turile adsignate cetăţenilor rom ani (impozabile) şi a celor
ajunşi doar municipes, loturi asemănătoare celor p eregrine (agri privati ex iure peregrina ~sau ar enda te chiar de municipiu (agri vectigales municipii )650.
Dir, păcate, romanii a testa ţi în teritoriu, rămân extrem de puţini; îl întâlnim, m ai
întâi, p e senatorul L. Aelius Marcianus, al cărui villicus,:laehetav, semita-orienta l, se
închină lui (H)eros Jn victus 651.
A elius lnsersus, duumvir, a putut avea o p osesiune la Pădureni (Nastradin)652,
după cum, se p are, s-a aşezat la Negureni (Keramlâc) Julius Vitalis, împreună cu fiii
săi653, unul purtând cognomen-ul Arabusculus, întâlni t în provinciile occid entale ale
Imperiului654.

640. V. Pârvan, BCMI, 4, 1911, p. 1-12, 163.
641. N. Gostar, St. CI., 5, 1963, p. 303-304; Em. Popescu, St. CI., 6, 1964, p. 185-203; D. Ciurea, N. Gostar,
·Arh. Mold., 6, 1969, p. 111-121; Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 4, p. 595-609; idem, Pontica, 10, 1977, p. 349-355.
642. Tropaeum Traiani, I. Cetatea, Bucureşti , 1977, passim.
643. CIL, III, 12470; Em. Popescu, op. cit., p. 186.
644. CIL, XVI, 58; A. Aricescu, Armata, p. 84.
645. CIL, III, 14433 (s upra, n. 933, cap. I); 12468 (Jeg. I. Italica).
646. CIL, III, 142141, 142146, 142148, 7483; Em. Popescu, op. cif., p. 196; D. Ciurea, N. Gostar, op. cit., p.
111, nr. 1.
647. CIL, III, 13736: ,,[? ex exceptore co(n)s(u)laris leg(ionis) XI Cl[a]u[ di]a(e) et Aeliae Dent[illae ? ] ... ";
1421410: C. Julius Valens ,,(centuria) leg(ionis) V Mac(edonicae), dom(o) Amasia..."; 142143.
648. CIL, III, 142149; 12472 : ,, ... [veteranu]s Aug(usti) .... [? natione] Graec[ us]... ".
649. L. Mrozewicz, Ustr6j, p. 50-51.
650. Cf. Al. Suceveanu, VEDR, p. 73 şi 107; idem, Fântânele, p. 152.
651. CIL, III, 12463 = CCET, IV, nr. 197.
652. CIL, III, 12466 = AEM, 17, 1893, p. 112, nr. 56.
653. CIL, III, 7482. I. Kajanto, op. cit., p. 129 (Bonita).
654. Nomenclator ..., Diss Pann., s. III, 1, Budapest, 1983, p. 126.
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Aşezarea indigenă

d e la Adamclisi (sec. I a. Chr. - I p. Chr.), unde se constată coexistenţa tradiţiilor Latene geto-dace cu cele romane655, ceramica de factură autohtonă
apărută

pe nivelele de sec. II-III p. Chr. d in cetate656 şi în necropola aşezării din aceeaşi
N, NE şi E de oraşul antic657, aflată în proporţie însemnată alături de
cea romană, cele 11 nume trace consemnate în inscripţii, din totalul de 114 nume atestate acolo658, unele însoţite de reprezentări ale Cavalerului Trac 659, sunt toate mărturii
a le prezenţei indi~ene la Tropaeum Traiani şi ale procesului avansat de romanizare
din acest centru.
Ilustrativă este, şi de această dată, antroponimia: fiii lui Daizus Comozoi se numeau
Iustus şî Valens (170 p. Chr.)660(fig. 35 /3), ai lui Scoris Mucapori 661 şi Aurelia
Eftepi/>62, Aurelii Sabina, Sabinianus şi Valens şi cel al lui Herculanus Scorinis 663 şi
perioadă, de la

Marcia, Victor Herculani.
Deducem originea locală, după patronimicul tra c, şi în cazul lui Crescens Rigozi 664,
cum, în privinţa lui Castus Attici, provenit dintr-o familie de traci romanizaţi
(părinţii săi erau Atticus Cecitias şi Sarbis Celsi ), notăm că ajunge centuria în legiunea
XI Claudia, iar unul dintre fraţii săi, Caelsus, era miles în aceeaşi legiune, încă o
dovadă a rolu lui romanizator al armatei665.
Prezenţa indigenă în teritoriu este sugerată de aceeaşi preferinţă pentru Cavalerul
Trac, dacă ne referim la altarul închinat lui Heros Domnus la Conacu666 şi la relieful
rustic de la Iri.dependenţa667, ca să ne oprim la aceste exemple.
Amintim, în sfârşit, elementele greco-romane sau chiar greceşti din cetatea
Tropaeum Traiani şi teritoriul său rural668, legate de exploatarea terenului agricol669,
cum deducem din altarul închinat lui Zeus Ombrimos de către Protogenes, magistrat
într-un sat din ,,propierea cetăţii (236-238 p. Chr.)670, poate Urluia, unde este atestat un
alt µay10Tpcnos671, peregrini la fel ca indigenii amintiţi m ai sus.

după

655. I. Barnea, Pontica, 10, 1977, p 262; I. Bogda n-Cătăniciu, Al. Barnea, în Tropaeum Traiani!. Cetatea,
p. 60, 179-180 (NI).
656. Ibidem, p. 60-61; 180-185 (NI! ş i Nlll).
657. Gh. Papuc, G. Custurea, Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Tropaeum (1986),
Sesiunea naţională de rapoarte, Timişoara, 1987; SCIVA, 40, 1989, 3, p. 296, nr. 1.
658. Em. Doruţiu-Boi lă, Actes du J[c Congres Inter. de Thrac., II, Bucureşti , 1980, p. 284-285: 88 nume
romane, 11 trace, 13 greceşti şi 1 oriental .(cu posibilitatea ca unii purtători ai acestor nume să se fi stabilit în
împrejurimile oraşului ); adaugă, n . 670 (infra).
659. N. Hampartumian, CCET, IV, nr. 1, 3, 4; vezi şi nr. 2, 196 (?), 197.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.

CIL, III, 1421412; CCET, IV, nr. 3; IDRE, II, nr. 336.
CIL, III, 1421414; CCET, IV, nr. 1.
G.G. Mateescu, BCMI, 9, 1916, p. 37, nr. 10.
D. Ciurea, N. Gostar, op. cit., p. 112-114, nr. 2 = CCET, IV, nr. 4.
CIL, III, 1421411; V. Pârvan, Tropaeum, p. 7.
Gh. Ştefan, Pontica, 7, 1974, p. 251-257; tot aici sunt amintiţi ceila lţi doi fraţi, Marcus şi Vale(n)s.
CIL, lll, 7530 = CCET, IV, nr. 14.
Gr. Florescu, Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 431-432, XI,, fig. 11 = CCET, IV, nr. 56.
CIL, III, 1421415; 12464; G. Murnu, BCMI, 6, 1913, p. 106-108, nr. 17 şi 18; AEM, 17, p. 113, nr. 59
(Urluia) şi 60 (Zorile). Infra, n. 670.
669. Em. Popescu, IGLR, nr. 17 (începutul sec. IV p. Chr.).
670. Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 4, p. 595-602, nr. 2; idem, Pontica, 10, 1977, p. 353-354; idem, ACRS, III,
Tulcea, 1995, p. 215.
671. IGR, I, 596.
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Unele structuri neromane din zonă era u formate, m ai degrabă, din elemente colonizate, ne referim la dacii afla ţi în conflict de hotărnicie cu civitas Ausdecensium şi m ai
ales, la aceasta d in urmă, probabil comunitatea unui trib sud-tracic.
Fruntaşul atestat la Floriile, de origine trac, socotind după numele soţiei sale,
Zudecitulp 672, era, probabil ,princeps în civitas Ausdecensium, ca şi eventual
An tonius Zinenis, menţionat la sud d e Tropaeum Traiani, fără a putea exclude să fie
vorba de principes locorum.
Din păcate, nu putem fixa data s tabilirii ausdecensilor în Scytbia Minor, plasată, fie
în timpul regatului odris673, în condiţii indep endente de normele juridice romane, fie
în sec. Ip. Chr., odată cu bessii şi laii, în calitate de consisten tes 674, ceea ce ar explica
situaţia lor pri vilegiată în sec. II p . Chr., în comparaţie cu cea a dacilor, după cum nu
lipseşte nici părerea autohtoniei lor675_
Ci vi tas Ausdecensium 676 (Cetatea?), centru tribal, district administrativ, îşi păstra
pe la 177-178 p. Chr. proprietatea asupra pământului conform tradiţiilor locale677, din
moment cei se d elimitau hotarele după actele cetăţii.
Conflictul de hotărnicie este rezolvat din ordinul legatului imperial, de tribunul
cohortei I Cilicum, Anternius Antoninus, urmare a intervenţiei militare mai accentuate
în teritoriile n em unicipalizate (civitates), după criza d in vremea lui Marcus Aurelius.
Cei d oi agrimensores erau militari678 şi anume, Vexarus 679, cel care a termina t
lucrarea (t(erminavit) opus) şi M. Sal. P[ ... ]ror, care a pus pietrele de hotar ale teritoriulu: (ter(minos) pos(uit) t(erritorii), recrutaţi probabil dintre ausdecensi680_
În privinţe, dacil or, deducem că au intrat în provincie m ai recent decât ausdecensii681, poate în timpul atacului costoboc, păstrându-şi, în ac.est caz, organizarea
tradiţională (dealtfel, îi vedem acţionând în comun pentru câştigarea unor terenuri);
deoarece nu avem nici o dovadă con<:retă asupra stabilirii lor :1ici, nu au fost excluşi
din discuţie nici dacii colonizaţi mai d emult, în v remea lui Ti. Plautius Silvanus
Aelianus (60-67 p . C h r.)682 sau geţii localnici, numiţi adeseori daci de autorităţile
romane683.

672. CIL., III, 7481; pentru numele femeii, vezi D. Detschew, Spraclireste, p. 194: Z ude; Em. Popescu,
St. CI., 9, 1967, p. 189; CIL, III, 14210; R. Vulpe, Adnotaţii la În ceputurile 2, p. 165, n. 145 şi 148.
673. R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucureşti , 1976, p. 286-287.
674. D. Tudor, AUB, Istorie, 5, 1956, p. 53, n. 22.
675. Al. Suceveanu, VEDR, p. 74-75; Dacia, N.S., 37, 1993, p. 164.
676. CIL, III, 144372; V. Pârvan, Începuturile2, p. 95, 162-163; B. Gerov, Godisnic, LXXII, 2 (1977), Sofia,
1980, p. 29, 39, 87.
677. Vezi în acest sens, pentru alte civitates peregrine, A. M6csy, Die Bevălkerung von Pannonien bis
z u den Markomannenkriegen, Budapest, 1959, p. 106-107.
678. Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 40-42, 1996-1998, p. 386.
679. Lectura numelor este diferită în CIL, III, 144372 şi la D. Tudor, op. cit., p. 50-57; vezi C.C. Petolescu,
IDRE, li, nr. 338.
680. G.G. Mateescu, BCMI, 9, 1916, p. 38-42; R. Vulpe, DID, II, p. 164-165, n. 210-213.
681. R. Florescu, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 158-159; idem, infra, n. 246 (cap. III).
682. Despre activitatea acestui guvernator la Dunărea de Jos, vezi D.M. Pippidi, Contribuţii2, p. 287328; idem, DID, I, p. 309-313. L. Mrozewicz, Studia Moesiaca, Poznari, 1994, p. 14-23, nr. 3 (bibliografia).
683. R. Vulpe, op. cit., 41 şi 165. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 154, nu exclude ca dacii de faţă sâ fi constituit o comunitate de coloni.
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Sud-vestul Dobrogei
Da vele getice identificate la Satu Nou, Izvoarele, Coslugea, Alimanu şi Sacidava 684,
în special cea cercetată sistematic la Satu Nou - "Valea lui Voicu", care îşi încetează
existenţa în a doua fază a locuirii, la începutul sec. I p. Chr.685, dovedesc c·ă expediţia
lui M. Licinius Crassus împotriva geţilor, din 29-28 a. Chr.686, nu a dus la modificarea
componenţei etnice a ţinutului.
Procesul de integrare a Dobrogei în sistemul politic, administrativ şi militar roman,
evident în timpul lui Vespasian, dar mai ales al lui Traian 687, a permis conservarea,
pentru un timp, a unor structuri preromane, continuarea unor civitates indigene688,
care se vor romaniza treptat, fapt ilustrat, în tre altele, de păstrarea u nor toponime în
colţul de sud-vest al Dobrogei, Sacidava şi Sucidava 689 (ca şi în alte locuri din
Dobrogea).
Înreg istrăm existenţa unor sate în preajma centrului militar şi civil de la
Durostorwn (la 5 km), cum trebuie să fi fost cel de la Bugeac - "Valea lui Marinciu",
din sec. I-III p. Chr., unde ceramica lucrată cu mâna, de veche trad i ţie locală, reprezintă
avoximafr; 60% din întreaga cantitate, urmată de ceramica cenuşie lucrată la roată
(oale-borcan, boluri, străchini, căniţe şi fructiere) din pastă fină, densă, lustruită înainte
de ardere şi ornamenta tă cu linie vălurită şi dungi late şi ceramica roşie romană, în
forme uzuale şi de lux, într-o cantitate însemnată, alături de obiecte diverse (unelte de
fier, fusaiole, obiecte de podoabă, fibule, monede)690, fiind vorba, ca şi la Straja şi în
alte locuri, de o primă etapă în procesul de romanizare a autohtonilor.
Vasele lw2rate cu mâna, în tehnica tradiţională indigenă, au o pastă poroasă,
amestecată cu pietricele şi nisip, de culoare brună-cenuşie, cărămizie şi u neori neagră.
Formele vaselor sunt cele produse obişnuit de autohtoni în perioada provincială (sec.
II-III p. C hr.), unele continuând tipuri d in perioada anterioară (sec. I a. Chr. - I p.
Chr.)691; fără să fie prea variate, predomină oalele-borcan, înalte, cu fund mic, gura
la rgă, având marginea evaza tă, oalele de dimensiuni mijlocii şi mici, cunoscutele ceşti
(căţui) daco-getice şi chiupurile. Cea mai mare parte din vasele lucrate cu mâna este
ornamentată, mai ales cu motivul tradiţiona l, brâul în relief, alveolat, aplicat fie orizontal, fie vertical sau asociat, pe corp, pe gât, sub buză sau lâ ngă fundul vasului;
brâul este însoţit uneori de butoni simpli sau ornamentaţi cu adâncituri de d egete şi cu

p.

684. M. Irimia, SCIVA, 39, 1988, 1, p. 33-34 (p. 36). M. Irimia, N. Conovici, Thraco-Dacica, 10, 1-2, 1989,
115 şi urm., fig. 1. Al. S. Ştefan în Photo-interpretation. lmages aerienn es et spatiales, Paris, 1986, 2, fascie.

5.

685. M. Ir imia, N. Conovici, op. cit., p. 120 şi urm. (nivelul I). N. Conovici, în CCDJ, 2, Călăraşi, 1986,
p. 129-133.
686. R. Vulpe, op. cit., p. 33-34, n. 40-45.
687. Al. Suceveanu în Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali, li, 4, 1980, p. 469-499 şi supra,
n. 66 (cap. II). Em. Doruţiu-Boilă, St. CI., 17, 1977, p. 89-100; Al. Avram, ISM, III, p. 54-60 şi SCIVA 49, 1998,
3-4, p . 308-31 0, păstrează datarea tradiţională (46 p. Chr.).
688. A.I. Suceveanu, Iuliana Barnea, Da,cia, N.S., 37, 1993, p. 159-179.
689. AL Suceveanu, Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 111-112; idem, Balcanica Posnaniensia, III, 1995, p. 273.
690. C. Scorpan, Pontica, 2, 1969, p. 43-75; 3, 1970, p. 140-143.
691. D. Pretase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966,
p. 52-59. I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 151 şi urm.
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val sau linii incizate în diferite motive.
La Dervent, într-o zonă în care au fost cercetate 24 cuptoare, din care 5 pentru ars
vasele, s-au descop erit mai multe vase getice, împreună cu ceramică romană abundentă (din sec. II-III p. Chr.). Geto-dacii romanizaţi, la fel ca dacii liberi, au păstrat
tradiţii mai vechi din La tene, în ce priveşte tipul de cuptor de ars v asele şi tehnica de
modela re a unor categorii ceramice, ei p reluând şi generalizând noile procedee
roma ne692, cu m constatăm şi în aşeza rea daco-romană de la Dervent693_
Tot astfel, în aşezarea de la Gura Canliei, în stratul corespunzător epocii romane timpurii, s-au găsit mai multe vase getice, ală turi de o bogată cera mică romană, cât şi un tip
d e cuptor de ars v asele, mai evoluat, şi două cuptoare de a rs materialele de construcţii694_
Unul dintre "romanii" din aşezarea d e la Gura Canliei era M. Domi(t)i(us) Vale(n)s,
p oa te, un militar, care închină un altar lui Cautes, în sec. II-III p. Chr.695.
Din necropolele din zonă avem doar câ teva d a te sumare: în necropola geto-dacă
di n sec. IV a. Chr., de la Ca nlia, s-au descoperit 4 morminte d e incineraţie cu ardere p e
loc, d in sec. II p . Chr.696; tot din aceeaşi perioadă datează câteva morminte cu rug busta, cercetate la Gura Canliei697.
La Gârliţa, pentru protecţia r esturilor incine rate şi a ofrandelor, s-a u folosit ţiglele
(sec. II-III p. Chr.)698, tip de m ormânt d ocume nta t frecvent în Dob rogea, în sec. I-II p.
Chr., până cel ':â rziu la mijlocul sec. III p. Chr., în mai multe varian te699.
Paralel se practica inhumaţia, mai importa nt din zona discutată este un cavou
apărut la Ostrov - punctul "La p ara p et", pictat cu figurile celor cinci personaje defuncte
şi alte reprezentă ri, complex datat după frescă şi obiectele de inventar (ceramică, mon ede) în a doua jumătate a sec. II p. Chr?OO, cavoul a aparţinut unor persoane s tabilite
în apropierea Di;rostorum-ului, probabil, în calitate d e proprie ta ri rurali.
Recrutarea timpurie a tracilor în trupele auxilia re, cum n e arată diploma din a nul
54 p. C hr., descoperită la Zafirovo (Sa rsâ nla r - Bulgaria)701, nu d epa rte de
Durostorum, în general, colonizarea preponderent militară, până în pragul sec. II p.
Chr., ilustrată şi de diplomele de la Oltina (99 p. C hr.)702 şi O strov-Reg ie703, explică şi
p e ntru colţul d e su d-vest al Dobrogei aceleaşi etape ale procesului roma niza tor.
La Durostorum, pe lângă "cives R-Jmani et consistentes·'l04 , amintim m ai ales con tribuţia deosebită a legiunii a XI-a Claudia la progresul vieţii urbane705, la roma nizarea

692. M. Irimia, op. cit., p. 39, notele 75-82.
693. M. Babeş, SCIV, 22, 1971, 1, p. 38, n. 90. (sec. 1-11 p. Chr.).
694. M. Irimia, Pontica, 14, 1981, p. 102-105; idem, SCIVA, 39, 1988, p. 40, n. 84.
695. M. Bărbu lescu-M u nteanu, A. Rădulescu, Pontica, 14, 1981, p. 162-165, nr. 2.
696. Em. Moscalu, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 23.
697. Să pă tură efectua tă de T. Papasima în anul 1988 (i nedită) .
698. C. Cârjan, Pontice, 2, 1969, p. 128.
699. V. Barbu, SCIV, 22, 1971, 1, p. 48-51, fig. 1.
700. C. Chera -Mărgineanu, Pontica, 11, 1978, p. 137-1 41 (vezi şi s upra n. 1074 cap. I).
701. CIL, XVI, 3; R. Vulpe, DJD, II, p. 63 şi 294, fig. 2 (Brestovene-Sarsânfar); A. Aricescu, Armata, p. 31.
L. Mrozewicz, Studia Moesiaca, Poznari, 1994, p. 70, nr. 8, n.1 6 (,, Romaesta Rescenti !., Spiurus, eques'?.
702. CIL, XVI, 44; A. Aricescu, Armata, p 48, fig. 9, p. 66 şi 227; L. Mrozewicz, op. -cit., p. 74, nr. 2.
703. Cr. Muşeţeanu, SCIVA, 31, 1980, p 477-478.
704. CIL,)II, 7474; AE, 1974, 570 şi 571. Em. Doruţiu-Boilă, Dacia, NS, '22, 1978, p. 245-247. M.
Mrozewicz, Balcanica Posnaniensia, III, 1984, p. 294-295. Al. Suceveanu, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 22, n. 5
crede că trebuie eliminat „et" din acea s tă titu la tură.
705. L. Mrozewicz, Ustr6j, p. 29-30; 60-61; 80-81. B. Gerov, Godisnik, LXXII, 2(1977), Sofia, 1980, p. 96-98.

https://biblioteca-digitala.ro

196

MARIA BĂRBULESCU

acestui teritoriu şi, în general, a provinciei Moesia Inferior.
Într-adevăr, întâlnim veterani a i legiunii XI Claudia, la Tropaeum Traiani, Tomis,
Histria, Noviodunum 706, Sacidava 707 şi în alte locuri; procentul reprezentat însă de
militari în aristo craţia municipală de la Durostorum este ma i redus, chiar, d ecât cel
înregistrat în provincie, de 7%708, urmare, poate, nu numai a condi ţjilor materiale
modeste, la ieşirea acestora din serviciu, ci şi a s tabilirii veteranilor în sate.
Procesul este, oricum, d e durată, ne gândim, de exem plu, la C. Valerius lulianus,
fost primipilar a l leg. XI Claudia III PF, originar din colonia Ulpia Zermizegetusa, care
a rămas lângă castrul unde a servit, după 260 p. Chr., împreună cu numeroasa sa familie709.
Lipsa unor date epigrafi~e despre comunităţile rurale din zonă ne aminteşte si tuaţia
d e la Troesmis, iar existenţa unui "(du um)vir q(uin)q(ue1malis) mun(icipii) Dur(ostori)
et praef(ectus)''l10, probabil. territorii, dovedeşte evoluţia similară a celor două centre
municipale, cât şi a teritoriilor lor.

706. A. Aricescu, Armata, p. 39-40.
707. Supra, n. 629 (cap. II).
708. L. Mrozewicz, Eos, 70, 1982, 2, p. 306-308; Al. Avram, SCIVA, 35, 1984, 3, p. 279, n. 4.
709. M. Bă rbulescu - Munteanu, A. Rădul escu, Pontica, 15, 1982, p. 153-159: ,,Pompeia Aquilina, coniux/et Val(erius) Aquilinus et Pomp(eia) I Iuliane et Valerii Iulianus I et Vibianus et Pomp(eius) Iulianus
fili(i) et heredes... "; C.C. Petolescu, IDRE, II, nr. 333.
710. I.I. Russu, AISC, II, 1935-1936, p. 11 (extras).
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CAPITOLUL III

VIAŢA ECONOMICĂ

AGRICULTURA

Cadrul geografic
În Dobrogea, sinteză geografică cu totul originală, pot fi identificate, în funcţie de
teritoriale aie p eisajului, patru subunită ţi: Dobrogea de Nord, Pod işul
Dobrogei Centrale, Podişul Dobrogei d e Sud şi litoralul d obrogean al Mării Negre1 .
Dobrogea de Nord se desfăşoară până la linia tectonică Peceneaga-Camena, fiind
cea mai înaltă parte a regiunii, caracterizată p rin creste intens fragmentate,
reprezentâr,d resturile unor vechi munţi hercinici şi caled onici2, pe alocuri aplatiza ţi,
printr-o îndelungată eroziune, culmi largi şi teşite, formate d in şisturi cristaline,
dealuri grupate şi podişuri alcă tuite din d iabaze, calcare triasice şi cretacice
(Nic uliţelului, Tulcei, Babadagului ) sau dealuri izolate (Somovei, Beştepe) .
Depresiunile se dispun, fie la periferia dealu rilor (Luncaviţa, Jijila, Greci, culoarul
Cerna-Nalbant), fie în interiorul acestora (H oria, Ta i ţa, Slava).
În reţeaua hidrogra fică se disting, în NV, ape care se rev;irsă în Dunăre (Topdogu,
Peceneaga, Cerna) şi în SE, ape care se varsă în lacurile litorale (Teli ţa, Taiţa, Slava,
Ca:,imcea). Văile sunt late, cu versanţi prelungi şi conc;:ivi, cu asp ect de câmpii piemontare favorabile agriculturii.
Relieful variază între 180-400 m altitudine, d iferenţele de înă lţime se reflectă in preci pitaţiile care cad aici peste 500 mm anual, fiind valori maxime pentru Dobrogea.
Podişul Dobrogei Cen trale (Casimcei) se desfăşoară la sud de Podişul Babadagului,
până la aliniamentul depresiunilor de contact, Stu pina, Dorobanţu, Nicolae Bălcescu,
dezvoltat pe formaţiunil e cele mai vechi, şisturi vechi anteca mbriene, cu al titud ini
medii între 100 şi 180 m, .pod iş fragmentat p e direcţia NV-SE d e valea Casimcea. Pe
laturile mari timă şi dunăreană coboară sub 100 m şi anume, Podişul Hâ rşovei şi
Podişul Istria, fragmentate de văi şi depresiuni-golf.
Podişul Dobrogei de Sud are o structură geolog ică mai unitară, d e platformă, cu o
altitudine care d epăşeşte 200 m, distingându-se urmă toa rele subunităţi: Podişul
Medgidiei (=Carasu )3, o suită de platouri joase ce coboară către Valea Carasu, consid erată o depresiune sinclinală4, care uneşte latura d unăreană cu cea ma ritimă, cons tituind în antichitate, ca şi astăzi, o cale relativ uşor de traversat; Podişul Negru-Vodă
(Cobadin sau Topraisar), cu asp ect tubular, form at din întinse poduri interfluviale,
uşor ondulate (altitudinea de 40-90 m); Podişul Oltinei, mai înalt (d e 130-180 rn), care
coboară uşor că te NV.

diferenţele

1.
2.
3.
4.

Geografia României. I. Geografia fizică, Bu cureşt i, 1983, p. 638-643.
V. Tufescu, România, B ucureşti, 1974, p. 156-160.
Enciclopedia geografica a României, Bucureş ti, 1983, p. 385-386.
V. Mihăilescu , Dealurile şi câmpii le Romăniei, Bucureşti, 1966.
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Reţeaua dunăreană de văi, Ceairu, Canaraua Fetei, Urluia, Baciu, Peştera, apare sub
forma unor culoare depresionare, multe pâraie având astăzi un regim temporar.
Notăm, de asemenea, limanele fluvia tile legate de Dunăre: Bugeac, Ostrov, Oltina,
Dunăreni, Baciu5.
Litoralul dobrogean al Mării Negre. Între grindul Perişor şi Capul Midia, se individualizează un sector jos, de acumulare, iar la sud de punctul amintit, un ţărm înalt,
cu faleza în depozite loessoide şi calcare, fiind fragmentat local de văi tributare mării,
transforma te în liman e maritime. Dintre limanele fluvio-maritime a min tim:
Complexul Razim (Razelm) - Sinoe, cu anexele Istria şi Nuntaşi, foarte probabil un
vechi golf maritim, a le cărui maluri au fost intens locuite în antichitate; spre sud,
limanele mari time: Taşaul, Agigea, Techirghiol, Mangalia şi laguna Siutghiol.
Apele subteran e din Dobrogea sunt cantonate la adâncimi ma ri, datorită gradului
ridicat de permeabilitate a rocilor.

Clim a
Dobrogea se încadrează în climatul tempera t-continental, dar prezin tă şi unele particula rităţi determinate de poziţia sa geografică (între Dunăre şi Marea Neagră), conformaţia reliefului şi alţi fac tori de interferenţă .
Precipitaţiile

sunt destul d2 reduse, cea mai ma re parte a teritoriului. având valori
medii anuale între 400-450 m m 6 (mai scăzute pe litoral, de 377 m m)7, fapt ce se reflectă
printr-o ariditate ridicată a solului.
Se disting totuşi două topodimate principale şi an ume, cel interior (stepic), cu contraste termice mari de la vară la iarnă şi cel litoral-maritim, cu circulaţia de brize în timpul veri.i, influenţat direct de mare.
Vara, circulaţia maselor de aer tropical nord-african este determinată de anticiclonul Azorelor, înregistrându-se temperaturi ridicate, secete. Iarna, circulaţia atmosferică este mai intensă, fiind cauzată mai ales de anticiclonul siberian, ceea ce duce la
pătrunderea vânturilor pu ternice şi uscate din nord-est (Crivăţul). În zona litorală,
temperaturile coboară uneori sub 0° C, iar marea îngheaţă până la orizont8, deşi, la sol,
ză_pada este neuniformă şi de scurtă durată.
Din antichitate, s-au păstrat referiri, în special, la iarnă; Vergiliu9 aminteşte temp eratura glacială din ţara geţilor, iar Ovidiu, în elegia a 10-a din cartea a III-a a Tristelor
şi în alte locuri din opera sa din exil, descrie clima aspră a Dobrogei, urmare, desigur,
a experienţei personalelD, dar şi cu unele exagerări, menite a-i impresiona pe cei d e la
Roma, pentru rechemarea sau transferarea sa într-un loc cu climă mai blândă 11.
Într-adevăr, efectele iernii, asupra oamenilor şi mediului înconjurător, revin adeseori în opera lui Ovidiu: pământul înălbit d e gheaţă, suflarea rece a crivăţului, râurile
mici, lacul, Dunărea şi Marea care îngheaţă frecvent1 2. Primăvara, ne spune Ovidiu,
5.
6.
7.

P. Gâştescu, Lacurile din R.P.R., Bucureşti ,

1963, p. 229 şi fig. 137.
1974,p. 45.
Constanta, Monogra fie, Bucureşti, 1980, p. 17.

8.

I. Rădulescu, A. Herbst-Rădoi, op. cit., p. 9.

I. Răd ulescu, A. Herbst- Rădoi, Judeţul Constanţa, Bucu reşti,

9.
Georgica, III, 349-383 (FHDR, I, p. 200-203); R. Martin, REL, 44, 1966, p. 286-305; D. M. Pippidi, St.
CI., 10, 1968, p. 233-237.
10. N. Lascu, In m emoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 193-200.
11. Idem, în Publius Ovidius Naso, Bucureşti, 1957, p. 134-145; D.M. Pippidi, DID, I, p. 293.
12. Tristia, III, 10, 9-40; V, 10, 1-2; Ex Ponto, IV, 7, 7-10; 9,85-86; 10, 40-41.
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frigul începe să scadă sub acţiunea zefirului13, sub suflarea caldă a vântului de sud14;
poetul numără, în câteva rânduri, iernile15, verile şi toamnele16, de când se afla p e aceste meleaguri.
Dealtfel, iarna, relativ friguroasă în ţinuturile noastre, este consemnată şi de alţi
autori antici17.
Cercetări bazate pe studii multidisciplinare au precizat, însă, că in tervalul dintre
450 a. Chr. -1200 p. Chr. a fost relativ ca ld şi încercat de o serie de fluctuaţii climatice
minore18.
Sărbătorile Diombria, atestate la Callatis, la mijlocul sec. I p. Chr.19, puse în legătură
cu cins tirea lui Zeus Ombrimos (dătătorul-de-ploaie), protector al agriculturii, adorarea aceleiaşi d ivinităţi la Histria 20 şi la Tropaeum Traiani 21, cum ne ara tă două
inscripţii din sec. lll p. Chr., sau a Herei regina d e către "ceta tea tropaeenilor pentru
juruinţa de a fi găsit apă"22, de data aceasta de izvor (începutul sec. IV p. Chr.), poate
chiar a ltarele închinate lui JOM Tonans (Tunătorul) la Capidava 23 şi Nimfelor, în teritoriul histrian24, sunt mărturii ale unui climat cald, după cum, zona mai extinsă a
pădurilor presu pune un climat mai umed25 d ecât cel prezent.

Solurile
Sub aspect pedologic, Dol:rogea dispune de un înveliş de soluri destul de vanat, d e
care este legată vegetaţia cultivată sau spontană, în consecinţă, d ezvoltarea agricultu rii, silviculturii şi creşterii animalelor.
Datorită particularităţilor climatice, de relief şi altor cauze, predomină solurile
ti pice d e climat a rid şi semia rid.
Cernoziomu l, cu tipurile lui, reprezintă solul predominant, care, împreună cu
solu rile bă lane (molisolurile), ocu pă creste întinse, cu o repartiţie care s-ar putea schiţa
astfel: pe latura vestică şi nord-estică a Dobrogei, predomină solu rile bălane, u rma te în
părţile centrale şi sudice, de cernoziomuri carbonatice, specifice stepei şi cernoziomuri
cambice de si lvostepă26. În regiunile înalte, întâlnim soluri silvestre şi brune d e
pădure, iar în zonele joase, inundabile, soluri azonale neevolua te27.

13.
Tristia, IJI, 12, 1-2; 27-29.
14. Ex Ponto, 11, 1, 2; Tris tia, lll, 10, 7.
15. Tristia, V, 10, 1-2; Ex Ponto, !, 2, 27-28; VI, 13, 39-40.
16. Ex Ponto, IV, 10, 1; I, 8, 27-28.
17. Cf. Cin. M. Danov, RE, Suppl., X, 938-949.
18. M. Cârciumaru, in Suceava, Anuarul M uzeului judeţean, 9, 1982, p . 469-477; idem, Thraco-Dacica,
6, 1985, 1-2, p. 186.
19. V. Pârvan, AARMSI, ser. II, 39, 1920, 3, p . 51-90; I. I. Russu, Dacia, NS., 1, 1957, p. 183; D.M.
Pippidi, St. CI., 8, 1966, p. 235-240; Al. Avram, ISM, III, nr. 31 .
20. Se. Lambrino, Istros, I, 1934, p . 118-121; D. M. Pippid i, ISM, I, nr. 334.
21.
Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 4, p. 595-609.
22. Em. Popescu, IGLR, p. 185-186, nr. 171.
23. Em. Doruţiu-Bo ilă, ISM, V, nr. 13, 14 (138-161 p. Chr.).
24. ISM, I, nr. 335 şi eventual nr. 107.
25. R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 104, n. 45.
26. P. V. Coteţ, I. Popovici, judeţul Tulcea, Bucureşti, 1972, p. 48-54.
27. Ibidem, p. 54 şi urm.; I. Rădulescu, A. Herbst-Rădoi, op. cit., p. 58-62.
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Bazându-ne p e datele oferite de agronomii la tini, p rivind calitatea solurilor (şicul
tu rile care le corespund), îmbunătăţirea pământu rilor p rin îngrăşămin te şi lucrări de
irigaţie2 8, nu ne îndoim că unele di n cunoştinţele c1mintite vor fi fost c1plicate de
coloniştii romc1ni şi în regiunea noastră.
Vegetaţia

În funcţie de complexul de condiţii fizico-geografice, vegetaţia Dobrogei se reparîn trei mari unităţi zonale: stepa, silvostepa şi pădurea29_
Stepa cu graminee reprezintă cea m ai tipică u ni tate biogeografică, urcând în altitud ine până la 50-100 m; ea se întin de şi în depresiunile d intre formaţiunile îna lte.
Vegeta ţia de stepă apare în amestec cu terenu rile agricole şi de pajişti xerofile, s tepice
sau deriva te; cea lem noasă este reprezentată prin arbuşti . În apropierea mării, covorul
vegeta l este alcătuit din p la n te adaptate pe soluri hidromorfe, halomorfe şi nisipoase.
Silvostepa se interpune ca o zonă de trecere de la stepă la pădure, sub forma unor
fâşii înguste, care ajung în altitudine până la 200 m. Acesta apa re ca o îmbinare d e
terenuri agricole, cu pajişti stepice secundare, presăra te cu pâlcuri de arbori.
Zona pădurilor ocupă o suprafaţă relati v redusă, legată de înălţimile cele mai mari
ale Munţil or Măcinulu i, Niculiţelulu i şi Podişului Babadag, unde apar păduri compacte mezofile şi xerotermofile. De asemenea, o zonă de păd ure red usă, întâlnim în
partea sud-vestică a Dobrogei, formată din păduri submezofile de tip balcanic.
Solurile cernoziomice Iegivate dovedesc că în urmă cu câteva secole pădurea înainta mult în spciţit:1 silvostepei actuale.
Mediul geografic actuc1l este rezultanta interacţiunii dintre componentele fizicogeografice, în s trânsă legătură cu factorul antropic, actiunile antropice modificatoare
accentuându-SE· concomiten t cu creşterea numerică a populaţiei şi cu perfecţionarea
mijloacelor tehnice.
Din datele de care dispu nem, putem aprecia, aşadar, că vegetaţia Dobrogei, chiar
dacă a va riilt ca peisaj, nu a variat mult ca zone geografice.
Pădurea trebuie să fi coborât ceva mai spre sud; ne gândim la vicus Ulmetum
(Pantelimonul de Su s), unde nu întâmplă tor întâlnim un colegiu de închinători ai lui
Sil van us 30, sat aflat astăzi la lim ita dintre silvostepă şi stepă. Tot c1stfel, trebuie să
notăm dedicaţia că tre Nimfe şi Silvan us din vicus Quintionis (Sinoe)31, punct aflat
astăzi în zona d e sil vostepă32_ Pe monumentul lui C. Iulius Quadratus, figurează, pe
latura dreaptă, probc1bil Silvanus, iar dedesubt un personaj care ară şi in faţa acestuia
un copac33_ Mai notăm, d e asemenea, apariţia unui relief al Dianei, Ia Tuzla, şi unul al
N im felor, Ia Schitu34, care marchează poate o zonă de pădure. Exemplele ar putea fi,
fireşte, mult mai numeroase; nu amintim decât arborii reprezentaţi pe Monumentul
tizează

28. K. D. White, Roman Farming, Londra, 1970, p. 86-145, cf. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 58-69.
29. Geografia României, I, 1983, p. 640,694 şi urm.; 550-552.
30. ISM, V, nr. 67 şi 66; R. Florescu, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 374-375.
31. lSM, I, nr. 325; adaugă şi nr. 333.
32. C. Brătescu, în Dobrogea. Cincizeci de ani de vieaţă românească, Bucureşti, 1928, p . 81-104 ş i
fig. 43 şi 46.
33. V. Pârvan, Începuturile2, p. 79-80; Al. Suceveanu, SCIVA, 31, 1980, 4, p . 577; ISM, V, nr. 77; u rmele
unui pom se d isting şi pe latura stângă, jos, a monumentului.
34. H. Slobozianu, Materiale, 5, 1959, p. 737; SCIV, 17, 1966, 1, p.
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triumfal de la Adamclisi, pe piesele de balustradă, arţarii şi stejarii, care ilus trează fondu l forestier local. De asemenea, în câteva scene de pe Columna traiană, în care sunt
figurate aspecte din campania moesică, apar specii de foliacee35.
Scutirea histrienilor de taxe pentru lemnul de ars sau de construcţii (vAT]), cum
aflăm din hotărnicia lui M'. Laberius Maximus 36, lemn provenit, desigur, din pădurile
situate la limita teritoriului histrian (Valea Casimcei)37 sau de pe dealurile împădurite
ale Babadagului, cât şi pentru pinul necesar faclelor, adus dintr-un loc din apropierea
braţului şi insulei Peuce 38, plasează pădurea39, ca şi astăzi, în special în partea de Na
Dobrogei (gorun, tei, ulm, stejar, salcie şi plop de Dunăre).
Pinus nigra a fost descoperit în necropola de la Histria, în tumulii XXX, XXVII şi XXXV
(sec. I-II p. Chr.)40; tot astfel, în necropola Capidavei s-au găsit şi conuri de brad41, iar la
Callatis, conuri de pin42, seminţele de pin fiind semnalate în numeroase alte locuri43.
Nu surprinde, aşadar, apariţia în aceeaşi zonă nord-dobrogeană a unor inscripţii
dedicate Dianei (Taiţa-Nifon)44 sau a unor reprezentări ale zeiţei vânătorii la Mânjina
(corn. Cerna) şi la Capidava 45_
Vegetaţia de stepă din jurul cetăţii Tomis, descrisă de Ovidiu (pelinul cu fructul
său 4 6, lipsa de arbori47, undeva, mai departe, pădurea48 etc.) ne confirmă că în antichitate, ca şi astăzi, flora Dobrogei se împărţea în cele trei mari unităţi zonale, amintite
mai sus, cu observa ţia că pădurile par să fi fost mai întînse49_
Plantele cultivate - tehnica

agricolă

Prezentând categoriile de plante cultivate :n Dobrogea romană, trebuie să ţinem
seama de condiţiile fizico-geografice, de tradiţiile de organizare a exploatărilor agricole şi de regimul proprietăţii în perioada Principatului.
Pe fondu l crizei economice şi politice a or,;1şelor vest-pontice în ep oca elenisticăso,
se înregistrează înrăutăţirea situaţiei alimentare, dovedită, în cazul Histriei, de câteva
documente epigrafice din sec. III-II a. Chr.51.
Exista un raport direct între situaţia general ă a cetăţii şi exploatarea normală a teritoriului, ilus trat, între altele, de decretul în cinstea lui Agathocles al lui Antiphilos

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

C. Stoiculescu, Dacia, N.S., 29, 1985, 1-2, p . 95-96, anexa I, scenele 36, 37 şi 39.
JSM, I, nr. 67 şi 68, r. 23-26.
V. Pârvan, Histria, IV, p. 577.
ISM, I, nr. 68, r. 23-26 şip. 201,204.
I. Dumitriu-Tă tăranu, în Revista pădurilor - Industria lemnului, 91, 1976, 3, p. 168-170.
P. Alexandrescu, H istria, li, p. 198,212,215.
N. Cheluţă-Geo rgescu, Materiale, 13, Oradea, 1979, p. 180 şi 182.
C. Preda, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 249, nr. 13.
M. Cârciumaru, Thraco-Dacica, 7, 1986, 1-2, p . 131.
44.
ISM, V, nr. 248, 247 şi 246.
45. M. lrimia, Bronzuri figurate, Constanţa, 1966, p. 8; Gr. Florescu, Capidava, p. 128, nr. 3.
46. Ex Ponto, III, 1, 23-24; III, 8, 15; Tristia, V, 13, 21.
47. Ex Ponto, I, 3, 52; lll, 1, 19-20; Tristia, III, 12, 15-16. Vezi ş i Vergilius, Georgica, Ill, 377-378.
48. Ex Ponto, lll, 1, 21; L. Franga, Thraco-Dacica, 11, 1990, p. 232-233.
49. Al. Suceveanu, VEDR, p. 78, nota 23.
50. D.M. Pippidi, Contribuţii2, passim. A. Ştefan, în HeJJenistisd1e Poleis. Krise -Wandlung-Wirkung,
II, Berlin, 1973, p. 648-663.
51. JSM, I, nr. 1, 18, 19 şi 20; D.M. Pippidi, DTD, I, p. 263-264.
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aflăm că "tracii în număr mare atacau oraşul şi
teritoriul, când grânele stăteau să dea în pârg". Scopul histrienilor era "să păzească
ţarinile, dând putinţa fiecăruia să -şi strângă grânele fără vătămare'~ ''să rămână stăpâni
pe toate grânele de pe ogoare'~ "să răscumpere după putinţă teritoriul şi recolta ''. deci,
"să păzească ogoarele şi turmele şi grânele " 52. Teritoriul agrar al oraşului, în caz de

(din jurul anului 200 a. Chr.), de unde

conflict, era transformat în sursă de subzistenţă absolut necesară, un mjloc de constrângere a inamicului atacat (în cazul de faţă Histria) la acordarea de noi concesii53.
Fără a fi p redominant cerealieră, xwpa histriană a acoperi t în parte necesităţile
locale, dovadă importanţa deosebită a exploatării teritoriului rura]54·.
Dacă râul Axios, amintit de Claudius Aelianus, în vecină tatea cetăţii Tomis 55, se
identifică cu actuala vale Carasu, înseamnă că regiunea se bucura de un spor de fertilitate, fiind mai favorabilă decât cea a Histriei culturii cerealelor.
În privinţa cetăţii Callatis, condiţiile de relief prielnice au făcut ca agricultura să
rămână ocupaţia de bază a locuitorilor. Râul (sau lacul?) Karbatis (=Kerbatis), constitu ia pe o porţiune graniţa naturală între teritoriul dionysopolitan şi cel callatian56.
În tre simboluri le des reprezenta te pe monedele bătute de cetate, figurează Dionysos,
Demeter şi mai ales coroana de spice57, fapt care a fost pus în legătură cu îndeletnicirea de căpetenie a locuitorilor - cu ltura cerealelor58 - după cum, câteva descoperiri
epigrafice, ne demonstrează că zeiţa roadelor se bucura de cinstire în cetate59, alături
de celelalte divi n ităti agreste.
În legătură cu sciţii, menţionaţi în izvoa re de mai multă vreme60, în partea de sudest a Dobrogei, cunoscuţi d in emisiunile monetare61 (în rea li tatea emisiuni greceşti )62
şi dintr-un decret din Odessos 63, avem mărturia lui Strabon, că "tracii .'e-au dat
pământ" 64 şi cea a lui Plinius cel Bătrân, că tot ţinutul l-au stăpânit "sciţii" porecliţi
"plugari" (Scythae aroteres) 65, dovezi ale tradiţiilor agricole în teritori u l calla tian.
Localnicii fac tot posibilul pentru a culti va pământul66; ''glia tomitană"67, "ogoarele
52. ISM, L nr. 15, r. 9-14; r. 25-34; r. 44-45.
53. A. Ştefa n, SCI\'A, 33, 1982, 2, p. 207.
54. D.M . Pippidi, Contribuţii2, p. 120-166; ISM, I, nr. 54, r. 14, 32, 46; Al. Avram, in Dacoromania, 6,
1981-1982, p. 118-120.
55. Ctaudius Aelianus, De nata tura animalium, XIV, 25 (=FHDR, I, p. 647).
56. Supra, n. 328 şi 379 (cap. I)" ...Tl)V q,epovoav aµasfi>-aTOV Elîl Kap[f:,aTEt]oa Kal CllTO Kapf3oTE!OOS
... " În privinţa încercării lui V. Pârvan, Getica, 1926, p. 87, n. 2, urmat de R. Vulpe, HAD, p. 102, de identificare
a râului Kif3pns sau Kif3pos (Kiopos) (Cissius Dio, LI, 24,1) cu limanul Mangaliei, au fost exprimate rezerve
ulterior chiar de R. Vulpe, DID, I!, p. 33, n. 41 şi de alţi cercetători; Al. Avram, JSM, III, p . 12-13, n . 50.
57. B. Pick, Miinzen, I, 1, 1898, nr. 217-224, pi. I 20-21 (Dionysos); nr. 225-226 şi pi. I 22, nr. 279-288,
(Demeter); vezi şi Al. Avram, op. cit., p. 76-90 (monetăria ca lla t iană); infra, n. 144 (cap. IV).
58. D.M. Pippid i, DID, I, p. 194.
59. Idem, SIRA, p. 40-44, 225; A. ·Ştefan, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 170, n. 124; Al. Avram, op. cit., p. 9293 şi nr. 40, 48, 259.
60. Al. Suceveanu, VEDR, p . 33, n. 24 şi 25.
61. V. Canarache, SCIV, 1, 1950, 1, p. 213-257, tab. I-VIII.
62. Cf. C. Pred a, BSNR, 67-69, 1973-1975, nr. 121-123, p. 66 (sec. II a. Chr.); Gh. Poenaru Bordea, ibidem, p. 24-25 (sec. al II-iea a , Chr., fără a exclude sfârşitul secolului precedent sau începutul celui urmă tor);
J. Youroticova, în Thracia, Sofia„ 4, 19771 p: 105-121, {sfârş itul see. II - iriceputul sec. I a. Chr.); Al. Avram,
JSM, III, p. 19, n.75.
.
63.' G. Mihailov, !GB, 12, nr. 41, r.4-5.
64.
66.

Ceegraphia, VII, 4, 5.
Nat. hist., IV, 11, 45.
Tristiâ, V, 10, 23-24.

67.

Ex Ponto,

65.

'}{
~

III, 8, 2. ·
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getice"68, amintite de Ovidiu, arată că viaţa agricolă îi era familiară poetului69, după
cum îi erau cunoscute "darurile zeiţei Ceres"70 (cerealele).
Aspecte ale problemei agrare răzbat în câteva documente epigrafice din sec. I p.
Chr., în decretul callatian în cinstea lui Apollonios (de la mijlocul sec. I p. Chr.) este
pomenită, cum spuneam, sărbătoarea .616µ(3p1a', certificând, încă o dată, însemnătatea
îndeletnicirilor agricole pentru cetatea doriană.
Urmele crizei prin care au trecut oraşele pontice în sec. I p . C hr.71 se resimt în
economia acestora şi în sec. Ip. Chr.; la Callatis, din decretul în cinstea lui Jsagoras fiul
lui Jatrokles, aflăm că acesta a salvat populaţia într-o v reme de "foarte mare foamete"
(E[ v] µeyÎOTTJ ÂEtµc;::>)72; slăbiciunea Histriei (a:oi'}fo1a), fireşte economică şi financiară,
se menţine în cel de al treilea sfert al sec. I p. Chr., cum se subliniază, cu prisosinţă, în
scrisorile guvernatorilor, înserate în hotărnicia lui M'. Laberius Maximus; din acestea
aflăm, între altele, importanţa pentru cetate a păstrării drepturilor "de a pescui în gura
Peuce şi a aduce lemn de facle, fără plata vreunei taxe", întrucâ t "aproape singurul

venit al

oraşului

... e cel de pe urma peştelui sărat''l3_

Măsurile luate de romani vizau, deopotrivă, r edresarea situaţiei în zonele care se
dovedeau importante p en tru aprovizionarea imperiului. As tfel, printre acţiunile
guvernatorului Moesiei, Tib. Plautius Silvanus Aelianus (57-67 p. Chr.), amintite în
inscripţia tiburtină74, se înscrie şi strămutarea, în dreapta Dunării, a m ai mu lt de
100.000 de transdanubieni, din motive strategice, dar şi din considerente de ordin economic, în calitate de tributari ( "ad prestanda tributa"). Urmări l e par a nu întârzia să se
întrevadă;din moment ce, din acelaşi document, aflăm că guvernatorul amintit a fos t
" cel dintâi ca re, prin t rimiteri masivE de grâu din această provincie, a uşurat

aprovizionarec1 populaţiei din Roma (primus ex ea provincia magno tritici modo

annonam p(opuli) R(omani) adleuauit)" 'iS _
Dacă regiunea în care au fos t aşezaţi aceştia, "in ripam, quam tuebatur"76, pare a se
identifica cu Ripa Thraciae, adică, porţiunea de la Dimum la mare, rămân totuşi
neclare condiţiile în care au fost transferaţi, probabil în organizarea lor ancestra]ă77_
Fără să considerăm Moesia, după afirmaţia lui Solinus, un grânar78, dar şi fără a
defini provincia aridă şi neroditoare, cum s-ar desprinde din mărturiile altor scriitorÎ°
antici79, pe baza componentelor fizico-geografice, cât şi a unor descoperiri arheologice,
deducem că terenurile cultivate (arva )80 erau însemnate, chiar dacă locul ocupat de ele

68.
69.
70.

Ibidem, I, 9, 45; Tristia, III, 57-60.
Ex Ponto, I, 8, 53-58; II, 7, 69-70.
Ibidem, III, 8, 11-12; N. Lascu, AMN, 10, 1973, p. 101-106.
Supra, n. 19-21 (cap. III); D.M. Pippidi, Scythica Minora, p. 206-207.
71. R. Florescu, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 372; idem, Pontica, 23, 19~0, p. 102, n.27.
72.
I.I. Russu, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 179-190; J. şi L. Robert, BE, 1959, nr. 259; ISM, III, nr. 32, p. 280,
r. 8 şi p. 283: Ae1µ6s = A1µ6s (al treilea sfert al sec. I p. Chr.).
73. D.M. Pippidi, Contribuţii2, p. 349-385; ISM, I, nr. 68.
74. CIL, XIV, 3608 (=ILS, 986), r. 9-13; 25-26; D.M.Pippidi, Contribuţii2, p. 287-328. Vezi recent şi V.
Lica, The Coming of Rome in the Dacian World, Xenia, H.44, Konstantz, 2000, p. 151-167.
75. D.M. Pippidi, op. cit., p. 308-309; idem, DID, I, p. 311 , n. 16.
76. CIL, XIV, 3608, r. 16-18.
77. Al. Suceveanu, VEDR, p. 20-21; idem, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 218.
78. Solinus, 21, 3, cf. Chr. M. Danov, RE, Supl, X, col, 1004-1006.
79. Vezi şi discuţia la Al. Suceveanu, VEDR, p. 76-77, n. 2-10.
80. Ovidius, Ex Ponto, l, 9, 45; IV, 7, 3; arva, ală tu ri de alte categorii de pământuri, sunt menţionate ş i
de Varro, De re rustica, I, 29.
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în economia regiunii rămâne încă de precizat; unele zone, desigur, nu prea întinse,
erau preponderent agricole, de exemplu, teritoriul callatian81_
Popularitatea d ivinităţilor agreste, în cen trele urbane şi rurale, Dionysos, Demeter,
Kore, Nimfele, Artemis, Zeus Ombrimos, sărbătorile agres te, Rosalia şi Diombriile,
Silvanus adorat ca Sa tor (Semănătorul) la Ulmetum, iar nu d eparte, la Gălbiori, Ceres
Frugifera (Roditoarea)82, Sabazios de la Fântânele, figura t în acţiunea de însămânţare
a solului83, toate sunt mărturii ale preocupărilor agricole, din regiunea analiza tă84.
Stu diile asupra unor loturi de seminţe, recupera te prin săpături arheologice, au p ermis să se precizeze p lantele care erau cultivate sau consumate d e om, putând fi exemp lificate câteva şi pe teritoriul Dobrogei. Se cunosc, astfel, mai multe specii de grâu şi
alte cereale, cât şi de leguminoase. La Babadag, într-un lot de 177 seminţe d in
Hallsta tt-ul timpuriu, s-au id entifica t seminţe de grâu, speciile Triticum dicoccum
(87,7%), Triticum sp. (1,7%), Triticum cf. sphaerococcum (7,3%), identificat p en tru
prima dată în ţara noa stră, şi orz, Hordeum vulgare (3,3%)85, cereale cultivate pe
solurile cenuşii şi cernoziomurile carbunice.
La Histria, în săpă turile din sectorul X, din ni velu l arhaic (sec. VI a. Chr.), au fost
găsit e semin ţe ca rbonizate, amestecate cu resturi de spice, cen uşă etc., cele 550 sem inţe
aparţinând speciilor Horedum v ulgare (98,6%), Vicia sp. (1,0%) şi Agrostemma githago (0,4%)86_
La Moşne:.i, alături de amintitul depozit de un elte agricole c1.in sec. II-III p . Chr., a
apărut un lot de 845 seminţe, cu u rmă toarea compozi ţie a speciilor: Triticum aestivum
ssp . vulgare ('.32,9%), Hordeum vulgare vulgare (17%) şi Vicia cf. laba (0, 1 %)87_
Observăm, aşadar, că pe lângă o specie dominantă, în acest caz grâul (triticum ),
apa re o specie însoţitoare, orzul, în proporţie mai scăzută, fie ca urmare a unui amestec
inten ţionat, din momentul însă mânţării, adică a practicării unei cu.l tivări a terenurilor
cu specii duble, fie a caracterului ciclic al -.::ulturilor88, în speţă, cu lti varea grâului, după
ce în anu l p r ecedent terenul fusese însămânţat cu o rz (folosit, între altele, d e traci pentru obţinerea berei)89.
Săpăturile din anul 1985 de la Murigiol au p rilejui t descop e rirea a două lo turi de
seminţe carbonizate; un prim eşantion, din sec. II-III p. Chr., este constituit din
seminţe d e linte com estibilă - Lens esculenta var. microsperma (99,5%) şi măză riche Vicia ervilia (0,5%), iar cel de al doilea, d in sec. VI p. Chr., cuprinde speciile Triticum
aestivum (33,3%), Triticum cf durum (13,3%) şi Secale cereale (48,4%)90 _

81. Al. Suceveanu, Fântâ11elele, passim, prezintă un calcul aproximativ privind rentabilitatea agrară a
diferitelor territoria di n Dobrogea ro mană.
82. Despre toate acestea în capitolul IV al lucrării noastre.
83. Al. Suceveanu, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 572-579; idem, Fâ ntânele, p. 179-182, nr. 1.
84. Idem, VEDR, p. 76-109; V. H. Baumann, lstro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 231-240.
85. M . Cârciumaru, Thraco-Dacica, 5, 1984, 1-2, p. 173; 8, 1987, p. 173: 3/4, grâu ş i 1/4, orz.
86. Idem, Thraco-Dacica, 4, 1983, 1-2, p. 129-130.
87. Idem, Thraco-Dacica, 5, 1984, 1-2, p. 174; Columella, De re rustica, II, 6(diferite soiuri de grâne);
Plinius, Na t. hist., XVlll, 7(12), <1>, 63: ''Tritici genere plura, quae fecere gentes ... Tertium pondus erat
Thracio ... Graecia et Ponticum lauda vit; 69 ... Thracium triticum ..."
88. Horatius, Carmina, III, 24, 14-16: "nec cultura place! Jongior annua/ defun ctumque laboribus/
aequali recreat sorte vicarius". R. Florescu, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 380, n. 6. Despre rel aţii le de proprietate, vezi
şi N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Iaşi, 1984, p. 12~~1,4) . 89. Hellanicos, Fr. 66 (Athenaios, X, 447); Vergilius, Georgica, III, 379-380.
·· ·
90. M. Cârciumaru, Thraco- Dacica, 7, 1986, 1-2, p. 132.

https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA RURALĂ ÎN DOBROGEA ROMANĂ (SEC. I - III P. CHR .)

205

Problema unor însă mânţări duble, grâu-secară, cât şi orz-secară, a mai fos t pusă şi
de descoperirile asemănătoare de la Topraichioi (sec. V p. Chr.), Aegyssus 91 şi Histria
(sec. VI p. Chr.)92, fiind greu de spus însă dacă secara, care preferă acum regiunile colina re mai răcoroase, a putut avea în această vreme posibilităţi de vegetare în
Dobrogea sau a fost adusă din regiunile subcarpatice93. Se urmărea, poate, ca în
condiţiile nefavorabile pentru una din specii, să se obţină o recoltă satisfăcătoare cel
puţin pentru cea laltă s pecie94 _
Se practicau, foarte probabil, asolamentele, bine cunoscute de agronomii latini, atât
p rin rotaţia culturilor, cât şi prin lăsarea unor terenuri în pârloagă, fără a fi cultivate
doi a ni consecutiv, cum deducem d in mărturiile lui Horaţiu cu privire la geţi
(Carmina, Ill, 24, 14-16)*.
Dintre plantele cerealiere, un loc de seamă îl deţine meiul (Panicum maliaceum);
seminţe d e m ei au fos t găsite la Topraichioi95, Tomis, Tropaeum Traiani, alături de cele
de grâu, orz şi ovăz96_ Dealtfel, rolul important al cerealelor, nevoia de stocare a lor, se
desprind şi din numeroasele chiupuri apărute în aşezările rurale şi gropile de provizii
de diverse forme şi dimensiuni (transformate adeseori în gropi menajere); menţionă m,
astfel, descoperirea la Teliţa-Amza·· şi la Rasova - "Pescărie" a câte unui horrewn.
Lintea, întâlnită în să păturile de la Murighiol şi Histria, era cultivată pe solurile
bălane din împrejurimi, fiind folosită în alimentaţie ală turi d e a lte kguminoase, de
mazăre şi năut97. În Dobrogea, au apărut boabe ca rbonizate d e mazăre (Pisllm sp.),
bob (Vicia faba) şi linte (Lens esculenta), la Dinogetia 98, după cum era cultivată şi
măzărichea în regiune.
Preocupările de grădinărit99 sunt ilustra te atâ t de denumirile d e origine tracodacic.:t (mazăre, păstaie, sambure etc.), cât, mai ales, de, altele mai numeroase d e origine latină (lintea, fasolea, ceapa, aiul (=usturoiul), ridichea, pepenele e tc.)100, fără să
avem m enţiuni despr e o legumicu ltură foarte d ezvoltată în Dobrogea.
Se presupune, de asemenea, că seminţele de in (Limim usitatissimum) e rau folosite
d e romani ca aliment101. În zona noastră, reţinem, utilizarea inului, alături de cânepă,
ca plantă textilă, fap t amintit de Herodot102 şi confirmat de fragmentele textile
descoperite, în s pecial, în morminte, care p ot proveni însă şi din import103.

91.
92.
93.
94.

Idem, Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 185-187.
M. Cârciumaru, E. Ionescu, SCIVA, 28, 1977, 2, p. 267-270.
M. Cârciumaru, Thraco-Dacica, 7, 1986, 1-2, p. 132.
Idem, Thraco-Dacica, 8, 1987, p. 174.
.
Supra, n.88; Plinius, Nat. hist., XVlll, 10(24-25) 100-101; Dion Chrysostomos, XXXIII, 26.
95. M. Cârciumaru, Thraco-Dacica, 6, 1985, 1-2, p. 186.
96. V. Canarache, Tomis, Bucureşti , (1961), p. 31 (grâu, orz, mei). V. Barbu, Adamclisi, Bucureşti, 1965,
p. 42: mei, ovâz. Adaugă, mei, mază re carbonizatâ şi fructe carbonizate ( inv. 4649, 6452, 6453 etc. MINAC).
••
V. H. Baumann, op. cit., p. 233-234, am inteşte resturi de pleavâ în pereţii unor locuinţe de la
Sarichioi-Sărătura.

97. D.R. Brothwell, P. Brothwell, Food in Antiquity, London, 1969, p. 107.
98. M. Co mşa, în Dinogetia, I, p. 62-63. Pentru originea şi răspândirea plantelor amintite mai sus, vezi
L.S. Muntean, I. Borcean, M. Axinte, Gh. V. Roman, Fitotehnie, Bucu reşti, 1995, passim.
99. Herodot, IV, 17; Diod. Sic., XXI, 12, 5.
100. I.I. Russu, Limba traco-dacilor 2, p. 187-222; M. Comşa, Pontica, 13, 1980, p. 181-184.
101. Cf. M. Cârciumaru, Thraco-Dacica, 4, 1983, p. 131, n. 19 şi 20.
1.02. Istorii, IV, 74 (=FHDR, I, p. 42-43); ISM, II, nr. 398; V. Pârvan, Getica, p. 136, referitor la Ovidius,
Ex Ponto, III, 8, 9, 12.
103. Al. Suceveanu, VEDR, p. 93, n. 191. F. Topoleanu, Comunicare la Sesiunea "Pontica", 1986.
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Să mai adăugăm acestora, o serie de plante, considerate astăzi buruieni, răspândite
în lanurile de cereale, ale căror seminţe au intrat în mod cert în alimentaţia omului,
cum ar fi cele de spanac sau seminţele de mac etc.104.
Sunt de amintit, tot astfel, plantele medicinale cunoscute de geto-daci105, etno-medicina păstrându-şi, desigur, nivelul ridicat şi în epoca romană.
Lipsa pomilor fructiferi şi a viţei de vie, devenită motiv literar la Ovidiu106, este
contrazisă chiar de poet, atunci când ne spune că vinul era consumat aici în bucăţi de
gheaţă 107. Ca să rămânem în domeniul informaţiei literare108, amintim că Pomponius
Mela considera, printre plantele d in Tliracia, întinsă după părerea sa până la lstru, mai
deasă viţa de vie 109.
Acestor argumente generale li se adaugă datele lingvistice prea bine cunoscute şi
anume, păstrarea în limba româ nă a unor cuvinte de origine dacică, referitoare la viţa
de vie: curpen, butuc, strugure etc.110.
Dintre numeroasele mărturii legate de cultul lui Dionysos în sec. II-lll p. Chr.,
(inscripţii, reprezentări cultuale, monede), n e reţine atenţia în chip special o placă
votivă de la Beroe sau împrejurimi, care redă o scenă rituală dionysiacă, dar şi muncile
în domeniul vinificaţiei: culesul strugurilor, căratul lor în coş şi tescuitul; strugurii erau
' zdrobiţi cu picioarele într-un teasc de lemn, format din trei scânduri consolidate cu
drugi din acel aşi material, sus, lateral şi central; se înfăţişează, de asemenea, transportul mustului în butoi (recipient întări t şi el prin două inele de lem n) p e un car cu
două roţi, tras de animale, conduse de un personaj111.
Pe un alt relief dionysiac, de această dată din Tomis 112, este, deopotrivă, redată
zdrobirea strugurilor într-un teasc, diferit de cel descris mai sus, cu baza largă, mustul
scurgându-se prin partea inferioară, cum este schitat pe piesă; p e baza celor două
imagini, putem presupune că teascurile de piatră erau dublate de o structură de
lemn113.
Ne stau, totodată, la îrn::lemână, o serie de unelte, instrumente şi recipiente legate de
viti - şi vini-cul tură 114.
Cuţitele şi cuţitaşele curbe cu tăişul pe partea concavă, folosite pentru îngrijirea
vi ţei de vie şi recoltatul s trugurilor, ca şi cosoarele, întâlnite frecvent în aşezări le getodace din sec. VI a. Chr. - I p. Chr.115, nu lipsesc nici în Dobrogea 116.

104. Cf. M. Cârciumaru, Thraco-Dacica, 4, 1983, p. 131-132.
105. C. Vâczy, AMN, 5, 1968, p. 59-74; 6, 1969, p. 115-129; 8, 1971, p. 103-133; 9, 1972, p. 107-117. L.S.
Muntean, Plante medicinale şi aromatice.cultivate în România, Cluj, 1990, p. 15-16.
106. Tristia, III, 10, 71-73; III, 12, 14; Ex Ponto, I, 2, 25; 3, 51; 7, 14; III, 8, 13; V. Pârvan, Getica, p. 137.
107. Tristia, lll, 10, 23-24; Ex Ponto, IV, 2, 40-45.
108. Vergilius, Georgica, III, 364; Herodot, IV, 66, 70, 84; Xenophon, Anabasis, VII, 3, 24; Platon, Leges,
I, 637 d; Strabon, VII, 3, 11.
109. Pomponius Mela, De clwrograpliia, II, 2, 16.
110. I. I. Russu, Etnogeneza românilor, Bucureşt i, 1981, p. 301, 280, 392-393; Gh. Brâncuş, Cercetâri
asupra fondului traco-dac al Jimbii române, Bucureşti, 1995, p. 35, 44.
111. I. T. Dragomir, SCIV, 13, 1962, 2, p. 421-429, nr. 2; ISM, V, nr. 133; Z. Covacef, ACRS, JII, Tulcea,
1995, p. 265-267 şi 272, fig. 1 a-b.
112. G. Bordenache, Seu/ture greche e romane, p. 63-64, nr. 115, fig. 115.
113. Z. Covacef, op. cit., p. 267, 270 şi p. 273, fig. 2.
114. D. Concev, AAPh, SA, Sofia, 1963, p. 121-131.
115. M. Comşa, Pontica, 15, 1982, p. 57-79; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului Ia daci (sec.
II î.e.n. - I e.n.), Cluj-Napoca, 1979, p. 75.
.
116. M. Irimia, Arheologia şi istoria populaţiei băş tinaşe în Dobrogea în a doua epocă a fierului. Teză
de doctorat, Bucureşti, 1984, p. 162-163, mss.
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In epoca romană, apar u nel te mai . perfecţionate pentru pregătirea terenului şi
întreţinerea culturilor, cosoa re cu lam a mai lată, săpăligi-securi, fierăs traie,
târnăcoape-securi , cuţitaşe curbe pentru recoltat s trugurii117_
Cuţite

curbe, cu tăişul pe curbura concavă, tipic geto-dace, s-au găsit în aşezarea d e
la Bugeac - Valea lui Marinciu (sec. II p. Chr.)1 18 şi în alte locuri. Sun t cunoscu te, totodată, exemplare id entice cu cele din lumea romană, fragmente de cuţite, cuţitaşe şi
cosoare, la Tropaeum Traiani 119 şi în n ucleele din sudul şi nordul satului Fântânele120.
Mai multe exemplare de cuţite şi cosoar_e au apărut şi în villa de la Nicu liţei, la Teliţa
Amza, dar şi în locuirile de sec. IV, din zona acestei loca lităţi1 21; imagini d e falx vineatica cu vâ rful încovoiat (sinus) întâlnim şi pe unele monu mente votive, îi1 special
dion ysiace, cum sunt cele descop erite la Nicu li ţel şi lâ ngă Tulcea 12 2.
P rintre uneltele agricole şi gospodăreşti descoperite la Moşneni, se numără o
securis dolabrata, săpăligă combina tă cu un fel de secure, folosită p en tru s parger ea
bulgă rilor de pământ, a lemnelo r şi curăţirea butucilor de vie şi un alt exemplarl 23,
amb ele putând fi utilizate în lucrări speciale legate de cul tivarea viţei de v ie124, cu atât
mai mult cu cât în antichitate era răspândită ideea că viile trebuiau culti vate într-o
manieră intensivă 125 _ Fig. 38/ 4-5.
Un fier de plug, avâ nd forma unei cizmuliţe (î.=10 cm; 1=11 cm) şi un orificiu de prindere în
zona centrală, întrebu inţat probabil la aratul viilor a fost descoperit în villa de la H oria 126.
În cursul prepartt-;-ii vinu lui, aveau loc două opera ţiuni d istincte, zdrobirea şi p r esa rea stru g urilorl2 7; pentru u ltima activitate, se cu nosc în Dobrogea câteva te&scuri,
d in tre care amintim: un exempla r de la Tropaeum Traian'i, de formă circulară, d e mari
dimensiuni; a ltul, tot d i n regiune, uşor ovalizat, de mărime mijlocie128; o presă de
marmură de la Constanţa, de formă dreptunghiulară, .::u o scobitură octogonală în interior şi u n orificiu de evacuare şi o altă piesă de la Mangalia (sec. II-III p. Chr.)129.
Alături de teascuri, în încăperea und e se storceau s trugurii, trebuie să fi fos t utili zate,
vase, scripeţi, funii din p iele, cârlige, cum ne informează Ca to130.

117. M. Comşa, op. cit., p. 78. Inv. 20023 MINAC (23 August).
118. C. Scorpa n, Pontice, 2, 1969, p. 54 şi fig. 47, 48.
119. I. Bogdan-Cătăniciu, Al. Barnea, în Tropaeum Traiani, I. Cetatea, p. 185, fig. 155/10, 15; p. 186, fig.
· 159/ 10, 4. Vezi şi N. Branga, Italicii şi veteranii din Dacia, 1986, p. 184-186 şi fig. 46 ş i 47.
120. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 188, catalog d, nr. 1, 5, 7 şi nr. 8 (falx).
121. V.H. Baumann, FRD, p. 171, 194, V e (falx vineatica); idem, Aşezări rurnle antice în zona gurilor Dunării:
p. 79, nr. 43, 45; p. 86, nr. 50 (cuţitoaie) ; p. 289, nr. 1-4 (culter); p. 309, nr. 1 (runco) etc.; vezi şi infra. n. 174.
122. Idem, Peuce, 9, 1984, p. 208; nr. 4 şip. 599, fig. 4; p. 209-210, nr. 8 şi p. 601, fig. 8; idem, RMM-M,
3, 1989, p. 53-59, adaugă alte mărturi i privind cultura viţe i de vie în nordul Dobrogei romane.
123. Em. Condurachi şi colab., SCIV, l, 1950, l , p. 91, nr. 4 şi 5. Vezi şi infra., n. 158.
124. Columella, I, 11; II, 2; IV, 3, 29, 30; H. Mihăiescu, St. CI., 1, 1959, p. 94-95.
125. R. Martin, REA, LXIX, 1967, 1-2, p. 62-97, p. 79.
126. V. H. Baumann, FRD, p. 183, Dl şi pi. XL, 8; idem, RMM-M, 3, 1989, p. 55 şi fig. 6.
127. R. Etienne, Viaţa cotidianâ la Pompei, Bucureşti, 1970, p. 138.
128. Inv. 6487 MINAC (Adamclisi): 1,92 x 1,40 x 0,29m; inv. 6486 MINAC: 1,06 x 0,95 x 0,22m); ad augă
şi inv. 17938 MINAC (Fântâna Mare): 1,60 x l,04; vezi şi supra, n. 111-113 (cap. III).
129, Inv. 2571 MINAC: 1 x 0,90 x 0,24 m; V. Canarache, Muzeul de arheologie din Constanţa, 1967, p.
25-27; vezi şi inv. 21285 MINAC (fragment de teasc de marmu ră); inv. 521 (Muzeul "Callatis" Mangalia).
Pentru analogii, z. Milea, C. Luca, Pontica, 11, 1978, p. 235-240.
130. H. Mihăescu, SCIV, 1, 1950, 2, p. 200.
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Se cunosc şi în Dobrogea bucăţi de coardă de viţă de vie, de exemplu , la Histria 131
Capidavei (turnului 8, mormântul 2)132, dovadă că se producea şi aici
acel vin obişnuit, de consum (vinum) 133, păstrat în amfore şi în alte recipiente.
Din păcate, datele de care dispunem nu sunt suficiente pentru a urmări p onderea
reală a culturii viţei de v ie în Dobrogea, în sec. I-III p. Ch r. 134, cultură care trebuie să fi
diferit, în funcţie de condiţiile de r elief şi specializarea fermierilor, fiind nevoiţi, în general, să ne limităm la monumentele privind cultul d ionysiac, deosebit de numeroase
în epoca romană 135.
Evoluţia agriculturii romane este ilustra tă de gradul dezvoltării tehnice 136, problemă mai greu de ilustrat în cazul provinciilor, deoarece agronomii lati ni au înfăţişat
mai ales realizările metropolitane137, în multe privinţe exemplare.
Se mai adaugă, apoi, un aspect cunoscut în cercetarea arheologică din provincii, şi
anume, nu s-a acordat de la început atenţia cuvenită utilajului agrico1138, doar în
ultimul timp fiind evidenţiate obiectele care aparţin de acest domeniu 139.
Considerăm, aşadar, util să ne oprim asupra uneltelor agricole din sec. I-III p. Chr.,
descoperite în Dobrogea, ele demonstrând, în esenţă, pătrunderea tehnicii romane în
regiune. Chiar dacă anumite grupe, tipuri şi variante de unelte nu pot fi ilustrate,
situaţia este suplinită, oarecum, de fap tul că unele unelte nu au suferit transformări
profunde din Latene până în zilele noastre140.
şi în necropola

Revenind la muncile agricole, pe lângă mărturiile lui Ovidiu141 , aminteam mai sus
scena reprezentată pe monumentul funerar al lui C. Iulius Quadratus 142, respectiv, un
p ersonaj la arat, cu un plug simplu, fără roate, din lemn, tras de doi boi 143, scenă redată
în sem simbolic şi pe relieful sabaziac de la Fântânele144. ,
Plugul cu tracţiune animală. infăţişat în ambele t a z uri, se ştie, a mărit randamentul
şi calitatea muncii, permiţând ,~xtinderea suprafeţeior cultiva te.
Brăzda rele folosite de localnici la sfârşitul epocii Latene, de forma unor bare
masive, aplatizate,

lă ţite şi

îndoite la unul din capete, cu aspectul unei linguri cu

131. SCIV, 3, 1952, p. 248.
132. N. C heluţă-Geo rgescu, Materiale, 13, Oradea, 1979, p. 182. Vezi şi V. Canarache, Tomis (1961), p.
32; V. H. Baumann, op. cit., p. 57-58, fig. 11-12: reprezentarea viţei de vie pe bronzuri figurate descoperite la
Valea Teilor şi Rachelu; fragmente de racemus (ciorchine de strugure) apărute în zona criptei bazilicii paleocreştine de la Niculiţel.
133. V. Cristescu, Viaţa economică aDaciei romane, Piteşti, 1929, p. 55-56.
134. Al. Suceveanu, VEDR, p. 77, n. 20; p. 81 şi urm.
135. D.M.Pippidi, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 391-413.
136. M. I. Finley, Teclmical Innovation and Economic Progress in the Ancient World, în The Economic
History Review, s„Il, 18, 1965, 1, p. 29-45.
·
137. Ch. Parain, Le probleme de la diffusion reelle des progres techniques dans J'agriculture romaine,
în Sozialokonomische Verhăltnisse im alten Orient u11d im klassischen Altertum, Berlin, 1961, p. 228-236.
138. I. H. Crişan, SCIV, 11, 1960, 2, p. 285-302; idem, Studii şi comunicări, 12, Sibiu, 1965, p. 213-221.
139. J. Henning, Siidosteuropa zwischen Antike und Mittelalter. Archiiologische Beitriige zur Landwirtschaft
des I. Jahrtausends u. Z., Berlin, 1987. I. PopoviGLes outils a11tiques en fer de Serbie, Belgrad, 1988 (în sâ rbă, cu rezumat in franceză), cu numeroase referiri la uneltele descoperite pe teritoriul României (mai puţine cele din Dobrogea).
140. Ibidem, p. 293.
141. Ex Ponto, I, 8, 53-54, 57; Tristia, III, 10, 68; V, 10, 24; Columella, II, 4; XI, 2, cf. H. M ihăiescu, St. CI.,
1, 1959, p. 91-103.
142. V. Pârvan, ÎnceputurileZ, p. 79-80; ISM, V, nr. 77.
143. Z. Covacef, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 268; V. H. Baumann, op. cit., p. 55: brăzdarul era fixat direct
în grindei (buris).
.
144. Al. Suceveanu, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 572-579, fig. 8(p. 577).
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nervura mediană, terminată la celălalt capăt într-un cârlig d e fixa re, v or continua să fie
realiza te în epoca romană, adesea în asociere cu brăzdarele de tip rom a n 145.
Printre uneltele descoperite la Mo~meni (sec. II-III p. C hr.) se numără tre i brăzdare de
fier m asiv, asemă nătoare ca formă; primul vomer are vâr ful triunghiular (L= 17 cm), cu
aripile teşite, continuat de o bară ce se ataşa de talpa de lemn a plugului cu ajutorul unei
verigi*, lungimea totală a piesei fiind de 43 cm; celelalte două exemplare sunt ceva mai
mari, de 50 cm, cu tăietorul (triunghiul) de 27, respectiv, de 21 cm 146. De evid entă
tradiţie autohtonă, brăzdarele de la Moşneni ilustrează evoluţia tăietoru lu i, după fierul
de plug roman, spre o formă triunghiulară, mai lată, care-i va spori ra ndamentuJ147. Fig.

38/1-3.
Un brăzda r de fier de tip daco-roman şi altul de tip vom er s-au descoperit în
aşezarea de la Teliţa - Amza148_ Fig. 39/1-2.

Într-adevăr, brăzdarul de tip roman, triun ghiular, cu marginile îndoite în gen de
manşon, avea o eficacitate spori tă149; dintre p iesele descoperi te în Dobrogea, care

păstrează forma simetrică, amintim pe cele de la

Di11ogetia (sec. V-VI)150 şi Capidava

(sec. V III p. Chr.)151_
Coexistau, d ealtfel, mai multe tipuri de plugu ri-ara tra 152 - în funcţie d e caracteristicile solului şi de tradiţiile locali:; un fier de plug găsit la Constanţa, în să pă tura de
la Edificiul roman cu mozaic, are forma unui triungh i mult prelungit, cu nervura m ediană (lat d e 17,5 cm), con tinuat de o bară, lungi m ea totală a piesei fiind de 66 cm (fig.
39/3); exem ? larul pare a fi o varian tă locală a tipu lui de brăzdar A, a, cunoscut dintro clasificare a unelte~or romane din Serb ia 153_
Cu ţi tele d e plug, care se montau pe g rindei, înaintea fieru lui, p en tru a despica
pământuJ1 54, sunt ceva mai rare în Dobrogea, după cu m este mai greu de precizat, în
ce mă sură se folosea aici, pentru a ră turile mai adânci, plugul cu rotile (planara trum)155, dacă acesta nu es te o creaţie mai târzie.
Cum s puneam, despre cele mai însemna te lucrări agricole, arat, semănat„ săpat,
avem mărturiile lui Ovidiu: "lpse manu capulum pressi moderatus ara tri/ experiar
mota spargere semen humo/ Nec dubi tem longis purgare ligonib11s herbas ... " 156, dacă
145. I. H.

Crişa n,

op. cit., p. 298; I. Glodariu, M. Câmpeanu, SCIV, 17, 1966, 1, p. 19-31.

la unul din exemplarele de la Moşnen i.
146. Em. Condurnchi şi colab., SCIV, 1, 1950, 1, p. 91, nr. 6-8 (sec. 11-Jll e. n.); V. Canarache, SCIV, 1,
· 1950, 2, p. 100-102, fig. 16 (sec. Ie. n. ?). În colecţia MINAC, inv. 16806, se păstrează un vom er asem ă n ă tor,
provenit de la Capidava (? ined it) şi alte câteva piese ach iziţionate în ultima vreme.
147. I. Glodariu, E. Jaroslavschi, op. cit., p. 62; I. Popovic op. cit., p. 99-104, pi. XVIll, 1; XIX, 3; XXXV,
5; XL VII, 3; XL VIII, 3.
148. V.H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dumlrii, p. 46, 86, nr. 48-49, pi. XIX, 3 ş i 4 şi
pi. XXXVI, 1 şi 2.
149. I. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gylai, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 208, fig. 3, 1 şi 21, 5; p. 221, n. 4 şi 5; l.H.
Crişa n, op. cit., p. 291-292. V. Canarache, op. cit., p. 99, fig. 14. I. Stîngă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p. CJ1r., Bucureşti, 1998, p. 55 şi pi. LVll/ 1.
150. Gh. Şte fan şi colab., SCJV, 4, 1953, 1-2, p. 257-258, fig. 20.
151. Gr. Florescu, Capida va, p. 233, fig. 117, 1.
152. Cato, Deagric., 135, 2; Plinius, Na t. Just., XVIII, 171-173; Dacia, N.S., 14, 1970, p. 229.
153. lnv. 6499 MINAC; I. Popovi<; op. cit.
154. I. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, op. cit., p. 208, nr. 2 şi fig. 4/1 ; 21/3 (Dacia); I. PopoviC: op. cit.,
p. 104-106; pi. XIX, 4-5; XLVIII, 4; Plinius, op. cit., XVJII, 172; Servius, ad. Verg., Georg. I, 174.
155. J. Glodariu, M. Câmpeanu, op. cit., p. 2!!-29; V. Canarache, op. cit., p. 100 şi fig. 12.
156. Ex Ponto, 1, 8, 57-59; lll, 8, 6.
~

Verigă păstra tă
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ar fi să ne referim doar la r egiunea noastră, fără să intrăm în detaliile acestor munci
insistent descrise de agronomii latini şi ilustrate de uneltele s pecifice epocii romane157_
Amintim, apoi, câ teva săpăligi apărute în Dobrogea: o dolabra, la Moşneni, cu
trunchiul îngust şi cu tăişul lăţit, având deasupra găurii de fixare a cozii o muchie bine
profilată, care indică întrebuinţarea acestei părţi la spargerea bulgărilor158; posibil să
provină tot de la Moşneni* cel de a l doilea tip d e săpăligă, cu tăişul în formă de limbă
şi un tub (toc) pentru fixarea cozii159; o daltă fragmentară de fier sau săpăligă s-a găsit
în vicus-ul de la NV de Fântânele, pe un nivel de sec. II p. Chr.160; o da ltă cu
înmănuşare verticală, utilizată pentru scosul rădăcinilor, provine de la Teliţa-Amza 161_
Pentru săpat în pământul tare, atât în grădinărit, cât şi în alte treburi gospodăreşti,
se folosea cazmaua, cum este cea de la Moşneni, o pala ferrea de formă trapezoida lă,
cu latura scurtă pe partea inferioară, cu o nervură pe spate şi un tub neînchis complet
pentru coadă162 (fig. 38/6); o sa pă trapezoidală, tip ferrea ,s-a descoperit şi în aşezarea
de la Teliţa-Amza 163_
Un cosor din fier, găsit în nucleul d in sudul satului Făntânele, în nivelul I de sec. II
p. Chr., poate să fi fost folosit la curăţatul pomilor (falx arboraria) sau pentru cereale
(falx messoria) 164.
Dintre uneltele de recoltat, avem şi la Moşneni o falx messoria sau stramentaria,
seceră de fier încovoiată, cu vârful ascuţit şi mult prelungit, având la capătul d e bază
un dispozi tiv pentru fixarea mânerului 165. Un exemplar întreg de la Teliţa este d e tipul
generaliza t, cu tijă la mâner, frecvent întâlnit la geto-dacii din Muntenia, în aşezările
de tip Militari-Chilia l66; tot de la Teliţa, se cunosc doua lame de seceră (sec. IV p.
Chr.)167, care se adaugă altor exemplare descoperite în regiune, la Ulmetum 168,
Tropaeum Traiani l69 etc., utilizate, cu siguranţă, pentru recoltatul cerealelor, a
g râului, în special, metode arătate în scrierile de profil latine 170.
De la Moşneni, menţionăm, în sfârşi t, vârful unei coase lungi de fier (falx fenaria)17I, care putea avea la bază, fie limbă şi cârlig, fie manşon pentru fixarea cozii, cum
observăm la exemplarele din Dacia 172; tot în Dobrogea, la Teliţa, a fost semnalată o fal-

157. K.D. White, Agricultural Implemcn ts of the Roman World, Cambridge, 1967, passim. AL
Suceveanu, Fântânele, p. 58-75.
158. SCIV, 1, 1950, 1, p. 91, nr. 5: L=22 cm; 1. lamei = 6 cm; orificiul cozii= 3,6 cm. K.D. White, op. cit.,
p. 61-64 (dolabra); I. Popovi<; op. cit., p. 36-38, tip C, pl. II, 1 (sarculum); p. 58-59, grupa XI, tip. A, varianta
a, pl. VII, 6 (dolabra); supra, n. 123 (cap. III)
·
Lipseşte la Em. Condurachi şi . V. Canarache.
159. M. Comşa, Pontica, 13, 1980, p. 169 şip. 170, fig. 4/5.
160. Al. Suceveanu, Fântân ele, p. 16 şip. 188, d, 2 (ligo?).
161. V. H. Bâumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării, p. 46, p. 87, nr. 52, pi. XIX, 1 şi pi.
XXXVII, 3.
162. Supra, n. 146 (cap. III): L=39 cm; 1=22 cm; M. Comşa, op. cit., p. 178 şi fig. 5/3; K. D. White, op.
cit., p. 17-20 (pala ferrea).
163. V.H. Baumann, op. cit., p. 80, nr. 52 şi pi. XIX, 5 (sec. III-IV p. Chr.).
164. Al. Suceveanu, op. cit., p. 25 şi 188, d. 8.
165. SCIV, 1, 1950, 1, p. 91, nr. 1 (de la vârf la îndoitura verticalâ din dreapta cotorului, 42 cm.). K.D.
White, op. cit., p. 72-86 (falx messoria sau stramentaria ); I. Popovi<; op. cit., p. 82-86, grupa XIX.
166. Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureş ti, 1984, p. 20.
167. V.H. Baumann, FRD, p. 194, V, 1 a (L=32,5 cm; 1=3,8 cm; pl. XL, 5), 1b şic.
168. V. Pârvan, Ulmetum, II, 1, p. 308-309: pi. XXVI, fig. 2/1, 2, 5.
169. Tropaeum Traiani, I. Cetatea, fig. 166, nr. 10.35: L==21 cm; 1=7,5 cm.
170. Varro, I, 50; Columella, II, 12.
171. K. D . White, op. cit., p. 98-103 (falx fenaria ); L. Popovic, op. cit., p. 86-89.
172. I. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gylai, op. cit., p. 221, n. 10 şi 11.
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cula din fier173, iar din aşezarea de la Teliţa-Amza, un cuţit de pădure (falx silvatica),
folosit pentru defrişa rea unor terenuri împădurite174_
Uneltelor de mai sus li se adaugă, desigur, altele, precum greblele şi furciJe175,
socotind după dintele de furcă apărut în villa de la Nicu liţeJ176.
Nu avem însă ştiri despre existenţa în regiune a unor u nelte agricole mai complica te, ca grapa 177, folosită pe malul Rhinului sau seceră toa rea, în Gallia, dovezi ale dezvol tării tehnice în agricultura antică 178.
Roadele erau duse pe o a ri e pavată cu pi etriş tare (area)179; aceasta, potrivit recomandărilor lui Columella, trebuia să se afle sub ochii stăpânului sau ai intendentului
(procurator) a l unei villa, spicele fiind zdrobite cu îmblăciul (baculus)180 sau cu
copitele animalelor; în cazul exploatărilor mai avansate, se foloseau uneltele de treierat (tribulum, traha) 181, cât şi coşuri, vânturători, pentru curăţatul grâului, şi site, din
păcate neatesta te în Dobrogea.
Transportul produselor se făcea în ca re; stridentia plaustra sunt amintite de Ovidiu
printre bogăţiile "mici" de la ţară 182.
Carul cu patru roţi, ia r acestea din urmă cu câte 8 spiţe, u tilizat de geto-daci, ii
găsim reprezentat pe patru metope ale monumentului triumfal de la Adamclisi, 9, 35,
36 şi 37183.
Vehiculele de dimens iuni nu prea mari, folosite pentru transportul unor persoane
(ă:µaţ,a, plaustrum )184, dar şi a unor produse de comercializat, sunt figurate pe trei
monumente iunerare d e Ia Tomis şi diri împ rejurimi, din sec. II-III p. Chr.; ne referim
la stela lui Aurelius Sozomenos, fiul lui Zotichos din Bizanţ, proba bil n egustor ambula nt (K6:nriAos = merca tor), care transpor':a cu propriile sale mijloace mărfurile destinate schimbulu~185; p e piatra funerară pusă de Nainwv D.EKE[36:Aov, negustor sau, mai
degrabă, agricl!!tor, este înfăţişată în rel ief familia sa transp ortat{ într-un car tras de
doi boi186(fig . 14/2); în sfârşit, pe stela l ui Vibius Severns, speculator pontic, aflat în
serv iciul de informaţii al armatei (aparţinând trupelor pretoriene) este redată o căruţă
tra să de un cal (?)187, reprezentare ca re stă în legătură cu activitatea sa. Fig. 11 /2.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
317; J.

V.H. Baumann, FRD, p. 194, V, 1d.
Idem, Aşezări rurale antice în z ona gurilor Dunării, p. 46, p. 87, nr. 51, pi. XIX, 6 şi XXXVII, l.
I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 66-67.
V.H. Baumann, FRD, p. 172, nr. 124: L= aprox. 26 cm; gr.=0,6 cm; tehnica: forjare.
Varro, I, 29; Columella, II, 12, l.
M. Renard, Teclrnique et agriculture en pays trevir et remois, Latomus, 18, 1959, 1, p. 94-104; 2, p.
Kolendo, Pourquoi la moissenneuse antique etait-elle utilisee seulment en Gau/e, în
Sozialokonomische, p. 187-190; A. Deman, Materiaux et reflections pour servir a une etude du developpe-

ment et sousdeveloppement dans Ies provinces de J'Empire Romain, în Aufs tieg und Niedergang der romischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, II, 3, Berlin, 1975, p. 9-10, n. 14

(bibliografia).
179. Columella, I, 6.
180. I. Glodariu, E. laroslavschi, op. cit., p. 74-75 şi fig. 35/1-2.
182. Collumela, li, 20; Varro, I, 53, cf. H. M ihăiescu, St. CI., I, 1959, p. 94.
182. Ovidius, Tristia, III, 10, 59.
183. Cr. Tocilescu, O. Benndorf, G. Niemann, Monumentul de la Adamclisi: Tropaeum Traian i, Viena,
1895.
184. Daremberg-Saglio, DA, IV, 1, p. 504-506; V, p. 667-669.
185. V. Părvan, Începuturile2, p. 99; ISM, II, nr. 257; O. Bounegru, St. CI., 21, 1983, p. 61, n. 21 (cu rezerve privind această interpretare).
186. M. Bărbul escu, Thraco-Dacica, 11, 1990, 1-2, p. 5-9.
187. Th. Sauciuc-Săveanu, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 205-213; ISM, II, nr. 327.
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Imagini d e care întâlnim şi pe u nele moned e tomitane188, după cum piesele unui car
d e luptă au fos t găsite în tr-un turnul la 2 Mai189 şi câteva piese ornamentale de la un
asemenea vehicul la Teliţa 190, întregind tabloul mijloacelor de transport d in reg iune191,
compus, după cum am văzut, din vehicule de diferite tipuri şi cu destinaţii diverse.
Revenind la transportu l produselor agricole, constatăm, dealtfel, folosirea unor
care mai grele, cum este cel reprezentat pe un monument votiv de la Beroe, carul, probabil, cu două roţi (cea redată pe placă a re şase spi ţe), vehicul tras de doi boi192.
Se cunosc, apoi, numeroase instrumente pentru prelucrarea produselor, care
cuprind, în general, două elemente cu funcţii tehnologice diferite, constituite într-un
tot funcţionaJ193 şi anume, cele suport, mortarium 194 şi meta, şi cele din partea superioară, mobile, pistilJum l95 şi catiJJus. Obiectele, provenite, mai a les, din descoperiri
întâmplătoare, sunt m ai greu de încadrat cronologic, deoa rece au o utilizare îndelungată (fi g. 39/4-5); într-adevăr, numărul exemplarelor găsite în săpături sistematice,
precum cele din nucleul din sudul sa tului Fâ ntânele196 sau cele d e la Teliţa-Amza197 şi
în alte câteva s ituri, este extrem de r edus.
Putem vorbi deci de mecanisme modeste, care nu puteau satisface d ecât necesarul
unei colectivităţi mici 198, dovadă num eroasele pietre de râşniţă apărute199 în aşeză rile
rurale, de exemplu, cele de la Bugeac200, Ivrinezu Mic201, Doroba n ţu202, Hârşova - "La
moa ră"203, Teliţa - Amza204, în villa de la Niculiţel205, în ferma romană mică de h
Camena şi în alte locuri206; se adaugă, d e asemenea, unele mortaria, cum sunt ce:e
d escoperite la Poarta Albă, pe ma lul de s ud-vest al lacului Siutghiol şi în alte
aşeză ri207.

188. B. Pick - K. Regling, li, 1, 1910, nr. 2732 (Pertinax) ş i alţi împăraţi, vezi AL Suceveanu, VEDR, p.
88, n. 129.
189. N. Harţuche, Apulum, 6, 1967, p. 231-257 (biga).
190. A Rădulescu, Pontica, 4, 1971, p. 273-287.
191. V.H . Baumann, FRD, p. 194-195, VI, a-i (sec. IV p. Chr.): p iese de harnaşame n t (apăru te si în alte
locuri d in Dobrogea).
192. I. T. Dragomir, SCIV, 13, 1962, p. 421-429, nr. 2; JSM, V, nr. 133.
193. Folosirea îndelunga tă a acestor instrumente şi forma adeseori nesch i mb~tă îngreuia ză data rea lor.
194. C.C. Pe':olescu, Pontica, 17, 1984, p. 67-75; Al. Avram, CCDJ, 1986, p. 16;,-165. lnv. 5646, 5649, 5650,
5655, 5657, 5908, 5964, 5965, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 14546, 15013 etc., morti1ria ("pive", "mojare"), din
pia tră şi ma rmură, mai rar din ceram ică, afl ate în colecţia MINAC (inedite). AC Suceveanu, Fantâncle, p. 186,
nr. 14 (punctul TJ din nucleul din sud).
195. lnv. 5474 (Histrfa), 6490, 8319 (Tomis) MINAC (ined ite).
196. Al. Su ceveanu, op. cit., catalog c., p . 186, nr. 15 (punctul a, sec. III p. C hr.).
197. V.H. Baumann, Aşezări rurale an tice în zona g urilor Dunării, p. 88, nr. 71 (mortarium de m armură, sec. 1-11 p . Chr.) şi p. 108, nr. 107 (mortarium ceramic, fragment, sec. 11-111 p. Chr.). Vezi ş i infra., n.

204.
198. Ovidiu s, Ex Ponto, Ill, 8, 11.
199. MINAC inv.: 2559-2562, 4249, 5634 etc. I. Micu, Călă uza, p. 13 şi u rm.: nr. 52-53, 74-76 şi 122;
Ma teriale, 4, 1957, p. 13; V. Canarache, Tomis (1961), p . 31-32 etc.
200. C. Scorpan, Pontica, 2, 1969, p. 54.
201. P. Haşotti, E. Mihail, Pontica, 16, 1983, p. 289, nr. 13.
202. E. Comşa, D. Popescu , SCIV, 2, 1951, 1, p. 172.
203. O. Bounegru, P. Haşotti, A Murat, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 275.
204. V. H . Baumann, op. cit., p . 25, 46.
205. Idem, FRD, p. 100, 173, E 1,2 şi pi. XL, nr. 1 şi 2 (mola; meta).
206. Numeroase alte exempla re, în gene ral, fără locul de descoperire precizat, se a fl ă în co lecţi a
MINAC.

207. În parte.i d e sud a canalului Dună re-Marea Neagră , la km. 36,500, in formaţie P. Ha şotti. Vezi ş i
supra, nota 194.
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Sporirea capacităţii de producţie s-a obţinut prin redimensionarea pietrelor, obserîn parte, şi în Dobrogea, dublată de mărirea forţei de acţiune. Putem stabili, întradevăr, două tipuri de moară, unul d e construcţie verticală, a vând catillus-ul în interior şi meta în afară, socotind după descoperirile de la Histria 208, Dunăreni (Mârleanu)
şi Capidava 209 şi un al doilea tip, mai evoluat, de construcţie orizontală (pietrele au
diametrul d e p este 0,70 m )210, ambele tipuri funcţionând cu forţă de muncă manua lă;
nu a lipsit, se pare, moara acţionată cu animalele de tracţiune211, mai puţin probabilă,
cea de apă, dacă ţinem seama d e reţeaua hidrografică, dar ş i de limitele tehnicii instrumentale şi a cercetării de noi surse de energie, observate şi în alte provincii212.
Desigur, se poate vorbi şi în Dobrogea romană, de un raport variabil între prelucrarea solului şi creşterea animalelor, ca părţi d e bază ale gospodăriei antice, de practicarea altor îndeletniciri, în s p ecial, pescuitul, vânătoarea, apicultura, dar şi de
meşteşu gurile casnice, torsul şi ţesutul, sau de cele complementare - prelucrarea
p ieilor, a lemnului, a fierului, a ceramicii, inclu siv a materialelor ceramice necesare
construcţiilor (tegulae, imbrices şi lateres cocti )213 _, dezvoltate în funcţie d e cond iţiile
naturale şi structura aşezărilor, aspecte subliniate, în suficientă măsură214, ca să ne mai
oprim asupra lor.
vată,

Relaţii

agrare

Lipsa unor date explicite în izvoa rele literare şi ep igrafice, privind relaţiile agrare
vest-pontice, înainte d e cucerirea romană, a făcut ca problemo. să fie pusă în
discuţie, numai în comparaţie cu si tuaţia d in Grecia sau lumea colonială, analizânduse, în acest sens, vechimea şi întinderea teritoriului cetă ţilor, regimul solu lui, gradul de
dezvoltare a l relaţii ,or sclavagiste215.
Se admite, astfel, p entru început, a tribuirea de loturi şefilor d e familii216, după cum
s-a presu pus existenţa unei "rezer ve" teritoriale, exploatate în folos ul colec ti v ită tii, p rin
arendare, celor lipsiţi d e drepturi cetăţeneşti, mai a les băştinaşilor; potrivit unei
învoieli de carncter public, o parte a teritoriului, în special cea d e la margine, era lăsată
în folosul localnicilor, de obicei în schimbul unui cp6po$ în produse217.
Utilizarea muncii semidependente pe domeniile agricole din Asia Mică şi regiunile
în

cetăţile

208. R.O.Maier, Apulum, 11, 1973, p. 237-257, fig. 9-10.
209. A. Rădulescu, M. Davidescu, Materiale, 5, 1959, p. 757, fig. 1/4 (Mărl ea nu); inv. 6485 MlN AC
(Capidava) : î.= 0,37; d . max. = 0,50 m.
210. R.O. Maier, op. cit., fig. 11-13.
211. Iv. lovcev, Arheologija, Sofi a, 12, 1970, 4, p. 36-40.
212. A. Dernan, op. cit., p. 11-12.
213. V.H. Baumann, op. cit., p. 46-47. Pentru dezvoltarea atelierelor meşteşugăreşti de ars materiale d e
cons trucţie din lut, în perioada romano-biza ntină, vezi şi A. Rădulescu, Pontice, 2, 1969, p . 333-351.
214. Al. Suceveanu, VEDR, p . 76-109; H. M ihă iescu, St. CI., 1, 1959, p. 91-103; V.H . Ba umann, op. cit.,
în s pecial cataloagele, cu numeroase obiecte utilizate în diverse îndeletniciri practicate în mediul rural;
idem, FRD, passim.
215. D.M. Pippidi, Contribu ţii2, p. 120-166; idem, Scythica Minora, p . 65-80. Vezi şi C. Ioniţă, Relaţii
agrare în Grecia veche, Bucureşti, 1977.
216. Em. Doruţiu-Boilă, Peuce, 2, 1971, p. 38 şi urm.; z. Petre, RlR, 20, 1981, 4, p. 599-604.
217. D.M. Pippid i, Contribuţii2, p. 129-130, n. 28 şi 34; p . 163-164.
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Pontului Euxin2·1s face plc1uzibilă exploata rea teritoriilor agrnre a le oraş:~l or vest-pontice, în epoca a utonomă, cu ajutorul populaţi ei autohto,,c, r erl u se la starea de dependenţă (ţărani liberi legaţi de propriul sat)219; în cazul D obrogei, problema "aservirii"
localnicilor ar trebu i poate nuanţa tă, în sensul constată rii unei tend in ţe de adaptare a
acestora la modul de viaţă g recesc220_
De asem enea, trebu ie avută în ved ere diferenţa în tre xwpo propriu-zisă (împărţită
în KATJpOt cetăţen ilor) şi un teri toriu mai vast din împrejurimi, domeniul de influenţă
al ora şulu i, locuit de autohtoni, nominal liberi, dar c1le căror drepturi nu s unt clc1 r d e
preciza t221 .
Se adaugă, apoi, res tul populaţiei locale d in Dobrogea, care şi-a păstrnt, până la
cucerirea romc1 nă, organiwrea veche (mici formaţiuni prestata le denumite "regate")222,
structuri sociale bazc1te pe consan cvinitc1te (genl"es), înregistrându-se şi aici o stratificare soci a l-economică, asemenea geto-dacilor de la no rd de Dună re223 şi tracilor di n
sud224_ Obştea sătească, cu formele ei specifice de proprieta te225 (la incepu t p re p onderent comună în rnport cu cea pri vată, fării să lipsească, a poi, dovezi de stratificare
socia lă)226, rămâne, probabil, o structură de ba ză22 7 , în noul sistem juridic şi economic al a gri culţurii r orna ne228_
Stc1tutul jur idic al ornşelor greceşti sa u romane determină d iferite tipuri de propri etăţi agrnre229, ia r în legătură cu natura acestora din urmă, stă evident problema
mâinii de lu cru utilizate.
Întrn:ât tipologia ju ridică a exploa tărilor agricole din Dobrogea a fost discutată pe
Jarg230 (amin ti tă, în parte, şi de noi m a i sus), dup{l cum sunt cunoscute şi fo rmele de
p roprietate asupra pământu lL i din res tul provinciei Moesia Inferior 231, consid,~răm
necesar să stăru im doar asupra câtorva aspecte.
;·n lumi na discuţiilor pri,,ind si tuaţi21 juridică a ind igenilor din imperiu232, getodacii din Dobrogea, a u fos t consideraţi fie dedilkii 233, fie peregrini 234_ Adeptii primu-

218.
30-60.
219.
220.
221.
222.

AL Suceveanu in A ctcs du

[le

Congrts lntemational de Thrncologie, li, Bu c., 1980, p . 303-304, n.

D.M. Pippidi, op. cit., p. 120-166.
A. Ş te fa n , SCIVA, 33, 1982, 2, p. 201 , n. 10, p. 202, 204-205.
Cf. AL Avram, Dacoromania, 6, 1981-1982 (1986), p. 118; idem, ISM, Ill, p. 16-17.
R. Vulpe, DJD, il, p. 31-36; AL Suceveanu, VEDR, p. 17-18 şi 34-35. Despre relaţiile Romei cu ge\ii
ş i dacii în perioada triumviratulu i ş i a lu i Augus tus, vezi V. Lica, The Coming o f Rome in the Dacian World,
p. 93-144.
223. H. Da icoviciu, Dacii, 1972, passim. l.H. Crişan , Burebis ta şi epoca s,1, Bucureşti, 1975, p. 172-204.
224. B. Gerov, Eirene, 14, Praga, 1976, p. 31-60.
225. A. Bodor, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 253-266; 8, 1957, 1-4, p. 137-148; vezi şi infra, nota 227.
226. V.H. Baumann, Aşezări rnrale antice in zona gurilor Dunării, p. 49.
227. R. Florescu, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 367-392; 8, 1957, 1-4, p. 149-163; idem, Pontica, 23, 1990, p. 104,
n . 42.

228. AL Suceveanu, VEDR, p. 34-36 şi cap. lll, passim.
229. J. Marquardt, Organisation de f'Empire Romain, I, Paris, 1889; idem, L 'organisation finnan ciere
chez fes Romains, Paris, 1888; F. De Martino, Storia delia Costituzione Romana, IV, 2, Napoli, 1965.
230. AL Suceveanu, op. cit., p. 37-109; idem, Pontica, 10, 1977, p . 97-116; idem, Fiintânele, p. 113-173.
231. B. Gerov, Zemevladenieto v rimska Trakija i Mizija (I-III v) în Godisnic, LXX ll, 2,1977, Sofia, 1980,
passim.

232. Al. Su ceveanu, în Actes d u ue Congres Intemational d e Thracologie, II, p. 302-303, n. 10-29.
233. Etn. Condurachi, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 291-292; I. I. Russu, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 75-86; R. Vulpe,
DID, li, p. 165.
234. D.M. Pippidi, Vestigia, 17, Miinchen, 1973, p. 99-114.
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lui punct d e vedere pornesc de la starea moştenită de geţi de la strămoşii lor, învinşi în
timpul lui M . Licinius Crassus (29 /28 a. C hr.), luând în considerare, totodată, deosebirea juridică şi socia lă, care se deduce d in inscripţii, între indigeni şi locuitorii oraşelor
greceşti de pe litoral, ei înşişi peregrini; se sugerează, astfel, includerea marii mase a
comunităţilor indigene in numero dediticiorum, fără a încadra aici toată populaţia
trăitoare în mediul rura l235_
Potrivit celei de a două opinii, situa ţia de dediticius, crea tă prin deditio, d esemna
un stadiu politico-social de tranziţie; odată cu organizarea provinciei Moesia, tuturor
supuşilor li s-a acordat statut legal, încetând s tarea de dediticius şi începând aceea de
peregrinus 23 6 .
În sfâ rşit, problem a este de completat cu cea privind urmările Constituţiei
Antoniniene asupra populaţiei rurale, existând, cum se ştie, o interpretare diferită a
rândului 9 al papirusului Gissen 40 I, unii istorici susţinând acordarea cetă ţeniei
romane dediticiilor237, exceptaţi doar de la păstra rea drepturilor loca]e238, alţi i, tocmai
pe baza absenţei acestora din urmă, presupun că d editiciilor le-a fost interzis accesul
la cetăţenia romană, efectele edictului lui Caracalla fiind mult mai limitate239_
Tot astfel, în privinţa regimului proprietăţii240 şi, mai ales, a sistemului de repartiţie
a terenului241 , ştirile sun t departe de a fi complete, permiţând, de cele mai multe or i,
doar observaţii formale şi nu de conţinut.
Stâlpul termina l, care marca ho tarele proprietăţii lui Ti. Cla udius Firminus, d e
lângă Ulmetum (sec. II p. Chr.), fără a indica vecin ii, ilu strează, se pa re, o primă etapă
d e constituire a unei proprietăţii din ager publicus 242_ În schimb, "fines terrae viei
Parsa] ... fines terra e viei C... cos" 243 marchează limita dintre două aşezări, cu ;Kelaşi
s tatut juridic şi cadastral, de tip roman, a le căror ogoare vor fi fos t pa rcelate
asemă nător teritoriului citadin244_
Relaţiile inter comunitare din zonă sunt oglindite doar de două inscriptii, care
reflectă conflicte teritoriale din sec. II p. Chr.; ne referim, mai întâi, la cel dintre cetatea
Ausdecensilor şi daci, aceştia din urmă fiind obliga ţi să iasă dincolo de pietrele d e

235. Al. Suceveanu, VEDR, passim, şi mai jos nota 239.
236. Em. Do ru ţiu-Boi lă, Populaţia Dobrogei in epoca romană, p. 5-6. Eadem, în Actes du 11e Congri!s
. Intemational de Thracologie, II, p. 281-287. Despre raporturile Romei cu externae gentes, deditio, vezi şi V.
Lica, op. cit., p. 25-37; 38-61 şi urm.
237. A.N. Sherwin-Withe, JRS, 63, 1973, p. 86-98.
238. W. Seston, M. Euzenna t, CRAI, 1961, p. 317-324; 1971, 3, p . 468-490. A. şi Em. Dorut i u-Boilă, St. C I.,
14, 1972, p . 179-194. D.M. Pippidi, St. CI., 18, 1979, p. 155-157.
239. Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 34, 1990, p . 245-257 (bibliog rafia problemei), fără să excludă excep ţii l e
individuale de câştigare a cetă ţeniei romane; idem, Făntânele, p. 92, n. 11.
240. R. Wiegels, Chiron, 19, 1989, p. 61-102.
241. Vezi o primă încercare la V. H. Baumann, Contribuţii la cunoaşterea sistemului de distribuire a
terenurilor rurale pe limes-ul nord-scitic, comunicare la Sesiunea "Pontica", Constanţa, 1986, cu observa ţ ii
asupra tipurilor de nuclee de locuire romană identificate în nordul Dobrogei; idem, ACRS, I!l, Tulcea, 1995,
p. 243-259; idem, lstro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 331-332 şi u rm .
242. Em. Dorutiu-Boilă, SCIV, 15, 1964, 1, p . 132, nr. 5 = ISM, V, nr. 59; vezi şi nr. 60, care conţi ne tot o
hotără re de delimitare a unui teren. C. Tibiletti, Ager publicus e suolo provinciale, în A tti del Convegno
internazionale sul tema : "I dritti localli nelle provincie romane con particolare rig uardo alle condizioni
giuridiche de suolo (Roma, 26-28 ottombre 1971 ). Problemi a ttuali di scienza e di cultura 194, Ace. Naz.
Lincei 371, Roma, 1974, p. 89 şi urm .
243. CIL, III, 124~8; ISM, I, nr. 350 (bibliografia).
244. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 168 şi _171.

https://biblioteca-digitala.ro

216

MAR IA BĂRBULESCU

hotar, stabilite de autoritatea romană, după actele cetăţii (177-178 p . Chr.)245. Dacii care
încalca u teritoriul Ausdecensilor, posibil să fi trăit intr-o devălmăşie absolută, fii nd
vorba de o ţinere "locurească", 11dică locuri izolate, schimb11te 11deseori, şi nu de zone
d e teren complet p11rcelate. Lipsa de stabi litate a a cestor "ţineri", s-ar pu te11 d a tora
exploatării terenului în sistemul m oinei sălbabce, loturile fiind lăsate să secătuiască, in
timp ce sunt defrişate sau desţelenite altele, fără să se ţină cont de drepturile căştigate
a nterior de vecini2-16.
În acest fel, se explică, în parte, număru l mare de a şezc'\ri de epocă rom a ne'\ timpurie,
unele foarte apropiate între ele, urmare, proba bil, a locuirii periodice, legate de sistemul de exploatare a solului.
În cazul de faţă, lipsa relaţiilor intercomu nitare, într-o primă etapă, poate constitui
un argument în favoarea aşeză rii dacilor de pu ţină vreme în aceste locuri, poate în timpul atacului costoboc.
Unitatea cronologică a aşezărilor şi necropolelor daco-romane d in Dob rogea, atestate, în general, între a doua jumatate a sec. Ip. Chr. şi a doua jumătate a sec. Il p.
Chr.247 (dar uneori şi ulterior) justifică, cred em, păstra rea unor astfel d e relaţii de proprietate, cel puţin intr-o primă dapă .
Deosebit de importante pentru relaţiile agrare din Scythia }'vfino r, sunt pietrele de
hotar puse intre pământu rile Messiei Pudentilla şi săten ii di n Buterida va (Mihai
Viteazu)248, termini care marchează o proprietate de dimensiuni mari sau mijlocii, în
vecină tatea unui teri tori u vican, despre ca re nu ştim da că era divizat în loturi individuale, sau, mai degrabă, păstra sistemul obştei teritoria!e249 ( vicus, se ştie, definea
d iferite tipuri de comunităţi să teşti)250.
Exercitarea în comun a proprietc'i ţii asupra pământului, în sensul existentP.i unei
ad unări a totalităţii săten ilor, c<1re proced11 la împărţirea unor loturi individuale membrilor comunităţii, di ntr-o proprietate anterior obştească, o găsim consem nate'\ pe o
inscripţie din acelaşi timp, d in Syria 251; nu ştim însă dacă împărţirea era definitivă,
dacă deţinătorii erau obligaţi la prestaţii în bani sau în natură pen tru comunit<1te, nici
cum se exercita dreptul de propri etate asupra teritoriilor propriu-zise, înai nte de d istribuirea loturilor.
Romanii nu aveau, cu siguranţă, nici un interes să desfiinţeze aceste structuri, baze
de impozite şi rezervor pentru trupele auxiliare252; contactul cu economia roma nă va
fi determ inat însă m odificări aie s tntu tului juridic al proprietăţii, inclusiv a celei comunitare (slăbită în urma unor acţiuni de delimita re)253; se p resupune dezvoltarea u nor

245. CIL, lll, 144372; D. Tudor, AUB, Ist., 1956, p. 50-57; R. Vu lpe, DID, II, p. 164-165.
246. R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 105-107, n. 47, 48, 60 şi 66, exprimă un punct de vedere potrivit
că ruia solul î şi menţine, în funcţ ie de măr imea ş i numărul aşezări lor, regimul devă lmaş,
cie i lustrănd diferit " ieşi rea din devălmăş ie". Asupra dacilor am intiţi aici, vezi suprii, n.
247. O. Bounegru, P. Haşotti, A. Murat, SCIVA, 40, 1989, 3, p . 282-283.
248. ISM, I, nr. 359 şi 360.

conflictele de hotărni

682-683 (cap. li).

249. Ibidem, p. 473.
250. A.W. va n Buren, RE, 16, 1958, 2, 2090-2094.
251. OGIS, 488, cf. D.M. Pippidi, ISM, I, p. 473; R. Florescu , op. cit., p. 108, crede că satele dacice, agrar
pastorale, cu organiza re internă devălmaşe, nu au avut recunoscu tă oficial existenţa din punct d e vedere
juridic şi cadastral; viei erau fo rm aţii d e drept roman, cu o organizare d e tip roman.
252. Al. Suceveanu, in Actes du ne Congres InternMional de Tbracologie, li, p. 307.
253. Al. Barnca, ACRS, III, Tulcea, 1995, p . 222-223.
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mici, pe care se practica o agricultură restrânsă, legată de pădure şi de alte
de mediu254.
Conflictele şi delimitările funciare efectuate în defavoarea geto-dacilor, absenţa
acestora din urmă, în general, din inscripţii, pledează p entru situaţia de inferioritate
din punct de vedere juridic şi social a celei mai mari părţi a indigenilor255, stare care a
permis utilizarea lor la muncile agricole sau de altă natură256, ca ţărani semidependenţi sau sub alte forme.
Urmare acestui fapt ar fi prezenţa a numeroase comunităţi traco-dacice în teritoriile oraşelor greceşti (la Buteridava, Arcidava, Chora Dagei, Amlaidina, Asbolodina,
Sardes ), cât şi în afara acestor teritorii, documentată, cum am văzut în repetate
rânduri, şi pe cale arheologică.
Men ţinerea unor forme de organizare a indigenilor din imperiu257 trebuie presupusă, cu atât mai mult în Dobrogea, cu cât sclavii nu au constituit forţa de ba ză în agricultură, atât înainte, cât şi după cucerirea romană258.
Într-adevăr, referind u-ne la perioada analizată, sec. I-III p. Chr., da tele sunt extrem
de sărace, r educându-se la doi villici: unul atestat la Gârli<.:iu, care făcea, probabil, parte
din serviciul vamaI259 şi celălalt la Urluia, intendent pe un lot lucrat ipotetic cu
coloni260. Se adaugă, apoi, doi rrpayµaTEuTai (actores) de pe proprietăţile unor veterani din teritoriul tomitan: unul cunoscut, Castresios, intendent al lui Iulius Fronto,
centurion primipilar261 şi altul anonim, la Ovidiu 262; îi amintim, tot astfel, pe
"M(arcus) maio(rarius) rerum " a l lui L. Pompeius Valens d e la Nistoreşti263, Flavius
Horimos, intendentu l (oiKOvoµos) al l·..ti Flavius Macedon, atestat la Târguşor264 şi pe
Valerius Nilus, actor al lui L. Valeriw; Victorinus, la Ulmetum 265.
În mod firesc, dintre liberţii atestaţi în provincie266, la origine sclavi, dar neatestaţi
astfel, unii -., or fi fost antrenaţi în agricultură, dar şi în alte sfere productive şi servicii
publice. Se adaugă, apoi, onomastica servilă267, criteriu care nu este lipsit nici el de
condiţii

254. V.H. Baumann, ibidem, p. 249, 255; idem, lstro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 232.
255. U. Laffi, Adtributio e contributio. Problemi de/ sistema politico-ammis trativo dcllo stato Romano,
Pisa, 1966, p. 73-98, precizează că gentes adtributae erau "comu nită ţi etnice ş i administrative a vând o bază
teritorială"; locuitorii aveau un statut inferior în comparaţ i e cu cel al ce tăţenilor pleno iure ai oraşului sau al
incofae consisten tes, supuşi autorităţii mag istra ţilor citadini. Pămănturile acestor comunită ţi, plasate in subseciva sau loca relicta erau delimita te per universitatem şi plăteau pentru ele un impozit ca pentnt orice pos. sesio în ager publicus sau în ager ex hostibus captus, cf. Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 34, 1990, p. 256, n. 58;
idem, Dacia, N. S., 40-42, 1996-1998, p. 383-388 (d i scuţia despre "Agrimensores Romani").
256. V. H . Bau mann, Aşezari rurale antice în zona gurilor Dunarii, p. 438-443.
257. M . Rostovtzev, SESIR, p. 281.
258. D. M. Pippidi, Con tribuţii 2, p. 120-166; DID, I, p. 197-199; Scythica Minora, p. 76-80.
259. CIL, III, 1421421 = ISM, V, nr. 116: vilicus. ·
260. CIL, III, 12463; A l. Suceveanu, Peuce, 2, 1971, p . 163, n . 54.
261. ISM, lll, nr. 289; Em. Popescu , RESEE, 8, 1970, 2, p. 320-322.
262. Insc rip ţie inedită afla tă la $coala ge ne rală nr. 2 din Ovidiu (jud. Constanţa) . Pentru
TipayµaTcVTat, vezi L. Robert, Hellenica, X, Paris, 1955, p. 82-87.
263. ISM, I, ·nr. 373, unde sunt consemnaţi şi liberţii proprieta rului ("cum libert(i)s me(i)s"). Pentru
maiorarius (=m are a renda ş), vezi şi CIL, IX, 1095, cf. Al. Suceveanu, Pontica, 10, 1977, p. 106, n . 78 şi
Fantan ele, p. 164.
264. ISM, I, nr. 374.
265. ISM, V, nr. 72.
266. ISM, II, nr. 106, 177, 196,208,244,261,276,297,306,383; ISM, V, nr. 170, 177, 189, 191,192,301 etc.
267. J. Baumgast, Die Romischen Sklavennamen, Breslau, 1936.
·
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Asemenea celor lalte provincii d in partea orientală a irnperiulu i268, sciavii n-au jucat
u n rol esenţial în agricultura Moesiei Inferior 269, aşadar, nici a Dobrogei romane270,
deşi nu trebuie să excludem prezenţa lor în număr restrâns pe d iverse proprietă ţi, de
mărime mi că ş i m ijlocie, în special, ale veteranilor.
În privinţa celei de a treia situaţii, în care îi pu tem găsi pe indigenii din Dobrogea,
aceea de coloni, ştirile rămân ipotetice.
Mai întâi, plângerea ţăranilor din Chora Dagei, considerată, pe baza analogiilor, un
exemplu tipic de avaxwpria1s ·, specifică colonilor, reflectă, poate, nemulţumirea unui
simplu sat din teritoriul histrian, provocată de obligaţiile grele cerute de întreţinerea
drumului public.
Existenţa unui saltus imperia l în regio Histriae 271 nu este pe deplin !<'\murită, deşi,
pe temeiul exem plelor din r estul Moesiei Jnferior 272 şi d in Imperiul Roman, în genernJ273, trebuie să fi funcţionat domenii imperiale şi în partea de nord a provinciei.
În sfârşit, posibil să fi apărut rela ţii de colonat pe proprietăţile de dimensiuni mai
mari din regiune, cum va fi fost cea a senatorului L. Aelius Marcianus de lângă
Tropaeum Traiani, al că rui villicus, laeheta v, a putut conduce un astfel de fundus
lu crat cu coloni, cât şi în a lte cazuri274; socotind după structura populaţiei, ponderea
în regiu re trebuie să o fi avut însă p roprietatea mică şi m ijlocie275, exploatată în alt
m od, inclusiv de că tre indigenii îns tăriţj276_
Cum se ştie, practic<? colona tului este a nterioară l egislaţiei şi ea îmbracă aspecte
vc1ric1bile, în funcţie de condiţiile locale, consuctudo etc. Re ţinem o observa ţie recentă
potrivit căreia, opţiunea pentru colonat nu s-a rea lizat din ra ţiuni economice şi chiar
procesul obiectiv de generalizare a colonatului nu a adus cu sine o sporire a
ren ta b ili tă ţii277 .
Întrucât în Dobrogea nu putem vorbi de criza economiei servile, care să fi dus la
colona t, deoarece aici nu era dezvoltat sclavajul, este mai aproape de adevăr aprecierea
că asi s tăm probabil la o trecere l entă de la adscriptio vicis (legarea de sa te) a ţăranilor
semidependen ţi, la adscriptio glebae (legarea de glie ) a colonilor clasici278, într-un
interval de timp ce depăşeşte, cu siguranţă, perioada analizată de noi.
268. M.l. Finlcy în Sla very in Classical Antiquity. Views an d Controversies, Cambrid ge, 1960, p. 53-72;
Actes du colloque 1971 sur J'esdavage, Paris, 1972; Al. Suceveanu , Fântânele, p. 85-89.
269. V. Velkov în AAPh, S. His t., Sofia, 1963, p. 33-44.
270. Al. Suceveanu, Actes du ne Congres Jnterna tional de Thracologie, p. 305, n. 61-67.
•
Supra, n . 131; n. 132-136 (cap. )I).
271. U. Kahrstcdt, Beitrăge z ur Geschichte des thrakischen Chersonessos, Baden-Baden, 1954, p. 61, n.
206. Al. Suceveanu, VEDR, p. 45, n. 154, p. 85; idem, Fântânele, p. 167.
272. B. Gerov, GodiSnik,LXXII, 2, 1977, Sofia, 1980, passim.
273. E. Kornemann, RE, Suppl, IV, 1924, col. 227-268. Fr. De Martino, op. cit., p. 892-930. Al. Suceveanu,
Fântânele, p. 77-81 (bibliografia).
274. Supra, n. 260 (cap. III). CIL, lll, 7526 = ISM, I, nr. 352 = TSM, li, nr. 371; CIL, 111, 12489 = ISM, I, nr.
373; CIL, III, 14447 = ISM, I, nr. 359 şi 360; JSM, li, nr. 249, 299 etc. Al. Suceveanu în La Dobroudja romaine,
74-116.
275. B. Gerov, op. cit. R. Vulpe, DID, II, p. 194.
276. TSM, II, nr. 138; vezi ş i nr. 227; 1.1. Russu, SCIV, 10, 1959, 1, p. 141 şi urm., nr. 4; JSM, V, nr. 128 şi
78; vezi ş i di scuţia privind ISM, V, nr. 77 etc.
277. Al. Avram, St. CI., 23, Bucureşti, 1985, p. 85-99.
278. P. Briant în Actes du colloque 1971 sur J'esclavage, Paris, 1972, p. 93-133; Al. Suceveanu, în Actes
du ne Congres lnternational de Thracologie, II, p. 304, n. 57 şi p. 306, n. 84.
p.
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Principalele activităţi productive, comerţul şi organizarea financiară din Dobrogea
în epoca romană timpurie (sec. I-III p. Chr.)279 şi târzie (sec. IV-VII p. Chr.)280, prezentate pe larg nu demult, inclusiv în privinţa teritoriilor rurale281, ne îndreptăţesc, credem, să nu ne oprim asupra lor, cu excepţia circulaţiei monetare în sate, evidenţiate
mai puţin până acum.
D esigur, observaţiile mai noi privind extra cţia şi prelucrarea pietrei282, exploatarea
minieră şi prelucrarea metalelor283, producţia cera mică284, irnporturile285, vămile286,
rela ţiile comercia le, în general287, impun, de pe acum, n ecesitatea aprofundă rii
diverselor aspecte ale vieţii economice în provincie288, inclusiv în pri vinţa ra p orturilor
în tre centrele artizanale urbane şi cele rurale, apa rţinând unor mari fermieri sa u sa telor
mai însemnate (instalaţii metalurgice, figlinae ), până la integrarea acestora în reţeaua
economică urbană , în faza romanităţii târzii289, problernă290 care depăşeşte tema
lucrării de faţă.
CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN AŞEZĂRILE RURALE
DIN DOBROGEA ROMANĂ (SEC. I-III P. CHR.)

Cercetarea se bazează pe monedele provenite din sa tele Dobrogei romane, mai ales,
cele aflate în colecţia Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa, da r şi în
a ltă parte, reunite, mai întâi, într-un prim ca talog291, urmat de un alt studiu referitor la
descoperirile din a şezările ruraJe292; s-a impus, fireşte, includerea monedelor publica te

279. Idem, VEDR, p. 110-163.
280. Al. Barnea, Viaţa economică in Dobrogea în sec. IV-VII e.n. Rez umatul tezei de doctorat, Bucureşti,
1983; idem, în La Dobroudja romaine, p . 221-266.
281 V. H . Ba uma nn, A şezări rnrale antice in zona g urilor Dunăr ii, passim , cu bogate referiri la v ia ţa
econ omi că a unor aşezări rurale din no:·dul Dobrogei : Teliţa - "Amza'", Sarichioi - '"Să rătura", Revă rsarea "Cotu l Tic hileşti", Teliţa - "Valea Morilor" (sec. I-IV p. Chr.).
282. A. Rădulescu, Pontica, 5, 1972, p. 177-200; A. Mura ru, Al. Avra m, Pontica, 16, 1983, p. 189-216; P.
Diaconu, Pontica, 13, 1980, p. 185-194; Al. Barnea, SCIV, 21, 1970, 4, p. 693 etc.
283. Em. Zah, Pontica, 4, 1971, p. 191-206; St. Olteanu, Peuce, 4, 1973-1975, p . 21-26; V.H. Bauma nn,
FRD, p. 90-92.
284. A. Rădu lescu, Dezvoltarea m eş teşugurilor în Dobrogea romană. Teză de doctorat, Cluj, 1972, voi.
I şi II, mss.; idem, Pontica, 8, 1975, p. 331-359; idem, în Actes d u rxe Congres lntema tional d'etudes sus fes
fron tieres romaines, Mama"ia, 1972, Bucureşti, 1974, p . 123-129; M. Irimia, Pontice, 1, 1968, p. 379-408; id em,
SCIVA, 39, 1988, p . 39-40. Cr. Muşe ţea nu, Dacia, N.S., 29, 1985, 1-2, p. 147-151 etc.; vezi şi infra, n. 288.
285. A. Ră dulescu , Pontica, 7, 1974, p. 317-323. O. Bouneg ru, Miinstersche Beitrăge, VII, 1988, 2, p. 7086; idem, Pontica, 21, 1988, p. 98-11 1.
286. Idem, in AIIA-laş i , 17, 1980, p. 579-583; idem, Istros, 6, 1981-1982, p . 121-132.
287. Idem, St. CI., 21, 1983, p. 59-65; K. Juglev, Godisnic, Fii. Ist., 59, 1965 (Sofia 1966), p. 189-301; idem,
Musaica, 6, 1966, p. 53-11 2 (situaţi a economică a Thraciei ş i Moesiei şi relaţiile comerciale cu Italia în sec. I-li p. Chr.).
288. Nu amintim decât importa nţa unor lucrâri privind cera mica romană din provincie, cu noscută
acum doar pe centre, vezi I. Bogd a n-Cătăniciu ş i Al. Ba rnea, în Tropaeum Traiani, I. Ceta tea, 1979, p. 177226; Al. Suceveanu, Histria, VI, Buc., 1982, p . 94-120 şi p i. 1-18; idem, Histria, X, Buca rest, 2000, passim; A.
Opaiţ, Peuce, 8, 1980, p. 291 şi urm. si p. 328-366 ( Troesmis ); idem, Aspecte ale vieţii economice din provincia Scythia (sec. IV-VI p. C11r.). Producţia ceramicii locale şi de import, Bucureşti, 1996, passim; V.H.
Baumann, Aşezări rurale antice în zona g urilor DU11ării, passim. Supra, n. 1076 (Durostorum) (cap. I)
289. Idem, ACRS, lll, Tulcea, 1995, p. 243-259.
290. Mai de curând , asupra vie ţi i economice şi sociale în sec. I-III p. Chr., AL Suceveanu, în La
Dobroudja romaine, p. 72-116.
291. M. Munteanu, R. Oc heşeanu, Pontica, 8, 1975, p. 175-212.
292. M. B ă rbu l escu, R. Oche şeanu, Pontica, 23, 1990, p . 225-265.
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în u ltimul deceniu, mai ales, cele provenite din cercetări sistematice293, care permit
observaţii asupra u n or sate sau teritorii 294, dar şi cele din periegeze sau p iese aflate în
diverse colecţii295, ilustrative pentru circulaţia monetară în lumea rurală în perioada
Principatului.
În capitolul I al lucrărilor noastre, discutând an samblu l aşezărilor, am amin tit
descop er irile monetare doar ca repere ci;_onologice296, aici urmând a le analiza, în special, pen tru semnificaţia lor economică. In sinteză lotul s tudia t de monede se prezintă
astfel:
I. MONEDE IMPERIALE ROMANE
ETAPA I (14 p. Chr.-96 p. Chr.)
N r.
crt.
I.
1.

Emitentul

Punctul

Nominal

Augustus sau Tiberius
Bugeac - Valea lui
Marinciu

AE

Enisala
Slava Rusă
Teliţa -Amza
Valu lui Traian

As
As
As
As

Bugeac
Bugeac - Valea lui
Marinciu
Izvoarele (iud. Tulcea)

As

Haffcearca
Lespezi
Tari verde

Dup ondius
As
Sestertius

Teliţa

As

Tiberius I

II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.

3.
IV.
1.
2.
3.
IV. bis
1.
V.
1.
VI.
1.
2.

3.
4.
5.

Total

Claudius

1
4

3

AE
As

Nero

3

Dinastia IuliaClau dia
- Amza

1

Otho
Sălcioara

Denarius

Cumpăna

Dena rius
Dena rius
Sestertius
AE
Denarius

Vespasianus
Darabani
Eforie Sud
Gura Canliei
Sălcioara

1
8+x

293. V.H.Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării, p . 109-110, nr. 2-14, p . 119, nr. 44-46
etc.

294. Asupra teritoriului h istrian, Gh. Poenaru Bordea la A). Suceveanu, Făntânele, p. 191-216.
295. Prezentate, în general, în cronicile numismatice din revistele Pontica, Peuce, Dacia şi în alte pub licaţii

d e profil; vezi, în acest sens, analiza descoperirilor de la Niculiţel de că tre Gh. Poenaru Bordea, P. I.
Dicu, BSNR, 88-89, 1994-1995, nr. 142-143, p. 33-64. Am introdus, în statistica întocmită , şi unele monede
ined ite precizate suficient, totalul m onedelor analizate fiind de 383, din care 83 exemplare de argint şi 3.00
de bronz; am semnalat, doar, fără a le lua în calculul numeric, monedele nesigure notate cu X.
296. În cap. I se regăseşte bibliografia p rivind descoperirile monetare din sate, de aceea nu am considerat necesar să o menţionăm în tabelele de faţă .
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Nr .
crt.
6.
7.
8.
VII.
1.
2.
VIII.
1.
2.

Emitentul
Vespasianus

Punctul
.

Teliţa

Nominal

- Amza
- Valea Morilor
Veteranu
Tâwusor - Adam

As
AE
Denarius

Lespezi
Pecinea2:a

As
Denarius

M . Kogălniceanu
Niculiţel - villa rustica

Dupondius
As

Teli ţa

221
Total

X

Titus

2

Domitianus

2

ETA PA A II-A (96 p . Chr. -192 p . Chr.)

I.

Nerva
1.
2.

de Jos
Gura Canliei
Niculitel - villa rustica

.____L

II.

3
Dunavăţul

Sestertius
Sestertius
As
28 + X

Traianus
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A gigea

Denarius
Albeşti
Denarius
Babadag
Sester tius
Bărăganu
AE
Canlia
Dupondius
Canlia
As
Cogealac
Sestertiu~,
Ciucurova
Dupondic1s
Dorobanţu (j. Tulcea)
Sestertius
Horia
Sestertius
M. Kogălniceanu
Dupond ius
M. Kogălniceanu (j. Tulcea) Dupondius
Medgidia
Sestertius
Năvodari
As
Năvodari
As
Niculiţel
Dupondius
Niculiţel-Grădina Mă năstirii
Denarius
P ecineaga
Dupondius
Peceneaga (jud. Tulcea) Sestertius
Piatra
Sestertius
Sălcioara
Dupondius
Sin oe
Sestertius
Sin oe
AE
G-ral Scărişoreanu
Sestertius
Teliţa - Amza
AE
Târguşor-Punctul Urs
Sestertius
Grădina
AE
Ulmetum (Pantelimonul de Sus) Sestertius
Enisala
X
Târguşor

X

Siminoc

X
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Nr.
crt.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emitentu l

Punctul

Had rianus

Nic u liţel

P ecineaga

10.

Sarich1oi-Sără tura

Tari verde
Teliţa-Am za
Târguşor

Ester

Simhoc
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Total
13 + X

Babadag
Bugeac-Valea lui Marinciu
Calica
Cheia
Enisala
Jurilovca
Nalbant

11.
12.
13.
IV.

Nominal

Sestertius
AE
Sestertiu s
Sestertius
Denarius
Sestertius
As
Denarius
Sestertius
AE
Sestertius
Denarius
As
X

A ntoninus Pius

21 +
Babadag
Babadag
Babadag
Camena
Cângu

şi

îm prejurimi

Cumpăna

Enisala
Grădina
G rădi na

10.

Mihail

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Negreşti

Kogălniceanu

Nicu li ţel
Pecineaga
Peci neaga
Pecineaga
Slava Rusă
Şipote
Târguşor
Târguşor-Ester
Teliţa-Amza
Teliţa-Amza
Teliţa-Valea

Morilor

Sestertius
Dupondiu'
Sestertius
Denariu s
AE
As
As
Sestertius
Sestertius
Sestertius
Denarius
Denarius
Sestertius
As
Dupondiu:
Sestertius
AE
Denarius
Du pond im
Sestertius
AE
X

Hârşova-La moară

X

Izvorul Mare
Siminoc

X
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Nr.
crt.
V.
1.

Emitentul

Punctul

Canlia
Canlia
Ceamurlia de Jos
Cerna
Pecineaga
Peci neaga
Niculiţel - viJJa
Niculiţel - villa
Niculiţel - villa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denarius
Denarius
Sestertius
As

Babadag
Pecinea2:a

As
Denarius

Canlia
Castelu
Ivrinezu Mic
Niculiţel - villa
Niculiţel - villa
Tasa ul

Denarius
Sestertius
AE
Sestertius
AE
As
Denarius
AE
Denarius

9

'·

,..

:) .

..

Târguşor
Teliţa-Amza

Telita-Valea Morilor
Commodus

4

Cogealac
Pecineaga

2.
3.

4.

Târguşor-NE Ester
Târgusor-NE Ester

Denarius
Denarius
Denarius
Denarius

Camena
Telita-Amza

Denarius
Denarius

Niculiţel-viJJa

AE

Limanu
Tariverde

Denarius

Niculiţel

AE

Sarinasuf
Slava Rusă

X
X

Lucilla
1.
2.

X. bis
1.
XI.

2

Faustina sau Lucilla

1
1+

Crispina

1.

XI. bi~
1.

Impăraţii

'

2

4.

X.

Gura Canliei
Gura Canliei
Pecineaga
PecineaD"a

Faustina II

2.
3.

6.
7.
8.
9.
IX.
1.

X

Nou

Lucius Verus

1.

I

Fă2:ăra sul

X

4

1.
2.

VII.I.

Niculiţel
Teliţa - Amza
Teliţa - Amza

Sestertius
Dupondius
Denarius
Sestertius
As
Dupondius
Denarius
As
As; dupondius?
As
AE
AE

Marcus Aurelius

1.
2.
3.
4.

VII.

Total
12 +

Faushna I

2.
3.

VI.

Nominal

223

X

X

Antonini

1+x
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ETAPA A III-A (193 p. Chr. - 235 p. Chr.)

I.

Pertinax
1.

II.

Babada2: si îmnreiurimi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
l.
2.

Niculiţel
Niculiţel
Niculiţel

Niculiţel
Niculi ţel
Niculiţel

4.
IV.
1.

4
Bugeac
Niculi ţel
Niculiţel

- villa
- villa

Niculitel

Denarius
Denarius
Denarius
Denarius

Caracalla

2+x

Peci neaga
Pecineaga
Tari verd e

Denarius
Denarius

Dumbrăveni

Denarius

P eci neaga
Vadu
Vadu

Denarius
Denarius
Denarius

Mihail Kogălniceanu
Slava Cercheză

Denarius
Denarius
Denarius

X

Plautilla

1.
VI.

3.
VII.

3

Iulia Maesa

l.
2.

3.
VUI.
1.
2.
3.

1

Elagabalus

l.
2.

3
Sarichioi-Să rătura

Severus Alexander

6+x
Niculiţel
Niculiţel

4.

Pecineaga
Plopeni

5.
6.

Teliţa-Izvorul

IX.

1
8

Denarius
Denarius
Denarius
Denarius
Denarius
Denarius
Denarius
Denarius

Iulia Domna

2.

V.

- villa
- villa
- villa

Pietreni
Topraisar

3.

-

AE

Septimius Severus

Teliţa-Amza

Maicilor

Denarius
Denarius
Denarius
AE-AR
Den. suberat
AE-AR

Tari verde

X

Ceamurlia de Sus
Camena - villa

X

Împăraţii Severi

X
X

ETAPA A IV-A (235 p. Chr. - 270 p. Chr.)
Gordianus III

I.
1i .

3
Făurei-Băneasa

2.

Pietreni

3.

Târguşor

- NE Ester

https://biblioteca-digitala.ro

Antoninianus
Antoninianus
Antoninianus

VIAŢA RURA L Ă ÎN DO BROGEA ROMANĂ (SEC. I · III P. CHR .)

II.

22 5

Philippus I

3

l.

Niculiţel

2.

Peci neaga
Topraisar

Anton inian us
An toninianus
Antoninianus

Niculitcl - villa

Antoninianus

Pecineaga
Peci neaga

Antoninianus
Anton inianus

Pecineaga

Antoninia nus

Niculiţel-G ră dina

Antoninia nus

Pecinea2:a

Antoninianus

Ciucurovc1

Antoninianus

Pecinec1gc1
Pecineagc1
Peci nea ga
Peci neaga
Pecinc;i ,,.a

Antoninianus
Antoninic1nus
Antoninianus
Antoninianus
Antoninianus

Peci neaga
Peci neaga
f ecineaga
F'ecineaga

A..1toninianus
Antoninianus
Antoninianus
An toninianus

Pecineaga

An toninianu s

Plopeni
Lazu

AE-AR
A ntoninianus

3.

lll .

Philippus II

1

1.

IV.

O tacilla

2

1.

2.
V.

Traianus Decius

1

l.

VI.

Hostilianus

1

1.

VII.
1.

vm.

Trebonianus
Gallus
Volusianus

1
1

1.

IX.

Valerianus I

5

1.

2.
3.

4.

5.
X.

Gallie nus

4

1.

2.
3.
4.
XI.

Salonina

1

l.

XII.

'

Claudius II

2

l.

2.

CENTRALIZATOR MONEDE ROMANE
ETAPA I
Localită ţi cu monede p recizate
Monede
Argint
Bronz
Neprecizat

ETAPA a Jl-a

20
25
6

ETAPA a III-a ETAPA a IV-a

53

101·
25
76

19
X

15
28
27

11

25
25

-

1

X

X

NOMINALE
ETAPA
AS
Dupondius
Sestertius

I

a II-a a lll-a a IV-a

I

a II-a

a Ill-a a IV-a

16
12

-

-

Denariu s

6

25

27

2

-

Anton inianu s

-

-

-

2

32

-

-

Neprecizat

11
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II. MONEDE IMPERIALE GRECEŞTI DESCOPERITE ÎN AŞEZARILE
RURALE DIN DOBROGEA

I SARMATIA
Tyras
1. Iulia Domna

Peci neaga
Pecineaga

2. Severus Alexander

II MOESIA SUPERIOR
Viminacium
1. Philippus I
2. Philippus II

Pecineaga
Pecineaga

III MOESIA INFERIOR
Callatis
1. Fără
2. Fără
3. Fără
4. Fără
5. Fără
6. Fără

cap de împărat
cap de împărat
cap de împărat
cap de împărat
cap de împărat
cap d e împărat
7.Fără cap de împărat
8. Fără cap de împărat
9.Fără cap de împărat
10. Fără cap de împărat
11. Fără cap d~ împărat
12. Fără cap de împărat
13. Fără cap de împărat
14. Fără cap d e împă rat
15. Fără cap de împărat
16. Fără cap de împărat
17. Nero
18. Marcus Aurelius
19. Faustina II
20. Commodus
21. Commodus
22. Lucilla
23. Septimius Severus
24. Septimius Severus
25. Septimius Severus
26. Septimius Severus
27. Septimius Severus
28. Septimius Severus
29. Iulia Domna
30. Caracalla
31. Caracalla
32. Severus Alexander
33. Severus Alexander
34. Gordianus III

Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecin,!aga
Pecineaga
Peci neaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Peci neaga
Pecineaga
Peci neaga
Topraisar
Pecineaga
Pecineaga
Topraisar
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Peci neaga
Peci neaga
Limanu
Limanu
Limanu
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
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35. Gord ianus III
36. Gordianus III
37. Gord ianus III
38. Philippus I
39. Philippus I
40. Philip pus I
41. Philippus I
42. Otacila
43. Philippus II
44. P hilippus II

227

Pecineaga
Pecineaga
Cerna
Pecineaga
Pecin eaga
Pecineaga
Peci neaga
Peci neaga
Pecineaga
Pecineaga

Histria
1.Fără cap d e împărat
2. Antoninus Pius
3.Commodus
4.Com modus
5.Crispina
6. Septimius Severus
7.Septimius Severus
8. Septimius Severus
9.Septimius Severus
10. Septimius Severus
11. Septimius Severus
12. Septimiu s Severus
13. lu lia Domna
14. Iulia Domna
15. Cara ca lla
16. Caracal la
17. Caracalla
18. Caracnlla
19.Ca racalla
20. Geta
21. Elagaba lus
22. Elagabalus
23. Severus Alexander
24. Severus Alexander
25. Severus Alexander
26. Severus Alexander
27. Iu lia Mammaea
28. Iu lia Mammaea
29. Iulia Mammaea
30. Iulia Mammaea
31. Gord ianu s III
32. Gordianus Ul şi
Tranquillina
33. Gordianus III şi
Tranquillina
34. Gordianus III ş i
Tranquillina
35. Gordianus III şi
Tranquilli-na

Babadag - împrejurimi
Nicul iţel - Valea lui Coandă
Babadag
Sin oe
Tariverde
Cerna
N i culi ţel
Ni c:u li ţel

Ul-netum
Beidaud
Vistierna
Tel iţa - Amza
Niculiţel

Fân tânele
Fânt..\.nele
Sino~
Năvodari - Capul Midia
Slava Cercheză
Slava Cerch eză
Capaclia - villa rustica
Pecineaga
Teliţa - Amza
Slava Cercheză
Slava Rusă
Şiriu
Teliţa

Tari verde
Tari verd e
Fântânele
N icul i ţel - villa
Vadu
Topraisar
Camena - villa
Valea N u carilor
Revărsarea
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36. Tranquillina

Vadu
Cheia

Neprecizată

Marcianopolis
Cotu Văii
Pietreni
Teliţa - Livada Maicilor

1.Commodus
2. Septimius Severus
3. Septimius Severus şi
Iulia Domna
4. Caracalla Caesar
5. Caracalla şi Geta
6. Caraca Ila şi Geta
7. Caracalla şi Geta
8.Geta
9.Macrinus şi Diadumenianus
10. Macrinus şi Diadumenianus
11. Elagabalus
12. Elagabalus
13. Elagabalus
14. Elagabalus şi Iulia Maesa
15. Elagabalus şi Iulia Soaemis
16.Severus Alexander
17. Severus Alexander
18. Severus Alexander şi
Iulia Mamae&.
19. Gordianus II1
20. Gordianus III şi Sarapis
21. Philippus II şi Sarapis

Niculiţel - villa
Pecineaga
Dumbrăveni

Nifon
- Amza
Pecineaga
2 Mai/ Vama Veche
Pietreni
Mihail Kogălniceanu
Nicu liţei
Teliţa

Albeşti

Peci neaga
Pecineaga
Peci neaga
PEcineaga
Runcu
Pecineaga
Pecineaga

Nicopolis ad Jstrum
1. Septimius Severus
2. Septimius Severus, Nicopolis?
3. Septimius Severus
4. Septimius Severus
6. Septimius Severus
7.Caracalla
8.Geta
9. Diadumenianus
10. Elagabalus
11. Elagabalus
12. Elagabalus

Canlia
Teliţa - Valea Morilor
Cerna
Niculiţel - Grădina
Niculiţel

Pecineaga
Niculiţel - villa
Turda
Niculiţel

Niculiţel
Teliţa - Amza

Dionysopolis
Sălcioara

1. Gordianus lII

Odessos
1. Elagabalus
2. Elagabalus
3. Gordianus IlI şi 8eos MEyas
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Tomis
l.Fără cap de împă rat
2. Domitianus
3. T oµos iipws
4.Nerva
5. Hadrianus
6.Antoninus Pius
7. Antoninus Pius
8. An toninus Pius
9.Marcus Aurelius Caesar
10. Marcus Aurelius
11. Marcus Aurelius
12. Marcus Aurelius
13. Commodus
14. Commodus
15. Commodu s
16. Pertina x
17. Septimius Severus
18. Iulia Domna
19. Iulia 8omna
20. Calacalla
21. Caracalla
22. Caracalla
23. Caracalla
24. Caracalla
25. Caracalla
26. Caracalla
27. Geta
28.Geta
29 Geta
30.Geta
31. Geta
32. Geta
33.Geta
34. Elagabalus
35. Elagabalus
36. Elagabalus
37. Iulia Cornelia Paula
38. Severus Alexander
39. Severus A lexander
40. Severus Alexander
41. Severus Alexander
42. Severus Alexander
43. Severus Alexa nder
44. Severus Alexander
45. Severus Alexander
46. Maximinus
47.Maximus
48. Gordianu s III
49. Gordianus III

Bărăganu

Pecineaga
Pecineaga
Valu lui Traian
Lespezi
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Fântânele
Pecineaga
Peci neaga
Palazu Mare
Pecineaga
Pecineaga
Topraisar
Vadu
Palazu Mare
Peclneaga
Baia
Eforie Sud
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Peci neaga
Vadu
Valu lui Traian
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Săcele
Târguşor

- Pun ctul Urs

Ulmetum
Schitu
Năvodari

Pecineaga
Topraisar
Pecineaga
Eforie Sud
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Pecineaga
Valea Seacă Medeea
Pietreni
Corbu de Jos
Med eea
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50. Gordianus III
51. Cordianus III
52. Gordianus III, m edalion de bronz
53. Gordianus III şi Tranquillina
54. Gordianus III şi Tranquillina
55. Gordianus III şi Tranquillina
56. Tranquillina
Tomis, sec. III

Pecineaga
Vadu
Niculiţel

Pecineaga
Pecineaga
Ulmetum
Pecineaga
Ră zoarele

IV THRACIA
Anchialus
1. Antoninus Pius

Pecineaga

Messembria
1. Gordianus III
2. Gordianus III

şi
şi

Tranquillina
Tranquillina

Pecineaga
Pecineaga

Philippopolis
1. Septimius Severus
2. Elagabalus

Kogă lniceanu
Niculiţel - villa

Mihail

V MACEDONIA
Diurn
1. Sabnina

Babadag

VI BOSPOR
1. Sauromates

H oria

VII BITHYNIA
Nicaea
1. Commodus

Nicu li ţel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slava

Caracalla
Geta Caesar
Geta
Severus Alexander
Severus Alexander
Severus Alexander
Maximus Caesar

Cercheză

Niculiţel

Niculiţel

- villa
- villa

Agigea
Canlia
Vadu
Teliţa - villa "La Pod"

Nicomedia
Teliţa - Amza
Mihail Kogălniceanu
Teliţa - villa "La Pod"

1. Septimius Severus
2. Geta
3. Gordianus III
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VIII TROAS
Alexandria Troas
1. Gallienus

Lim anu

IX PAMPHYLIA
Aspendus
Şipote

1. Macrinus

X CAPPADOCIA
Caesarea
1. Gord ianus III

Vadu

XI LYCAONIA
Tarsus
1.

Fără

cap d e împărat (ante 11 7)

B2i'o adag

Xll AEGYPTUS
Alexandria
1. Gordianus III

Babadag ?i împrejurimi

MONEDE IMPERIALE

GRECEŞTI

NEPRECIZATE

1. Septimius Severu s
2. Septimius Severus ?
3. Septimius Severus
4. Maximus Caesar, CM
Coloniale sec. III

- viJ1a
Nicu li ţel
Sarichioi - Sără tu ra
Niculiţel - villa
Teli ţa - Valea Morilor
N i culi ţel

ETAPA I
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

4. bis
5.
6.
7.

8.
9.

Emiten tul

Romane

Augustus sau Tiberius
Tiberius I
Clau dius I
Nero
Dinastia Iulia-Clau dia
Otho
Vespasianus
Titus
Domitianus
Fără cap de împăr at
Total

Callatis

Tomis

1
4
3
4
1
1

1

4
3
3
1
1

1

8+x

8+x
2
2

25

Total

1
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ETAPA A II-A

-~

oo...

........

Emitentul

u

...:

z

(l)

C

ro

E
o

~

o

.~
~
ro

2

Traianus

28+x

3.

Hadrianus

13+x

4.

Anfoninus Pius

21+x

5.

Faustina

12+x

6.

Marcus Aurelius

4

7.

Lucius Verus

2

8.

Faustina Il

9

1

9.

Commodus

4

2

10.

Lucilla

2

1

10. bis

Faustma II sau

11.bis

3

l+x

Împ2:raţii Antonini

l+x

Fără

13.

Toµo) iipw)

14.

Sau romates I

cap de împărat

Total

·o....

E-<

~

o

ro

ro

-~

-5C
<C

....
o
o...
o
<J)

co

ro
(l)
ro

u

z

<J)

;::l

...ro

<J)

E-<

-1:::o

E-<

4
28+x

1
1

14+x
1

3

26+x
12+x

1

4

9

2
10
2

3

1

13

1

3

1

Crispina

12.

<J)

-~E

<J)

2

1

Nerva

11 .

....,

u ::2

1.

Lucilla

.~
....

I::

1
1

-

2+x
l+x

16

1

1

1

1

1
101+x 21

5

13

18

1
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o-~o. -~

....
u

<l)

Emiten tul

~

C:

ro

z

E

o

i::,::

1.

Pertinax

1

2.

Septimius Severus

8

3.

Septimius Severus şi

-~

-~

oo...

Cfl

o ro
g oo... oCfl Cfl P.~
u)
Cfl
Cfl
ro .!2 ·c: -~ uo u) ·g 5 ro
V
vi
"O
>.. ce
o E--<o :.2
E--< u i
~
P...

..

Cil

C"C

C"C

"O
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Cfl

::i

<li

"Ci

ou

u)

E

C:

o...
Cfl

zz<

z

2
Cil

N

·o
u)

z

2

1
6

7

1

1

6

~

...o... E--<o

u)

1

1

3

1

34
1

Iulia Domna
4.

Iulia Domna

5.

Caracalla

2+x

6.

Plau tilla

1

7.

Caracalla

8.

Geta

9.

Macrinus

10.

şi

4

1

1

2

2

5

2
1

1

10

7

1

19+x
1

Geta

3

3

1

~

1

7

1

2

1

13

1

Macrinus şi

2

1

2

Diadumenianus
11.

Diadumenianus

12.

Elagabalus

13. Elagabalus

1
3

2

3

3

1
2

3

1

17

şi

1

1

şi

1

1

Iulia Maesa
14.

Elagabalus

Iul. Soaemis
15.

Iul. Cornelia Paula

16.

Iulia Maesa

17.

Severus Alexand er

18. Severus Alexander
Iulia Mammaea
19.

Iulia Mammaea

20.

Împăraţii Severi

Total

1

1
3

3

6+x

1

2

4

şi

2

8

3

26+x

1

1

4

4

X

28+x 2 11 25 17 12
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N

ETAPA A IV-A

v)
~

N r.
crt.

Emitentul

<li

C

ro

~

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

oo... o
o..
o

E

:l

6
o

1.
2.

-~

Maximinus
Maximus
Gord ianus III
Gord ianus III şi Sarapis
Gordianus III şi 8Eos Meyas
Gordia nus III şi Tranquillina
Tra nquillina
Philippus I
Philippus II
Philippus II şi Sarapis
Otacila
Traianus Decius
H ostilianus
Trebonianus Gallus
Volusianus
Valerianus
Gallienus
Salonina
Claudius II
Tota l

TJ
ro

(J)

·-E > u
i::

<J)

~

ro

~

ro

·.::
....,

-~

:r::

C

ro

·o
....
ro

~

"'....o

(J)

o(J)

>...
~

oo

ro

(/)

o

(/)
(/)

(lJ

"O

o

(/)

·ao

E-<

·;::

f-

..D

"'
"O

6
Ci)

(J)
(J)

Ci)

~

ro

:a

·;:::

6

:l

o

(::;

ro

<li

ro
u

"' .....
><
<l.)

::i::

ro

ro

~

·o

·.::

<li

<li

....
ro
(J)

"d

u

Cl)

Q)

E
o

z z uro

C

ro
><

~

ro

N

....
o..
Q)
(lJ

1

3

4

1

1
1

1

1
5

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

18
1

1
4

cc

z E-<o

2

)>

)><

3

1

4

8

1

1

2

4
l

1
3
1
1

]

2

1
1
1

1

1
5

1
5

I

1

4

1

5
2
2

1

2
25

2

11

6

3

1
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Localităţi rurale din Dobrogea romană cu descoperiri monetare izolate din sec. I-III p. Chr:
ETAPA !

N r.
crt.

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

Localitatea
Ro- Colom a ne niale

R

C

R

•
•

1. . Agigea
2.

Albeşti

3.

Atmagea

4.

Babadag

5.

Babadag

6.

Baia

7.

Bă ră ganu

8.

Beidaud

C

R

C

Monede d in
sec. I-III
nepreciza te

•

•
X

• •
şi

• •

împrejurimi

•
•

•

•
•

9.

Bugeac

10.

Bugeac - Valea lui Ma rinciu

11.

Calica

12.

Camena

13.

Carnena - villa

14.

Canlia

15.

Capul Midia

•
•

•

•

•

•
•
•

.,

•

X

•

•

X

•

X

•

16.

Castelu

17.

Ceamurlia d e Su s

X

20.

Cheia

•
•
•

21.

Ciucurova

•

22.

Cogealac

•

18. Cearnurlia de Jos
19.. Cerna

23.

Corbul de Jos

24.

Cotu Văii

25.

Crângu

26.

Cumpăna

•

27.

Darabani

•

28.

Dorobantu

29.

Dorobantu (iud. Tulcea)

30.

Dumbrăveni

31.

Dunăvăţul

•

•
X

•

•
•

•
•
X

de Jos

•

• •
•
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ETAPA I

Nr.
crt.

ETAPA lI

Ro- Colomane niale

32. Eforie Sud

e

33. Enisala

e

34.

Făgă rasul

35.

Făurei Bănensa

36.

Fântânele

R

C

R

C

R

C

ex

e
e

e

e
e

Grădina

39.

Greci

40.

Gura Canliei

e

41.

Ha mcearca

e

42.

Hâ rşova

43.

Horia

e

44.

Ivrinezu Mic

e

X

- La

e

X

moa ră

e
X

e

45. Izvoarele (jud. Tulcea)

46. Izvorul Mare

X

47.

Jurilovca

e

48.

Lazu

e
e

Lesp ezi

e
e

50. Limanu

e

e

e

2 Mai I Vama Veche

X

52. Mamaia-Sat
e

(Constanţa)

53. Medeea

e

Kogălniceanu

Vodă

e

e

e

•

56. Mihail Kogălniceanu (jud. Tulcea)
57. Mircea

e

e

54. Medgidia
55. Mihail

Monede din
sec. !-III
neprecizate

e

38.

51.

ETAPA IV

X

Nou

37. General Scărişoreanu

49.

ETAPA III

Localitatea

X

(jud. Tulcea)

58.

Nalbant

e

59.

Năvodari

•

60.

Negreşti

e

61.

Nicul iţel

•

62.

Niculitel - Grădina Mănăstirii

e

63.

Niculi ţel

64.

Niculiţel

e

e

X

ex

e

•

e

ex

e

e

•

- Valea lui Coandă
- villa rustica

e

e

e
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ETAPA I

Nr.
crt.
65.
'

ETAPA II

ETAPA JlI

ETAPA IV

Localitatea
Ro- Colomane niale

R

C

R

C

R

C

237

Monede din
sec. 1-Ill
ne precizate

e

Ca padia - villa rustica

,e

66.

N i fon

67.

Nuntaşi

68.

Palazu Mare

69.

Palazu Mic

70.

Peci neaga

X

e

e
X

e

e

e

e

e

e

e

e

e

71.

Pecenea ga (jud. Tulcea)

72.

Petroşani

73.

Piatra

74.

Pietreni

e

75.

Plopeni

e

76.

Plopul

X

e

77. Poa rta

e

e

e

e.

.

X

Albă

X

78.

Războieni

X

79.

Răzoarele

X

80. Runcu
,. 81 . Revărsarea - Cotul Tichileşti

e
e

,I

82. Sar ichioi -

e

Sărătura

83.

Săcele

84.

Sălcioara

85.

Sarighiolul de Deal

86.

Sarinasuf

e

e

e

e
X

X

e

88.

Simi noe

X

89.

Sin oe

e

e

Rusă

e
e

90. Slava Cercheză

Slava

X

e

-

87. Schitu

91.

X

e

92: Sioote

e

ex

e

e

e
e

93: Siriu
e

94.

Tasau!

95.

Tariverde

e

96.

Târguşor

- Adam

X

97.

Târguşor

- Urs

ex

e

e
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ETAPA !

Nr.
crt.

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

Localitatea
Ro- Coloma ne nia le

R

C

R

C

R

C

Monede din
sec. I-III
neprecizate

I-II I

98 -

Târguşor

99.

Sector zootehnic

100.

Târguşor

Ester (III)

101.

Târguşor

NE (IV)

102.

Târguşor

(V)

103.

Teliţa

104.

Teliţa

- Amza

105.

Teli ţa

- Izvorul Maicilor

106.

Te li ţa

- Livada Maicilor

107.

Te liţa

- Valea Morilor

108.

Te liţa

- La Pod

X

xe

X

•

•

•

X

•

•

•

xe

•
•

•
•

•
•

•

•

110. Turda

•

111. Ulmetum (Pantelimonul de Sus)

•

112. Vadu

•
•
•

•

•

•
•

•
•

113. Valea N u carilor

•

114. Valea Seacă - Punctul Bărăga nu

X

115. Valea Teilor
117. Veteranu

X

•

109. Topraisar

11 6. Valu lui Traian

X

•
•

•

•
•

118. Vis terna
119. Zebil

X

120. Zorile

X

* Lista cuprinde

localităţile menţionate în tabelele anterioare. Pentru evidenţa gea descoperirilor monetare din mediul rura l, inclusiv de pe limes, vezi Tabelul
d e la p. 291 - 305 şi fig. 1.
nerală
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Frecventele descoperiri de monede izolate (383 precizate)297 şi de tezaure298, încă
prea puţin intrate cu datele necesare în circuitul ştiinţific, ind i că prezenţa unei intense
circulaţii băneşti de tip civil pe pieţele locale, ilus trând, în ultimă instanţă, o înflorire
economică de tip monetar în sa tele d in Dobrogea în epoca Principatului.
· O astfel de anchetă numismatică, prin care se doreşte să se surprind ă modul în care
se derulează viaţa economică în ţinutul din tre Dunăre şi Mare în ep oca romană timpurie, rămâne, din păcate, incompletă, până când nu se va publica, într-o cantitate satisfăcătoare s tatistic, materia lul numis matic rezultat din cercetările din regiune, fie că
este vorba de centrele urbane sau de cele rurale299.
Pentru o mai bună analiză a circulaţiei monetare din aşezările rurale, am divizat
epoca studiată aici în patru etape, începând provizoriu cu domnia lui Tiberi us, împărat
d e la care avem până acum cele mai timpurii d escoperiri singulare, şi până la
Aurelianus 300, a cărui domnie este un reper pentru romanita tea de la Dunărea de Jos.
Prima etapă, care cuprinde 72 de ani, conţine monedele emise în vremea dinastiilor
Julio-Claudiană şi Flaviană. A doua etapă, de 97 de ani, cuprinde m onedele bătute în
vremea Antoninilor. Celei de a treia etap e, de 42 de ani, îi c~respund monedele imperiale şi greceşti cu efigiile împăra ţi lor din dinastia Severilor. In sfârşit, ultima etapă, cea
de a 4-a, include, într-un interval de 35 de ani, monedele emise de împăra,tii anarhiei
militare, într-o perioadă dificilă şi pentru regiunea noastră.
Ca instrument de investigare statis tico-numismatic am u tilizat, ca şi cu alt prilej,
trei indicatori şi anume, primul dintre aceştia, % din totalul monedelor emise, este un
indicat~r de volum şi se referă la procentul de monedă pentru fiecare etapă, în raport
cu totalul de monedă al eşantionului; putem, astfel, compara cantitativ, în cadrul
eşa ntionului, masele de mcn edă aflate în circulaţie pe piaţa locală, în etapele .is torice
analizate; de asemenea, deoarece indicatorul este diferit în cadrul fiecărui lot de m onede, trebuie comparat, cu precauţiile necesare, cu datele oferite, pentru perioada
respectiv,\, de alte eşanti oane.
Cel df· al doilea indicator, indicele de penetraţie, reflectă cantitatea de monedă p osibil pătrunsă pe piaţa monetară în etapa respectivă. Acest indice oglindeşte fidel, ir,
cadrul eşantionului monetar investigat, pentru fiecare interval, gradul de itensita te al
schimburilor marfă-ba!'i, care permite, în cadrul circulaţiei m onetare de tip civil,
intrarea p e pieţele monetare locale a unor emisiuni, deci, prosperitatea economică a
a şezărilor cuprinse în eşa ntion.
Al treilea indica tor se refer., la numărul de localităţi (puncte) - pieţe monetare pentru fiecare etapă - ca lculate procentual în raport cu numărul total al aşezărilor cuprinse
în eşa ntionul studiat, în cazul de fa ţă 96 d e puncte, în care au fos t desco per ite monede

297. Am inclus în statisti că, aşa cu m arătam mai sus, doar monedele descoperite în aşeză rile rurale,
pentru a surprinde mai bine aspectul c ircu laţiei monetare in acest spaţi u, chiar dacă a nsamblul descoperirilor numisma tice din regiune (ora şe, cas tre, aşezări l e civile din prea jma acestora) inte reseaza in aceea şi
măsură ; descoperirile de pe limes, cu mici excepţii , (unde se precizează prove nie n ţa rura lă a monedelor), nu
au fost luate în calcul (chiar da că figurează in text pentru încadrarea cronologică a siturilor), d eoarece consid erăm că acest sector unitar, prin specificul să u, impune o discuţie aparte a circ ulaţiei moneta re. Vezi şi
infra n. 299.
298. M. Bărb ulescu, R. Oche şeanu, op. cit., p. 241-249 amintesc 14 tezaure, în special, din mediul rural.
A. Verta n, Pontica, 32, 1999, p. 119-136, a alcătuit reper toriu l celor 27 tezaure monetare romane descoperite
în Dobrogea, din anii 27 a. Chr. - 270 p. Chr., unul singur depăşind regiu nea noastră (găsi t la Belica Turtucaia, Bulgaria, cu ultima monedă din anul 79).
299. Eadem, Circulaţia monetar,j în Dobrogea romană (sec. I-III d. Chr.). Teză de doctorat, Bucureşti,
1999, mss., d i scu tă toate descoperirile d in acea s tă parte a provinciei Moesia Inferior.
300. Reţinem obse rvaţia lui Gh. Poenaru Bordea in Al. Suceveanu, Fântânele, p. 198, ca prima etapă să
fie ex tinsă şi asupra domniei lui Augustus (27 a. Chr. - 14 p. Ch r.) şi ancheta numismati că în sate să fie dusă
până la reforma lui Diocletianus.
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precizate suficient. Acest ultim indicator arată, pentru fiecare interval, în raport cu
celelalte etape ale eşa ntionului, creşterea sau scăderea economiei băneşti, prin intrarea
sau ieşirea unor pieţe locale în sau din circuitul monetar normal; el este reprezentat d e
raportul monedă etapă I aşezări etapă, adică de trecerea lor peste sau sub pragul de
reprezentativitate, ilustra tă de acest raport şi de reflectarea sau nereflectarea în
eşantion, prin desco periri izola te, a unui anume procent din pieţele monetare locale301.
Etapa I (14-96 p. Chr) corespunde p erioadei de integrare a Dobrogei în circuitul
economic al Imperiului Roman. Cunoaştem în prezent din mediul rural, un număr d e
28 monede, provenite din 21 puncte, situa te atât p e li toral, cât şi în centrul şi nordul
Dobrogei, ori pe m alul dunărean al ţinutului. Valoarea indicelui % total moned ă este
red usă, a tingând doa r 7,31 %, ceea ce reflectă începuturile timide ale unei economii
monetare, cum constată m, dea ltfel, atât la Histria, în că s lăbită economi c, cu o frecvenţă
relativă de 4,14%, cât şi la vi itorul Tropaeum Traiani, la acea da tă încă o aşezare
băştinaşă, cu indice de 7,18% 302_
Tot astfel, indicele de penetraţi e, foa r te scăzut - 28 monede/ 72 ani= 0,38 monede/
an, ilu strează o viaţă economică de tip r om a n încă modestă. Notă m totuşi că în vremea
dinastiei Julio-Claudicne, poli tica monetară a fost defla ţionistă, fa pt care, într-o buna
măsură, împiedică intri'lrile de m onedă p·! pieţele monetare dobrogene; si indicele de
penetraţie pentru argin t este doar de 0,68%, la un volum de 7,22 %, reprezentând 6
monede imperiale. Dar c1ici, se ştie, piaţa era în bună pa r te suplimentată cu d enari
republicani, rămaşi în circula ţie în acest secol pe piaţa moneta ra dobroge,nă303. În
sfârsit, raportul argint / brunz - 6/12 = 0,27<;{- - îl aflăm ;-isemănă tor şi pentru vremea
Antoninilor, ceea cc i nd ică o politică fina nciară bine ch ibzu ită a autorităţii ;mperii"l.le,
iar pe de altă parte o c i rcu];-iţic n0rmală nec1grcsată de cri ză.
Cu 21 f'l'nctc având descoperiri singula re, valoarea indi r·elui % localităti este
27,87c;f, cea mai micâ pentru es<1ntionul studiat, si cu o cifră c1 raportului
monede /aşe!'.a ri de 1,33'if., se evide1~ tia:1.ă faptul ca mi1jorit,1tea a~ezărilor rurale, de
curând intrzite în cadrul unei econon.ii de schimb, se situea.ză ioartc aproa pe de acest
prag de reprezentativitate.
Din 28 monede, 25 s unt emisiuni imperiale romane şi doar 3 p rovin din monetăriile
cetăţilor greceşti (2 Tomis, 1 Callatis ), reprezentând în procente 89,29 ţ,i respecti v
10,71 . Expl i-:aţia o găsim în faptul ec\ m ai multe monetării grece~ti su nt înch ise sau bat
numni xazional monedă, ori emit o cantitate prea mică de piese şi norni ncil mic, fără
a putea concura monedele romane .
În privinţa pieselor romane, important de n otat ar fi aşezarea pe primul loc a celor
emise de Tiberius şi Vespasianus (câte 4 şi respectiv, 8 exemplare); cei şase denari
descoperiţi aparţin, cu excepţia unuia emis de Otho, împăraţilor Plavii (urmare a
politicii deflaţioniste iniţia te de aceştia); preponderenţa aşilor, între monedele de
bronz, dovedeşte că acesta era nominalul preferenţial monetizat în sec. I p. Chr.
Pentru I etapă, cunoc1ştem în regiune opt tezaure monetare, alcătuite numai cu
monedele d e argint, din păcate fragmentare; cel mai timpuriu, descoperit la Viile, în trun vas getic, se încheie cu monede emise de Augustus în anul 4 p. Chr.304, dată sugestivă p entru linia Du nării, dacă ne gândim la expediţia lui Aelius Catus 305; oricum,

301. Asupra acestor indici, R. Ocheşea nu , BSNR, 75-76, 1981-1982, p. 209-233 şi în nota următoare.
302. Pentru eşantioanele monetare de la Histria şi Tropaeum Traiani am păstrat observaţi ile mai vechi,
pentru care vezi Pontica, 23, 1990, p. 239, n. 50-51, fără a le corela cu descoperirile mai noi din centrele
amintite.
303. R. Ocheşeanu, Pontica, 19, 1986, p. 75-87.
304. R. Oc heşeanu, Gh. Papuc, BSNR, 77-79, 1983-1985, p. 127-141.
305. R. Vulpe, DID, II, p. 41 şi urm.
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tezaurul reprezintă singura acumulare bănească pe care o putem atribui cu certitudine
unui băştinaş. Despre tezaurul de la Niculiţel, încheiat cu monede de la Claudius I şi
cel d e la Casicea, sfârşind cu o monedă din 67-70 p. Chr., am amintit mai sus·; lor li se
adaugă un mic fragment de tezaur apărut la Rachelu306. Tot as tfel, n-a scăpat a tenţiei
noastre, tezaurul d escoperit în zona Adamclisi, alcătuit din d enari romani republicani
şi imperiali, care se încheie în anul 80 p. Chr.; în aceeaşi perioadă au fost îngropate alte
două tezaure la Babadag şi Tukea307; în sfârşit, cel de al optulea tezau r din sec. I p.
Chr., găsit fragmentar la Agighiol, cu ultimile moned e din 88-89 p. Chr.308, este de pus
în legă tură cu una din incursiunile ce nelinişteau Dobrogea în vremea lui Domitianus.
Etapa a II-a (96-192 p. Chr.). Prosperitatea economică înregistrată în Dobrogea în
veacul Antoninilor se p oate deduce şi prin interpretarea informaţiilor oferite de analiza sta tistică a materialului monetar din sate.
Valoa rea indicelui d e volum, la 145 monede d in 59 puncte, este de 37,85%,
cunoscând, în raport cu etapa anterioară, o importantă creştere, salt care oglindeşte
practic o stare de fa pt cunoscută şi din alte izvoare. Acum viaţa economică, în tipa rele
ei romane, atinge, în ce priveşte intensitatea circulaţiei monetare, p retutindeni un nivel
ridica t, Dobrogea aju ngând din urmă ansamblul imperiului; indicatorul de volum
înregistrează valori asemănătoare la Histria şi Tropaeum, resp ectiv procentaje d e 29,49
ş i 34,64, exemplificările putând fi, d esigur, mul tiplicate. Aceeaşi observaţie privind
satele se men ţine şi în valoarea indicatorului dinamicii, de 517, 78%, care oglindeşte
avântul economiei în ţinuturile rurale (comparativ cu 712,31 % la Histria şi 482,25% la
Tropaeum Traiani ). Tot astfel, indicele de penetraţie, de 1,49% monede/ an etapă,
cunoaşte, faţă de perioada anteri oară, o creştere de aproape patru ori . iar indicele de
penetraţie pentru argint, este de 0,25, la un volum de 30,12%. Creşterea ridicată care se
înregistrează în etapă, ilustrează, aşadar, J circula ţie monetară de mai mare amploare.
care a tinge în profunzime toate straturile sociale. Spre aceeaşi concluzie, a unei vieţi
înfloritoare a economiei băn eşti în zonele rurale, n e duci! şi indicatorul %
aşezări/etapă, care, pentru 59 de puncte cunoscute, este în vre:nea Antoninilor, d e
61,45%, cel mai rid icat pentru acest eşantion.
Procentul mdică fap tul că aproximativ două treimi din aşezările dobrogene
depăşe~c, pentru pieţele lor monetare, pragul d e reprezentativita te,crescut acum la
2,45%. In ansamblu, indicii amintiţi ne fac să surprindem, în această perioadă, cea ma i
intensă c irc ulaţie monetară în sate.
Aşa cum spuneam mai su s, ina icele d e 0,20%, în raportul argint-bron z (25:120),
ilustrează situaţia optimă în circulaţia celor două metale în vremea Principatului.
Din 145 mon ed e, un număr de 101 sunt romane şi 44 greceşti, respectiv, în procente
69,66 şi 30,34, remarcându-se creşterea spectaculoasă a moned elor bătute de oraşele
greceşti, al căror număr creşte p e pieţele rurale mai bine de 2,83 ori, urmare, în principal, a red eschiderii monetăriilor din cetăţile greceşti, cât şi a altor aspecte.
În privinţa monedelor romane, din 101 exemplare, 25 sunt de a rgint - denari -, iar
între cele de bronz pred omină sesterţul, (32 exemplare) .
. Între piesele romane, pe primul loc se situează Traianus, cu 28 piese+ x, u rmat de
Antoninus Pius , cu 21 + x monede, Faustina I, cu 12 piese+ x şi Fa ustina II, cu 9 moSupra, nota 389 (cap. I).
306. Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşea nu , BSNR, 86-87, 1992-1993, p. 77-78; supra, n. 520 (cap. I).
307. B. Mitrea, SCIV, 9, 1958, 1, p. 155, nr. 24; R. Ocheşeanu, Pontica, 19, 1986, p. 84, tabelul lll, 2, nr. 911 (Tulcea, a. 80-81 p. Chr.); idem, Pontica, 21-22, 1988-1989, p . 91-97 (Adamclisi, a. 80 p. Chr.), cu observaţia
că

tezaurizarea şi circul aţia denarilor republicani în perioadă nu a reţinut aten ţia noastră .
308. E. Obe rlănder-Tâ rnovea nu, Peuce, 8, 1979, p . 502, nr. 22; B. Mitrea, Dacia, N.S., 24, 1980, p . 374, nr.
69; A. Vertan, Pontica, 32, 1999, p. 127 şi urm., nr. 2, 4, 6, 10, 22, 23, 25. Vezi şi supra, n . 298.
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nede. Moneda roma nă a fos t găsită în 53 puncte din Dobrogea, ce~a ce înseamna ca m
89,83% d in pi eţele monetare ale etapei, ea era suficient d e reprezentativă, în rapor t cu
moneda grecească.
Monedele coloniale provin din monetă riile cetăţilor Callatis (21 exemplare), Tomis
(13) şi Histria (5 bronzuri), după cum , pe pieţele rurale pătrund şi' cantităţi nesemnificative, pentru structura numerarului în -circulaţie, de monede bătute în alte cetăţi şi
anume, Marcianopolis, Anchialus, Bosporul cîmmerian, Nicaea, Tarsus, din Asia Mică
(câte 1 monedă).
Se cuvine însă să notăm, în legătură cu prepond erenţa emisiunilor callatiene,
provenien ţa lor în cea mai ma re parte din cele două colecţii alcătuite la Pecineaga (jud.
Constanţa) şi posibilitatea ca ele să fi fost con taminate cu m on ed e callatien e
descop erite în cetatea emitentă; observa ţia este valabilă şi pentru monedele tomitane
provenite d in aceea şi sursă. Totuşi, m onedele tomitane au fost găsite, în afară d e
Pecineaga, în mai multe puncte, la Valu lui Traian, Lespezi, Palazu Mare şi Topraisar.
Perioada de siguranţă caracteris tică epocii Antoninilor face ca numărul tezaurelor
ascunse să fie foarte mic, de numai două, ambele încheindu-se cu monede de la
Antoninus Pius, repectiv, cel de denari imperiali descoperit la Medgidia309 şi singurul depozit de bronzuri imperia le romane. din vremea Principatului în Dobrogea, găsi t
la Dăieni310_ ,
În ce priveşte degradarea stării economice a provinciei, după invazia costobocilor,
acest fenomen nu poate fi surpi-ins numismatic în eşanti onul nostru, d ecât, eventual,
prin scăderea indicelui de penetraţie ' n -vremea domniilor lui Marcus Aureli1 ,s şi
Cnmmoclus, de la 1,49 (etapă) la 0,72%, deci, cu 0,77%, ceea ce presupune un recul a l
vieţii economice în zonele rurale, după momentul ami ntit.
.
Etapa a lll-a (193-235 p. Chr.). În epoca Severilor, d eteriorarea rr onedei imperiale
de argint, dispari;ia de pe piaţă a m0nedei romane de bronz şi înlocuirea ei cu moned ele cetăţil or greceşti, schimbă pe de o j_:)arte fizionomia circu laţiei monetare, iar pe
de alta perturbă grav toate compartim.entde sa'le.
Pentru aceast interval avem reprezentate 141 monede, din care imperiale romane 28
(19,86%) şi greceş ti 113 (80,14 %). In:dicele d e volum, d e 36,81%, estE' foarte apropiat de
et,1pa precedentă; acest fap t nu re flectă stadiul dezvoltării ec::momice, în raport cu
perioc1da anterioară, ci reprezintă semnul unei inflaţii monetare, care nu va mai fi
stăpânită d e autoritatea imperială, cu toate reformele monetare, p ână la cele ale lui
Diocletian ş. Constantin cel Mare, aplicat-,~într-un alt context. În privinţa indicatorului
dinamicii, avem pentru aşezările rurale, 97,25%, pentru Histria, )64,66% şi pentru
Tropaeum Traiani, o cifră ceva meii apropiată de prima, de 118,25%.etc.
'
Indicele de penetraţie este d e 3 35%, d e 2,24 ori mai mare decât cel al perioadei
precedente, urmare a aceleaşi cauze, începutul inflaţiei, cum amin team mai sus, caracterizat mai în tâi prin înlocuirea în circulaţi e a ţnonedelor cu valoare intri nsec ă mare cu
monedele de metal inferior. Acea stă stare este perfect reda tă de indicii de penetraţie a
monedei d e argint; astfel, la un volum de monedă d e 32,53%, cu ceva mai mare decM
cel din etapa anterioară, valoarea indicelui de penetraţie este d e 0,64%, dar acum moneda Severilor este mai uşoară ca greutate şi d e un titlu inferior indicelui real. Indicele
argint/bronz înregi strează 0,24 %.
·
Cu cele 49 puncte recenzate, valoarea indicatorului % aşezări· I etapă scad e la
5 1,04%, recul economic agravat şi de inflaţie, care reflectată în valoarea rap ortului
monede/aşezări, d e 2,87%, face ca numărul de pieţe m on etare ru rale capabile să treacă
acest grad înalt de reprezentativitate să sca dă.
1

309. Ead em, Pontica, 11, 1978, p. 227-234.
310. B. Mitrea, Dacia, N.S., 20, 1976, p. 290, nr. 78; idem, BSNR, 70-74, 1976-1 980, p. 584, nr. 171.
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Din lotul analizat, doar 28 monede sunt imperiale romane, provenite din 15 puncte
(30,6 1%), restul aşezărilor (69,39) sunt nevoite să se limiteze la utilizarea monedei
emise de cetăţile greceşti, folosită pentru schimburile de mică valoare, dovadă a slăbirii
put!?rii financiare a locuitorilor.
Intr-adevăr, principala sursă de alimentare a pieţelor rurale din Dobrogea o constituie monetăriile din Moesia Inferior, alătu ri de Tomis (30 monede), Histria (25),
Callatis (11) sunt prezente, Marcianopolis (17) şi Nicopolis (cu 12 monede). Din afara
provinciei, cunoaştem monede provenite din Nicaea (6), fie ca urmare firească a schimburilor, fie a deplasării unor trupe în vremea lui Alexander Severus din Asia, plătite cu
bronzurile nicaeene, având pe revers stindardele militare. Alte cetă ţi, Tyras (2),
Odessos (2), Philippopolis (2), Nicomedia (2) şi Aspendus (1), au un aport aleatoriu în
structura numerarului afla t în circulatie în mediul rural.
Din epoca Severilor, provin pat~u tezaure 311 din Dobrogea, şi anume, unul
descoperit la Trestenic (corn. Nalbant), cu monede de la Nero la Elabagalus 312, şi tot
în judeţul Tulcea, cel de la A lba, alcătuit d in 158 denari, care se eşalonează de la
Antoninus Pius la Severus Alexander 313; amintim, în sfârşit, tezaurul găsit într-un
punct din partea de N a Constanţei, un depozit mixt de denari ş i bronzuri coloniale,
încheiat, de asemenea, cu monede de la Severus Alexander 314, însă semnificaţia
istorică a ascunderii şi nerecuperării acestor acumulări ne sca pă.
· Etapa a lV-a (235-270 p. Chr.) este o perioadă scurtă, sub împăra ţii din vremea
anarhiei militare, punctată de repetate raiduri barbare, care duc la a fectarea gravă a
vieţii e::onomice şi dezorganizarea circulaţiei monetare în Dobrogea .
Fiecare d in indicatorii statistico-numismatici a nalizaţi, arată faţetele acestui proces
regresiv. Astfel, cu 69 monede, indicele de volum, cu tot procesul de degradare a monedei, este d e numai 18,01 %. Indicatorul d inamicii cunoaşte, pentru eşantioanele
dobrogene, o scădere marcantă, la 48,92 % în aşezările rurale, 37,14% la Histria, 41,26 %
la Tropaeum Traiani• etc.
, . -··
Scăderile înregistra te de volum şi ritm, reflectă, aşadar, reducerea cantităţii de numerar
aflat în circulaţie, cu mult sub limitele cunoscL·.te pentru restul imperiului, ceea ce înseamnă
că spre sfârşitul etapei, viaţa economică din p rovincie iese din tiparele sale normale.
Tot astfel, indicele d e penetraţie scade }a 1,97%, în condiţiile în care indicele de pen etraţie a monedei d e argint, din ce în ce mai deteriorată în titlu şi greutate, până când
va deveni doar un bronz argintat, creşt~ la 0,71% şi un volum de 30,12%. Aceeaşi creştere
nefirească este înregistrată şi de cifra raportului a rgint/ bronz, 0,56%, mai bine d e două
ori mai mare, d ecât 0,27% şi respectiv, 0,20%, din perioada primelor două etape, urmare,
desigur, şi a dispariţiei monedelor de bronz greceşti, prin închiderea ultimelor monetării
pontice sub Filip Arabul, dată după care importul atinge o rată deosebit d e mare.
Indicatorul% aşezări / e tapă, de 25 puncte, respectiv, de 26,04%, arată acelaşi regres
al pieţelor monetare, a căror slăbiciune este surprinsă şi de raportul monede/puncte,
de 2,76%, ceva mai mic decât cel din etapa anterioară.
· Din totalul de 69 monede, găsim în eşa ntionul analizat 25 exemplare imperiale
romane (36,23%), care au ultimele monede cu loc de descoperire cert, la Plopeni şi
Lazu, 2 antoninieni din vremea lui Claudius II.
Monedele greceşti, post 253 p. Chr., sunt prezente în Dobrogea rurală cu o piesă
emisă de Alexandria Troas (Gallienus) şi alta de Diurn (Salonina).
Într-adevăr, degringolada de pe pieţele monetare rurale, şi nu lărgirea ariei
311. Nu ne oprim aici asupra tezurului apărut la Tropaeum Traiani în anul 1969, compus din 1548 d e
denari, de la Nero la Septimius Severus (a. 204), cf. Al. Barnea, SCN, 7, 1980, p. 95-98; A. Vertan, op. cit., p. 127128, nr. 3.
312. M. Iacob, Gh. Poenaru Bordea, Al XJJ.Jea Simpozion Naţional de Num ismatică. Rezumatele lucrărilor,
Giurgiu, 1995, p. 12. A. Vertan, op. cit., p. 134, nr. 24: 100 monede de la Nero la Elagabalus (a. 220-221).
313. B. Mitrea, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 313, nr. 53; M. Bărbu lescu, R. Ocheşeanu, op. cit., p. 246, n. 69.
Gh. Poenaru Bordea, SNC, 12, 1998, p. 62, n. 163.
314. B. Mitrea, Dacia, N.S., 21 , 1977, p. 378, nr. 499. A. Vertan, op. cit., p. 130, nr. 11.
A. Vertan, op. cit., p. 122 , notează un indice al dinamicii la Tropaeum Traiani de 50,00%.
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legăturilor economice dincolo de graniţele provinciei Moesia
pătrunderea emisiunilo.r unor cetăţi aflate în alte zone

Inferior, este ilustrată de
ale imperiului, precum

Viminacium, Messembria, Dium, Alexandria Troas, Nicaea, N icomedia, Caesarea,
Alexandria. Totuşi, mOF1etările d in provincie, respectiv, Tomis şi Callatis cu 11 monede, Histria cu 6, Mardanopolis cu 3, Dionysopolis cu 1, oferă pieţelor din aşezărilor.
rura~o~re~~a~~~ru~.
·
Informaţiile statistice comentate mai sus reflectă, cu fidelitate, dezastrul economic
înregistrat în aşeză rile rurale la mijlocul sec. III p. Chr., di!' cauza acelui îndelung bellum Scythicum, desfă şurat în perioada anarhiei militare31:;,_
Spre aceeaşi concluzie ne duc şi numeroasele tezaure îngropate în acest interval,
urmând a stărui asupra celor 5 tezaure apărute în afara oraşelor de pe litoral sau centrelor fortificate de pe Jime's_316 şi anume, mai întâi fragmentul de tezaur de la Dunavăţul
de Jos, compus, doar, diµ trei denari, ultimul emis de Maximinus între anii 236-237 p.
Chr.317_ Următorul, în ordine cronologică, este tezaurul apărut la Canlia, alcătuit din
monede de argint de la Commodus până la Pllilippus J 318, la care se adaugă o mică cantitate de bronzuri coloniale din prima jumăta te a sec. III, în cea mai mare parte piese de
un assarion, rămase inedite319. Tezaurul de la Canlia se înscrie în rândul celor îngropate
în N-V Bulgariei320 şi sudul Dobrogei (adaugă, cel de la Mangalia) 321, ascunse, probabil, datorită atacurilor carpo-p,atice conduse de Kniva 322. De asemenea, cele d ouă tezaure de la Camena323 şi Abrud 2\ încheiate cu monede de la Volusianus, par a fi ascunse
urn1are a raidurilor barbare din iarna 252/253 p. Chr.
In sfârşit, depozitul de obiectt? şi monede de aur, emise de Gallienus, descoperit la
Suluc, cum am avut prilejul să S?unem, pare a fi îngropat mai târziu, deoarece piesele
de aur fiind perforate, au devenit ele însele obiecte de podoabă325.
Chiar dacă această ultimă e tapă este ?rea puţin propice desfăşurării unei vieţi economice normale, tezaurele ascunse acum indică o pu tere neobişnuită de acumulare a
metalului preţios (la Abrud, de exemplu, 2060 monede de argint), comori care, ţinând
cont de apropiere& limes -ului, puteau aparţine unor sold aţi sau veterani, strânse din
salarii sau donative, sau aristocraţiei municipale, mai.puţin probabil ca ele să fi cons tituit capitalurile unor săteni, acumulate din activităţi economice.
Analiza eşantionulu i monetar alcă tuit pentru aşezările rurale din Dobrogea, suficient de reprezentativ, a p ermis surprinderea unor rea lităţi econom ice din sate, care
urmează tendinţele generale ale circulaţiei monetare dobrogene, de-a lungul a peste
250 de ani; circulaţia monetară se încadrează, cel puţin pentru primele trei etape şi
parţial pentn1 cea de a patra, când viaţa în ţinutul d intre Dunăre şi mare va fi grav
afecta tă de repetatele raiduri barbare, în limitele vieţii economice provinciale din
perioada Prin cipatului.
315. R. Vulpe, op. cit., p. 218-268.
316. A Verta n, op. cit., .j:>. 130 şi urm., nr. 14-15 (Isaccea), nr. 16-19 (Mangalia) nr. 26 (Tulcea), cu bibliografia.

317. E. Oberlănder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 502-503.
318. B. Mitrea, A. Rădulescu, Pon tica, 8, 1975, p. 125-173.
319. Vezi, Pontica, 23, 1990, p. 248, n. 73, unde se ara tă că printre monedele omise la publicare, se află
,pe lângă bronzurile amintite, şi câţ iva denari cupraţi la restaurare.
320. B. Gerov, AAPh, S. His t., Sofia 1963, p. 127-146; R Vulpe, DID, li, p. 249; B. Mitrea, A Rădulescu,
op. cit., p. 126-127.
321. A. Vcrtan, Pontica, 13, 1980, p . 330-340; cadem, Pontica, 32, 1999, p. 133, nr. 19 (ultima mo nedă din
timpul lui Gordianu s III, a. 241-243).
322. M. Bă rbulescu , R Ocheşeanu, op. cit., p. 249. Vezi Gh. Poenaru Bordea la AL Suceveanu,
Fântânele, p. 202, n. 45, care nu cons ide·ă obliga toriu ca tezaurul de la Mangalia să fie pus în legătură cu
"raidul lui Kniva".
323. Supra, n. 662 (cap. I). Adaugă C.M. Petolescu, BSNR, 80-85, 1986-1991, (1992), 134-139, p. 89-99; M.
Bărbulcscu, R Ocheşeanu, op. cit., p. 249, 'n. 76.
324. Supra, n. 986 (cap. I). A Vcrtan, op. cit., p . 127, nr. 1; A Vertan, E. Petac, Pontica, 33-34, 2000-2001
(sub tipar).
325. O. Iliescu, Poritica, 20, 1987, p. 181-205. M. Bărbulescu, R. Ocheşeanu op. cit., p. 249, n. 79. A
Vcrtan, Pontica, 32, 1999, p. 133, nr. 20, s.v. Măcin.
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CAPITOLUL IV

CULTELE ÎN SATELE DIN DOBROGEA ROMANĂ
În ansamblul vieţii spirituale, manifestările religioase joacă un rol de prim rang în
ilustrarea procesului de integrare a teritoriulu i dintre Dunăre şi Mare în Imperiul
Roman.
În Dobrogea romană, în sec. I-III p. Chr., " tendinţelor de înnoire reprezentate prin
receptarea cultelor sincretistice şi orientale li se opune, cu o remarcabilă tenacitate,
ataşamentul pentru numeroase culte ale panteonului tradiţional, unele d e o vechime
ex tremă", cum s-a remarcat de mai multă vremel.
Într-adevă r, d ocumentele care oglindesc ataşamentul populaţiei rurale faţă de cultele tradiţionale, greceşti sau romane, sunt mult moi numeroase decât cele care se
reteră la credinţele orientale; în legătură cu acestea din urmă, s-a observat că şi-au
recrutat credincioşi îndeosebi printre străinii stabiliţi în Scythia Minor după cucerirea
romană, mai puţin dintre locuitorii dintotdeauna ai oraşelor şi satelor2.
Studiul monumentelor provenite din satele Dobrogei an tice demonstrează
impunerea categorică a religiei oficiale a Romei, datorită stabilirii în regiune a
coloniştilor civili şi militari romani, care s-au dovedit a fi fideli propagatori ai religiei
oficiale, cu efecte în sânul populaţiei locale, familiarizată, probabil, de mai multă
vreme cu pantheonul grec3. Unirea îndelunga tă cu statul i-a dat relişiei romane o
deosebită forţă, ea fiind perma nent c.ontrolată şi susţinută de acesta. In sfârşit, s-ar
cuveni amintit fenomenul de perpetuare a unor divinităţi autohtone prin interpretatio
Romana 4, care n-a lipsit nici în Dobrogea în epoca Principatului, ilustrând complexitatea şi varietatea fenomenului religios .
Deşi lipsite de un conţinut emoţiona l, foar te multe reducându-se la repetarea
vechilor formuleS, ceremoniile simple şi grave în cinstea zeilor oficiali şi-au câştigat
numeroşi adepţi în satele din Scythia Minor. Aşa cum a observat un bun cunoscă tor al
religiilor antice, Fr. Cumont, credinţa romană "era legată d e mulţime, de interese
pământeşti, pe care le susţinea, ea era una din formele spiritu lui de familie"6.
Fără să stăruim asupra diferitelor clasificări ale divinităţilor7, trecem direct la
1.
Cf. D.M. Pippidi, Sh1dii de istorie a religiilor antice, Bucureşti, 1969, p. 218, 287-290. Fr. Altheim,
La religion antique, Paris, 1955, p. 283.
2.
D.M. Pippidi, op. cit., p. 290. R. Vulpe, HA D, p. 224-235.
3.
D. Tontschev, Jconographie et culte des quelques divinites grecques en Bulgarie, în RA, 1962, 1, p.
179 şi urm.
4.
M. Macrea, Viaţa 1n Dacia romană, B ucureşti, 1969, p. 367, 379. j. Vertel, in RA, 1960, 2, p. 183-184.

Infra, n.

287 ş i 382.

G. Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, II, Paris, p. 373-385.
Fr. Cumont, Les religions orientales dan s le paganisme romain 2, Paris, 1909, p. 69.
7.
Vezi di sc uţia la Mihai Bărbulescu, Cultele greco-romane în provincia Dacia. Rezumatul tezei de
doctorat, Cluj-Napoca, 1985, p. 4.
5.

6.

https://biblioteca-digitala.ro

246

MARIA BĂRBULESCU

prezentarea zeităţilor mai importante din pantheonul clasic, aşa cum se prezintă ele în
lumina monumentelor votive din satele Dobrogei în perioada Principatului.
Fruntaşul pantheonului roman, Jupiter Optimus Maximus, depăşea în putere şi
semnificaţii ceilalţi z ei; fiind o sursă permanentă a sacrului şi s imbol al justiţiei divine,
zeul era considerat protector al Imperiului şi al împăraţilor (conservator Orbis,
Augustorum, Imperii), cultul său rămâ nând în epoca imperială prin excelenţă public8.
Pretutindeni în satele din regiune întâ lnim altare închina te lui JOM (singur): în
vicus Quintionis (Sinoe)9, în vicus Secundini 10, în vicus V ... (Rămnicu de Jos)11 şi în
a lte locuri din terito riul histrian1 2; în vicus Sc. ..ia (Palazu Mare)1 3, vicus
Clementianensis (Mihail Kogălniceanu)14, vicus Narcissiani (Cocoşu ?)15 şi în centrul
teritoriului, la Tomis1 6_ Se ridică altare pentru JOM 17: în vicus N ovus (Babadag)18, în
vicus classicorum (Murighio1) 19, în canabele şi aşezarea de la Troesmis 20 sau de către
magistraţii municipali ceva mai tâ.rziu21; tot astfel, în vicus Ulmetum (Pantelimonul d e
Su s)22, vicus Scen opesis 23, vicus Hi ... (Dorobanţu)24, .din teritoriul Capidavei. Putem
adăuga, desigur, şi alte exemple, precum altarul închinat lui JOM în vicus ? I Urb ...
(Med gidia) 25 sau la Nastradin26, în teritoriul municipiului Tropaeum Traiani, toate
demonstrând popularitatea deosebită a lui Jupiter în mediul ruraJ27_
Îl întâlnim pe JOM asociat cu una sau mai multe divinităţi, fenomenul de alăturare
şi d e îmbinare a divinită ţilor, deosebite ca origine şi adorarea lor împreună, contopi te
ca într-o religie universaJă28, a găsit teren pri elnic şi în Dobrogea romană . ! O l'v f era
venerat la Ulm etum împreună cu H ercules 29, cu Sanctus Silvanus 30 şi tot în teritoriul
8.
Darcmberg·-Saglio, Dictionnaire des antiquites grecqqes et romaincs, Ill, 1, p. 709-71 2. W.H.
Roscher, A usfiih rlichcs Lexikon der griechischen un i r~misch en Myt/10/ogie, Le ipzig. II, 1, col. 722, 745-766;
G. Dumezil, Zeii sm·erani ai indo-europ enilor, BuCl'.reşti, 1997, p . 154-157.
9.
JSM, I, nr. 326, 328, 330-332.
10.
Ibidem, nr. 343-345; 347.
11. CIL, lll, 14442; supra, n. 72 (ca p. ]).
12. D. Tudor, Ma teriale, 2, 1956, p. 593, nr. 69; ISM,J, nr. 367 (Panduru). Gr. Florescu, SCIV, 9, 1958,
2, 342-347; ISM, V, nr. 124.
13.
CIL, III, 7536; ISM, I!, n r. 137.
14. ISM, V, nr. 92 şi 93 (?); ISM, li, nr. 134 şi 136 (?).
15. ISM, li, nr. 133.
16. Ibidem, nr. 135, 138, 139.
17. FI. Topolcanu, Peu ce, 9, 1984, p. 194, nr.· 43 ş i pi. VIII /6 (p. 593): fragm ent de acdicula de la
Noviodun um.
18. CIL, III, 14448; ISM, V, n r. 233 (1 78 p . C hr.) .
19. Al. Sucevea nu, M. Zaha riade, Dacia, N.5., 30, 1986, p. 110-11 4, nr. 1-6.
20. JSM, V, nr. 156, 167; vezi şi nr. 154, 155, 158, 159.
21. Ibidem , nr. 164.
22. Ibidem, nr. 68 (1 98-209 p. Chr.); nr. 73 (sec. Jil p . C hr.).
23. Ibidem, nr. 21 (138-161 p. Chr.).
24. CIL, III, 12494; JSM, V, nr. 6 (sec. II p . Chr.).
25. CIL, IIJ, 14441; cf. Em. Dorutiu, SCJV, 15, 1964, 1, p . 131, nr. 1.
26. CIL, JIJ, 12466 (even tual de la Tropaeum Traia111); de la Durostorum, CIL, III, 7474; V. Pârvan,
M unicipium Aurelium Durostorum, p. 317; ide m, Începuturile 1, p . 81, 94, 103, 115-117 etc.
27. Am analiza t în capitolul d e fa[? toa te monumente le votive apărute în m ediul rura l, fă ră să omitem
unele piese provenite d in ora şe şi d in centrele militare, tocmai pentru a sublinia l egătura dintre acestea şi
teritoriile lor ş i în acest domeniu al vi e ţii spir ituale. Asup ra dificu ltă tii selectării monumentelor votive
numai din "mediul rural", vezi infra n. 484.
28. J. To utain, Les cultes paiens dans J'Empire romain, 2, Pa ris, 1911, p. 227 şi urm.; M. Macrea, op.
cit., p. 379.
29. V. Pârvan, Ulmetum I, p. 558-560, nr. 13; ISM, V, nr. 70.
30. Ibidem, nr. 67 (5 iunie 191 p. Chr.).
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capidaven s, cu Juno şi Ceres Frugifera 31 (fig. 42/2) sau cu Fortuna Redux şi Signa
col1 (ortis), la Capidava 32(fig. 42/ 1); tot ală turi de Fortuna îl întâlnim pe IOM la
Noviodunum şi m ai de timpuriu, alături de Genius loci 33, de Liber Pater şi, apoi, de
Serapis la Troesmis 34, de Heros la Tomis 35 şi de Mars Conservator la Histria 36. La
Tropaeum Traiani un altar era închinat lui IOM, Hercules lnvictus, Ceres şi Liber
Patei37, dar cele mai multe inscripţii îl ara tă pe !OM asociat cu lu nona Regina 38.
Cea de a doua membră a triadei capi toline, luna, pa red ră a lui Jupiter, reprezenta
princip iul feminin al luminii cereşti (era protectoare a femeilor, inclusiv a celor din
casa im perială)39, purtând şi în Dobrogea epite tul Regina, dovadă a caracterului oficial
a l cultului său.
Altarele închinate lui JOM şi Juna R egina sunt şi ele num eroase; amintim, astfel, pe
cele din viei: Quintionis 40, Secundini 41, Celeris 42, din vicus-ul de la Nea târnarea43 şi
din alte locuri d in teritoriul histrian 44; notă m, deopotrivă, altarul d in vicus Turris
Muca45 ..., de lângă Tomis, fără să lipsească un asemenea monument şi în teritoriul
callatia n 46. De o a d oraţie specială se bucurau cele două divinităţi la Ulmetum47 şi
Capidava 48, unde le sunt dedicate m a i multe altare decâ t în alte aşezări . Asocierea
celor două zeităţi e ra atât d e deplină, încât nu întâlnim nici un altar închinat Junonei
singure, cum ne arată şi monumentele descoperi te la Dulgh eru49, la Rasova50, la
Abrud51, în teritoriul oraşului Tropaeum Traiani, si în alte locuri.
Jupiter Optimus Maximus Tonans (Tunătorul), menţionat în două rânduri la

31.
32.
33.

Ibidem, nr. 56 (sec. li p. C:hr.).
Gr. Florescu, Capidava, p. 94-95, nr. 17; lSM, V, nr. 16.
CIL, III, 14446; ISM, V, nr. 274 (sfârşitul sec. al lll-lea - începutul sec. al TV-lea); FI. Topoleanu,
Pcuce, 10, 1991, p. 97-100 ş i 10/ll, p. 97-98: "JOM/et Genio/Joci ... "(sec. II-III p. Chr.).
34. CIL, Jll, 7498; TSM, V, nr. 162; nr. 168.
35. ISM, II, nr. 140 (]OM h eroi ?); Em. Do ru ţiu-Boi l ă, SClV, 13, 1962, 2, p. 415-419. I. Venedikov, Le
syn crelisme religieux en Thrace ii J'epoque romaine, AAPh, I, Sofi a, 1963, p. 164. Recent a fost adu s la
M INAC un altar de la Satu Nou (Medgidia) (informaţia asupra descoperirii o deţinem de la Tr. Cliante),
piesă care poartă in scri pţia "J(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ A etem(o)/ lii/1.t/?fit/ş" [.... Pentru iOM Aetemus 5emn a l ide nt ifică rii zeului suprem cu d ivinitatea siri a nă deus Aeternus, vezi S. Sanie, Cultele orientale in
Dacia romană. 1. Cultele siriene şi palmiriene, Bucureşti, 1981, p. 140-144.
36. ISM, I, nr. 132 (începutul sec. IV p . Chr.)
37. CIL, III, 142141; cf. V. Pâ rvan, În ceputurile 2, p. 116; idem, Cetatea Tropaeum, p. 10.
· 38. V. Pârvan, ÎnceputwjJe 2, p . 103, 11 5-116.
39. Daremberg-Saglio, III, 1, p . 682-690; K. Latte, Romiscl1e Religionsgeschichte, Miincl1e11, 1960, p.

103-1 07.
40. ISM, I, nr. 329.
41. Ibidem, nr. 346 (?) ş i 349.
42. Ibidem, nr. 351.
43. Ibidem, nr. 368.
44. ISM, V, nr. 123.
45. CIL, III, 7533; I. I. Russu, SCIV, 10, 1959, 1, p. 139-140; ISM, II, nr. 141.
46. ISM, lll, nr. 249 (138-161 p. Chr.).
47. TSM, V, nr. 62-65; 69, 83 (sec. II, p. Chr.).
48. Ibidem, nr. 13-14 (138-161 p. Chr.); nr. 15 (168 p. C hr.); nr. 23 (161-169); nr. 17 (180-192); nr. 18?; nr.
19 (200 p . Chr.).
49. CIL, III, 7488; TSM, V, nr. 129.
50. Gh. Poenaru Bordea, St. CI., 5, 1963, p. 294 citeşte "Qeo Aeţ(erno)?"
51. CIL, III, 12465; AEM, 17, 1894, p. 113, nr. 58. E. Popescu , St. CI., 6, 1964, p. 188 (de la Tropaeum
Traiani).
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Capidava52, dovedeşte, prin apelativ, că zeul era prin excelenţă fulgurant, iar Juno Regina,
care nu primeşte alt epitet în regiune, ilustrează caracterul public al cultului său53_
Referindu-ne la dedicanţi, avem o primă categorie de altare ridicate în numele
locuitorilor din sate, de exemplu, "vet(erani) et e(ives) R(omani) et Bessi eonsistentes",
in vieus Quintionis54 sau tot o astfel de comunitate, fără veterani însă, în vieus
Ulmetum55; "c(ives) R(omani) et Lai consistentes"în viei: Seeundim'56 şi Turris Muea ... 57,
"cives Romani eonsistentes vico classicorum" (Halmyrisfa8 şi alţii.
Era un fapt obişnuit ca aceste a:ltare să fie puse în numele colectivităţilor săteşti,
cum ne arată şi inscripţiile din vicus V. ..59, vicus (? I) Urb ...60, vicus Novus61, fiind
prilejul cel mai nimerit s pre a se dovedi lealita tea faţă de "zeii cei mari ai Statului
roman "62. Cei prin grija cărora se puneau altarele erau magistra ţii satului - magistri şi
quaestores (aceştia din urmă fiind mai rar notaţi pe monumentele din regiu ne).
Magistri luau, într-adevăr, iniţiativa ridicării altarelor, cum observăm în viei:
Sc...ia63, Clementianensis64, Narcissiam-65, Celeris66, Ulmetum67 sau în alte aşezări
din Dobrogea romană68 (fig. 40/1). Tot magistraţii erau cei care ridicau altarele în
canabele şi aşeza rea civilă de la Troesmis69, în municipiul Tropaeum TraianPOşi în
alte centre urbane71, cei din sate urmând exemplul lor. Datorită consemnării
n u melor de împăraţi sau a consulilor în funcţiune, unele inscripţii pot fi da ta te,
altarele eşalonându-se pe o perioadă mai bine de un secol, de la Antoninus Pius (140
p . Chr.)72 la Filip ArabuP3. Aceste m onumente oficiale74, închinate divinităţilor pentru sănă tatea împăratu lui - pro salute lmperatoris - şi a familiei acestuia, erau mai
numeroase în satele d in zonă, în vremea lui Marcus Aur€1ius75 şi în epoca

52. ISM, V, nr. 13 şi 14; CIL, III, 12464; JGLR, nr. 169 (Tropaeum Traiani); dedicaţia către Jupiter
0/biopolitanus, din partea lui Nevius Pa/mas Theotimianus, pe frontonul unui te mplu sau aedicula (în anii
293-305 p. Chr.), ami nteşte în fapt zeul cinstit la 0/bia.
53. W. H. Roscher, op. cit., II, 1, col. 600. M. Macrea, op. cit., p. 360. M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1984, p . 143.
54. JSM, I, nr. 326, 328, 330-332.
55. ISM, V, nr. 62-63.
56. ISM, I, nr. 343-347; 349.
57. ISM, li, nr. 141.
58. AL Suceveanu, M. Zaha riade, op. cit.
59. CIL, II!, 14442.
60. CIL, III, 14441.
61. JSM, V, nr. 233; CIL, lll, 14448.
62. V. Pârva n, Începutllrile 2, p. 103.
63. CIL, III, 7536; ISM, II, nr. 137.
64. V. Pârvan, Ulmeh,m, li, 2, p. 368-371, nr. 17; ISM, V, nr. 92. A Rădulescu, SCIV, 14, 1963, 3, p. 7981, nr. 2; JSM, V, nr. 93.
65. JSM, II, nr. 133.
66. JSM, I, nr. 351; V. Pârvan, H istria, VII, p. 78, nr. 53.
67. Idem, Ulme tum, II!, p. 226-228, nr. 11; ISM, V, nr. 69.
68. ISM, I, nr. 368 (Nea tărn area); ISM, V, nr.-56 (între Gă lbiori şi Stupina).
69. R. Vulpe, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 557-562; ISM, V, nr. 155; adaugâ ş i nr. 156-158.
70. CIL, III, 12465; 12462(?); vezi si s upra n. 50.
71. V. Pârvan, Municipium Allrelium Durostorum, p. 319.
72. ISM, V, nr. 62 (Ulmetum); vezi şi ISM, I, nr. 324-326 (vicus Quintionis), tot din vremea lui
A11to11i11us Pius.
73. ISM, I, nr. 349 (vicus Secllndini, din anul 246 p. Chr.).
74. I. Todorov, Paganizmat v Do/Jia M izija, Sofia, 1928, p. 16-17.
75. ISM, I, nr. 327-332 (din vicus Quintionis); nr. 351 (din vicus Celeris); ISM, V, nr. 63 (din 163 p. Chr.)
şi nr. 64 (din 172 p. Chr.), ambele de la Ulmelum; nr. 233 (vicus Novus, anul 178 p. Chr.).
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Severilor76) (fig. 40/2- 41 / 1-2); ele erau prilejuite de evenimente importante din viaţa
împăraţilor (sărbătorirea zilei de naştere, a lor sau a moştenitorilor etc.) sau pur şi simplu erau puse spre a dovedi fidelitatea sătenilor faţă de curtea imperială, fiind una din
formele de manifesta re a cultu lui imperial77; monumentele erau ridicate, de obicei, cu
prilejul sărbătorii Rosalia78_
Cultul imperial este cunoscut în Dobrogea de timpuriu; Ovidiu ne mărturiseşte că
l-a celebrat nu num ai în casa sa, ci şi ca agonothet al oraşului79 .
Mărturii timpurii avem şi la Histria, unde un templu şi o sta tuie erau închinate lui
Augustus în timp ce acesta era în via ţăSO; origi nile cultului imperial urcau şi la Callatis
în vr em ea acestui împărat.81
Un rol de seamă în cinstirea împăraţilor îl avea gerusia, a testată la Callatis Ia
mijlocul sec. I p. Chr., când aflăm şi de sărbă torile închinate dinaştilor, apoteozaţi sau
în funcţiune (Keaâpeia I Kaioâp1a)82, după cum gerusia histriană era d eosebit de
activă în sec. II p. C hr.83.
În sfârşit, Comunitatea oraşelor greceşti vest-pontice (To Koivov Twv 'D,Arivwv), în
frun te cu novTâpxris Kat o:px1epevs, comunita te a cărei organizar e a reţinut adeseori
atenţia84, er a centrată, cum se ştie, în sec. II-III p. Chr., pe cultul imperial, slu jit în
oraşele membre şi de preoţi aflaţi pe o trea ptă inferioară în ierarhia cultului85_
Deosebit de însemnată este şi menţionarea la Troesmis, în două rânduri, a unu i sacerdos provinciae, fiind cunoscuţi în această calitate, Tiberius Vitales (sec. H)86 şi M.
Ulpius Antipater (218-222)87, preoţi ai cultului imperial cu sediu în acest important
centru88; tot la Troesmis, este a testat un flamen a l cultului imperial municipal, ca pretutindeni în lumea provincială romană89.
Drumul spre considerarea monarhului ca stă pân divin, ca urmare a influenţei cultelor orientale, va fi ascendent; pe monedele lui Antoninus Piu~ apare legenda Kvpios
avToKpâTwp (imperator dominus) 9C, ia r Aure}ianus va cere să fie adora t ca Dominus

76. ISM, I, nr. 343 (din anii 198-211 p. Chr.) ş i nr. 344 (din anul 202 p. C hr.); ambele altare sunt din
vicus Secimdii,i; ISM, V, nr. 68 (din anii 198-209, d e Ia Ulmetum); nr. 92 (anul 195) şi nr. 93 (anul 196), din
vicus Clementianensis.
77. Al. Avram, SCIVA, 35, 1984, 2, p. 166 şi 168.
78. V. Pârvan, Începuturile 2, p. 102; R. Vulpe, DID, II, 1968, p. 163.
79. Ovidius, Ex Ponto, II, 8, 7 şi urm; IV, 9, 115-116. D.M.Pippidi, DID, I, p. 323; idem, Contribuţii 2,
p. 334. R. Vulpe, DID, li, p. 66, n. 183.
·so. ISM, I, nr. 146.
81. A. Rădu lescu, M. Munteanu, Pontica, 10, 1977, p. 83-84, nr. 4; AL Avram, Historia urbana, 3, 1995,
p. 25-28; idem, ISM, III, nr. 58.
82. Ibidem, nr. 31, b, r. 14: "Kai KeoapEiots mi Tiavayvpt ... ", p. 275; nr. 32, r. 5.
83. ISM, I, nr. 193; vezi şi nr. 57 ş i 275.
84. D.M. Pippidi, Scythica Minora, p. 230-249; 250-256 şi ISM, I, nr. 207. E. Doruţiu-Boilă, Dacia, N.S.,
19, 1975, p. 154-156. G. Mihailov, Epighraphica, 41, 1979, p. 7-42. K. Nawotka, Balca nica Posnaniensia, 5,
·1990, p. 151-161; idem, în Stud ia Moesiaca, li, 1994, p. 79-84. M. Musielak, Pontica, 26, 1993, p. 191-195;
eadem, Studia Moesiaca, I, 1994, p. 101-115. Al. Avram, ISM, III, nr. 99 şi 100.
85. D. M. Pippidi, Contribuţii2, p . 416-421.
86. CIL, IIJ, 7506; ISM, V, nr. 194 (sec. lip. Chr.).
87. Ibidem, nr. 151 (anii 218-222); templul construit din temelii (163 p. Chr.), amintit tot la Troesmis
USM, V, 135), a r putea fi legat de cultul imperial.
·
88. Gr. Tocilescu, Monumente epigrafice şi sculpturali, I, p. 56 şi urm.; D.M. Pippidi., SIRA, p. 287;
ISM, V, p. 184.
89. Ibidem, nr. 163; vezi şi R. Ardevan, în AIIA, Cluj, 29, 1989, p. 351-360 (Dacia).
90. D.M. Pippidi, op. cit., p. 255, n. 88.
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et Deus 91.
O altă formă de manifestare a cultu lui imperial este adorarea dinaştilor ca puteri
divine şi genii. La Tropaeum Triani şi Troesmis în tâ lni m expresia "devoti numini
maiestatique eius·92. Domus divina, casa imperială, d esemna într eaga fa milie imperială, formulă care apare în inscripţii începând cu sec. II şi, apoi, în sec. III p. Chr.93.

Revenind la altarele d in sate, acestea se ridicau, d e multe or i, atât pen tru p rosperitatea împăratului, cât şi pentru aceea a satului, ca în vicus Celeris: "pro sal(ute)
lm(peratoris) et uici Celeris '94, sau a împăratului, a cetăţii şi a teritoriulu i Histriei, ca
în vicus Quintionis: ''pro sal(ute) Imp(eratoris) Aug(usti) ciuit(atis) et reg(ionis)
His(triae)'95. Desigur, m agistri n u uitau să ceară sănăta te şi p en tru ei şi ai lor; ca:

"[Ap]olloniu[s Dada?]e magi[ster] viei Sc[ .. .}ia p ro sa[lut]e viei et [s] ua et suoru[m]
aram de suo p osuit"96 sau, to t as tfel, Iulius Teres d e la Ulmetu m - "pro salute suain et
filiorum sui et vicanorum·97.
!OM şi lunona Regina erau cinstiti şi de persoane particular e, altarele ridicate de
acestea fiind mai puţin nu meroase decâ t cele "oficiale". În această categorie observăm,
mai în tâi, adoran ţi care se închinau pentru sănă tatea lor şi a familiilor lor, precum
Val(erius) Felicx şi Calventius [Cons] tans de la Ulmetu m98, Ael(ius)Jnserus din teritoriul mur,icipiului Tropaeu m Traian i, de la Nastradin99 şi d in a lte aşezărilOO . ·
Exis tau, deopotrivă, persoane private, care se rugau pentru sănătatea împăraţilor„
cum su nt: Aelius Cara ... , Aeli(us) Longinus vet(e)ranus ala(e) II Aravacorum,
CJ(audius) Cocceius, toţi de la Capidava sau din împrejurimi101 , Xe[ni]us Nicephorus
de la Dulgheru102 şi închinători din c1 lte locuri din regiune103. Aşa cum remarcase V .
Pârva n, "în curăţenia lor sufletească, de ţărani, zeii şi împăra{ii luau un loc aproape
asemă nător. Şi fiecare închinare făcută zeilor era pentru sănătatea şi fericirea şi birui n ţa împăraţil or şi a casei lor"104.
Între dedicanţii din sate105, militarii în funcţiune106 sunt mai pu ţin numeroşi; de
asemenea, remarcăm lipsa femeilor, fapt care subliniază ca racteru l politic al cultului107.
Cele mai numeroase altare sunt puse în numele colectivităţilor săteşti forma te d in

91.

R. Vulpe, DID, II, p. 277.

CJL, III, 12471 (Tropaeum Traiani); ISM, V, nr. 152 şi 153 (Troesmis).
93. CIL, III, 12468 (Tropaeum Traiani); I. I. Russu, St. CI., 10, 1967, p . 215.
94. ISM, I, nr. 351.
95. Ibidem, nr. 329.
96. ISM, li, nr. 137.
97. ISM, V, nr. 69; vezi şi nr. 6 (vicus Hi... ).
98.
Ibidem, nr. 73 şi 70.
99. CIL, Ill, 12466.
100. CIL, III, 7535; ISM, II, nr. 138 (Con stanţa) .
101 . ISM, V, nr. 13, 23, 19.
102. Ibidem, nr. 129. R. Vulpe, HAD, p. 185-186, n.1.
103. CIL, Ill, 7585; JSM, III, nr. 249 (împrejurimile Mangaliei).
104. V. Pârvan, Începuturile 2, p. 115.
105. R. Vulpe, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 557 ş i urm. Cultele veteranilor din Moesia In ferior au fost analizate
ş i de K. Kr6kzyk, Studia Moesiaca, II, Poznah 1994, p. 47-61.
106. CIL, Ill, 14214 (Tropaeum Traiani); JSM, II, nr. 140 (Tomis); ISM, V, nr. 16 (Capidava) etc.
107. M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, p. 361.
92.
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cetăţeni

romani, veter ani, triburile sudice ale bessilor şi lailor, s tabilite mai demult în
Dobrogea, mai rar de către autohtoni pe cale de romanizare, dovedind, în ansamblu,
resp ectarea şi cu ltivarea în sa te a zeilor oficiali a i Rom ei.
Reprezentările lui Jupiter d in r egiune, în general, va riante ale aceluiaşi tip iconog rafic, provin mai ales din Tomis şi Histria sau din centrele de pe limes, Noviodunum,
Capidava, Durostorum l08. Zonei rurale îi apa rţine un basorelief descoperit la Tuzla,
pe ca re zeul este înfăţişat în picioare, înveşmântat în mantie, cu sceptru şi însoţit de
acvilă 109, tip iconografic întâl nit şi p e alte două m onumente descoperite la Adamclisi
şi Isaccea 110. Pe spatele unui relief al Cavalerului Trac, apă rut între Seimeni şi
Cernavoda, pare să figureze tot Jupiter 111; reprezentările amin tite, la care se adaugă
cele ale acvilei găsite sing ure, ilustrează sugestiv acest cult.
Organizarea cultelor trad iţionale o cunoaştem din oraşel e provinciei, în care,
urmând exemplul Romei, cultul era public, fiind încredinţat de ordo decurionum unor
preoţi aleşi, ca re răspund eau de toate serviciile religioase:jertfe, sacrificii, să rbători . În
sate rolul acestora este îndeplinit de magistraţi, cărora li se alătură, ca pretutindeni în
lumea romană, asociaţiile religioase, susţi nă toare ale cultelor tradiţionale, dar şi ale
celor de dată m a i recentă.
V. Pârvan spunea: "De o parte (erau) zeii cei mari ai Statului roman, pe care fiece
bun cetăţean trebuia să-i cinstească"11 2. Într-adevăr, a lta rele închinate: lui JOM şi
· lunonei Regina sunt mult IPai numeroase d ecât monumentele adresate celorlal te
divinităţi din pantheonul greco-roman.
Cea de a treia membră a triadei ca p itoline, Minerva *, apare într-o ipostază inedită
- mater rvfusarum - pe un alta r închinat de Iulius Iucundus la Slava Cercheză, urmare,
p oate, a asocierii sale uneori cu Apollo şi chiar cu Muzele n3. Observaţia privind existenţa unui templu al Minervei la Pa lazu Mic nu a fost verificată 114, deşi corespondenta ei greacă, Athena, er a de mu lt adorată în cetăţile din Pontul Stân g115. În privi~1ţa
reprezentărilor Minervei, p e monume nte d e marmură, d e bronz şi p e gem e, acestea
păstrează traditiile artei elenistice, provenind, în general, d in centrele urbane, Tomis,
Tropaeum Traiani (sec. li p . Chr.)116, fără să exclud em ca astfel de p iese să fi circula t şi
în sate.

108. Gr. Florescu, Capidava, p. 127 şi urm., fig. 54. D. Vâlceanu, SCIV, 13, 1962, 1, p. 141-145. Z.
Covacef, A rta sculpturală în Dobrogea romană, sec. I-III e.n. Rezumatul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1993,
p: 10; eadem, Pontica, 27, 1994, p. 107-108 şi p. 112, fig.I.
109. H . Slobozianu, Materiale, 5, 1959, p. 745, fig. 7/1.
110. F. Topoleanu, Peuce, 9, 1984, p. 193 şip. 594, pi. IX/1 (Isaccea). C.Scorpan, Pontica, 9, 1976, p. 197198, nr. 5 şi fig. 3/2 (Adamclisi).
111. E. Moscalu, C.C. Petolescu, SCIV, 23, 1974, 4, p. 661, fig.2; p. 663, n. 17. Vezi şi Gr. Florescu,
Capidava, p. 127-128, fig. 54-56.
112. V. Pârvan, op. cit., p. 103.
*
ISM, V, nr. 157 (Troesmis): "l(ovi) O(ptimo) M(aximo) [Iun(oni Reg(inae) Minervae?]"; ISM, H, nr.
142 (Tomis) : "?[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)] ? I ?[Iun]oni e[ t Minervae]? ... " (sec. lip. Cbr.).
113. V. H. Baumann, Peuce, 8, 1980, p. 289-290; 9, 1984, p. 231 ~232, nr. 22.
114. Cf. TIR, L 35, p. 56.
115. ISM, III, nr. 76 (('M}Jcxva UoA1cxs. sec. IV a. Chr.); nr. 48 Bb ('At'}cxva 'YTicxTa); nr. 49 ('At'}cxva
'Ymp 8[E/;ia)", ambele i nscripţii din sec. II a. Chr.); nr. 80 (' H iep]E1a TTJS 'At'}rivâs. a doua jumâtate a sec. Ip.
Chr.); ISM, I, nr. 134 (. .. 8wpov ' At'}riv<;i". sec. II p. Chr.); D.M. Pippidi, SIRA, p. 227; G. Bordenache, Sculture
greche e romane, p. 52-53, nr. 88 (sec. I p. Chr.) şi nr. 89 (sec. li p. Chr.); p. 132, nr. 295. M. Alexandrescu
Vianu, Histria ,LX. Les sta tues et Ies reliefs en pierre, Bucurest-Paris (2000), p. 40-41, nr. 13.
116. Z. Covacef, C. Chera-Mârgineanu, Pontica, 10, 1977, p. 193, nr. 5 şi 6. Z. Covacef, Pontica, 27, 1994,
p. 108.
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Cum era firesc, între oameni a căror ocupaţie zilnică era agricultura şi creşterea
vitelor, legaţi profund de natură, o importanţă deosebită o căpătau divinităţile agreste.
Monumentele votive pe care le analizăm datează aproape toate din sec. II-III p.
Chr., ilustrând, prin frecvenţa lor, ponderea unor culte în preferinţele locuitorilor de
prin sate.
Fără a respecta acest criteriu, ne-am oprit mai întâi asupra lui Silvanus, deoarece
trei epigrafe din regiune definesc calitatea adoratorilor săi şi sugerează modul de organizare a cultului. Într-adevăr, zeul protector al pădurilor, al caselor rustice, al turmelor
şi al holdelor, al lucrărilor din carierele de piatră, se bucura de popularitate117 în vicus
Ulmetum, unde exista un colegiu al închinătorilor săi, "care în calitatea lor cea mai
importantă de coloni, agricultori, îl adorau pe zeu ca Silvanus Sator, iar nu ca
Domesticus ori ca Silvester "118. Membrii colegiului nu se numesc ca de obicei cultores
(sau sodales ), ci "consacrani Silvan[i] Sato[r]i[s]" (termen atestat în unele provincii
occidentale şi în regiunile illiro-tracice)119. "Opera d e defrişare a ţinutului păduros,
prefăcut de coloni în regiune agricolă" este simboliza tă prin prefacerea lui Silvanus
Silvester în Silvanus Sa tor, spunea V. Pârvan120.
Fără să ştim pe deplin cum era organizat colegiul, dacă avea în frunte un sacerdos,
cum întâlnim tot în Dobrogea, la Neatârnarea, credem că acesta era unul din cele mai
însemnate, din moment ce se ocupa de ridicarea altarului, quaestor-ul din anul 178,
Valerius Valerian11s şi un alt personaj, Dometius Consul 121. Data de 1 iunie, înscrisă
pe monument, ne face să ne gândim la o altă ipostază a zeului şi anume, aceea de pro.tector al asociaţiilor funerare. Este perioada sărbătorii Rosa/ia, de aceea s-ar putea ca
această asociaţie să aibă drept scop "asigurarea după moarte a unei pioase amintiri şi
a unui cult funebru statornic la mormânt"122.
O altă descoperire, tot din vicus Ulmetum, vine să completeze această chestiune; un
membru al colegiului, Flavius Augustales, consacră "ara(m) et tabla(m) "la 5 iunie 191,
zeii cinstiţi fiind, de această dată, JOM şi Sanctus Silvanus, însemnând, probabil, cel
mai mare zeu roman asociat cu cea mai însemnată divinitate locală 123.
Dedicaţia este făcută pentru sănătatea împăratului Commodus şi a consacrani-lor,
colegiul existând încă la sfârş itul secolului al II-iea. Ara şi tabla (probabil un relief, o
icoană a celor două divinităţi), pe care le pune Flavius Augustales, pledează pentru
existenţa unui sanctuar rustic-saccellum - la Ulmetum 124; menţiunea dedicantului că
monumentele au fost consacrate întru amintirea sa (memoria sua) 125 confirmă caracterul funeraticum al asociaţiei ·adoratorilor lui Silvanus de la Ulmetum. O parte din
117. W. H. Roscher, op. cit., lV, Leipzig, 1909, col. 824 şi urm. K. Latte, op. cit, p. 333 şi urm. Em.
ISM, V, p. 91. A. Rusu, Sargetia, 10, 1973, p. 395-401; I. Piso, Apulum, 14, 1976, p. 444, fig. 3.
118. V. Pârvan, Ulmetum, li, 2, p. 359-365, nr. 15; ISM, V, nr. 66.
119. CIL, III, 633 (Philippi): ··cuJtores (sodales) collegii Silvani", cf. V. Pârvan, op. cit., p. 360-361; W.H.
Roscher, op. cit., IV, col. 865-867. Consacrani: CIL, III, 2109 (Salonae); ISM, V, p. 90.
120. Ulmetum, li, 2, p. 399.
121. Em. Doruţiu-Boi lâ, ISM, V, nr. 66 (1 iunie 178 p. Chr.), presupune câ Valerius Valerianus era
Doruţiu-Boilă,

qJJ.a.estor al colegiului, ~eprezentarea acestuia prin quaestores fiind mai rară; remintim că în vicus Ulmetum
nu este atestată funcţia administrativă de quaestor.
122. V. Pârvan, op. cit., p. 362-363.
123. Ibidem, p. 374-378, nr. 22; ISM, V, nr. 67; CIL, III, p. 2520; CIL, III, 4410 (Carnuntum): !OM şi
Silvanus Sanctus; W.H. Roscher, op. ci.I., _col. 847-848.
124. V. Pârvan, op. cit., p. 377-378; R. Vulpe, DJD, li, p. 177.
125. ISM, V, nr. 67 (5 iunie 191 p. Chr.).
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locuitorii aşezării era formată din bessi, participanţi deopotrivă la viaţa relig ioas~, care
au cunoscut prin tradiţie adorar ea lui Silvanus în această ipostază; mai adăugăm, apoi,
cunoscutul sincretism, în pământurile trace, în tre Heros şi Silvan us 126, fapt ce a r putea
explica popula ritatea acestuia din urmă.
Asp ectul funera r al cultului este dovedit to t de o descoperire d e la Ulmetum şi
a nume, de impresionantul a ltar al lui C. Julius Quadratus, pe a cărui latură d reaptă figurează un personaj sprijinit într-un p edum şi cu un vas de libaţii în mână, iar la
picioarele acestuia un anim a l (un câine?); personajul a fost identificat cu Silvanus 127.
Inscripţia de la Ulmetum, care aminteşte "... fons Dei", se referă. poate tot la
Silvanus128, oricum adorat intens în acest vicus, a căru i denumire, Ulmetum, demonstrează într-un fel preferinţa pentru zeul pădurilor.
O descoperire epigrafică din aşezarea de la Neatârnarea atestă existenţa unui a lt
colegiu de închinători ai lui Silvanus ; d oi dintre membrii asociaţiei - Ulpius
Valerianus şi fiul său, Ulpius Claudianus - au dăruit altarul div inităţii, "co<n>(i)legio
Silvani ... per sacerdote(m ) Ulp(ium) Ulpianu(m)"129, toţi trei proveniţi din aceeaşi
familie, dacă nu erau liberţi. În vicus Quintionis, un altar es te pus, se pare, pentru
N imphae şi Silvanus1 30, zeu întâlnit şi în mediul urban, la Tomis, de exemplu131.
Diana, zeiţă a vânătorii, a vegetaţiei şi a naturii, d i vinita te a nopţii, întruchipând
lumina lunii, era, de asem enea, favorita locuitorilor de prin sate, ct1.m arată şi o serie
d e descoperiri din Moesia inferior 132.
Un loc d e cult al zeiţei păduri1or exista, foarte probabil, în regiunea silvestră d in
apropierea izvoarelor Taiţei !33, ilus trat, mai întâi, d e altarul dedicat Dianei d e Q.
Valerius Atinianus, bi. cos., în sănă ta tea consu larului M. Catonius Vindex (166-172 p.
Chr.)134 (fig. 43 / 1). Se adaugă, apoi, altarul închinat zeiţei de către u n a lt bi. cos. al
legiu nii a XJJl-a Gemina Antoniniana, Diana primind epitetul de (A)eterna (218 p .
Chr.)135. În sfârşit, tot d e la Taiţa provine un altar ridicat pentru Diana Regina (în anul
223 p. Chr.)136, calificativ frecvent întâlnit în Moesia Inferior şi Dacia 137.
126.
127.
128.
129.

I. Venedikov, lzvestija- Sofia, 1952, p. 195-214.
V. Pârvan, fnceputuriJe2, p. 79,107,109, fig. 32; ISM, V, nr. 77.
Ibidem, nr. 74 (fâră a fi excluse ş i alte divinităţi, Mithras sau Jupiter).
V. H . Baurnann, Pe uce, 9, 1984, p . 232-233, nr. 24 şip . 629, fi g. 75 "[Delo San(cto) Silvanal {pr]o
salute/ Wmp(eratoris) M(arcii) A nt(onii) Gor/diani..." Pentru altare puse de ingenui, liberţi ş i sclavi, vezi S.
Panciera, Silvano a Roma, în Studia in honorem Georgii Mihailov, Sofia, 1995, p . 347-362.
· 130. ISM, I, nr. 325; V. Pârvan, Dacia, 2, 1925, p. 214, nr. 18.
131. Z. Covacef, Pontica, 3, 1970, p . 229-231, nr. 4.
132. CIL, III, 12371-12373; 14209 etc. L. Ognenova, Izvestija-Sofia, 22, 1959, p. 81-95; A. Ră d ulescu în
Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucureşti, 1963, p. 52-54; A. Aricescu, Bucureşti, 10, 1980, p . 203-206. Cr.
Mu şeţeanu, Pontica, 15, 1982, p. 257, nr. 2; G. Bordenache, Sculture g reche e rnmane, nr. 64-69; M.
Alexand rescu Vianu, Histria, IX, p . 39-40. Un altar închinat "Dianae Luciferae" a fost d escoperit recent la
Tropaeum Traiani, cf. Al. Barnea, Comunicare la Sesiunea "Pontica", Cons tanţa, 2000.
133. R. Vulpe, DID, li, p . 171.
134. ISM, V, nr. 248; A. Rădulescu, NMESM, p. 179-181, nr. 1. Vezi asemănă tor la V. Velkov, G.
Aleksandrov, Actes du JXe Congres intemational d 'epigraphie grecque et latine, Sofia, 37 VIIT-7 IX 7987,
Sofia, 1987, p. 279-283: 'Ti. C/audius Ulpianu{s]/ trib. eh. J Cil. cum vexilla/tionibus leg. I Ita!., XI CI., Class.
FI Ma..." consacră un altar zeitei Diana, pentru succesul unei vânători imperiale întreprinse din ordinul
legatului provinciei, Claudius Satuminus, în anul 147 (Montana).
135. CIL, III, 6161; ISM, V, nr. 247.
136. CIL, III, 7497 = 6160; ISM, V, nr. 246.
137. M. Bărbu lescu, ISDR, p. 131. Vezi şi D.M. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, p. 184, nr. 7;
ISM, li, nr. 143: 'll(ovi) O(ptimo)] M(aximo)/ [et Dian]ae Aug(ustae)" fă ră a fi exclusă lectura '1unon]ae
A ug(us tae)" (sec. II p. Chr.).
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legate de agricul tură erau adornte în cetăţile greceşti d e multă vrem e,
dacă n e referim mai în tâi la Demeter, a testată epigrafie şi iconografic la Histria 138, dar
mai ales la Callatis (din sec. IV a. Ou.), unde sunt consemnaţi la sfârşitu l sec. J a . Chr.
l'Jo1v aTat (l}o1 vrjT01), con vivii ba nchetului sacru în onoarea Demetrei Ch tonia
(~aµaTT)p Xt}ov[a )139, popula ritc1tea zeiţei fiind sublinia tă şi de imaginea sa de pe
monede setu de diverse reprezen tă ri140, inclusiv din teritoriu 141_
Prezenţc1 Demetrei în pantheonu l tomitan, chiar eponimia d ivină a acesteic1142, sunt
ilustrate de câteva inscripţii1·B, d ar şi de iconografia numismatică şi plasti că 144 . Secultivau la Tomis şi în teritoriu, în special. membrii triad ei eleusine, cum ne arată
inscripţia aminti tă ma i s us de la Credinţc1, închina tă lui Pluton, Demetrei şi zei ţei Kore,
în care se menţionează calitatea de fost preot şi d e p reot (\epevs) a doi din tre dedicanţi,
probabil ai acestor di vinităţi 145. Pluton, Kore, Demeter apa r în tr-un model clasic, dar
cu trăsă turile a rtei provinciale, pe un basorelief de mMmură d e la Tomis (fig. 44/1),
după cum n u lipsesc alte reprezentări ale zeităţilor amintite, înfă ţişate fie singure, fie
câte două 146.
Tot astfel, Mey(on 1 NvµfJv[ ov t'Jvyo:TTJP consacră u n monument, di n avere proprie,
d ivinităţilor Demeter şi Kore, cum aflăm din s tela voti vă apărută la Târguşor, într-o
în trebuin ţa re secunda răl-17.

În cen trele romane d in regiune este consemnată în d ouă rânduri corespondenta
Ceres 148, şi c1nume, la Tropaeum Traiani, u n de o întâlnim pe un
alta r ridicat de M . Stabius Colonus din Luca, tribunus militum al Jeg.XI Cla udia,
alături de !OM, Herrnles lnvictusşi Loer Pater 149. Al doilea altar, găsit I.în gă Gălbiori,
es te pus d e Veturius Tertius, magister viei, p entru /OM, Juna şi Ceres Frugifera
(aducătoarea de roc1de)150; într-adevăr, epite tul Frugifera pen tru Ceres es te cu n oscu t în
Italia ·1s1, zeiţa fii n d adorată Cel divinitate a roadelor pământulu i, cum observăm şi pe
o gemă descoperită la Constc1 n ţc1, und e ţi ne în m âna stân gă o pateră, iar în cea drec1 ptă
c{lteva spice şi flori 152.
i talică c1 Demetrei,

138. ISM, I, nr. 109, 115 (?), 120,125; G. 13ordenache, op. cit., nr. 11; M. Alexand rescu Yia nu, op. cit., p .
47-49, nr. 29.
139. ISM, II I, nr. 40; ad a ugă şi n r. 48A, r. 5: X~(ov[a) (sec. IV a. Chr.); nr. 259: l'.riµfiTpos
TIAov[Too6TE1pa] (sec. II p. Chr.); p. 92-93.
140. B. Pick, Miinzen, I, 1, nr. 225-226; 279-288; Gh. Poenaru Bordea, SCN, 4, 1968, p. 103-126. V.
Canarache, Măşti şi fig urine Tan agra d in atelierele de Ia Callatis-Mangalia, Constanţa, 1969, nr. 24-32; Al.
Suceveanl!, VEDR, p. 93, n. 185. Infra, n. 144.
141. Jn aşezarea d e la A lbeş ti s-au descoperit reprezentări ceramice figurate din sec. IV-lll a. Chr., cf A.
R ăd u l escu, L. Buzoia nu, M. Bărbu lescu, N . C h elută- Georgescu, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 27-29 ş i u rm.
142. ISM, II, nr. 36: ·• lepwµevns 6fiµ riTpos".
143. Ibidem, nr. 59 (iepevs l'.fiµ T)Tpos); nr. 118 (a mbele din sec. II p. Chr.)
144. Ibidem, p . 69. Z. Covacef, Pontica, 27, 1994, p. 190. M. Iacob, Pontica, 33-34, 2000-2001 (sub tipar):
Demetra - evidenta numisma ti că.
145. ISM, II, ·nr. 150.
146. G. Bordenache, St. CI., 4, 1962, p. 281-290. I. Stoian, JSM, li, p. 180. l.l. Russu, AISC, 2, 1933-1935,
p. 212. (Durostornm): Pluton Sanchrs ş i Oomna Proserpina.
147. Piesa (ined ită, MINAC) a fost refolosi tă ca prag la o biserică din sec. XVll-XVIII ( informaţie de la
G. C usturea, autorul săpă turilor de la Târguşo r (Es ter).
148. V.H. Roscher , op. cit., I, 1, col.1i63şi urm. K. Latte, Rămische Relig ionsgeschid1te, p. 71, 161 ş i urm.
1~9. CIL, III, 142) 41; V. Pârvan, Cetatea Tropaeu;.11, p. 192; R. Vulpe, HAD, p . 224, n. 7.
l:iO. ISM, V, nr. :)6; G h. Poe na ru Bordea, St. CI.,:), 1963, p. 293, nr. 4.
151. CIL, XI, 3197.
152. z. Covacef, C. C hera-Mărg i neanu, Pontica, 10, 1977, p. 192-193, nr. 4, fig. 1/3. Tot de la Tomis
provine o sta tu e tă a unei zeiţe in ipostaza Karpoph oros, pentru care vezi, G. Bordenache, Sculture g reche e
romane, p . 39-40, nr. 61 (sec. III p. C hr.).
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Revenind la ideea exprimată mai su s în legătură cu strânsele raporturi între oraşe
teritorii, inclusiv în domeniul religios, să amin tim consemnarea la Callatis, pe la
mijlocul sec. I p. Chr., între sărbătorile de vază ale cetăţii, alături d e cele consacrate
împăraţilor şi a unora de esenţă agrară, .616µf:,p1a 153, al căror conţinut este lămurit de
alte două monumente epig rafice din regiune. Ne referim la altarul închinat de tribul
histrian Argadeis lui Zevs "Oµf:, p1µos - "Zeus dătă torul - de-ploaie", ipostază a
Stăpânului cerului făcută să impresioneze o popu laţie de timpuriu atrasă de munca
câ mpului, într-o regiune bântuită de secetă, cum trebuie să fi fost Dobrogea în a ntichitate"154. Cel de al doilea altar s-a găsit la Tropaeum Traiani, fiind dedicat aceleiaşi
divinităţi de către Protogenes, µaytoTpaTos într-o localitate rurală din împrejurimile
oraşului; el ridică, prin mijloace p roprii, un alta r (şi un "templu") lui Zeus Ombrimos,
preferat de comunitatea greacă, stabilită într-un teritoriu care suferea adeseori de
secetă l 55.
Un loc deosebit printre divinităţil e adorate în satele Scythiei Minor îl ocupă
Dionysos (Bacchus, Liber Pater), urmare, în primul rând, a vechimii acestei credinţe
printre g reci, autohtoni şi în Imperiul Roman. Se adaugă, a p oi, caracterul complex al
cultului său, pe de o parte public şi popular, ca zeu al viţei de vie, al vinului, al vegetaţiei în perpetuă reînnoire, iar pe de alta mis tic, ca zeu al morţii, al vieţii d e apoi, care
promitea fericirea iniţiaţiJ,Jr. Cultul va fi susţinut d e împăraţi, datorită legăturii dintrP.
doctrina dionysiacă şi proiectele p olitice ale imperiului156, fenomenul dionysiac fiind
evident o formă a conştiinţei sociale.
În oraşele greceşti de pe li toral, unde cultul avea o vechime considerabilă 157, îşi
conti nuă ex istenţa numeroase cercuri "dionysiace" 158, obser'.1ându-se că asociaţiile
pentru cultivarea în comun a cultului b acchic, în special în forma misterică, cunosc în
primele secole ale er ei noastre o înflorire deosebită159. Se cu noaşte, de asemenea, organizarea internă a acestor onetpat, având în frunte un naTr'ip. u.n iepevs - "p reotul" sau
"sacerdoteie" în grija căruia e rau s lujba, sacrificiile, ceremoniile şi procesiunile o r ganizate cu prilejul să rl.:>ătorilor, şi numeroşi alţi m embri160; participan ţii la con cursurile
sacre, precum "ca ntăreţii vârstnici din jurul marelui zeu Dion ysos (vµv~oo\
1îpEO~l/TE[ po1 o i lTE] pl TOV µeyav ~EOV .616 vvoov) d e b Histria 161, ca să n e op rim

şi

153. ISM, III, nr. 31, b, r. 14 ş i p . 275; nr. 32, n. 5.
.154. D.M. Pippidi, ISM, I, nr. 334; Se. Lambrino, lstros, 1934, p. 118-121.
155. Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 4, p. 596-609.
156. A. Bruhl, Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque ti Rome et dai1s le monde romain,
Paris, 1953, p. 10, 30, 165, 167. E. Will, Le relief cultuel greco-romain. Contribution ii l'art de l'Empire romain,
Paris, 1955; M. P. Nilsson,The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age, Lund, 1957, p. 133 ş i
urm. R. Turcan, Les sarcophages romains a representation dionysiaque. Essai de chronologie et d'histoire
religieuse, Paris, 1966, p. 368 şi urm.; D.M.Pippidi, SJRA, p. 234 ş i urm.
157. AL Avram, F. Lcfevre, REC, 108, 1995, 1, p. 7-23; Al. Avram, ISM, III, p. 90, 97, 100 şi nr. 48A, r. 1:
[616v]voos CTa[Tpc7:>osJ; r. 2: [61]6vvoos BaK[xevs); r. 4: t.aov[AAIOS]; idem, BCH, 119, i995, P· 235-252; ISM,
III, 47: r. 6,8: t.aov:>-:>-eiov; vezi şi nr. 44, r.16; 79, r. 2 ş i 80, r. 4. Pentru reprezen tăriie figurate din epoca elenistică, vezi Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 31-32.
158. A. ~tefan, Cultul lui Dionysos în cetăţile nord şi vest pontice în epocile greacă şi romană, în lumina m onum en telorepigraficeşi figurate. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1978; eadem, Dacia, N.S., 19,
1975, p. 171.
159. D.M. Pippidi, SIRA, p. 234-266.
160. Ibidem, p. 246-261; ISM, I, nr. 99; 199.
161. Ibidem, nr. 100; vezi şi nr. 167, 221; M. Alexandrescu Vianu, Histria, IX, p. 63-64, nr. 56-58.
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numai la un exemplu, sporesc imaginea unui cult care şi-a câştiga t un prestigiu
deoseb it în oraşele pontice.
Inscripţiile 'referitoare la cultul lui Dionysos, provenite din sate, nu s.unt pr~a
nu meroase. La Cumpăna, un preot menţionează că a fost desemnat să poarte sacerdoţiul prin tragere la sorţi, fiind cunoscut faptul că preoţi i cultului public se recruta u,
de obicei, dintre cetăţenii îns tăriţi162. La Nistoreşti, Lucius Pompeius Vale(n)s
aminteşte d e demnitatea sa de preot al lui Dionysos ("sacerdotium at Liberi "), indeplinită la Histria 163; retrăgănd u-se la ţară, el a continua t, desigur, să-l cinstească p e Liber
Pater. La Histria, Dionysos este numi t Kapno<popos (Dătă torul de roadă), atribut
obişn uit al Demetrei, divinitatea feminin ă a vegeta ţiei, cei d oi zei fiind adeseori asociaţi de această populaţie d e agricultori164. Pe un altar din Troesmis figurează Liber
Pater şi !OM 165. P. Val(erius) Macrinus pune un altar pentru "Liber Pater"166 la
Tropaeum Traiani (fig. 45/1), iar în cunoscuta d edica ţie a lui M. Stabius Colonus din
acelaşi oraş, Liber Pater apare a lături de IOM, H ercules Invictus şi Ceres 167. La Cerna,
"M(arcus) Antistius Caecina, eq(ues) alae 1 Dard(anorum) Antoninianae" se închină
"Puterii divine a lui Liber Pater" (Numini Liberis Patris) 168, existând poa te acolo un
sanctuar al zeului, cum deducem şi după unele monumente votive.
Spre d eosebire de inscripţii, repr ezentările bacchice descop erite în m ediul rural
su nt mult ma i numeroase, demonstră nd existenţa permanentă a unu i filon popular în
cultul dion ysiac.
Amintim relieful d e marmură descoperit la Dunăreni, o copie provincială după
mod elul cunofj_CUt a l reprezentărilor lu i Dionysos, în cme acesta apare seminud,
acoperit cu o nebridă, pri nsă p •c umărul s tâng, pe cap poa r tă frunze d e iederă, ia~ în
·
m âna stângă ţine un k antharos169 .
Copia rurală a aceluiaşi model răspândit în regiune este şi altarul bacchic d escoperit la Urluia, pe care Dionysos este înfă ţişat tânăr, nud, în a titudine de repaus. Păru l
bogat se termină pe um eri cu doi ciorchini de struguri, în mâ nă dreaptă ţine u n kantharos, iar în stânga, ri dica tă în sus, probabil thyrsuJ 170, fiind incontestabil opera unui
meşter local.
Reliefuri dionysiace, mărturii ale pietă ţii individ uale, s-au găsit în apropiere._dc
Tomis, la Lazu 171, Agigea 172, Cumpăna 173, iar în teritoriu l histrian, la Corbu 174, lstriasat1 75 şi în alte patru locuri, piese car e, prin stângăcia prtistică, dovedesc pătrund erea
162. JSJ\,f, II, nr. 120; D.M. Pippid i, SIRA, p. 241.
163. CIL, lll, 12489; ISM, I, nr. 373.
164. Ibidem, nr. 198; 204-206; 111: ll.16[vvaos] Baa[aapevs]; vezi şi nr. 142.
165. CIL, Ill, 7498; JSM, V, nr. 162.
166. N. Gostar, St. CI., 5, 1963, p. 303-304.
167. CIL, JH, 142141.
168. ISM, V, nr. 218.
,
169. C. Scorpan, Reprezentări baccbice, Co nstanţa, 1967, p. 42-45, nr. 12.
.
170. Ibidem, p. 45-47, nr. 13. Asupra acestui tip icon ografic, G. Bordenache Sculture greche e romane,
p . 59-63. Pentru iconografia d i onysiacă r!in Dacia, vezi C. Popescu, M. Popescu, Thraco-Dacica, 16, 1995, ·12, p. 228-229.
171. P. Nicorescu , BCMJ, 9, 1916, p. 79, nr. "5. .
172. H. Slobozianu, Materiale, 5, 1959, p . 747. Z. Covacef, Pontica, 31, 1998, p. 163-169, fig. 1.
173. P. Nicorescu , op. cit., p. 79, nr. 4.
174. R. Vulpe, An. Dobr., 15, 1934, p . 208; I. Micu, An. Dobr., l S, 1937, p . 31, nr. 185; C. Scorpa n, op. cit.,
p.~ ~ ~

'

.

175. G. Bordenache, Sculhzre grecl1e e romane, p. 65, nr. 11 8; A. Ş tefa n, op.
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cultului în mediul rural (fig. 45/2).
Mai multe monumente ne permit să-l cunoaştem pe Dionysos cu însoţitorii săi.
A mintim, mai întâi, plăci le votive descoperite la Beroe (sau Făgăraşul Nou), între care
una pusă de Ulpius Maximus 176 îl înfăţişează pe Dionysos central, nud, acoperit
numai cu nebrida, are o coroană de flori şi frunze p e cap, în mâna stâ ngă ţine un thyrsos înalt, iar cu dreapta varsă dintr-un kantharos vinul sacru pe acoliţii săi. Aceştia
sunt Pan cu o cornucopia plină de fructe şi syrinx, Silenus, care p rinde într-un vas
vinul vărsa t de zeu, şi pantera, care are capul ridicat, pentru a bea din .acelaşi lichid.
Această scenă ritua lă este însoţită de reprezentări privind culesul strugurilor, producerea şi transportul mustului, cum am ară tat mai sus.
Pe un monument în formă de aedicula descoperit la Dunăreni1 77 (al doilea din
această localitate) sunt înfăţişaţi Dionysos şi Pan, zeul protector al turmelor şi păsto
rilor, obişnuit în cortegiile dionysiace. Tot ală turi de Pan şi un satir îl întâlnim pe
Dionysos pe un basorelief de la Urluia, într-o lucrare care respectă tradiţiile clasice178
(fig. 46/1). În schimb, maniera în care este redat satirul pe basorelieful bacchic de la
Schitu, alături d e Dionysos şi panteră 179, dovedeşte, ca în numeroase alte cazuri, că
este opera unui meşter local, ca re se adresează unor adoratori mai puţin avizaţi în privinţa calită ţilor artistice ale reprezentă rilor zeităţii preferate (fig. 46/2); de o execuţie
modestă este şi o tăbliţă dionysiacă descoperită în marginea de N-E a municipiului
Tulcea (sec. II-III p. Chr.)180. O statuie a lui Pan a fost găsi tă la TechirghioJ181, fiind
cunoscute şi alte monumente ale acestei divinităţi în regiune182.
Priapus, zeu al fecundităţii, apare ad eseori a lături d e Dionysos. mai rar inde pendent, ca p e un altar descoperit la Cilic-Dere, pe care este înfăţişat cu atributele specifice, dar şi cu doi ciorchini de strugu ri p e cap, devenind şi el, ca şi zeul pe care-l
însoţea, simbol al vegeta ţiei şi rodniciei v iilor183; pe o sta tuetă găsită într-o villa rustica din zona de V a comunei Niculiţel, Priapus este reda t ca păstor184.
Îl întâ lnim pe Bacchus în dan s cu câte o menadă în două scene de pe un oenophoros
de import descoperit la Greci185 (fig. 47 /2); un vas asemănător, ornamentat cu m otive
bacchice, a apărut în zona Tulcei186 şi mai recent, în inventar ul unui m ormânt din
Tomis, reprezentându-l pe Bacchus cu cornul abundenţei şi syrinx, ală turi de
Mercurius, înfăţişat cu marsupium şi caduceu187.

·176. l.T. Dragomir, SCIV, 13, 1962, 2, p. 423-428; ISM, V, nr. 133 (a doua jum ă tate a sec. al II-iea); Z.
Covacef, ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 265-267.
177. C. Scorpan, op. cit., p. 25, nr. 3; Dionysos apare îmbrăcat cu tunică( şi caligae, aici distruse), tip
iconografic de tradiţi e pergameniană întâlnit în regiune, la Tomis, Callatis, Histria şi în alte locuri, pentru
care vezi, G. Bordenache, op. cit., p. 64, nr. 116. Z. Covacef, Pontica, 31, 1998, p. 167, n. 19-22.
178. Eadem, Pontica, 9, 1976, p. 190-192, nr. 1, fig. 1 (jumăta tea sec. al II-iea p. Chr.).
179. Ibidem, p. 192-193, nr. 2, fig. 2; vezi în acelaşi teritoriu tomitan piesa de la Agigea (supra, n. 172).
180. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 208-209, nr. 8 şip. 601, fig. 8; idem, RMM-M, 3, 1989, p. 55-56.
181. C. Scorpan, op. cit., p. 67, nr. 27.
182. G. Bordenache, Sculture greche e romane, p. 66-67, nr. 121.
183. D. Tudor, An. Dobr., 16, 1935, p. 28-29, nr. 18, fig. 6. V.H. Baumann, ACRS, III, Tuicea, 1995, p. 256.
184. Idem, Peucc, 9, 1984, p. 208, nr. 3 şip. 599, fig. 3. P,cntru alte reprezentări, vezi G. Bordenache,
Dacia, N.S., 4, 1960, p. 509 şi fig. 21 a-b; eadcm, Sculture greche e romane, p. 67, nr. 122-123.
185. C. Scorpan, op. cit., p. 31-35, nr. 6, fig. 6 a, b. A. Răd ulescu, Pontica, 7, 1974, p. 317-323, iig. 1-1a; 22a, vas găsit intr-un mormânt din Tomis, cu reprezentarea lui Bacchus şi Pan.
186. O. Tafrali, Arta şi Arheologia, 2, 1930, 4, p. 27-30, nr. l.
187. C. Chera, Pontica, 30, 1997, p. 225-226, fig. 6 (prima jumătate a sec. III p. Chr.).
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Un fragment de grup statuar, apărut în aşezarea romană de la Niculiţel, îl reprezintă
pe Dionysos cu Eros copil; un bronz figurat de import, descoperit la Valea Teilor, îl red ă
pe Eros-copil, d rapat cu o coardă de viţă d e vie, cu frunze şi ciorchini de struguri (sec. I11 p. Chr.)188_ La Dorobanţu (jud. Tulcea) s-a găsit un mic fragment de grup statuar cu
reprezentarea Liberei cu silen şi panteră (sec. I-II p. Chr.)189, exemplele putând continua.
Foarte dezvoltată, întreţinută mai ales de asociaţiile mistice, era latura "mântuitoare" a cultului dionysiac, care promitea fericirea în viaţa viitoare, misticismul
dionysiac cunoscând o intensitate maximâ în a două jumătate a sec. al 11-lea şi prima
parte a celui următor.
În mediul rural, caracterul chtonic al cultului este ilustr at de prezenţa simbolurilor
d ionysiace pe stelele funerare: ciorchine de strugure, vrejuri de viţă de vie, de iederă,
car e pornesc dintr-un vas (crater sau kantharos) şi încadrează inscripţiile sau scena
banchetului funerarl90; mai rar se întâlneşte rep rezentarea zeită ţii însăşi, ca pe o stelă
funerară descoperită la Fântâna Mare191, în apropiere d e Tropaeum Traiani.
Caracterul chtonian al divinităţii este dovedit, aşadar, de simboluri care apar p e
basoreliefuri, precum cel de la Satu Nou 192, dar şi de alte categorii de obiecte, cum ar fi
aplicele de bronz cu reprezentarea lui Bacchus tânăr, care ornau capetele unui sicriu din
Tomis, descoperiri asemă nătoare fiind cunoscute şi la Noviodunum 193 sau vasele de
bronz cu figuri bacchice provenite din morminte de incinera ţie în turnul de la Callatis194;
tot astfel, vasele ceramice cu figuri dionysiace, în tre care un crater cu aplice cu figuri de
sileni şi personaje feminine, având cu siguranţă un caracter funerar şi mânerul u nei
patere, pe care .'!pare imaginea lui Dinnysos tânăr, nud, în mâini cu thyrsos şi un kantharos, de la Durostorum l95, sunt obiecte care erau cunoscute, desigur, şi în sate.
Diversele asocieri culturale ale lui Dionysos şi Cavalerului Trac se datorea ză concepţiei eschatologice similare196 a celor două culte, fenomen ilustrat de numeroase
descoperiri, între care o aedicula din tezau;ul de sculpturi din Tomis 197, unde alături
de Dionysos, d enumit KO~flyEµwv 198, înfăţişat central, în tipul iconografic amin tit d e
sorginte pergameniană, apar înso ţitorii săi obiş::iuiţi, Priapus, un satir culegând
struguri, Pan, dar şi Cavalerul Trac (fig. 47 /1). Aceeaşi asociere apare în mod firesc în

188. V.H. Baumann, op. cit., p. 208, nr. 4 şi p. 599, fig. 4; G. Simion, Peuce, 9, 1984, p. 333-336 ş i 693-694.
189. V. H. Baumann, op. cit., p. 208-209, nr. 6 şip. 600, fig. 6.
190. Gr. Florescu, Capidava, p . -104-105, nr. 26 = ISM, V, nr. 29. A Rădulescu, NMESM, p. 160-165, nr.
14, fig. 14 = ISM, V, nr. 128: banchetul funerar şi Cavalerul Trac; G. Bordenache, Dacia, N.S., 9, 1965, p . 264
şi urm., fig. 10, 12, 14 etc.
191. z. Covacef, Pontica, 6, 1976, p. 111 -116, fig. 1.
192. Eadem, Pontica, 3, 1970, p. 223-227, fig. 1: Dionysos tânăr, nud, ţine în mâ nă un şarpe, iar cu stănga
toarnă dintr-un kantharos vin spre panteră şi Pan; adaugă şi baza cubică de marmură descoperită la Mihai
Viteazu, pe ale cărei feţe apar simboluri bacchice: iepure, care mănăncă ciorchine de strugure, ţap şi şarpe
( Pontica, 31, 1998, p. 167, n. 27).
193. M. lrimia, Bronz uri fig urate, p. 22-24, nr. 12-13 (Tomis); FI. Topoleanu, Peuce, 9, 1984, p. 193-194,
nr. 38-40 şi pi. IX, fig. 2-3 (Noviodunum).
194. C. Preda, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 237-244, nr. 2-4; M. lrimia, op. cit., p. 24-29, nr. 14-16; Z. Covacef,
ACRS, III, Tulcea, 1965, p . 262-265, nr. 6.
195. Cr. M u şeţeanu, SCIVA, 37, 1986, 2, p. 179-183.
196. A. Ştefan, op. cit., p. 16.
197. A. Rădulescu, în Tezaurul de sculpturi de la Tomis, p. 32-37. G. Bordenache, St. CL, 6, 1964, p. 156
şi fig. 2. Z Covacef, Pontica, 11, 1978, p. 123-124; eadem, Pontica, 31, 1998, p. 167.
198. ISM, li, nr. 121: pe piesă KaOriyeµovevs, un hapax.
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mediul rural, unde componenta reprezentată de populaţia autohtonă avea o pondere
însemna tă, cum ne arată descoperirile de la Top alu 199, Independenţa200 şi Tuzla 201 .
În epoca romană, Dionysos rămâne unul din cei mai populari zei, cu p uternice
ecouri în viaţa spirituală a populaţiei autohtone. Informaţiile lui Cassius Dio sunt sugestive, în legătură cu un eveniment petrecut în vremea lui Elagabalus (221 p. Chr.),
când un impostor, plecat d in ţinuturile învecinate Istrului, a străbătut provinciile
(Thracia, Asia), în chip de Dionysos, însoţit de patru sute de oameni, purtân d thyrsuri
şi piei de ţap, fără ca cineva să-l înfrun te202; zeul era adora t şi în această perioadă cu
intensitate (expresie şi a fap tului că împăraţii Antonini şi Severi au susţinut diferite
aspecte ale cultului dionysiac).
Lumea unificată de cucerirea romană a permis asimilarea şi identificarea lui
Dionysos cu d ivinita tea thraco-phr.ygiană Sabazios şi stimularea religiilor de
mântuire203. În Dobrogea a fost descoperit un relief de marmură al lui Sabazios, în
aşezarea de la nord-vest de Fântânele, într-o reprezentare oarecum inedită, reflectând
în, mare măsură sch ema "occidentală" de redare a zeităţii, orientalizată însă. Din bogata simbolistică a divinităţii, figurată pe placa de la Fântânele, urmare a accepţiei
eleniza te a zeului, ca Dionysos, Zeus, dar şi cu legături sigure cu Cybele şi, eventual,
cu Silvanus (Sa tor) ~ Sabazios, fiind el însuşi ctitor şi protector al agriculturii (fapt
sugerat şi de p ersonajul înfă ţişa t în colţul din stânga sus al reliefului, care ara cu un
plug tras de doi lei), reţinem imaginea unei scări cu cinci trepte, semnificând, poate,
cele cinci faze ale r itului iniţiatic sabaziac; piesa pledează, ca şi vasul de cult (de calcar,
în formă de crater) găsi t în acelaşi loc, pentru existenţa unui sanctuar al acestei
d ivinităţi, fonda t, eventua l, de orientalul stabilit în acest sat204, dacă cultul nu s-a
răspândit mai de timpuriu la Histria 205; influenţe sabaziace s-au observat şi pe un
monument dionysiac de la Târguşor206.
Adop tând formele civilizaţiei greceşti şi, apoi, a celei romane, autohtonii au asimilat divini tăţile lor zeilor pantheonului greco-roman; în cazul lui Sabazios, acesta
devine Dionysos, Liber Pater şi mai ales IOM 207_ Oricum, credinţa geţilor în
nemurire208 a constituit un teren favorabil pentru dezvoltarea aspectului misteric al
cultului dionysiac, aces ta cu implicaţi i însă mai largi, atât în via ţa spirituală, cât şi în

199.
.200.
201.
202.
203.

D.M. Teodorescu, BCMI, 8, 191 5, p. 15-16, nr. 37, fi g. 14;
Idem, Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 431-432, nr. 9, fig. 11.
H. Slobozianu, SCIV, 10, 1959, 2, p . 285-294.
Cassius Dio, LXXIX, 18, 1-3; R. Vulpe, OJO, II, p. 212, n. 163.
P. Nicorescu, op. cit., p. 43; R. Vulpe, HAD, p. 228, 230, n. 5; A. Bruhl, op. cit., p. 215-216; Ch.
Picard, RA, 1961, 2, p. 129-176.
204. AL Suceveanu, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 572-579, nr. 3; idem, Fântânele, p. 179-182, nr. 1: personajul
care a ră poate fi o divinitate loca l ă (?Silvanus Sa tor); p . 182, nr. 2 (vasul poate fi corelat atât cu cultul dionysiac, dar şi cu cel sabaziac). M. Alexandrescu Vianu, Histria, IX, p. 139, nr. 194, aprec iază câ ln col ţu l s tâng este
Attis, care urcă într-o biga trasă de lei, u rmare a asocierii lui Sabazios cu Cybele.
205. G. Bord enache, St. CI., 9, 1967, p. 149-151 şi fig. 5 (statuetă elenistică sabaziacă, da tabilă în a doua
jumătate a sec.al II-iea a. Chr.).
206. Z. Covacef, Pontica, 31, 1998, p. 164-169, fig. 2: Dionysos este însoţit de şarpe (simbolul m istic, specific lui Sabazios), de ţap, pasăre şi iepure, fără să lipsească vi ţa de vie. Vezi şi supra, n. 192.
207. Despre Dionysos şi Sabazios, vezi R. Turcan, Cultele orientale in lumea romană, Bucureşti, 1998,
p. 333-371. D. Tudor, Pontica, 10, 1977, p. 11 7-125 (id entificarea JOM Sabazios şi /OM Zbelsurdos ).
208. I. I. Russu, Religia geto-dacilor. Zei, credinţe, practici religioase, AISC, 5, 1944-1948, p. 61-139. 1.H.
Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureş ti, 1986, p. 344-434; M. Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase,
2, Chişinău, 1994, cap. 178 şi 179. S. Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Ia şi, 1995, p. 171-199.
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cea economică şi socială209_
Nimfele (Nymphae), care sim boliza u pu terea binefăcătoare a apelor, dar şi vegetaţia şi fertilitatea solului, frecvent adora te în lu mea tracă210, sunt menţiona te în vicus
Quintionis, p robabil, în asociere cu Silvanus 211_ Adăugăm, apoi, altarul înălţat nimfelor d e tribul histrian Aigikoreis, interesa t d e fertilitatea solului (piesă descoperită,
dealtfel, în teritoriu, la Sinoe)212; întâlnim, grupul celor trei Nimfe, într-o schemă
iconografică cunoscută, însoţite de Triton, pe un monument apărut la Schitu213_
Epona, zeiţa celtică intrată în pantheonul roman, protectoarea animalelor, este
reprezenta tă într-o atitudine caracteristică, între doi cai, pe o lespede sculptată în
formă de aedicula, descoperi tă la Izvoarele (ju d. Tulcea)214 _
Hercules, eroul învingător, trecut după moar te între zei, se bucura d e o deosebită
p opu laritate şi datorită fap tulu i că devenise simbol al puterii imper iale (unii împăraţi
romani - Commodus, Maximianus - identificându -se cu el)215_
Desigur, nu trebuie să uităm tradiţiile mai vechi, greceşti, consideraţia de care se
bucura Herakles la Callatis (ca strămoş al dorienilor), chipul său apărând o perioadă
îndelungată pe monede216. Între mărturiile adorării sale se înscrie şi existenţa unei asociaţii, 1'.}otvfiTat, strânşi în ju rul preotului Herakleon fiul lui Pyrsos, care consacră lui
' H paK/\fi) 'AAEţ[KaKo) o masă sacră, în a doua jumăta te a sec. I p. Chr., obiect care-şi
păstrează destinaţia tim p d e două secole 217, ilustrând ală turi de alte mărturii, trăinicia
cultului eroului în regiune218_
În tr-adevăr, în Dobrogea romană, se închină de timpuriu un altar lui Hercules de
că tre vexillatio Jeg. I l tali(cae) et Jeg. XI C(laudiae) (102-106 p. Chr.), la Murighiol
(Halr:1yris) 219, ca,apoi, zeul să fie venerat pe scară larga de pă turile cele mai diverse,
în special, de militari220_
O ser ie de descop eriri derronstrează popularitatea de care se bucu ra eroul la Tomis
şi în teritoriul său rural; pe o aedicula găsi tă la Palas-Consta nţa, aproape deci de cetate,

209. A. Ştefa n, op. cit., p. 1 şi urm.
· 210. G. Kazarov, RE, VI A, 1936, col. 509-512. R. Hosek în Actes du JXc Congres international d'etudes
sur Ies fron tieres romaines, Bucu reşt i, 1974, p . 315-319.
211. V. Pârvan, Dacia, 2, 1925, p. 214, nr. 18; JSM, I, nr. 325.
212. Ibidem, nr. 333: "...<DvM AiytKO/pewv TOV j3w/µov TOIS Nu[µ/qi)a ts âveoTna[ev]/ ..."
213. H . Slobozianu, op. cit., p. 290-292; H. Slobozianu, I. Ticu, SCIV, 17, 1966, 1, p. 691-693; vezi şi G.
Bordenache, Sculture greche e roma11e, nr. 84, 86-87.
214. O . Tafrali, Artă şi Arheologie, laşi, 9-10, 1933-1934, p. 14-18; R. Vulpe, HAD, p. 225, n. 12
(Alibechioi = Izvoarele). V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 209, nr. 7 şi p. 601, fig. 7 (Mircea Vodă), precizează
că în spatiul din vârful frontonulu i sunt fig uraţi delfini (O. Tafrali, loc. cit., văzuse iepuri). La Tomis, cf. D.M.
Teod orescu , BCMI, 8, 1915, p. 77, nr. 57. Asupra acestui tip greco-roman d e reprezentare a Eponei, vezi A
H usar, Celţi ~i germani în Dacia roma11ă, Cluj, 1999, p. 229-234.
215. K. Latte, Romische Religionsgeschiclite, p. 213-221. M. Bărbulescu, AMN, 14, 1977, p. 173-194; 15,

1978, p. 219-233.
216. Al. Avram, ISM, III, p. 77, n. 312 şip. 84, n. 347 ş i 348 (bibliografia).
217. Ibidem, nr. 68.
218. Ibid e m , nr. 3, r. 10: "To ia [pov Tou ' HpaK]Mos" (începutul sec. al III-iea a. Chr.); nr. 72, r. 2:
"[' Hpa]KAÎiS <DapavyeiTns", (a doua jumâta te a sec. al II-iea p . Chr.), adorat de heracleoţ i i rezidenţi la

Callatis; nr. 101(?). G. Bordenache, op. cit., p. 70, nr. 128.
129. M. Zahariade, Dacia, N.S., 30, 1986, p. 173-176.
220. Z. Covacef, Pontica, 8, 1975, p. 399-428. Pentru Moesia, vezi
1963, p. 171-180.
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Hercules apar e cu trei dintre simbolurile sale cunoscute - blana leului din Nemeea,
merele de aur şi leul din Maraton221. Ne reţin atenţia şi descoperiri le de la Târguşor,
unde, în afara unei statuete a lui Hercules de tipul Farnese, într-o variată stilistică
deosebită222, a apărut şi o reprezentare a eroului alături de Mars •, într-o zonă unde
avem şi alte mărturii ale prezenţei militare. În apropiere de Nisipari, au fost găsite
două baze de statui a le lui Hercules, pe una, acesta este redat în dublă înfăţişare, tânăr,
în luptă cu leul din Nemeea şi matur, realizând prinderea Cerberului223 (fig. 48/1); pe
o arhitravă apărută la Basarabi, provenind de la un monument funerar de mari proporţii, îl întâlnim pe Hercules în ipostaza sa chtoniană, ţinând cu mâna dreaptă
Cerberul, iar alături de erou apare o corabie, sugerând ultima călătorie224, pe care el a
efectuat-o şi a ieşit biruitor din lumea umbrelor.
Amintita asociere a lui Hercules Invictus cu IOM, Ceres şi Liber Pater, pe un altar
de la Tropaeum Traiani 225, nu este tocmai întâmplătoare, deoarece eroul era,
deopo trivă, protector al naturii, a l fertilită ţii şi chiar al viţei de vie, de aici alăturarea
lui unor divinităţi agreste, mai ales lui Dionysos, dar şi altora226.
În vicus Ulmetum, eroul este menţionat ală turi de IOM 227, după cum în vicus
Quintionis se închină o inscripţie lui Hercules Jnvictus cu prilejul restaurării "casei
obşteşti" (auditorium) 228; adoratorii eroului - ' HpaKAEtaoTaf - erau atestaţi în aceeaşi
perioadă (sec. II p. Chr.) în centrul teritoriului, la Histria 229.
Popularitatea lui Hercules în sate este dovedită de o serie de deso.:>periri din nordul
provinciei, ne referim la o sta tuie de calcar provenită din aşezarea de la Horia, care
redă e roul în varia nta Mastai" (epoca Severilor) şi o sta tuetă fragmentară de marmură
apărută în nordul localităţii Slava Cercheză, reprezentând o variantă a tipului J-Iercules
Romanus cu merele de aur din grădina H esperid elor (sec. II p . Chr.)230; se adaugă
acestora mărturiile din zona Poşta-Teliţa -Am za231, cu atât mai fireasc.\ fiind adorarea
lui Hercules în centrul militar de la Noviodunum 232.
Eroul era venerat şi de lucrătorii (poate militari) ai carierei de calcar de lângă
Axiopolis (Cernavoda) în ipostaza sa de Hercules Saxanus (Pietrarul), fiind schiţa t pe

221. G. Bordenache, op. cit., p. 71, nr. 131; vezi şi nr. 132, pi. LVIII.
222. z. Covacef, Pontica, 13, 1980, p. 157-160, nr. 1, fig. 1-3; 27, 1994, p. 110-11 1.
Infra, nota 236.
.223. Z. Covacef, Pontica, 8, 1975, p. 416-419, fig. 18 şi 19.
224. Ibidem, p. 422-423, nr. 3, fig. 22; G. Bordenache, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 171, fig.8.
225. CIL, III; 142141; R. Vulpe, HA D, p. 225. Tot la Tropaeum Traiani a fost atestat Hercules ripensis
(sec. IV p. Chr.), cf. N. Gostar, Analele ş tiinţifice ale Univ. "AL L Cuza", laşi , 1973, p. 69-73.
226. T. Sarafov, Sur le culte d'Heracles en Bulgarie, AAPh., Arch., Sofia, 1963, p. 176-180. Nu trebuie
om isă, desigur, asocierea lui Hercules şi Liber Pater, pe monumentele fu nerare, vezi M. Bă rbulescu, ISDR,
p. 85.
227. V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 558-560, nr. 13; ISM, V, nr. 70.
228. ISM, I, nr. 327. Vezi şi dincolo de Dunăre, la Şendreni, ISM, V, nr. 296: altar închinat lui Hercules
Victor de "L. lul(ius) Iulianus qui et Rundacio q(uin)q(uennalis)" (mijlocul sec. II p. Chr.).
229. ISM, I, nr. 57, r. 32 şi p. 156; G. Bordenache, Sculture greche e romane, p. 73, nr. 138; M.
Alexandrescu Vianu, Histria, IX, p. 64-65, nr. 59-60; p. 168-169, nr. 268.
230. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 207-208, nr. 1 ş i 2 şi p. 598, fig. 1 şi 2.
231. Idem, Peuce, 10/1, 1991, p. 117-120 şi 10/Il, p. 139-143, pi. I-III; idem, Revista Monumentelor
Istorice, 59, 1990, 2, p. 6-9, fig. 5.
·
232. AL Barnea, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 255-256, nr. 1; ISM, V, nr. 272: "[r. "A]vTwv1[os] I [<D]p6vTwv
(Kcx\l I (L!.]riµoo~(evnsl I (?'<D1J..Jhmov [ie / pe]is ~ey [?Kv/picp] 'HpcxK[Aei) I [xcxp1]0Ti)p1(ov]". Adaugă D.
Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 604-606, nr. 100, fig. 25: "Herculi Invicto Om(nipotenti)" (Noviodunum ?).
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peretele de stâncă de un meşter local, lipsit de aptitudini artistice, într-o manieră care
reflectă, în parte, imaginea consacrată a divinităţii233; spre o iconografie provincia lă ne
d u ce şi basorelieful eroului descoperit la Bugeac (datat la sfârşitul sec. al III-lea încep u tul sec. al IV-iea p. Chr.)234.
Mars devenise cunoscut în regiune, după ce i-a fost înch inat Tropaeum Traiani ,în
calitatea sa de Mars Ultor235; monumentul triumfal i-a impresionat, cu siguranţă, mult
pe locuitorii provinciei dunărene.
Un ba sorelief descoperit la Târgu şor236, cu r eprezentarea lui Hercules în atitudinea
clasică şi Mars într-o ipostază iconografică inedi tă - bătrân, bărbos, în ţinută militară,
cu lancea şi scutul rotund în mâna stângă şi o coroană în mâna dreaptă, pe care o
înd reap tă. spre erou - ilustrează. asocierea celor două zeităţi adorate, în special, de
soldaţi237, perfect explicabilă în acest loc unde avem şi alte dovezi ale prezenţei militare (fig. 48/2).
Imaginea zeului Mars, tânăr, cu armele caracteristice, într-un ansamblu mitologic
mai complex, alături de Meduze, Victorii, Dioscuri etc., o întâlnim pe coifurile de
paradă şi de luptă descoperite la Ostrov238.
Cele două. busturi identice ale lui ,\1.arte, utilizate ca aplice la un car de luptă de la
Teliţa239, şi o statuetă. - aplică, apărută în interiorul Dobrogei, înfăţişând divinitatea
sub forma cunoscută. a unui tânăr luptă tor, piesă. care a împodobit probabil vârful unui
vexillum (sec. II p. Chr.)240, se adaugă a ltor reprezentări ale zeului din regiune241;
Mars Conservator este menţionat alături de JOM, la începutul sec. al IV-lea p. Chr., la
Histria 242 .
Cultul zeiţei Venus în epoca romană, oficial şi populclr totodată.243, este deplin ilustrat <le descoperirile d in oraşele pontice, în special de la Tomis 244, dar şi din sate; ne
referim la statuetele de bronz de la Urluia 245 .ş i Izvoarele (jud. Tulcea)246, ambele
reprezen tând variante ale tipului "Venus pudica". Zeiţa, înfăţişată pe o oglindă metalică de la Durostorum, cu unele atribute ale lui Mars - coif cu mască., scut247 - era ade-

233. Gr. Florescu, An. Dobr., 17, 1936, p. 44-46, fig. 7-9; R. Vulpe, HAD, p. 215 şi 222. A. R ăd ul escu,
Pontica, 5, 1972, p. 193-194. Pentru un relief asemănăto r, vezi şi z. Covacef, op. cit., p. 413-414 şi fig. 15
(Tomis, sec. lil p . Chr.).
234. Eadem, Pontica, 13, 1980, p. 160-163, nr. 2, fi g. 4.
235. CIL, lll, 12467; R. Vulpe, DID, II, p . 97-116; M. Sâmpetru, Tropaeum Traiani, li, Monumente
romane, Bucureş ti, 1984; C. C. Petolescu, IDRE, li, nr. 334.
236. z. Covacef, Pontica, 20, 1987, p. 340-343, nr. 2, fig. 7. Cele două d ivinităţi apar şi pe o pla că
descoperită la Odessos, cf. G. Tonceva, lnvestija, Vama, 11, 1960, p. 80, nr. 12, pi. XI, fig. 58.
237. M.
238. A.

ISDR, p. 174.
Dacia, N.S., 7, 1963, p. 535-555. M. Bucova lă, în Akten d er JO. Internationalen
Tagung iiber antikc Bronzen, Freiburg, 1988, Stuttgart, 1994, p. 97-102.
239. A. Rădulescu, Pontica, 4, 1971, p. 279-285, p l. TV-VI.
240. Z. Covacef, op. cit., p. 237-240, nr. 1 şi fig . 1-4; eadem, Pontica, 27, 1994, p. 109.
241. z. Covacef, C. Chera-Mărgineanu, Pontica, 10, 1977, p. 193, 199-200, nr. 7.
242. IGLR, nr. 109; ISM, I, nr. 132.
243. D. !sac, AMN, 14, 1977, p. 163-170.
244. z. Covacef, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 319-325.
245. M. Irimia, Bronzuri figurate, Consta nţa , 1966, p. 20-21, nr. 10.
246. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p. 329-331, 692. Vezi şi TIR, L 35 p . 48 (Jijila).
247. V. Culică, SCIV, 25, 1974, 1, p. 137 (sec. II p. Chr.). Pentru popularitatea zeiţei Venus printre militarii d in Dacia, vezi M. Bărbulescu, ISDR, p. 37, 103, n. 79, p. 112, 132, 181.
Bărbulescu ,

Rădulescu,
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seori adorată de militari, pentru întreaga sa semnificaţie, dovadă producerea. în acest
centru a unor teracote a le Venerei248, după cum tot de pe limes, de la Noviodunum şi
Halmyris, provin două statuete de bronz cu reprezentarea lui Venus Anadyomene249.
Continuă să fie adorat în oraşele pontice Apollon, cunoscut la H istria încă de la
întemeiere250, atestat, apoi, şi la Callatis 251, unde la începutul erei noastr e, basileus
eponim era Apollon Agyeus 252; în ipostaza din urm ă, d e protector al drumurilor, zeul
este menţionat în epoca romană şi la Tomis 253, de und e provin câteva reprezentă ri figurate ale divinităţii (chiar da că cultul nu pare a avea intensitatea din epoca preromană)254. Un centru unde zeul se bucura de populari tate era Tropaeum Traiani,
fiind numit Apollo Sanctus şi Deus Sanctus Apollo 255, iar în apropiere, la Durostorum
şi Izvoarele (Sucidava ), sunt cunoscute bron zuri cu reprezentarea divinităţii256 .
Identitatea Ca valerului Trac cu Apollo, observată la populaţiile trace257,. trebu ie să
fi sporit interesul pentru acesta din urmă şi în mediul rural.
U nele divinităţi legate prin "atribuţii" de viaţa orăşeneciscă, sunt întâ lnite, de obicei,
în centrele urbane, precum Mercurius, protector al activităţil or comer ciale, da r şi zeu
psihopomp, cunoscut, mai ales, din reprezentările de Ici Tomis, mai rare la Callatis,
Tropaeum Traiani sau într-un loc necunoscut din Dobrogea .258
Cu c1tât mai ju stifirntă este adorarea lui Poseidon în oraşele pontice, cum ne c1 ra tă ,
dealtfel. d escoperirile epigrafice d e la Callatis 259, Tomis 260, Histria 261, în ultimele
două centre purtând un calificati v comun, acela d e Helikonios. În schimb, a vem d ovada venerării lui Neptunus în afa ra ce tă ţilor pontice, la Tropaeum Traiani, d in partea
unei vex ilaţii a legiu nilor I Italica şi \I Macedonica, care închină un altar lui Neptunus
Augustus 262, epitetul ilustrând cara ::terul oficial al cultului.

248. Cr. Muşe teanu, D. Elefterescu, Pontica, 18, 1985, p . 185-191.
249. FI. Topoleanu, Pcuce, 10/1, 1991 , p . 101-104 ş i li, p . 101-102, d e la Noviodun um (sec. 11-IJ I p. Clu.)
Halmy ris (sec. Jll-lV p. Chr.).
250. D.M. Pippidi, SIRA, p. 210. ISM, I, nr. I , r. 7; 34, r. 3-4; 54, r. 28; 63, r. 3; 144, r. 2; 169, r. 2-3; 314A:
' Aîî6AAwv ' lnTpos: nr. 105: ' AlTOAAWV <DoÂevTfipos; vezi ş i p. 540 $ . V . ÎEpevs 'AîîoÂÂwvos 'fnTpov ş i iepov
Tov A1ToÂÂwvos. Despre Apo/Ion fetros, ve~i ş i A.S. Rusjaeva, Ju. G. Vinogradov în Civilisation grecque et
cultures antiques peripl1eriques. Hommage ii Petre Alexandrescll ă son 7()C anniversaire, Bucarest, 20JO, p.
şi

0

229-234.
251. ISM,

Iii, nr.

48

Bb, r.

7; 49, r. 9-10: ['A.] A1T0Tp61Ta[1os]: 48 Ba, r. 5: ['A?] N6µ1os; 48 Ba, r. 3; 49, r.
0

3: Du[~1os 'A.] (sec. II a. Chr.).
252. Ibidem, nr. 30, r. 2: ['ETii [3a ai:>.. fos 'A]TioÂÂwvos 'Ayvfos ... ".
253. ISM, li, nr. 116, I, r. 1 ş i II, r. 2: 'A. ' Ayv(1)eus. Adaugă şi Z. Covacef, Pontica, 5, 1972, p. 51, nr. 1,
fig. 1 (cap de statuie d e marmu ră a zeului Apollo, din sec. HI p. Chr.).
254. JSM, 11, nr. 5, r. 1: 'Err\ iepew 'ATioÂÂwvos (sec. li-I a. Chr.).
255. D. Ciurea, N. Gostar, Arh. Mold ., 6, 1969, p. 111-112; CIL, 111, 14437; D. Tudor, Materiale, 2, 1956,
p. 588-589, nr. 56; CJL, lll, 12446; V. Pârvan, Ceta tea Tropaei1m, p. 12.
256. Cr. Muşeţeanu, D. Elefterescu, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 586; V. Culică, Cr. M u şeţea nu, SCIVA, 30,
1979, 3, p. 455-456, nr. 1.
257. I. Vened ikov, AAPh. Arch., Sofia , 1963, p. 159-162. R. Pettazzoni, La religionc dell'antica Tracia,
Izvestija- Sofia, 16, 1950, p . 259. M. Taceva, Vlast i sotz ium v rimska Trakija i Mizija, Sofia, 2000, p. 215-227.

258.
259.
260.
261.
262.

Z. Covacef, Arta sculptura lă în Dobrogea roman ă, p. 11.
ISM, III, nr. 48 Bb, r. 6-7: [Docmow]v 'Ao<paÂeus : 49, r. 10-11.
ISM, li, nr. 151, r. 1: nooe1owv 'EAtKWVIOS.
ISM, I, nr. 143, r. 2 (sec. II! p. Chr.); ve zi şi nr. 57, 60, 61 (TavpeaoTai).
CIL, III, 14433; Em. Popescu, St. CI., 6, 1964, p. 198, ~- 73.
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Diosc_urii, cuplu l luminii solar e, erau protectorii m arinarilor şi prin această calitate
se confundă de tim puriu cu Cabirii - zeii din Samothrake - cultu l lor fiind răspândit,
încă d in epoca elenistică, în oraşele greceşti din Pontul Stâng263. În perioad a imperială ,
la Tomis cel puţin, două triburi onor au în mod special divinităţile p rotectoare ale navigator ilor264. Pe un relief descoperit la Valea Seacă (proveni t, probabil, d in Tom is)
Dioscurul păstrat ţine în mână o făclie, în loc de armele obişnuite (suliţa sau spada),
fiind însoţit, fie de Demeter, fie de Cybele 265. Tot ca o asociere mai rară, amintim
repr ezentarea Dioscurilor pe o stelă, alături de banchetu l funebru266.
Cele trei figuri u ma n e, p urtând pe cap câte u n calathos, r eprezentate pe un relief
apărut la Fântânele, în n ucleu l d in su d ul satului267, n-au putu t fi identificate cu exactita te, fii nd vorba, poate, de cunoscuta triadă a Moirelor, a testa tă şi în apropiere, la
H istria 268; dar nelipsi nd şi o altă inter pretare269.
A nsam blul divini tăţil or adora te în satele Dobr ogei rom ane este m ai complex,
inclu zându-i şi p e zeii protectori ai sănă tăţii, Asclepios şi Hygeia 270, cum deducem d in
r elieful consacrat divinităţilor de că tre Annaeus Pulcher, la H oria271 (fig. 43/2).
Dintre a legoriile personifica te, o amintim mai întâi pe Fortuna, cunoscuta zei ţă a
norocu lui272, care apare asociată cu !OM, în teri toriul noviod unens273, iar la Capida va,
un al tar este p us p entru !OM, Fortuna Redux şi Signa coh ortis, cu p rileju l reîntoarcerii
cohortei l-a de germani d in tr-o expediţie274.
Nem esis, bine cunoscută la Tomis 275, este nesigur întâlnită în teri toriile rurale; un
basorelief de mai slab nivel ar tistic, găsit în marginea Constan ţei, în care zeiţa a pare în
a ;itudinea caracteristică, cu un instrument de măsurat - balanţa - iar jos la picioarele
ei este sculptat un g rifon, poate proveni tot de , la nemeseion-ul din m etropola
a min tită27 6.

H onos, personifica re r1 virtu ţii m orale, adora tă m a i ales de mili tari, apare pe u n
a ltar d in Troesm is, închinat lui C. Valerius Longinianus, flamen, quaestor, aedilis
municipal277 .

263. D.M. Pippidi, St. C I., 7, 1967, p. 225-226; SIRA, p 55-59; ISM, I, nr. 112 (sec. llI a. Chr.J; 123 (sec. III a. Chr.); 142 (sec. III p. Chr., Histria); B. Pick, Miinzen, I, nr. 279-286; 312; 337; 364 (Callatis, epoca imperială); G. Bordena che, Seu/ture greche e romane, nr. 70-71.
264. I. Stoian, SCJV, 16, 1963, 3, p . 519-531; ISM, II, nr. 2, r. 38; 122, r.1: 6100K6po1 KTÎOT[at TTJS n6\ews.
265. A. Aricescu, SCIV, 22, 1971, 2, p. 337-344; Vezi ş i Tezaurul de sculpturi de la Tomis, p. 90-93, fig .
46-47; z . Covacef, Pontica, 5, 1972, p. 517-519, nr. 4, fi g. 4 (sec. II-III p. Chr.).
266. D.M. Teodorescu , Monum en te inedite din Torni, p . 136-147, nr. 64. R. Vulpe, HAD, p . 228-229;
ISM, II, nr. 181 (sec. II p. Chr.).
267. Al. Suceveanu , SCIVA, 31, 1980, 4, p. 570,572, nr. 2, fig. 7.
268. ISM, I, nr. 114, r. 2; G. Bordenache, St. CI., 9, 1967, p. 147-149.
269. Al. Sucevea nu , Fântânele, p. 183, nr. 3, nu exclude triada heliopolitană, care-i reprezenta pe Zeus,
Hermes si Afrodita.

270. . D.M.Pippidi, SIRA, p. 48; /SM, I, nr. 124, 135, r. 2-3: 'AoKĂnn\os D epyaµnv6s; ISM, li, nr. 117, 118.
M. B ucovală, Pontica, 10, 1977, p . 93, n. 10 ş i 11.
·
271. ISM, V, nr. 239: "Asclepio et Ygia(e)".
.
272. G. Bordenache, St. C I., 6, 1964, p . 167-175, fig. 14-17. z . Covacef, C. Chera-Mărginea nu, Pontica, 10,
1977, p . 191-193, nr. 1-3 şi p. 199 (gem e).
273. CIL, III, 14446; ISM, V, nr. 274; Cr. Muşeţeanu, Pontica, 9, 1976, p . 197, nr. 1 (Durostorum).
274. ISM, V, nr. 16; Gr. Florescu, Capidava, p. 94-95, nr. 17.
275. V. Barbu , în Teza urul de sculp turi de la Tomis, p. 83-89; G. Bordenache, op. cit., p. 163-167, fig. 910; Sculture greche e romane, p. 54-55, nr. 91; I. Stoian, ISM, II, nr. 148.
276. Z. Covacef, Pontica, 5, 1972, p. 519, nr. 5, fig. 5 (sec. III p. Chr.). Pentru Callatis, vezi ISM, III, nr. 75.
277. ISM, V, nr. 163. Diz . Ep., lll, 1929, 964-965 (Honos).
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Geniile, sp iritele p rotectoare întâ lnite pretu tind eni, în s fera abstractă, dar şi a oamen ilor şi c h iar a zeilor2Î8, sunt adorate în Dobrogea romană ma i mu lt în cali ta te de tuteJae a le aşezărilor. La Capidava, un a ltar este înch inat lu i TOM şi luno Regina, p e ntru
sănătatea lui Commodus, de (?) Cenius "[ vi-sive-lo]d'2Î9_ Tot ast fel, "C(aius) Iulius
Va/e(n)s mc1gister viei" pune un altar:" Genio viei Verg{ob]rittiani''280_Guvernatorul C.
Prastina (Pacatus) Messalinus în chină "spiritului local" o inscripţie la Tomis sau în
apropier ea acestu ia281_ La Tropaeum Traiani, doui'\ inscri pţii amintesc "ge(nius)
municipii''282, după cum sunt cu n oscute statuete de bronz, considerate reprezen tări nlc
unui genius familiaris (?), la Izvoarele şi Durostorum 283 _
Triviae şi Quadriviae, genii tu telare a le răscrucilor, protectoare ale călătorilor,
s u nt consemna te şi în Dobrogea romană, a cărei reţea rutieră era destu l de î nsemnată,
pe un al tar din terito riul Tomis-ul ui284_
Mai cu seamă p e n tru Dacia, s-a discu tat fenome nul de interpretatio Romnna a
divinită ţilor locaJc285, ca re, d upă unele păreri, a dus lei supravieţu irea acestora, p rin
venerarea în chip deosebit, în epoca romană, a unei serii de zeităţi ca Liber şi Libera,

Diana, Silvanus, Hcrcules, Cavalerii Danubieni, Cenius (Joci), Nymphae, Fortuna,
N emesis, Venus etc. Problema, cum s-a observat, rămâne greu de lămurit, ţi nân d cont
de limitele cunoaşterii pantheonu lui dacic prcrom an286_ Reţinem o observaţie recentă
p otri\,it căreia divinităţi le amintite suprapun atribuţiile lor peste vechi di vi nităţi
locale287, situc>ţie pe care o p u tem p resupune, credem, şi în Dobrogea.
Ofensiva .c ultelor orientale în Imperiu l Roman se face simţită ·şi în Scythia l\1inor,
răspând irea rapid e'\ a acestor re ligii fiind efectul teologiei lor. "Cu ltu l zeilor Romei era
o datorie civ i că, cel al zeilor străini era e>-presia u nei credi n ţe personale"288. Religii
"salvatoar e", e le făceciu u n npel \'ibrant la o existenţă supra natura lă, în această lume şi
în cea viitoa re, promiteau protecţia în viaţă şi salvarea după moarte a credincioşi lor,
dă nd u n răspuns problemelor religioase ale omenirii. Credinţa în viaţa de d incolo, atât
de vagt1 în vechiul păgânism, se transformă în spera n ţă, în fericire în re ligiile orientale.
O altă caractcris tict\ a lor ar fi şi ten dinta de a deveni universale, în sensu l că s e adresau
întregii populaţii, u niversali tate care găsea te ren favorabil în acest organism unifica t Imperiu l Roman 289 _Popularitatea c1cestor credinţe se datora şi formelor de răspândire,
278. W.H. Roscher, op. cit., I, 2, col. 1620-1622 .
. 2Î9. Gr. Florescu, Capidava, p. 9Î-98, nr. 20: genius (transcris greşit genium) viei era dcdicantu l acestui altar. Em. Doruţiu-Boi l ă, ISM, V, nr. 1Î, crede că monumentul era "ş i un simulacmm sau un al tar închinat spiritului protector al satului sau locului".
280. CIL, lll, 12479; 15M, V, nr. 115.
281. CIL, III, 7529; ISM, ll, nr. 124. R. Vulpe, DJD, II, p. 147-148, n. 129.
282. Gr. Tocilescu, AEM, lÎ, 1894, p. 113, nr. 58=C!L, lll, 12465. Em. Popescu, St. Cl., 6, 1964, p. 187-188;
191-192; CIL, lll, Î493.
283. V. Culică , Cr. Mu şeţea n u, SClVA, 30, 19Î9, 3, p. 448, nr. 6 şi n. "19.
284. AEM, 3, 1979, p. 45, nr. 19, cf. V. Pârvan, Ulm etum, !, p. 584, n.7 (poate din Constanta). Despre
Quadriviae în Dacia, vezi A. Husar, op. cit., p. 246-249.
285. N. Gostar, AIIA, Iaşi , 2, 1965, p. 23Î-254.
286. Sup ra, n. 208 (cap. IV).
287. M. Bă rbulescu, ISDR, p. 206-207 şi urm. (divi ni tă ţi s tră moşeşt i în gener,11 neindividualizate); S.
Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Iaşi, 1995, p. 256, aprec i ază că religia ge tică era deja individualizată, cu clemente specifice_din sec. V a. Chr. Vezi ş i infra, n. 382.
288. Fr. Cumont, Les rcligions orientales, p. 68.
289. R. Turcan, Cultele orientale în lum ea roma11i'i, Bucureşti, 1988, passim.
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iniţierea făcăndu-se în cadrul unor ceremonii secrete - misterele. Ele "ştiau să mişte
sufletele, exercitând râ nd pe rând admiraţia şi teroarea, p ietatea şi entuziasmuJ"290,
sa tisfăcând sentimentul, raţiunea, conştiinţa. Procesiunile religioase în public erau
zgomotoase, extaziate, trebuind să-i impresioneze pe profani. În totalitatea lor "religiile orien tale fac să vibreze toate coardele sensibilităţii şi p otolesc setea d e emoţii religioase, p e care austerul cult roma n nu a reuşit să. o facă."291 .
Dintre numeroasele că i de pătrundere a cu ltelor orientale, prin intermediul negustorilor, trupelor292, p en tru Dobrogea mai importantă este cea da torată legăturilor comerciale strânse cu Orientul, care a dus la stabilirea unor negustori străini la noi293,
fără a omite prezenţa orientalilor în arma ta din regiu ne. Cum era şi firesc, deschise în
primul rând acestor influenţe erau ora şele de la mare, unde stră inii stabiliţi continuau
să m anifeste preferinţe pentru zeii lor "d e acasă". Dar, aşa cum s-a observat, nu toţi cei
care se închinau acestor d ivinităţi erau orientali294; noile religii, prin marea lor atracţie,
şi-au găsit repede adepţi printre locuitorii regiunii, în s p ecial, din mediul urban, dar şi
de la sate. Deşi documentele care ilustrează răspândirea cultelor orientale sunt puţin
numeroase, nu lipsesc informaţii despre nici una din credinţele egiptene, siriene, anatolice şi iraniene, pătrunse în provinciile europene ale Imperiului Roman295.
Cultul Cybelei, zeiţa frigiană adorată la Pessinus şi pe muntele Ida, de o vechime
considerabi lă, este cunoscut în bazinul p ontic încă. d in sec. VI a. Chr., urmare a
„ atribuţiilor" multiple ale acestei div inităţi a fecundită ţii, imaginate ca trăind în
adâncul codrilor sau pe vârful munţilor, d e und e domina întreaga natură296. Magna
Mater d eum (vei Deorum) a intrat d e timpuriu în pantheonul oficia l la Roma (avea un
templu p e Palatin d in 191 a. Chr.), iar propagarea cultu lui ei s-a făcut a lă turi d e ceila lţi
zei romani, deosebindu-se prin aceasta d e alte religii _orienta]e297.
Lă sâ nd la o parte mărturiile privind cultul Cybelei, care merg în oraşele vest-pontice până în epoca arhaică târzie şi mai ales elenistică298, s::i amintim că această religie
de mântuire, susţinută de numeroase colegii de adoratori, s-a bucurat, în primele secole ale erei noastre, de o p opularitate tot atât de mare ca m isteriile lui Dionysos sau
cele ale lui Mithras 299. Ilustrativ în a cest sens este d ecretul his trian în cinstea p reotesei Maicii Zeilor (iepwavvn MnTpos ~ewv), A ba 300, care atestă răspândirea cultului
zeiţei frigiene în sânul populaţiei îns tărite din cetate, pe la mijlocul sec. II p. Chr.
La fel ca în oraşele vest-pontice, adorarea zeiţei este dovedită şi în zonele rurale,
ma i a les d e reprezentările plastice. Astfel, d in teritoriul Tomis -ului, provine u n relief

290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Fr. Cumont, op. cit., p. 55.
Ibidem, p. 26.
Ibidem, p. 36-37.
D.M. Pippidi, în Istoria Rom aniei, I, Buc ureşti, 1960, p. 554.
C. Daicoviciu, La Transilvanie d ans J'antiquite, Bucarest, 1945, p . 152.
Cf. D.M. Pippid i, SIRA, p. 290.
R. Turcan, op. cit., p. 43-90.
Fr. Cumont, op. cit., p. 71-74, 88. H. Graillot, Le cu lte de Cybele, Mere des dieux, a Rome et dans
J'Empire romain, Paris, 1912. M. J. Vermaseren, Cybele and A ttis, the Myth and the Cult, London, 1977. M.
Tacheva Hitova, Eastem Cults in Moesia Inferior an d Thracia, Leiden, 1983.
298. M. Alexandrescu Vianu, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 261-265; 34, 1990, p. 219-222; eadem, în I1 Mar
Nero, 1, 1994, p. 137-144. G. Bordenache, Seu/ture greche e rom ane, I, p. 31-35, nr. 39-53; C. Domăneanţu,
Dacia, N.S., 37, 1993, p. 59-78. Vezi şi Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 24-27.
299. D. M. Pippid i, op. cit., p. 227-229, n. 30-38, p. 292.
300. ISM, I, nr. 57; Em. Popescu , Dacia, N.S., 4, 1960, p. 273-296.
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al Cybelei cu leu, în formă de aedicula, păstrat fragmentar, de evidentă provenienţă
rustică, purtând inscripţia care o arată adorată ca MfiTflP ETITJKOOS Kat [n6:v]Twv
0Ecmo[1va ]301. O sta tuie a zei ţei Cybele, rep rezentată în atitudinea obişnuită, aşezată
p e tron, a fost găsită la Tu zla302, fii nd cu siguranţă opera un ui meşter local. Tot din teritoriul tomitan, a mintim un basorelief cu imaginea acestei zeităţi, descoperit în
apropiere de N isipari303.
Închinătorii unui colegiu, foarte probabil ai Cybelei 304 , sunt numiţi într-o inscripţie
găs i tă la M ihail Kogălni cea nu , sacrati dumi (sacrati, desigur, sinonim cu consacrani,
cultores, iar dumus, tra nscrierea termenului grecesc 000µ05, întâlnit în câteva epigrafe
din spaţiul cultural traco-phrygian, care aici a căpătat sensul de "colegiu')305; Aurelius
Va leria[nu]s pater dumi şi Fl(avia) Nona, ma ter dumi au d onat şi au dedicat monuînchină torilor colegiului, prin îngrijirea stegarului (vexillarius), Dionusius,
persoane aflate în m od obişnuit in fruntea unei asemenea asociaţii, men ţionate
pentru prin, a oară pe un altar din zonă (fig. 49). Tot în raza local i tăţii Mihail
Kogălniceanu a fost găsită o inscripţi e inchinată divinităţii frigiene (MTJTT"lP ~ewv)"
confirmând prezenţ<1 <1<loratorilor zeiţei în acest vicus.
Dacă admitem că divin itatea figurată pe reliefurile Cavalerului Trac este Cybele306,
atunci s untem în faţa unei asocieri semnificative, ţintind cont de popularitatea
"Erou lui" la Dună rea de Jos. Pe relieful de la Fântâ nele, Cybele, îmbrăcată în chiton
lung şi hima tion, aşeza tă în fa ţa Călăreţului, ţine în mâna dreaptă calu l de dârlogi, iar
cu stânga un vas:',07. În poziţia obi\mu ită, în faţa Cavalerului, apare zeiţa pe un m onument găsit la Limanu308 sau pe două basoreliefu ri din Tomi~-309.
Veneria Castoris închină un altar un ei zei tăţi numite Damna Regina, cum afh,m
dintr-un monument de la Seimenii Mari (epitetul Damna fiind cltribuit mai multor
divini tăţi orienta le şi greco-romane)310.
La Tomis, se consemnează, încă din perioad a au tonomă, că se ad uceau jertfe, în
fiecare an, pentru m{mtuirea oraşul ui, "Mamei zeilor şi Dioscurilor" ("M11Tp\ Oewv Ka\
il100K6po1s")311; este cu atât mai firesc în epoca romană, când prezenţa orien talilor era
eviden tă, ca o fraternitate a negustorilor asiatici, condusă de ma ter Romanorum, să fie
ocroti tă de Magna Mater deum şi (H)ero et Domnus 312. Cultul Cybdei se doved ise
deosebit de puternic în m etropola Pontului Stâng, până în pragu l sec. lV p. Chr., din

mentul

aşadar,

301 . G. Bordenache, op. cit., p. 36, nr. 55; ISM, ll, 146.
302. H . S!qbozianu , Materiale, 5, 1959, p. 737, fig. 8/ 2.
303. Z. Covacef, Pontica, 8, 1975, p. 416, n. 58.
304. R. Vulpe, Akten des IV. Kong resses fiir griechische und Jateinische Epigraphik, Wien, 1964, p. 411
şi urm.; I. Stoian, ISM, li, nr. 160; D.M. Pippid i, St. CI., 9, 1967, p. 226-228, presupunea că este vorba de zeiţa
iran iană Anaiiis. Desigur, nu pu tem exclude, după conţinut şi aspect, proveni enţa acestui altar votiv clin
Tomis, und e îi sunt închinate "Mamei zeilor" mai multe monumente.
Inscripţie in edită aflată la M. Kogălniceanu , în colecţia W. Wisoşenschi.
305. Vezi şi J. Kolendo, Balcanica Posnaniensia, 111, 1984, p. 233-241 (dumopireti).
306. N. Hampartumian, CCET, Iv, p . 15.
307. Al. Suceveanu, Fântân ele, p. 183-184 şi pi. 11 /4.
308. C. Scorpa n, Cavalerul Trac, p. 66-67, nr. 32; CCET, IV, nr. 88.
309. Ibidem, nr. 35 ş i 37.
310. ISM, V, nr. 3; M. Macrea, Via ţa in Dacia romană, p . 369. S. Sanie, AMN, 11, 1974, p. 111-1 13.
311. ISM, II, nr. 2, r. 38 ş i p. 32·33, pentru alte atestări epigraficc şi figurate. Ada ugă, Z. Covacef,
Pontica, 5, 1972, p. 514-516, nr. 3, fig. 3.
312. ISM, II, nr. 129 (sec. II p. Chr.); nr. 145=/SM, Ill, nr. 247 (Callatis?).
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moment ce "Aur(elius) Firminianus/ v(ir) p(erfectissimus) dux/ limitis prov(inciae)
Scyt(hiae)"închină la Tomis, în anii 293-305, un altar "Matri Deum Magnae ·'3l3.
Mai puţine documente avem în legătură cu Attis, strâns legat de cultul Cybelei 314;
C. Antonius Eutyches pune un monument lui Attis în calitatea sa de mare preot (archidendrophoros) al asociaţiei de credincioşi ai zeului din Tomis 315, iar la Troesmis este
atestată Marcia Basilissa mater dend(rophororum) 316. Attis, care are, în concepţia
credincioşilor săi, rolul de paznic al mormintelor, fiind în esenţă simbol al reînvierii, al
unei vieţi viitoare*, figurează pe monumentele din Dobrogea în mică măsură317, eventual, şi pe altarul funerar a l lui C. Iulius Quadratus, amintit mai sus318.
Răspândirea cultului lui Jupiter Dolichenus în imperiu a re loc ceva mai târziu, în a
doua jumătate a sec. al II-lea p. Chr. (cel mai vechi documen t cunoscut până în prezent
este din' vremea lui Hadrianus )319. Ca urmare a legăturilor trupelor de la Dunăre cu
Orientul şi a atitud inii favorabile a dinastiei Severilor (datorită curţii syriene), cultul lui
Jupiter Dolichenus se va propaga şi în Moesia Inferior 320. La început zeu al furtunii şi
al înălţimilor321, Jupiter Dolichenus se va impune ca zeu al războiului, devenind
divinitate tutelară a armatei (asigura victoria şi siguranţa personală, protejând pe
luptători, fiind o zeitate combatantă şi victorioasă)322. Sub influenţa astrologiei
chaldeene, cerul devine simbol al puterii universale, iar Jupiter Dolichenus zeu al universului, 1<00µ 01<pcnwp, fapt consemnat şi epigrafie (JOM Dolichenus aeternus).
Cei care contribuie la răspândirea cultului sunt în primul rând militarii, dar şi negustorii (acei Suri negotiatores) cât şi scl,wii şi liberţii folosiţi în administraţia imperia]ă323.
Un a ltar dedicat lui !OM Dolichenus, pentru sănătatea lui Alexander Severus, de
către duumvirul FI. Germanus şi preoţii Ai](ius) Fl(avius) şi Marin(us), a fost găsit la
Sacidava. În apropiere, a apăru t o placă votivă cu tabula ansata, închinată aceleiaşi
divinită ţi , d e către preoţii Iul(ius) A lexander şi Cerman<u>us Baronas, piesă provenită, probabil, de la un templu, a cărui existenţă în acest centru ar fi justificată de
prezenţa unor militari orientali (din cohors I Cili cum )324.

313.

Ibidem, nr. 144.

314. Fr. Cumont, op. cit., p . 90 şi urm. M. J. Vermaseren, op. ât., p. 88-95. Al. Popa, Cultele egiptene şi
microasiatice î11 Dacia romană. Rezumatul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1979, p. 9-16.
315. ISM, II, nr. 119; adaugă ş i nr. 83, unde printre membrii unei asocia ţii de dendrofori ("' purtători ai
a rborelui (sacru)", se numără : iEpEVS (I, r. 15), TTa Tfip (r. 16), doi c'xpx18EvOp0<p6po1 ("mai marii dendrofor ilor'' -I, r. 17 şi 18) ş i µfi TTJP (li, r. 14); vezi şi G. Bordenache, Sculture greche e romane, nr. 56 (Cybele şi
Attis(?) (Tomis).
316. ISM, V, nr. 160.
Despre Attis, chtonic ş i solar, vezi şi LP. Culia nu, Experienţe ale extazului, 1998, p. 57, n. 113-114.
317. Supra, n. 315 (Tomis) şi n. 204 (Fântânele); adaugă imaginea lui Attis de pe trei protome ceramice
apăru te la Dervent, cf. N. Anghelescu, Pontica, 4, 1971, p . 294 (intr·o locuinţă romană din castru).
318. ISM, V, nr. 77, p. 77 (A ttis ?).
319. P. Merlat, Repertoire des i11scriptions et mo11uments figures du culte de Jupiter D0licl1enus, Paris·
Rennes, 1951, nr. 286 (Pannonia Superior, 128-139 p. Chr.).
320. Idem, Jupiter Dolichenus, essai d'interpretation et de synthese 4, Paris, 1960, p. 18-19. A.H. Kan,
Juppiter Doliche11us, Sammlung der l11schrifte11 und Bildwerke mit einer Ei11leitu11g, Leiden, 1943, p. 51-52.
M. Taceva-Hitova, Geschicl1te des D0liche11uskultes in Moesia Inferior und Thracia, Klio, 58, 1976, 1, p. 25-

40.

321. Fr. Cumont, op. cit., p. 168; S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană, p. 26 şi urm.
322. P. Merlat, op. cit., p. 101-103.
323. Ibidem, p. 16, 108-124; Fr. Cu mont, op. cit., p. 150-160; 183-189; L. Zotovic, Les cultes orientaux sur
le territoire de la Mesie Superieure, Leiden, 1966, p. 57.
324. C. Scorpan, BAR, lnt. Ser., 88, 1980, p . 214-215; S. Sanie, op. cit., p . 235-236: Marinus.

https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA RURALĂ ÎN DOBROGEA ROMANĂ (SEC . I - III P. CHR.)

269

Numărul adoratorilor lui Jupiter Dolichenus trebuie să fi fost destul d e ridicat în
teritoriul noviodunens; în apropiere de Niculiţel, s-a găsit un fra gment de coloană cu
o dedicaţie către IOM Dolichenus, pentru sănătatea împăratului Caracalla şi a mamei
sale Iulia Damna, mater castrorum, din partea a trei "sacerdotes Jovis Dolicheni "şi
anume, Polydeuces Theophili, Lucius Capi to şi Flavius Reginus 325. În acelaşi teritoriu,
la Valea Teilor (Meidanchioi), a fost găsită o placă dedicată lui JOM Dolichenus, în cinstea lui Elagabalus (şi, apoi, a lui Severus Alexander), de alţi trei preoţi, Luginus
Dometi(i), Aquila Barsemon şi Flavius Damas, care au ridicat templul din temelii
("templum a solo fecerunt"j326. Deoarece inscripţiile au fost găsite în locuri apropia te,
s-ar putea ca ele să provină din aces t ultim punct32 7; în acest caz, a m avea dovedită
existenţa templului lui Jupiter Dolichenus între domniile lui Caracalla şi Alexander
Severus 328.
În onomastica fidelilor lui JOM Dolichenus, apar adeseori numele orientale sau
greco-orientale a le preoţilor divinită ţii, care au avut, desigur, un rol d e seamă în
răspândirea cultului329. Jupiter Dolich enus, ajuns între dii militares, este firesc să fie
adorat pe limes; astfel, un loc d e cult sa u templu exista în teritoriul Troesmis-u lui, cum
deducem d in relieful descoperit la Cerna - Mănjina, închinat lui JOM Dolichenus (zeul
era reprezentat în picioare pe spatele unui taur), de către preotul sirian Aur(elius)
Marinus Romanus, în timpul lui Severus Alexander 330. Regiunea împădurită din NV
Dotrogei, prielnică unor reverii mistice, s-a bucurat de o atenţie specială ş i din partea
preoţilor lui Jupiter Dolichenus 331. Un gru p s tatuar asemănător celui d e la Cerna,
închinat, şi de această dată, "t.1\ M(Ey(oT~) t.oAtXll'Jc';',)", întâlnim la Carsium s<1u
Tomis 332 (fig. 50/1); adăugăm , altarul ded icat lui JOM Dolichen us la Tropaeum
Traiani 333 şi o statuetă de bronz a zeului, fără loc de descoperire precizat334.
Câteva insc ripţii demonstrea ză însă p ractica rea cultului lui Jupiter Dolichenus
şi în oraşel e vest-pontice, Histria 335, Tomis 336 şi în teritoriile acestora; un loc d e
î nchinăciun e trebu ie să fi exis ta t în vicus Quin tionis, d in teritoriul h istrian, und e
câţiva "sace[rdote]s I(ovis) O(ptimi) M(aximi) D(ohcheni)", la care se a socia ză o
fem eie, "[Mar]ciana", pun un altar zeului pe care îl s lu jeau şi Junonei Regina, în

325. CIL, lll, 7520; TSM, V, nr. 249; C. Moisil, BCMI, 1910, p . 31; A. H. Kan, op. cit., p . 51, nr. 10; S. Sanie,
op._ cit., p. 211: numele teoforice Barsemei şi Barsemia.
326. TSM, V, nr. 245 (bibliografia) .
327. C. Moisil, Joc. cit.
328. M. Taceva-Hit;>va, op. cit., p. 31 ş i 36.
329. P. Merlat, Jupiter Dolichenus, p. 15-16.
330. I. T. Dragomir, SCIV, 15, 1964, 4, p. 535-541; ISM, V, nr. 219; M. Taceva-Hitova, op. cit., p. 35.
331. Cf. R. Vulpe, DID, li, p . 209-210, n. 145-146.
332. Aceeaşi piesă figurează în ISM, V, nr. 109, ca provenind, probabil, din Hârşova, iar în TSM, II, nr.
158, din Constanţa.
333. CIL, IJI, 144371; P. Merlat, Repertoire, nr. 12. I. Barnea, în Tropae um Traiani. I. Cetatea, p. 18, n. 32.
Vezi, V. Pârvan, Municipium Aurelium Durostomm, p. 323; E. Bujor, SCIV, 11 , 1960, 1, p. 148, nr. 3
(inscr ipţie inchinatâ lui /OM Dolichenus, în anii 198-209 p. Chr., provenită de la Durostomm).
334. V. Părva n, fnceputuriJe2, p . 104 şi fi g. 49.
335. Idem, Dacia, 2, 1925, p. 225, nr. 25; ISM, I, nr. 283; P. Merlat, op. cit., nr. 379; G. Bordenache, op.
cit., p. 80, nr. 159; M. Alexandrescu Via nu, Histria, IX, p. 65, nr. 61, p i. 25 b.
336. Supra, n . 332 şi n. 395-396 (cap. I). z. Covacef, Pontica, 25, 1992, p. 217, n. 68 ( s telă fragmentară
gă sită la Basarabi, cu re prezentarea lui lupiter Dolichenus).
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cinstea lui Elagabalus 337. Am văzut mai su s, ataşamentul locuitorilor din vicus
Quintionis faţă de zeii "cei Mari" ai statului roman, fapt oglindit şi de asocierea
Iunonei, zeului oriental; adoratorii lui IOM Dolichenus în acest sat trebuie să fi fos t
însă mai puţin numeroşi decât practicanţii cultelor greco-romane.
În sfâ rşit, de reţinut s tela funerară de la Biruinţa (=Muratan), a lui Rufus al lui
Priscus, fost preot al zeului Dolichenus timp de cinci ani ("\epaTEyoavTa "i}ey
~oÂoxrivy ETTJ TI(EVTE)", pusă de Iulianus al lui Alexander, p entru colegul d e preoţie
("ovv1epfo") (sec. II-III p. Chr.)338.
Cele m ai multe monumente din Scythia Minor sunt ridicate, aşadar, de preoţi,
legaţi direct de practicarea cultului, mai rare fiind dedicaţiile particular e339; oricum,
observăm răspândirea mai intensă a cultului lui Dolichenus în timpul · dinastiei
Severilor, în special, între domniile lui Caracalla şi Severus Alexander, de când datează
monumentele din Dobrogea.
De o forţă de pă trundere mult mai mare s-a dovedit a fi cultul zeului persan
Mithras. La început geniu al luminii, el devine zeu al adevărului şi al justiţiei biruitoare
asupra întunericului, ilus trâ nd, pe deplin, concepţia dualismului p ersan a luptei p ermanente din natură între bine şi ră u; după m oarte, când spiritele tenebroase şi celeste
îşi disputau sufletele, el asigura celor drepţi fericirea în spaţiile luminoase ale cerului340_ Mistere],~ se desf:.,şurau în lăcaşuri construite în chip de pe~,teri - or.tjÂma341 .
În Dobrogea, cultul "zeului nebiruit" es te dovedit într-o serie d e locuri; la Histria,
cofra ternitatea mithraică număra p ersoane de vază ale cetăţii, cum aflăm din lis ta subscrierilor pentru cons truirea "grotei sfinte" 342.
Mithras era prin excelenţă zeu al soldaţilor, fiind cins tit în castre sau în aşezările din
apropier ea acestora, cum observăm la Troesmis, în sec. II p. Chr.343.
Un centru a l adorato rilor lui Mithras trebuie să fi existat la Mircea Vodă (fos t
Acbunar) în teritoriul troesmens, unde s-au găsit cinci reprezentări ale zeului344, în
dărâ mături romane identificate cu un mithraeum 345. Pe unul din monumente este
înfăţişa ta scena a nterioară tauroctoniei, când Mithras, în ultimul moment al urmăririi,
d oboară taurul la pământ. Trei dintre reliefuri prezin tă scena tauroctoniei, două din
acestea şi alte asp ecte din simbolis tica cultului, alături de Mithras fiind reprezentaţi
însoţitorii săi obişnuiţi: cei doi d adofori, Cautes şi Cau topates, bus turile lui Sol şi Luna,
scorpionul, şa rpele, câinele346.
337. ISM, I, nr. 340.
338. ISM, II, n r. 292; A. H. Kan, op. cit., p . 52, nr. 15; P. Merlat, Rep ertoire, nr. 16; G. Bordenache, op.
cit., p. 81, nr. 160.
339. O. Tudor, SCŞ- Ja şi, 2, 1951, 1-2, p. 505.
340. Fr. Cumont, op. cit., p . 207, 227-235; L. Zotovic, op. cit., p. 4, 57-58.
341. D.M. Pippidi, SIRA, p. 293. In fra, n . 356.
342. ISM, I, nr. 137, r. 6-7 "... Toii teprnii OTITJAEOU ... " M. J. Vermaseren, CIMRM, II, p. 362, nr. 2296.
343. Fr. Cumont, Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra, I, Bruxelles, 1899, p. 130
şi 249; ISM, V, nr. 169 =CIMRM, II, nr. 2283; vezi ş i nr. 2285 ş i 2286 =ISM, V, nr. 221, (probabil din Troesmis):
"In victo Mitlirae sac(rom ) ... ". Tot astfel, ş i la Durostorom: CIL, III, 7475; V. Pârvan, Municipium Aurelium
Durostorum, p. 325; I. I. Russu, AISC, 3, 1933-1935, p. 214, nr. 3; CIMRM, II, nr. 2278 şi 2279 (Axiopolis); V.
Najdenova, Balcanica Posnaniensia, l , 1984, p. 217-224.
344. V. Pârvan, Descoperiri nouă, p . 509-518; C. Moisil, BCMI, 2, 1909, p. 46; CIMRM, II, nr'. 2288-2293.
345. V. Pârvan , Joc. cit. ; G. Bordcnache, op. cit., p . 89, nr. 175 (ruine romane neprecizate).
346. Ibidem, p. 90, nr. 176-177; 178; V. Pârvan, op. cit., p. 512 şi urm., nr. 1-4; E. Will, Le relief cultuel
greco-romain, p. 215.
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Este cunoscută esenţa tauroctoniei: zeul, prin mpartea pe care o cauzează, devine
creatorul tutu ror binefacerilor, asigură o viaţă mai bogată, mai fecundă. Conform concepţiei mithriace, fiecare obiect sau anima l redat trebuie privit ca şi corespondentul său
stelar, subliniindu-se, astfel, puterea zeului înălţimilor cereşti347_
Al cincilea relief de la Mircea Vodă este un simulacrum votiv mith riac, din care s-a
păstrat jumătatea anterioară a cailor care duceau carul lui Sol şi Mithras şi o scurtă
inscripţie, reprezentând data dedicaţiei sau numele adorantului - Ianuarius 348.
Asociaţiile mithriace aveau în frunte că.te un pater (patrum sau patratus ), misiţii
considerându-se fii ai aceluiaşi părinte349_
Adorator al "zeului nebiruit" trebuie să fi fost şi cel căruia i-a fost destinat sarcofagul cu simboluri mithriace descoperit la Galaţi (monument de tip raeto-rhenan), pe
care este reprezentat Mithras ecvestru (ipostază documentată şi în alte părţi din
imperiu)350.
De la Ulmetum provine un fragment de relief mithriac cu inscripţia "Deo b(ono
Mithrae sau Invicto)"35l; Deus Invictus, de pe un altar votiv găsit la Hârşova, era, probabil_. tot Mithras, zeul fiind adorat la Carsium, cum ne arată o descoperire foarte
recentă din cetate352; tot astfel, divinitatea care poartă acelaşi epitet, lnvictus, pe o
închinare provenită probabil din Dobrogea, va fi fost tot Mithras 353_
Adoratorii zeului nu lipsesc nici la Tropaeum Traiani şi în teritoriul acestuia: centurionul Annius Saturninus din legiunea a XI-a Claudia dedică un altar lui Deus
Invictus, pentru sănătatea împăratului Marcus Aiirelius 354; pe un altar, găsit de
curând la N de cetatea Tropa~um Traiani, se citeşte deopo trivă "Invicto Mithrae·B55_
Lui "HA1os Mrnpas i:xveiKT"JTOS i se amenajează la Histria un templu (om'}Aeov), cum
aflăm din lista donatorilor pentru acest lăcaş356; imaginile zeului "nebiruit" din spaţiul
vest-pontic35 7 ilustrea ză popularitatea acestui· cult, urmare a concepţiei noii religii
despre lume, dualismul p ersan dând un nou sens vieţii şi favorizând acţiunea.
Mărturie a adorării lui Mithras, până în pragul victoriei creştinismului, stau cele
cinci monumente mithriace descoperite în peştera Adam (corn. Târguşor), două
reliefuri, două altare şi o masă votivă, puse de <DA(aov1os) ".Qpiµos. naTfip al cercului
de iniţiaţi; relieful principal, realizat de <Doij3os Nn~oµf]O EVS, era destinat să fie aşezat
"într-o pădure (sau dumbravă) tăinuită (els ăAoos 6:n6Kpvq>ov), după porunca
. 347. Fr. Cumont, op. cit., p. 300-301; 305-306. M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, II, cap.
217. R. Turcan, op. cit., p. 251-272.
348. V. Pârvan, op. cit., p . 517-518, nr. 5; G. Bordenache, op. cit., p. 91, nr. 179; CJMRM, nr. 2293; ISM,
V, nr. 220.
349. Fr. Cumont, op. cit., p. 318; idem, Les religions orientales, p. 231; K. Latte, op. cit., p. 352.
350. M. Alexandrescu Vianu, RESEE, 8, 1970, 2, p. 294-295, nr. 27, fig. 14-16.
351. CJMRM, II, nr. 2276; ISM, V, nr. 71.
352. Ibidem, nr. 102. Adaugă, un mic altar fragmentar de calcar, d escoperit în anul 1999 în săpăturile
de la Carsium, (CCA.Campania 1999, Deva, 2000, p. 43, nr. 63), piesa care păstrează inscripţia: "Deo invicto U1[t(l1)r<!el ... "
353. ISM, V, nr. 243 (fără a fi excluşi Hercules sau Heros).
354. CIL, lll, 7483 (Pietreni); CIMRM, II, p. 366, nr. 2311; R. Vulpe, DID, II, p. 163; A. Aricescu, Armata, p. 38.
355. Inv. 38065 MINAC (inedit). Vezi şi altarul închinat lui Cautes (supra, n. 695, cap. II) (fig. 51/2).
356. Supra, n. 342. R. Turcan, op. cit., p. 245-251 (Mithraeum).
357. Ibidem, p. 242-243; M.J. Vermaseren, op. cit.; Z. Covacef, Arta sculpturală în Dobrogea romană, p.
16. G. Bordenache, Dacia, N.S., 5, 1961, p. 205-207, nr. 22-23. M. Al~xandrescu Vianu, Histria, IX, p. 136-138,
nr. 189-192.
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divinităţii, primită

probabil în vis, ca şi celelalte m onumente (fig. 51 /1)358. Fără ca
Adam să fi fost un mithraeum natural (socotind după . aspectul ei şi după
poziţia pieselor în momentul descoperirii), ea a putut servi ca loc de cult improvizat359,
ferit de prigoana autorităţilor im periale, îndreptată , de această dată, împotriva practicantilor cultelor păgâne360_
O închinare lui Sol In victus "in hon(orem) d(omus) d(ivinae)", din partea lui Q.
Lucilius Priscinus, centurion din legiunea I Italica 361, ne atrage atenţia asupra asimilării Sol-Mithras, observate şi p e alte monumente din Dobrogea; pe altarul funerar
de la Fântâna Mare, de lângă Tropa eum Traiani, alături de simboluri funerare - conuri
de pin, protome, bovine care susţin o ghirlandă d e laur - apare bustul aureolat a l
defunctului, expresie a tendinţelor sincretice în jurul cultului solar362_
Într-adevăr, cultul lui Sol a contribuit la schimbarea ideii despre puterea imperia lă,
dinaştii proclamându-şi alian ţa intimă cu soarele, tinzând să se confunde cu el363_
Aurelianus pretinde să fie adorat ca Dominus et Deus, oficiali zează cultul soarelui
(Deus Sol Invictus), în care sintetizează concepţii solare din mai multe religii antice
(desigur, şi din mithraism), în tendinţa de a da o unitate religioasă imperiului364.
Noul cult365 era practicat în vremea lui Diocletianus la Tomis 366, iar conform unui
ordin imperial din timpul lui Licinius, păstra t pe o bine cunoscută in scripţie de la
Salsovia, aşezată la baza unui simulacrum al zeului, trebuia cinstit "sfântul zeu al
soarelui (Deus Sanctus Sol), în fiecare an la 18 noiembne cu tămâie, lumini şi libaţii
("ture, cereis et profusionibus") de către "comandanţii şi detaşamentele staţionate în
castrul de la Salsovia ( "a praep(ositis) et vexillat(ionibus)/ in Ca st(ris)
Salsoviensib(us)" (a nii 322-323 p. Chr.)367.
În legătură cu unele culte orientale, cu greu poate fi spus dacă au depăşit oraşele
pontice368, de und e provin, în general, documentele cunoscute până acum. Astfel, la
Histria, pentru intrarea lui Sarapis în pantheonul oficial, Poporul a trimis o delegaţie
cu misiunea de a cere sfatul lui Apollon la Kalchedon (sec. III a. C hr.)369; aceasta a
primit, se pare, un răspuns negativ (din partea oracolului zeului), socotind după lipsa
mărturiilor concludente privind acest cult în cetatea de pe malul lacului Sinoe370.
În schimb, la Tomis, la sfârşitul ep ocii elenistice şi în primii ani ai erei noastre, docpeştera

358.
359.
360.
361.
362.
363.

CIMRM, II, p. 364-366, nr. 2304-2309; D.M. Pippidi, SJRA, p. 308-309; ISM, I, nr. 374-377.
Idem, St. CI., 13, 1971, p. 143-148.
Idem, ISM, I, nr. 374. Asupra sfârşitului mithraismului, vezi şi R. Turcan, op. cit., p. 277-279.
CIL, III, 12468 (Tropaeum Traiani); CIMRM, li, nr. 2312; A. Aricescu, Armata, p. 46, 184.
Cf. z. Covacef, Al. Barnea, Pontica, 6, 1973, p . 87-95.
Fr. Cumont, Les religions orienta Ies, p. 234; idem, Textes et mom1ments, I, p. 282-292; Fr. Altheim,

op. cit., p. 151, 298-310.
364. E. Will, op. cit., p. 278-279. R. Vulpe, DJD, II, p. 277. Asupra lui Sol şi Sol Jnvictus, vezi şi S. Sanie,
Cultele orientale în Dacia rom anâ, I, p . 123-139; V. Najdenova în Thracia, 13. Studia in m emoriam Veliz ari
Velkov, Serdica, 2000, p. 311-318 (cultul lu i Sol Augustus la Novac).
365. Fr. Cumont, Sol în DA, IV, 1373-1 386; Marbach, Sol, RE, III A, 1929, col. 901-913; G.H. Halsberghe,
T11e Cult of Sol Jnvictus , (în EPRO, XXIII), Leiden, 1972.
366. CIL, III, 14450; IGLR, nr. 3 (anii 285-292): Deus Sol. Vezi tot la Tomis, o gemă reprezentându-I pe
Sol (Z. Covacef, C. Chera-Mărginea nu , Pontica, 10, 1977, p. 195, nr. 13, fig . 2, 3).
367. IGLR, nr. 271; JSM, V, nr. 290. I. Barnea, DJD, II, p. 383. D.M. Pippidi, SIRA, p. 299-300.
368. R. Vulpe, HAD, p. 229; L. Zotovi<; op. cit., p. 36. G. Bordenache, St. CI., 6, 1964, p. 157-163 (Glykon).
M. Bărbu l escu, A. Ră dulescu, Pontica, 27, 1999, p. 166-168 (0ea Lvpia, Tomis) (fig. 50/2).
369. D.M. Pippidi, St. CL, 6, 1964, p. 103-118; ISM, 1, nr. 5.
370. Ibidem, p. 65. Vezi ş i observaţiile lui Al. Suceveanu, Ktema. Civilisations de !'Orient de la Grece
et de Rome antiques, 24, Strabourg, 1999, p. 271-281.
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umentele privitoare la cultele egiptene încep să se înmulţească; ex/sta un templu al lui

Sarapis371, iar în vremea lui Antoninus Pius, o asociaţie a a lexandrinilor (6 oÎKOS Twv
'AÂEţavopEwv)

se închină "Marelui zeu Sarapis şi zeilor cinstiţi împreună cu el în
acelaşi templu ("8E~ µEyaÂ~ Iapan[ tot/Kat T]oîs avvvaots i}rnîs")372, aceştia din
urmă fiind, desigur, Isis, Anubis, Harpocrates. În sfârşit, adăugăm că nu lipsesc la
Tomis nici reprezentări s culpturale ale zeului, imaginea sa şi a celorlalte divinităţi
egiptene apărâ nd şi pe monede, de la Commodus la Filip Arabul 373. În afara oraşelor
pontice, notăm totuşi descoperirea la Troesmis a unui capitel de p ilastru cu inscripţia
"!OM Sera pi': provenit, probabil, de la un templu al divinităţii374_
Închinările către Sarapis sunt asocia te, de obicei, cu cele către perechea sa divină
Isis375, cum observăm în că teva documente epigrafice din Tomis, unde zeiţa avea o
sărbătoare (xapµoovva), slujitori şi adoranţi376; tot de acolo provin două cunoscute
busturi ale zeiţei377 şi două reliefuri, und e apare cu însoţitorii săi, Serapis şi
Harpocrates şi resp ectiv, numai cu acesta d in urmă378. În sfârşit, un EiotaKOS
(=' lm aK6<;) pare a figura şi pe o stelă funerară din Callatis 379_
Deducem, aşadar, din exemplele d e mai sus, că negustorii şi corăbierii străin i, s tabiliţi pe meleagurile noastre, rămân credincioşi mult timp divinităţilor "d e acasă", fără
să putem stabili în mod real popularitatea acestor credinţe pr·;ntre localnici.
Un răspuns definitiv nu se poate da nici în privinţa adorării Jui Zeus Casios.
Inscripţiile rupestre de la Casian (Şeremet) au fost interpretate ca o dovadă a existenţei
peşterilor cu destinaţie religioasă (om1Âovxm), fiind posibil să fi fost venerat acolo
Zeus Casios, după care a fost numită şi aşezarea din vecină tate380. S-a susţinut,
deasemenea, că "Opot Kaotavwv nu se refera la limitele unui vicus Casianus sau
Casianum, ci ale unui sanctuar, în forma unui amfiteatru natural, unde era adorat Zeus
Casios; conţinutul celor două inscripţii capătă în această interpretare următorul sens:
prima - "Opot Kaotavwv Kat OTTTJÂovxa - ar putea să semnifice existenţa sanctuarului şi a unei singure grote în interiorul aces tuia, iar cea de a doua - "Opot Kaotavwv
onr;Âovxwv - ar d efini un spaţiu compus d in mai multe grote, aparţinând deopotrivă
lui Zeus Casios381. Discuţia rămâne însă ipotetică, a tât timp cât nu avem alte mărturii
ale adorării lui Zeus Casios în regiune, iar cele două inscripţii rupestre, la care se
adaugă piatra d e hotar de la Tariverde, par a marca h otarele unei aşezări, fără a
exclu de existenţa uneia sau mai multor grote cu un caracter special*.
Ansamblul de concepte religioase prezentat, care în realitate trebuie să fi fos t mult
371. ISM, II, nr. 7, r. 19-20:T[o] iEpov TOV Lapamfos; vezi şi nr. 2 şi 37; D. M. Pippidi, SIRA, p. 63-67.
372. ISM, II, nr. 153; vezi ş i nr. 152, 154 şi 398.
373. Em. Condurachi, Cronica numismatica şi arheologica, 13, Bu cureşti, 1938, 110-111, p. 33-37
(Gordian şi Sarapis ); AL Suceveanu, VEDR, p. 121, n. 124. G. Bordenache, Sculture grecl1e e romane, p. 83
şi urm., nr. 165, 168, 171 (?). I. Stoian, ISM, II, p. 43.
374. JSM, V, nr. 168 (sec. 11-Ill p. Chr.).
375. Fr. Cumont, Les religion s orientales, p. 127 şi urm.
376. ISM, II, nr.7, 37, 154, 98. L. Robert, Hellenica, X, 1955, p. 25, nr. 3. D.M. Pippidi, op. cit., p. 291.
377. A. Rădulescu, în Tezaurul de sculpturi de la Tomis, p. 46, nr. 7, fig. 21-24; G. Bordenache, St. CI.,
6, 1964, p. 175-176 şi fig. 20 şi 21; eadem, Seu/ture greche e romane, p. 86-87, nr. 170.
378. Ibidem, p. 87, nr. 17 (Tomis ?); p . 138-140, nr. 310. C. Chera, Pontica, 30, 1997, p. 217,220, fig. 1.
379. ISM, III, nr. 183 (sec. II-III p. Chr.); vezi ş i B. Pick, Miinzen, I, nr. 301,302,338, 348, 349.
380. V. Pârvan, Descoperiri noua, p. 532-538, ii am inteşte în acest sens şi pe Sol Invictus Mithras,
Cybela-Magna Mater, Dionysos şi Demeter.
381 Cf. R. Vulpe, Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 113-130.
ISM, I, nr. 369-370; supra, n. 138-146 (cap. I).
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mai complex, s-a g refat pe bogatul fond de credinţe autohtone, a căror trăinicie poate
fi numai în parte ilustrată382. Un exemplu ar fi "Hpws - Heron (Cavalerul Trac)383, al
cărui cult, fără a fi pe deplin lămurit, corespunde, probabil,unei vechi idei religioase a
populaţiei tra ce, care exprima credinţa în victoria binelui; zeul simboliza, de asemenea,
vegetaţia si fertilitatea solului, dar m ai ales viaţa de pe pământ şi cea de după moarte
(fiind con siderat o divinitate tutelară a mormintelor).
Cultul Cavalerului Trac, concretizat în forme specifice înainte de epoca romană,
sub influ enţa elenică, unde eroizarea defunctului era de veche tradiţie, va cunoaşte o
răspândire deosebită în primele secole ale erei noastre, în teritoriile locuite de traci384,
d ar si în afara acestora.
Î~ Scythia Minor, numărul inscripţiilor dedicate lui Heros es te mai redus, iar sanctuarele, atât de numeroase în restul provinciei Moesia Inferior şi în Thracia, sunt de
presupus şi aici, pe baza unor reliefuri de cult, în special cele în care apar epitete indigene, dar nu numai acestea. Într-adevăr, în timp ce în sud epitetele care-l definesc pe
Erou sunt mai ales tra.ce, jn Dobrogea se întâlnesc mai frec ven t supranume greceşti şi
latineşti: Scos toxvp6s. KOTOIK0:010$, KaTax-66v1os. KTlOTT)S, Scos ETI1<:pav11s. ETTf]KOOS,
invictus, sa cer, Deus sanctus, aeternus, Dominus (Domnus) 385.
În câteva Jocuri din sate zeul primeşte calificativul invich1s: Sicinius Porphyrio,
locuitor al unui vicus din teritoriul histrian, închină o icoană lui Heron Invichls, "pro
salu tem suam et suorum ex imperio Heronit ". Zeul este conceput ca o putere făcătoare
de bine, care se îngrijeşte de soarta credincioşilor, asemănător zeilor care primesc
epi tetul ETTTJKOOS 386, numeroşi în teritoriile trace. În privinţa reliefului, acesta se
a propia de varianta eroului TTpom.iAaios ("paznic al intrărilor"), întâlnită, în special, în
Thracia şi Egipt387; d ealtfel, remarcăm numărul mare de reliefuri închinate Eroului la
Histria şi în teritoriul său rural388.
Divinita tea este bine il u stra tă de a ltarele votive şi funerare d e la Tomis şi d in teritoriul acestuia: Ti. Claudius Mucasius îl cinsteşte pe Heros într-o inscripţie bilingvă
găsită la Poarta Albă389. Tot în teritoriul tomitan în tâlnim două din epitetele lui Heros,

382. V. H. Baumann, Aşezări rurale antice i11 zona gurilor Dunării, p. 49-50, 238, 444-445, observă perpetuarea şi în e poca roma n ă a unor străvechi credi nţe magico-religioase şi a u nor cu lte trad iţi onale legate de
imortalitate şi măntuire, în aşezările autohtone cercetate în nordul Dobrogei. În general, despre fondul de
credinţe autohtone, vezi discuţia apro fu ndată a lui S. Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dace, Ia şi,
1995, passim. M. Babe ş în Civilisation grecque et cultures antiques p eripl1eriques, Bucureşti, 2000, p . 331
respinge identificarea unor di vin ităţi cunoscute în Dacia romană cu vechi divinităţi indigene transform ate
prin interpretatio Romana.
383. G. Kazarow, Die Denkmăler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien, Diss. Pann, ser. II, 14,
Budapest, 1938. I. I. Russu, AMN, 4, 1967, p. 94, n . 20. N. Hampartumian, Corpus Cultus Equitis Tliracii, IV,
Moesia Inferior (Romanian Section) and Dacia, Leiden, 1979.
384. R. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 339-343 = Studia Thracologica, Bucureşti, 1976, p . 271-276. W.
Szubert, Balcanica Posnaniensia, 1, 1984, p. 205-216; ZI. Goceva, Prosopographica, Poznan, 1993, p . 209-215.
B. Borisov în Studia in lwnorem Georgii Mihailov, Sofi a, 1995, p. 75-80 (sec. II-III p. Chr.).
385. CCET, IV, p . 16-17; D.M. Pippidi, St. CI., 15, 1973, p. 175-177.
386. CCET, IV, nr. 64; vezi ş i V. Pârvan, Dacia, l , 1924, p . 273-279.
387. Idem, SIRA, p. 219-223, nr. 1 = ISM, I, nr. 130.
388. CCET, IV, nr. 57-87; ISM, I, nr. 357.
389. ISM, II, nr. 128; S. Olteanu, Thraco-Dacica, 10, 1989, p. 215-217; D. Sluşa nschi, ibidem, p. 219-224;
C.C. Petolescu, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p. 92, nr. 526. Tot de la Tomis, vezi ISM, II, nr. 125, 129, 130, 131, 140,
455; CCET, IV, nr. 15-47; 199-202.
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Manimazos şi Manibazos (la Tomis )390 şi Jrsaios (la Oituz)391 deriva te, cum s-a presupus, d in toponimice392 sau din numele unor triburi sau comuni tăţi d e adoratori393.
Tot atât de important este un r elief de la Arsa, din teritoriul callatian , unde zeul este
numit "Hpws 6.ooanvos ETITJKOOS 394, sugerând prin acest a l treilea ep itet "local" din
Dobrogea, existenţa în aces t loc sau în împrejurimi a unui sanctuar (fig. 52/1). Dealtfel,
la Callatis395, zeul este adorat ca "Hpws 'loxvp6s 396 sau Gcos ' loxvp6s 397, "Hpws
KTtOTfJS ("ziditor", "întemeietor"), pe un relief provenind fără îndoi ală din mediul
rural398 (fig. 53/1-2); intre dedica nţi, care poartă nume greceş ti399 sau romanizate400,
figurează, probabil, şi un localnic - Mov1<1av6s 401.
Ţinând cont de structura populaţiei, este firească popula ritatea Eroului la
Tropaeum Traiani 402 şi în teri toriul cetăţii, unde Iachetav, u n semito-oriental, ridică
un altar "(H)eroni In victo" pentru stăpânul său L.Aelius Marcianus 403, iar Iulius
Sevems se închină lui Heron Dom(i)nus (la Conacu)-+04.
În sfârşit, Gcos ioxvpos de la Dulgheru era, cu m am văzut m a i sus, tot Cavalerul
Trac 405; pe un a ltar descoperit la U}metum, este invocat Hero in victus sacer (216 p.
Chr.)406.
Despre tipul iconografic al eroului trac s-a presupus că este o variantă re lativ târzie
a unei serii mai vaste, aceea a eroului grec407, respectiv. defunctul eroizat, care-şi
găseşte expresia iconografică î n imaginea cavalerului408, distingând u -se două mari
grupe de reprezentare, A şi B, fiecare cu diverse subgrupe409.
Prima categorie plastică este aceea a Cavalerului pr-şnic : calul li niştit, Eroul
dezarmat face sem nul aşa-numitei "benedictio Latina", fie ţine în mână un vas - o
pateră sau rhyton410 _ o torţă sau dârlog ii calului, în faţă aflându-se o adorantă sau mai
degrabă o divinitate (asimilată cu Cybele ), iar pe relief apar 5i alţi însoţitori ai zeităţii.
A doua categorie iconografică este cea a Ca vaierului vânător, luptător, prezentat d e

390. ISM. II, nr. 126 (" Hpws Maviµa(os) ş i 127 ("Hpws Mavi!3a(os) = CCET, IV, nr. 36 şi 201. Vezi şi
IG8, 12, nr. 77 şi 78 (Odessos).
391. Cr. Matei, Thraco-Dacica, 9, 1988, 1-2, p. 219-223.
392. R. Vulpe, Studia Thracologica, 1976, p. 269.
393. N. Hampartumian, CCET, IV, p. 16-25.
394. Gh. Poenaru Bordea, St. CI., 5, 1963, p. 292-293; CCET, IV, nr. 5; ISM, III, nr. 239 (sec. II p. Chr.).
395. CCET, IV, nr. 89-1 02; 204. JSM, Ill, nr. 86 şi 90.
396. Ibidem, nr. 89 (sec. 11-111 p. Chr.).
397. Ibidem, nr. 92 (sec. III p. Chr.).
398. A. Ştefan, Dacia, N.S. 19, 1975, p. 171, n. 142; CCET, nr. 94. ISM, III, nr. 93.
399. Ibidem, nr. 89, 91.
400. Ibidem, nr. 92, 90 şi 239.
401. R. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 335-343; CCET, IV, nr. 90; ISM, III, nr. 246.
402. CCET, IV, nr. 1-4; 196.
403. CIL, III, 12463; CCET, IV, nr. 197; CIL, III, 7483.
404. CIL, III, 7530; CCET, IV, nr. 14; R. Vulpe, HAD, p. 230-232.
405. D.M. Pippidi, St. CI., 15, 1973, p. 176-177, n. 18. ISM, V, nr. 130 (Mitliras). Vezi şi infra n. 439.
406. CIL, III, 7531. ISM, V, nr. 76.
407. E. Will, op. cit., p. 66-68, 79; D.M. Pippidi, SIRA, p. 221:
408. M. Alexandrescu Vianu, Dacia, N.S., 29, 1985, 1-2, p. 65-66.
409. G. Kazarow, op. cit., p. 5 ş i urm.; D.M. Pippidi, ISM, I, p. 267.
410. N. Hampartumian, CCET, IV, p. 14-15; z. Covacef, Pontica, 11, 1978, p. 119-125 (monumente
descoperite la Topra isar, Tuzla, In dependenţa).
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obicei pe cal, urmărind sau vâ nând un anim al (mistreţ), fii nd î nsoţi t de un cam e,
îndreptându-se s p re un arbore, p e car e apare un şarpe încolăcit, spr e un altar, simboluri care, în totalita te, sugerau eroizarea d efunc tu lui, nemurirea sa.
A tâ t p rimul, cât şi a l doilea tip iconografic, au ma i m u lte varian te411, după cum
apar conta minări între cele două categorii; în regiunea noastră caracterul chtonic al
zeu lui se manifestă în am bele ipostaze ale acestu ia412.
Din prima grupă d e reprezentări amintim monumentele de la Cerna413, Beroe 414,
Dăieni415, Capidava 416, d in zona Axiopolis 41 7, d in teritoriul histrian 418, de la
Năvodari4 1 9, de la Cumpăna420, de la Limanu 421, de la Casimcea (unde sub cal ap are
un leu miniatural, devenit simbol al p u terii zeu lui, înd r eptându-se spre un a ltar)422; pe
r elieful Cavalerului de la Ciobăniţa figurează, pe fa ţa unui altar, un taur îngenunchia t,
iar p e placa de la C u ra Canliei, Eroul ridică mâ na drea ptă în semn d e benedictio
Latina423. Fig. 54.
Cea d e a doua categorie plastică este tot atât de cunoscută în mediul rural, prin
monumentele de la Dulgheru424, de la Capidava şi Ulmetum 425, de la lazurile (corn.
Valea N u caril or)426, eventual, chiar tăbliţa apărută în această u ltimă comuna427, de la
Fântâne Je428, d e la Râmnicu d e Jos429, de la Tomis 430 şi d in teritoriul său, de la Taşaul
- "Limba o ii" şi Oituz431; şi într-o grupă şi în cea la ltă, reliefurile p roven ite d in sate s u n t
în r ealitate mult m a i numeroase432.
Documentele epigrafice şi reprezentările plastice d ovedesc asocieri între Cavalerul Trac
şi divinităţile pantheonului greco-roman, Dionysos, Hermes (Mercurius), Ares (Mars),
Athena (Minerva) (fig. 52/2), Discurii433; uneori pe monum~ntele votive cu imaginea acestuia SE află dedica ţii către Apollo, Asklepios şi Hygia, Silvan us şi Diana 434, d u pă cum

411. E. W ill, op. cit., p. 66-70. M. Oppermann, Arheologija, Sofia, 17, 1970, 2, p. 19-32; 20, 1973, p. 1-14;
idem , Klio, 55, 1973, p. 197-214 etc.
412. C. Scorpan, Cavalerul Trac, p . 6-7.
413. A. Opait, Peuce, 4, 1973-1975, p. 125-128, fig. 1; CCET, IV, nr. 11.
414. I. T. Dragomir, Da nubius, 2-3, 1969, p. 77, n. 26.
415. CCET, IV, nr. 51; O. Toropu, SCJV, 25, 1974, 3, p. 443-444.
416. CCET, IV, nr. 7 (placă de lut ars).
417. E. Moscalu, C.C. Petolescu, SCIV, 23, 1972, 4, p. 659-664, fig. 1, 3; CCET, IV, nr. 13; vezi şi nr. 12.
418. Ibidem, nr. 63; ISM, I, nr . 131.
419. C r. Matei, Thraco-Dacica, 7, 1986, 1-2, p. 167-168, fig. 1.
420. C. Scorpan, op. cit., p. 62-63, nr. 28; CCET, IV, nr. 49.
421. Ibidem, nr. 88; vezi şi nr. 113 (Straja, în realitate Osmancea).
422. A. Opai ţ, Peu ce, 6, 1977, p. 187-189; CCET, IV, nr. 10.
423. Z. Covacef, în T/1e Thracian World at the Crossroads of Civilizations, li, Bucha rest, 1998, p. 615622, nr. 1 şi 3 (relie ful de la Ciobăn iţa sugerează sacrificii săngeroase dedicate Eroului).
424. A. Ră dulescu, NMESM, p. 160-165, nr. 14; CCET, IV, nr. 52.
425. Ibidem, nr. 8; nr. 105-107.
426. A. Opa iţ, Peuce, 4, 1973-1975, p. 128-130, fig. 2; CCET, IV, nr. 55.
427. V.H. Baumann, Peuce, 9, 1984, p . 211-212, nr. 12 şip. 602, fig. 10.
428. CCET, IV, 53; Al. Suceveanu, Fântânele, p. 183-184, nr. 4 şi pi. Il/4. Adaugă, tot de la Fân tânele,
u n alt relief (as tăzi pierdu t), menţiona t de I. Micu, An. Dobr ., 18, 1937, p. 46, nr. 270.
429. V. Pă rvan, Descoperiri nouă, p. 521-526; CCET, nr. 111.
430. Ibidem, nr. 19.
431. Cr. Matei, op. cit., p . 169-170, fig . 2/1; p. 169, fig. 2/2.
432. CCET, IV, passim; V.H . Baum ann, Aşezări rurale antice in zona gurilor Dunării, p. 28, 82. nr. 82 şi
p i. XXXV, 5 (Teli ţa-A mza, sec. 11-111); idem, Revista Monumente lor Istorice, 59, 1990, 2, p. 6-8, fig, 4.
433. G. Bordenache, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 502-503, n . 14; CCET, p. 15 şi nr. 33, 34, 65, 103, 36 şi 92.
434. Ibidem, p. 15. z. Goceva, Balcanica Posnaniensia, 7, 1995, p. 141-156.
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Eroul era însoţit probabil de Cybele, cum s-a constatat şi în teri toriile trace435; mai toa te
aceste asocieri relevă sfera credinţelor eschatologice, caracterul fu nerar al divi ni tăţilor
adora te436.
·
Într-adevăr, de foa rte multe ori în epoca romană , Călăreţul simboliza înălţarea
d efun ctului la cond i ţia divină437, caracterul chtonic al zeului fiind subliniat de
prezenţa sa pe p iesele funerare, alături de banchetul funebru, cum ap are pe monumentele de la Cius 438, Dulgheru439, Capidava 440, Ulmetum 441, de la Tropaeum
Traiani 442 şi din a lte locuri, sau încadrat de diverse simboluri funerare443.
Pe reliefurile votive şi fune rare figurează câteva nume tracice şi traco-romane, apoi,
greceşti, g r eco-romane şi mai numeroase, roma ne444, dovadă a sferei largi de adoratori
ai Cavalerului, în special, în sec. II-III p. Chr., ultimele monum ente cunoscu te, de la
Ulmetum şi Capidava, datând de la începu tu l sec. IV p . Chr.445.
Im periul Roma n, ca re reunea populaţii de religii diferite, a favorizat cele mai
diverse apropieri pe p lan spiritua l. Expresie a unui cult sincretic este cel a l Cavalerilor
Danubieni; lipsa informaţiilor literare asup ra acestor d ivinităţi şi a inscripţiilor de pe
monumentele care le-au fost închinate (cele păstrate fiind nesemnificative) a dus la
n enumărate discu ţi i în legătură cu originea, semnificaţia şi organizarea acestui cult
(fără să lipsească nici ipoteza originii sale d acic:e)446.
Frecvenţa deosebi tă a monumentelor închinate Cavalerilor Danubieni în Pannonia,
Dacia, Moesia, 11,ai redu să în Dalmatia, Thracia sau în alte provincii447, permite, în afarn
stabilirii ariei de difuziu ne maximă a cultului, şi constatarea că noua religie reprezintă,
în esen ţă, combinarea unor credinţe locale cu elem ente din alte culte, mai ales d in cd a l
lui Mithras, dar şi al Dioscurilor, Cavalerului Trac, Cybelei etc., numeroasele simboluri
de pe reliefuri indicând un ceremonial mistic, cu o complicată eschatologie448.
Cele 14 monumente provenite din partea de N-E a provinciei Moesia Inferior au
fos t descoperite la Tomis (4 exemplare), Castelu (1), Piatra (1)449, Corbu de Jos (1),
Barboşi (3), 3 piese sunt de provenienţă necu noscută450 şi un fragmen t a fost găsit în
435. G. Kazarow, Thrakc (Religion), RE, VI, Al, 1936, col. 478 şi urm.; RE, Suppl., III (1918), Heros, col.
1132 ş i u rm. 1. Venedikov, op. cit. Pentru zona noastră, vezi CCET, IV, nr. 35 şi 37 (Tomis).
436. A Şt efan , în Actes du ffc Congres Int. de Thracologie., Bucureş ti, 1980, II, p . 289-299.
437. D.M. Pippidi, SIRA, p. 221, n. 14 ş i p . 295. G. Bordcnache, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 261-264.
438. ISM, V, nr. 11 9; CIL, III, 7496 (sec. 11-111 p . Chr.); CCET, IV, nr. 54.
439. ISM, V, nr. 128; CCET, IV, nr. 52 (sec. li p. Chr.).
440. Ibidem, nr. 9; ISM, V, nr. 30 (sec. II p. Chr.).
441. Ibidem, nr. 79; CCET, IV, nr. 108.
442. Ibidem, nr. 1 ş i 2.
443. Ibidem, nr. 3: C111alerul Trac şi coroană cu taenia etc. Vezi şi Z. Goceva în Re/ations thraco-illyrohclle11istiques, Bucarest, 1994, p. 344-355.
444. CCET, IV, p . 17-23. Adaugă, pe lângă reprezentările cunoscu te de la Mangalia, şi alte rcliefuri ale
Cavalerului Trac apărute mai recent, cf. ISM, JJI, n r. 86, 87 şi 90, ultimul pus de ['Pou<pos] 'Pov<pov, probabil
aceeaşi persoană cu cea de la Arsa (supra, n. 394).
445. CCET, IV, n r. 198 ş i 206 (Deus sanctus Herron); IGLR, nr. 221 şi 220.
446. D. Tudor, I Cavaleri danubiani, EDR, 7, 1937, p. 189-356; 8, 1938, p. 445-449; idem, Dacia, N.S., 4,
1960, p . 333-352; 5, 1961, p. 317-343; idem, Corpus Mom1men torum Religionis Equitum Danuviorwn, I,
Leiden, 1969; li, 1976; idem, Omagiu lui C. Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 519-522.
447. D. Tudor, CMRED, li, p . 52 şi urm.
448. Ide m, Oltenia romană3, Bucureşti , 1968, p. 378. C. Pop, Sargetia, 7, 1970, p. 87-92.
449. P i esă descoperită de W . Wisoşen schi ş i predată la MINAC.
450. D. Tudor, CMRED, I, nr. 93-103; id em, Pontica, 5, 1972, p. 503-509. I. T. Dragomir, Thraco-Dacica,
3, 1982, p. 175-177.
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aşezarea antică de la

Durostorum 451 (toate de la sfârşitul sec. II şi mai ales din sec. III
p. Chr.).
O grupă de monumente respectă iconografia obişnuită a zeilor, încadrându-se în
clasa B, de exemplu, pe relieful de la Castelu, zeiţa, cu îmbrăcămintea lungă, strânsă la
mijloc şi văl pe cap, ţine de căpăstru caii, care se îndreaptă în pas lent către ea; Cavalerii
sunt încoronaţi de o Victorie, iar în s patele lor apar busturile divinităţilor solare; pe
masa cu trei picioare din faţa zeiţei este aşezat un peşte, iar în dreapta mesei o acvilă
şi urme care indică doi inamici căzuţi la pămănt452.
Reţin atenţia cinci dintr e monumentele amintite din Scythia Minor, unul de provenien ţă necunoscută453, al doilea, eventual, din împrejurimile Mangaliei454 şi celelalte,
de la Corbu d e Jos455, din Tomis 456 şi Piatra*, care alcătuiesc o clasă separată, C, în
iconografia Cavalerilor. Triada danubiană a di vinităţilor este reprezentată numai prin
busturi, la mijloc o femeie, de o parte şi de alta doi bărbaţi, purtând bonete de tip
frigian, fără grupul simbolurilor mistice·· (scenă extrasă d in cea a banchetului sacru,
d e pe r eliefurile cu mai multe registre din Dacia, încadrate în clasa B ). Se remarcă, de
asemenea, bogăţia pletelor şi bărbii celor doi Cavaleri, asemănă toare celei a localnicilor, îmbrăcămintea groasă, monumentele adresându-se, mai ales, populaţiei rustice,
aceeaşi de o parte şi de alta a Dunării457_ Fig. 44/2.
Religiile de mântuire, care cultivau în di verse forme ideea vieţii de apoi, a nemuririi
şi fericirii veşnice a credincioşilor, au influenţat în mod evident şi riturile funerare,
determinând o intensificare a ceremoniilor legate de cultul morţilor în primele secole
ale er ei noastre şi în Dobrogea458. În concepţia celor vechi, defunctul eroiza t "trebuia
cinstit şi rugat" de cei rămaşi în v. aţă, "spre a-i ocroti şi pe dânşii"459 _ Această cinstire
se făcea cu p rilejul Rosaliilor, să rbătoarea de origine italică, răspândită şi în
provincii460, dovadă sigură de romanizare461. Grefată -pe concepţiile autohtonilor
despre nemurirea sufletului462 şi pe vechile credin te greceşti, Rosalia ('Poo10µ6 s) se va
bucura şi în Dobrogea d e o popularitate deosebită463, devenind la oraşe una din
sărbătorile principale (la Histri~, de exemplu), iar la sate cea mai importantă464. La
451. D. Tudor, C. Popilian, SCIV, 27, 1976, 2, p. 271 (clasa B); tot de la Durostorum, CMRED, I, nr. 89.
452. D. Tudor, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 340, nr. 145 şi fig. 5/1; CMRED, I, nr. 97 şi pi. L/97.
453. Ibidem, nr. 102; Dacia, N.S., 4, 1960, p. 342, nr. 147, fig. 6 (din zona Constanţei); C.C. Petolescu,
Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 201-203, fig. 5.
454. D. Tudor, Dacia, N.S., 5, 19.61, p. 341, nr. 182; CMRED, I, nr. 103.
455. Idem, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 340-342, nr. 146, fig. 5/2; CMRED, I, nr. 98 şi pi. L/98.
456. Ibidem, nr. 96 şi pi. XLIX/96.
Supra, n. 449.

Cu exceptia reliefului din Tomis (supra, nota 456).
457. D. Tudor, Pontica, 5, 1972, p. 503-509.
458. D.M. Pippidi, SIRA, p. 293-294; C. Chera, Necropolele tomitane în contextul lumii romane vestpontice (sec. I-IV p . Cbr.). Teză de doctorat, Constan ţa, 1999, passim, m ss.
459. V. Pârvan, Începuturile 2, p. 104.
460. Idem, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911, p. 113-114;
idem, Ausonia, 10, 1921, p. 207; R. Vulpe, HAD, p. 132.
461. L. Robert, Journal des Savants, 1975, p. 158. M. P. Nilsson, RE, I A, 1920, col. 1111-1115.
462. Supra, n. 208. Adaugă, I.G. Coman, Nemurirea la traco-geto-daci şi atingeri cu creştinismul în voi.
Scriitori bisericeşti din epoca s trăromână, Bucureşti, 1979, p. 20-55. P. Alexandrescu, SCIVA, 31, 1980, 3, p.
343-354; N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-da cică de la Burebista la Decebal, Iaşi , 1984, p.169-102; L. Franga,
Thraco-Dacica, 14, 1993, 1-2, p. 13-23.
463. D.M. Pippidi, SIRA, p. 395, n. 40.
464. V. Pârvan, Histria, IV, p. 596, nr. 20 (=ISM, I, nr. 193); R. Vulpe, op. cit., p. 133.
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aceste "sărbători ale trandafirilor" se făceau "în toate târgurile şi satele greco-tracoromane din Sci ţia Mică marile sărbă tori cu praznice pentru v ii ş i morţi
deopotrivă "465_

În satele din Dobrogea romană luaseră probabil fiinţă "collegia funeraticia '~ ai căror
m embri, în schimbul daniilor făcute pentru amintirea morţilor, trebuiau să fie şi ei cinstiţi după moarte. Un exemplu elocvent ii intâlnim în vicus Celeris, unde pe u n titulus
("pia tră de mormânt") se poate citi în traducere: "am celebrat an de an sărbătoarea
trandafirilor în ziua de 8 a lunii iunie", "să cercetaţi în fiecare an mormântul la 29 mai,
cu primarii din anul respectiv; în aceleaşi cond iţii dăruiesc satului lui Celer 75 denari
ca să serbeze acolo h ramul în ziua de 31 mai"466_
Din prescripţia vizi tării mormântului într-o anumită zi, deducem obiceiu l celebrării
"sărbătorii trandafirilor"' la date diferite după locuri şi climă467_ Pe un a ltar găsit nu
demu lt la Tropaeum Traiani, provenit din cetate sau teritoriu, este atestată de asemenea Rosalia 468 _
Într-adevăr, "hramul trandafirilor", această să rbătoare de caracter fu nerar, când
sătenii depuneau ofrande la morminte şi se împărtăşeau din acestea, era strâns legată
de cea închinată lui Silvanus 469 şi altor divinităţi agr este. Aproape toate alta rele din
sate sunt r id icate cu prilejul Rosaliilor, momentu l cel ITtai potrivit pentru a se dovedi
loialitatea faţă de zei; de exemplu, în vicus Quh1tionis s unt puse mai mu lte al.tare la 13
iunie, în an ii 144 (dacă altarul provine din acest sat), 149, 169, 175, 176, 177 p. Chr.470_
Cum observa V. Pârvan, "concepţia greco-romană -thracă despre moarte, aşa cu m se
ex prima în sărbătoa rea Rcsaliilor, răspunzând deplin modestului ideal popular d espn.!
via'. a de d upă moarte, a ră mas biruitoare chiar asupra creştinismului"-l71 .
Ca pretutindeni în lumea romană, pietrele funerare erau închina te :<'.:eilor care
întruchipau spiritele celor morţi, deveniţi protectori ai mormintelor - Dii 1\1anes 472. Pe
m ai toate inscripţiil e funerare apare formula "D(is) M(anibusJ': foarte ra; "D(is)
I(nferibus) M(anibus)", ca în două rânduri la Histria 473, sa u "D(is) M(anibus) e(t)
Memori(ae)", în vicus classicorum 474_
Tituli conţin uneori reflecţii în legătură cu moa rtea475, completate, ca în întreg
Imperiul Roman476, de o bogată plastică funerară, asupra căreia s-au intrep rins în
u ltimele decenii mai multe stud ii477 _
V. Pârvan, În ceputurile 2, p . 69.
466. C f. ISM, I, nr. 352; ISM, II, nr. 371 .
467. D.M. Pippidi, !Slvf, l, p. 467 ş i 440 (bibliografi a).
468. Al. Barnea, Pontica, 10, 1977, p . 349-350, nr. l.
469. V. Pârvan, Ulmetum, II, p. 359-364, nr. 15.
470. ISM, I, nr. 325-328; 330-332.
471. V. Pârvan, Memoriale, Bu cureşti, 1923, p. 31.
472. M. Macrea, op. cit., p. 365.
473. ISM, I, nr. 282; 279: ·("D(is) H(eroibusque ?) I(nferis) M(anibus)'"); 298: "Maioribus/s;m ctis"...
474. M. Zahariade, Dacia, N.S., 34, 1990, p. 259-260, nr. 1.
_
475. V. Pârvan, Memoriale, passim. I.I. Russu, St. CI., 2, 1960, p . 159-160; D.M. Pippidi, St. Cl., 12, 1970,
. p. 171.
.
.;. .
. ·476. Fr. Cumont, Recheri:hes sur Iesymbolisme funeraire. des Romains, Paris, 1942. · · ·· ' ' ·. · _ , .
. 477. G. Bordenache, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 161 şi urm,; 9,.1965, p. 253 şi urm.; M.. Alexandresc1c1 Vi~u/
RESEE, 8, 1970, 2, p. 269-318; eadem, Dacia, N.S.; 17, 1973, p. 217-241; 21, 1977, p. 139-166; 29, 1985; 1-2, p.
57-79; eadem, Contribuţii la istoria culturii i:omane. Stelele fun erare din Moesia In ferior. Rezumatul tezei d.e
doctorat, Bucureşti, 1982; eadem, Histria IX p. 140-161, p t. 81-93; Z. Cov;icef, Pontica, 7, 1974, p." 295-305; 18,
· : l9_8Ş, p. 173--184; eadem, Arta sculpturalJ îl} Dobrogea rQ]J'JamJ ,ec, I-III p. Clv.; S:luj-~apoqi, 1933, te;3.:~
4.65.

doctorat, mss.
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Fără a ne opri asupra acestei probleme, adăugăm, doar, că între simboluri le care
ilustrau soarta sufletului după moarte, nu lipseşte nici imaginea lui Thanatos, întâlnită
mai ales la Tomis, centru artistico-religios de tradiţie478, dar şi la Tropaeum Traiani
sau, nu depar te de acesta, la Zorile479 şi Dunăreni480; Eroşii funerari apar şi la
Ostrov481, în zona bogat ilustrată de la Durostorum 482, dar şi pe monumentele de la
Ulmetum şi Capidava 483.
Din analiza întreprinsă se desprinde ca o caracteristică esenţială orientarea populaţiei rurale din Scythia Minor spre cultele tradiţionale greco-romane, preferinţa484
firească pentru divinităţile de caracter agrest, după cum se constată o mai mică
frecvenţă şi varietate a credinţelor străine pantheonului oficial.

478. Eadem, Peuce, 6, 1977, p. 191-195, pi.la.
479. Ibidem, p. 194 şip. 197, pi. III a,b.
480. A. Rădu lescu, M. Davidescu, Materiale, 5, 1959, p. 757, fig. 2/2 şi 2/1 (sec. lil p . Chr.).
481. A. Aricescu, SCIV, 21, 1970, 3, p . 489-492 (sec. al Ii-lea p. Chr.). Z. Covacef, op. cit., p. 193 ş i fig. lb.
482. I.I. Russu, AlSC, 3, 1936-1939, p. 178, fig. 5. G. Bordenache, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 489-495 etc.
483. Z. Covacef, Pontica, 27, 1994, p. 110; eadem, în Relations thraco-iJJyro-hellenistiques, Bucarest,
1994, p. 369-374.
484. În Dacia, de exemplu, monumentele votive din "mediul rural" ilustrează cam o treime din cultele
cunoscute în provincie; chiar dacă nu lipseşte nici una din divinităţile importante, nu există însă un grup de
culte care prin tradiţie să aparţină lumii rurale, ci numai anumite preferinţe, precum pentru triada DianaSilvanus-Hercules etc., cf. M. Bărbulescu, Cultes et croyances dans le milieu rural en Dacie, în ACRS, lll,
Tulcea, 1995, p. 197-206 (comentariu statistic). C. Pop, Vita spiritualP nell'ambiente rurale della Dacia
Superiore, ibidem, p. 189-196.
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CONCLUZII
Sintezele de istoria Dobrogei, cât şi nenumăratel e studii p rivitoare la epoca
Principatului, sunt, indiscutabil, pledoarii p entru romanizarea regiunii d in tre Dunăre
şi Mare, evidenţiind diferite aspecte ale acestui complex fenomen p olitic, economic,
social, cultural şi lingvistic, chiar dacă o monografie destinată acestei im portante prob leme nu a fost încă realizată .
Cum era şi firesc, Scythia Minor nu a in trat niciodată în viziunea "contestatarilor"
romanizării, ţinând cont de vechimea şi trăin icia dominaţiei romane aici; a fost pu să
insă sub semnul întreb,hii, de câţiva autori străinil, continuitatea fondului autohton în
epoca romană, plecând de la aşa-zisa lipsă a geţilor dobrogen i, încă d in epoca elenistică, care ar fi determina t autorităţil e imperiale să repopuleze regiunea noastră cu elem ente de la nordu l Dună rii (în vremea lui Aelius Catus, 1-4 p. Chr., şi a lui Ti. I'/au6us
Silvanus Aelianus, 57-67 p. Chr.), sau cu pop u laţii sud-tracice, acţi uni ca re au ,wu t
urmări mult m ai variate, cum am arătat cu alt prilej.
Pe lâ n gă susţinerea roman:.ză rii sau negarea ei, în d iferite provincii ale imper,ului,
se d iscută, se ştie, despre "rezis tenţa " ind igenilor la romanizare, demonstrată, în
esenţă, printr-o acumulare parţială a influenţelor romane, care a dus adeseori la deromanizare2.
Chiar în sânul adepţilor romanizării, noţiunea a fost rând pe rând îmbogăţita, de la
explicarea sa cu predilecţie ca fenomen lingvistic3, la extinderea investigaţiei în toate
s ferele vieţii m ateriale, social-politice şi culturale4.
Aşadar, este tot mai răspâ ndită metoda, de a ilustra fenomenul d e romaniza re nu
numai din pu nct de vedere roman, ca o acţiune unila terală de la romani la indigeni
(aculturaţie ) ci, pe lângă detalierea factorilor romanizării, a etapelor şi acumulărilor
cantitative car e au dus în final la as imilarea romanităţii, la transformrea autohtonilor
în provinciaii5, să se desprindă din analiză felul în care localnicii au asimi lat elemente
de civilizaţie şi cultură romană (interculturaţie )6.

1.
Alfoldi, JRS, 29, 1939, p. 30-31. T.D. Zlatkovskaia, Mezia v 1-II vekah nasei ery, Moscova, 1951, p.
84-89. K. Juglev, Musaica, 1966, p. 55, n. 13. V. Velkov, în Is toria na Dobrudja, I, Sofia, 1984, p. 139-150.
Observaţii în legătu ră cu ultima lucrare la P. Alexandrescu, Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 32, 1988, p. 163-173.
2.
M. Benabou, La Resistance africaine ii la Romanisa tion, Paris, 1976; idem, în voi. Assimilation et

resistance ii la cu/ture greco-romaine dans le monde ancien. Trava ux du VJc Congres Intern. d 'Etudes
Classiques, Buca rest - Paris, 1976 (sub îng rijirea lui D. M. Pippidi), p. 367-376.
3.
C. Daicoviciu, Apulum, 7, 1968, p . 261-276.
4.
D. Protase, Autohtonii în Dacia, voi. I. Dacia romană, Bucureşti, 1980, passim.
5.
N. Gudea, Apulum, 13, 1975, p. 95-111. Idem, SCIVA, 29, 1978, 2, p. 231-240; 30, 1979, 3, p. 393-398.
6.
Cf. Al. Suceveanu, Thraco-Dacica, 6, 1-2, B ucureşti, 1985, p. 105-115; idem, Balcanica Posnaniensia,
7, 1994, p. 271-275.
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Dealtfel, transferarea analizei din sfera politică şi militară, prin definirea termenului de romanizare ca o sa turaţie a conştiinţei individuale şi a grupurilor sociale cu
m odelul cultural roman?, nu face decâ t să îmbogăţească această noţiun e perfectibilă
încă. În sfârşit, părerea sugerată, de mai multă vreme, potrivit căreia m ed iul rural
reflectă tră inicia şi dimensiun ile reale ale romaniză rii, a sporit considerabil interesul
p entru lumea satelor.
Evoluţia or aşelor greceşti în epoca romană (centre în care se exerc ită d e timpuriu
dominaţia roman ă), cucerirea lentă, în mai multe etape a Dobrogei (a n exată oficial,
probabil, în vremea lui Vespasian ), fapt care a făcut să se păstreze structurile anterioare (da vele d e pe a rtera dunăreană, romanizate ulterior), organizarea administrativă şi militară a regiunii (încheiată în linii mari la Traian ), în general, raporturile
juridice între autoritatea militară şi cea civilă (pornind de la exemplul Troesmis -u lui),
naşterea municipiilor (începând cu Marcus Aurelius, dacă nu mai de timpuriu, la
Tropaeum Traiani ), dreptul, religia romană şi nu în ultimul rând adoptarea limbii
latine, sunt toate trepte a le romanizării, care, raportate la lumea ruralt,, dovedesc
a m ploarea şi profunzimea procesu lui a nalizat.
S-au stabilit, astfel, pentru perioada romană timpurie, couă mari etape în organizarea administra tivă a teritoriilor rurale, cea iniţială, când existau doar cetăţil e peregrine şi centrele militare (cu perioada de autonomie faţă de autoritatea castrelor) şi cea
de a doua, ma i evid entă de la .Marcus A ureliuc:, când se ada u gă a cestora teritoriile
municipale; între mărturiile acestei organ i zări se înscriu h o tă rni ciile histriană şi callatiană, cvasiautono·.n ia teritoriului capidavens, în sec. II p. Chr., se paie, şi a celui de la
Noviodunum, în prima etapă, consemnarea teritoriului aegyssens şi a ltele.
Conform statis ticii întc,cmite de noi sunt atesta te documentar în Scythia Minor46
unităţi (ad ministra tive) rurale, cele mai multe organizate în viei, 26+2(?); 4+6(?) Kwµm,
dar şi 2 pyrgoi + 2 turres (u nul deveni t vicus ), 4 ,1şeză ri cu sta tut juridic neprecizat,
existând, cu s i gu ranţă, şi alte autonomii rurale, variate ca formă, toate ilus trâ nd eforturile a utorităţilor romane de org<1nizare a regiunii.
Se d esprind, astfel, mai multe categorii toponimice, cele mai numeroase fiind d E·numirile roman e: I. Viei: Quintionis, Secundini, Casiani, Celeris, Clementianensis,
Narcissiani, classicorum, Novus, Petra, Ulm etum; Tres Protomae, la rnre se adaugă,
probabil, unele din toponimele păstra te fragmen tar: Sc[apt]ia, I Urb ..., Urbi<i>n[ iani?J,
Rami..., Val... II. Toponime getice: viei: Buteridava, Arcidava; Chora Dagei (câ t şi davele d e pe malul drep t al Dunării, S ucidava, Sacidava, Capidava, amintite în alt context). III. Toponime trace: Laikos Pyrgos; viei: Turris Muca .. ., Amlaidina,
Scenop e(n)sis; Asbolodina, Sardes; civitas Ausdecensium. IV. Toponime greceşti: satul
lui Apollonios, ...my le, Pyrgos. V. Toponime de altă origine: vicus Verg{ob]rittiani
(celtic); vicus Carporum : VI. Toponime fragmentare sau nesigure: viei Parsa], C. .. cos,
V. .., Ce..., P..., Bad..., Hi .. ., Spel<l>oucha ?, vicus ... 8; între acestea se disting, desigur,
d enumiri greceşti, indigene şi mai noi romane.
Remarcăm numărul d eosebit de mare al unită ţilor rurale atestate epigrafie, confirm at, cred em, de identificarea în regiune a 305 puncte cu descoperiri d e epocă romană
(inclusiv cele de mai su s) (vezi tabelul şi fig. 1), din care în 258 locuri au fost id en tifi7.
L. Mrozewicz, Ustr6j, Poznan, 1982, p. 104-121.
8.
Vezi clasificurea toponimelor din Dobrogea alcă tuită de O. Bounegru, în Miinstersche Beitriige, 10,
1991, 2, p. 89-118.
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cate aşezări de epocă romană timpurie, cărora li se adaugă, conform evidenţei noastre,
68+n villae rusticae 9, 27+n necropole, 74+n morminte izolate (tumuli). Tot astfel, în
178 puncte au fost înregistrate descoperiri arheologice izolate, în 140 locuri descoperiri
monetare izolate, după cum tot în mediul rural au fost recuperate 17 tezaure monetare
din perioada discutată , sec. I-III p. Chr.
Cele mai multe toponime romane au la origine nume de persoane, ca re corespund
primilor proprietari rurali ( sau administratorilor cicestora), cei dinti'li punând, Ici
începuturile colonizării în Dobrogea, foarte probabil în ci doua jumătate a sec. Ip. Chr.,
bazele organizării administrative de mai târziu (deoarece pe lângă aceste proprietăţi
s-au format aproape toate satele menţionate epigrafie în sec. II p . Chr.).
Analiza din întreaga provincie Moesia Inferior, până la începutul sec. II p. Chr., evidenţiază caracterul militar al col onizării în prima etcipă, situciţie ilustrată în Dobrogea
de veteranii stabiliţi în teritoriul tomitan, în ci doua jumătate a sec. Ip. Chr., şi fixcirea
lor apoi, după instalarea trupelor auxiliare pe limes, pe lângă castrele unde au ser vit
sau în alte locuri.
În cea de a doua etapă, care cuprinde sec. II şi prima jumătcite a sec. al III-iea p. Chr.,
se consta tă o colonizare mai accentua tă a Dobrogei, în regiunea noastră fiind consemnate în inscripţii, peste jumătate din numele romane cunoscute în provincia Moesia
Inferior, respectiv, d in numele de militari şi din purtătorii de nomen gentile imperia l1-0.
Nu este cazul să subliniem aici importanţa structurilor urbane, n ici cea a armatei,
prezen tă în regiune începând din 106 p. Chr., cu două legiuni, a V-a Macedonica (până
· în 167 p. Chr.) şi a XI-a Claudia, (în zonă acţionând, deopotrivă, şi leg. I Italica), şi cir::il
25-30 d e trupe auxiliare (inclusiv flota moesică)ll, întrucât am arătat la timpul potriv it,
rolul lor romanizator (dacă ne referim numai la consecinţele recrutării localnicilor în
trupele au xiliare şi legiuni, stabilirea veteranilor în regiune, vehicularea formelor de .
civilizaţi e romană) . Limitându-ne la lumea rurală, în afară de villae-le rusticae, cunoscute în Dobrogea epigrafie şi arheologic, ele însele focare de romanizare, menţionăm
prezenţa în cel puţin 9 sate a comunităţilor d e veterani et cives Romani consistentes (în
câteva rânduri al ă turi de bessi şi lai) şi a nume, în viei: Quintionis, Secundini, V...,
... stro, Ulmetum, Novus, I Urb ... classicorum, Turris Muca ... (pe lângă cele d e la
Callatis, Troesmis, Durostorum); asociaţiile. sunt consemnate în sate într-un interval de
timp cuprins între d omeniile lui Antoninus Pius şi Filip Arabul (anul 246 p . Chr.),
având un însemnat rol administrativ, politic, economic şi religios.
Atestarea acestor conventus 12 pe litoral, în teritoriile oraşelor greceşti, cu precădere
în regia Histriae, dar şi în partea cen trală a Dobrogei, admini strată direct d e
1

V. H. Baumann, FRD, p . 147 şi tabelul de la p. 148: 93 villae (în u rma interpre tări i diferite a info repigrafice şi arheologice).
10.
L Mrozewicz, op. cit.; AL Avram, Thraco-Dacica, 5, 1984, p. 202-203.
11.
A Aricescu, SCIV, 23, 1972, 4, p. 581-589; idem, Armata, passim. Despre centrele urbane vezi şi D.
M. Pippid i, Parerga. Ecrits de Philologie, d'Epigmphie et d'Histoire ancienne, Bucureşti-Paris, 1984, p. 240253·. R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 97-127.
12.
AN. Sherwin - White, The Roman Citizenship 2, Oxford, 1973, p. 229 şi 270, asupra rolului acestor a sociaţ ii (conventus) şi a calităţii de cetăţea n roman în provinciile de fronti eră mai slab sau neurbanizate,
incluzănd şi Dobrogea în această categorie, părere care se cere corectată, vezi Al. Avram, SCIVA, 35, 1984,
2, p. 165 şi 167. O. Bounegru, în Munstersche Bei trăge, 5, 1986, 1, p. 59-73, observă că numărul mare al acestor conventus, în comparaţie cu suprafa ţa provinciei, sugerează o adevă rată politică de colonizare. Al.
Suceveanu in La Dobroudja romaine, p . 10-11.
9.

maţiilor
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romane, (în jurul Jbidei ), urmare a sta tutului juridic al acestor teritorii (în
plasându-se, d ealtfel, m ajoritatea satelor cunoscute), demonstrează
importanţa asociaţiilor în romanizarea populaţiei indigene; rolul lor este preluat în
zona limes-ului de aşezările militare şi civile, dovadă numărul mic de conventus,
absorbiţi ulterior de municipia (la Troesmis şi Durostorum ).
Veterani et cives Rom ani et Bessi (sive) Lai consistentes, comunităţi compuse d in
elemente colonizate, aveau origo în altă parte şi numai domicilium comun; bessii şi laii
erau p eregrini, cu un s tatut juridic superior faţă de autohtoni, în măsura în care aceştia
vor fi fost dediticii în mare p arte.
Cum am mai avut prilejul să spunem, s-au exprimat puncte de vedere diferite în
l egă tură cu data şi circumstanţele venirii acestor seminţii în Dobrogea, implicit cu
s tatutul lor juridic ulterior. Cel puţin în cazu l bessilor, reţinem două etap e de fixare a
lor aici, în condiţii d iferite, cea de a d o ua, probabil, la sfârşitul sec. Ip. Chr., fiind o colonizare determinată de raţ iuni economice (în calitatea lor de mineri recuno scuţi); tot
astfel, laii vor fi fost aşezaţi pe litoral, la o dat~ ma i greu de precizat, în scopuri defens ive. A ria unde apar aceştia în conventus, respectiv . b essii în viei Quintionis şi
Ulmetum, iar laii în viei Sewndini şi Turris Muca ... , la care se adaugă, desigur, Laikos
Pyrgos, justifică propunerile amintite de colonizare; popula ţiile sud-tracice - Bessi, Lai,
Ausdecenses - (fa ţă de care, ;n general, romanii au avu t o a titudine pozitivă, fapt ce a
contribuit la întărirea stăpânirii romane în regiune), constituiau în epoca romană o
r ealitate etnică .în Dobrogea, exagerată însă de unii autori, în privinţa răspândirii şi
zona

amintită

importanţei .

Conform unei statistici întocmite în anul 1980, d in totalul de 2000 nume de persoane extrase C:in inscripţiile greco-la tine din Scythia Minor (sec. i-III p. Chr.), 90 erau
de factură tracică, repartizate astfel: 13 la Histria şi 24 în teritoriul său rural, 15 la Tomis
şi 6 în regiunea acestuia, 2 la Callatis, 6 la Slava Rusă ([bida), 7 la Capidava, 3 la
Ulmetum, 11 la Tropaeum Traiani şi 3 în inscripţii cu loc de descoperire necunos cut13
(în tota l 60 în afara oraşelor greceşti).
Din analiza întreprinsă de noi, numele de factură traco-dacică d in teritoriile
oraşelor greceşti, din interior şi de pe linia Dunării, se ridică la 82, fie că este vorba de
num e individ uale - 34 şi 18 patronimice, fie de nume tracice romanizate, 26, sau grecizate, 4, acestea din urmă a testate, mai ales, p e litoral, la Piatra, Palazu Mare şi
Topraisar, dar şi în interior, la Dulgheru.
Fa ţă de statistica întocmită a nterior, lista de faţă cuprinde câteva n ume în p lu s, consemnate în inscripţiile apărute între timp la Histria (dar provenind d in teritoriul acesteia), la Piatra, Topraisar, Sacidava, că rora li se adaugă nume p osibil trace din
descoperirile epigrafice m ai vechi (Troesmis, Cius, civitas Ausdecensium) 14, lista
fiind, dealtfel, perfectibilă pr in noi cercetări15.
Ca să rămânem în sfera antroponimiei trace, amintim că aceasta în ansamblu şi cu
precădere în unele aşezări, ne-a p er mis să stabilim procesul continuu d e romanizar e a
n umelor; înregistrăm, d e exemplu, în vicus Quintionis, o primă etapă în sec. II p. Chr.,
13. Cf. Em. Doruţiu-Boilă, în Actes du JJc Congres Int. de Thracologie, li, 1980~p. 281-287. V. Cojocaru,
Thraco-Dacica, 16, 1995, 1-2, p. 291-294; idem, Arh. Mold., 19, 1996, p. 135-148 (o nouă evidenţă a numelor
trace d in oraşele vest-pontice). Asupra autohtonilor romanizaţi (şi elenizaţi) d in Dobrogea romană , vezi şi
AL Barnea, ACRS, JII, Tulcea, 1995, p. 220-226.
14.
ISM, V, nr. 185 (Troesmis): Dizzace; nr. 119 (Cius): Cectlutliis supra, n. 678 (cap. II).
15. S. Olteanu, Pontica, 21, 1988, p. 315-317, pi. 2 în l egătură cu ISM, V, nr. 228-231 (Slava Rusă).
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unde apar, alături de nume trace majoritare, şi nume romanizate, dovadă că în tot acest
interval comunita tea besilor din aşezare îşi păstra individualitatea etnică, dar convieţuirea cu romanii începuse să lase urme; cea de a doua etapă o plasăm la sfârşitul
sec. al II-Jea - prima jumătate a sec. al III-lea p. Chr., pe baza numelor din vicus
Secundini, unde, din 10 antroponime a testate, doar u nul mai este de factură tracoromană, restul fiind romane.
Schimbarea numelor reflectă adeseori schimbarea statului juridic al purtă torilor; în
urma drepturilor acorda te de Constitutio Antoniniana, numele tracice sunt din ce în ce
mai rare, inclusiv în mediul rural, unde creşte numărul celor care poartă gentiliciul
Aurelius; populaţia din provincie a intrat în cea mai mare parte în preved erile edictului lui Caracalla (cu atât mai mult bessii şi laii, care au participat ală turi de romani la
conducerea aşezărilor ).
Revenind la antroponimie, este foarte important de precizat că, în stadiul actual al
cunoaşterii, nu se poate face nici o diferenţiere între numele propriu-zise ale tracilor şi
cele a le geto-dacilor (cu excepţia numelui Decebalus 16, acesta d in urmă, atestat de opt
ori în provincia Moesia Inferior 17, dintre care î.n 4 rânduri în regiunea noastră, fie
alături de a lte nume traco-dacice, fie romanizat, într-un singur caz, în apropierea
litoralului, la Topraisar, apare în structură greco-indigenă). Unitatea a ntroponimică
despre care a minteam, n e conduce spre concluzia răspâ ndirii numelor trace în
Dobrogea, pe o arie mai largă decât aceea u nde au fost aşezaţi bessii, laii şi ausdecensii; aceasta se datorează, fie dispersării coloniştilor în regiune, fie infiltrării populaţiei
tra ce cu .,lte pri lejuri (nu ar fi să menţionă m decât peste o jumăta te de secol d e dominaţi e odrisă), fie, poate ma i firesc, numele au aparţinut şi populaţiei getice locale
(observatie care :i.r trebui reţinută şi în legă tu ră cu autohtonii elenizaţi din mediu l
rural).
Problema fondului getic autohton, care în mod normal trebuia să s tea la începutu l
acestor consideraţii (cum am procedat, dealtfel, în lucrare), a m lăsa t-o la urmă din
raţiuni metodologice, din dorinţa de a l ămuri mai întâi trăinicia factorilor romanizatori, capabili să transforme componenţa etno-culturală a regiunii.
Mărturiil or literare d estul de numeroase privind prezenţa geto-dacilor la Dunărea
d e Jos (ale lui Ovidius, Strabo, Plinius, Ptolemaeu s, Cassius Dio, Solinus), atât în
momentul cuceririi romane, cât şi ulterior, precum şi ştirilor d espre alte seminţii d in
regiune, li se adaugă, cum am avut prilejul să ară tăm, precizările de ordin toponimic,
resp ectiv denumirile de loca lităţi termina te în - dina, circumscrise vechii grupe a populaţiei traco-getice a crobizilor şi tirizilor şi mai ales, cele cu finalul în - dava,
aparţinătoare ariei populaţiei geto-d ace.
Cucerirea Dobrogei de către romani, într-un interva l relativ îndelungat de timp, a
permis păstra rea structurilor oppidane preromane, cea mai mare parte a acestor civitates continuând să existe, alături de canabae, p e linia Dunării, cum ne arată toponimele preluate· d e romani, deşi, din punct de vedere arheologic, această realita te
istorică mai trebuie încă ilustrată, prin cercetări care să puncteze tocmai evoluţia
aşezărilor în sec. II-III p . Chr.
Tot atât d e importantă este perpetuarea structurilor rurale indigene, a obştilor
săteşti, dovedită foarte probabil de unele toponime, Buteridava, Arcidava, Chora

16.
17.

Em. Doruţiu-Boil ă, Populaţia Dobrogei în epoca romană, p. 5 . Supra, n. 269-270 (cap.
C.C. Petolescu, IDRE, II, nr. 324,327,329,331,339,342 şi 348.
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Dagei, Asbolodina, Sardes, chiar dacă unele comunităţi se aflau organizate în epoca
în viei - KWµat.
În sfârşit, acei principes Iocorum, atestaţi în două locuri în teritoriul capidavens şi
în alte două puncte situate, se pare, în apropiere de civitas Ausdecensium, aminteau
prin titulatură aceleaşi structuri neroma ne; primii aveau însă numele complet romanizate - C. Iulius Quadratus, M. Attius Firmus -, cel dintâi aflându-se în fruntea unei
structuri administrative romane, quinquennalis territorii Capidavensis; în schimb,
u ltimii doi principes menţionaţi, ar fi putut sta în fruntea formaţiunii peregrine
amintite, civitas Ausdecensium, district administrativ de mai mici dimensiuni.
Credem că am insistat suficient asupra apartenenţei majorităţii indigenilor, categoriei juridice a dediticiilor, (alcătuind baza mâinii de lucru în agricultură, ca ţărani
semidependenţi, într-o regiune unde sclavajul nu era dezvoltat în prea mare măsură),
ceea ce nu înseamnă că o parte a autohtonilor, nu a putut avea o ascensiune socială
individuală (dacă ne gândim numai la principii romanizaţi în teritoriul Capidavei ).
Cum am avut prilejul să arătăm adeseori, cercetările arheologice au adus noi dovezi
în privinţa autohtonilor geţi din Dobrogea, de la simpla semnalare a ceramicii de factură tradiţională, în prea multe locuri ca acestea sa poată fi amintite aici, până la investigarea în ultimele decenii a câtorva aşezări (reduse încă în comparaţie cu numărul
siturilor cunoscute).
S-a putut, astfel, constata, existenţa unui grup d e aşezări daco-romane (sau poate
mai exact getice de epocă romană), situate mai ales pe linia Dună rii, Bugeac-"Valea lui
Ma rinciu", Dervent, Hârşova - "La moară ", Dinogetia, sau în apropierea litoralului,
Straja, Castelu, încadrate din pun ct de vedere cronologic, îi:ttre a d oua ; umătate a sec.
Ip. Chr. - a doua jumătate a sec. al Il-lea p. Chr. (sau unele având o primă fază de dezvoltare în acest interval de timp, cum vom arăta mai jos). Începutul acestor aşezări
coincide cu momentul organizării provinciale, iar finalul, în cazul în care avem dovezi
de distrugere violentă (Straja, Dinogetia etc.), poate fi pus în l egătură cu atacul costo:boc, sau, în alte locuri, datorat probabil unor factori locali. Aşezările amintite conţin,
de obicei, un singur strat de cultură (doar la Straja s-a înregistrat o locuire cu două subfaze),cu locuinţe, în general, de suprafaţă, (care aveau podelele uşor-a dâncite faţă d e
nivelul de călcare), construite în maniera cunoscută, din lut şi lemn; se întâlnesc,
deopotrivă, bordeiele, care sunt mai rare însă, decât în mediul autohton d in Muntenia.
În aşezările menţionate din Dobrogea, ceramica lucra tă cu.mâna, aflată în proporţii
variabile, până la 40% (în puţine locuri depăşind acest procent şi doar în faza de
început), este asocia tă cu ceramica provincială romană. Se observă, aşadar, perpetuarea unor forme ceramice tradiţionale, cu decor aproape identic, menţinerea tipului de
locuire d e factură geto-dacică, dar şi contactele timpurii cu lumea romană; acestea sunt
oglindite, între altele, de marfa d e import, ceramica provenită din zonele orientale ale
Imperiului, din provinciile danubiene şi cele din occiden t; importurile din sec. Ip. Chr.
dovedesc că linia Dunării a intrat de timpuriu în sfera de influenţă romană, fără să
lipsească exemple din interiorul provinciei şi mai ales din zona litorală.
Aşa cum se prezintă cele două elemente culturale, cel autohton şi cel roman, se
găsesc într-o primă fază de juxtapunere, fără să putem vorbi de o simbioză a lor.
Primei ca tegorii de aşezări, unitare din punct de vedere cronologic, îi corespunde
un grup de necropole daco-romane, de tipul celei de la Enisala, cercetată sistematic,
datând din sec. I-II p. Chr., necropolă în cea mai mare parte de incineraţie în urnă
ceramică (cu specificul cunoscut şi anume, deteriorarea intenţionată a urnelor, dispunerea de resturi calcinate în cantitate mai redusă etc.); asocierea produselor celor
romană
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d ouă civilizaţii, romană şi i ndigenă, ilustrează

procesul de romanizare a autoh tonilor,
mormintele d e acest gen fiind descoperite în Dobrogea la Visterna, H amcearca, Horia,
Jurilovca, Alimanu. N u lipsesc, de asemenea, nici morminte d e inhumaţie, ca la
Hârşova - "La moară", cu inventar exclusiv din vase getice lu crate cu mâna .
Cum s-a subliniat ad eseori, vechile tradiţii au tohtone - tipurile d e locuinţe, ceramica, instalaţiil e meş teşugăreş ti, uneltele agricole, riturile şi ritualurile funerare m enţinute u n timp, apoi abandonate, p e măsura noului m od de viaţă . roman, nu fac
d ecât să lămurească p rofunzimea procesului romanizator.
La Dervent, d e exemplu, geto-dacii
curs de romanizare au păstrat tradiţii mai
vechi din La tene, în privinţa cuptorului de ars vasele şi tehnica de modelare a unor categorii ceramice, preluând ulterior şi generalizâ nd noile p rocedee romane; existenţa
unor centre de olărit, inclusiv în mediul rural, expl ică bogăţia ceramicii provinciale
romane.
Dezvoltarea este tot mai evidentă, într-o a doua etapă, când întâlnim sate în plin
proces de asimilare a elementelor d e civilizaţie romană.
Într-adevă r, antrenarea autohtonilor în procesul de romanizare este tot mai pregnant d ovedită, într-o serie de aşezări, investigate mai de curând, la Frecă.ţei, Teliţa "Amza", Revărsarea - "Cotul Tichileşti", Sarichioi - "Sără tura", în judeţul Tulcea.
Aşeză ril e, toate de tip "risipit", sunt la început de dimensiuni mai modeste, dacă
a mintim pe cea de la Revărsarea - "Cotul Tichileşti", din sec. I-II p. Chr., care avea o
întindere de 3 ha; apoi, acolo unde locuirea durează. câ teva secole, siturile se măresc,
variind între 18 ha la Frecăţei şi 46 ha la Sarichioi - "Sărătura", în sec. IV p. Chr.
În etapele următoare (sec. II-III) de dezvo.ttare a acestor aşezări, s-au produs
schimbări, nu numai în privinţa d imensiuni.or lor, ci şi a civilizaţiei in sine,
observându-se în mai multe locuri, trecerea de la bordeie la locuinţe de suprafaţă, construite în d iverse tehnici, cu tem elii superficiale de piatră şi ma i apoi, ad{l'lci; alături de
acestea apar construcţii publice, ca la Teliţa - "Am za", unde sun t cunoscute un fiorreum, un p osibil a telier meşteşugăresc şi un sanctuar, încă din sec. II-III p. Chr.; elem entele de civilizaţie roma nă sunt preluate d e comunităţile autoh tone, care păstrează
în unele privinţe amprenta loca lă şi anume, vechile tradiţii arhitectonice geto-dace se
regăsesc şi în noile construcţii romane18, observaţiile putând continua şi în alte
domenii.
·
Aşezările rurale· din Dobrogea romană, în totalitate deschise19, erau situa te pe
terasele unor ape sau alimentate de izvoa re aflate în apropiere. Cele câteva turnuri
a testate în regiune au avut iniţial o a ltă destinaţie, cum am arătat, ca ulterior să se .
formeze pe lângă unele din ele aşezări rurale, precum vicus Turris Muca ...;
fortificaţiile, ridicate foarte probabil la sfârşitul sec. al III-iea sau la începutul celui
următor, inclusiv în unele sate (Ulmetum şi a ltele), ţin evident de sis temul de apărare
a regiunii constituit în epoca Dominatului, problemă. care depă şeşte cadrul discuţiei
noastre.
Descoperirea unor edificii publice în aşezarea de la Teliţa - "Amza", urmare a

în

18. V.H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării, passim; idem, ACRS, I, Cluj-Napoca,
1993, p. 163-166 (detalii tehnice p rivind edificiile din mediul rural în zona limes-ului scythic).
19. Isidorus Hipaliensis, Etym ologiae, XI, 2, 12: "... Dictus autem vicus et quod sit vice civitatis vel
quod vias habeat tantum sine muris''. aici vicus în accep ţia de cartier, cf. AL Suceveanu, Făn tânele, p. 108'
110, cu alte referiri despre vicus/vicani.
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apropierii acesteia d e cele de tip vicus în sec. II-IV p. Chr., ne face să amintim conturarea în epoca romană a două tipuri de aşezări rurale, cele indigene (geto-dacoromane)20, cu specificul şi evoluţia lor în Dobrogea şi satele coloniştilor (în realitate
comunităţi mai complexe) - viei - aşezări care conţin urme d e construcţiii plasate la
intervale regulate, sugerând o sistematizare, căi de acces şi după exemplul de m ai sus,
construcţii publice, chiar dacă în momentu l de faţă nu putem vorbi de monumentalitatea lo r deosebită21.
Într-ad evă r, în privinţa viei -lor, cercetările arheologice sun t mult m ai reduse, reamintim doar nucleele din raza localităţii Fântânele, în sp ecial cel din sud, întins pe 25
ha, în cuprinsul căruia s-au id entificat arheologic 5 locuinţe şi, p rin aerofotometrie, a lte
11, şi 6 zone ce puteau ascunde urme a ntice, toate plasate de-a lungul unui curs de apă,
la o di s ta n ţă d e circa 200-300 m unele de altele; a glomerările d in acest vicus sunt comparabile cu villae-le rusticae (fără să aibă în mod obliga toriu părţile acestora), iar
ogoa rele depend ente de ele pot fi stabili te doar prin analogie22.
Celor două tipuri de aşezări rurale menţionate mai su s li se adaugă, în al treilea
rând, amintitele villae rusticae, mult mai bine cunoscute în Imperiul Roman, şi în
parte, şi în Scythia Minor, ferme bazate, în general, p e vechile concepte arhitectonice
romano-italice (mediteraneene), care aveau aici în majoritate o mărime mijlocie, intre
3000-4000 m2 (maximum 6000 m2), dar şi mică, de 1200-2000 m2, referindu-ne la
suprafaţa ocupată de clădirea principală şi anexele gospodăreşti; în raport cu acestea
s-au putut calcu la loturile afectate unităţilor, cele mijlocii de 200-300 iugera (50-75
ha),după cum se cunoaşte şi d es tinaţia lor economică diferită23; loturile atribuite veteranilor par a oscila, mai d egrabă, între 50-100 iugera (12,5 - 25 ha).
Fermierii romani, alături d e coloniştii militari şi civili stabiliţi în viei, .;,tât de
numeroşi în r egiunea dintre Dunăre şi Mare, cum ne arată sursele epigrafice, au contr ibuit din plin la a ntrenarea autohtonilor în circuitul de valori materiale şi spirituale
romane.
Prezenţa coloniştilor este ilustrată şi d e practicile funerare rituale romane, de exemplu, la Bă dil ă, în teritoriu l noviodunens, movila se încadrează în categoria de tumuli
cu manta de pământ în stra turi alternante, asemănătoare celor de la Histria, Callatis,
Capidava etc. (deşi, trebuie să amintim, că mulţi dintre tumuli, semnalaţi doar prin
cercetări de suprafaţă, pot să apa rţină şi altor perioade istorice, decât celei romane timpurii).
La Gârliţa, pentru protecţia resturilor cinerare şi a ofrandelor, se foloseau ţiglele
(sec. II-III p. Chr.), tip d e mormânt întâlnit frecvent în Dobrogea până la mijlocul sec.
al III-lea p. Chr.
Revenind la aşezările rurale, am văzut că au fost afectate, în general, de atacul costoboc, de la 170 p. Chr., şi d e cele carpo-gotice, de la mijlocul sec. al III-lea p. Chr.24,
În legă tură cu sensurile noţiuni! de "daco-roman", vezi D. Pretase, op. cit., p. 12.
Cum se co nsta tă în provinciile occidentale, vezi între altele Sylvie Berti, Nouvelles recl1erches sur
vicus de Lousonna, în ACRS, II, Berne, 1993 (1995), p. 249-256 şi infra nota 30.
22. Al. Suceveanu, Fântânele, p. 35-38 şi fig. 21; p. 54-55.
23. V. H. Baumann, FRD, p. 149, passim. Vezi şi R. Florescu, Pontica, 23, 1990, p. 110.
24. Al. Suceveanu, Dacia, N.S., 13, 1969, p. 329-365 (stratig rafia Dobrogei în sec. II-IV p. Chr.). Asupra
acelui îndelung Scytliicum bellum (SHA, Vita Maximi et Balbini, XVI, 3) vezi D. M. Pippidi, Contribuţii 2, p.
464-480. R. Vulpe, DJD, II, p. 230-268; idem, St. CI., 11, 1969, p. 157-172; Em. Doruţiu-Boilă, în Actes de la Xllc
· Conference Internationale d 'E tudes Classiques Eirene, Cluj-Napoca, 2-7 oct. 1972, Bucureşti-Amsterdam,
1975, I'· ,35-642 şi alţii. E. Cizek, St. CI., 31-33, 1995-1997, p. 63-85, s-a oprit recent asupra crizei menta lităţilor
şi i den tităţii în Imp eriul Rom an, în sec. III p. Chr.

20.
21.
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unele încetâ ndu -şi existenţa atunci, m ulte refăcându-se în acelaşi loc sau în apropiere;
sec. IV a fos t relativ bine rep rezentat în mediul rural, până către a doua sa jumătate,
când se p rodu ce adevărata cenzură în viaţa satelor din Dobrogea25.
În legătură cu numărul mare al descoperirilor de epocă romană timpurie, reţinem
o observaţie privind, d e această da tă, aşezările getice din perioad a elenistică, când,
alături de situri cu o vieţuire îndelungată în acelaşi loc, s-a cons tatat existen ţa celor mai
multe pe o perioadă mai scurtă de timp (50-100 de ani, adică 2-3 genera ţii), o "pendulare" a unor aşezări în limitele unei zone restrâ nse26, din cauze asupra cărora nu
insistăm aici; teza "continuită ţii mobile" trebuie să fi fos t valabilă şi pentru ep oca
romană, deşi ea se cere ilustra tă prin cercetă ri de teren viitoare. Într-adevăr, pentru a
nu aju nge la concluzii demografice eronate, privind epoca romană, se impun e
cunoaşterea reală a d uratei aşeză rilor; oricum, ori de câte ori a fost p osibil, am subliniat con tinuitatea de locuire, fie că este vorba de aşezări autohtone d in prima şi a d oua
epocă a fierului, existen te şi în epoca romană, fie d e continuarea unora di n tre acestea
în p erioada romano-bizantină sau chiar mai târziu.
Desigur, nu mărul aşezărilor de epocă romană timpurie este strâns legat şi de
etapele de colonizare (determ inate, în esenţă, de si tuaţia politico-economică şi administrativă favorabilă); ne gândim, în primul rând, la p erioada de la sfârşi tul sec. I p.
Ch r., care a avut drept urmare explozia d e aşezări din sec. al II-iea p . Chr., mu lte sate
fiind a testate d ocumentar (unele având o organizare cvasimu nici pa lă) . Rever,ind la
sec. I p. Chr., poa te cadrul oferit de organizarea romană a provinciei, dar şi a mintita
campa nie a lui Ti. Plautius Sil va n us Aelian us, care va fi întărit elementul getc-dacic
din regiune, a favorizat fondarea unora din aşezările băştinaşe amintite mai sus. În
sfârşit, o a doua etapă, este plasată după distrugerea provocată de atacul costoboc de
la 170 p . Chr., în epoca Severilor, când asistăm, p roba bil, la consti tuirea altor aşezări
rura le.
Refor mele economico-administrative ale Severilor, respectiv mili ta rizarea adm inistra tivă şi a corpului financiar, regu larizarea impozitelor, dar mai ales dările în natură
vor fi viza t în p rimul rând lumea satelor, cum putem deduce şi din analiza circulaţiei
monetare.
În general, toate problemele vieţii economice au demonstrat l egătura strânsă între
p rofilu l economic al centrului admin istra tiv şi teritoriul său rural; acesta era orien ta t
p rin structura populaţiei spre îndeletnicirile agricole, creşterea vitelor, pescu it etc., dar
şi spre meşteşuguri (ceramică, ex ploata rea pietrei, m inerit, metalurgie), producţia
meşteşugărească urba nă fiind compl etată (concurată) în unele momente d e cea rurală,
ca o expresie, în ultimă instanţă, a difuzării mărfii romane în regiune27.
Comerţul, potrivit mărfurilor importate, are şi în cazul aşezărilor rurale, aceeaşi orien tare a regiunii d unărene către lumea occidentală şi a celei litorale că tre sferele de
influen ţă greco-orientală 28, într-un ansamblu economic care rămâne în esenţă uni tar Imperiul Roman.
Rând pe rând lumea rurală din Dobrogea se uniformizează, autohtonii se identifică
tot mai mult cu modelul cultural roman, ridică inscripţii în limba latină, renunţă la

25.
26.
27.
28.

Al. Suceveanu, Fântânele, p. 32-35.
N. Conovici, CCDJ, Călăraş,i, 2, 1986, p. 137. .
Cf. Al. Sucevea nu, VEDR, p. 168; V. H . Baumann, ACRS, II, Berne, 1993, (1995), p. 211-220.
Al. Suceveanu, op. cit., p. 110°132. O. Bounegru, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 108-109.
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unele tradiţii şi le preiau pe cele romane, participă la conducerea administrativă şi
locuiesc în sate după sistemul roma n (viei), iau parte la viaţa economică şi sunt asimilaţi d in punct de vedere jurid ic şi social, ralierea ind igenilor la cultura, organizarea şi
limba la tină dovedeşte integrarea lor în sistemul roman29, chiar dacă satul a beneficiat
de o autonomie limita tă3o.
Desigur, rămân încă m ulte probleme nelămurite şi numai cercetări intense viitoare
vor putea desluşi o parte d intre acestea; n e gândim la aprofundarea ra p orturilor d intre autohtoni şi alogeni, la categoriile sociale din lum ea satelor, la ponderea aşezăril or
rurale în ansam blul economic al pr ovinciei, la distribuţia şi dim ensiunile reale ale posesiunilor, la mărimea şi structura aşeză rilor, dispunerea locuinţelor, inventare, la
l egătu r il e d intre centru şi teritoriu p e p lan administrativ, economic şi spiritual, la o mai
exa ctă evaluare a tradiţiilor locale în credinţele religioase şi m ulte alte aspecte.
Din analiza în treprinsă, d educem că în intervalul de timp d iscutat, sec. I-III p. Chr.,
se pun bazele u nei noi sinteze etn o-cultu rale, o populaţie provincia lă, care a adopta t
rând pe râ nd formele ad ministrative, de civilizaţie, de cred inţe romane şi nu în ultimul
rând cele de limbă - însuşirea limbii la tine reprezen tând , eviden t, cea mai importantă
urmare a procesului roma nizator31; fenomenul a cuprins toa te categoriile etnice şi
sociale d in provincia M oesia Inferior şi s-a perfectat u lterior, lum ea rurală păs trând o
i mportanţă d eosebită în cadrul romanităţii de la gurile Dunării şi di n spaţiul vest-pontic32.

29. Alb. Deman, Vestigia, 17, 1973, p. 68-69. Vezi şi A. Ră dulescu, în Symposia Thracologica, 7, 1989,
Tulcea, p . 146-159.
30. M. Tapin, Les viei d'occident: Modeles urbains hors des villes, în ACRS, I, Cluj-Napoca, 1993, p.
157-161.
31. Al. Su ceveanu, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 217-220;
32. Em. Doruţiu-Boilâ, op. cit.; eadem, Populaţia Dobrogei în epoca romană, p. 17. Al. Suceveanu ,
VEDR şi Fântân ele, passim. Al. Barnea, în ACRS, III, Tulcea, 1995, p. 214-228.
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EVIDENŢA

Nr. Denumirea
crt.

11

actuală

2

DESCOPERIRILOR ÎN MEDIUL RURAL DIN DOBROGEA ROMANĂ
(SEC. 1-111 P. CHR.)*
Statutul juridic/
Denumirea antică

Aşe zare

3

4

1.

Sinoe

vicus Quintionis

X

2.
3.

Râmnicu de Jos

? vicus Secundini
vicus V... ?
? vicus...stro ?

x/statio?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Neatârnarea
Mihai Viteazu

.
?
VlCUS ....

vicus Buteridavensis
(Buteridava)

Baia
Beidaud
Ceamurlia de Sus
Panduru
Casimcea

Vil la
rustica
5

Necropolă

6

Morminte Descoperiri Descoperiri Tezaure Teritoriu l
izolate şi arheologice monetare
tu muli
izolate
izolate
7
9
8
10
11
X

X

X
X

X
X

X

x(n)

X

X

X

X
X
X

X
X
X

x(3)

X

Războieni

X

Sarighiol de Deal

X

? vicus Arcidava

X

*
?x
x?

- ~ocalizare nesigură
- Denumire/ atribuire nesigură
x(l,2,3) --; Număr de obiective
x(n)
- Număr neprecizat de obiective arheologice
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X

Regio
Histriae

11
.15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

2
Fântânele
Cogealac
Istria-Sat
Histria~
Histria a
Malul Jacului Sinoe

3

,
?
KWµT) ....

8

9

x(3)

X

X

X

Regio
Histriae/

X

x(n)

X

X

xwpa

X

X

X
X

X

X

X

(în raza
x(3)
x(2)

Nistoreşti

Grădina

X

Cheia
Casian

X

X

locali tăţii)
X

X

x(n)

X

X

X

X

X

X

?a) vicus Casianum/-i=
X
KACIANA?
? b} InH/\/\OYXA? x(sanctl!ar?)
x(2)
X

Săcele

Constanţa

11

X

Nuntaşi (la
SV de sat)
Tariverde

Corbu

6

x(2)

X

Traian (la V şi S)
Zona Vadu

10

7

Băile Nuntaşi

Gura Dobrogei
Palazu Mic
Piatra

5

4

? vicus Parsa] ?

X

X

X

X

x(2)
x(2)
x(S)

X

X

x(n)
x(n)

X

X

X

x(n)

X

X

X

X

? vicus C. .. cos ?
? vicus Celeris
? Tres Protomae
? KWµT) X6pa LlayEI
?AaiicoS" TlupyoS"

X

vicus Turris Muca ... ?

X

Rewo
His riae

X

X

(Anadolchioi)
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Tomis

N

N
'°

11
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

2
N şi NE de Tomis
Malul vestic şi
sud-vestic al
Siutghiolului
Zona Palazu Mare
Ovidiu (V şi N)
Nordul lacului
Siutghiol
Mamaia-Sat
Capul Midia

3

9

10

11

X

Tomis

X

X

X

X

X

X

X

x(n)

X

Târguşor

(V şi N de
punctul "Urs")
Tâ_rguşor (S-E,
Ester; N-E)
Mireasa (zonă)
Valu lui Traian
Valea Seacă
Basarabi

carieră

de piatră

X

X

X

X

x(2)

X

X

X

X

x(n)

X

X

X

de
de cult improvizat

X

X

x(2)

X

X

X

x(S)

lăcaş

x(S)
x(2)

? vicus
Narcissiani

X

X

X

Năvodari

Cocoşu

8

X

X

x(3)

54.

56.
57.
58.
59.
60.

7

x(2)

vicus Sc...ia?

52.
53.

55.

6

x(n)

Malul de sud al
lacului Taşaul
Taşaul "Limba oii"
Sibioara
Mihail Kogălniceanu ? vicus
Clementianiensis
Nicolae Bălcescu
Peştera "La Adam"

49.
50.
51.

5

4

x(n)

X

X

X

X

X

X

X

x(2)

X
N

'°vJ

X
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2

4

3

61.
62.

Poarta Albă
Halta Dorobanţu

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Castelu
Nisipari (N)
Cuza Vodă
Potârnichea
Valea Dacilor
Siminoc
Ciocârlia
Coba din

71.
72.
73.

Straja

5

6

7

X

8

9

X

X

X

X

10

11

Tomis

x(2)

(zonă)

x(2)
de cult

x(n)

lăcaş

X

X
X

X
X

X

X

X

x(n)
x(n)

X

X

x(n)

Bărăganu

X

x(2)

Cumpăna

x(n)

X

X

X

(în împrejurimi)
74.
75.
76.

Topraisar
Aproape de
Tomis

X

? KWµT]
'A TTOAAwv(ov

X

X

X

X

X

Constanţa-

Medeea
77.

Constanţa-

78.

Constanţa

X

X

x(turn de

X

Viile Noi

79.
80.
81.

km 5 şi

punctul Telpiş
Lazu
În preajma
lacului Agigea
În raza comunei
Agigea

pază?)

x(2)
x(2)

X

x(n)

X

X

X

X

X
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Callatis/
Tomis
Tomis

N

'°
""

1
82.
83.
84.
85.
86.
87.

2
Techirghiol
Urluchioi
Teritoriul tomitan
Eforie Sud
Tuzla
Capul Tuzla

88.
89.

Costineşti

90.
91
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Schitu

3

5

6

7

- ·- - -

X
X

X

8

9

X

10

11
Tomis

X

x(3+n)
X

X

Stratonis
(turris)
Parthenopolis

x(3)

X

X

X

X

x(n)

x?

x(2)

Costineşti
(zonă-şosea şi

4

X

Callatis

X

X

lac)
X

? KWµfj KE ... ?
KWµT]? Ova A...
KWµT]? ·Ao~oAooE1vwv
KWµT]? IapoEwv

23 August
Moşneni

Pecineaga
Neptun
2Mai
Vama Veche
Mangalia (VNV)
Mangalia-

... myle?
? P... ?
? Pyrgos?
vicus Amlaidina

X

X
X
X
X
X
X
X

x(3)
X

X
X

x(n)

x(2)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

x(2)
x(n)

Albeşti

106. J.A.S. Albeşti
107. Malul lacului
Mangalia

X
X

X

N

X

X

Ul
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'°

11

2

4

3

108. Limanu
109. Hagieni
110. Arsa

5

6

X

7

8

9

X

X

X

11

N
\O

Callatis

°'

X

X
X

10

x(n)

X

X

carieră

de piatră
x(2)
x?

111. Albeşti
112. Coroana

X
X

X

(fortificaţie)

113.
114.
115.
116.
117.
118.

Vârtop
Cotu Văii/Vâlcele
Darabani
Plopeni
Chirnogeni
General

X
X

X

X
X

X

X

X

x(n)

X

X

Scărişoreanu

119. Casicea
120. Credinţa (NE,
SE, VNV)
121. Ciobăniţa
122. Osmancea
123. Miriştea
124. Biruinţa
125. Mahmudia
(în apropiere)
126. Murighiol
127. Dunâvăţul de Jos
128. N de "Cetatea
Zaporojenilor"
129. Plopul

X

x(3)

X

X

X

X

X
X

sanctuar

X
X

Halmyris;
vicus classicorum

Salso via

X

X

X

Halmyris

S şi SV de
Murighiol
X
X

X

X
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X

X

1
130.
131.
132.
133.
134.
135.

3

2

Sarinasuf/ Colina
Colina (Caraibil)
Iazurile (Calica)
Valea Nucarilor
Agighiol
Sarichioi Sără turn
136. Vis terna
137. Enisala (malul
lacului Babadag,
la N şi S de şos.
Babadag-Enisala)
138. Sălcioara
139. Jurilovca
140. Vişina
141. Lunca
142. Ceamurlia de Jos

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X
X

X

X

x/sanctuar?

X

X

X

X

X
X
X

X

x(?)
x(2)

X

X

X

(împrejurimi)

î
X

X
X

X

X

X

X

X

Argamum

X

X

X

(împrejurimi)
143. Ceamurlia de
Jos-2 Cantoane
144. În apropiere
de Aegyssus
145. În apropiere
de Aegyssus
146. Somova
147. Male oei
148. Rândunica
149. Cataloi
150. Cataloi /Frecăţei
151. Frecăţei

x(2)
?vicus Urbiin ... ?

Aegyssus

X

[ vil/a]

X

X
X
X
X

X
X

X

X

x(3)

x(3)

tv
'O

X

"
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152.
153.
154.
155.
156.

2

3

4

5

6

7

8

Poşta

9

10

Aegyssus

X

Valea Cilicului
Nalbant
Trestenic
Mihail Kogălniceanu
(jud. Tulcea)
157. Dealul
Denistepe
158. SV şi N de
Isaccea
159. Ceairul
Iancului
160. Mânăstirea
Saun
161. Punctul
Gorgonei
162. Valea Capaclia

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

x(n)

X

x(2)

Noviodunwn

X

X

X

X

X

x(3)

x(3)

X

X

X

X

X

X

X

x(4)

(zonă)

163. Valea AcicTepe
164. Mânăstirea

X

Cocoş

165. V de Valea
Iancului
166. Niculiţel
167. Valea Teilor

lăcaş

(zo nă)

de cult

168.
169.

X

X

x(4)

x(2)

X
X

Teliţa
Teliţa-"Livada

X

Maicilor"I

11

X

Cilic-Dere
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X

X

X

N
\O

00

1
170.

2

J

3

4

Teliţa-"Izvorul

5

6

7

8

9

10

X

X

J

11
N oviodunum

Maicilor"
171.
172.

Teliţa - "A mza"

X

Teliţa -"V al ea

X

X

X

X

Morilor"
173. Te!'iţa-"La Pod"
174. Revărsarea
"Cotul Tichileşti"
175. Punctul "Drăghia"
176. Rachelu
177. Lunca viţa
178. Văcăreni
179. Ghermea
180. Jijila
181. Valea Jijilei
182. Bi sericu ţa

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Dinogetia

X

Dinogetia

X

X

Garvăn

183. Suluc
184. Î~ împrejurimile
Troesmis-u lui
(Turcoaia)
185. Greci
186. Cerna-"Mânjna"
187. Cerna
188. Mircea Vodă
(jud. Tulcea)
189. Peceneaga
(jud. Tulcea)
190. Doroban ţ u
(jud. Tulcea)

X
X

x?

x(n)

X

X

X

X

X

X

X

mithraeum

Arrubium
Troesmis

X

X
X

X

X

X

Iv

'°

\O
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2

3

191. Ostrov
(jud. Tulcea)
192. Nifon/

200. Babadag
201. Babadag şi
împrejurimi
202. Mihai Bravu
203. Ciucurova
204. Atmagea
205. Fântâna Mare
(jud. Tulcea)
206. Slava Cercheză
207. 3 km N de Slava
Rusă şi în apropiere
208. Camena
209. Punctul "Colacul
lui Caraman"
210. · Făgăraşu Nou
211. La sud de Luminiţa

5

6

7

8

9

10

satio/?
sanctuar

X

11

Troesmis

X

Mânăstirea Taiţa

193. Hamcearca
194. Horia
195. Izvoarele
(jud. Tulcea)
196. Alba/
zona Iulia
197. Cloşca
198. Turda
199. Slava Ru să

4

X

X
X

X

X

X

x(n)
x(n)

X

X

X

X

X

X

X

X

x?
Jbida
vicus Novus

vicus/
civitas?

x(n)
X

x(n)

X

X

X

X

X

X

X

lbida
X

X

? vicus Bad... ?

x(n)
x(2)

X
X

X
X
X

X

X

x(n)

X

X

X

X

X

x(2)

vicus Petra

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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X

Beroe

w
o
o

2
3
212. La nord de
Valea Rostilor
213. Topolog (zonă)
214. Cerbu (corn.
Topolog)
215. Sâmbăta Nouă
216. Cişmeaua Nouă
217. Dăieni /"Valea Pungii"/
"La izvor"
218. Gârliciu (zonă)
219.
? vicus
Verg[ ob]rittiani
220.
? vicus Rami... ?
221. Ciobanu şi la
V Jacului Hassarlâc
222. Saraiu
223. Stejaru
224. Hârşo va "La

4

X

5
x(2)

6

7

8

9

10

11

Beroe

X

x(n)

X

X

X

X

x(2)

x(2)
x(n)

X

X

x(n)

x?

X

X

Cius

X

X

X

x(2)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Carsium

Moară"

225. 1 km N de
Carsium
226. Zona Băroi
227. Dulgheru
228. Ghindăreşti
229. Tichiieş ti
230. Şiriu
231. Topalu
232. Pantelimonu de
Sus

x?

X

X

x(n)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capi da va

X

vicus
Ulmeh1m

xi

x(2)
seccelum(în împrejurimi)

x(2)
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X
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233.
234. În împrejurimile Capidavei
235. Gălbiori
236. Stupina
237. Dorobanţu
238. Băltăgeşti
239. Crucea
240. Runcu
241. Dunărea şi
punctul Câşla
242. Zona Seimeni
243. Seimeni
244. Valea Siliştea
245. Valea Ţibrinu
246. Ţibrinu
247. Cernavoda (la
SE şi S)
248. Ştefan cel Mare,
E de castrul XX
şi V văii Alivanta
249. Mircea Vodă
249. Remus Opreanu
251. Medgidia şi
împrejurimi
252. Izvoru Mare
253. Veteranu
254. Peştera (V)

3
? vicus
Scenope(n)sis
villae

vicus ...

4

5

6

7

8

9

10

Capidava

X

turn
de pa ză?
x/ turn
de pază

11

x(n)

x(n)
x(n)

X

X

vicus Hi ...?

X

X
X

X

X

X

x(n)
X

X

X

X

X

x(2)
X
X

X

Axiopolis

X

x(5)
x(6)
X

x(2)

X

x(5)

x(n)

X

X

X

X

? vicus I Urb... ?

X

X

X

x(?)
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X

X

X

X

X

X

X

Tomis/
Axiopolis?
Axiopolis

(;J

o

N

2
J1
255. Ivrinezu Mic
(SE, NNV, V)
256. Cochirleni
257. Rasova
258. RasovaMalu Roşu
259. Raso va-

3

5

4

6

X

7
x(n)

x(2)
x(n)

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

10

11

Axiopolis

X

?Flaviana

X

Pescărie

260. Alimanu
?. KWµJl
•
....?
261. În apropiere de
Tropaeum Traiani
?. KWµJl
'
262. Urluia
....?

X

x/lăcaş

de cult

x(n)
x(n)

Sacidava
Tropaeum
Traiani

µaytoTpClTOS
X

X

µaytoTpCITOS

263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Crângu
Ion Corvin

X

Băneasa

fortifica ţie
x(2)

Pietreni

X

x?

X

x(n)
x(n)

X

Negreşti
Petroşani

X

X

X

X

Independenţa
X

X

X

X

X

Dumbrăveni

Deleni

X
X

Conacu ·
Fântâna Mare

X

X

x.

X

X

X

X

X

x(n)

carieră
piatră

274. Zorile (la
2 kmS)
275. Şipote (N-V)

X

carieră

de

piatră

276.

Pădureni

X

<.,J

X
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277. Negureni

278. Dobromiru din
Deal
279. Dobromiru din
Vale
280. Cetatea

3

X

X

carieră

6

5

4

7

8

9

10

X

.x
?'Civitas

x(n)

X

? Civitas
A usdecensuim

X

Tropaeum Traiani

X

X

X

x / carieră

de

X

piatră

284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

Haţeg

X

Floriile
Fundeni

X

X

X

Dunăreni

Viile
Oltina (2km SE)
Strunga
Răzoarele

X

X

X

X
X

X

x(n)

X

x(2)

Ol tina-

X
X

x(n)

Răzoarele

293. Lipniţa
294. Satu Nou
295. Gura Canliei
296. Canlia(şi zona)
297. Păcuiul lui
Soare "La Plantaţie"
298. Păcuiul lui
Soare (insulă)

Tropaeum
Traiani

de

(Băneasa)

283. Abrud

(.,.)

.i,.

piatră

A usdece11sium
281. Lespezi
282. Făurei

11

x(n)
x(2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2
299. Dervent (şi în
apropiere)
300. Zona Ostrov
301. Carvăn
302. Galiţa
303. Gârliţa
307. Bugeac-"Valea
lui Marinciu"
305. Bugeac

3

Total: 305 puncte cu

26+2? viei
4+6?KwµOI
2 pyrgoi+
2(-1) turres
1 civitas;
4 aşezări
cu statut
juridic
neprecizat.
Total: 46 unităţi
administrative
atestate documentar în mediul
rural

descoperiri de epocă
romană (sec. I-III
p. Chr.)

4

5

6

X

7
x?

X

8

x(n)

X

9

10

11
Durostorum

(cu ptoare)
X

X

x(n)

X

X

X

X

X

X

x(n)

X

258 aşe7ări
(locuiri)
de epocă
roma nă

timpurie
atestate
epigrafie
(46) ş i
arheologic;.
10 lăcaşe de
cult;
2 stationes?
3 turnuri
de pază;
6 cariere
de piatră.

2+1? vilae
rusticae
menţiona tf'

27+n
necropole

în inscripţii
Total:68+n
villae
rusticae
deduse din

X

74+n
178 locuri 140 locuri 17 tezaure
morminte cu desec- cu desec- monetare
periri găsite în
izolate şi
periri
tu muli arheologice monetare mediul
izola te
izolate
ru ral

informaţiile

epigrafice
şi atesta te
arhE0logic.

V,)

o

Ul
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LA VIE RURALE DANS LA DOBROUDJA ROMAINE
(IER-IIIE S.AP.J.-C.)

La presentation monographique de la vie rurale dans la Dobroudja romaine pendant la periode des ier - me siecles ap.J.-C. a impose, apres la mise en evidence du
stade des recherches dans ce domaine, la structuration d'un riche materiel informatif
en quatre directions importantes:
L'organisation administrative des territoires ruraux, a partir du contenu de certaines
horothesies connues (Histria, Callatis), a eu generalement le but d'etablir la dependance
administrative de certains territoria a des centres urbains et militaires, ainsi que l'evolution deces rapports dans la phase pre-municipale et municipale. Ensuite, on a ajoute
l'identification des localites rurales, leur statut juridique, leur nom antique (la, ou il s'etait conserve), les habitants, les magistrats connus, la chronologie et la stratigraphie des
localites systematiquement etudiees, leur profil economique, Ies decouvertes monetaires, les necropoles et leur caractere, d 'autres traces d'epoque romaine, elements
capables de definir ces sites.
La population rurale a ete definie a partir meme des sources litteraires concemant la
Scythia Minor et surtout par Ies sources epigraphiques, d ocuments demographiques
eclaircissants pour les etapes de la colonisation dans la region, ainsi que pour la structure ethnique et sociale; en effet, l'etude sur la population rurale (presentee
chronologiquement par l.o calites et territoria ) est notamment onomastique et
toponymique, etant cependant en correlation permanente avec les donnees offertes par
Ies fouilles archeologiques des sites et necropoles, ensemble illustratif pour la presence
des colons et des autochtones, pour la symbiose daco-rornaine dans la region.
En ce qui concerne la vie economique, on a presente seuls Ies asp ects moins debattus
dans fes recherches en la m atiere, surtout la circulation monetaire dans le milieu rural qui
poursuit Ies tendances generales de la circulation rnonetaire provinciale pendant le
Principat.
L'analyse detaillee des cultes du monde villageois a permis de constater la frequence
particuliere des cultes traditionnels greco-rornains, ,,officiels" et agrestes tout d'abord,
ainsi que l'evolution d u fond des croyances locales et la penetration des cultes orientaux, la vie spirituelle s'integrant dans Ies courants religieux generaux d e l'Empire
Rornain.
De !'examen de la vie rurale dans la Scythia Minor aux rer - me siecles ap.J.-C., on
peut tirer quelques conclusions que nous presentons ici dans leurs donnees essen·
tielles.
Les syntheses a l' egard de l'histoire de la Dobroudja ainsi que Ies nombreuses
etudes visant l'epoqu~ du Principat so·n t, indiscutablernent, des arguments en faveur
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de la romanisation de la region situee entre le Danube et la Mer Noire, tout en mettant
en evidence de differents aspects de ce complexe phenomene politique, economique,
social, culturel et linguistique, meme si l'on n'a pas realise une monographie destinee
a ce probleme important.
Naturellement, Scythia Minor n' est jamais entree dans la v ision des „contestataires"
d e la romanisation, tenant compte de l'anciennete et de la durabilite de la domination
romaine ici.
La romanisation a ete tour a tour enrichie, des l'explication de predilection comme
phenomene linguistique jusqu'a l'extension de l'investigation dans toutes Ies spheres
de la vie materielle, social-politique et culturelle.
Donc on voit se repandre de plus en plus frequemment la methode d'expliquer le
phenomene de romanisation non seulement du point de vue romain, comme une
action unilaterale des Romains vers Ies indigenes (acculturation); a cote de l'explication
en detail des facteurs de la romanisation, des etapes et des accumulations quantitatives
gui avaient finalement conduita l'assimilation de la romanite, a la transformation des
autochtones en provinciaux, cette methode fait ressortir de l'analyse la maniere d ont
Jes autochtones ont assimile des elements de civilisation et de culture romaine (inter-

culturation).
D'ailleurs, le trasfert de l'analyse de la sphere politique et militaire par la d efinition
du terme de romanisation en tant que l'idencification de la conscience individuelle et ·
de groupes sociaux avec le modele culturel romain ne fait qu'enrichir cette notion
encore perfectible. Enfin, l'opinion suggeree d'ailleurs depuis plus de temps selon
laquelle le milieu rural reflete la durabilite et Ies dimensions reelles de la romanisation
a considerablement fait croître l'interet pour le monde rural.
L'evolution des villes grecques ouest-pontiques a J'epoque romaine (centres ou la
domination romaine s'exerce de bonne heure), la conquete lente, en plusieurs etapes,
de la Dobroudja (annexee officiellement pendant le regne de Vespasien, peut-etre), fait
qui a permis la conservation des structures anterieures, l'organisation adminishative
et militaire de la region (achevee, en grand, au temps de Trajan), Ies rapports juridiques
entre Ies autorites militaire et civile (a partir de ]'exemple de Troesmis), la naissance d es
municipes a commencer avec Marc-Aurele, sinon plus recemment a Tropaeum Traiani),
le droit, la re!igion romaine et non en dernier lieu l'adoption du latin - ce sont tout
autant d'etapes de la romanisation, lesqu elles, rapportees au monde rural, prouvent
l'ampleur et la profondeur du processus examine.
On a etabli ainsi, pour la periode des 1er - me siecles ap.J.-C. deux grandes etapes
dans l'organisation administrative des territoires ruraux: !'etape initiale ou il y avait
seulement les civitates peregrinae et Ies centres militaires (avec des p eriodes d'autonomie vis-a-vis de l'autorite des camps) et la deuxieme etape, plus evidente a partir
de Marc-Aurele, quand on y ajoute Ies territoires municipaux. Parmi Ies preuves de
cette organisation s'inscrivent Ies horothesies histrienne et callatienne, la guasiautonomie du territoire capidaveen au ne s.ap.J.-C. et probablement d e celui de
Noviodunum en premiere etape, la m ention du te_rritoire aegysseen et d'autres.
Conformement a la statistique que nous avons faite, dans les inscriptions de Scythia
Minor sont mentionnees 46 unites administratives rurales, organisees pour la plupart
en viei, 26 + 2(?); 4 + 6 (?) Kwµai, mais aussi 2 pyrgoi + 2 turres (un devenu vicus), 4 localites rurales astatut juridique non-precise, existant probablement d'autres autonomies
rurales aussi, va riees comme formes, mais illust~ant, toutes, Ies efforts des autorites
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romaines d'organiser la region.
On distingue ainsi plusieurs categories toponymiques, les plus n ombreuses etan t
les denominations romaines:
I. Viei: Quintionis, Secundini, Casiani, Celeris, Clementianensis, Narcissiani, classicori11n, Novus, Petra, Ulmetum, Tres Protomae, auxquels s'ajoutent probablement uns des
toponymes partialement conserves: Sc[apt)ia, I Urb .. ., Urbi<i>n[iani ?], Rami ... ,Val...
II. Toponymes daco~getes, viei: Buteridava, Arcidava, Chora Dagei (ainsi que Sueidava,
Sacidava, Capidava, mentionnees en autre contexte).
III. Toponymes thraces: Laikos Pyrgos; viei: T11rris Muca .. .; Am/aidina; Scenope(n)sis;
Asbolodina; Sardes; eivitas A11sdecensium.
IV. Toponymes d'autre origine: viei: Vergobrittiani, Carporum.
V. Toponymes fragmentaires, n on attestes ou incertains: viei Parsa!; C. ..cos;
V ... ,myle; Ce ... ; P .. .; Pyrgos; Bad .. .; Hi ... ; Spel<l>oueha?; virns ..., entre ceux-ci, bien sur,
des toponym es grecs, indigenes et romains, plus recents.
·
Nous rem arquons le nombre particulierement important des unites rurales
attestees du point de vue documentaire, confirme par l'identification de 305 points de
decouvertes d'epoque romaine dans la region (voir le tableau et fig. 1), dont 258
endroits ou l'on a identifie d es etablissements d'epoque romaine recen te, au xguels on
ajoute plus de 68 villae rus ticae, plus de 27 necropoles et 74 tomteaux isoles (tumuli).
Dans 178 points des endroits m entionnes, on a enregistre des decouvertes
arch eologiques isolees, dans 140 lieux on a fait d es decouvertes m onetaires isolees, tout
comme, dans le milieu rural aussi, on a recu pere 17 tresors monetaires de la periode en
discussion, Ies rer - me s.ap.J.-C.
La plupart d es toponymes romains ont a leur origine des noms de personnes, qui
corresp ond ent aux premiers proprietaires ruraux (ou aux admin is trateurs de ceux-ci);
Ies p remie rs ont mis, aux debuts d e la colonisation en Dobrqudja, bien prcbablement
pendant la deuxieme moitie du rer s.ap.J.-C., Ies bases administratives de plus tard (car,
la plupart des villages attestes au ne s.ap.J.-C. se sont constihies a cote de ces proprietes).
Tout comm e p artout dans la province Moesia Inferior, en Dobroudja aussi, on
observe le caractere militaire de la colonisation pendant la p remiere etape (jusqu'au
d ebut du II-e s.ap.J.-C.), situation prouvee par Ies veterans etablis sur le territoire tornitain p endant la d eu xiem e m oitie du I-er s.ap.J.-C. et, apres l'installation des troupes
au xiliaires sur le limes, aux en virons des camps ou ils ava ient servi.
Pour ce gui est de la deuxiem e etape, qui comprend le n es. et la premiere m oitie d u
rne s. ap.J.-C., on constate une colonisation plus forte de la Dobroudja, etant enregistres
dans Ies inscriptions, plus d'une moitie d es noms romains connus dans la province de
Moesia Inferior, respectivement, des noms d e militaires et des porteurs de nomen gentile imperial.
On connaît bien l'importance des structures urbaines et de l'armee presente dans la
region a partir d e 106 ap.J.-C., avec deux legions, la V-e Macedonica Qusqu'ă l'an 167
ap.J.-C.) et la XI-e Claudia, entrant au ssi sous l'influence de la I-ere legion Italica et, egalement, d es 25 - 30 troupes auxiliaires (la flotte moesique inclusivem ent), dans la romanisation de la zone (surtout si l'on pense au x consequences du recrutement des
autochtones dans les troupes ·auxiliaires et legions, a la fixation d es veterans d ans la
region, au rayonnement des formes de civilisation rom aine etc.). Tout en se limitant au
m onde rural, outre les villae rusticae (attestees en Dobroudja du point de vue
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epigraphique et archeologique, elles-memes foyers de rornanisation), on mentionne,
au m oins dans 9 villages, la presence des comrnunautes de veterani et c(ives) R(omani)
consistentes ou de c(ives) R(omani) seulement (dans quelques endroits a cote d e Bessi et
Lai), notamment dans les viei: Quintionis, Secundini, V... , .. .stro, Ulmetum, Novus,
I Urb .. . , c/assicorum, Turris Muca ... (a cote d e celles de Callatis, Troesmis, Ourostorum )
dans un intervalle situe entre Antoninus Pius et l'an 246 ap.J.-C., c'est-a-dire des associations ayant un role adrninistratif, politique, economique et religieux important.
L'attestation de ces conventus sur le littoral, d ans les territoires des villes grecques,
surtout dans regia Histriae, mais aussi dans la partie centrale de la Dobroudja, administree directement par Ies au torites rom aines (autour d'Jbida) conformement au statut
juridique de ces territoires, demontre l'importance deces associations dans la romanisation d e la population ind igene. Dans la zone d e limes le role de ces associations est
pris par Ies centres m ilitaires et civiles, la preuve en est le nombre reduit des conventus,
absorbes u lterieurement par les municipia (Troesmis, Ourostorum).
Veterani et cives Romani el Bessi (sive) Lai consistentes constituaient des communautes
formees d'elements colonises aya nt leur origo ailleurs et seulement le domicilium commun; Bessi et Lai etaient peregrini, avec un s tatut juridique superieur aux autochtones
d ans la mesure ou ceux-ci auraient ete pour la plupart des dediticii.
En ce gui concerne la datation et les circonstances de l'arrivee de ces tribus sudforaces en Dobroudja, plusieurs points de vue ont ete exprimes implicitement a l'egard
de leur statut juridique ulterieur. Au moins pour les Bessi nous signalons deux etapes
de fixation dans la region, dans des conditions differentes, la deuxieme etape, probablement a la fin du rer s. ap.J.-C. etant une colonisation determinee, semble-t-il, par des
raisons economiques (en tant que mineurs reconnus); similairement, Ies Lai, eussen t ete
fixes sur le littoral, a une d ate plus difficilement a preciser, a des fins d efensives. L'aire
ou l'on Ies a mentionnes en onven tus, Ies Bessi en viei Quintionis et Ulmetum, et, respectivement, Ies Lai en viei Secundini et Turris Muca .. ., en y ajoutant bien sur Laikos Pyrgos,
justifie les m entions relatives a la colonisation; les populations sud-thraces - Bessi, Lai,
Ausdecenses (envers lesquels Ies Romains avaient une c!ttitude generalement positive,
fait qui contribue essentiellernent au renforcement de la domination romaine dans la
region) constituent, pendant l'epoque romaine, une realite ethnique en Dobroudja,
bien qu'exageree par certa i.ns auteurs quant au rayonnement et a l'importance.
Conformement a une statistique redigee en 1980, du total d e 2.000 noms d e personnes extraits d es inscriptions greco-latines d e Scythia Minor (Jer - mesiecles ap.J.-C.),
Ies noms traciques arrivent a 90, repartis a Histria et dans son territoire rural, a Torni et
ses environs, a Callatis, a Slava Rusă (Ibida), a Capidava, a Ulmetum, a Tropaeum Traiani
et dans des inscriptions a lieu de decouverte inconnu (60 en dehors des villes grecques).
De l'an alyse que nous avons faite, le· nombre des noms de facture thraco-dace, des
territoires des villes grecques, a l'interieur et sur la ligne du Danube, s'eleve a 82, soit
qu'il s'agisse de noms individuels - 34 et 18 patronymiques, soit de noms thraces
romanises, 26; les noms grecises sont seulement 4, ces derniers etant attestes, naturellem ent, sur le littoral, a Piatra, Palazu Mare et Topraisar, mais aussi a Dulgheru.
On a signale quelques noms de plus, mentionnes dans les inscriptions decouvertes
le dernier temps a Histria (mais provenant du territoire), a Piatra, Topraisar, Sacidava,
a u xquels nous avon s ajoute des noms probablement thraces des decouvertes
epigraphiques plus anciennes (Troesmis, Cius, Civitas Ausdecensium), la liste etant, en
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fait, perfectible par de nouvelles recherches.
Pour rester dans la sphere de l'anthroponymie thrace, nous rappelons que celle-ci
en ensemble et surtout dans certaines localites nous a permis d'etablir le processus
continu de romanisation des noms, enregistrant par exemple une premiere etape au ne
s. ap.J.-C., en vicus Quintionis, oi:1 l'on rencontre, a câte des noms thraces majoritaires,
des noms thraciques rornanises; c' est la prem _ que pendant tout cet intervalle, lacommunaute des Bessi de l'etablissement conservait son individualite ethnique, mais la
cohabitation avec les Roma ins commence a laisser des traces; la deuxieme etape, on la
place a la fin du nes. - premiere moitie dume s.ap.J.-C., a partir des noros de vicus
Secundini, ou, de 10 anthroponymes attestes, seulernen t un est encore de facture thraco-romaine, Ies autres etant romains.
Le changernent des noms refletent souvent le changement du statut juridique des
porteurs; a la suite des droits accordes par la Constitutio Antoniniana, Ies noms
thracigues sont de plus en plus rares, inclusivement dans le milieu rural, ou le nombre
de ceux gui portent gentilicium Aurelius accroît; la population de la province s'encadre
pour la plupart dans les previsions de ]'edit de Caracalla (d'autant plus Ies Bessi et Ies
La·i qui participaient a cote des Romains a l'administration des localites).
Au sujet d e l'anthroponymie, ii est tres important de preciser aussi que, dans l'etape actuelle de la connaissance, on ne peut faire aucune differ~ce entre Ies noms prop rement-dits des Thraces et ceux des Geto-Oaces (a l'exception du nom de Decebalus,
huit fois atteste dans la province Moesia Inferior, dont quatre fois dans notre region, soit
.\ cote d'au tres noms th raco-daces, soit romanise; pour une seule fois, pres du littoral,
aToprai~ar, il apparaît en structure greco-indigene). L'unite anthroponymique dont on
parlait nous conduit vers la condusion que la diffusion des noms thraccs en
Dobroudja, sur une aire plus large que celle habitee par les Bessi, les l..ai et Jes
Ausdecenses, se doit soit au rayonnement des colons dans la region, soit a l'infiJtrati:m
de la population thrace a d'autres occasions (ce ne serait a rappeler que plus de demisiecle de contrele odryse), soit, plus vraisemblablement peut-etre, au fait que Ies noros
ont appartenu aussi a la population getique locale (observation gui devrait etre retenue
egalement pour les autochtones hellenises du milieu rural).
Le probleme du fond getique autochtone, qui devait normalement se placer a la tete
deces considerations nous l'avons laisse a la fin pour des raisons methodologiques et
tout en desirant aussi expliquer la solidite des facteurs de rornanisation, capables de
transformer la cornposition ethno-culturelle de la region.
Aux preuves litteraires assez nombreuses concemant la presence des Geto-Daces au
Bas-Danube (Ovide, Strabon, Pline, Ptolemee, Cassius Dion, Solinus) au moment de la
conquete romaine et ulterieurement, ainsi que la presence d'autres populations de la
region, s'ajoutent, cornme nous l'avons deja montre, Ies p recisions d'ordre
toponymigue, c'est-a-dire Ies noms de localites termines en -dina, appartenant au
vieux groupe de population thraco-getique (des Crobides et des Terides), et, respectivement en -dava, appartenant a l'aire d e la population geto-dace.
La conquete de la Dobroudja par Ies Romains dan s un intervalle relativement long
a permis la conservation des structures pre-romaines qui continuaient a exister,.pour
la plupart, comme civitates a câte de canabae sur la ligne du Danube, selon Ies
toponyrnes repris par Ies Romains (quoique, archeologiquement, cette realite historique doit etre encore illustree, par des recherches qui puissent marquer, justement
cette etape d'evolution des sites aux ne - rne siecles ap.J.-C.).
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Tout aussi importante est la perpetuation des structures rurales indigenes - les communautes rurales, prou vees bien probablement par certains toponymes comme:
Buteridava, Arcidava, Chora Oagei, A sbolodina, Sardes, meme si les unes sont organisees
en VÎCÎ - KWµat.
Enfin, ces principes locorum, attestes en d eux lieux dans le territoire de Capidava et
dans deux autres situes, paraît-il, pres de civitas A11sdecensium, rappelan t par le titre les
m emes structures non-romaines, se p resentent dans le territoire capidaveen avec des
noms completement romanises - C.lulius Quadratus, M.Attius Firmus, le premier se
trouvant a la tete d 'une structure administrative romaine, quinquennalis territorii
Capidavensis, en echange, les deux derniers principes attestes auraient pu se trouver
eventuellement a la tete de la civitas Ausdecensium, district administratif de dimensions
plus reduites. Les indigenes appartenaient probablement pour la plupart a la categorie
juridique des dediticii (qui constituaient la base de la main d'oeuvre dans l'agricuJture,
en tant que paysans semi-independents, dans une region ou l'esclavage n'etait p as
developpe en tres grande mesure), ce qui ne signifie pas qu'une partie des autochtones
n'ait pu avoir une ascension sociale individuelle (que nous pensions seulement aux
principes romanises, attestes su r le territoire de Capidava, dont un, au moins, eut une
prosperite e'-:'idente, suggeree par la monumentalite de son autel funera ire).
Comme on l'a demontre sou vent, seuls Ies fouilles archeologiques ont ete a m eme
d'apporter de nou veaux arguments concernant Ies autochtones getes de Dobroudja.
C'est pourquoi. d es la mention de la ceramique de facture autochtone (dans trop d e
localites pour qu'elle y soit mentionnee), jusgu'a l'investigation des dernieres decennies dans quelques villc.iges (pas encore trop nombreux), de nouvelles informations se
m ettent a notre disp osition.
On a pu constater ainsi l'existence d'un groupe d'etablissements daco-romains (ou,
plus exactement peut-etre, getiques d'epoque romaine) situes surtout le long du
Danube, Bugeac - ,,Valea lui Marinciu", Hârşova - ,,La moarâ", Dinogetia, ou aux
approch es du littoral, Straja, Castelu, encadres, d u point de vue chronologique, entre
la deuxieme moitie du rer s.ap .J.-C. et la deuxiem e moitie du ne s.ap .J. -C. (les unes
ayant une premiere phase d e developpement dans cet intervalle). LP. commencement
de l'existence de ces etablissements coincide au moment d e l'organisation de la
province, tandis que la fin, au cas ou nous avons des preuves de destruction violente
(Straja, Dinogetia etc.), peut etre mise en rela tion soit avec l'attaque costoboce, soit,
probablem ent, avec des facteurs locaux. Les agglomerations mentionnees contiennen t,
d'habitud e, une seule couch e de culture (a Straja, seulement, on a enregistre deux sousphases d'habitat), avec d es habita tions de surface, generalement (ayant des planchers
legerement enfonces), construites de la maniere connue, en argile et en bois; on y rencontre egalement Ies huttes, m ais plus rarement que dans le milieu autochtone de
Valachie.
Dans les sites dobroudjiens mentionnes, la ceram ique faite a la main, en proportions variables, jusqu'a 40% (ce pourcentage est rarement depasse et seulemen t au
d ebut), est associee avec la ceramique provinciale romaine. On observe, donc, la perp etuation de certaines formes ceramiques traditionnelles, a decor presque identique, le
maintien du type d 'habitat de facture geto-dace, m ais aussi les contacts recents avec le
monde romain, re trouves entre au tres dans les produits d'importation, la ceram ique
provenue des zones orientales de l'Empire Romain, des provinces danubiennes et occidentales; Ies importations du ier s.ap.J.-C. prouvent que la ligne du Danube est recernhttps://biblioteca-digitala.ro
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ment entree dans la sphere d'influence romaine, sans que, Ies exemples de l'interieur
de la province et surtout de la zone littorale y manquent.
Tels qu'on Ies retrouve, Ies deux elements culturels - autochtone et romain - sont
dans .une premiere phase de juxtaposition, sans pouvoir y parler de leur symbiose .
.Â la premiere categorie d'etablissements, unitaires du point de vue chronologique
correspond un groupe de necropoles daco-romaines, du type d 'Enisala, systematiquement examinee, datant des ier - ne siecles ap.J.-C., necropoles en majeure partie d'incineration en urne ceramique (avec le specifique connu: la deterioration intentionnelle
des urnes, la deposition de restes calcines en quantite reduite etc.). L'association des
produits des deux civilisations, romaine .et indigene illustre le processus de romanisation des autochtones, Ies tombeaux de cette categorie etant decouverts en Dobroudja a
Visterna, Hamcearca, H oria, Jurilovca, Alimanu.
Il ne manque non plus Ies tombeaux d'inhumation, comme a Hârşova - La
moarâ", dont l'inventaire est compose exclusivernent de vases getiques travailles a la
main.
Comme on l'a souvent souligne, Ies vieilles traditions autochtones - Ies types
d 'habitation, la ceramique, Ies installations artisanales, Ies outils agricoles, Ies rites et
Ies rituels funeraires, maintenus quelque temps, puis abandonnes, grâce au nouveau
mode de v ie roma4l, ne font que mettre en eviden ce la profondeur du processus de
romanisa tion.
Â Dervent, par exem ple, Ies autochtones ont conserve d es traditions plus anciennes
de Latene en ce gui concerne le four a cuire les vases ainsi gue la technique d e modele;: certaines categories ceramiques reprenant ulterieurement e t generalisant les nouveau x procedes roma ins; l'existence de certains centres de poterie, inclusivement dans
le milieu rural, explique la richesse de la ceramique provinciale romaine.
L'essor est de plus en plus evident, dans une deuxieme etape quand on rencontre
des villages en plein processus d 'assimilation des elements de civilisation romaine, par
exemple, dans une series d'agglomerations autochtones investiguees le d ernier temps,
a Frecăţei, Teliţa - Amza", Revărsarea - ,,Cotul Tichileşti", Sarichioi - 11Sărătura"
(departement de Tulcea).
Les e tablissements du type „disp erse", sont au debut de dimensions modestes, si
nous rappelons celui de Revărsarea - ,,Cotul Tichileşti", d es Jer - n e siecles ap .J.-C., gui
occupait environ ·3 h a; ensuite, la ou !'habitat dure quelques siecles, Ies sites grandissent s'encadrant entre 18 ha a Frecăţei et 46 ha a Sarichioi - ,,Sărătura", au Jye s.ap .J.C.
Pendant Ies etapes suivantes de developpement (ne - 1ve s) d eces sites des chan gements se sont produits non seulement a l'egard de leurs dimensions, mais aussi concernant !' habitat proprement-dit; ainsi, on observe en p lusieurs endroits, la transition
des hu.t tes aux h abitations de surface, construites avec des techniqu es diverses, avec
des fondations superficielles de pierre et, plus tard, profondes; a cote de ces h abitations, ap paraissent d es constructions publiques, comme on en voit a Teliţa - Amza",
11

11

11

ou l' qn connaît un horreum, un posib le atelier d' artisan et un sanctuaire, d es les n e - m e
siecles ap.J.-C.; des elements d e civilisation romaine sont assimiles par Ies commun autes autochtones gui conservent a certains egards l'empreinte locale; ainsi, Ies
vieilles traditions architectonigues geto-daces se retrouvent aussi dans Ies nouvelles
constructions romaines; Ies observations pourraient continuer d ans d 'autres domaines
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aussi.
Les etablissements ruraux de la Dobroudja romaine, totalement ouverts, etaient
situes sur les terrasses des rivieres ou bien alimentes par des sources des environs. Les
quelques tours attestees dans la region ont eu initialement une autre destination, pour
que, ulterieurement, des localites rurales se constituent autour de certaines d'entre
elles cornme, par exemple vieus Turris Muea; les fortifications elevees a la fin du rnes.
ou au debut du IVe s., inclusivement dans certains villages (Ulmetum, par exemple),
tiennent evidemment du systeme de defense de la region, constitue a l'epoque du
Dominat.
La decouverte de certaines edifices publics dans la localite de Teliţa - ,,Amza", qui
preuve le rapprochement de celle-ci du type vicus aux ue - rve siecles ap.J.-C., nous
conduit a mentionner l'existence de deux types d'etablissements ruraux: les
agglomerations indigenes (daco-romaines, ayant le specifique et l'evolution soulignes
un peu plus haut) et Ies villages des colons (en realite des communautes plus complexes) - viei; les d erniers comprennent des vestiges de constructions p lacees a des
intervalles reguliers, tout en suggerant une systematisation, des voies d'acces ainsi que
des constructions publiques, selon l'exemple mentionne, bien qu'a ce moment-la on ne
puisse pas parler d'une inonumentalite remarquable.
En effet, a l'egard des viei, les fouille„ archeologiques sont beaucoup plus reduites;
il faut rappeler cependant les noyaux de l'aire appartenant a la localite Fântânele,
notamment au sud, sur une etendue de 25 ha, ou l'on a identifie archeologiquement 5
habitations et, par aerophotometrie 11 autres, dans des zones qui pouvaient encher des
traces antiques, habitations placees au long d'un cours d'eau, a une distance de 200 300 m les unes des autres; Ies vestiges de ce vicus sont comparables aux villae rusticae
(sans en avoir, obligatoirement, les memes elements), et Ies terres qui leur appartenaient peuvent etre etabEes seulement par analogie.
Ă ces deux types de sites ruraux deja mentionnes, viennent s' ajouter un troisieme
represente par Ies villae rusticae, beaucoup mieux connues dans l'Empire Romain et,
partiellement, dans la Set;thia Minor; ces sont des fermes basees, generalement, sur Ies
anciens concepts architectoniques romano-italiques (mediterraneens), qui avaient,
pour la plupart d es dimensions moyennes, entre 3.000 - 4.000 m2 (6.000 m2 au m aximum), ou bien des dimensions reduites, 1.200 - 200 m2, tout en nous referant a la
superficie occupee par la construction principale et Ies annexes de la ferme; par rapport a celles-ci, on a pu calcu.Ier, Ies lots attribues a ces unites, Ies moyens etant de 200
- 300 iugera (50 - 75 ha), ainsi que leur destination economique differente; les lots destines aux veterans sembJent varier plutât entre 50 - 100 iugera (12,5 - 25 ha).
Les fermiers romains, a cote des colons militaires et civiles fixes dans des viei, si
nombreux dans la region, selon Ies sources epigraphiques, ont pleinement contribue a
attirer Ies autochtones dans le circuit des valeurs materielles et spirituelles romaines.
La presence d es colons est illustree aussi par les pratiques funeraires rituelles
romaines; par exemple, a Bădila, dans le territoire de Noviodunum, on a decouvert un
tumulus en couches altemantes, pareillement a ceux d'Histria, de Callatis, de Capidava
etc. (bien qu'il soit necessaire de rappeler que beaucoup d'entre ces tumuli signales
seulement par des recherches de surface, pourraient appartenir egalement a d'autres
periodes historiques).
De meme, a Gârliţa, pour proteger les restes cineraires et Ies offrandes, on utilisait
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les tuiles (nes. - Ine s.ap.J.-C.), type de tombeau frequemment rencontre en Dobroudja
jusqu'a la moitie dume s .ap.J.-C.
En ce qui concerne les localites rurales, celle-ci ont ete affectees gerieralement, par
l'attaque des Costoboques de 170 ap.J.-C., et par celles des Carpo-Goths au milieu du
me s.ap.J.-C., Ies unes cessant d'exister, d'autres etant refaites sur Ies memes places ou
aux environs; le rve s. y est relativement bien represente dans le milieu rural, jusqu'a
sa deuxieme moitie, quand a lieu la veritable cesure dans la vie rurale de Dobroudja.
Pour ne pas arriver a des conclusions erronees, concernant l'epoque romaine, la
connaissance reelle de la duree des localites s'est imposee; en tout cas, chaque fois que
cela a ete possible, on a souligne la continuite d 'habitat, qu'il s'agisse des etablissements autochtones du deuxieme âge du Fer, existants a l'epoque romaine aussi ou bien
la continuation des uns de ceux-ci pendant la periode romano-byzantine ou meme
plus tard.
Certes, le nombre des sites d'epoque romaine recente est etroitement lie aussi aux
etapes de colonisation (determinees, en principal, par la situation politique,
economique et administrative favorable); on pense en premier lieu a celle d e la fin du
rer s.ap.J.-C., gui a eu pour conseguence un grand nombre de localites du ne s.ap.J.-C.
(beaucoup de vil!ages etant attestes du point de vue documentaire, quelques-unes
avaient une organisation quasi-municipale). En ce qui concerne le ier s.ap.J.-C., c'est
peut-etre le cadre offert par l'organisation romaine de la province, ainsi que la campagne mentionnee de Ti. Plauti1ts Silvanus Aelianus (qui allait renforcer !'element getodace dans la regi011) qui ont favorise la fondation des unes des etablissements
indigenes signales plus haut.
Enfin, une deuxieme etape est placee apres la destruction provoque par l'attaque
des Costoboques en 170 ap.J.-C.; a l'epoque des Severes, guand on assiste, probablement, a l'apparition de nouveaux sites ruraux.
Les reformes economico-administratives d es Severes comme la militarisation de
l'administration et du corps financier, la regulation des imp6ts, mais surtout Ies obligations payees en nature auront du viser tout d'abord le monde rural, comme on peut
bien le deduire aussi de l'analyse d e la circulation monetaire.
Generalement, tous les problem es de la vie economigues ont demontre la relation
etroite entre le profil economique du centre administratif et son territoire rural, celuici etant oriente par la structure de sa population vers les activites agricoles, l'elevage
des animaux, la peche etc., ainsi que vers Ies metiers (ceramique, exploitation de la
pierre, exploitation des mines, metallurgie); la production urbaine des artisans y etait
completee a certains moments par la production rurale, comme une expression, en
demiere analyse, de la diffusion de la marchandise romaine dans la region.
Le commerce, selon Ies produits d'importation, a, dans le cas des localites rurales
aussi, la meme orientation de la region danubienne vers le monde occidental et littoral,
vers Ies spheres d'influence greco-orientales, dans un ensemble economique qui reste
essentiellement unitaire - l'Empire Romain.
Peu a peu le monde rural de Dobroudja s'uniformise, les autochtones s'identifient
de plus en plus au modele culturel romain, posent des inscriptions en latin, renoncent
a certaines traditions et assimilent des traditions romaines, participent a l'organisation
administrative, habitent dans des villages selon le systeme romain (viei), ils prennent
part a la vie economique et sont assimiles du point de vue juridique et social; le ralliement des indigenes a la culture, a I'organisation et a la langue latine prouvent leur
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integration d ans le systeme romain, meme si le monde rural a beneficie d'une
autonomie limitee.
Certainement, il reste encore beaucoup de p roblemes vagues et seules les recherches futures approfondies pourront en elucider quelques; on pense a l'approfondissement des rapports entre les autochtones et les allogenes, ou des categories sociales du
monde rural; il y a aussi la proportion d es localites rurales dans l' ensemble
economique de la province, la distribution reelle des possessions rurales, l'etendue et
la structure des etablissem ents, l'emplacem ent des habita tions, les inventaires, les relations entre le centre et le territoire en plan administratif, economique et spirituel, l'evalu ation plus exacte des traditions locales religieuses et beaucoup d 'autres aspects.
De l'analyse accomplie, nous pouvons deduire que pendant Jes Jer - m e siecles
ap.J.-C. se posent les bases d'une nouvelle synthese ethno-culturelle, la population
provinciale qui a, tour a tom, adopte les formes administratives, de civilisation, de
croyances rom aines et non en demier lieu la langue - l'adoption de la langue latine
representant sans dotîte la consequence la plus importante du processus de romanisation; ce phenomene, qui a inclus toutes les categories ethniques et sociales de la
province Moesia Inferior se perfectionne ulterieurement - le monde rural conservant
son importance particuliere au cadre de la romanite orientale des Bouches du Danube
et de l'espace ouest-pontique.
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Arcidava.
Fântânele. La photointerpretation des site ruraux d'epoque
romaine, apud Al. Suceveanu, Fântânele, p. 36, fig. 21.
Fântânele. La maison du point a du site Sud, apud Al.
Suceveanu, Fântânele, p. 29, fig. 14.
Fântânele . Cerami ·:iue. Catalogue n° 74-93 (le noyau du sud du
vi lla ge, niveau I), apud M . Angelescu in Al. Suceveanu,
Fântânele, pl. XI.
Fântânele . Ceram ique. Catalogue n ° 124-141 (le noyau du sud
du village, niveau II), apud M. Angelescu i11 Al SucEveanu,
Fântân ele, p i. XIV.
Ceramique romaine e t autochtone (9) du site rural d'Histria (3,
ap11d V. Lungu, O. Bounegru, Al. Avram, Pontica, 17, 1984, p . 95,
fig . 1.
Inscription de Chora Dagei; 2-3. Borne d ecouve rte a Tariverde.
l nscription dediee a l'empereur Hadrien par la ville de Torni
(!'an 120 ap. J.-C.); 2. Pierre funeraire du veteran M. Iulius
Tertullus (Torni, i er s. ap. J.-C.). Ste le funeraire de Vibiu s
Severus, speculator pontique (Torni, ne - me s. ap. J.-C.).
Autel eleve par Flavius lan uarius magister viei Clementianensis
(l'an 196, a p. J.-C.); 2. Inscription qui rappele [Ti.] Clau[dius]
Muca[sius] (Dumbrăveni); 3. Priere pour un empereur et pour le
salut du v illage du Apollonios (Torni, ne - me s. ap. J. C.).
Borne milliaire de l 'an 163 ap. J.-C. (2 Mai); 2-3 Milliaria d e l'an
200 ap. J.-C. decouvertes a Constantza (Anadokhioi) et Topalu.
Stele funeraire d 'Apollonios (fils) de Dadas et de sa fe mme
(Piatra, ne - me s. ap. J.-C.). 2. Inscription funera ire posee par
Naieton de Deceba/11s pour sa femme (Topraisar, IJJe s. ap.

J. -C.).
Fi g . 15
Fig. 16/1

Objets decouverts dans le tombeau de Pecineaga, apud M.
Irimia, Pontica, 20, 1987, p. 110.
lnscription de Call atis du temps d'Augustus; 2. Plaque dediee a
l'empereur Trajan et aux citoyens romains residents a Ca llatis.
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Fig. 17
Fig. 18/I

Fig. 19
Fig. 20/I

Fig. 21/1

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25 / 1

Fig. 26
Fig. 27 / 1

Fig. 28.
Fig. 29/1

Fig. 30/1
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1-2. Les fragments D (la premiere moitie du n es.) et E (l'e poque
de Trajan) de l'horothesie call atienne.
Ceramique fine decouverte a la ferme de Capaclia (IJe - IIIe s.
ap. J.-C.); II. Ceramigue fin e decouverte a Capaclia (3-8) et
Niculi ţ e l (1-2), (IJe-IIIe s. ap. J. -C.), apud V. H. Baum ann, FRD,
p. 159, fig. 56 et 57.
Le plan de la ferme rustique de Niculiţel, apud V.H . Baumann,
FRD, p . 99, fig. 38.
Niculiţel - vil/a (am phores, ne_me s. ap. J.-C.); II. Niculiţel vil/a (ecuelles, bols, ceramiques - types de ceramique), apud
V.H . Baumann, FRD, p. 170, fig. 62 et p. 173, fig. 64.
P lanet section a travers le complexe de fours romains de Teliţa
"Izvorul Maicilor", apud V. H. Baumann, FRD, p. 91, fig. 34; II.
Ceramique decouverte dans le complexe de fours romains de
Teliţa - "Izvorul Maicilor (IIe_me s. ap. J.-C.), ibidem, p. 92,
fig. 35.
Le plan des fouilles archeologiques pratiquees a Amza en !'an
1988, apud V.H. Baumann, Aşezări rurale antice ?n zona gurilor
Dunării, fig. 3 (plan rendu partiellement, ici).
Profils des pots (dessines) - ceramique getique modelee a la
main, _simple et ornee, des II e_I11e sieclea ap. J.-C., apud V.H.
Baumann, Aşezări rnrale antice în ZJna gurilor Dunării; pi. LV Teliţa - "Amza".
Objets romains d'importation ceramique d e lu xe, Ile_IIIE
siecles, ap11d V.H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona
gurilor Dun ării, pl. LVIII - Teliţa - "Amza".
Inscription funeraire de M. Cocceius Vitlus, veteran de la coh. I
Ubiornrn (Capidava, ne s. ap. J.-C.); 2. Pl aqu e dediee a
l' empereur A ntoninu s Piu s et au Caesar Verus par Jes citoyens
romains residents d ans Ies canabae de la leg. V Macedonica
(140/141 - .144 ap. J.-C.).
Horia, 1971. Vil/a romaine - plan, apud V.H. Baumann, FRD,
p. 110, fi g. 43 .
Ceramique romaine provenue des fermes de Horia (1-4) et
Niculiţel (5); 2. Horia - v il/a (verre romain, n e-m e s., apud
V. H. Baumann, FRD, p. 179, fi g. 65 et 66.
Ceramique autochtone decouverte dans la ferme de Horia (Ile- me
s. ap. J.-C.), apud V. H. Baumann, FRD, p. 180, fig. 67.
L'inscription funeraire de Q. Marcius Quadratus (Jbida,
u e_m e s. ap. J.-C.) 2. Dalle posee par Ies v illageois de Petra a
l'occasion de la construction des bains de la localite (Camena,
ue-me s. ap. J.-C.).
Stele funeraire de G. Valerius Herculanus, ancien stator du
prefet de l'ala II Avacorum, ne dans le v icu s Rarni ... (IIe_me s. ap.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 31

Fig. 32
Fig. 33/1-3

Fig. 34

Fig. 35/1

Fig. 36/1

Fig. 37 /1-4
Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40/1

Fig. 41/1

Fig. 42/1
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J.-C.); 2. Monument funeraire pose par Attas, fils de Posses ,
pour soi-meme et pour sa femme Manza , fi/le de Crescens
(Dulgheru, nes. ap. J.-C.).
Cera mique getique mode lee a la main decouverte a Hârşova,

"La moară ", apud O . Bounegru, P. Haşotti, A. Murat, SCIVA, 40,
1~89, 3, p. 285, fig. 5, 1-7.
H â rşova "La moară" - ceramique romaine, apud O. Bounegru,
P. H aşott i , A. Murat, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 290, fig. 10, 1-9.
Monument fune r aire de C. llllill s Quadrat11s, loci princeps
quinquennalis territorii Capidavensis et de sa femme
cne s. ap. J.-C.).
Bornes milliaires du tem ps de la Tetrarchie, decouvertes a
Medgidia (1), Va lea Dacilor (2) et Corbu (3) (depart . de
Constantza).
L'inscription funeraire de [ ? Aulu]porns (Ca pidava , [IC s.
ap. J.-C.). 2. Autel votif erige par A elills Cas tu:;, d1111mviralis
(Rasova, n es. ap. J. -C.). 3. Monument fun eraire de Daiz us
Comozoi (Tropaeum Traiani, 170 ap. J. -C.).
Plaque du temps de l' empereur Trajr n posee par le gouverneur
de la province Moesia Inferior, L. FabillS I11 stus (106 ap. J.-C.),
(Rasova- "Pescărie").2. Milliarium du temps de l'empereur
Decius, ou l'on a m arque IV m.p. de Sacidava, decouvert a
Rasova, depart. de Constantza).
L'inventaire du tombeau d'Alimanu (depart. de Constantza),
II -JIIe s. ap. J. -C.
O utils agricoles decouverts a Moşneni (depart. de Cons tantza):
vomer (1-3); sec11ris dolabrata (4}; dolabra (5); pala ferrea (6).
(dessins d'apres les copies des pieces qui se trouven t au M INA
Constantza).
Socs de ch arrue du type daco- romain (1 ) et vomer (2) decouverts
a Te li ţa - "Amza" (pieces dessinees) apud V.H. Baumann, Aşezări

rurale antice în zona g urilor Dunării, p i. XXXVI, 1 e t 2. Soc de
fer tro u ve dans Ies fouilles de l'Ed ifi ce roma in a mosa'ique de
Tomi(3). Pierre de moule, provenue de Traian (4) et Limanu(5)
(depart. de Constantza).
Dedicace a Jupiter Optimus Maximus et aluno Regina de la
part de T. FlavilLS Severus (Ulmetum, IJe s. ap. J.-C.). 2. /OM et
Iuno Regina sur un autel erige a la sante des e mpereurs Severes
(Capidava, 200 ap. J.-C.).
Au tel vou e a !OM et a luna Regina pour la sa nte des
empereurs Marcu s Aurelius et Lucius Vern s par Eftacentus Biti,
magister (Capidava, 168 ap. J.-C.). 2. Dedicace vouee a 10M et a
Juna Regina a la san te de l'empereur Commodus et a (?) l' esprit
protecteur (du v ill age ou de l'endroit} (Capidava, 180-192 ap. J.-C.).
Autel dedie a Jupiter le trop bon et grand, a Fortuna Redux e t a u x
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 43 / 1

Fig. 44/1

Fig. 45/1

Fig. 46/1

Fig. 47 /1

Fig. 48 /1

Fig. 49
Fig. 50

Fig. 51 / 1

Fig. 52

Fig. 53/ 1-2
Fig. 54.
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drapeaux de la cohorte I des Germains (Capidava, n es. ap.
J.-C. ). 2. !OM, lun a et Ceres Frugifera sur un autel pose p ar
Veturius Tertius magister viei (Gălbiori /Stupi na, n es. ap. J. -C.).
Dedicace a la deesse Diana de la part d'un beneficiaire consulaire
(166-172 ap. J.-C., Nifon). 2 Plaque dediee aux dieux Asclepius et
Hygeia par Annaeus Pulcher centurion d e la legion V Macedo11ica.
La triad e eleusine sur un bas-relief de Tomi. 2. La represen tation
des Cavaliers Danubiens sur le relief d ecouvert a Corbu de Jos
(depart. d e Constantza, rne s. ap. J.-C. ).
Au te l pour Liber Pater de la part de P. Valeriu s Macrinus
(Tropaeum Traiani, m e s. ap. J.- C.). 2. Relief d ionysiaque provenu
d 'Histria (llle s. ap. J.-C.) .
Dionysos, Pan e t un satyre sur un ba s-relief d ecouvert a Urlui a (Ile
s. a p . J.-C.). 2. Monument bacc bique d e Schitu (depart. de
Cons tantza, TJie s. ap. J.-C.).
Dionysos "Le dirigeant" et ses acolytes s ur un m onumen't erige pa r
Aquilinus d'Artemidoros (Torn i, rne s. ap. J.-C.). 2. Oenophoros
a vec des scenes dionysiaques (Greci, depart. de Tulcea,
me s. ap. J.-C.).
Base d e sta tue d'Hercules avec la representation de deux de ses
exploits (Nis ipari, d epart. d e Cons tantza, Tue s. ap. J.-C. ).
2. Hercules et Mars sur un bas-relief decou vert a Târguşor
(IW s. ap . J. -C. ).
Au tel votif pose pour Ies d evots d'un colege- ,acrati dumi
(Mihail Kogălniceanu, depart. de Constantza, ne.me si ecles ap. J.-C.) .
Statue tte d e m arbre vo uee a "Zeus (Ju piter) le plus gra nd
Dolichenus" (ne_ine siecles ap. J.-C.). 2. Offrande a la deesse Syria
de la part d e Sosippos de Ca lliacrates (Tomi, m e s. ap. J.-C.).
Mit/tras sur le relief principal decouvert dans la grotte Ada m (comm .
Tâ rgu şor, rve s . ap . J.-C.). 2. Autel dedie a Caut es de M.
Domi(t)i(us) Vale(n)s (Gura Can liei, depart. de Con stantza).
Monument dedie a Heros Dosaenos par Rufus de Rufus (Arsa, ue s .
ap . J.-C.). 2. Le Cavalier Thra ce accompagne d 'autres div inites sur
le bas -relief en calcaire d e grandes dimensions d ecouvert a Ostrov
(depart. d e Constantza, n e_rn e siecles ap. J.-C.).
Monuments d edies a H eros a Callatis e t a u x env iron s
(Jie-Ine siecles, ap. J.-C. ).
Hypostases du Cavalier Thrace sur Ies monuments decouverts a
Ciobăniţa(}) et Gura Canliei(2), depart. de Constantza, ne s. ap. J.-C.).
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Fig. 4/1. Inscripţie din vicus Secundini (anul 237). 2. Altarul funerar al lui Aelius
Ingenuus, bfcos. din leg. XI Claudia (Râmnicu de Jos). 3. Altar închinat împăratului
Marcus Aurelius de satul Arcidava.
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2
Fig. 10/1.

Inscripţie

din Chora Dagei. 2-3.

Bornă descoperită
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1

2

3

Fig. 11 /l. Inscripţie închinată împăratului Hadrian de oraşul Tomis (anul 120 p.
Chr.). 2. Piatra funerară a veteranului M. Iulius Tertullus (Tomis, sec. I p. Chr.). Stela
funerară a lui Vibius Severus, speculator pontic (Tomis, sec. II-III p . Chr.).
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Fig. 12/ 1. Altar pus de Ravius Ianuarius magister vid Clementianensis (anul 196 p.
Chr.). 2. Inscripţie care-l aminteşte pe [Ti] Clau[ dius] Muca[sius] (Dumbrăveni). 3. Închinare
pentru un împărat şi pentru mântuirea satului lui Apollonios (Tomis, sec. II-III p. Chr.).
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Fig. 13/1. Stâlp miliar din anul 163 p . Chr. (2 Mai). 2-3 Milliaria din anul 200 p. Chr.
descoperite la Constanţa (Anadolchioi) şi Topalu.
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Fig. 14/1. Stela funerară a lui Apollonios (fiul) lui Dadas şi a soţiei sale (Piatra, sec.
II-III). 2. Inscripţie funerară pusă de Naieton al lui Decebalus pentru soţia sa
(Tropraisar, sec. III p . Chr.).
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Fig. 15. Obiecte d escoperite în mormântul de la Pecineaga, apud M. Irimia, Pon tica,
20, 1987, p. 110.
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1

2
Fig. 16/1. Inscripţie d e la Callatis din vremea lui Augustus. 2.
Traian şi cetăţenilor romani rezidenţi la Callatis.

împăratului
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Fig. 17, 1-2. Fragmentele D (prima
din hotărnicia callatiană.

jumătate

a sec. al 11-lea)
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2
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II
Fig. 18/1. Ceramică fină descoperită la ferma de la Capaclia (sec. II-III e.n.)
II. Ceramică fină descoperită la Capaclia (3-8) şi Niculiţel (1, 2) (sec. II-III e.n.) ap u d V.
H . Baumann, FRD, p. 159, fig. 56 şi 57.
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gurilor Dunării, pl. LV -Teliţa - "Amza".
mentată,
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Fig. 24. Importuri romane; ceramică fină, sec. 1-11 p. Chr., apud V.H. Baumann,
rurale antice în zona gurilor Dunării, pl. LVIII - Teliţa - "Amza":
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Fig. 25/1. Inscripţie funerară a lui M. Cocceius Vitlus, veteran al coh. I Ubiorum
(Capidava, sec. II). 2. Placă închinată împăratului Antonius Pius şi Caesar-ului Verus de
cetă ţenii romani aşezaţi în canabele·Jegiunii a V-a Macedonica (140/ 141 -144 p. Chr.).
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Fig. 26. Horia 1971. Villa

romană

- plan, apud V. H. Baumann, FRD, p. 11 0, fig. 43.
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Fig. 27 / 1. Ceramică romană provenită din ferm ele de la Horia (1-4) şi Niculiţel (5).
II. Horia-villa (sticlă romană - sec. II-III), ap ud V.H. Baumann, FRD, p. 179, fig. 65 şi 66.
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Fig. 28. Ceramică băştinaşă descoperită în ferma de la Horia (sec. II-III e.n.) apud
V.H. Baumann, FRD, p . 180, fig. 67.
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Fig . 29/1. Inscripţia funerară. a lui Q. Marcius Quadratus (Ibida, sec. II-III p . Chr.) .
2. Lesp ede pusă de sătenii din Petra cu prilejul construirii băii din localitate (Camena,
sec. II-III p. Chr.).
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Fig. 30/1. Stelă funerară a lui G. Valerius Herculanus fost stator al prefectului alei II
A vacorum, născut în vicus Rami ... (sec. II-lII p. Chr.). 2. Monument funerar pus de Attas,
fiul lui Posses, pentru sine şi soţia sa, Mama, fiica lui Crescens (Dulgheru, sec. II p. Chr.).
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Fig. 31. Ceramică getică lucrată cu mâna. Hârşova, "La moară", apud O. Bounegru,
A. Murat, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 285, fig. 5, 1-7.

Haşotti,
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Fig. 32. Hârşova "La moară" -ceramică romană, apudO. Bounegru, P. Haşotti, A. Murat, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 290, fig. 10, 1-9.
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Fig. 33/1-3. Monumentul funerar al lui C. Iulius Quadratus, Joci princeps quinquennalis territorii Capidavensis ~i al soţiei sale (sec. II p. Chr.).
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Fig. 34. Stâlpi miliari din perioada Tetrarhiei
Dacilor (2) şi Corbu (3) (jud. Constanţa).

descoperiţi
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Fig. 35/1. Inscripţia funerară a lui[ ? Aulu]porus (Capidava, sec. II p. Chr.). 2. Altar
votiv ridicat de A elius Castus, duumviralis (Rasova, sec. II p. Chr.). 3. Monumentul
funerar al lui Daizus Comozoi (Tropaeum Traiani, 170 p. Chr.).
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Fig. 36/1. Placă din timpul ;Împăratului Traian pusă de guvernatorul provinciei
Moesia Inferior, L. Fabius Iustus (106 p. Chr.) (Rasova - "Pescărie"). 2. Milliarium, din
vremea împăratului Decius, p e care figurează IV m.p. de la Sacidava (descoperit la
Rasova, jud. Constanţa) ..
· ·
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Fig. 37 / 1-4. Inventarul mormântului de la Alimanu (jud. Constanţa), sec. II -III p. Chr.
https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA RURALĂ ÎN DOBROGEA ROMANĂ (SEC. 1- III P. CHR.)

1

363

3

-o

2

5

6
Fig. 38. Unelte agricole descoperite la Moşneni (jud. Constanţa) : vomer (1-3);
securis dolabrata (4); dolabra (5); pala ferrea (6) (desene după copiile aflate la MINA
Constanţa).
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Fig. 39. Brăzdare de plug de tip daco-roman (1) şi vomer (2) aescoperite la Teliţa "Amza" (piese desenate) apud V.H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor
Dunării, pl. XXXVI, lşi 2. Fier de plug apărut în săpăturile de la Edificiul roman cu mozaic
din Tomis (3). Pietre de râşniţă provenite de la Traian (jud. Consta nţa) (4) şi Limanu (5).
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Fig. 40/ 1. Inchinare pentru Jupiter Optimus Maximus şi Iuno Regina din partea lui
T. Flavius Severus (Ulmetum, sec. II). 2. IOM şi Juno Regina pe un altar ridicat pentru
sănătatea împăraţilor Severi (Capidava, 200 p. Chr.).
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Fig. 41 / 1. Altar închinat lui JOM şi Iunon ei Regina pentru sănătatea împăraţilor
Marcus A urelius şi Lucius Verus d e către Eftacentus Biti, magis ter (Capida va, 168 p.
Chr.). 2. Ded icaţi e către JOM şi Jun a Regina pentru sănătatea împăratului Commodus
şi pentru(?) spiritul protector (al satului sau locului) (Capidava, 180-192 p . Chr.).
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Fig. 42/1. Altar închinat lui Jupiter cel prea bun şi mare, Fortunei Redux şi steagurilor
cohortei I de germani (Capidava, sec. II p. Chr.). 2. ]OM, Juna şJ Ceres Frugifera pe un
altar pus de Veturius Tertius magistei:- viei (Gălbiori/Stupina, sec. II p. Chr.).
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Fig. 43/1. Închinare zeiţei Diana din partea unui beneficiar consuiar (166-172 p. Chr.,
Nifon). 2. Placă dedicată zeilor A sclepius şi Hygeia de către Aru1aeus Pulcher centurion
al legiu nii a V-a Macedonica.
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Fig. 44/1. Triada eleusină pe un basorelief din Tomis. 2. Reprezentarea Cavalerilor
Danubieni pe relieful descoperit la Corbu de Jos (jud. Constanţa) (sec. III p. Chr.) .
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Fig. 45/1. Altar dedicat lui Liber Pater de către P. Valerius Ma crinus (Tropaeum
Traiani, sec. III p. Chr.) 2. Relief dionysiac provenit de la Histria (sec. III p. Chr.).
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Fig. 46/1. Dionysos, Pan şi un satir pe un basorelief descoperit la Urluia (sec. II p.
Chr.). 2. Monument bacchic de la Schitu (jud. Constanţa) (sec. III p. Chr.).
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Fig. 47 /1. Dionysos "conducătorul" şi însoţitorii săi pe un monument ridicat de
Aquilinus al lui Artemidoros (Tomis, sec. III p. Chr.). 2. Oenophoros cu scene dionysiace
(Greci, jud. Tulcea, sec. III p. Chr.).
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Fig. 48/1. Bază de statuie a lui H ercules cu reprezentarea a două din faptele acestuia
(Nisipari, jud. Constanţa, sec. III p. Chr.). 2. Hercules şi M ars pe un basorelief descoperit
la Târguşor (sec. III p. Chr.).
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Fig. 49. Altar votiv pus pentru închinătorii unui colegiu - sacrati dumi (Mihail
jud. Constanţa, sec. II- III p. Chr.) .

Kogălniceanu,
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Fig. 50. Statuetă de marmură închina tă "Lui Zeus (Jupiter) cel prea mare Dolichenus"
(sec. II-III p. Chr.). 2. Prinos zeiţei Syria din partea lui Sosippos al lui Callicrates (Tomis,
sec. III p. Chr.).
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Fig. 51 /1. Mithras pe relieful principal apărut în peştera Adam (corn. Târguşor) (sec. IV p.
Chr.). 2. Altar dedicat lui Cautes de M. Domi(t)i(us) Vale(n)s (Gura Canliei, jud. Constanţa)
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Fig. 52/1. Monument adresat lui Heros Dosaenos de Rufus al lui Rufus (Arsa, sec. II
p. Chr.). 2. Cavalerul Trac însoţit de alte divinităţi pe basorelieful de calcar de mari
dimensiuni descoperit la Ostrov (jud. Constanţa, sec. II-III p. Chr.).
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Fig. 53/1-2. Monum ente închinate lui Heros la Callatis şi în împrejurimi (sec.
II-III p. Chr.).
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Fig. 54. Ipostaze ale Cavalerului Trac pe monumentele descoperite la Ciobăniţa (1) şi
Gura Canliei (2) jud. Constanţa, sec. II p. Chr.
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