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PREFAŢĂ

Lucrarea de faţă este rodul unor preocupări vechi ale semnatarului acestor
rânduri. Ele îşi au originea în teza de licenţă Viaţa municipală la Ulpia Traiana
(1974) şi au continuat de atunci mereu, dar cu intermitenţă.Abia în ultimii ani,
în noile condiţii survenite, aceste preocupări au putut căpăta continuitate şi
finalizare.
Meritul principal în orientarea interesului şi efortului nostru către acest
domeniu, aparent arid dar de fapt atât de bogat, atât de fascinant, revine praf. dr.
Ioan Piso de la Universitatea clujeană. Fără stăruinţa, sfatul competent, asistenţa
binevoitoare şi totuşi critică pe care ne-a oferit-o permanent, ca şi ajutorul mate
rial cu bibliografie şi metodologie de specialitate, cercetarea de faţă ar fi fost de
neconceput. Îi suntem nesfărşit obligaţi şi recunoscători.
Pe parcursul îndelungatului nostru dialog cu problematica administraţiei
municipale romane am beneficiat adeseori de sfatul şi ajutorul a numeroşi maeştri
şi colegi de specialitate, unii trecuţi deja în lumea umbrelor. Îndreptăm un gând
pios mai întâi către aceştia din urmă, regretaţii maeştri clujeni Ion I. Russu, Nicolae
Lascu, Hadrian Daicoviciu şi Eugen Chirilă. Se cuvine a-i menţiona apoi pe cei
prezenţi, chemaţi acum să judece rezultatul efortului nostru, pe care ei înşişi 1-au
salutat şi sprijinit. Enumerăm aici specialişti de prestigiu din mai multe centre:
Bucureşti (dr. C.C. Petolescu, dr. AL Suceveanu), Iaşi (dr. S. Sanie, O. Bounegru),
Timişoara (dr. D. Benea), Alba Iulia (dr. V. Moga), Craiova (dr. G. Popilian).
Cei mai mulţi sunt, fireşte, cei din Cluj-Napoca; este vorba de cadre universitare
(dr. A. Bodor, dr. D. Protase, dr. I. Glodariu, dr. M. Bărbulescu, dr. D. Isac,Al.
Diaconescu), membri ai Institutului de Arheologie (dr. N. Gudea, dr. I. Bogdan
Cătăniciu, C. Opreanu) sau colaboratori ai muzeului (dr. St. Ferenczi, dr. I.
Mitrofan, C. Pop, D.Alicu, I. Hica, S. Cociş, A. Paki). Tuturor le adresăm alese
gânduri de mulţumire.
Cu aceleaşi sentimente se cuvine să ne amintim de specialiştii străini
care, adeseori, ne-au oferit sfat şi sprijin la nevoie. Dintre toţi se detaşează dr.
Hans Lieb (Schafthausen) şi dr. Robert Etienne (Bordeaux), frecvenţi sprijinitori
ai eforturilor noastre. Dar nu-i putem uita nici pe: dr. Regula Frei-Stolba (Berna),
dr. Marie-Christine Budischovsky (Rennes), dr. Elisabeth Bouley (Nancy), dr.
Dominique Darde (Nîmes), dr. Jean-Marie Lassere (Montpellier), dr. Leszek
9
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Mrozewicz (Poznan), dr. Harold Mattingly (Leeds), dr. Siegmar von Schnurbein
(Frankfurt), dr. Volker Wollmann (Gundelsheim), dr. Attilio Mastino (Sassari),
dr. Carmen Castillo (Pamplona), dr. Isabel Rodâ şi dr. Marcos Mayer (Barcelona).
Un rol cu totul aparte în ducerea la bun sfârşit a acestei lucrări a revenit
prof. dr. Hartmut Wolff (Passau), fără al cărui sprijin tot demersul nostru ar fi
arătat altfel. Nu este vorba numai de sfaturile competente, îndrumarea
metodologică şi ajutoarele bibliografice de neînlocuit; lui îi datorăm şi şederea
la Passau (unde am putut folosi intens Biblioteca Universitară), precum şi
posibilitatea de a lucra o vreme în minunata bibliotecă a Comisiei Romana
Germane din Frankfurt; în ambele situaţii am beneficiat de amabilitatea
excepţională a colectivului acestor instituţii.
Şi, nu în ultimul rând, trebuie spus că această cercetare nu s-ar fi putut
materializa fără susţinerea generoasă din partea Fundaţiei Soros - "Societatea
Deschisă" şi a Universităţii Central-Europene. Sprijinul financiar ce ne-a fost
acordat este crucial; datorită lui am putut completa bibliografia esenţială, acorda
timp şi energie cuvenită redactării şi prelucra rezultatele cu mijloace moderne
totul la adăpost de grijile existenţei.
Către toţi aceştia se îndreaptă acum recunoştinţa şi afecţiunea noastră.
Cluj, 30 iulie 1 994
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INT RODU CERE

A. Problema

S-a observat de mult importanţa deosebită a oraşelor, a comunelor cu
autoadministrare în societatea romană. Chiar şi în epoca Principatului, statul
roman pare o adevărată "federaţie" de asemenea mici formaţiuni autonome,
societăţi şi state distincte, aflate în diferite grade de dependenţă faţă de Roma.
Un procent mereu mai mare din asemenea comunităţi ajung a se bucura de
cetăţenia romană şi de a se integra în romanitate1• Înflorirea şi apogeul civilizaţiei
romane se împleteşte până la identificare cu înflorirea urbanismului şi vieţii
municipale de tip antic mediteranian.
Studierea cât mai completă a acestor entităţi autonome poate evidenţia
adevărata istorie socială a epocii. Compoziţia şi evoluţia societăţilor locale, gradul
de romanizare ori de păstrare a unor tradiţii proprii, instituţiile specifice - toate
acestea constituie principalele date concrete pe care se poate baza interpretarea
izvoarelor literare şi înţelegerea corectă a societăţii romane din vremea Imperiului
Timpuriu2• O asemenea investigaţie este susceptibilă de a pune în lumină nu
numai procesele istorice majore (cucerire, integrare, romanizare), ci şi specificul
fiecărei zone, particularităţile şi nivelul diferit de dezvoltare - care, toate, dau
personalitate inconfundabilă fiecărei entităţi culturale în epocă. Este suficient
pentru a aprecia necesitatea unui asemenea demers istoriografic, la scara fiecărei
provincii romane ori a fiecărei zone etno-geografice.
O cercetare de acest fel este, desigur, foarte complexă. Ea trebuie să
utilizeze până la epuizare toate categoriile de izvoare disponibile şi să "stoarcă"
toate concluziile la care poate ajunge.
Sursele cunoaşterii istorice au pondere diferită. Cele literare rămân
primordiale, dar ele reflectă puţin şi arareori specificităţile zonale ori temporale3•
1 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire2 , Oxford, 1 957, p.
1 30- 1 3 8; Rupprecht, p. 32-35, 40-4 1 , 44-46; Alfoldy 1 984, p. 92-93 ; Jacques, p. 796-80 1 ;
Jacques-Scheid, p. 1 86- 1 90, 220-25 1 .
2 R. Dutboy, Helinium. Revue consacni!e a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du
Grand-Duche de Luxembourg, Wetteren, 1 6, 1 976, 1 , p. 99- 1 0 1 .
3 Rupprecht, p.26.
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Datele arheologice pot fi importante pentru istoria comunităţilor\ dar folosirea
lor depinde de nivelul cercetărilor de teren5• Se impune, de asemenea, cunoaşterea
legislaţiei antice privitoare la problemă6• Numismatica oferă şi ea, uneori, date
importante (monetele emise de oraşe şi provincii)7• Esenţială este însă informaţia
oferită de izvoarele epigrafice.
Inscripţiile rămân documentul principal pentru cunoaşterea realităţilor lo
cale şi zonale ale societăţii romane din epoca Principatului8• Desigur, ele trebuiesc
exploatate la maximum. Cercetătorul este obligat să aibă în vedere lectura lor
corectă, datarea, atribuirea, răspândirea în spaţiul geografic, onomastica atestată,
cultele. Statutul juridic al diferitelor civitates antice şi organizarea lor administrativă
sunt cunoscute aproape exclusiv din inscripţii. Dar limbajul acestor texte este
declarativ, el transcrie propria viziune despre sine a dedicanţilor şi a păturii sociale
din care ei fac parte9• În plus, numai anumite categorii din populaţia provincială
înalţă inscripţii10• Aşa că izvorul epigrafic trebuie utilizat critic, cu discemământ11•
Utilizarea tuturor acestor posibilităţi este susceptibilă să ofere cunoaşterea
(măcar parţială) a unor domenii esenţiale ale istoriei societăţii din fiecare provincie:
numărul comunelor autonome şi întinderea teritoriului fiecăreia; statutul juridic
şi evoluţia fiecărei civitas; politica municipală a statului roman; instituţiile lo
cale; formele instituţionalizate de colaborare între civitates; aristocraţia locală
(notabilii); pătura augustalilor; categoriile sociale inferioare- în măsura în care
apar în izvoare cu organizaţii proprii 12• Eventual, cercetarea se poate adânci
până la urmărirea evoluţiei etno-demografice şi social-economice la scara întregii
provincii sau zone investigate.
4 Un exemplu în acest sens: R. Etienne, în Bulletin de l'Association Pro Aventico, Lausanne,
29, 1 985, p. 5-26; R. Etienne, I. Piso, Al. Diaconescu, Revue des etudes anciennes, Paris
Bordeaux, 92, 1 990, 3-4, p. 273-292.
5 Evident, sunt necesare săpături de mare amploare, dezveliri în suprafeţe ale unor edificii
publice şi private, cercetarea lor completă şi - mai ales - publicarea corectă a rezultatelor.
6 Rupprecht, p. 26; Jacques, p. 357, 594, 643, 66 1 .
7 E . Babelon, Les monnaies grecques. Aper�u historique, Paris, 1 921 , p . 1 3 2-1 60; R. Gobl,
Antike N umismatik, Munchen, 1 978, 1, p. 84-87; Rupprecht, p. 26.
s Rupprecht, p. 25-30.
9 Jacques, p. XXIII.
10 Jacques, p. 493 ; Piso 1 99 1 , p. 3 1 8-3 1 9 .
11
C f. supra, notele 9- 10.
1 2 Jacques-Scheid, p. 333-337.
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Aceste aspecte ale istoriei au stat de peste un secol în atenţia cercetării
de specialitate. Rezolvarea lor a cunoscut şi schimbări, depinzând mereu de
nivelul istoriografic al epocii.

B. Evoluţia cercetării

Nu avem posibilitatea de a întocmi acum un istoric cuprinzător al
cercetării vieţii municipale romane în epoca Principatului. O asemenea prezentare
ar necesita o investigaţie aparte şi ar putea constitui, ea singură, subiectul unei
cărţi solide. Încercăm acum, doar ca o introducere la lucrarea de faţă, să schiţăm
în linii foarte generale evoluţia cunoaşterii istorice a domeniului, punctând-o cu
lucrările mai importante, care au reprezentat trepte remarcabile de progres.
Precizăm că vom urmări numai contribuţiile de istorie generală a vieţii
municipale şi a clasei notabililor. Domeniile mai restrânse şi cu specific mai
pronunţat- aşa cum sunt augustalii, colegiile ori patronatele- vor avea parte de
prezentări sumare la începutul capitolelor respective. De altfel, acestea din urmă
au beneficiat fiecare de sinteze contemporane13•

Bl. Perioada "clasică"

Denumim astfel perioada istoriografică ce începe cu constituirea efectivă
a ceea ce se numeşte "ştiinţa antichităţii clasice" în sens modern 14; este vremea
apariţiei primelor sinteze ştiinţifice trainice, bazate pe critica izvoarelor, şi a editării
sistematice a acestora din urmă. Pentru antichitatea romană, procesul se deschide
cu apariţia CIL şi cu lucrările epocale ale lui Theodor Mommsen şi ale şcolii
sale. Apreciem că perioada întâia a cercetării domeniului supus acum atenţiei
13 Vezi: Duthoy; Ausbiittel; L. Harmand, Un aspect social et politique du monde romain: le
patronat sur le collectivites publiques, des origines au Bas-Empire, Paris, 1 957; A. Wallace
Hadrill (ed.), Patronage in Ancient Society ( Leicester-Nottingham Studies inAncient Society,
no. 1), London, 1 989.
14 Încercăm să traducem termenul german consacrat (dar neimpus în alte limbi şi culturi) de
"Klassische Altertumswissenschaft" ; el exprimă mai bine această sferă de cunoaştere, bazată
în egală măsură pe istorie-arheologie şi pe filologie în sens larg.
=
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noastre (viaţa municipală romană în epoca Principatului) se prelungeşte până la
sîarşitul celui de-al doilea război mondial, fiindcă perioada interbelică nu aduce
modificări esenţiale ale punctelor de vedere exprimate, nici ale metodologiei.
Seria contribuţiilor importante o deschide cartea cuprinzătoare a lui J.
Marquardt şi Th. Mommsen 15• Puţin mai târziu aveau să înceapă redactarea
marilor instrumente de lucru care sunt "Dicţionarul" francez al lui Daremberg şi
Saglio16, "Dicţionarul epigrafic" italian17 şi "Real-Encyclopădie"18 (apariţia
ultimelor două se prelungeşte până astăzi)19• Aceleiaşi perioade îi aparţine şi o
publicare completă a vechilor documente de drept roman20• Toate aceste
contribuţii au stabilit armătura indispensabilă cunoaşterii oraşelor antice în epoca
romană.
Sinteza domeniului avea să apară la 1 900, datorită lui W. Liebenam21•
Cartea lui rămâne şi astăzi esenţială, de neînlocuit.Autorul german a adunat şi
exploatat la maximum sursele literare şi juridice, dar a recurs în bună măsură şi
la inscripţii; el a izbutit să descifreze şi să reconstituie mecanismul administraţiei
municipale romane, veniturile şi cheltuielile oraşelor, funcţiile publice şi atribuţiile
fiecăreia, procedura alegerilor.
Contribuţiile care au urmat nuanţează tabloul conceput de Liebenam şi1 îmbogăţesc în multe privinţe, dar nu-l modifică în trăsăturile lui esenţiale.
Reţinem studiile excelente, rămase valabile şi astăzi, ale lui E . Kornemann22, o

15

J.

Marquardt,

Th. Mommsen, Handbuch der ri:imischen Alterthiimer, Leipzig (I-III Th.

Mommsen, Romisches Staatsrecht3 ,

1 8 8 1 -1 8 85; VII J.
16

1 8 87; IV-VI J.

Marquardt, Ri:imische Staatsverwaltung2,

Marquardt, Das Privatleben der Ri:imerl,

1 8 86).

Vezi DA.

1 7 Vezi DE.

18
Vezi RE.
1 9 Redactarea DE n-a trecut încă de litera M şi continuă şi astăzi. Seria RE a fost oficial

încheiată abia în 1 980, când s-a tipărit şi indicele celor 1 5 volume de Supplementa.
2° C. G. Bruns, Fontes iuris Romani antiqui7 (ed. O. Gradenwitz) , Leipzig, 1 909- 1 91 2, voi.

I

II.
21 W. Liebenam, Stădterverwaltung im romischen Kaiserreiche, Leipzig, 1 900.
22 E. Komemann, Zur Stadtentstehung in den ehemals keltischen und germanischen Gebieten
des Romerreiches. Ein Beitrag zum ri:imischen Stădtewesen, Giessen, 1 898; idem, RE Suppl.
1 ( 1 903), 3 00 sq.; idem, RE IV, 1 ( 1 900), 5 1 1 sq.; idem, RE IV, 2 (1 90 1 ), 1 1 74 sq.; idem, RE VI,
2 ( 1 909), 1 8 8 8 sq.; idem, RE XVI, 1 ( 1 933), 570 sq.
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r

nouă publicare a vechilor documente de drept roman23 şi o monografie asupra
cetăţeniei romane24• Toate acestea rămân instrumente utilizate curent şi de
cercetarea contemporană. Sinteza concepută de F. F. Abbott şi A. C. Johnson25
este destul de schematică, remarcabilă mai ales prin colecţia de izvoare26•
Cercetarea actuală a depăşit-o cu totul.
Opera istoriografică a acestei perioade poate fi definită drept "clasică".
Ea a desţelenit acest domeniu, a prelucrat exhaustiv izvoarele literare şi juridice,
a folosit cât i-a stat în putere inscripţiile cunoscute. Îndeosebi, ea a stabilit
adevăruri valabile, de neclintit. Îi datorăm cunoaşterea instituţiilor şi atribuţiilor
lor, a mecanismului administraţiei locale. Cărturarii acestei vremi au căutat şi au
găsit legile şi principiile generale ale acestui domeniu. Ceea ce lipsea încă, sau
era de obicei trecut cu vederea, era tocmai particularul, specificul organizării şi
evoluţiei unui oraş sau unei zone geografice. Iar tranziţia de la un regim de
obligaţii liber asumate la un sistem coercitiv, cu demnităţi şi constrângeri devenite
obligatorii, era doar observată, dar nu şi explicată. De asemenea, remarcăm
utilizarea încă sporadică a informaţiilor strict arheologice pentru problema
cercetată.

B2. Perioada "modernă"

Încercăm să definim astfel epoca istoriografică ce cuprinde perioada
postbelică. Nu suntem în măsură să decidem acum dacă este vorba de o perioadă
unitară sau nu, ne lipseşte încă o perspectivă suficientă. Există totuşi câteva
caracteristici proprii, pe care vom încerca să le schiţăm.
Prima o constituie, incontestabil, creşterea uriaşă a informaţiei disponibile.
S-au înmulţit considerabil inscripţiile cunoscute, ceea ce face mereu necesare

23 S. Riccobono, V. Arangio Ruiz, Fontes iuris Romani anteiustiniani, Florentiac,

1 940- 1 943,

voi.

1-11.
24 A. N . Sherwin-White, The Roman C itizenship, Oxford, 1 93 9.
25 F. F. Abbott, A. C. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton,

""

1 926.

26 Ibidem, p.

249-587.
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noi corpora - întocmite, de regulă, la scară naţională27• Dar şi izvoarele juridice
s-au îmbogăţit simţitor. Recenta descoperire a unei noi legi municipale în
Hispania28 a impulsionat enorm cercetarea domeniului29• Îndeosebi a progresat
însă arheologia aşezărilor urbane, centre de civitates30•
O alta ar fi adâncirea considerabilă a analizei ştiinţifice pe domenii limitate
care privesc istoria oraşelor romane provinciale. Aproape în fiecare compartiment
al cercetării s-au adus progrese remarcabile, care duc interpretarea istorică într-

27 Afară de o serie de volume mai vechi pentru Africa romană, se află în prezent în lucru serii
cu inscripţiile din Hispania, Gallia, Germania, Britannia. S-a încheiat de curând editarea
modernă a inscripţiilor romane din Ungaria şi a puţinelor descoperiri din Slovacia actuală.
Continuă eforturile pentru republicarea celor din România, Bulgaria şi ţările fostei lugoshwii.
Cf. Fr. Berard, D. Feissel, P. Petitmengin, M. Seve (et alii), Guide le l'epigraphiste2, Paris,

1989,

p.

79-82, 83-90, 1 00-1 08, 1 1 5- 1 24.
76, 1 986, p. 147-243 .

2x J. Gonzalez, JRS

29 Bibliografia este enormă şi ea creşte mereu. Cităm doar câteva titluri mai importante, ca
exemplificare: T. Gimenez-Candcla, Revue internationale des droits de 1 'Antiquite, Paris,

30,
125 sq.; A. d'Ors, La Ley Flavia municipal (texto y comentario), Roma, 1 986; G.
Hanard, Revue internationale des droits de l 'Antiquite, Paris, 34, 1 987, p. 1 73 sq.; A. d'Ors, J .
d'Ors, Lex Imitana (Texto bilingue), Santiago de Compostella, 1 98 8 ; H . Galsterer, JRS 78,
1 988, p. 78-90; J . Gonzalez, J . Arce (ed.), Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1 988; W .
Simshăuser, Revue historique de droitfranc;ais et etranger, Paris, 67, 1 988, 4, p. 6 1 9-650; J .
Gonzalez (ed.), Estudios sobre Urso, Colonia Iulia Genetiva, Sevilla, 1 989; G . Luraschi,
Studia et documenta historiae et iuris, Roma, 55, 1 989, p. 3 86 sq.; J. Roset, Labeo. Rassegna
di diritto romana, Napoli, 35, 1 989, p . 92 sq.; J . Gonzalez Femandez, Bronces juridicos
romanos de Andalucia, Sevilla, 1 990.
30 J. S. Wacher (ed.), The Civitas Capitals of Roman Britain, Leicester, 1 966; idem, Towns in
Roman Britain, London, 1 972; H. v. Petrikovits, în H. J ahnkuhn, R. Schntzeichel, F. Schwind
1 983,

p.

(Hrsg.), Das Dorf der Eisenzeit und des friihcn Mittelalters. Siedlungsform- wirtschaftliche
Funktion - soziale Struktur, Gottingen,

1 977,

p.

86

sq.; K. Branigan (ed.), Rome and the

Brigantes. The Impact of Rome on Northem England, Sheffield,

1 980; Crickmore; Crickmore
1 984; Les villes de la Gaule Belgique au Haut-Empire (= Revue archeologique de la Picardie,
no. 3-4 ) , Amiens, 1 984; Sommer 1 984; Les enceintes augusteennes dans !'Occident romain
( Ecole Antique de Nîmes. Bulletin annuel, NS, no. 1 8 ) , Nîmes, 1987; E. Frezouls (ed.), Les
villes antiques de la France, Strasbourg, 1988, I-II; Sommer; C. S. Sommer, în D. Planck
=

(Hrsg.), Archăologie in Wiirttemberg. Ergebnisse und Perspektiven archăologischer Forschung
von der Alfsteinerzeit bis zur Neuzeit, Stuttgart,
The "Small Towns" of Roman Britain, London,

1 988, p. 2 8 1 -3 1 0;
1 990.
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B. C. Bumham, J . Wacher,

o nouă etapă. Aşa stau lucrurile cu: delimitarea teritorială a diferitelor civitates31 ;
statutul lor juridic32 ; instituţiile locale33; cultul imperial şi instituţiile l a scara pro
vincială34. Pe aceste baze, în diferite stadii ale evoluţiei cercetării, s-au şi oferit
sinteze parţiale de istorie a politicii municipale romane - lucrări novatoare în
domeniu, care au deschis perspective vaste unei noi istorii a societăţilor

31 Ch. B. Riiger, Germania Inferior. Untersuchungen zurTerritorial- und Yerwaltungsgeschichte
Niedergemaniens in der Prinzipatzeit, Koln-Graz,

1 968, p. 53-82; R. Chevallier, ANRW II/1,
1 974, p. 762-764; P.-A. Fevrier, Ph. Leveau, V illes et campagnes dans l'Empire Romain, Aix
en-Provence, 1 982; M. Clavel-Leveque (ed.), Cadastres et espace rural. Aproches et realites
antiques, Paris, 1983; M . Pani (ed.), Epigrafia e territorio. Politica e societa, Bari, 1 983; E. S.
Cleary, Extra-mural Areas of Romano-British Towns, Oxford, BAR Brit. Ser. 1 69, 1 987; G .
Gottlieb (Hrsg.), Raumordnung i m Romischen Reich. Zur regionalen Gliederung in den
gallischen Provinzen, in Rătien, Noricum und Pannonien, Munchen,

1 989;

M. A. Levi, La

c ittâ antica. Morfologia e biografia dell'aggregazione urbana nell'antichitâ, Roma,

1 989;

Wolff, în H . Herzig, R. Frei-Stolba (Hrsg.), Labor omnibus unus. Gerold Walser

zum

Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schiilem, Stuttgart,
La citta neli'Italia Settentrionale in eta romana, Roma,

1 990; J.

C ity and Country in the Ancient World, London - New York,

32

B . Galsterer-Kroll,

d

ES 9, 1 972,

p.

44- 145; 1

1 98 9,

p.

H.

70.
257-273 ;

Rich, A . Wallace-Hadrill (ed.),

1 99 1 .

d iritti locali nelle province romane con

particolare riguar o alle condizioni giuridiche del suolo, Roma,

1 974; F. V ittinghoff, în
Atti dei Convegni dell'Accademia Nazionale
dei Lincei, 23 ) , Roma, 1 976, p. 73 sq.; J . Wilmanns, ES 1 2, 198 1 , p. 1 - 1 82; F. V ittinghoff
(Hrsg.), Stadt und Herrschaft. Romische Kaiserzeit und hohes Mittelalter, Miinchen, 1 982;
Les villes de Lusitanie romaine. Hierarchies et territoires, Paris, 1 990.
33 A. Degrassi, Scritti vari d i antichitâ, Roma, 1 962, 1, p. 99- 1 92; B. H. Warmington, PBSR 22,
1 954, p. 3 9-55; T. Kotula, Les curies municipales en Afrique romaine, Wroclaw, 1 968; M. S.
Bassignano, Il flaminato nelle province romane dell'Africa, Roma, 1 974; Ladage; E. Buchi,
Epigraphica 46, 1 984, p. 65-89; J . F. Rodriguez-Neila, Gerion, Madrid, 4, 1 986, p. 6 1 -99; M .
Mayer, 1 . Roda, în C . Castillo (ed.), Novedades de Epigrafia Juridica Romana e n e l ultimo
decenio, Pamplona, 1 989, p. 77-89; G. Menella, ibidem, p. 3 77-3 90; N. Mackie, Local
Administration in Roman Spain A.D. 1 4-2 1 2, Oxford, BAR lnt. Ser. 1 72, 1 983; L . A . Curchin,
The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto, 1 990.
Convegno intemazionale: Renania Romana (=

34

J. Deininger, Die Provinziallandtage cler romischen Kaiserzeit von Augustus bis zum

Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr., Munchen - Berlin,

1 92- 1 94;

1 965;

Jacques-Scheid, p .

125,

D. F ishwick, T h e Imperial Cult i n the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the

Westem Provinces of the Roman Empire, Leiden - New York - Koebenhavn - Koln,

1/1-2 -

11/1 - 1 , 1 987- 1 992.
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provinciale35• Nu trebiue să neglijăm câteva monografii exemplare de oraşe şi
provincii romane36• Un alt capitol îl constituie noua etapă în înţelegerea cetăţeniei
romane şi a dreptului latin în provincii, viziunea mult mai nuanţată asupra
chestiunii acesteia37• Legată de ea este vasta problematică a aristocraţiei
municipale, studiul detaliat al notabililor locali şi provincialP8, elementul cel
mai susceptibil de a oglindi specificul local şi zonal al societăţii romane din
vremea Imperiului Timpuriu.
În sf'arşit, un aspect care nu trebuie ignorat este receptarea relativ întârziată
a progreselor parţiale în lucrările cu intenţii de sinteză; de regulă, acestea din
urmă, deşi mult îmbogăţite în detaliu, au rămas tributare viziunii tradiţionale
asupra problemeP9• Abia recent de tot s-au înregistrat progrese decisive în
conturarea unei noi explicaţii de ansamblu a fenomenului municipal în societatea
romană a Principatului40•
Fără îndoială, progresul reprezentat de aceste din urmă contribuţii este
decisiv. El marchează o etapă categoric nouă în studierea municipalităţilor romane
şi, implicit, a societăţii provinciale în ansamblu. Caracteristicile sintezelor celor
mai recente pot fi rezumate astfel: folosirea intensivă a tuturor categoriilor de
izvoare (inclusiv cele arheologice); viziune nuanţată asupra fenomenelor societăţii
municipale, cu evidenţierea particularităţilor şi diferenţelor specifice; conturarea
unui model articulat şi credibil al evoluţiei sistemului.
35 F. Grelle, L'autonomia c ittadina fra Traiano e ;'..driano, Napoli,

1 972; J . Gascou,

La politique

municipale de 1 'Empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan ă Septime Severe, Rome,

1 972.

36 G. AlfOldy, Bevolk:erung und Gesellschaft der romischen Provinz Dalmatien, Budapest,

1 965;

S. S. Frere, Britannia, London,

Noricum, London- Boston,

1 974;

1 968;

J. J. Wilkes, Dalmatia, London,

Provinz Moesia Superior, Budapest - Amsterdam,
London- Boston,

1 974;

1 969; G . Alfoldy,

A. M6csy, Gesellschaft und Romanisation in der romischen

1 970;

idem, Pannonia and Upper Moesia,

R. C. Knapp, Roman C6rdoba, Berkeley - Los Ange1es- London,

1 983; Ph. Leveau, Caesarea de Mauretanie. Une viile romaine et ses campagnes, Rome, 1 984;
1 964.
37 Cf. infra, capitolul 1, notele 605-606.
38 Rupprecht; Mrozewicz 1 989; L. A. Curchin, loc. cit.
39 D. Norr, lmperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit, Munchen, 1 966; W. Langhammer,

E. Swoboda, Camuntum\ Graz - Koln,

Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones,

1 973; M . Clavel-Leveque, P. Leveque, Villes et structures urbaines dans 1 'Occident
1 984; T. Lorenz, Romische Stădte, Darmstadt, 1 987.
1 984 ş i 1 986; J acques; J acques-Scheid (passim).

Wiesbaden,

romain, Paris,
4 0 AlfOldy
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După opinia noastră, noua etapă în care se află astăzi cercetarea acestor
realităţi îşi află originea în trei surse diferite. Nu ne referim acum la progresele
acumulării de informaţii, ci exclusiv la metoda şi viziunea de prelucrare a lor
pentru scopul enunţat.
Prima o constituie cercetările novatoare de politică municipală şi istorie
socială ale lui Friedrich Vittinghoff1• Meritul esenţial al marelui savant german
este că a evidenţiat particularităţile zonale şi temporale, a oferit interpretări calitativ
superioare şi a stabilit criterii metodologice; nu mai puţin, că a format o adevărată
şcoală, ai cărei reprezentanţi îi continuă astăzi eforturile42•
Independent la origine de acest curent, dar în strânsă relaţie cu acesta,
s-a dezvoltat o nouă viziune asupra compoziţiei şi evoluţiei societăţii romane, în
care criza generală din secolul III şi tranziţia la alte structuri aflau o rezolvare
corespunzătoare şi temeinic documentată. Este vorba aici de opera excepţională
a lui Geza Alfâldy43•
În sfârşit, trebuie să avem în vedere o exploatare net superioară a
izvoarelor epigrafice şi juridice în strânsă corelaţie, dar şi o critică pertinentă a
lor; ea a condus la o viziune organică asupra evoluţiei sistemului municipal
roman, în care aparentele rupturi şi distorsiuni se integrează firesc unei evoluţii
explicabile - iar relaţia cprectă între continuitate şi schimbare apare în lumină.
Este ceea ce a întreprins regretatul Fran�ois Jacques44•
Toate aceste contribuţii n-ar fi fost posibile fără acumulările cantitative
şi detalierile nuanţate schiţate sumar mai sus. Dar este meritul incontestabil al
acestor mari personalităţi ştiinţifice că au ştiut să le utilizeze într-o manieră mult
superioară, oferind o nouă istorie a societăţii locale din epoca romană. Prin op41 F. Vittinghoff, Romische Kolonisation und Biirgerrechtspolitik unter Caesar undAugustus,
Mainz - Wiesbaden, 1 952; idem, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Romanistische Abteilung,
Berlin, 68, 1 95 1, p. 435 sq.; idem, în M. Clauss, W. Haamagel, K. Raddatz (Hrsg.), Studien zur
europăischen Vor- und Friihgeschichte, Neumiinster, 1 968, p. 1 32-142; idem, ANRW 11/6,
1 977, p. 7-5 1 .
42 H . Galsterer, Untersuchungen zu den Stădtewesen auf der iberischen Halbinse1, Madrid,
1 97 1 ; B. Galsterer-Kroll, loc. cit.; H. Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis
40 I, Koln, 1 976; idem, în W. Eck, H. Galsterer, H. Wolff (Hrsg.), Studien zur antiken
Sozia1geschichte, Koln - Wien, 1 980, p. 229-255; W. Eck, Die staatliche Organisation Italiens
in der hohen Kaiserzeit, Munchen, 1 979.
43 În principal, Alfoldy 1 984 şi 1 986.
44 Cf. Jacques şi Jacques-Scheid.
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era lor îndeosebi, şi a colaboratorilor lor celor mai apropiaţi, cercetarea
contemporană a domeniului depăşeşte net viziunea tradiţională şi capătă alura
specifică sfârşitului de secol XX.

C. Cazul Daciei romane

Dacia, singura provincie transdanubiană a Imperiului Roman, a cunoscut
fenomenul urbanizării de tip roman45• Putem afirma cu toată certitudinea că în
Dacia au existat cel puţin 1 1 aşezări de statut municipal superior; ele pot fi plasate
pe hartă, iar numele lor uzual dinAntichitate este cunoscut46•
Nivelul de cercetare al acestor aşezări este însă foarte diferit47 şi, aşa cum
se va vedea mai departe, rămâne oricum nesatisfăcător. Monografiile care le-au
fost consacrate sunt fie învechite, fie prea sumare48• Majoritatea cercetărilor
arheologice n-au fost încă publicate. Şi mai necorespunzătoare este starea cercetării
teritoriului arondat fiecărei municipalităţi; lucrul acesta apare cel mai bine în lumină
dacă ne gândim la numărul redus de villae rusticae semnalate până acum49•
Aşa că sintezele de istorie a Daciei romane, deşi în evident progres de la
o generaţie la alta50, lasă nerezolvate problemele esenţiale ale istoriei municipale.
Cel mai mult au fost cercetate deocamdată izvoarele epigraftce. Dacia
este o provincie bogată în inscripţii51, iar cele privitoare la viaţa municipală sunt
45 C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1 972, p. 1 5 3 - 1 60; H.
Daicoviciu, Apulum 1 3 , 1 975, p. 85-94; R. Florescu, Sargetia 1 8- 1 9, 1 984-1 985 , p. 1 1 0- 1 67;
idem, RRH 24, 1 985, 1 -2, p. 7-28.
46 lbidem.
47 R. Ardevan, ActaMN 2 1 , 1 984, p. 97.
48 Cf. infra, capitolul 1, B.
49 Cunoştinţele din Dacia sunt adunate la: 1. Mitrofan, ActaMN 1 0, 1 973, p . 1 27-1 50 şi 1 1 ,
1 974, p. 4 1 -59; G. Popilian, ArhOlt 6, 1 989, p. 54-63. Pentru comparaţie, vezi cele peste 80
de semnalări din micul spaţiu al podişului elveţian (K. Roth-Rubi, în H. Bender, H. Wolff
(Hrsg.), Lădliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des romiscben
Reicbes, Passau, 1 994, sub tipar).
50 P. Kirăly, Dacia provinciaAugusti, Nagybecskerek, 1-11, 1 893- 1 8 94; V. Christescu, Viaţa
�onomică în Dacia romană, Piteşti, 1 929; idem, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti,
1 937 ; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l' Antiquite, Bucarest, 1 94 5 ; OR4; Istoria
României, Bucureşti, 1, 1 960, p. 447-459; Macrea.
5 1 IDR I, p. 3 3 sq.

20

https://biblioteca-digitala.ro

simţitor mai multe decât în majoritatea provinciilor învecinate52• În cea mai mare
parte, inscripţiile din Dacia romană au fost republicate în culegeri moderne,
accesibile53, iar o cronică anuală pune operativ la dispoziţia cercetării noile
apariţii54• Aceste monumente rămân, aşa cum s-a mai subliniat, principala sursă
de cunoaştere a societăţii şi administraţiei locale din provincie. Este drept că
sunt foarte inegal repartizate geografic; practic, ele se concentrează în jurul marilor
aşezări, iar pentru arii vaste nu avem aproape deloc inscripţii55•
Dar şi folosirea acestor izvoare este deficitară. Studiile existente până azi
sunt, în cel mai bun caz, parţiale56• Nu s-a realizat nici studierea completă a vreuneia
din componentele administraţiei municipale57• Cercetările asupra onomasticii şi
populaţiei sunt încă limitate58, un onomasticon complet al provinciei lipseşte şi
astăzi59• S-a făcut încă foarte puţin pentru istoria socială a Dac iei romane60•
În consecinţă, putem aprecia stadiul actual al cercetării ca nesatisfăcător.
El corespunde unei situaţii mai generale a istoriei Daciei romane, simţitor rămasă
în urmă faţă de cea a altor provincii europene ale Imperiului61• Pentru istoria
municipală a provinciei carpatice este semnificativ faptul că încă nu se poate
preciza divizarea teritoriului ei în civitates, lucru făcut deja chiar şi pentru
provinciile învecinate62•
Cercetarea noastră trebuie să plece de la aceste realităţi, care îi stabilesc
obiectivele şi mijloacele disponibile.

52 Mrozewicz 1 9 89, p. 1 1 0- 137.
53 Culegerea românească IDR şi volumul Dobo4•
54 Acţiune începută de C. C. Petolescu în SCIVA 32, 1 9 8 1 , 4, p. 593 sq. şi continuată de atunci
cu regularitate (ultima apărută: SCIVA 43, 1 992, 4, p. 44 1-445).
55 Cf. J . Winkler, SCIVA 25, 1 974, 4, p. 497-5 1 5 .
56 Cf. infra, capitolul 1 , B. Lucrările lui N . Branga (Aspecte ş i permanenţe traco-romane,
Timişoara, 1 978; Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1 980; Italicii şi veteranii în Dacia,
Timişoara, 1 986) au grave deficienţe de metodă şi nu răspund scopului declarat.
57 Anumite încercări la R. Ardevan: ActaMN 2 1 , 1 984, p. 95- 1 10; Sargetia 20, 1 986- 1 987, p.
1 27- 1 32; ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 43 7-442; AJJACluj 29, 1 989, p. 3 52-359.
58 Cf. infra, capitolul III.
58 Ibidem.
60 Cf. Piso 1 99 1 , passim.
6 1 Cf. supra, nota 36.
62 A. M6csy, op. cit., p. 53-79, 1 1 2- 1 1 9, 1 25- 1 3 1 , 1 34- 1 47, 2 1 3-227; L. Mrozewicz, Rozw6j
ustroju municypalnego a postepy romanizacji w Mezji Dolnej, Poznan, 1982, p. 57-89 şi
hărţile 1-11.
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D. Obiectivul şi metoda

Scopul efortului nostru este cunoaşterea cât mai completă a oraşelor daco
romane, a instituţiilor şi societăţii lor. Odată defmit acesta, se precizează limitele
spaţiale şi temporale ale interesului nostru. Spaţiul de avut în vedere este, evi
dent, numai Dacia romană, adică numai teritoriile nord-dunărene ale Imperiului.
Intervalul de timp este cel al existenţei provinciei; în consecinţă, nu ne vom
preocupa de specificul vieţii orăşeneşti în secolul I p.Ch., nici de realităţile
municipale ale epocii Dominatului.
A trebuit să începem, firesc, cu adunarea izvoarelor epigrafice disponibile
tratarea
lor critică. Ele se regăsesc în "Repertoriul materialului epigrafic" anexat
şi
la sfârşitul lucrării, repertoriu prevăzut cu un indice şi tabele de concordanţe.
Citarea inscripţiilor se va face, pe parcursul textului nostru, cu numărul din
repertoriu precedat de sigla R.
Datele oferite de inscripţii au fost apoi corelate cu informaţiile arheologice
existente, plasate pe cât posibil în cadru geografic. Pe această cale s-a urmărit
precizarea numărului şi întinderii teritoriale a acelor civitates care po{ fi sesizate
în Dacia romană. Strâns legată de această problemă este evoluţia lor în timp,
deci istoria generală a autonomiilor comunale din provincia carpatică.
O a doua problemă o constituie statutul juridic al acestor comunităţi şi
evoluţia lui. Împreună cu concluziile obiectivului precedent, această cercetare
permite sesizarea unei politici municipale a statului roman în Dacia.
Investigaţia noastră se adânceşte apoi asupra fiecărui oraş. Mai întâi ne-a
reţinut atenţia organizarea administrativă a fiecăruia, instituţiile municipale,
specificul lor. Urmează studierea clasei politice locale, notabilii (decuriones). La
acest palier, aşa cum ne arată experienţa din alte provincii, orice generalizare pripită
şi orice idee preconcepută trebuie exclusă. Cercetarea acestei problematici se
bazează aproape exclusiv pe izvoarele epigrafice. Datele oferite de acestea pot fi
eventual prelucrate cantitativ63• Însă caracterul punctual al cunoaşterii şi hazardul
descoperirilor epigrafice nu îndeamnă deloc la o absolutizare a statisticii,
dirnpotrivă64•

f� C f. Piso 1 99 1 , p. 3 1 82 1 .
"' Vezi H . Wolff, în W. Eck, H . Galsterer, H . Wolff (Hrsg.), Studien zur antiken Sozialgeschichte,
Ki:iln - V·/ien, 1 980, p. 250-255.

22

https://biblioteca-digitala.ro

Aceleaşi izvoare şi aceleaşi comandamente metodologice sunt valabile
şi pentru investigarea păturilor sociale inferioare decurionilor, dar care sunt
prezente în oraşe cu instituţii proprii (augustales şi feluritele collegia).
În sfârşit, o altă problemă o constituie relaţiile dintre diferitele
municipalităţi ori legăturile lor la un nivel superior. Fenomenele acestea com
portă două manifestări distincte: patronatul municipal şi forma instituţionalizată
de cooperare între civitates (adică concilium provinciae). Din nou, efortul nostru
se poate baza aproape exclusiv pe inscripţii.
Rezultatele tuturor acestor anchete trebuie să conducă la câteva concluzii,
asupra mai multor probleme de fond. Cele principale ar fi: amploarea şi specificul
fenomenului municipal daco-roman; nivelul de integrare în romanitate;
caracteristicile păturilor sociale privilegiate - oglindă a caracteristicilor societăţii
provinciale; criza şi sfârşitul oraşelor daco-romane.
Cu aceste obiective, cercetarea de faţă încearcă să cuprindă o sferă largă
de probleme ale istoriei sociale şi instituţionale. Ea este prima de acest fel pentru
Dacia romană. Nici în alte provincii nu i-am putut găsi analogii mulţumitoare;
lucrările cunoscute nouă sunt fie părţi din monografii mai ample65, fie tratări
doar ale unor aspecte din cele vizate de noi66•
*

Cea mai dificilă problemă a constituit-o însă procurarea bibliografiei de
specialitate. Ea este foarte vastă şi foarte dispersată; mai mult, volumul ei creşte
mereu - în ultimele decenii asistăm la o adevărată "explozie" şi în acest domeniu.
Suntem perfect conştienţi că n-am izbutit să o stăpânim; am putea întocmi o listă
lungă cu contribuţii ştiinţifice importante care ne-au rămas inaccesibile. Totuşi,
sperăm că am reuşit să utilizăm măcar lucrările absolut necesare, aşa încât spiritul
demersului nostru ştiinţific să fie corect. Am căutat să selectăm din bibliografia
accesibilă analogiile potrivite specificului Daciei - adică în primul rând cele
referitoare la provinciile de pe limesul european, care se apropie de Dacia prin
structură socială, prezenţa armatei şi nivel de civilizaţie.

65

66

Cf.

supra, nota 36 (monografiile provinciale).
De exemplu, Mrozewicz 1 989 sau J. Gascou, loc. cit.
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Ca în toate provinciile romane, materialul epigrafic din Dacia se referă
la persoane şi cazuri concrete. El nu aduce precizări general valabile despre
specificul şi funcţionarea instituţiilor. De aceea, am exclus tratările teoretice de
acest fel din textul nostru, odată ce ele ar fi fost simple compilaţii. Lămuriri mai
largi am consemnat doar în cazurile în care cercetarea cea mai recentă a adus noi
puncte de vedere, contrare viziunii tradiţionale67•
Tot aşa, nu am aprofundat onomastica notabililor şi a membrilor diferitelor
asociaţii. Ne-am limitat să disociem numele greceşti sau de altă obârşie de cele
romane, iar în cadrul acestora din urmă am evidenţiat numele "noilor cetăţeni"68•
Este, sperăm, suficient pentru problemele social-instituţionale urmărite acum.
Nici cultele şi divinităţile atestate nu ne-au preocupat decât în măsura în care
servesc scopului limitat al cercetării de faţă.
O ultimă constatare: cercetarea prezentă şi concluziile la care ea poate
ajunge nu rezolvă complet problema. Noi eforturi şi recursul la o informaţie
bibliografică mai amplă rămân, oricum, necesare. Lucrarea noastră reprezintă
doar un stadiu momentan al cercetării, care poate fi oricând completat şi chiar
depăşit.
Atât cât am putut, ne-am străduit ca cercetarea noastră să se apropie de
nivelul european contemporan; printre altele, numai o asemenea tratare a istoriei
daca-romane va permite comparaţii edificatoare cu realităţile din alte provincii.
Şi tot numai aşa va putea fi integrată istoria Daciei romane în procesul european
căruia i-a aparţinut.
Sperăm că demersul nostru se va dovedi util istoriografiei de specialitate.
Mai mult decât rezolvarea unor probleme, am dori ca el să permită punerea unor
probleme noi şi să deschidă perspective mai bune pentru cunoaşterea în detaliu
a Daci ei romane.

67 Cum a fost cazul cu augustalii (cf. infra, capitolul IV, A).
68 Cf. M. Hainzmann, Tyche 2, 1 987, p. 29-39. Fenomene similare nu apar în Dacia; noi am
socotit "noi cetăţeni" pe purtătorii de gentilicii imperiale începând cu Ulpius, deci pe urmaşii
unor oameni deveniţi cives Romani după cucerirea Daciei.
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CAPITOLUL 1

CIVITAT ES ŞI T ERRITORIA

A. Consideraţii preliminare

Pentru a studia situaţia aşezărilor urbane din Dacia romană ne pare
necesară o revedere a cunoştinţelor câştigate până în prezent asupra evoluţiei
generale a provinciei.
Teritoriile dacice cucerite de Traian au fost împărţite între noua provincie
Dacia (Banatul, Oltenia de vest, Transilvania) şi Moesia Inferior (restul Olteniei,
. Muntenia, Transilvania de sud-est, Moldova de sud)1• Împăratul cuceritor a
întemeiat în Dacia un singur oraş, colonia Sarmizegetusa2, dar a întreprins o
amplă colonizare cu supuşi ai ImperiuluP. Urme ale acestei colonizări intense
iniţiale se pot pune în evidenţă4; în orice caz, la 1 1 8 p.Ch. împăratului Hadrian îi
venea greu să părăsească Dacia lăsând numeroşi cetăţeni romani în mâinile
barbarilorS.
Încă din 1 1 8 p.Ch. Hadrian procedează la o reorganizare a teritoriilor
nord-dunărene. Anumite zone vor fi abandonate (Moldova de sud, Muntenia
orientală şi centrală, poate şi alte teritorii), dar vor rămâne strict supravegheate
de Imperiu. Ce a mai rămas în stăpânire romană din fostele posesiuni
transdanubiene ale Moesiei Inferior va forma o nouă provincie, Dacia Inferior;

1 C. C. Petolescu, SCIV 22, 1 9 7 1 , 2, p. 4 1 2-4 1 8; idem, R/ 32, 1 979, 2, p. 259-263 ; Piso 1 993,
p. 4-7 .
2 Macrea, p. 32-33; H. Daicoviciu, Apulum 1 3 , 1 975, p. 88.
3 Macrea, p. 4 1 , 251-253; Piso 1 993, p. 4-5 .
4 În zona minieră din Munţii Apuseni minerii iliri trebuiau să fi venit curând după cucerire
(Macrea, p. 298-3 0 1 ; Noeske, p. 351-3 17). Pentru situaţia de pe valea Târnavelor cf. 1. Mitrofan,
ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 99-100, 1 07-109 şi Dacia 34, 1 990, p. 1 3 8 ; în sudul Transilvaniei, v. 1.
Glodariu, ActaMN 1 4, 1 977, p. 1 07; pentru Napoca, aceeaşi situaţie pusă în evidenţă de
cercetările recente de pe str. V. Deleu, lângă liceul de muzică (săpături S.Cociş 1 992- 1 993,
inedite; informaţie verbală din partea autorului, căruia îi mulţumim şi cu această ocazie).
5 Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, VIII, 6, 2; 1. 1. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în
lumina diplomei militare din anul 1 23, Bucureşti, 1 973, p. 4 1 -45.
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ea a cuprins în principal valea Oltului6• Teritoriul din nordul Transilvaniei
intracarpatice, până pe cursul râurilor Mureş şi Arieş, a constituit o nouă provincie,
Dacia Porolissensis7• Restul teritoriului dacic (Transilvania centrală şi Banatul)
devenea provincia Dacia Superior8• Această împărţire teritorială nu pare să se
mai fi schimbat; singura modificare, introdusă de Marcus Aurelius la 1 69 p.
Ch., va fi instituirea unui comandament unificat pentru cele trei provincii dacice
(tres Daciae), care vor forma de-acum înainte o unitate administrativă sub
conducerea unui singur guvernator9•
Datele arheologice susţin apartenenţa întregului Banat la provincia
Dacia10• De asemenea, informaţiile epigrafice dovedesc că vestul Olteniei, cu
Drobeta şi cu castrul de la Bumbeşti, au aparţinut Daciei Superior11• Nu se ştie
exact unde se plasa frontiera între Dacia Superior şi Dacia Inferior pe Dunăre;
înclinăm însă spre atribuirea aşezărilor din aval de Pristol (respectiv Dorticum la
sud de Dunăre) provinciei Dacia Inferior12• În aceeaşi situaţie trebuie să fi fost şi
aşezările de pe Jiul mijlociu, dintre Ţânţăreni şi Craiova13• Cât despre spaţiul
cuprins între Olt şi aşa-zisul limes transalutanus14, suntem de părere că el trebuie

6 C . C. Petolescu, SCIV 22, 1 9 7 1 , 3, p. 4 1 8-422; I. Piso, D. Benea, ZPE 56, 1 984, p. 272-275;
Piso 1 993, p. 34-36.
7 I. Piso, in E. Weber, G. Dobesch (Hrsg. ), Romiscbe Geschichte, Altertumskunde und
Epigraphik. Festschrift ftir Artur Betz zur Yollendung seines 80. Lebensjahres, Wien, 1 985, p.
47 1-478; Piso 1993, p. 34.
8 Piso 1 993, p. 34-36; C. C. Petolescu, RJ, 32, 1 979, 2, p. 261 -269.
9 Ibidem, p. 272-273 ; idem SCIV 22, 1 9 7 1 , 3, p. 422; idem, StC/ 24, 1 9 86, p.1 3 6- 1 3 8; idem,
in AL Fol (ed.), Actes du IX-e Congres international d'epigraphie grecque et latine 1 (= Terra
Antiqua Balcanica II), Sofia, 1 987, p. 265-267; Piso 1 993, p. 85-86, acceptă totuşi unele
modificări teritoriale, care ar explica schimbarea numelui provinciilor.
1 0 N . Gudea, I. Moţu, Banatica 7, 1 983, p. 1 72- 175.
11 I. Piso, D. Benea, op.cit., p. 290-29 1 .
12 Raţionamentul nostru se bazează exclusiv pe raritatea urmelor romane intre linia Pristol
Craiova (la sud) şi teritoriul din jurul axei Tumu Severin-Târgu Jiu (la nord). Pe Dunăre, totuşi,
aşezările sunt ceva mai grupate (vezi fig.l-2). Alte păreri susţin păstrarea vechii frontiere dintre
Dacia şi Moesia Inferior, cum fusese stabilită la cucerire (Piso 1 993, p. 3 6).
13 Grupul respectiv de locuiri are legături mai lesnicioase cu Jiul inferior şi cu bazinul Oltului
decât cu Oltenia de nord-vest.
14 Observaţia corectă a Ioanei Bogdan Cătăniciu (ActaMN 2 1 , 1 984, p. 1 3 3 - 1 3 465 ) referitoare
la funcţionarea concomitentă a celor două linii de fortificaţii, cea "alutană" şi cea
"transalutană", care alcătuiau împreună un sector de limes.
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să fi existat chiar de la reorganizarea operată de Hadrian15, chiar dacă fortificaţiile
transalutane au fost înălţate abia ulterior16; situaţia de pe valea Oltului transilvan17
întăreşte această opinie. Credem că e vorba de o zonă de siguranţă, nepopulată
sau slab populată, menită să protejeze frontiera Daciei Inferior încă de la
constituirea ei.
Se ştie că în vremea lui Traian au staţionat în provincia Dacia cel puţin
două legiuni18, ca şi numeroase trupe auxiliare. După 1 1 8 p.Ch. rămâne la nordul
Dunării o singură legiune, la Apulum19, în timp ce Dacia Inferior şi Dacia
Porolissensis nu mai dispun decât de trupe auxiliare20• După 1 69 - 1 70 p.Ch. se
instalează la Potaissa o a doua legiune21 • Dispoziţia generală a trupelor romane
la nordul Dunării este în linii mari cunoscută22• De asemenea, s-a stabilit că zona
minieră din Munţii Apuseni forma un district aparte şi se afla sub autoritatea
unui procurator imperiaF3•
Pentru istoria municipalităţilor daco-romane trebuie ţinută seama de
toate datele oferite de organizarea administrativă şi militară a provinciei. Un
element esenţial este faptul că teritoriul unei civitas cu autoadministrare nu se
putea extinde în două provincii diferite24•
Mărimea, calitatea, gruparea în spaţiu şi cronologia vestigiilor arheologice
păstrate au şi ele o mare importanţă în precizarea istoriei oraşelor romane. Vom
încerca să folosim datele disponibile, începând cu aşezările urbane cunoscute ca
atare. Şi aici se impune o constatare metodologică. Cum cercetările arheologice
1 5 1. Bogdan Cătăniciu, IMCD, p. 5 1 -58; eadem, ActaMN2 1 , 1 984, p. 1 3 4 sq.; C. C. Petolescu,
SCIV 22, 1 97 1 , 3 , p. 420; Piso 1 993, p. 36.
1 6 1. Bogdan Cătăniciu, IMCD, p. 56-57; eadem, ActaMN 2 1 , 1 984, p. 1 34- 1 40.
17 1.Glodariu, ActaMN 14, 1 977, p. 1 06- 1 08.
1 8 Macrea, p. 3 1 ; V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj
Napoca, 1 985, p. 20-29; Piso 1 993, p. 6-9.
1 9 Macrea, p. 47; Piso 1 993, p. 37.
20 Macrea, p. 48-52.
2 1 Macrea, p. 62-64; M. B ărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiuna V
Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, 1 987, p. 22-26; Piso 1 993 , p. 82.
22 N. Gudea, ActaMP 1, 1 977, p. 97- 1 1 3 ; idem, ANRW 11/6, 1 977, p. 8 5 1 -875.
23 Macrea, p. 298-300; Noeske, p. 273-275.
24 O provincie era văzută, ea însăşi, ca o unitate înglobantă pentru diferite civitates (Deininger,
p. 1 3 9- 1 43; M. Corbier, în J. Rich, A.Wallace-Hadrill (ed.), City and CountJy in the Ancient
World, London - New York, 1 991, p. 2 1 1 -2 1 2, 236; Chevallier 1 983, p. 1 5 3 ; AlfOldy 1 986, p.
2 14-2 1 5 ; F. Vittinghoff, HZ, 230, 1 980, p. 37 ) .
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--:;

sistematice rămân cu totul insuficiente, un rol mare revine descoperirilor
întâmplătoare şi simplelor semnalări de materiale şi obiective antice. Putem socoti
că asemenea izvoare stau cu totul sub semnul hazardului. Dar timpul şi acţiunea
umană trebuie să fi afectat mai mult sau mai puţin uniform vestigiile trecutului,
rară discernământ. În concluzie, numărul de materiale descoperite întâmplător
ori doar semnalate, ca şi numărul inscripţiilor antice cunoscute astăzi, pot exprima
măcar ordine de mărime relative între diferitele localităţi daco-romane. Această
constatare permite cercetării să opereze cu comparaţii, dar totodată nu recomandă
deloc aprecieri cantitative prea stricte.

B. Informaţii despre oraşele cunoscute

După cum am mai amintit, au existat în Dacia romană 1 1 aşezări de
statut urban25• O a douăsprezecea, enigmatica colonia Malvensis, a stârnit aprigi
controverse şi a făcut să curgă multă cerneală26• După opinia noastră, existenţa
acestui oraş de rang colonial nu este prin nimic dovedită. Nu credem nici în
identificarea lui cu Romula din Dacia Inferior. Recentul studiu al lui C. C.
Petolescu, în care se dă şi o nouă interpretare cunoscutei inscripţii de la Denta
(R 47), a clarificat problema, în sensul că textul din Hispalis (R 498) menţionează
doar un oraş Romula din provincia Malvensis27; demonstraţia savantului
bucureştean ni se pare convingătoare şi îi acceptăm concluziile, afară de probabila
identificare a oraşului Malva cu aşezarea romană de la Cioroiu Nou28 (chestiune
asupra căreia vom reveni).
Prin urmare, putem opera cu unsprezece oraşe romane sigure. Prezentăm
în continuare informaţiile disponibile despre fiecare, în ordine geografică - de la
sud la nord.
25 Macrea, p. 1 1 6- 1 34; H. Daicoviciu, op.cit., p. 85..88.
26 Câteva repere ale disputei: C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, ActaMN 4, 1 967, p. 79-83;
Macrea, p. 67-69, 1 3 2- 1 3 3 ; OTS, p. 54, 349-3 5 1 ; OR4, p. 1 5 9- 1 6 1 , 1 88- 1 94; F.Vittinghoff,
ActaMN6, 1 969, p. 1 3 1 - 1 47 ; H. Wolti, ActaMN 1 2, 1 975, p. 1 3 9- 1 52; C. C. Petolescu, SCJVA
34, 1 983, 1 , p. 42-55; idem, SCIVA 38, 1 987, 1 , p. 23-32.
27 Ibidem, p. 25-28. Noi credem că şi inscripţia lui L. Quesidius Praesens de la Smederevo (R
504) se poate referi, în r. 10, nu la Malva (Ardevan 1 984, p. 1 05), ci tot la Mursa. Pe piatra
deteriorată, o ligaturii de tipul MR (M+V+R), în spărtură, putea fi uşor luată drept MA
(M+V+A).
2R C. C. Petolescu, op.cit., p.30-3 1 .
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Vor fi tratate următoarele probleme:
a) situaţia cercetărilor arheologice şi recolta epigrafică;
b) întemeierea şi rolul locuirii preromane;
c) rolul armatei;
d) statutul municipiului şi evoluţia lui.

Bl. Romula

a) Aşezarea romană este situată pe malul drept al Oltului inferior29• Au
fost sesizate urme arheologice dacice pe cuprinsul ei; se pare că e vorba de o
locuire autohtonă care ia sfărşit odată cu cucerirea30•
Pe curpinsul localităţii romane au fost observate, cu trei secole în urmă,
trei fortificaţii de mici dimensiuni (vezi fig. 3). Primele două, B şi C, n-au putut
fi regăsite de cercetările recente31• Cea de-a treia, A, a fost cercetată prin săpături
sistematice şi s-a dovedit a fi o incintă de dirămidă cu caracter civil, înălţată pe
un val de pământ mai vechP2; ea trebuie să fi adăpostit zona centrală a oraşului
roman (pomerium)33• O incintă poligonală a fost ridicată de împăratul Filip Arabul
în 248 p. Ch., după respingerea invaziei carpilor (R 2)34; ea înconjoară din toate
părţile vechea incintă A, dar cuprinde şi amplasamentele celorlalte două castella,
B şi C (vezi fig. 3). Este clar că acestea din urmă nu mai funcţionau în momentul
ridicării noii fortificaţii, ba chiar putem crede că respectivul teren era deja ocupat
de clădiri civile, care trebuiau protejate de eventuale noi atacuri. O extindere
spre sud a incintei fortificate (vezi fig. 3) rămâne încă enigmatică35• Au fost
observate mai multe necropole, în exteriorul fortificaţiei.

29 TIR L 35, p. 62; OTS, p. 342 sq; OR4, p. 1 76- 1 97.
30 D. Tudor, Romula, Bucureşti, 1968, p. 1 1- 1 2; OTS, p.342; OR\ p. 1 76.
3 1 Vlădescu 1 983, p. 85; Vlădescu 1986, p. 35.
32 Gb. Poenaru-Bordea, C. M. Vlădescu, SMMIM 9, 1 976, p. 4 sq. şi 1 0, 1 977, p . 20 sq.;
Vlădescu 1 98 3 , p. 86-88; Vlădescu 1986, p. 35-39.
33 Ibidem; Cătăniciu 1 9 8 1 , p. 26.
34 D. Tudor, op.cit., p. 3 5-36; OR\ p. 1 84- 1 85; Vlădescu 1 983, p. 88; Vlădescu 1 986, p. 40.
35 OR\ p. 1 88 .
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Cu excepţia vechii fortificaţii centrale A, oraşul roman a fost insuficient
cercetat36• Săpături ample sunt în curs, dar rezultatele lor sunt încă inedite37• O
clădire monumentală, foarte distrusă, a fost luată drept curia oraşuluP8, ceea ce
este foarte improbabiP9• În majoritatea obiectivelor semnalate s-au desfăşurat
doar mici sondaje şi descoperiri întâmplătoare. O monografie a Romulei antice
lipseşte încă40•
Pe cuprinsul aşezării antice au fost semnalate numeroase unităţi militare;
cele mai multe au staţionat însă doar foarte scurt timp, cu ocazia războiului lui
Filip cu carpii şi ridicării incintei târzii41• Se apreciază astăzi că doar două au
rămas aici vreme mai îndelungată, cohors 1Flavia Commagenorum şi numerus
Surorum sagittariorum42•
Faţă de dimensiunile aşezării, ruinele pot fi considerate slab conservate.
Inscripţiile antice sunt relativ puţine43, iar cele referitoare la viaţa municipală
sunt în număr foarte mic (R 2-8, 498, 5 1 O) şi destul de neconcludente44• Ele nu
consemnează nici un epitet imperial al oraşului.
b) Nici situarea topografică a ruinelor, nici materialul arheologic
descoperit nu dovedesc vreun rol al locuirii preromane în apariţia oraşului.
36 OR\ p. 179- 1 8 8, 1 94- 1 97.
37 S-au publicat cercetările recente întreprinse de M . Babeş (Dacia 1 4, 1 970, p. 1 67-207) şi
G. Popilian (Dacia 16, 1 972, p. 1 45 sq.; Dacia 20, 1 976, p. 222-250; ArhOlt 5, 1 986, p. 8999) . Săpăturile din zona intramurană, datorate lui D. Tudor, C. Tătulea şi C. M. Vlădescu (azi
toţi trei dispăruţi), au rămas inedite, afară de cea menţionată la nota 32. O monografie de
popularizare, dar cuprinzând şi cu rezultatele celor mai noi săpături (C.Tătulea, Romula,
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 993) se află sub tipar.
3& D. Tudor, op.cit., p. 37-39; OTS, p. 347-348; OR4, p. 1 82- 1 83 , 1 95.
39 J . Ch. Balty, Curia ordinis. Recherches d'architecture et d'urbanisme antiques sur les curies
provinciales du monde romain, Bruxelles, 1 99 1 , p. 222-223.
4°Cf. supra, nota 37. Mai există broşura de popularizare a lui D. Tudor, menţionată anterior, şi
articolul deja învechit din RE l AI ( 1 9 14) , 1 073, m. 4 (N . Vulie).
4 1 Vlădescu 1 98 3 , p. 32, 52.
42 Vlădescu 1 983, p. 4 1-42, 46-47, 52.
43 IDR Il, 3 24-492, ceea ce înseamnă 1 69 piese; dar dintre acestea, exemplarele IDR Il, 3 78492, deci 1 1 5 piese, sunt simple instrumenta, aşa că rămân abia 54 inscripţii lapidare,
majoritatea doar mici fragmente.
44 Nu apare niciodată forma oficială a numelui oraşului, nici data conferirii statutului urban;
nu avem nici un cursus honorum şi nici vreun document emis de autorităţile municipale.
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Dimpotrivă, cele mai vechi urme din epoca romană se concentrează în zona
fortif icaţiei centrale (castellum A)45• Aceasta va fi dislocat şi înlăturat vechea
aşezare autohtonă. Numele pur roman al localităţii confirmă această constatare46•
Este vorba cu certitudine de un grup de colonişti latinofoni, instalaţi în apropierea
une1 garmzoane.
c) S-a susţinut în repetate rânduri că Romula trebuie să fi fost un punct
fortificat de mare importanţă pentru limesul Daciei Inferioare47• Afirmaţia ni se
pare vulnerabilă. Cele două castella par a fi, ambele, timpurii şi cu incintă doar
de pământ48• Ele ar putea data chiar din vremea cuceririi, îndată după 1 02 p.Ch.
Dar este puţin probabil ca ele să fi avut un rol în apărarea Oltului; în acest punct,
malul drept al râului este mai jos decât cel stâng49, aşa că eficienţa fortificaţiei
pentru o apărare înspre est apare foarte discutabilă. De altfel, în anii lui Traian
linia Oltului nu reprezenta o frontieră50• Prezenţa acestor castel!a s-ar putea explica
prin nevoia de a controla drumurile din câmpie şi valea Oltului51• În orice caz,
existenţa unei gamizoane trebuia să ducă la formarea unui vicus militar52; acesta
ar putea constitui nucleul aşezării civile de colonişti, iar apropierea de fortificaţii
confirmă punctul nostru de vedere.
Terenul ocupat de cele două castella a fost, aşa cum am văzut, acoperit
ulterior de construcţii cu caracter civil. O altă incintă militară nu a mai fost
semnalată la Romula. Credem că garnizoana a fost retrasă odată cu ridicarea
aşezării de aici la rang de municipium, ca aproape pretutindeni în lumea romană
provincială53 • Alte prezenţe militare n-au mai fost decât ocazionale54• Cât despre
cele două unităţi amintite mai sus, care au lăsat atestări mai numeroase la
45 D. Tudor, op.cit., p. 12; OR\ p. 1 84- 1 86.
46 Romula este singurul oraş din provincia Dacia care are un nume roman (Macrea, p. 1 35).
47 OTS, p. 344; D. Tudor, op.cit., p. 25; OR4, p. 294, 3 10; Vlădescu 1 983, p. 32-50, 52, 85-87;
Vlădescu 1 986, p.40.
48 Forma aproape pătrată şi lipsa de urme detectabile astăzi (deci: apariţie timpurie, incintă de
pământ, durată de funcţionare mai scurtă, material arheologic sărac) susţin această opinie.
49 C. C. Petolescu, RI 35, 1 9 82, 1 , p. 68-69; I. Bogdan Cătăniciu, ActaMN 2 1 , 1 984, p. 1 3 3 2 •
6
50 C. C. Petolescu, RI 32, 1 979, 2, p. 262-268.
5 1 Ylădescu 1 986, p. 3 5 (propune o datare timpurie, fără alte precizări); OR4, p. 1 5 3 .
52 Sommer, p. 558.
53 Ibidem, p. 48 8-490, 561, 630-632, 63 8-64 1 .
54 Vlădescu 1 983, p. 32, 52.
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Romula55, socotim că ele puteau să fi fost cantonate de fapt undeva în apropiere,
in vreunul din castrele de pe Olt56 sau chiar pe "limes transalutanus"57• Deci,
odată c u accesul la statut municipal, Romula trebuie să fi fost o localitate fără
garnizoană. Apărarea ei va fi fost suficient asigurată de trupele din apropiere,
indeosebi de cele din castrul Slăveni58•
d) Nu avem date certe despre evoluţia statutului juridic al oraşului. O
inscripţie din Oescus (R 51O) îl pomeneşte ca municipiu în vremea luiAntoninus
Pius59, împărat care n-a făcut decât foarte puţine promovări municipale60• Tot pe
aceeaşi inscripţie apar omamenta duumviralia ale municipiului, ceea ce dovedeşte
sigur că oraşul avea o organizare duumvirală61• Cum municipii cu o asemenea
constituţie se mai cunosc în spaţiul danubian din vremea lui Hadrian62, considerăm
că Romula este cu certitudine un municipium Aelium63• Localitatea pare să fi
demarat greu. S ingura fortificaţie cunoscută în această etapă a fost micul
pomerium central, care nu dispunea decât de val şi şanţ; zidul de cărămidă pare
înălţat abia spre sfârşitul secolului Il64• Faptul că oraşul a cunoscut dificultăţi
financiare serioase este confirmat de prezenţa unui curator cândva înainte de
războaiele marcomanice (R 498)65•
La 248 p.Ch. oraşul este cu siguranţă colonie (R 2)66• După cum s-a mai
arătat, ex presia colonia sua nu permite datarea acestei promovări în anii lui Filip
Arabul, ci consemnează doar grij a deosebită a împăratului pentru greu încercatul

55 Cf. supra, nota 42.
Cătăniciu 1 9 8 1 , p. 36-37; Vlădescu 1 983, p. 42, 46-47.
57
Cătăniciu 198 1, p. 3 1 -37; Vlădescu 1 983, p. 53.
58 OR\ p. 3 0 1-3 07; Vlădescu 1983, p. 42, 47, 52; Vlădescu 1 986, p. 40 sq.
59 Pentru datarea carierei lui T. Iulius Capito, cf. Macrea, p. 60; Ardevan 1984, p. 1 06.
60 Gascou 1 972, p. 1 37- 1 42, 220.
61
Ardevan 1 984, p. 1 06 .
62 Î
n N oricum: Cetium (CIL I I I 5630, 5652, 5658); î n Pannonia Superior: N eviodunum (CIL
ill 3 925), Aquincum (AE 1 972, 363; CIL III 3347, 1 03 34, 1 0536, 1 43 41 6); Drobeta şi
Napoca în Dacia. Cf. Ardevan 1 984, p. 1 03- 1 05 .
63 Cf. supra, nota 59.
64 Vlădescu 1 98 3 p. 86-87; Vlădescu 1 986, p. 35-3 8.
65 C. C. Petolescu, SCIVA 34, 1 983, 1 , p. 49 . Despre curatores F. Jacques, p . 258, 271 , 28 1 .
66 OTS, p . 349-3 5 1 ; OR\ p . 1 89- 1 90.
56
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oraş67• Cum un fragment de inscripţie cu termenul decurio coloniae apare în
zidul lui Filip Arabul, refolosit ca material de construcţie (R 5), este sigur că
promovarea la rang colonial a avut loc mai devreme. Este probabil ca ea să se fi
petrecut în anii lui Septimius Severus68•
D.Tudor presupune o incintă poligonală cu şanţ şi val de pământ
anterioară fortificării din 248 p. Ch.69• Această constatare rămâne nesigură. Simpla
prezenţă a unui val de pământ nu denotă automat o fază anterioară fortificării în
piatră, odată ce tehnica epocii reclama un agger pentru ziduri70• De aceea, ne
pare problematică şi datarea fazelor fortificaţiei centrale A.
Absolut ipotetic, putem corela incinta restrânsă A în prima ei fază cu
ridicarea aşezării la rang de municipiu; refacerea ei cu zid de cărămidă putea să
fi avut loc mai târziu, atunci când mijloacele financiare au îngăduit-o 71• Dacă a
existat într-adevăr o incintă poligon'ală de pământ, ceea ce nouă ne pare
deocamdată nesigur, atunci această construcţie ar putea aparţine primilor ani de
existenţă ai coloniei (începutul secolului III). Incinta poligonală de piatră este
singura precis datată, 248 p. Ch. Aşa cum am văzut, extinderea aparentă a
incintei fortificate spre sud nu poate fi încă nici explicată, nici datată; numai noi
săpături vor putea lămuri chestiunea72•

B2. Drobeta

a) Este, incontestabil, prima aşezare romană din Dacia73• Apariţia ei este
condiţionată de castrul roman de aici şi de podul construit de Traian. Păstrarea
castrului în funcţiune pe toată durata stăpânirii romane, ca şi prosperitatea

67 H . Daicoviciu, op.cit., p.90; OR\ p. 1 89 (invocă exemplul lui CIL III 7282 din Alexandria
Troas).
68 D. Tudor, C. M. Vlădescu, Apulum 1 0, 1 972, p. 1 83- 1 86; H. Daicoviciu, op.cit., p. 90-9 1 ;
OR\ p . 1 89.
69 D. Tudor, op.cit., p. 35-36; Vlădescu 1 983, p. 88; Vlădescu 1 986, p. 40.
70 D . Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, 1 976, p. 42-43.
7 1 Cf.supra, nota 32.
72 Cf.supra, nota 35.
73 TIR L 34, p. 56; OR4, p. 1 7 1 ; Cătăniciu 1 98 1 , p. 4; Davidescu, p. 54, 70-77; Benea 1 983,
p. 45; Vlădescu 1 983, p. 5 1 , 69-72; Vlădescu 1 986, p. 1 2- 1 3 .
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remarcabilă a localităţii, contrazic o dezafectare a podului începând cu domnia
lui Hadrian74•
Săpăturile arheologice la Drobeta s-au concentrat asupra castruluC5•
Cercetarea aşezării civile nu s-a făcut decât sporadic şi este mult îngreunată de
prezenţa oraşului contemporan pe situl antic. O monografie recentă rămâne prea
sumară şi nu aduce multe completări faţă de cercetările anterioare76•
Categoric, trebuie să fi existat mai întâi un vicus militar, în vecinătatea
nemijlocită a castruluC7; necropola de sud-vest, cea mai timpurie, pare a-i fi
aparţinuC8• El va fi dislocat locuirea autohtonă anterioară; urme dacice apar
frecvent, dar mai ales în nivelele de epocă romană79• Structuri ale locurii urbane
au fost surprinse pe o suprafaţă mare, cea. 5 1 ha, delimitată de o fortificaţie
poligonală80 (vezi fig. 4). Această incintă se sprijină pe Dunăre şi înconjoară din
trei părţi castrul. Nu se cunoaşte nimic din aspectul aşezării ori trama ei stradală.
În afara incintei fortificate s-au găsit urmele unor necropole, care
mărginesc aria oraşului roman81• Cum alte urme romane n-au mai apărut în
apropiere, este absolut cert că oraşul antic trebuie să se fi aflat în interiorul incintei
poligonale, aşadar că a înglobat şi mai vechiul vicus militar82•
Nu avem elemente pentru a data incinta civilă poligonală. Doar faptul
că la construcţia ei s-au folosit spolia reutil izate sugerează eventual înălţarea ei
abia în secolul III p.Ch.83• În schimb este evident că această mare întindere
intramurană nu poate reprezenta decât oraşul la apogeul dezvoltării sale, în
perioada colonială (începutul secolului III p.Ch.). Locuirea din veacul prece
dent trebuie să fi fost mai restrânsă, dar nu-i putem preciza întinderea.

74 Cătăniciu 1 9 8 1 , p. 22; OR4, p. 67.
75 D. Benea, ActaMN 14, 1 977, p. 1 3 3 - 1 3 6.
76 Davidescu, passim.
77 Davidescu, p. 96-98 .
78 D . Benea, op.cit., p. 1 3 9- 14 1 .
79 Davidescu, p . 42, 44.
80 D. Benea, ActaMN 14, 1 977, p. 1 3 9- 1 4 1 .
8 1 Ibidem.
82 Cf. supra, nota 79.
83 D. Benea, op.cit., p. 1 40; Davidescu, p. 97.

34

https://biblioteca-digitala.ro

De la Drobeta se cunosc relativ mai multe inscripţii decât de la Romula84,
şi simţitor mai multe referitoare la viaţa municipală85• Acest amănunt ar putea
sugera o comunitate prosperă, bine structurată şi cu o elită activă.
b) Locuirea civilă de la Drobeta trebuie să fi apărut odată cu castrul,
fiind vorba de un vicus militar. Amplasarea lui pe terenul aşezării dacice anterioare
exclude menţinerea localităţii preromaneca entitate în anii provinciei.
Situarea topografică a oraşului roman dovedeşte că el nu s-a putut forma
decât din mai vechiul vicus militar, al cărui amplasament îl cuprinde în structura
sa. El trebuie să fi avut la bază un grup de colonişti instalaţi în vecinătatea castrului.
Numele preroman al oraşului 86 nu dovedeşte în nici un caz contrariul, odată ce
numeroase aşezări romane din Europa - născute evident prin colonizare - poartă
nume indigene87•
c) În lumina constatărilor de mai sus, este evident că prezenţa armatei a
jucat un rol esenţial în începutul locurii romane de la Drobeta. De obicei însă,
înălţarea unei aşezări la statut municipal are loc după (sau odată cu) încetarea
rolului ei ca garnizoană88; altfel vor sta lucrurile abia începând cu domnia lui
Septimius Severus89• Or, la Drobeta castrul rămâne cu siguranţă în activitate pe
toată durata stăpânirii romane90•
Convieţuirea unei garnizoane cu o localitate de statut urban reprezintă
în secolul II o remarcabilă excepţie. Explicaţia s-ar putea afla în statutul aparte al
castrului de la Drobeta. Garnizoana lui a fost subordonată, cel puţin temporar,
guvernatorului provinciei Moesia Superior91• Cât despre oraş, el a aparţinut cu
siguranţă provinciei Dacia92• S-a presupus că subordonarea garnizoanei de la
Drobeta faţă de guvernatorul Moesiei Superioare a putut fi doar temporară, în

114 1DR II, 1 - 1 3 1 .
25 texte sigure şi 2 probabile (vezi indicii la repertoriul nostru).
86
Davidescu, p. 48-49.
87
Sommer, p. 4 88-490.
88
Cf. supra, nota 5 3.
89
1. Piso, Tyche 6, 1 99 1 , p. 1 56 sq.
90 OR4, p. 1 73 , 274-277; Vlădescu 1 986, p. 12 sq.
91 Benea 1 983, p. 57, 74-75; I. Piso, D. Benea, op.cit., p. 293-295.
92 R 497; Ardevan 1 989, p. 2 1 3-2 14.
85
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anumite momente de criză93• Având în vedere însă existenţa paralelă a unui
municipiu şi a unui castru în secolul II, înclinăm să credem că e vorba despre o
realitate de durată, eventual chiar perrnanentă94• Subordonarea amintită mai sus
îi va fi permis garnizoanei să aibă terenuri aferente în sudul Dunării, ceea ce ar
explica posibilitatea existenţei oraşului în imediata apropiere a castrului.
d) Drobeta este un municipium Aelium 95, deci îşi datorează statutul
privilegiat lui Hadrian. Numele oficial al oraşului va fi fost Municipium Publium
Aelium Hadrianum Drobetense (R 504). Întrucât există atestări epigrafice ale
unei colonia Septimia96, este cert că oraşul accede la rangul de colonie în anii
lui Septimius Severus97• Inscripţiile nu permit însă precizări suplimentare.

B3. Dierna

a) Aşezarea s-a dezvoltat pe un spaţiu restrâns, la vărsarea râului Cerna
în Dunăre. Este foarte puţin cunoscută. Cercetări arheologice de salvare s-au
întreprins pe scară largă în anii 1 966- 1 969, deoarece situl urma să fie inundat
prin construirea hidrocentralei româno-iugoslave Porţile de Fier98• Au fost
surprinse vestigii importante99 şi s-au făcut chiar descoperiri spectaculoase100•
Din păcate, majoritatea rezultatelor n-au fost publicate.
Aşa că nu dispunem decât de foarte puţine date asupra localităţii antice.
Nu i se poate fixa perimetrul pe teren (vezi fig. 5). Semnalarea unor morminte
îngăduie precizarea foarte aproximativă a ariei locuite, în spaţiul centrului oraşului
modem Orşova, adică de-a lungul străzilor Decebal şi 23 August. Dar construcţii

93 1. Piso, D. Benea, loc.cit.
94 N. Gudea, Limes. Akten des XI. internationalen Limeskongresses, Szekesfehervăr 30.8 6.9. 1 976 , Budapest, 1 977, p. 223-229; idem, ANRW II/6, 1 977, p. 869-870, 880-88 1 , 8 86;
idem ActaMP 1, 1 977, p. 1 08- 109.
95 H. Daicoviciu, op.cit., p. 89, Davidescu, p. 98.
96 R 1 5 .
97 H. Daicoviciu, loc.cit.; Davidescu, p. 99.
98 TIR L 34, p. 53; OTS, p. 1 7-23 ; E. Bujor, IMCD, p. 59-63; D. Benea, Banatica 3 , 1 975, p. 9 1 .
99 Ibidem, p. 92-95.
100
N. V lassa, ActaMN 1 1 , 1974, p. 1 25- 1 4 1 şi 14, 1 977, p. 205-21 9 .

36

https://biblioteca-digitala.ro

antice s-au observat şi pe malul Dunării, la sud de necropola de vest, de-a lungul
străzii Republicii. Este posibil ca aici să fi existat două nuclee de locuire
preorăşenească - una legată de Dunăre şi de activitatea portuară, cealaltă even
tual sub forma unui vicus militar (?). Prezenţa unui castru în epoca provinciei
este certă, dar probabil numai de scurtă durată101 • Nu ştim aproape nimic despre
o locuire preromană102, nici despre vreun perimetru fortificat103• Recolta epigrafică
este modestă104, iar date despre oraşul roman apar numai în inscripţii descoperite
în alte localităţil05•
b-d) Conform unei ştiri literare, Diema ar fi fost colonie întemeiată de
Traian şi beneficiară a lui ius Italicum 106• Epigrafia nu confirmă aceste afirmaţii:
Diema apare numai ca municipium şi numai în secolul III p.Ch.107• Nu este
atestat nici un epitet imperial al oraşului.
Recent a fost avansată o interpretare nouă a surselor epigrafice şi literare,
conform căreia Diema putea să fi devenit municipiu încă din anii lui Marcus
Aurelius, iar inscripţia R 353 l-ar atesta în primii ani de domnie ai lui Septimius
Severus; oraşul ar putea să fi devenit ulterior colonia, spre sfărşitul domniei
aceluiaşi împărat, putând beneficia deci şi de ius Italicum. În felul acesta,
informaţia epigrafică şi relatarea lui Ulpianus s-ar pune de acord 108•
Referitor la explicaţia propusă mai sus, trebuie să spunem că nu o
considerăm mulţumitoare şi că avem de formulat mai multe obiecţii:
- organizarea quattuorvirală nu datează câtuşi de puţin municipiul în anii
lui Marcus Aurelius109;
10 1 IDR III/1, 5 1 , 52; D. Benea, op. cit., p. 92-94.
1 02 N umele aşezării este dacic (Russu 1 967, p. 102; Russu 1 969, p. 1 1 9).
1 03 Este posibil ca un zid cu fragmente arhitectonice refolosite în structura lui, săpat parţial la

marginea de NE a cartierului antic de pe malul Dunării (D. Benea, op.cit., p. 93), să fi aparţinut
unei incinte civile, refăcute în pripă cândva spre mijlocul secolului III p. Ch. (pentru judecarea
acestui context arheologic vezi: Macrea, p. 443 ; Cătăniciu 1 98 1 , p. 53-55; K. Horedt,
Siebenbnrgen in spătromischer Zeit, Bukarest, 1 982, p. 28-30).
104 IDR III/1, 3 5-53a.
105 R 36, 3 53, 506.
1 06 Ulpianus, Digestae L, 1 5 , 1 8.
107 Cf. supra, nota 105. Toate inscripţiile citate se pot data după 200 p. Ch.
1 08 C. C. Petolesc� ArhOlt 8, 1 993, p. 60-63 .
1 09 Există chiar în Dacia exemple de municipii septimiene cu organizare quattuorvirală (R
3 1 4, 328, poate şi 505 - Apulum; R 43 1 - Potaissa). Pentru Imperiu în general, cf.: E.
Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 5 86 şi RE XVI, 1 ( 1 93 3 ), 6 1 5 ; Abbott-Johnson, p . 59.
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- o etapă colonială în istoria oraşului nu este prin nimic atestată (inscripţia
R 33 de la Mehadia se poate interpreta cu totul altfel; deoarece colonia nu este
urmată de un nume, textul trebuie să se refere la singura colonie din acea perioadă,
adică la Sarmizegetusa, şi el datează dinainte de 1 60 p.Ch.), iar o colonia ar fi
trebuit să lase vestigii mai numeroase;
- promovarea rapidă a unui municipiu la rang colonial nu apare motivată
(analogia cu Potaissa nu este convingătoare, odată ce acolo era prezentă o
legiune), iar aspectul arheologic nu indică o dezvoltare accelerată spre începutul
secolului III.
Aşa că apreciem în continuare Diema ca un oraş atestat până în prezent
numai ca municipiu. Analiza inscripţiei R 353 dovedeşte existenţa municipiului
în vremea lui Septimius Severus; un asemenea municipiu putea avea o constituţie
quattuorvirală 1 1 0•
Trebuie deci să revedem informaţia transmisă de Ulpian. Într-adevăr, s-a
observat că numele Diernei trebuia să fi existat în textul original1 1 1 • Însă fraza
din Digestae spunea mai mult: Dierna era numită colonie întemeiată de Traian
şi beneficiară a lui ius !talicum. O colonia nu poate intra în discuţie. Ceea ce
textul juridic reţinuse, destul de vag, era şi faptul că aşezarea ar fi fost întemeiată
de însuşi Traian. Prea puţinele date arheologice nu ne ajută. Se cunoaşte însă în
apropiere, la Mehadia, amintita inscripţie R 33, precum şi o piatră funerară inedită
a unui veteran devenit decurion al coloniei Dacica1 13• Aceste piese dovedesc că
teritoriul Sarmizegetusei s-a întins într-o perioadă timpurie (sec. II p.Ch.) până
aici; este posibil ca el să fi înglobat şi Dierna. Dacă lucrurile stau aşa, atunci
afirmaţia lui Ulpian nu făcea decât să păstreze amintirea acestei realităţi trecute:
unpagus al Sarmizegetusei, întemeiat odată cu colonia. În această situaţie, s-ar
explica şi aspectul topografic ciudat al aşezării: �n vicus militar (?) în vest şi un
pagus în est, chiar pe malul Dunării, unde trebuie să fi funcţionat şi un port
fluvial (sau poate invers ?). Slaba atestare a unei prezenţe militare ar putea indica
o retragere timpurie a garnizoanei, chiar înainte de constituirea municipiului 1 14•
110

Ardevan 1 984, p. 1 03, 1 07.
C . C. Petolescu, op. cit, p. 62.
1 1 2 Cf. supra, nota 106.
113
Informaţie verbală de la dr. I. Piso, căruia îi mulţumim şi pe această cale. Inscripţia este în
curs de publicare.
1 1 4 O . Benea, op.cit., p. 94.
111
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Doar în acest sens, al apartenenţei iniţiale a Diernei la Sarmizegetusa, s-ar putea
explica afirmaţia surprinzătoare că localitatea a putut beneficia de ius ltalic;um.
Foarte probabil, cel care a redactat textul a avut la îndemână informaţii despre
întemeierea aşezării sub Traian, printr-o colonizare, şi despre apartenenţa aşezării
la teritoriul Coloniei Dacica Sarmizegetusa; dar el ştia şi de faptul că
Sarmizegetusa dispunea de ius ltalicum. Coroborarea celor două informaţii putea
duce la naşterea confuziei ajunse până la noi 1 1 4a.
În consecinţă, Dierna este un municipium Septimium cu organizare
quattuorvirală normală. Este prob abil ca el să ft apărut chiar în primii ani de
domnie a lui Septimius Severus 1 15• Nu pare să fi ajuns vreodată colonie şi, în
consecinţă, n-a putut avea nici ius ltalicum. Aşezarea urbană trebuie să fi fost
înfloritoare1 1 6• Dar, judecând după numărul mic de inscripţii păstrate şi după
extinderea ariei construite, localitatea trebuie să fi fost mai puţin dezvoltată şi
mai puţin importantă decât alte oraşe din provincie.

B4. Tibiscum

a) Localitatea este situată în nord-estul Banatului, pe malul râului Timiş.
Prezintă numeroase ruine şi a constituit de timpuriu obiect al atenţiei amatorilor
de antichităţi1 17• Cercetări arheologice au avut loc în perioada interbelică, apoi
iarăşi între anii 1 964- 1 975, dar majoritatea rezultatelor au rămas inedite118• Noi
săpături arheologice au fost începute în 1 984, ele desfăşurându-se şi în prezent1 19•
Dar cercetările pomenite mai sus au avut ca obiectiv aproape numai
castrul roman de mari dimensiuni aşezat pe malul stâng al Timişului; recent au

1 14• Ideea unui oraş Zeme cu ius Italicum e privită cu circumspecţie de cercetarea mai recentă
(J . Bleicken, Chiron 4 , 1 974, p. 3 89), 'in schimb se acceptă ideea unor omisiuni şi interpolări
în textul juridic antic (ibidem, p. 3 83-3 84).
1 15
Municipiul septimian Potaissa exista deja în 1 97 p. Ch. (R 447).
1 16
D. Benea, op.cit., p. 96-97.
1 1 7 TIR L 3 4, p. 1 1 1 ; OTS, p. 37-42; IDR III/1 , p. 1 45- 146.
118
C. Daicoviciu, 1. Miloia,A nalele Banatului 3, Timişoara, 1 93 8 , 4, p . 12; M. Moga, RevMuz
2, 1 965, p. 43 3 ; C. Răileanu, Mitropolia Banatului, Timişoara, 29, 1 979, 1-3, p. 1 08-126.
1 1 9 Î tre
n prinse atât în castrul auxiliar (sub dir. dr. D. Benea) cât şi în aşezarea civilă de pe malul drept
al Timişului (sub dir. A. Ardeţ).
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fost dezvelite şi părţi din vicus-ul militar aferent120• O monografie a acestor
obiective va vedea în viitorul apropiat lumina tiparului 121 • Oraşul roman s-a
dezvoltat însă în afara perimetrului vicus-ului militar, pe malul drept al râului; el
a fost sesizat abia de curând122• Cercetările arheologice asupra oraşului sunt încă
abia la început123• El pare să fi ocupat o întindere mare124; mormintele numeroase
semnalate de-a lungul drumului spre Diema marchează vag limita probabilă
spre sud-est a zonei locuite (vezi fig. 6). Observaţii din secolul trecut menţionează
şi o incintă patrulateră125; oraşul trebuie deci să fi avut şi un pomerium cu ziduri,
ridicat desigur abia în perioada existenţei municipiului.
Numărul inscripţiilor aflate până astăzi este destul de mare126• Dar foarte
puţine se referă la administraţia municipală127 (fapt explicabil şi prin orientarea
de până acum a săpăturilor arheologice).
b) Aşezarea romană poartă un nume dacic128• Dar nu avem date certe
despre o localitate preromană, ci numai despre un posibil loc de cult autohton 129•
Locuirea romană a îmbrăcat, desigur, la început doar forma unui vicus militar,
apărut pe teren viran odată cu instalarea aici a unei gamizoane130• O locuire
civilă alăturată trebuie să fi existat de timpuriu. Sunt indicii că ea ar fi depins de
120 D. Benea, PolEdil, p. 1 73 - 1 78.
1 2 1 D . Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureşti, Editura Museion, 1 994 (sub tipar).
122 N. Branga, Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1 980, p. 73 ; A. Ardeţ, Po1Edil, p. 84-85.
123 Ibidem.
124 Ibidem, p. 84.
1 25 T. Ortvay, Tibiscum. Helyfekvese forrâsok es egy ·ujabb feliratas emlek valamint kozvetlen
helyszemlelet ălapjan, Budapest, 1 876 ( ArchErt 10, 1 876, p. 1-48), apud D. Benea, PolEdil,
p. 1 75, şi 1 76.
126 IDR III/1, 1 28-270.
127 Patru piese sigure (R 3 8, 4 1 , 46, 1 66) şi două incerte (R 4 1a, 44). Greşit la N . Branga, StCl
25, 1 987, p. 95-97 (pentru interpretarea corectă a inscripţiei R 47, cf. C. C. Peto1escu, SCIVA
3 8 , 1 987, 1 , p. 25-27).
12& Russu 1 967, p. 125; Russu 1 969, p. 143.
129 P. Bona, P. Rogozea, ActaMN 22-23, 1 985-1 986, p. 439-441 (deşi in titlu se vorbeşte de o
necropolă, textul lasă impresia unei gropi rituale; autorii recunosc că oasele umane lipsesc
din acest complex); 1. Piso, P. Rogozea, ZPE 58, 1 985, p. 2 1 1 -2 1 8. Ceramica dacică din
aşezare (P. Rogozea, Tibiscum 7, 1 988, p. 1 65- 1 8 1) dovedeşte prezenţa autohtoni lor, dar nu şi
permanenţa unei aşezări preromane.
130 D. Benea, op.cit., p. 1 73 .
=
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Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa; putem presupune deci un pagus al
acesteia131•
c) Castrul de la Tibiscum a funcţionat pe toată durata existenţei provinciei,
având un rol major în sistemul defensiv al Daciei132• Dacă prezenţa lui a putut
constitui temeiul apariţiei unei aglomeraţii civile, este sigur că ulterior - avându
şi propriul vicus - n-a mai Wâurit decisiv soarta viitorului oraş.
d) Informaţiile despre un rrzunicipium Tibiscense sunt puţine şi datează
numai din secolul III p.Ch.133• Nu se cunoaşte nici un epitet imperial al oraşului.
Prima informaţie sigur databilă este din vremea lui Gallienus (R 3 8). Dar o
promovare atât de târzie pare puţin probabilă; oraşul trebuie să fi ajuns la rangul
municipal mult mai devreme. Prezenţa trupelor în castrul din apropiere şi numărul
redus de atestări epigrafice impun o asemenea promovare abia în secolul III
p.Ch.; ea devine posibilă abia începând cu domnia lui Septimius Severus134 • La
rangul de colonia Tibiscum nu pare să mai fi ajuns vreodată.
O inscripţie a unui veteran din anii 2 1 1 -2 1 2 p.Ch. care este şi decurion
al Sarmizegetusei (R 42) a fost interpretată ca argument pentru datarea promovării
oraşului Tibiscum la rang de municipiu abia în vremea lui Caracalla135• Într
adevăr, dacă un aristocrat localnic îşi poate asuma honores şi munera municipale
la Sarrnizegetusa, este absolut ilogic ca el să le fi evitat în localitatea sa de
reşedinţă, dacă aceasta se bucura şi ea de autonomie comunală. Numărul redus
de inscripţii referitoare la viaţa municipală pare să confirme o promovare târzie
la statut urban. De fapt, lucrul este foarte probabil, dar nu sigur. Inscripţia în
discuţie datează din vremea primei generaţii de decurioni municipali locali; dacă
aşezarea va fi dispus de o elită relativ numeroasă şi bine înstărită, nu era necesar
ca de la început toţi membrii ei să fi intrat în noul ordo decurionum. În plus,

131 M. Moga, Tibiscus 1, 1970, p. 4 1 -5 1 ; D. Benea, Tibiscus 5, 1 979, p. 1 4 1 - 1 48 ; A. Ardeţ, op.
cit., p. 8 3 .
1 32 Benea 1 983, p. 50.
133 Cf. supra, nota 1 27 ; H. Daicoviciu, op.cit., p.9 1 .
134 1bidem; Macrea, p . 1 3 1 .
135 D . Benea, Tibiscus 5, 1 979, p . 145.
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inscripţia R 42 este o piesă votivă, înălţată pentru un zeu palmyrean acolo unde
se afla templul acestuia; or, la Tibiscum palmyrenii erau o prezenţă majoră136•
Titularul inscripţiei, deşi veteran al unei unităţi cantonate la Tibiscum, putea să fi
fost lăsat la vatră cu mult înainte şi să fi devenit decurion al Sarmizegetusei
înainte de întemeierea municipiului Tibiscum, deci să nu mai fi domiciliat acolo.
Anumite circumstanţe ale acordării lui ius Italicum în Dacia, asupra cărora
vom reveni mai jos, ne îndeamnă tot la o datare în timpul lui Septimius Severus137•
Fără a respinge cu totul propunerea anterioară, înclinăm mai multe spre această
soluţie.

B5. Ulpia Traiana Sarmizegetusa

a) Este cel mai bine cunoscut oraş al Daciei. A constituit de timpuriu
obiectiv de interes pentru istorici şi cărturari138• Cercetări arheologice s-au făcut
la sfârşitul secolului trecut, apoi în perioada interbelică139; reluate în 1 973, ele
continuă şi astăzi 140• A fost precizat perimetrul intramuran al oraşului, precum şi
numeroase obiective extramurane (vezi fig. 7). Se ştie că oraşul a cunoscut o
extindere a ariei fortificate spre vest, cândva în a doua jumătate a secolului II.
Dar, în interiorul incintei, numărul clădirilor cunoscute este infim; trama stradală
propusă păstrează încă un caracter ipotetic. Doar forul civil a fost cercetat aproape
integraP41; ample săpături s-au întreprins şi la sediul procuratorului financiar al
celor trei Dacii (domus procuratoris)142•
1 3fi

N.

Gostar, ArhMold 2-3, 1 964, p. 299-3 10; Macrea, p. 254-255. Pentru zeul Iahribol, S.
Sanie, Cultele orientale în Dacia romană, I, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 1 92- 1 95 . IDR III/ 1 , 1 3 4- 1 37,
1 42, 1'43, 1 47, 1 52- 1 55, 1 60- 1 62, 1 64, 1 66, 1 67, 1 70, 1 76, 1 7 8 , 1 8 1 (dintre care patru piese
bilingve, IDR III/1, 1 54, 1 67, 1 70, 1 78).
137
OTS, p. 38; Ardevan 1 984, p. 108.
1 38
C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Ulpia Traiana, Bucureşti, 1 962; TIR L 34, p. 1 1 5 ; OTS, p.
73 - 1 07; C. Daicoviciu, RE S XIV ( 1 974), 6 1 0-655; IDR III/2, p. 1 0-25.
1 39 Ibidem.
140
H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia TraianaAugusta Dacica Sarmizegetusa, Bucureşti,
1984, p. 62-86. În plus, rapoarte anuale prezentate de colectivele de cercetare.
141
I. Piso, Al. Diaconescu, ActaMN 22-23 , 1 9 8 5- 1 9 8 6, p . 1 6 1 - 1 8 3 ; R. Etienne, I . Piso,
Al.Diaconescu, REA 92, 1 990, 3 -4, p. 2 7 8-280.
142
H. Daicoviciu, D . Alicu, op.cit., p. 1 32- 145; I. Piso, ZPE 50, 1983, p. 233-25 1 ; idem, ZPE
99, 1 993, p. 223-226.
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Numărul inscripţiilor cunoscute este foarte mare (peste 500)143 şi el creşte
mereu; informaţia referitoare la viaţa municipală este incomparabil mai abundentă
decât pentru oricare altă aşezare daco-romană 144• Totul indică o comunitate pros
peră şi bine structurată, cu rol major încă de la începutul ei în întreaga provincie,
adevărată metropolă a Daciei romane145•
b) Nimic nu indică vreo locuire autohtonă pe acest amplasament înainte
de cucerire1 46• Două blocuri "dacice" semnalate mai demult pe cuprinsul
aşezării147 par a fi de fapt simple greutăţi de teasc din epoca romană148, prin
urmare ele nu spun nimic despre o prezenţă dacică înainte de Traian. Aşezată la
est de Porţile de Fier ale Transilvaniei, la intrarea în ţara Haţegului, noua colonie
exprimă bine intenţiile statului roman, iar amplasamentul ei seamănă cu cel al
altor coloniae deductae într-o ţară abia supusă, în curs de pacificare; cităm doar
Augusta Raurica şi Colonia Iulia Equestris Noviodunum din ţara helveţilor
(Gallia răsăriteană)149 şi Thamugadi înAfrica150•
Aşezarea a apărut prin colonizare, ca o colonia deducta151 în anii lui
Traian, îndată după cucerire. Inscripţia de fondare menţionează numele
guvernatorului Decimus Terentius Scaurianus (R 49). Cum acesta era considerat
primul guvernator al Daciei152, apărea firească întemeierea coloniei imediat după
cucerire, tocmai pentru a servi drept capitală noii provincii. O nouă diplomă
militară, aflată de curând, dovedeşte că Scaurianus a guvernat Dacia abia mai
târziu, în anii 1 08- 1 1 1 p. Ch. 153; prin urmare, întemeierea coloniei trebuie plasată

1 43 Volumul
144

IDR III/2 cuprinde 587 piese. De atunci s-au mai tăcut mereu descoperiri noi.
Vezi indicii repertoriului nostru.
145 C. Daicoviciu, op.cit., 648-654; H. Daicoviciu, D. Alicu, op.cit., p.27-40.
146 Macrea, p. 1 1 7; C. Daicoviciu, op.cit., 6 1 2 ; H. Daicoviciu, D. Alicu, op.cit., p. 1 3 .
1 47 Oct.Floca, Mărturii dacice la Ulpia Traiana, în Magazin, Bucureşti, m. 844, 1973 (XVIl), p . 2.
14� Leveau 1 984, p. 429-434 (la p. 430 - fig. 23 1 ).
149 D.van Berchem, Les routes et l'histoire, Geneve, 1 982, p. 50-52; W. Drack, R. Fellmann,
Die Schweiz zur Romerzeit, Ziirich-Miinchen, 1 9 9 1 , p. 3 9-4 1 şi 1 90- 1 92 (scurt istoric şi
amplasare geografică).
1 50 .
J Gascou, ANRW Il, 1 0/2, 1 982, p. 174.
1 5 1 C. Daicoviciu, op.cit., 6 1 2; H. Daicoviciu, D . Alicu, op.cit., p. 1 2-16.
1 5 2 Macrea, p. 30-32; C. C. Petolescu, RI 39, 1 986, 9, p. 8 83-885.
1 5 3 J . Garbsch, N . Gudea, ActaMP 14-15, 1 99 1 , p. 65-68.
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în acest interval de timp154, iar rolul ei de reşedinţă a guvernatorului rămâne
problematic (vezi mai j os).
c) S-a discutat mult în istoriografia noastră despre prezenţa unui castru
de legiune pe amplasamentul viitor al coloniei lui Traian155• Argumentele aduse
nu sunt convingătoare. Forma şi dimensiunile incintei urbane nu dovedesc nimic,
odată ce există şi aşezări civile cu carcteristici similare; prezenţa ştampilelor
legiunii a IV-a Flavia Felix nu atestă decât participarea militarilor la construirea
colonieil56; din acelaşi motiv, piesele de echipament militar157 şi aspectul circulaţiei
monetare158 nu pot tranşa chestiunea. Aspectul iniţial al forului (faza de lemn)
nu confurnă prezenţa uneiprincipia legionare159•
O prezenţă militară în zonă este absolut sigură 160; dar deocamdată nimic
nu confurnă existenţa unui castru pe amplasamentul viitoarei colonii.
d) Fiind o colonia încă de la întemeiere, nu se pune pentru Sarmizegetusa
problema unei evoluţii a statutului municipal. Oraşul a beneficiat însă şi de ius
Italicum161• S-a afirmat că acest privilegiu însemnat i-ar fi fost acordat încă de la
întemeiere162• Analogii cu alte cazuri cunoscute163, precum şi evoluţia teritorială
a coloniei (pe care o vom trata în capitolul despre politica municipală) ne fac să
credem că oraşul va fi primit ius Italicum abia în anii lui Septimius Severus.

1 54

H. Wolff, ActaMN 13, 1 976, p. 99- 1 1 8.
C. Daicoviciu, op. cit., 6 1 2 ("probabil"); H. Daicoviciu, IMCD, p. 1 1 1- 1 1 6; D. Alicu,
Potaissa 2, 1 980, p. 23-27; H. Daicoviciu, D .Alicu, op.cit., p. 1 3 - 1 4; D. Alicu, PolEdil, p. 29.
1 56 I. Piso , Al. Diaconescu, op. cit., p. 1 74- 1 76; R. Etienne, I. Piso, Al. Diaconescu, op.cit., p.
28 1 -282; iidem, CRAI 1 990, p. 1 07- 108.
1 5 7 D. Alicu, ActaMN 20, 1 983, p. 3 9 1 -395.
158 I. Winkler, Sargetia 1 1- 1 2, 1 974- 1 975, p. 1 29- 1 3 3 .
159 Rezultatele săpăturilor recente în for (încă inedite) dovedesc c ă a existat de la început
aceeaşi planimetrie, prin urmare chiar şi faza de lemn aparţine unui ansamblu civil (infonn. de
la colegul Al. Diaconescu, căruia îi adresăm mulţumirile noastre).
1 60 Macrea, p. 1 17; H. Daicoviciu, D. Alicu, op.cit., p. 14; D. Alicu, loc.cit.; I. Piso, Al.
Diaconescu, op.cit., p. 1 75 ; R. Etienne, I. Piso, Al. Diaconescu, REA 92, 1 990, 3-4, p.282.
1 6 1 Ulpianus, Digestae L, 1 5 , 1 9.
1 62 Macrea, p. 1 3 5 ; C. Daicoviciu, op.cit., 6 12; H. Daicoviciu, D. Alicu, op.cit., p. 1 6 .
1 63 J . Gascou, op.cit., p. 2 1 5-2 1 7; Gascou 1 972, p. 1 96- 1 98, 227.
1 55
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S-a discutat intens despre forma oficială a numelui acestui oraş. Mult
timp a prevalat părerea că sub Traian oraşul s-ar fi numit doar Colonia Ulpia
Traiana A ugusta Dacica ori chiar numai Colonia Dacica, numele autohton
Sarmizegetusa fiind adăugat abia sub Hadrian 164• De fapt, desemnarea Colonia
Dacica putea să fi fost folosită atâta timp cât Sarmizegetusa rămânea singura
colonia din provincie. O descoperire mai recentă arată clar că termenul Colon ia
Dacica s-a folosit cel puţin până în vremea lui Marcus Aurelius (R 305). De
asemenea, alte descoperiri (încă inedite) arată că oraşul a avut de la început
numele complet de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa165;
acest element aruncă o nouă lumină asupra intenţiilor lui Traian faţă de băştinaşii
învinşi 1 66• Prin urmare, o serie de datări de inscripţii trebuiesc revizuite.
În schimb, epitetul Metropolis, menit să sublinieze rolul proeminent al
ctitoriei lui Traian în dezvoltarea urbană a Daciei, pare a data într-adevăr doar
începând cu domnia lui SeverusAlexander1 67; atestări sigure mai timpurii nu se
cunosc. Vom vedea mai departe, când vom discuta politica municipală romană
în Dacia, că acest epitet îşi află deplină justificare.

B6- 7. Apulum

a) Este situl arheologic cel mai mare din Dacia romană şi unul din cele
mai întinse din tot ImperiuP68• Pe cuprinsul lui, la întâlnirea râului Ampoi cu
Mureşul, au funcţionat un castru de legiune cu canabele aferente, pretoriul
guvernatorului celor trei Dacii, precum şi două oraşe romane distincte169•

164

Macrea, p. 3 3 ; C.Daicoviciu, op.cit., 6 1 4; H. Daicoviciu, Tibiscus 3, 1 974, p. 1 0 1 -104; H.
Daicoviciu, D. Alicu, op.cit., p. 1 6 .
165 Rezultate din recentele săpături în for, în vara anului 1 993 (inform. verbale de la dr. I . Piso,
căruia îi mulţumim încă o dată). Aceste descoperiri confirmă părerea lui H. Wolff (v. supra,
nota 1 54).
1 66 Opinia de până acum era că adăugarea numelui autohton indică o politică mai blândă faţă
de dacii învinşi (H. Daicoviciu, D. Alicu, op. cit., p. 1 6- 1 7).
1 67 C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 54; Macrea, p. 9 1 .
168
Al. Diaconescu, 1. Piso, PoiEdil, p. 67.
1 69 Ibidem, p. 70-73 şi 78 (fig. 3).
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Vestigiile romane de aici au fost mereu în atenţia cărturarilor170; materialul
arheologic ce provine din acest sit complex este extrem de bogatl71 • Numărul
inscripţiilor este foarte mare172, dar cele referitoare la viaţa municipală sunt, totuşi,
simţitor mai puţine ca la Sarmizegetusa173• Explicaţia constă atât în dezvoltarea
mai târzie a autonomiei municipale la Apulum, cât şi în caracterul încă foarte
restrâns al cercetărilor arheologice.
Săpături arheologice s-au întreprins mai întâi la cumpăna veacurilor XIX
şi XX; rezultatele principale au fost publicate corect, fără a fi şi interpretate
corespunzător174• Cercetările care au urmat au fost, în general, de mică
amploare175• Deocamdată numai prezenţa armatei romane a constituit subiectul
unei monografii176• Datele arheologice despre aşezările civile au rămas multă
vreme foarte sumare; de aceea s-au purtat aprigi dispute chiar şi asupra existenţei
lor şi situării lor corecte în teren177• Soluţia justă a indicat-o, în 1 968, F.
Vittinghoffl78, confirmat apoi de cercetările ulterioare179• Dar precizarea
amplasamentului şi dimensiunilor fiecărei aşezări de laApulum s-a făcut, în linii
generale, abia de curând, în urma unor noi săpături arheologice180 (vezi fig. 8).
Amplasamentul castrului legiunii a XIII-a Gemina era cunoscut; el se
află în partea de sus a oraşului, pe platoul "Cetate". A funcţionat neîntrerupt pe
toata durata stăpănirii romane în Dacia18 1 • Canabele, atestate şi epigrafic (R 306,
3 1 7, 329, 33 1 , 446), trebuie să se fi extins în jurul castrului, îndeosebi în partea
de nord-est. La est de castru a fost identificat praetorium consularis, sediul

1 70 Ibidem.
17 1 Popa 1 975, p. 3 8- 103.
1 72 IDR III/5, peste 900 piese, sub tipar (inform. de la dr. 1. Piso, căruia îi exprimăm mulţumirile
noastre). Se mai adaugă fascicolul II al aceluiaşi volum (instrumenta, peste 1 000 piese),
întocmit de C. L. Băluţă.
173 Vezi indicii repertoriului nostru.
1 74 Al. Diaconescu, 1. Piso, op.cit., p. 72 •
61
175 Popa 1 975, passim.
1 76 V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 1 985.
1 77 Al. Diaconescu, 1. Piso, op.cit., p . 67 •
16
178 F. Vittinghoff, Studien fur europăische Vor- und Friihgeschichte, Neumiinster, 1 968, p.
1 40- 142.
179 Al. Diaconescu, 1. Piso, op.cit., p. 67-72.
180 Ibidem, p. 68-73 şi 79 (fig. 3 ) .
18 1 M. Rusu, AIIACluj 22, 1 979, p. 48-58; V. Moga, op.cit., p. 20-29.
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guvernatorului şi al administraţiei provinciale182• Mult timp s-a crezut că, după
apariţia celui de-al doilea oraş roman, canabele îşi încetează existenţa1 83 • Astăzi
însă există argumente suficiente care dovedesc continuarea existenţei lor şi mai
departe184•
Un oraş roman a apărut chiar pe malul Mureşului, în cartierul Partoş
(Mureş-Port) de astăzi. Ultimele cercetări arheologice i-au precizat dimensiunile
iniţiale (cea. 1 000 x 400 m) şi forma dreptunghiulară tipică pentru aşezări de
colonişti. Pare să fi avut o tramă stradală ortogonală. Oraşul a suferit apoi o
extindere spre sud şi est, căpătând şi o nouă incintă (noile dimensiuni par a fi
cea. 1 500 x 500 m)185• Această aşezare civilă a fost prima care a ajuns la rang
municipal; o vom numi aşadar Apulum 1.
Cel de-al doilea oraş roman s-a crezut că s-ar fi dezvoltat din canabele castrului
de legiune. Noile cercetări arheologice i-au precizat însă amplasamentul, la sud de
castru, cu o suprafaţă de cea. 25-30 ha.186• A beneficiat şi el de o incintă patrulateră,
realizată în opus quadratum. Pentru comoditate îl desernnăm ca Apulum ll.
Este evident că rămâne în afara acestor nuclee urbane zona cu vestigii
romane de la nord de castru. Aici s-ar putea plasa canabele legiunii a XIII-a
Gemina, funcţionând chiar şi după ceApulum II a devenit municipiu187• Cimitirul
roman sesizat şi mai spre nord ar putea aparţine acestei aglomeraţii (vezi fig. 8).
Între Apulum I şi Apulum II a existat mereu un spaţiu amplu ocupat de
înmormântări (vezi fig. 8). Putem aprecia că e vorba de necropolele celor două
oraşe188• Tocmai prezenţa lor va fi împiedicat unirea celor două nuclee într-o
singură civitas189•

182 Al. Diaconescu, I. Piso, op.cit., p. 7 1 -73.
1 83 Popa 1 975, p. 56-57.
1114 Al. D iaconescu, I. Piso, op.cit., p. 7 1 -72.
1 85 Ibidem, p. 67-70 şi 79 (fig. 4).
1 86 Ibidem, p. 7 1-72 şi 82 (fig. 8).
1 87 Ibidem.
1 88 Vezi şi locurile de unde provin R 367 şi 368.
1 89 E. Cuq, DA 11/2, p. 1 3 92- 1 393 ; Sommer, p. 556. Cf. Cicero, De legibus 2, 23, 58 şi Lex
Ursonensis, c. 73.
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b) Deşi Apulum este un nume indigen, lipsesc pe tot cuprinsul
complexului roman urme de locuire anterioară; vestigiile dacice descoperite apar
totdeauna în context de epocă romană190• Este clar că aşezările de aici încep abia
după cucerire. Dar motivele formării celor două aglomeraţii sunt diferite. Apulum
II, situat în vecinătatea nemijlocită a castrului de legiune, se va fi dezvoltat ca o
urmare a prezenţei militare; pe când Apulum I va fi fost legat în primul rând de
ogoarele fertile împărţite coloniştilor, de activităţile comerciale şi portuare de pe
valea Mureşului, precum şi de exploatarea metalelor în munţii din apropiere191•
c) În această lumină, rolul armatei în formarea aglomeraţiei romane de la
Apulum apare ca foarte important. Prezenţa legiunii a creat aşezarea civilă aferentă
(canabae) şi a impulsionat decisiv viaţa economică din zonă 192• Dar curând s-au
adăugat importanţa economică şi comercială a văii Mureşului, drumul imperial
care traversa Dacia şi mineritul din Munţii Apuseni. Primordial, rolul armatei nu
este însă exclusiv.
d) S-a presupus mai demult că aşezarea din Partoş (Apulum I) a aparţinut
iniţial Sarmizegetuseil93• Descoperirile arheologice confrrmă faptul că e o aşezare
născută prin colonizare1 9\ iar o inscripţie găsită de curând (R 306) indică
indubitabil dependenţa iniţială a acestei aşezări de colonia lui Traian195• Apulum
I trebuie deci să fi fost un pagus al Sarmizegetuseil96• Localitatea devine mai
târziu un municipium Aurelium (R 3 1 5, 338, 360, 367 ?); promovarea ei mu
nicipală se datoreşte cu siguranţă împăratului Marcus Aurelius 197• Data exactă
nu se cunoaşte; în orice caz, municipium Aurelium Apulense există încă în anul
1 80 p.Ch. (R 3 1 5 ) 198• Oraşul devine apoi o Colonia A urelia (R 349, 422), ceea
ce nu se putea întâmpla decât în anii lui Commodus199• La începutul secolului
1 90 Popa

1 975, p. 57; Al.

Diaconescu,

1.

Piso, op.cit., p.

1 9 1 Macrea, p. 1 25; Al. Diaconescu, I. Piso, op.cit., p.
1 92 Macrea, p. 1 80-20 1 ; Popa 1 975, p. 67-76.
1 93 G. Fomi, OmD, p. 233-234, 235-23 6.

70.
70-72.

194 Al. Diaconescu,

1. Piso, op.cit., p. 70.
67-70 şi 79 (fig. 4).
70.
1 97 Ibidem, p . 67.

1 95 Ibidem, p .
1 96 Ibidem, p.
1 9& Ibidem.
1 99 Ibidem.
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III, oraşul beneficia şi de ius ltalicum 200• Aceastăcolonia mai primeşte în vremea
lui Trebonianus Gallus epitetul de Chrysopolis (R 293); numele de "oraş al
aurului" i se cuvenea datorită rolului său (mai precis, rolului elitei sale) în
activitatea minieră din Munţii Apuseni şi în comerţul cu aur201 • Conferirea lui
denotă însă şi o anumită emulaţie întru onoruri şi titluri municipale, precum şi o
rivalitate cu Ulpia Traiana Sarmizegetusa (care nu demult devenise Metropo
lis)202; asemenea fenomene sunt caracteristice oraşelor antice din epoca
PrincipatuluF03, prezenţa lor şi în Dacia nu poate fi decât firească.
Oraşul roman din Partoş a cunoscut o dezvoltare puternică. Inscripţiile
ajunse până la noi, relativ numeroase ( cf. indicii la repertoriu), ilustrează o viaţă
municipală intensă, o elită locală foarte înstărită şi foarte activă, într-un cuvânt 
o comunitate prosperă şi bine structurată în forme romane. Prima incintă, cea
restrânsă, numai de pămănt şi lemn, poate fi corelată cu existenţa lui municipium
A urelium ; cea de a doua, tot de pământ şi lemn, dar mai extinsă, aparţine fazei
coloniale. La o dată ulterioară aceasta din urmă a fost refăcută în piatră204• Toate
aceste observaţii confirmă evoluţia ascendentă a oraşului în a doua jumătate a
secolului II p.Ch. şi începutul celui următor.
Cel de-al doilea oraş, Apulum II, este un municipium Septimium (R
280, 3 1 4, 322, 327, 328, 367), creat de împăratul Septimius Severus205• Acelaşi
împărat acordă acelaşi statut aşezării de la Potaissa, lângă celălalt castru de legiune
din Dacia. Cum municipiul Potaissa exista sigur la 1 97 p.Ch. (R 447), putem
afirma că şi Apulum II accede la statut municipal cam tot atunci, îndată după
cucerirea puterii de către Severus206• Măsura luată de împărat era mai generală şi
urmărea să răsplătească fidelitatea legiunilor care-1 susţinuseră în lupta pentru
200

Ulpianus Digestae, L, 15, 1 9.
AL Popa, 1. Al. Aldea, Apulum 10, 1 972, p. 2 1 1-220; iidem, StComSibiu 1 8, 1 974, p. 3 1 .
202 F. Vittinghoff, Akten des VI. intemationalen Kongresses ftir griechische und lateinische
Epigraphik. Munchen 1 972 (= Vestigia. Beitrăge zur alten Geschichte, 1 7), Munchen, 1 973,
p. 492.
203 R. Syme, Ktema 6, 1 98 1 , p. 27 1 -285; Alf<idy 1 986, p. 27 1-273 .
204 A L Diaconescu, 1 . Piso, op.cit., p . 69. S e ridică însă întrebarea dacă prima incintă nu
aparţine vechiului pagus, ceea ce numai noi săpături ar putea preciza. O altă datare a acesteia
ar dovedi o cronologie mai timpurie pentru toate fazele.
205 Ibidem, p. 7 1 .
206 Ibidem.
207 Ibidem; Macrea, p. 78-79; 1. Piso, Tyche 6, 1991, p. 1 56- 1 60.
20 1
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tron207• Ca şi alte ctitorii similare, municipiul septimian de laApulum se găseşte
pe teritoriul administrat nemijlocit de armată, în imediata vecinătate a castrului
legionar208• Aşezarea a dispus de o incintă rectangulară de piatră, ridicată după
conferirea statutului municipal; caracteristicile constructive par a o recomanda
drept relativ timpurie, dar săpăturile sunt încă prea restrânse pentru a se putea
face alte precizări. De asemenea, nu se ştie dacă această incintă era sau nu adosată
celei a castruluF09• Vestigiile şi inscripţiile ajunse până la noi indică o comunitate
prosperă şi bine structurată în forme romane. Dar numărul de inscripţii este simţitor
mai mic decât în Apulum 1; acest element indică probabil o comunitate mai
modestă şi o elită locală mai puţin avută faţă de oraşul vecin. Judecând după
volumul şi calitatea surselor epigrafice, Apulum II se apropie de oraşe precum
Napoca sau Drobeta. Nu avem date despre evoluţia ulterioară a municipiului
septimian.
Singura inscripţie care pomeneşte o colonia nava laApulum (R 292) a
fost ridicată în vremea împăratului Decius. S-a afmnat că ea poate dovedi înălţarea
municipiuluiApulum II la rang colonial sub acest împărat210• Cu tot atât temei s
ar putea crede şi că e vorba doar de o refacere a coloniei deja existente, Apulum
F' ' · Locul de descoperire a inscripţiei nu ajută la nimic, odată ce ea a fost aflată
în poziţie secundară212• Totuşi , formularea neobişnuită şi anumite trăsături ale
politicii lui Decius în provincie2 13 fac verosimilă prima interpretare. Lăsăm aşadar
deschisă posibilitatea ca municipiul septimian să fi devenit colonia pe la 250
p.Ch.

208

Ibidem, p. 1 56.
209 Al. Diaconescu, I. Piso, op.cit., p. 7 1 , 82 (fig. 8).
21 °
C. Daicoviciu, SCJV 1, 1 950, 2, p. 227-228; H. Daicoviciu, op.cit., p. 90; Popa 1 975, p.
56-57.
21 1
Al. Diaconescu, I. Piso, op.cit., p. 6714.
212
C. Daicoviciu, op.cit., p. 226-227; Popa 1 975, p. 56.
21 3
Intervenţia salutară a împăratului pentru Dacia la 250 p. Ch., mult celebrată de provinciali
(Macrea, p. 442). În plus, inscripţia R 292 pare a proveni, totuşi, din aşezarea de pe dealul
"Cetate", lângă castrul de legiune (supra, nota 2 1 2).
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B8. A mpelum

a) Este probabil oraşul daco-roman cel mai puţin cunoscut. Aşezarea s
a dezvoltat pe o lungime de cea. 3 km, de-a lungul văii Ampoiului214. A lăsat
vestigii monumentale şi a fost încă din secolul XVIII în atenţia cărturarilor215•
Dar săpăturile arheologice întreprinse au rămas extrem de restrânse216• După
anul 1 985 oraşul antic a fost aproape integral distrus de extinderea combinatului
de metale neferoase217• Aşa că nu ştim mai nimic despre aspectul şi monumentele
aşezării. Nu avem date despre vreun zid de incintă, nu cunoaştem decât foarte
vag dispunerea necropolelor. Recolta epigrafică este destul de numeroasă218,
dar foarte puţine inscripţii se referă la administraţia orăşenească219, cele mai multe
vorbesc despre minele de aur administrate de fiscul imperiaF20• În plus, spre
deosebire de alte oraşe daco-romane slab cunoscute, Ampelum nu apare, de
regulă, în inscripţii din afara localităţii (unică excepţie - R 364). Se ştie că la
Ampelum sau undeva în apropiere a staţionat cel puţin o unitate militară221, a
cărei prezenţă era evident necesară222• Însă amplasamentul castrului ei rămâne
necunoscut. Având în vedere toate acestea, nu este de mirare că însăşi existenţa
acestui oraş, ca şi momentul întemeierii şi statutul său juridic, au fost puse sub
semnul întrebării223•
b) Numele localităţii Ampelum este autohton224; aşa cum am văzut,
aceasta nu garantează o origine preromană225 • De fapt, nivelul cercetării nu ne
permite deocamdată să vorbim de o posibilă aşezare preromană. În zona minieră
a Munţilor Apuseni, vestigiile autohtone cunoscute până acum datează în ge214 TIR L 34, p. 28.
2 1 5 IDR III/3, p. 280-283.
21 6 1 . T. Lipovan, AIIA Cluj 26, 1 983- 1 984, p. 301-3 1 7; idem, ActaMN 22-23, 1 985- 1 986, p.
503-5 1 9 ; Al. Popa, V. Moga, R. Ciobanu, Apulum 23, 1 986, p. 1 07- 1 1 8 .
217
Ibidem, p. 107- 109.
m IDR III/3, 280-3 8 1 .
2 1 9 R 3 64, 3 76, 378.
220 Noeskc, p. 347-358 (AMP 1 -28 ) .
22 1 IDR III/3, 297, 300, 302, 3 1 2, 325, 344, 354, 376/1-2.
222 Macrea, p. 1 32; Noeske, p. 3 1 2-3 1 5 .
223 Macrca, p . 1 3 1 - 1 32; Noeske, p. 227-278.
224 IDR III/3, p. 280-28 1 .
225 Sommer, p. 48 8-490.
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neral din epoca provinciei226• Nu este de loc sigur că dacii ar fi practicat mineritul
metalelor în galerii; numărul mare de colonişti aduşi îndată după cucerire ca
specialişti în minerit precum şi datarea vestigiilor cunoscute susţin mai degrabă
contrariuF27•
Aşadar, putem crede că localitateaAmpelum începe odată cu stăpânirea
romană. Dezvoltarea ei a fost condiţionată de mine le de aur; Ampelum a fost
mereu reşedinţa domeniului minier administrat de stat, aici au rezidat
procuratores aurariarum228• Populaţia trebuie să fi constat, în mare parte, din
colonişti alogeni229• Evident, districtul minier dacic nu putea aparţine vreunei
civitas oarecare, ci era administrat direct de funcţionarii imperiali, iar localitatea
Ampelum trebuia să fi avut statut de vicus pe acest domeniu230• Prezenţa unor
membri ai aristocraţiei municipale de la Sarmizegetusa (R 379-385, 3 89, 3 9 1 3 93), prezenţe în general databile într-o fază timpurie231 , s e explică, după
părerea noastră, prin implicarea acestora în exploatarea aurului. Deţinători de
capitaluri lichide, asemenea decuriones puteau investi în minerit.
Există însă şi alte asemenea prezente, care au o altă semnificaţie. Două
pietre funerare (R 394, 396) dovedesc că decurioni ai coloniei Sarmizegetusa se
înmormântau aici, deci că aveau şi proprietăţi imobiliare în zonă232• La fel, două

226

Macrea, p. 262, 265, 298-304; Noeske, p. 275-277, 3 3 6-347; Protase 1 980, p. 40 (în
repertoriul aşezărilor cu prezenţe dacice din vremea provinciei, p. 42-76, lipsesc localităţi
din zona minieră).
227
V.Wollmann, Minele, salinele şi carierele de piatră din Dacia romană, Teză de doctorat
(ms.), Cluj-Napoca, 1 984.
22x Noeske, p. 296-306; IDR IIV3, p. 28 1 .
229
Noeske, p. 3 36-347.
230 Noeske, p. 274; Domergue 1 983, p. 1 09; Domergue 1 990, p. 299.
23 1 Afară de R 3 9 1 , care e înălţată de un decurion al municipiului Apulum (municipium
Septimium probabil; vezi infra, nota 445), toate celelalte sunt puse de persoane care-şi indică
apartenenţa prin coloniae. Este vremea când în Dacia există o singură colonie (108- 1 60 p.
Ch.).
232 Pentru importanţa metodologică a acestor inscripţii, vezi R. Chevallier, ANRW 11/1, 1 974,
p. 764; Chevallier 1 98 3 , p. 1 6 1 - 1 69 ; Alfoldy 1989, p. 48-49.

52

https://biblioteca-digitala.ro

ştampile tegulare (R 3 99, 400) confirmă acelaşi lucru233• Cum se ştie, în societatea
romană producerea de cărămizi era corelată cu proprietatea funciară, ea
constituind una din prerogativele proprietaruluF34• Prin urmare, este sigur că
decurioni ulpieni aveau proprietăţi funciare în apropiere deAmpelum, ceea ce
înseamnă că o anumită porţiune din vecinătatea localităţii, dacă nu chiar localitatea
însăşi235, se aflau pe teritoriul coloniei. Credem că la Ampelum a existat şi un
pagus al Sarmizegetusei, încă din primele decenii ale secolului II p. Ch. Nu
putem şti care a fost soarta acestuia la întemeierea lui Municipium A urelium
Apulense ; s-ar putea să fi revenit acestuia din urmă, dar nu dispunem încă de o
dovadă directă236• Vom vedea mai departe motivele pentru care preferăm o
asemenea soluţie.
c) Cum am văzut, o prezenţă militară de durată laAmpelum este certă237•
Desigur, existenţa unei garnizoane va fi atras şi aici populaţie civilă, ducând la
crearea unei aglomeraţii noF38• Nu ştim însă nimic sigur despre vreun vicus
militar. Importanţa mineritului şi prezenţa unui pagus ulpian, precum şi
dimensiunile mai mici ale garnizoanei, trebuie să fi impus unrol minor al factorului
militar în evoluţia aşezării civile.

233 N. Branga, Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1 9 80, p. 121- 1 22; prezentarea ştampilelor
(p. 1 24- 1 6 1 ), deşi cu serioase deficienţe, dovedeşte că ele prezintă adesea numele unor membri
din aristocraţia municipală (p. 1 61 ).
234 P. F. Girard, Manuel elementaire de droit romain, Paris, 1 9 0 1 , p. 340-34 1 ; A. Grenier,
Manue1 d'arcbeologie gallo-romaine, Paris, III/ 1 , 1958, p. 80.
235 Noeske, p. 283-284.
236 O singură inscripţie de la Ampelum este pusă de un decurion apulens (R 391 ) .
237 Cf. supra, notele 221-222; S. Mrozek, ANRW Il/6, 1 977, p. 108.
238 Sommer, p . 558, 565.
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d) A existat un municipiu la Ampelum ? Dovezile invocate până acum
nu sunt chiar concludente. Simpla atestare a unui ordo Ampelensium (R 3 78) nu
convinge, odată ce şi localităţi de statut juridic inferior puteau avea un ordo239•
Prezenţa unor duumviri pe o inscripţie din vremea lui Commodus (R 3 8 7) rămâne
controversată şi înclinăm să nu o acceptăm240 ; existenţa unui municipiu încă din
secolul I I p.Ch. este neverosimilă. Inscripţia R 376 rămâne un argument mai
solid, deşi apariţia unui procurator imperial alături de autorităţile municipale
stâmeşte nedumerire24 1 • Până acum, credem că cea mai clară dovadă pentru
existenţa unui municipiu aici o constituie o inscripţie recent găsită laApulum (R
364); chiar dacă ea pune problema numelui localităţii (Ampelum ori Campelum
?), existenţa unui municipiu rămâne sigură.
Data întemeierii nu se cunoaşte. Pe baza R 378 s-a susţinut existenţa
municipiului prin anii 200 - 201 p.Ch., deci în vremea lui Septimius Severus242•
Am arătat în comentariul aferent la R 378 că este posibilă şi o altă interpretare,
conform căreia la acea datăAmpelum ar avea arda şi doi magistri, deci nu ar fi
încă municipiu. Totuşi, este foarte probabil caAmpelum să fi devenit municipiu
în anii lui Septimius Severus (deci între 20 1 -2 1 1 p.Ch.), deoarece se cunoaşte
politica acestuia de municipalizare a centrelor districtelor miniere243•
În textul R 376 apar menţionaţi !!viri ai aşezării; acest element ne-ar
putea sugera o datare mai târzie, în vremea lui Caracalla244• Credem însă că
nimic nu asigură o asemenea interpretare. Piatra, foarte deteriorată în secolul
trecut (astăzi dispărută), nu oferă o lectură certă; putea fi vorba şi despre [I]Iviri.

Langhammer, p. 4-7; Noeske, p. 277.
Mult mai verosimilă decât versiunea din CIL III 1 33 3 7842 ne pare lectura lui Noeske,
p. 356 (AMP 24). Vezi comentariul nostru la R 3 87.
24 1 Un municipiu trebuia să fie independent de autoritatea procuratorului (Noeske, p. 274, 357-358;
Domergue 1 990, p. 297-300).
242 Noeske, p. 357-3 5 8 ; IDR III/3, p. 290.
243 Noeske, p. 278-285; S. Dusanic, ANRW I I/6, 1 977, p. 90.
244 Se mai cunoaşte în spaţiul dunărean cel puţin un municipiu cu organizare duumvirală,
Durostorum, care s-ar putea să fi fost întemeiat în anii lui Caracalla (E. Doruţiu-Boilă, Dacia
22, 1 978, p. 245-247).
239
240

=
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Cunoscnd tendinţele generale de municipalizare ale politicii lui Septimius
Severus245, rămânem la data propusă mai sus.
Chiar şi după constituirea municipiului districtul minier a continuat să
existe, iar procuratorii săi rezidau mai departe laAmpelum246• Este absolut sigur
că municipalizarea a afectat doar sediul central al acestui district247 şi, rară îndoială,
cuprinsul vechiuluipagus al Ulpiei Traiane (poate, între 160-201 p.Ch., al oraşului
Apulum l).

B9. Potaissa

a) Aşezarea romană s-a dezvoltat la nord de bucla Arieşului, pe versantele
câtorva dealuri. A ocupat o suprafaţă foarte mare (cea. 3 km2)248 şi a lăsat în
urmă vestigii impresionante249• Castrul de legiune, situat la nord de oraş pe
"Dealul Cetăţii", este în curs de cercetare arheologică şi i s-a consacrat o exem
plară monografie25 0 • Oraşul antic însă, acoperit integral de habitatul modern, a
fost foarte puţin cercetat şi rămâne încă slab cunoscut25 1 • Numărul inscripţiilor
ajunse până la noi este relativ redus 252, iar informaţia referitoare la viaţa munici
pală - puţină şi neclară253•
b) Localitatea poartă un nume autohton 25\ dar vestigii preromane certe
nu se cunosc255• Recent s-a încercat amplasarea în teren a unei locuiri preromane,
pe baza monetelor anterioare cuceririi descoperite în oraş256• Cum asemenea
245 Cf. supra, nota 243.
246 Noeske, p. 283-284; S. Dusanic, op. cit., p. 89-9 1 .
247 Ibidem.
24R TIR L 34, p. 93 ; OTS, p. 2 1 0-2 1 1 ; M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane.
Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, I, Cluj-Napoca, 1 987, p. 4 1 -42.
249 RepCluj, p. 3 89-408; M. Bărbulescu, op.cit., p. 4 1 -48.
250 M. Bărbulescu, op.cit. Volumul II este în lucru.
25 1 OTS, p. 2 12; M. Bărbulescu, A. Cătinaş, PolEdil, p. 54-55.
252 CIL III 875-932, 6255, 7670-7707, 1 2545- 12546 (cu totul 99 de piese), plus descoperirile
mai recente.
253 Doar 1 3 piese (vezi indicii la repertoriul nostru).
254 M. Bărbulescu, op.cit., p. 34.
255 M. Bărbulescu, A. Cătinaş, PolEdil, p. 54.
256 Ibidem.
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monete circulă cu siguranţă şi în anii provinciei 257, existenţa aşezării preromane
pe acest amplasament rămâne încă nesigură.
Este sigur că Potaissa exista încă din primii ani ai stăpânirii romane;
miliarul de laAiton o pomeneşte (R 448). În teren, locuirea din prima jumătate
a secolului II poate fi plasată pe văile Pardei şi Sândului (vezi fig. 9)258• Nu
ştim nimic despre statutul acestei localităţi. Este posibil să fi fost o aşezare de
colonişti de condiţie peregrină (aşa cum se cunosc şi altele în Dacia, mai ales
în sud-estul Transilvaniei 259). Afirmăm acest lucru având în vedere şi prezenţa
alăturată a unei comunităţi distincte de cives Romani, care pare să se fi dezvoltat
în apropierea podului de pe Arieş, lângă drumul imperial pietruit (vezi fig.
9)260 • Credem că prezenţa acestui grup de cetăţeni a fost datată corect în secolul
II p.Ch., înainte de instalarea legiunii a V-a Macedonica la Potaissa261 •
Nu putem afmna nimic sigur despre dependenţa acestei localităţi preurbane
de vreo civitas. S-a arătat că formularea de pe miliarul de la Ai ton nu dovedeşte
vreo dependenţă faţă de municipiul Napoca262• Un simplu vicus putea, în anumite
cazuri, constitui chiar el centrul unei civitas de rang inferior, dotată cu
autoadministrare263• Prezenţa unui augustal din Napoca (R 442) nu dovedeşte
nimic, deoarece augustalii erau oricum implicaţi în ocupaţii lucrative de mai mare
mobilitate264, iar pentru ei nu exista obligativitatea proprietăţii imobiliare în teritoriul
unui anumit oraş 265; inscripţia în discuţie este piatra funerară pusă de respectivul
augustal surorii sale, care putea rezida şi în altă localitate. Nici apariţia unui decurio
din colonia Napoca (R 433) nu dovedeşte o asemenea dependenţă; inscripţia
datează din vremea când municipiul Potaissa exista, iar dedicantul este şi magistrat
257 Câteva exemple din aşezări ce încep sigur abia după cucerire: Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(1. Winkler, Sargetia 1 1 - 1 2, 1 974- 1 975, p. 1 3 1 - 1 32) ; Apulum (1. Winkler, ActaMN 2, 1 965,
p.222-225); Buciumi (E. Chirilă, N. Gudea, C. Pop, V. Lucăcel, Castrul roman de la Buciumi,
Cluj, 1 972, p. 94- 1 07); Gherla (R. Ardevan, Eos 79, 1 9 9 1 , p. 225, 232).
258
M. Bărbulescu, A. Cătinaş, op.cit., p. 54 şi 64 (fig. 1 1 - 1 2).
259 Cf. 1. Mitrofan, ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 99- 1 1 0.
260
M. Bărbulescu, A. Cătinaş, loc.cit.
261
Ibidem, p. 5 1 -52.
262 H
. Daicoviciu, IC, p. 25; idem, ANRW II/6, 1 977, p. 9 1 9-92 1 ; M. Bărbulescu, op.cit., p. 35.
263
Vittinghoff 1 976, p. 82-88; Sommer 1 984, p. 50-52; Sommer, p. 630-635; Tarpin 1 987, p.
140- 1 4 1 , 1 56, 208-230.
264
R. Duthoy, Epigraphica 36, 1 974, p. 1 34- 154.
265
Ca pentru decuriones (Curchin 1 990, p. 275). Vezi Lex Ursonensis c. 9 1 (FIRA 1, p. 1 86)
şi Apuleius, Metamorfozele 1, 2 1 .
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al Potaissei. Situaţia geografică pledează şi ea împotriva unei asemenea subordonări:
dealul Feleacului desparte cele două oraşe, comunicaţiile directe erau dificile266,
iar drumul imperial dintre ele ocolea prin Aiton267• Totuşi, credem că măcar o
parte din teritoriul viitorului municipiu Potaissa va fi aparţinut iniţail oraşului Napoca
(eventual vreun teritoriu din câmpie, întreAiton şi valea Mureşului ?); motivul îl
constituie acordarea lui ius Italicum şi va fi discutat în capitolul următor (v. infra).
c) Se cunoaşte la Potaissa o prezenţă militară certă anterioară legiunii a
V-a Macedonica268• Ea nu pare să fi fost nici permanentă, nici importantă. Nu s
au găsit urme ale vreunei fortificaţii anterioare castrului de legiune269 şi nimic nu
indică vreun vicus militar înainte de 1 70 p.Ch.270• Legiunea se instalează la
Potaissa pe la 1 69 p. Ch., adusă de Marcus Aurelius în toiul războaielor
marcomanice271 • Sosirea marii unităţi schimbă evident destinul localităţii, care
cunoaşte o dezvoltare accelerată272• S-a afirmat, pe bună dreptate, că nici un alt
oraş al Daciei nu este atât de strâns legat de armată ca Potaissa273• Lipsa altor
implicări ale elitei municipale274 confirmă faptul că prezenţa armatei şi relaţiile
cu ea au rămas mereu elementul esenţial pentru existenţa şi înflorirea oraşului.
d) Potaissa accede la rangul de municipiu în anii lui Septimius Severus275;
mai multe inscripţii pomenesc un municipium Septimium (R 432, 435 , 437,
439). Conferirea acestui statut trebuie să fi avut loc curând după preluarea puterii,
odată ce la 1 97 p. Ch. municipiul exista deja (R 44 7). La o dată ulterioară oraşul
266 RepCluj, p. 1 9 8 (Feleacu), 2 10 (Gheorgbeni).Acesta sunt singurele aşezări - foarte modeste
- de epocă romană semnalate între Turda şi Cluj .
267 D. Ursuţ, P. Petrică, 1. Winkler, ActaMN 1 7, 1 980, p. 441 -446; 1. Winkler, M. Blăjan, T.
Cergbi, Potaissa 2, 1 980, p. 63-72; 1. Winkler, ActaMN 1 9, 1 982, p. 587-589.
268 M. B ărbulescu, op.cit., p. 3 6-3 8.
269 În orice caz, ele lipsesc pe amplasamentul acestuia (Ibidem, p. 3 7).
270 Ibidem, p. 3 5-38; M. Bărbulescu, A. Cătinaş, op.cit., p. 5 1 -52.
27 1 M. Bărbulescu, op.cit., p. 22-26.
272 Ibidem, p. 3 8-40.
273 Ibidem, p. 40.
274 Nu avem informaţii despre membri ai aristocraţiei municipale implicaţi în minerit ori
deţinând proprietăţi în alte localităţi. Numărul de villae rusticae în jurul Potaissei este şi el
infim (vezi mai jos).
275 H. Daicoviciu, op.cit., p. 9 1 ; Ardevan 1 984, p. 107.

57

https://biblioteca-digitala.ro

accede la rangul de colonia (R 434, poate şi R 427 şi 443), dar inscripţiile nu-i
indică nici un epitet imperial276• Conform unei relatări dinDigestae (Ulpianus,
L 1 5, 1 9), vicus Potaissa a primit de la Septimius Severus atât rangul de colonia
cât şi importantul privilegiu ius ltalicum277• Pentru ca lucrurile să fie şi mai com
plicate, municipiul septimian este atestat atât cu obişnuiţii quattuorviri în frunte
(R 43 1 ), cât şi cu organizarea duumvirală (R 433?, 43 7).
Care este forma de organizare a municipiului Potaissa ? Când şi în ce
circumstanţe apare aicicolonia ? Putem accepta existenţa privilegiului ius Italicum
? La toate aceste întrebări nu e uşor de răspuns.
Mai întâi putem aborda data întemeierii. Părerea lui N. Gostar (anume
că Potaissa ar deveni colonie numai sub Caracalla278) nu ne pare justificată:
această opinie se baza pe o inscripţie (R 43 2) în care regretatul savant ieşean
vedea existenţa unei legiuni Antoniniana într-o vreme când oraşul era un
municipium Septimium . Dar inscripţia este foarte deteriorată, iar literele . . . AD
ANTON din r. 2 ar putea însemna şi altceva279; prin urmare, n-o putem folosi ca
argument. Promovarea atât de rapidă a unui oraş sub acelaşi împărat, întâi la
rang municipal şi apoi colonial, este într-adevăr neobişnuită280; totuşi ea nu pare
chiar imposibilă. Municipiul trebuie să se fi format din aglomeraţia civilă crescută
în jurul castrului de legiune - identică (sau mai degrabă doar parţial identică28 1 )
cu canabele, neatestate epigrafic la Potaissa282; el va fi cuprins şi vechiul vicus
preexistent, cu comunitatea sa de cetăţeni romani. Topografic, municipiul se
situează în imediata apropiere a castruluF83; începând cu Septimius Severus,
vechea regulă (care lăsa cea. 2 km în jurul castrului de legiune în administrarea
ei directă) nu se mai aplică284 • Teoretic, este posibil ca o simplă lăsare la vatră,
cândva după 205-2 1 0 p.Ch., a celor recrutaţi îndată după mutarea legiunii la

Ibidem; M. Bărbulescu, op.cit., p.40.
Gostar (AIIA Iaşi 6, 1 969, p. 1 32-1 3 3) datează colonia şi acordarea lui ius ltalicum abia
sub Caracalla (cf. şi C. Daicoviciu, RE XXII, 1 (1 953), 1 0 1 6- 1 0 1 7).
278 N . Gostar, loc. cit.
279 R. Ardevan, Eos 77, 1 989, p. 82.
280 Langhammer, p. 1 5 ; J. Gascou, ANRW II, 1 0/2, 1982, p. 3 1 6-3 1 7.
281
M. Bărbulescu, A. Cătinaş, op.cit., p. 55.
282 M. Bărbulescu, op.cit., p. 39.
28 3 M. Bărbulescu, A. Cătinaş, op.cit., p. 55 şi 64 (fig. 1 3 - 14).
284 1. Piso, Tyche 6, 1 9 9 1 , p. 156.
276

277 N.
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Potaissa285 să fi oferit un nou mare lot de cives Romani înstăriţi aşezării, ceea ce
ar fi justificat o promovare rapidă la statutul colonial; lipsa de posibilităţi de a-i
împroprietări pe aceşti veterani286 şi dorinţa împăratului de a le răsplăti totuşi
fidelitatea287 ar putea explica acordarea de ius Italicum noii colonii. În consecinţă,
nu avem motive temeinice să nu-l credem pe Ulpian; o eroare ori omisiune a
copiştilor ulterior (care să fi simplificat o expresie gen primum ius municipii
postea coloniae . . . ) era oricând posibilă287a. Acceptăm aşadar o promovare la
rang colonial încă în anii lui Septimius Severus, desigur cândva spre sfărşitul
domniei acestuia.
De curând a fost avansată şi o altă posibilă explicaţie: o dualitate a locuirii
civile, ca şi la Apulum; adică, alături de municipiul septimian de lângă podul
pesteArieş - o colonia contemporană situată pe alt amplasament288• Este adevărat
că săpături le arheologice din jurul castrului sunt foarte restrânse şi, teoretic, ar fi
spaţiu suficient unde să se poată amplasa o altă aşezare de statut urban289•
Împotriva acestei supoziţii se pot ridica însă două obiecţii majore. Prima este
aceea că o asemenea aşezare trebuia să fi lăsat vestigii arheologice mai numeroase,
observabile pe teren, ceea ce nu este cazul. Cea de-a doua priveşte posibilul
amplasament indicat pentru o colonia, la vest de castru290; este tot în apropierea
fortificaţiei legionare, la mai puţin de cea. 2 km. Chiar şi în perioada anterioară
Severilor, acest teritoriu ar fi avut acelaşi statut juridic ca şi amplasamentul
municipiului; cu atât mai mult la începutul secolului III, când S. Severus ridică
la rang de oraş aglomeraţii aflate chiar lângă castrele de legiune291 • Tragem deci
concluzia că, deşi nu trebuie aprioric exclusă şi noi cercetări de teren sunt oricum
necesare, ipoteza unei dualităţi urbane la Potaissa nu pare convingătoare.

2R.I Dintre cei recrutaţi anterior, unii se întorc ca veterani în provincia unde au trăit (un
exemplu: CIL III 7505).
2R6 Teritoriul municipiului nu pare prea întins (vezi infra).
2R7 I. Piso, op.cit., p. 1 56- 1 60. Septimius Severus a folosit mult promovările municipale ale
canabelor ca mijloc de răsplătire a legiunilor fidele.
287• Cf. J . Bleicken, Chiron 4, 1 974, p. 3 83-384.
2RR C. C. Petolescu, Revista istorică 2, 199 1 , 3-4, p. 224-225; M. Bărbulescu, A. Cătinaş,
op.cit., p. 55.
2R9 Ibidem (vezi şi p. 64, fig. 1 3).
290 Judecând după locul de descoperire a inscripţiei R 434 (Ibidem, p. 55 ).
1 00
29 1 I. Piso, loc.cit.
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Dar poate că problema se poate rezolva şi altfel, mai simplu. Se ştie că
ius ltalicum este un privilegiu însemnat, care se conferă de obicei numai coloniilor
romane; rareori, când un oraş cu alt statut îl primeşte, este mai întâi promovat
grabnic la rang coloniaF92• Septimius Severus inaugurează folosirea acestuia
chiar şi numai pentru a recompensa fidelitatea politică293 • Colonia Apulum îl
primeşte, probabil (aşa cum vom vedea mai jos), şi din alte motive; deşi nu
municipiul septimian era cel vizat, totuşi se pare că veteranii de la Apulum îl
resimţeau ca un real beneficiu294• Este posibil ca veteranii legiunii de la Potaissa
să fi cerut avantaje similare295 şi împăratul să fi vrut satisfacerea lor. Înălţarea
grabnică a unui municipiu nou la rang colonial putea fi cauzată tocmai de decizia
acordării lui ius ltalicum deci relaţia cauză-efect apare inversată. Această
ipoteză de lucru are avantajul că explică atât promovarea neaşteptat de rapidă la
statut colonial, cât şi primirea lui ius ltalicum rară reduceri observabile din
teritoriul iniţial (cum este cazul cu celelalte oraşe din Dacia) 296; de asemenea, nu
mai este nevoie a se postula o altăcolonia pe lângă municipiul septimian. Astfel
de conferiri ale aceluiaşi privilegiu rară un motiv aparent, numai pentru a satisface
veleităţi citadine de prestigiu şi rivalitate, se mai cunosc în epocă 297• Aşa că
optăm pentru această explicaţie.
Rămâne foarte neclară organizarea municipiului septimian. O inscripţie
îl atestă cu quattuorviri (R 43 1 ), în timp ce alta pomeneşte un duumviralis
municipii Septimii Potaissensis (R 437) 298, aşa că nici o confuzie nu este posibilă.
Acelaşi oraş apare cu ambele forme de constituţie municipală ! Cum numărul
atestărilor rămâne foarte mic, s-ar putea ca de fapt să ne aflăm în faţa unei confuzii
a lapicidului inscripţiei R 43 7, la o dată foarte apropiată de rapida promovare a
oraşului la rang colonial 299• Aşa că putem socoti oraşul Potaissa ca având o
-

292 G. 1. Luzzatto, RIDA 3 , 1 950, 2 (= Melanges F. de Visscher IV), p. 1 00- 1 03 . Vezi şi J .
Bleicken, op. cit., p. 3 7 1 , 3 86-390.
293 G. 1. Luzzatto, op. cit., p. 1 03 . Caracalla şi Elagabal vor proceda la fel. Vezi şi J. Bleicken,
op. cit., p. 3 90-39 1 , 4 1 2.
294 Cf. supra, nota 200. 1. Piso, op.cit., p. 156.
295 Erau la fel de îndreptăţiţi, odată ce ambele legiuni îşi aduseseră aportul la înscăunarea lui
Severus.
296 Vezi în continuare, la încheierea acestui capitol.
297 Gascou 1 972, p. 1 96- 1 9 8 (pentru Utica şi Lepcis Magna - alături de Carthago).
298 Ardevan 1 984, p. 107.
� Ibidem.
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constituţie municipală normală: municipiu cu quattuorviri, urmat de o colonie
cu duumviri, iar prezenţa unor duumviri municipali poate fi socotită simplu "ac
cident epigrafic".
Este însă clar că, deşi comunitatea de la Potaissa pare foarte prosperă 300,
elita locală se manifestă în forme mai sărace. Numărul inscripţiilor referitoare la
administraţia municipală este derizoriu 301 , ceea ce indică o pătură superioară
mai puţin avută şi mai puţin afirmată în viaţa provinciei. Mai mult, atestările din
vremea scurtei existenţe a municipiului sunt mult mai numeroase decât cele din
epoca colonială302• Constatarea aceasta pare să nuanţeze ideea anterioară, în
sensul că anii lui Septimius Severus par a fi reprezentat pentru aristocraţia
potaissensă o conjunctură extrem de favorabilă, care nu s-a mai repetat ulterior.

BJO. Napoca

a) Aşezarea antică ocupă aproximativ centrul Clujului actual şi este în
întregime acoperită de construcţii modeme303 (vezi fig. 1 0). Recolta epigrafică
este destul de bună, există o informaţie asupra vieţii municipale mai bogată decât
în majoritatea oraşelor daco-romane304• Dar cercetările arheologice sunt puţine,
insuficiente30\ multe din rezultatele lor au rămas încă inedite306• Se desfăşoară
săpături de salvare atât în Piaţa Muzeului3°7, cât şi pe strada Victor De leu, lângă
300

M. Bărbulescu, op.cit., p. 39-48.
Cf.supra, nota 253.
302
M. Bărbulescu, op.cit., p. 40.
303
OTS, p. 222; H. Daicoviciu, IC, p. 3 3 ; idem, ANRW 11/6, 1 977, p. 928-930.
304
42 inscripţii lapidare cunoscute până în 1 902 (CIL III 853-874, 6252-6254, 7655-7669,
1 4465- 1 4666), număr aproape dublat prin descoperiri mai noi; dintre acestea, 3 8 inscripţii
utile cercetării noastre (vezi indicele repertoriului nostru).
305 Cercetările vechi la H. Daicoviciu, IC, p. 32-33, 3 8-39, 43; şi , ANRW IV6, 1 977, p. 92893 1 . Noi publicări: Gh. Lazarovici,ActaMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 1012; St. Matei, R. Ardevan,
ActaMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 1 065-1 074; J . Kovalovszki, Uj Erdelyi Mitzeum, I evfolyam, 1 2 fiizet, Budapest, 1 990, p. 202-222 (săpături din 1 943).
306
N-au fost încă publicate săpăturile din: Parcul Caragiale (I. Mitrofan 1 979; St. Matei, P.
Iambor, R. Ardevan 1 989); Bulevardul 22 Decembrie (R. Ardevan 1 984); Piaţa Libertăţii (A.
A. Rusu, C. Opreanu 1 992); str. Plugarilor (I.Hica 1 986- 1 989).
307 Mulţumim colegului M . Bădău-Wittenberger pentru informaţiile oferite.
301
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parcul Caragiale308. Rezultatele cercetărilor mai vechi au făcut obiectul unor
studii monografice309 , care se cer deja îmbogăţite.
Incinta fortificată a oraşului roman a fost surprinsă pe trei laturi. Latura
de vest este ilustrată printr-o singură semnalare, inedită, în curtea Universităţii
Tehnice (str. C.Daicoviciu, colţ cu str. E. Isac)310; zidul antic era suprapus de
incinta medievală. Tot într-un singur punct a fost găsit zidul şi pe latura de sud
(în curtea Teatrului de Păpuşi) 3 1 1 . Dacă dimensiunile zidăriei mai pot stârni
îndoieli, prezenţa unei vaste arii cimiteriale între Piaţa Păcii şi Piaţa Cipariu
delimitează oricum spre sud locuirea antică312• Pe latura de nord, zidul de incintă
a fost surprins în mai multe locuri; totdeauna a apărut suprapus de incinta medi
evală313. Latura de est nu se cunoaşte încă; a fost presupusă de-a lungul străzii
Bolyai31\ dar numai noi cercetări pot lămuri problema.
Cartarea descoperirilor pare să arate o aşezare de o formă dreptun
ghiulară31 5 . În realitate, cercetările fiind încă atât de restrânse, nu putem fi chiar
aşa de siguri. Pe două laturi (sud şi vest) zidul a fost surprins în câte un singur
punct. Pe latura de nord, relativ mai bine cunoscută, trei din cele patru cercetări
întreprinse sunt încă inedite şi au fost cartate sumar316. Un lucru cert este că
zidul medieval folosea peste tot temelia zidului antic; or, acest zid medieval nu
este aici chiar rectiliniu (vezi fig. 1 0). Aceste observaţii confirmă faptul că zidul
roman urma în general traseul Canalului Morii, dar ne fac să ne îndoim de aspectul
lui perfect drept şi perpendicular pe laturile de est şi vest. Lucrul este valabil şi

308 Mulţumim colegului S. Cociş pentru informaţiile oferite.
309 A. Bodor, Emlekkonyv Kelemen Lajos sziiletesenek nyolcvanadik evfordul6jara, Kolozsvar,
1 957, p. 78-1 1 1 ; OTS, p. 222-229; H. Daicoviciu, IC, p. 25-49; idem, ANRW IJ/6, 1 977, p. 921949; C.Pop, PolEdil, p. 65-66.
3 1 0 Informaţie verbală de la dr. M. Rusu şi dr. I. Mitrofan, care au făcut observaţiile; le adresăm
şi pe această cale mulţumirile noastre.
3 1 1 1. Mitrofan, ActaMN 1 , 1 964, p. 206.
312 H . Daicoviciu, IC, p. 3 8-39; idem, ANRW II/6, 1 977, p. 935-937.
313 Observaţii ale autorilor săpăturilor (1. Mitrofan, P. Iambor, St. Matei), cărora le mulţumim
şi cu această ocazie.
314 M. Rusu, AIIA C/uj 22, 1 979, p. 53 1 0.
315 1. Mitrofan, op.cit., p. 209; H. Daicoviciu, IC, p. 3 3 ; şi ANRW IJ/6, 1 977, p. 928-930.
316
Este vorba de cele din 1 979 şi 1 989 în Parcul Caragiale (vezi supra, nota 306) şi de
observaţiile făcute la construirea noului Palat al Telefoanelor între acest parc şi Poşta Centrală,
în 1 96 8 (vezi supra, nota 3 1 3).
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pentru aceasta din urmă: singurul punct cunoscut arată suprapunerea zidului
medieval pe cel antic, iar incinta medievală (cunoscută) nu este rectilinie nici pe
această latură. Iar pe latura de sud, unicul segment cunoscut este prea scurt
pentru a ne putea edifica asupra formei incintei. În concluzie, aspectul arheologic
indică o formă relativ dreptunghiulară, dar nu putem fi siguri că este vorba chiar
de un dreptunghi. Unele elemente din noile săpături sugerează o tramă stradală
ortogonală3 1 7, ceea ce nu contrazice rezerva exprimată mai sus - există suficiente
exemple de oraşe romane în plan ortogonal (eventual parţial) dar cu incintă
poligonală neregulată3 1 8•
Cercetări mai vechi permit amplasarea forului napocens în centrul
oraşului actual319• Se mai impune observaţia că zidul de incintă nu pare să fi
avut agger320, ceea ce sprij ină eventual datarea lui în prima parte a secolului I I
(domnia lui Hadrian)321•
În afara incintei fortificate, urmele romane sunt mai rare, tipice pentru o
locuire extramurană322• Ele sunt destul de dispersate323• Nu s-a identificat un alt
nucleu de locuire.
b) Şi Napoca exista cu siguranţă în anii lui Traian (R 448). Urme dacice
preromane nu s-au găsit încă324, decât la Someşeni, departe de locuirea romană325•
31 7

St. Matei, R. Ardevan, op.cit., p. 1 068-1 074; cf. şi notele 307-308 .
Numeroase analogii la: E. Fn!zouls (ed.), Les villes antiques de la France, I, Strasbourg
1 9 88; Les villes de la Gaule Belgique au Haut-Empire, Arniens 1984; H.Bi:igli, Aventicum.
Die Ri:imerstadt und das Museum, Avenches 1 9 9 1 ; A.-G. Magdinier, P. Thollard, EANîmes NS
18 (no. special), 1 987, p. 77-96.
3 1 9 C. Daicoviciu, ActaMN 4, 1 967, p. 470.
320 Observaţii în timpul săpăturilor arheologice din 1 979 şi 1 989 (cf. supra, nota 3 06). Clădirea
cercetată pe str. V. De leu (cf. supra, nota 308) este foarte aproape de incinta fortificată, aşa că
nu mai rămâne loc pentru un agger.
32 1 C. Pop, PoiEdil, p. 65; D. Protase, Sargetia 1 8, 1 977, p. 20 1 . Analogii bune la O.
Doppelfeld, ANRW II/4, 1 975, p. 72 1 , 728 şi H. Galsterer, în W. Eck, H. Galsterer (Hrsg.), Die
Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Ri:imischen Reiches. Deutsch
Italienischen Kolloquium (= Kolner Forschungen 4), Mainz, 1 99 1 , p. 1 2.
322 H. Daicoviciu, IC, p. 33-34, 3 8-39; Gh. Lazarovici, loc.cit.
323 RepCiuj, p. 123- 1 26, 1 3 1 -1 32, 1 3 5 .
324 H . Daicoviciu, IC, p . 2 8 , 3 4 ; idem, ANRW II/6, 1 977, p. 932. N o i descoperiri d e aceeaşi
factură, încă inedite, în zona centrală (cf. supra, notele 307-308).
325 H. Daicoviciu, IC, p. 22-23.
31R
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Numele autohton 326 nu ajunge spre a dovedi o origine preromană a aşezării.
Cercetări recente au surprins un nivel timpuriu cu locuinţe din lemn şi ceramică
amestecată, alături de vase romane apărând şi material indigen 327 şi "strachini
cu trei picioare" de tip norico-pannonic328; este vorba de prima locuire romană
pe acest amplasament, imediat după cucerire (perioada premunicipală)329• Putem
afirma că aşezarea antică de la Napoca începe pe un teren nelocuit, odată cu
instalarea coloniştilor aduşi de statul roman. Nu ştim nimic despre statutul ju
ridic al acestei locuiri.
c) Prezenţa armatei la Napoca este foarte slabă. Singura trupă auxiliară
care a lăsat ştampile, cohors I A lpinorum330, pare să fi staţionat scurtă vreme, în
timpul războaielor marcomanice33 1 • Ştampilele tegulare ale legiuniiJAdiutrix332
rămân nesigure333, cercetările moderne n-au confirmat semnalarea din secolul
XVII. Alte ştiri sunt reprezentate doar de pietre funerare care, se ştie, nu au în
acest sens valoare probatorie334• Mai rămân trupe din garda procuratorului
presidial (R 4 70), tot cu staţionare de scurtă durată335• S-a presupus existenţa la
Napoca a unui castru de legiune, cel puţin foarte scurt timp, în vremea lui
Traian336• Trebuie să spunem că, deocamdată, nimic nu sprijină această opinie.
Ea păreajustificată de forma şi dimensiunile incintei fortificate; or, am văzut că
aceste elemente rămân nesigure, până la noi cercetări 337• Chiar dacă incinta ar fi
rectangulară şi egală cu cea a unui castru de legiune, asta tot n-ar fi o dovadă
suficientă, odată ce există şi aşezări pur civile de acest aspect 338• Lipsesc ştampile
326 Ibidem, p. 24; Russu 1 967, p. 1 1 3 .
327 Cf. supra, nota 308.
m Ibidem.
329 Datarea aparţine autorului săpăturii; noi suntem întru totul de acord (cf. supra, nota 30 8).
.
330 N . Ylassa, ActaMN 2, 1 965, p. 34.
33 1 Macrea, p. 207; J . Benes, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia, Praha, 1 978, p. 1 5 .
332 I . I . Russu, ActaMN3, 1 966, p. 448.
333 H. Daicoviciu, IC, p. 32 ( ANRW II/6, 1 977, p. 928).
334 Ibidem.
335 Ibidem, p. 30 (cf. R 470).
336 M. Rusu, AIIAC!uj 22, 1 979, p. 5 3 1 0.
337 Cf. supra, plus notele 3 1 5-3 1 8 .
33R I. Piso Al. Diaconescu, ActaMN 22-23, 1 985-1 986, p. 174-175; R. Etienne, 1 . Piso Al.
Diaconescu, REA 92, 1 990, 3-4, p. 28 1-282.
=
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tegulare ale unei asemenea gamizoane339• În plus, prezenţa unei trupe ar fi impus
constituirea unui vicus militar, absolut necesar340; ori, dacă ipoteticul castru ocupă
locul viitorului oraş, unde ar putea fi plasat acest vicus ? Situaţia topografică nu
îngăduie această rezolvare. Trebuie să conchidem că Napoca pare a fi fost o
aşezare de colonişti, lipsită de vreo garnizoană34 1 •
d) Municipiul Napoca este întemeiat de Hadrian 342 • Numele oficial al
oraşului trebuie să fi fost Municipium Aelium Hadrianum Napocensium (R
459, 474). A avut o constituţie duumvirală (R 459) 343 • Oraşul devine Colonia
Aurelia (R 5 1 1 ) la o dată care nu poate fi precizată; s-a presupus că promovarea
aceasta are loc în anii domniei lui MarcusAurelius 344, ceea ce este foarte verosimil
(R 340, 450) 345• De la Septimius Severus primeşte ius Italicum 346•

Bll. Porolissum

a) Aşezat în Poarta Meseşului, oraşul a beneficiat din plin de poziţia sa
importantă,
atât din punct de vedere strategic cât şi comercial. Un mare
foarte
complex de fortificaţii romane a fost sesizat în zonă, marele castru auxiliar de la
Porolissum constituind punctul central al acestui sistem defensiv347• Cunoscute
încă din secolul XIX, vestigiile antice au fost explorate în repetate rânduri, dar
destul de sumar; cel mai mult a stârnit interesul arheologilor castrul de pe vârful
"Pomăt", aşezarea civilă fiind până nu de mult neglijată 348 • O monografie
ştiinţifică de ţinută, apărută recent, cuprinde numai rezultatele cercetărilor

339 Cf supra, nota 3 3 3.
340 Sommer, p. 558.
341 H. Daicoviciu, IC, p. 32; idem, ANRW II/6, 1 977, p. 928.
342 Ibidem, p. 92 1 ; idem, IC, p.25.
343 Ardevan 1 984, p. 1 03- 1 04.
344 H. Daicoviciu, IC, p. 25-26; idem, ANRW II/6, 1 977, p. 925.
345 Cea mai veche atestare sigură a statutului colonial datează din anii lui Commodus - R 450
(C. C. Petolescu, ArhO/t 8, 1 993, p. 6 1 ).
346 U lpianus, Digestae L, 1 5 , 1 9.
347 C. Daicoviciu, RE XXII, 1 ( 1 953), 265-270; OTS, p. 83-96; N. Gudea, ActaMP 1 3, 1 989,
p. 5 1 - 1 05 .
348 Gudea 1 9 86, p. 1 8-24.

65

https://biblioteca-digitala.ro

arheologice mai vechi, până în 1 977 349 • De atunci, noi săpături sistematice se
desfăşoară an de an; ele au vizat în primul rând castrul şi amphitheatrnm castrense
din vecinătate, abia în ultimii ani fiind întreprinse săpături mai ample în locuirea
civilă de lângă castru350• Materialul arheologic este foarte bogat, dar numărul
inscripţiilor nu este aşa de mare351 , iar cele referitoare la administraţia munici
pală sunt puţine352•
Pe teren se cunosc fortificaţiile, amfiteatrul şi două cimitire, situate la
sud-est de castrul mare de pe "Pomăt" (vezi fig. 11 ). Acestea din urmă delimitează,
vag, perimetrul aşezării civile în această parte. Locuirea trebuie să fi fost intensă
şi să se fi întins împrejurul castrului cel puţin pe trei laturi (vest, sud şi est) 353 •
Deocamdată nu putem afirma nimic în plus; nici aspectul tramei stradale, nici
existenţa sau absenţa vreunei incinte, nici amplasarea vreunui farum nu sunt
cunoscute.
b) Spre deosebire de alte oraşe daco-romane, pentru Porolissum avem
certitudinea existenţei unei aşezări preromane omonime354• Dar locuirea dacică
ocupa un alt amplasament, anume dealul "Măgura"; ea pare să înceteze odată
cu cucerirea romană355• În consecinţă, aglomeraţia care va deveni municipiul
Porolissum apare pe teren abia după instalarea statornică a garnizoanei romane
în acest punct356, chiar dacă - probabil - a preluat şi o bună parte din populaţia
aşezării dacice anterioare357•
c) Porolissum a reprezentat mereu o mare garnizoană, foarte importantă
în cadrul sistemului defensiv al provinciei358• Aşezarea civilă din jurul castrului

349 Cf. infra, nota 3 5 1 .
350 Gudea 1 986, p. 20-24.
351 N. Gudea, ActaMP 1 3 , 1 989, p. 760-777 (94

inscripţii lapidare, cunoscute până în

1 977);

de atunci s-au mai tăcut câteva descoperiri.

352 1 6 piese (vezi indicii repertoriu1ui nostru).
353 N . Gudea, op.cit., p. 1 1 5- 1 47; Gudea 1 986, p. 1 22- 1 4 1 .
354 Ibidem, p . 28-34; N . Gudea, ActaMP 1 3, 1 989, p . 30-3 1 .
355 Ibidem, p . 92-93; Gudea 1986, p . 28-34. N oi cercetări arheo logice m curs confirmă această
opinie (inform. dr. N . Gudea, căruia îi mulţumim încă o dată).

356 Gudea 1 986, p. 3 5-50.
357 Gudea 1 986, p. 35-36.
35s Gudea, ActaMP 1 2, 1 988,

p.

1 95-2 1 4.
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trebuie să fi apărut ca vicus militar359• Dispunerea ei în teren, în imediata apropiere
a fortificaţiei, confrrmă această constatare. Armata a jucat aşadar un rol esenţial
în apariţia şi dezvoltarea acestei aglomeraţii 360• Însă rolul armatei nu a fost
exclusiv; comerţul foarte important prin acest punct a influenţat cel puţin în
egală măsură viaţa aşezării 361 •
d) Porolissum este, cu siguranţă, un municipium Septimium (R 479,
483-485 , 489, 493 , 5 1 3) 362• Nu se cunoaşte data exactă a întemeierii lui. În
orice caz, ctitoriile aceluiaşi împărat puteau apărea la date foarte diferite. O
inscripţie descoperită la Căşeiu (R 4 79) ne permite să presupunem o promovare
la rang municipal mai târzie, ulterioară celei operate pentru aşezările de lângă
castrele de legiune (Potaissa şiApulum)363, dar tot în anii lui Septimius Severus.
Este sigur că oraşul se află tot în apropierea castrului mare de pe "Pomăt", dar
nu putem şti dacă întregul vicus a devenit municipiu, sau numai o parte a lui
(exemplele de laApulum II şi Tibiscum susţin mai degrabă a doua posibilitate),
nici unde anume se situa pomeriul acestui municipiu. Localitatea n-a ajuns
niciodată la statutul de colon ia.

C. Teritoriile municipale

Orice oraş avea un territorium al cărui centru economic, administrativ
şi spiritual era. De fapt, Imperiul Roman apare, în epoca Principatului, ca un fel
de "federaţie" de mici asemenea entităţi teritoriale cu autonomie mai mult sau
mai puţin largă, poleis ori civitates364• Localitatea de statut urban concentra
aristocraţia locală, în timp ce în restul teritoriului se puteau afla numeroase alte
localităţi mai puţin însemnate, de dimensiuni şi statutjuridic foarte diferite365
35 9

Idem, ActaMP 1 3 , 1 989, p. 1 1 5- 1 47; Gudea 1 986, p. 1 23 -1 25. Gruparea construcţiilor în
apropierea fortificaţiei dă aşezării aspectul cunoscut de vicus militar.
360
Gudea 1 986, p. 63, 7 1 .
361 Ibidem, p. 7 1 -89; E. Chirilă, ActaMP 1 4- 1 5, 1 9 9 1 , p. 1 5 8- 1 70.
362 C. Daicoviciu, RE XXII, 1 ( 1 953), 268, 1 0 1 7 ; Gudea 1 986, p. 1 24- 1 25.
363 I. Piso, AIIA Cluj 19, 1 976, p. 262, nr. 3.
364 Cf.supra, nota 24.
365 Crickmore 1 984, p. 1 3- 1 4; Langhammer, p. 1 - 1 5 ; Jacques-Scheid, p. 220-221 , 230.
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Un oraş antic era de neconceput rară un territorium aferent. Bogăţia
aristocraţiei urbane se baza în primul rând pe proprietatea funciară366, iar oraşul
reflecta tocmai întinderea şi prosperitatea teritoriului său367•
Stabilirea limitelor teritoriului aflat în dependenţă faţă de un centru ur
ban roman este o chestiune foarte dificilă. Există mai multe criterii care ajută la
aceasta, fără ca vreunul să aiba o valoare absolută368:
1 ) - limitele naturale (obstacole importante; cursul de apă, de obicei, nu
este aşa ceva);
2) - informaţii din izvoarele literare;
3) - datele cartografiei vechi şi moderne (corelate cu toponimia istorică);
4) - datele arheologice de tot felul (între acestea un rol deosebit îl capătă
urmele drumurilor antice şi cele ale centuriaţiilor);
5) - antecedente preromane şi supravieţuiri medievale (mai ales
organizarea ecleziastică din evul mediu timpuriu);
6) - inscripţiile antice.
Această ultimă categorie de izvoare, cele epigrafice, trebuie exploatată
la maximum, dar cu discemământ. Datele oferite de inscripţii sunt foarte felurite.
Există diferite bome de frontieră, care se referă direct la problema investigată.
Pentru celelalte epigrafe esenţială rămâne repartiţia lor în teritoriu (contează
apartenenţa şi numele dedicanţilor, tribul şi domus, magistraturile deţinute,
patronaje - dar şi limba şi stilul textului, caracterele epigrafice, tipologia
monumentelor sau divinităţile cărora li se adresează). De preferinţă, ar trebui
lucrat cu număr mare de piese pe serii statistice369•
Dacă încercăm să aplicăm aceste metode la cazul Daciei, observăm că
cele mai multe nu sunt deloc utilizabile. Informaţiile din izvoarele literare sunt ca
şi nule. Nu ştim aproape nimic despre structura teritorială a Daciei preromane, iar
realităţile medievale devin accesibile istoricului mult prea târziu, abia din secolele
3 66 Titus Livius VII, 3 8, 6; R. Chevallier, ANRW II/ 1 , 1 974, p. 760 sq.; H. Galsterer, în F.
Vittinghoff (Hrsg.), Stadt und Herrschaft. Romische Kaiserzeit und Hohes Mittelalter (=
Historische Zeitschrift, Beiheft 7), Munchen, 1 982, p. 75- 1 06; Alfoldy 1 986, p. 49-5 1 , 230;
Jacques-Scheid, p. 340-342, 366.
367 R. Chevallier, op.cit., p. 74 1 -745; Alfoldy 1 986, p. 2 1 3-21 7, 223; Jacques-Scheid, p. 22022 1 , 230.
36� R. Chevallier, op.cit., p. 762-772.
369 Ibidem, p. 763 . Problema este reluată de Alfoldy 1 989, p. 44-50.
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XI-XII, după veacuri lungi de convulsiuni şi schimbări profunde. Datele cartografiei
antice nu-şi află elemente comparabile decât din Evul Mediu târziu (sec. XVI
XVII), aşa că punerea lor în relaţie este hazardată; ce-i drept, cartografia modernă
surprinde uneori ruine antice astăzi complet ascunse privirii. Toponimia veche
este încă puţin cunoscută370 şi rareori poate fi folosită pentru asemenea delimitări.
Cât despre datele arheologice, valoarea lor rămâne mare, dar ea depinde de volumul
şi calitatea cercetărilor din teren - insuficiente în cazul Daciei 371 • Îndeosebi nu s
au făcut studii asupra centuriaţiei, utilizarea fotografiilor aeriene a rămas
embrionară372•
Aşa că, pentru provincia Dacia, trebuie să recurgem în primul rând la
inscripţii, urmărind îndeosebi repartizarea lor în spaţiu. Desigur, contează şi
limitele naturale, dar ele trebuiesc mereu corelate cu vestigiile arheologice, urmele
drumurilor şi existenţa în epocă a unor posibilităţi de circulaţie. Vestigiile
arheologice, gruparea urmelor semnalate ori cercetate este iarăşi un izvor de
mare importanţă. Îndeosebi gruparea de villae rusticae este importantă pentru
prezenţa unei pături mij locii de proprietari rurali373• Cât despre analogiile cu alte
epoci (în special cu Evul Mediu), credem că ele sunt puţin relevante - dată fiind

370 Pentru denumirile medievale ale localităţilor transilvane există C. Suciu, Dicţionar istoric
al localităţilor din Transilvania, 1-11, Bucureşti 1 967. Studiile de microtoponimie sunt însă
abia la început (vezi seriile din revistele Cercetări de lingvistică din Cluj-Napoca şi Acta
Musei Porolissensis) şi încă nu pot fi utilizate pentru cercetarea propusă de noi.
37 1 Vezi supra, în introducerea la acest capitol.
372 Nu cunoaştem studii publicate pentru această problemă (comunicările foarte interesante
făcute de 1. Bogdan Cătăniciu şi C. Crăciun au rămas inedite). După 1 992 s-a deschis cercetării
fondul de fotografii aeriene al Institutului de Arheologie Bucureşti, dar colecţia nu este încă
operaţională. Pentru cercetările de acest fel întreprinse pe alte meridiane, se pot cita (ca termeni
de comparaţie): T. W. Potter, Yilles et campagnes 1 982, p. 1 9-4 1 ; J. G. Gorges, Villes et campagnes
1 982, p. 1 04-107; M. Clavel-Leveque (red.), Cadastres et espace rural. Approches et realites
antiques. Table ronde de Besan�on, mai 1 980, Paris, 1983, 356 p.; Chevallier 1 983, p. 3 1-74.
373 A. L. F. Rivet, înA.L.F.Rivet (ed.), The Roman Villa in Britain, London, 1 969, p. 1 78, 1 8 1 ,
2 10, 2 1 5-2 16; K.Branigan, în K.Branigan (ed.), Rome and the Brigantes. The Impact ofRome
in Northern England, Sheffield, 1 980, p. 1 8-20, 26; Chevallier 1983, p. 1 6 1 - 1 69, 1 72; Leveau
1 984, p. 464, 483-484; V. H. Baumann, Ferma romană din Dobrogea, Tulcea, 1 98 3 , p. 1 471 5 1 . J. G. Gorges, în Les villes de la Lusitanie romaine. Hierarchies et territoires, Paris, 1 990,
p. 92- 1 1 3 ; M. Corbier, în J. Rich, A. Wallace-Hadrill (ed. ), City and Country in the Ancient
World, London - New York, 1 99 1 , p. 2 12.
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lunga şi tulburata perioadă prefeudală care le desparte; pot fi luate în considerare
doar eventuale constante geografica-sociale, ca de exemplu în Transilvania
concentrarea aşezărilor principale pe culoarul Mureş-Arieş-Someş ori dezvoltarea
unităţilor teritoriale principale în făşii perpendiculare pe acest culoar, de-a lungul
afluenţilor Mureşului. Dar asemenea constatări se dovedesc justificate numai
dacă alte izvoare (îndeosebi arheologice şi epigrafice) nu le contrazic flagrant.
Deci, nu avem multe mij loace pentru scopul propus. Vom încerca, în
limita posibilităţilor obiective, să schiţăm teritoriile oraşelor daca-romane
cunoscute, prezentate în aceeaşi ordine.
O menţiune specială trebuie făcută pentru castre. Se ştie că legiunile, în
afară de prata legionis aflate la o oarecare depărtare374, dispuneau (până la
Septimius Severus) de un spaţiu de cea. 2 km înjurul castrului lor, teren depen
dent şi administrat de ele375• În schimb, trupele auxiliare beneficiau de un teritoriu
mult mai mic376; până şi viei militari, concentraţi chiar lângă fortificaţii, dispuneau
de un mic teritoriu propriu şi de administraţie proprie377• Prin urmare, prezenţa
castrelor nu influenţează hotărâtor structura teritorială a provinciei.

Cl. Romula

Teritoriul situat la est de Olt (între Acidava şi Scărişoara), sărac în aşezări,
trebuie să fi fost iniţial sub control militar; popularea lui mai târzie, în secolul III
378, dacă se va adeveri prin cercetările viitoare379, ar putea semnifica extinderea
autorităţii Romulei asupra lui până în preajma fortificaţiilor transalutane, cândva
după 200 p. Ch.
Spre nord, teritoriul romulens este delimitat probabil doar de concentrarea
aşezărilor la sud de Acidava. Nu ştim cât s-a putut extinde înspre sud. În vremea

,
Petrikovits, Actes du VIl-e Congres international d epigraphie grecque et latine
(Constantza 1 9 77), Bucureşti-Paris, 1 979, p. 23 6-24 1 .
375 I . Piso, op.cit., p . 1 3 7-142 (cu bibliografia mai veche).
376 Ibidem, p. 1529s; Sommer, p. 622 sq.
377 Sommer, p. 622-627.
m I. Bogdan Cătăniciu, ActaMN 2 1 , 1 984, p. 1 34- 136.
379 Cercetările arheologice din zonă rămân încă insuficiente (cf. supra).
374 H.

V.
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când exista deja territorium Sucidavense (secolul III p.Ch.) frontiera lor putea fi
dată ipotetic de şirul de mici coline ce le desparte, între Scărişoara pe Olt şi
Sadova pe Jiu380 ; într-adevăr, harta descoperirilor indică aici lipsa unor urme de
epocă romană. Nu ştim însă dacă territorium Sucidavense a existat şi în secolul
II; este posibil ca el să fie o realitate mai târzie, desprinsă dintr-un teritoriu romulens
iniţial mai extins 381 , dar se pot imagina şi alte soluţii.
Densitatea mult mai mică a aşezări lor de epocă romană la vest de Jiu ar
putea sugera un alt tip de ocupare a solului şi de populare, deci eventual
neapartenenţa la teritoriul centuriat al oraşului Romula. Dacă trecem pe hartă
villae rusticae cunoscute, observăm aceeaşi situaţie: cele mai multe se
concentrează între Jiu şi Olt, semnalările la vest de Jiu sunt mult mai rare382.

C2. Drobeta

În aval de oraş, aşezările romane se înşiruie destul de apropiat până la
Izvoarele. Înclinăm să credem că malul stâng al Dunării pînă la Izvoarele, sau
chiar până la Pristol, aparţinea teritoriului drobetan.
Inscripţiile de la Schitul Topolniţei ( R 27) şi Iezureni (R 28) pomenesc
realităţi ale vieţii municipale din Drobeta. Ele depun mărturie pentru întinderea
teritoriului oraşului până în depresiunea T g.J iu. Îndeosebi inscripţia de la Iezureni,
un epitafpus pentru un decurion al coloniei Drobeta, dovedeşte că aici existau
proprietăţi ale unor aristocraţi ai acestui oraş. Semnalări le de villae rusticae în
zonă întăresc această presupunere383• Prin urmare, putem considera că teritoriul
Drobetei cuprindea tot spaţiul aflat între Dunăre şi Târgu Jiu, de-a lungul drumului
·

3so OTS, p. 3 37, OR4 p. 208 şi D. Tudor, Sucidava, Craiova 1 974, p. 49 presupun un spaţiu
ceva mai mare.
3&1 O cercetare arheologică a satelor antice din acest teritoriu (Ibidem, p. 50-60) ar putea
eventual clarifica problema.
3&2 G. Popilian, ArhOlt 6, 1 986, p. 54-63 (p. 56 - harta).
3R3 Ibidem, p. 56, 6 1 . D. Benea, op.cit., p. 293-295. Totuşi, mai recent se acceptă posibilitatea
unor schimbări de frontieră (Piso 1 993, p. 85-87).
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roman ce ducea spre Pasul Vâlcan 384• Cum aşezarea de la Săcelu 385 este situată
în apropiere şi relativ izolată de alte nuclee de locuire contemporane, socotim că
şi aceasta putea să fi fost inclusă în teritoriul Drobetei.
În schimb, raritatea urmelor romane la sud-est de linia Drobeta-Bumbeşti
ne face să credem că teritorul municipal nu se mai întindea mult în această direcţie.
Cât despre inscripţia R 3 2 de la Băile Herculane, ea nu dovedeşte o întindere
a stăpânirii Drobetei la vest de culmile Carpaţilor Meridionali. Localitatea era o
staţiune balneară renumită386, iar quaestorul din Drobeta putea să fi fost ucis în timp
ce se afla la vilegiatură387• Piatra pare a fi înălţată acolo doar pentru că acolo l-a ajuns
moartea. Vom vedea mai departe că teritoriul culoarului Timiş-Cerna pare să fi
aparţinut altei civitas.
Nu avem date despre vreo evoluţie a teritoriului Drobetei. S-ar putea ca
el să nu fi suferit modificări importante.

C3. Dierna

Nu se poate vorbi de un teritoriu al Diemei decât în secolul III, când
localitatea devine municipiu. La est, el trebuie să se fi învecinat cu cel al Drobetei.
Limita vestică nu poate fi stabilită; eventual putem presupune întinderea autorităţii
oraşului de-a lungul Dunării până spre Pojejena388, dar nu avem nici o dovadă
certă. Aglomeraţiile sesizate la Gomea389 ori Moldova Nouă390 nu par să fi jucat
rolul de centre ale vreunei civitas, configuraţia terenului nu le permitea acest
lucru.

384 Davidescu, p. 1 6 1- 170 încearcă să definească teritoriul drobetan fără să ţină seama de
inscripţia de la Iezureni. Af�rmaţia că acest teritoriu "corespundea într-un fel cu limitele
judeţului Mehedinti de astăzi" (p. 1 64) trădează o părere preconcepută. Desigur, nu putem fi
de acord cu această propunere.
385 IDR II, p. 99- 100; TIR L 34, p. 98; OTS, p. 363-364.
386 TIR L 34, p. 24; OTS, p. 24-29; IDR 111/ 1 , p. 76-77.
387 1. 1. Russu, IDR III/1, p. z96.
388 Aşezări1e situate de-a lungul Dunării reprezintă singura grupare sesizabilă pe hartă.
389 TIR L 34, p. 62; OTS, p. 66.
390 TIR L 34, p. 8 1 ; OTS, p. 65-67.
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În apropierea localităţii Mehadia ( anticul Praetorium) există două inscripţii
care confirmă dependenţa acestui teritoriu de Sarmizegetusa39 1 • Ambele datează
însă dintr-o perioadă timpurie, când Sarmizegetusa era singura colonie a
provinciei 392• Lipsesc până acum documente similare din secolul III. Credem
că, după înfiinţarea municipiulu Diema, acest teritoriu a revenit noii municipalităţi,
eventual până la pasul Domaşnea. Inscripţia R 36 confirmă impresia noastră,
dar nu credem că ea poate Movedi întinderea teritoriului diemens dincolo de
Teregova; ca şi R 32, ea ar putea fi înălţată acolo unde magistratul municipal
şi-a găsit sfărşitul 393•
Dacă teritoriul Diernei cuprinde şi nodul rutier de la Mehadia, ne-am putea
aştepta să-i aparţină şi aşezările de pe drumul din valea Nerei, cu villa rustica de la
Dalboşeţ394• Este doar o ipoteză, pe care n-o putem verifica.

C4. Tibiscum

Fără îndoială, noului municipiu trebuie să-i fi aparţinut spre vest teritoriul
întins până la Porţile de Fier ale Transilvaniei (valea B istrei). Spre sud, este
verosimil să fi cuprins valea Timişului până la pasul Domaşnea (am văzut că R
36 nu contrazice neapărat această părere). Nu putem preciza limitele teritoriului
municipal spre nord şi est, dar prosperitatea medie a oraşului ne împiedică să-1
socotim foarte întins; este mai verosimil ca el să fi cuprins doar zona colinară
până spre Berzobis în vest şi o distanţă nu mult diferită pe cursul Timişului spre
nord (maximum până spre Lăpuşnic şi Recaş ). Masivul muntos Poiana Ruscăi
va fi constituit, oricum, o limită geografică reală spre nord-est. Nimic nu
dovedeşte că locuirile de la Deta şi Denta395 i-ar fi aparţinut. De asemenea,
inscripţia de la Foeni (R 46) nu dovedeşte nimic, ea fiind adusă în acest loc la
conacul modem, cândva în secolul XIX.
39 1 R 3 3 ; cf. supra, nota 1 1 3 .
392 Formula colonia Dacica indică secolul II, atât timp cât Sarmizegetusa a rămas singura
colonia din Dacia.
393 Cf. supra, nota 387.
394 D. Protase, Banatica 3 , 1 975, p. 394-353 (vezi şi părerea diferită a lui O. Bozu, R. Petrovszky,
ActaMP 1 , 1 977, p. 1 53).
395 TIR L 34, p. 52; OTS, p. 54; IDR 111/1 , p. 1 30.
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Teritoriului tibiscens trebuie să-i fi aparţinut posibilele villae rusticae de
la Apadia (corn. Brebu) şi Caransebeş 396•

C5. Sarmizegetusa

O cercetare recentă a urmărit în detaliu teritoriul administrat de Ulpia
Traiana Sarmizegetusa397• Ne raliem în general acestui punct de vedere şi îi
urmăm argumentarea, cu modificări minime.
Afrrmaţiile anterioare permit deja conturarea unor limite ale teritoriului
atribuit primei colonii din Dacia. Spre sud, cum am văzut, există dovezi ale
întinderii teritoriului ei până la Praetorium, noi presupunându-1 chiar până la
Dunăre, cu portul fluvial Dierna. Acelaşi lucru se poate spune despre Tibiscum
şi teritoriul înconjurător 398• Prin urmare, întreaga arteră de circulaţie Tapae
Tibiscum-Praetorium-Dierna (tot culoarul Timiş-Cerna) trebuie să fi aparţinut
iniţial Sarmizegetusei, până spre sfărşitul secolului II.
Evident că toată depresiunea Haţegului se va fi aflat în aceeaşi relaţie de
dependenţă faţă de Ulpia Traiana399• Pentru pagus Aquae suntem siguri (R 246 249)400, iar în alte puncte apar mereu doar atestări ale membrilor aristocraţiei orăşeneşti
ulpiene (R 244, 245, 268), ceea ce confrrmă afrrmaţia de mai sus. Nu avem nici o
informaţie care să sugereze vreo modificare de statut pentru acest teritoriu, pe toată
durata stăpânirii romane. Foarte probabil, aceeaşi pare să fi fost situaţia staţiunii
balneare Germisara, unde lipseşte orice urmă a vreunei autoadministrări 401 • Marea
concentrare de villae rusticae în sud-vestul Transilvaniei402 dovedeşte situaţia pros
peră a aristocraţiei municipale din Sarmizegetusa.
396

I. Mitrofan, ActaMN 1 1 , 1 974, p. 4 1 -42; E. Iaroslavschi, Banatica 3 , 1 975, p. 3 55-360.
I. Piso, Despre teritoriile oraşelor U lpia Traiana Sarmizegetusa şi Apulum; comunicare
inedită, prezentată la Institutul de Arheologie Bucureşti în şedinţa din 14 mai 1 988.
39& Cf. supra. Prezenţe epigrafice ulpiene în apropiere de Tibiscum: R 37 şi 45 (augustali), 40
şi 42 (decurioni); în plus, R 39, care are un dublet la Sarmizegetusa (R 99).
399 Lucrul n-a fost niciodată pus la îndoială, de nimeni (IDR III/3 , p. 14).
400
IDR III/3, p. 20.
401
IDR III/3 , p. 228; A. Rusu, E. Pescaru, PolEdil, p. 20 1 .
402 I. Mitrofan, ActaMN 1 0, 1973, p. 1 36- 1 40, 1 42- 1 47, 1 48- 1 49; idem, ActaMN 1 1 , 1 974, p.
4 1 , 42, 44, 45 (Deva I şi II, Hobiţa, Mănerău, Sântămăria-Orlea, Băţălar, Breazova, Leşnic,
Peşteana, Rapoltu Mare). Este cea mai mare concentrare cunoscută până acum în Dacia romană.
397

74

https://biblioteca-digitala.ro

Monumentele funerare de la Săliştea (R 277) şi Vinţu de Jos (R 278)
dovedesc că şi acest spaţiu a făcut parte iniţial din teritoriul ulpian. Aşa cum s-a
arătat mai sus, putem considera pagi ai coloniei aşezările de la Ampelum (R
379-3 85, 389, 390, 392-394, 396) şi Apulum I (Partoş) 403•
*

Rămâne de văzut situaţia localităţii Micia. S-a afirmat adesea că este
vorba tot de unpagus al Sarmizegetusei404• Argumentele erau termenulpagus ,
atestat epigrafic (R 253, 258, 264) şi prezenţa unor augustales din Ulpia Traiana
(R 256, 26 1 , 263, 266, poate şi 257). Ele rămân discutabile. Augustalii
reprezentau un element mobil, cu preocupări economice diverse, dar nelegaţi
necesarmente de proprietatea funciară405; prezenţa lor nu oferă date sigure despre
apartenenţa administrativă a unui teritoriu406• Lipsesc la Micia atestări certe ale
unor magistraţi sau decurioni ulpieni. Cât despre termenul pagus, acesta are
semnificaţii multiple, singura conotaţie permanentă fiind aceea de "unitate
teritorială" tipică pentru realităţile civilizaţiei romane, deci pentru grupuri umane
supuse romanizării407; ei pot funcţiona ca unităţi administrative locale408, deci 
în cazul nostru -pagus poate reprezenta o civitas aparte. La Mic ia a funcţionat
un castru auxiliar de mari dimensiuni, cu o mare locuire civilă aferentă409;
cercetarea acestui mare complex este încă abia la început 410• Aşa că problema
trebuie reluată.
403 G. Forni, OmD, p. 23 3-236; Al. Diaconescu, I. Piso, PolEdil, p. 70-7 1 .
404 M. Fluss, RE XV, 2 (1 932), 1 5 1 8- 1 5 19; Macrea, p. 1 46; OTS, p. 1 20- 1 26; L. Mărghitan,
SCIV 2 1 , 1 970, 2, p. 570-594; 1. 1. Russu, SCIVA 3 1 , 1 980, 3 , p. 445-454; IDR III/3, p. 55.
405 Cf. supra, notele 264-265.
406 Ibidem.
407 G. Ch. Picard, Karthago 1 5, 1 969, p. 3-12 (în Africa); Langhammer, p. 4-5; Tarpin 1 987, p. 9 1 ,
95, 1 0 1 , 1 32, 1 7 1 -172.
40R Tarpin 1 987, p. 203-226, 244, 301-302, 34 1-355.
40 9 TIR L 34, p. 79-80; OTS, p. 1 20- 126; IDR III/3, p. 55-58; L. Petculescu, MN 5, 1 98 1 , p.
1 0 9- 1 1 4 .
4 1 0 Săpături d e lungă durată, ale unui colectiv d e la Muzeul Naţional d e Istorie din Bucureşti
(L. Marinescu, A. Sion, L. Petculescu, C. Crăciun) - încă în mare parte inedite. Au fost vizate
mai ales complexul termal şi barăcile din castru, fără a se epuiza aceste obiective. Cf. L.
Petculescu, CercArh 6, 1 983, p. 45-50.
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Din punct de vedere topografic, lucrurile par foarte clare (vezi fig. 13).
Marele castru auxiliar se află situat la sud de Mureş; în imediata lui apropiere,
spre est, se găsesc numeroase edificii, un întins complex termal şi un amfiteatru.
Mai spre est, lângă apa Mureşului, a fost sesizat un întreg "cartier meşteşugăresc".
Spre sud, la o distanţă mai mare, se găsesc câteva temple şi alte construcţii.
Necropolele se întind pe suprafeţe mari, la est şi la vest de castru, de-a lungul
drumului antic din valea Mureşului 41 1 • Totul pare să indice, cum ar fi şi firesc,
un vicus militar dezvoltat în jurul castrului. Este drept că cercetările sunt încă în
curs şi că suprafaţa săpată este foarte mică; până acum săpăturile s-au concentrat
în castru şi în complexul termal, ambele departe de a fi încheiate 412• În plus, s-au
făcut investigaţii pe fotografii aeriene, încă inedite41 3• Ar mai fi în apropiere,
îndeosebi la vest şi la sud-est de castru, suficient spaţiu pentru încă un eventual
nucleu de locuire.
Dar trebuie să vedem şi ce spun inscripţiile. Două dintre ele sunt dedicaţii
către IOM făcute de veterani et cives Romani Micienses prin câte doi magistri
ai lor (R 262, 265); aceluiaşi zeu şi Iunonei li se adresează alţi doi magistri, de
data aceasta pro salute Miciensium (R 259). Primele două texte reflectă,
incontestabil, existenţa unei aşezări civile în simbioză cu un castru, deci un vicus
militar 414; prezenţa a tot doi magistri în R 259 şi numele localităţii, acelaşi în R
259 şi R 265, indică faptul că Micienses şi veterani et cives Romani Micienses
reprezintă aceeaşi comunitate. Tot pentru veterani şi cetăţenii romani şi tot către
IOM înalţă un monument un quaestor (R 255). Aceste date indică un vicus
militar cu doi magistri şi un quaestor, deci cu forma administrativă tipică pentru
asemenea aşezări 415 • Există însă alte două inscripţii unde acelaşi dedicant colectiv,
veterani et cives Romani, se adresează zeului suprem prin câte un singurmagister

41 1

IDR III/3, p. 56-57.
Rapoarte prezentate de colectivul de cercetare la sesiunile naţionale de arhe.ologie, între
1980 şi 1 990.
4 1 3 Cf. supra, notele 4 1 0, 41 2 . Ele au fost făcute de C. Crăciun. O comunicare a fost prezentată
la Institutul de Arheologie Bucureşti în şedinţa din 1 4 mai 1 98 8 .
414
Veterani et cives Romani este formula standard pentru defmirea unei colectivităţi cu statut de
vicus militar (A. M6csy, în W. Eck, H. Galsterer, H. Wolff (Hrsg. ), Studien zur antike Sozialge schichte. Festschfrift F. Vittinghotf, Koln-Wien, 1 980, p. 368).
4 1 5 Langhammer, p. 6; Vittinghoff 1 976, p. 8 8-89; ISM V, 268 (cf. Al. Suceveanu, Al. Bamea,
La Dobroudja romaine, Bucarest, 1 99 1 , p. 47-49).
412
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pagi Miciensis (R 25 3, 264) 416 • Formula folosită indică, iarăşi, aceeaşi comunitate
de veterani şi cetăţeni romani; doar că ea poartă numele de pagus (formă
neobişnuită pentru asemenea aşezări). În sfârşit, alte două inscripţii (R 252 şi
258) sunt înălţate de câte un singur magisterpagi Miciae (R 258 dedicată chiar
genio pagi Miciae) . Doar acestea din urmă ar putea fi interpretate ca referitoare
la o altă comunitate, un pagus diferit de vicus-u1 militar 4 1 7• În lumina datelor
discutate anterior, această interpretare nu rezistă: este vorba deci de o singură
comunitate, un vicus militar cu organizare tipică, dar cu numele neobişnuit de
pagus . Inscripţiile reflectă aşadar unul şi acelaşi aspect de civilizaţie romană,
perfect concordant cu vestigiile arheologice cunoscute.
Cum nici una din inscripţii nu oferă vreun element de datare, nu se poate
evidenţia vreo evoluţie a formei de administraţie locală. Credem că o asemenea
evoluţie nici n-a existat. Dedicaţiile oficiale ale comunităţii au un pronunţat
caracter stereotip, de "obligaţie de serviciu"418• Numai R 258 reprezintă un act
de pietate personală, dar legată de calitatea oficială a dedicantului41 9• De remarcat
faptul că nici unul din magistri de la Micia nu deţine vreo funcţie la Sarmizegetusa.
Se întâlnesc însă la Micia şi augustales, desigur ai Sarmizegetusei. O
piatră funerară (R 226) nu dovedeşte, după părerea noastră, un alt statut pentru
teritoriul M iciei420• Alta este o piesă votivă, foarte mutilată (R 256); putea să fi
fost pusă aici doar pentru că aici funcţiona templul divinităţii respective. În sfărşit,
alte două monumente (R 26 1 , 263) aparţin aceluiaşi dedicant, augustalul ulpian
M . Comelius Stratonicus, şi ambele consemnează gesturi de evergetism;
dedicantul se putea afla la Micia din interese personale, ceea ce ar explica şi
motivele generozităţii sale (în forma unor piese votive) 420a. Toate aceste inscripţii
nu contrazic constatarea anterior formulată, anume că este vorba de o aşezare de
tip vicus militar.
4 1 6 Un magister, ca orice magistrat colegial, avea deplină competenţă şi putea acţiona şi
singur câtă vreme colegul său de funcţie nu făcea intercessio (Langbammer, p. 63). În
inscripţiile din Scythia Minor, asemenea magistri apar frecvent singuri (ISM V, 1 5, 2 1 , 22, 56,
62, 63, 64, 69, 92, 93, 1 1 5).
4 1 7 Asupra sensurilor posibile ale lui pagus cf. supra, nota 407. Cf. şi P. Broise, ANRW V/2,
1 976, p. 620 (vicus ca centru al unui pagus).
4 1& R. Ardevan, Eos 77, 1 989, p. 84 0•
1
41 9 Dedicantul închină un monument geniului Miciei, cu formula ex suo fecit libens merita.
42° Cf. supra, nota 264-265.
4208 Pentru evergetisme similare, P. Broise, op.cit., p. 622.
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În sfârşit, ar mai intra în discuţie două inscripţii deosebite. Prima, foarte
distrusă, a fost citită ca dedicaţia unui [duum]v [ir]alis coloniae (R 257); prezenţa
este insolită şi noi citim mai curând [aug]u[sta]lis coloniae421 • Cea de-a doua
(R 260) menţionează un princeps, care a fost socotit "magistrat în pagus
Miciensis "422• Nu împărtăşim acest punct de vedere. Îl considerăm pe dedicant
drept şeful unui grup imigrat, cum mai sunt şi alţi principes din Dacia romană
(vezi infra).
În concluzie, totul vorbeşte despre o aşezare de tip vicus militar la Mic ia;
nimic nu susţine ideea unui pagus al Ulpiei Traiane în acest loc. Teritoriul
Sarmizegetusei trebuie deci să nu fi cuprins micul teritoriu al lui pagus
Miciensis423•
Tocmai datorită celor văzute mai sus, ni se pare suspectă apariţia unui
jlamen et decurio coloniae Apulensis (R 267). Personajul nu are praenomen,
iar soţia lui este o libertă. Cum piatra este foarte deteriorată în r. 4-5, s-ar putea
ca lectura corectă să fie de fapt alta424• Sub influenţa cazurilor constatate deja,
propunem pentru r. 4-5 şi varianta A el. Valent[inus aug(ustalis) ?]/ col.
Apulen[sis}.
·

*

Spre deosebire de Mici a, Germisara este o staţiune balneară425• Aici sunt
atestaţi mai mulţi reprezentanţi ai aristocraţiei ulpiene (R 272, 274, 275, 275a,
276) şi chiar augustali ai Sarmizegetusei (R 27 1 ) cu inscripţii votive - afară de R
276 (funerară). Toate aceste monumente se pot datora simplei prezente a
dedicanţilor la băi 426• Interesant este că alături de ei apare un singur magistrat
dinMunicipium Aurelium Apulense (R 27 5b), iar un decurion din Sarmizegetusa
este şi quaestor în acelaşi municipiu (R 272); ambii par să aparţină primei generaţii
42 1 Prin analogie cu R 26 1 , 263 , 266.
422 IDR III/3, 1 10. Pentruprincipes, vezi

S. Sanie, SCIVA 34, 1983, 2, p. 1 5 1 - 1 5 3 .

423 Idee formualtă de dr. 1. Piso (R. Ardevan, op.cit., p . 84 ).
12
424 Anterior acceptasem lectura din IDR III/3, 1 59 (Ardevan

1 989, p. 353; Ardevan 1 992, p.
50).
425 TIR L 3 4, p. 47; OTS, p. 1 30- 1 3 7 ; IDR III/3, p. 2 1 2-2 1 3 ; A. Rusu, E. Pescaru, PolEdil, p.
201 -2 1 4.
426 C f. supra, nota 3 87.
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de aristocraţi municipali din Apulum I, deci unei pături sociale tot de provenienţă
ulpiană427• Credem că această proporţie pledează pentru apartenenţa Germisarei
la U lpia Traiana Sarmizegetusa pe toată durata existenţei provinciei 428•
*

Se mai pune problema extinderii teritoriului Sarmizegetusei spre nord şi est.
Inscripţia unui decurion ulpian găsită la Aiud (R 426) nu probează nimic
în acest sens; ea pare a fi adusă de la Germisara429• În schimb, câteva descoperiri
epigrafice de la sud-est de Apulum (R 4 1 8, 4 1 9, 42 1 ) par să arate că în secolul
II valea Sebeşului şi localităţile de pe drumul spre Olt erau cuprinse în teritoriul
Sarmizegetusei430• Villa rustica de la Răhău, existentă se pare încă din primele
decenii ale provinciei431 , trebuie pusă în legătură tot cu o pătură prosperă de
colonişti înstăriţi încă din acei ani, pătură constituită în primul rând în jurul oraşului
întemeiat de Traian432• N-ar fi exclus ca şi villae rusticae de la Apoldul de Sus
şi Miercurea Sibiului 433 să se fi aflat tot pe teritoriul coloniei, cel puţin în secolul
II. Nu ştim cât se va fi extins spre est această posesiune, dar credem că ea n-a
putut trece de Guşteriţa; valea Oltului făcea parte din Dacia Inferior43\ iar spre
est aspectele de civilizaţie sunt simţitor diferite435•
Alte informaţii epigrafice explicite lipsesc. Dar locuirile din localităţile
Benic (R 424) şi Lopadea Nouă (R 425) au aparţinut municipiului Apulum. La
fel stau lucrurile cu aşezările antice de la Crăciunelu de Sus (R 422) şi Cetatea

427 Al. Diaconescu, I. Piso, op.cit., p. 7034.
428 Deci, credem că Germisara trebuie să se fi aflat în aceeaşi situaţie ca şi Aquae (R 246-249).
429 IDR III/4, p. 59.
43° Formula din aceste texte este totdeauna decurio coloniae, fără alte precizări.
43 1 I. Mitrofan, ActaMN 10, 1 973, p. 1 47- 148.
432 Piso, 1 99 1 , p. 3 1 6; AL Diaconescu, I . Piso, op.cit., p. 70 . Cf. supra, nota 373.
34
433 N . Branga, Italicii şi veteranii din Dacia. Mărturii epigrafice şi arheologice, Timişoara,
1 986, p. 1 3 6-240 ( 1 4 villae semnalate, dintre care au fost cercetate două la Apoldu de Sus şi
una la Miercurea Sibiului); prezenţa romană aici o apreciază ca timpurie (p. 236), dar datele
din săpătură indică doar o villa din sec. II (p. 238) şi alte două din sec. III (p. 23 8-239). O
precizare a cronologiei tuturor locuirilor antice din zonă ar putea ajuta la clarificarea
problemei.
434 C. C. Petolescu, SCIV 22, 1 97 1 , 3, p. 420-42 1 .
435 Macrea, p . 134, 149.
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de Baltă (R 423) de p e Târnave. Cum Apulum a fost întâi pagus al
Sarmizegetusei, este foarte probabil ca şi acest teritoriu (valea Mureşului în amonte
de Apulum - poate până spre Brucla ? - şi valea inferioară a Târnavelor) să fi
aparţinut iniţial tot Sarmizegetusei. Marea aşezare de la Micăsasa, centrul unei
adevărate "industrii" ceramice 436, este în plin avânt în secolul II p. Ch. 437;
deducem că şi ea trebuie să fi fost inclusă iniţial în teritoriul ulpian 438•
*

Astfel delimitat schematic, teritoriul atribuit coloniei Ulpia Traiana
Sarmizegetusa apare ca foarte întins şi important, cuprinzând tot centrul Daciei
Superior. El pare să fi inclus: portul fluvial Dierna, culoarul Timiş-Cerna, calea
spre Transilvania, depresiunea Haţegului cu valea Streiului, cursul mij lociu al
Mureşului, valea Ampoiului inferior (cu importantul acces la minele de aur), valea
inferioară a Tâmavelor, cursul inferior al Sebeşului şi depresiunea Miercurea
Sibiului439• Desigur, se pune întrebarea dacă acest vast teritoriu nu era cumva
discontinuu. În actualul stadiu al documentaţiei nu putem avansa nici un răspuns;
reţinem însă posibilitatea ca diferite porţiuni şi diferiţi pagi să nu fi avut continuitate
teritorială 440• Din acest ansamblu vast se mai desprindeau, fără îndoială, micile
teritorii administrate de gamizoanele militare auxiliare, zona limitrofă castrului de
legiune de laApulum şi terenurile dependente direct de legiune (prata legionis 
care nu ştim unde s-ar putea situa); toate acestea însă nu puteau avea o întindere
considerabilă441•
436 I.

Mitrofan, RCRF 29/30, 1 99 1 , p . 1 73-200; idem, Dacia 34, 1 990, p. 1 29- 1 3 8 .
Ibidem, p. 1 3 2- 1 3 3 .
438 Marile ateliere pentru ceramica de lux necesitau investiţii considerabile ş i - implicit - o
pătură socială avută şi interesată în asemenea investiţii; ele mai necesitau şi o piaţă de
desfacere apropiată, de preferinţă un oraş prosper (Chr. Delplace, Ktema 3, 1 978, p. 74-76).
439 Cf. supra, nota 397.
440 Există asemenea cazuri în lumea romană (cf. H . Wolfl; Acta Archaeologica Academiae
Scientiarnm Hungaricae, Budapest, 41, 1989, p. 1 98-1 95); Alfoldy 1 989, p. 55. În Hispania,
imensul teritoriu al coloniei Emerita Augusta era discontinuu, diferitele lui componente fiind
administrate ca praefecturae (H. Galsterer, Untersuchungen zum romischen Stădtewesen auf der
iberischen Habinse� Berlin, 1971, p. 23 ); observăm totuşi că singura analogie din Dacia, praefoctus
pagi de la Aquae (R 246), nu oglindeşte o situaţie similară, deoarece localitatea e aproape de
Sarmizegetusa şi nimic nu susţine o discontinuitate de posesiune asupra Ţării Haţegului.
44 1 Cf. supra, notele 3 74-377.
437
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Acest vast teritoriu colonial s-a redus mult în perioadele următoare, din
el desprinzându-se noi civitates de statut urban.

C6- 7. Apulum

Aşa cum am văzut, aşezarea romană din cartierul Partoş al Albei Iulia
de astăzi, convenţional denumităApulum I, a fost unpagus al Sarmizegetusei442•
Devenind Municipium Aurelium Apulense, aşezarea primeşte şi un teritoriu
propriu. În mod logic, aceasta consta în principal dintr-o parte a teritorului mai
mare al coloniei din care se desprinsese. Ajungând apoi Colonia Aurelia, oraşul
putea să fi păstrat acelaşi teritoriu443•
Spre sud-vest, teritoriul apulens trebuie să fi cuprins aşezările din valea
Mureşului, până prin dreptul Germisarei444 • La nord-est, localitatea Şard i-a
aparţinut cu siguranţă (R 375). Despre Ampelum nu avem nici o dovadă certă,
dar este foarte probabil ca acest pagus ulpian să-i fi revenit tot municipiului şi
apoi colonieiApulum I; prosperitatea acestui oraş (care va primi ulterior epitetul
de Chrysopolis), bogăţia şi rolul activ al elitei sale (vezi infra) pledează pentru
această soluţie. Inscripţia R 39 1 , care pare a fi pusă de fapt de un decurion din
Municipium Septimium Apulense şi trebuie datată în secolul III, nu contrazice
această opinie445• Suntem de părere că tot deApulum I trebuie să fi depins aşezările
de pe cursul inferior al Târnavelor, fapt pentru care putem invoca unele descoperiri
epigrafice (R 422, 423); în aceeaşi situaţie trebuie să fi fost şi marele centru
ceramic de la Micăsasa. Alte câteva inscripţii (R 424, 425) arată o extindere a
teritoriului municipal spre nord, poate până la sud de Aiud. Mai departe nu pare

442 Al. Diaconescu, 1. Piso, op.cit., p. 70-7 1 .
Promovarea la un statut municipal superior poate să nu aibă nici o legătură cu modificarea
teritoriului respectivului oraş.
444 Cf. supra (vezi şi notele 426-428).
445 Caracterul neîngrij it al literelor şi numele dedicantului susţin o datare în secolul III, şi
atunci ar trebui să fie vorba de Municipium Septimium Apulense. Această constatare nu
influenţează opinia noastră referitoare la teritoriul municipal. În acei ani exista deja municipiul
Ampelum, iar decurionul municipiului apulens putea fi activ în zonă doar ca investitor în
minerit (sau din alte motive personale). Inscripţia R 3 9 1 este votivă, ea putea fi înălţată acolo
doar pentru că acolo era un templu.
443
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să fi ajuns: zona Brucla-Salinae, importantă pentru exploatările de sare, era în
atenţia fiscului imperial446, iar inscripţii ale aristocraţilor din Apulum nu se mai
cunosc447•
Neclară rămâne apartenenţa teritoriului situat la sud-est de Apulum,
aproximativ între Sebeş şi Guşteriţa. Inscripţii ale unordecuriones coloniaene
au făcut să-l atribuim iniţial tot Sarmizegetusei (vezi supra). Alte inscripţii, care
să pomenească explicit decurioni ai oraşului Apulum, nu se cunosc în acest
spaţiu. Dispunerea legăturilor rutiere ne face să credem că, totuşi, acest teritoriu
va fi ajuns în dependenţă faţă de Apulum I 448• Dacă inscripţiile diferiţi lor
decuriones coloniae cunoscute în această zonă (R 4 1 8-42 1 ) se referă la
Sarmizegetusa şi datează din prima parte a secolului II p.Ch. 449, atunci ele ar
putea marca prosperitatea deosebită a proprietarilor rurali în această perioadă,
când s-a produs adsignarea ogoarelor şi constituirea de villae rusticae; ele ar
corespunde unei perioade generale de avânt pentru Dacia 450• Numai viitoare
cercetări arheologice vor putea confirma aceste interpretări 451 •
L a începutul secolului III, odată cu constituirea municipiilor septirniene
Apulum II şi Ampelum, Colonia Aurelia Apulensis trebuie să fi pierdut o parte
din teritoriu în favoarea acestora din urmă.

446

Macrea, p. 306-307.
IDR III/4, p. 60-7 1 .
448 Este greu de imaginat o legătură directă a acestui spaţiu cu Sarmizegetusa, fără a atinge
teritoriul apulens (vezi fig. 1-2).
449 Odată ce acceptăm că termenul colonia, I
ară alte precizări, se referă la Sarmizegetusa până
în anii 160- 1 80 p. Ch., când apar şi alte colonii.
4 50 Macrea, p. 43-60. Faptul îşi află confirmarea şi în aspectul circulaţiei monetare până la
războaiele marcomanice (1. Winkler, ActaMN l , 1 964, p. 2 1 8 ; idem, ActaMN 2, 1 965, p. 238;
idem, Sargetia 1 1 - 1 2, 1 974- 1 975, p . 1 3 1 ; 1. Winkler, C . Băloi, ActaMN 1 0, 1 973, p. 193-194;
1. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1 973, p. 1 03 - 1 24; E . Chirilă, N .
Gudea, C. Pop, V. Lucăcel, Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1 972, p . 94- 1 07; M. Chiţescu,
Gh. Poenaru-Bordea, BSNR 75-76 ( 1 98 1 - 1 982), nr. 1 29-1 30, p. 1 84 ; R. Ardevan, Eos 79,
1 99 1 , p. 226, 233-234).
4 5 1 Ar fi interesant de urmărit evoluţia habitatului roman din zonă, perioadele apariţiei,
dezvoltării şi declinului exploatărilor agricole (mai ales villae rusticae).
44 7
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*

Teritoriul atribuit oraşului Ampelum trebuie să se va fi aflat la vest de
Mureş şi pe valeaAmpoiului. Nu se poate stabili deocamdată care a fost teritoriul
ce revenea lui Municipium Septimium Apulense; lipsesc inscripţii care să per
mită asemenea disocieri. Doar poziţia celor două oraşe omonime unul faţă de
altul sugerează că teritoriul municipiului septimian s-a putut extinde, eventual,
peste vechile posesiuni ale coloniei A urelia Apulensis situate la nord de oraş,
în valea Mureşului, cuprinzând şi cursul inferior al Târnavelor452 •
În orice caz, coloniaAurelia a continuat să fie un oraş prosper şi dinamic453,
ceea ce susţine ideea unui teritoriu municipal considerabil. Dimpotrivă, numărul
redus de inscripţii referitoare la pătura superioară a societăţii din municipiul
septimian 454 denotă un teritoriu mai restrâns şi mai puţin bogat:455• Oare încetarea
producţiei ceramicii de lux la Micăsasa în secolul III456 să fie cauzată de apariţia
unor noi stăpâni ai solului, mai puţin avuţi şi mai puţin doritori să investească în
asemenea ateliere ? Problema nu se poate rezolva în cadrul Daciei; ea ar implica
cercetări mai largi asupra atelierelor de terra sigillata din provincii diferite.

C8. A mpelum

Din constatările expuse mai sus se poate deduce şi extinderea teritoriului
municipiului Ampelum. El putea să fi cuprins numai terenuri din dreapta
Mureşului, foarte probabil fără a îngloba malul acestuia. Credem că el nu se

452 Criteriu vag şi nesigur, de vreme ce

posesiunile unui oraş puteau fi şi discontinue teritorial.
Numărul relativ mare de inscripţii ale elitei locale (vezi indicii), aspectul circulaţiei
monetare şi epitetul Chrysopolis pledează toate în acest sens.
454 Sigure sunt numai R 280, 3 1 4, 322, 327, 328, 368.
455 Prosperitatea oraşului depinde strâns de mărimea şi bogăţia teritoriului său (cf. supra, nota
367).
456 Situarea geografică face destul de probabilă apartenenţa văilor inferioare ale Tâmavelor
la Municipium Septimium Apulense în secolul III p. Ch. Or, cercetările recente au dovedit că
marile ateliere ceramice de la Micăsasa îşi încetează activitatea spre începutul aceluiaşi
secol; aşezarea continuă să existe, poate continuă şi producţia ceramică, dar nu pe
amplasamentul atelierelor cunoscute până acum (1. Mitrofan, op.cit., p. 1 3 2- 134).
453
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poate plasa decât pe valea superioară şi mij locie a Ampoiului, precum şi pe
drumul Ampelum - Germisara, până în vecinătatea acestei din urmă localităţi.
În apropierea oraşului se află aşezări numeroase ale coloniştilor mineri,
veniţi din Dalmaţia457• Alături de o tăbliţă cerată de la Albumus Maior458, câteva
inscripţii pomenesc comunităţile acestora, denumite castella (R 402, 406, 4 1 24 1 5 , 4 1 7). Vedem în castella aşezări dispersate, tipice locuirii montane459•
Coloniştii illyri, veniţi în Dacia ca experţi în minerit, trebuie să se fi instalat pe
teritoriul districtului minier şi să fi fost subordonaţi administraţiei acestuia460•
Chiar după întemeierea municipiului, nimic nu susţine integrarea acestor castella
ori a altor aşezări minereşti similare în teritoriul municipiului Ampelum461 ;
dimpotrivă, menţinerea administraţiei miniere separate este sigură462• Numărul
mic al atestărilor epigrafice ajunse până la noi sugerează un oraş mai puţin
dezvoltat, cu o elită locală puţin avută. Este o trăsătură ce corespunde cu un
teritoriu municipal nu prea întins şi destul de sărac. Probabil că bunăstarea păturii
superioare locale se baza mai puţin pe proprietatea funciară şi mai mult pe
proprietăţi mobiliare şi comerţ.

C9. Potaissa

Oraşul a apărut după instalarea aici a legiunii a V-a Macedonica. Desigur,
teritoriul atribuit noului municipiu trebuie să se fi format în afara terenurilor - nu
prea întinse - rămase în folosinţa armatei463•

457 C. Daicoviciu, Dacia 2, 1 958, p. 259-266; Macrea, p. 252; Noeske, p. 3 1 6-3 1 7, 329-347.
458 IDR 1, 36 = TabCerD VI: Kavieretium şi Kartum, de fapi k(astellum) Avieretium respectiv
k(astellum} Artum.
459 Doar aşa puteau ele arăta în mediul geografic al minelor, atât în Dalmatia cât şi în Dacia
(Protase 1 980, p. 4 1 ). Vezi şi Domergue 1 990, p. 359-3 6 1 .
460 Noeske, p. 275-277.
46 1 Lipsesc date în acest sens, iar onomastica peregrină de la Alburnus Maior arată că aceşti
locuitori nu sunt cetăţeni romani. Această aşezare putea fi un mic târg minier, subordonat tot
administraţiei districtuale (Domergue 1 990, p. 3 6 1 -363).
462 Noeske, p. 282-284.
463 O încercare de a le preciza la M. Bărbulescu, op.cit., p. 5 1 . Totuşi, teritoriul apare excesiv
de întins.
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Spre nord, teritoriul potaissens pare a fi bine delimitat de culmea
Feleacului; sărăcia urmelor antice pe cuprinsul acesteia464 confirmă impresia că
aici se afla atunci o zonă împădurită, puţin populată şi greu accesibilă. Drumul
imperial Potaissa-Napoca trecea mai la est, prin Aiton (R 448)465• Este posibil
că în zona Aiton-Rediu să fi existat frontiera între teritoriul municipal potaissens
şi cel napocens.
Înspre sud, Arieşul nu putea să fi constituit o limită. O inscripţie funerară
de la Moldoveneşti (R 427) pare să arate că malul drept al Arieşului inferior
aparţinea Potaissei (deşi este a unui augustal). Dar marea necropolă romană ce
se întinde la sud deArieş, până spre Mihai Viteazu, este cu siguranţă a oraşului466•
În concluzie, teritoriul Potaissei îngloba cu certitudine şi malul drept al râului
Arieş. Credem că hotarul de miazăzi al teritoriului Potaissei, şi implicit al
provinciei Dacia Porolissensis, se afla spre sud de cursul Arieşului, poate pe
cumpăna apelor între Arieş şi Mureş.
Nu avem nici un element cert pentru a delimita autoritatea Potaissei spre
est. Singurul argument este faptul că aspectul civilizaţiei romane, modul de
ocupare a solului şi densitatea aşezărilor par a fi cu totul altele. Pe măsură ce ne
îndepărtăm de drumul imperial, densitatea şi calitatea locuirii scade. Putem
presupune cu oarecare temei că teritoriul Potaissei va fi înglobat şi unele aşezări
mai grupate din zona Triteni-Soporu de Câmpie467 şi cele de pe cursul Mureşului
mijlociu cam între Ghej a (Luduş) şi Cipău. Din motivele arătate mai sus, apreciem
că teritoriul oraşului nu se putea extinde la est de Potaissa mai mult de 20-30
km. Tot acest spaţiu trebuie să mai fi fost fragmentat de prata şi alte terenuri
date în folosinţă legiunii V Macedonica468•

464 OTS, p. 2 1 7-220 (maj oritatea semnalărilor sunt din câmpie); RepCluj , p. 1 98, 2 10.
465 Cf. supra, nota 267.
466 I. Ţigăra, Probleme de muzeografle, Cluj , 1, 1 960, p. 1 95-2 1 2 .
467 OTS, p. 2 1 7-220; RepCluj , p. 3 7 (Aruncuta), 6 0 (Boian), 62-63 (Bolduţ), 235 (Iacobeni),
3 73-375 (Suatu), 366-369 (Soporu de Câmpie), 3 8 8 (Tritenii de Jos), 424-426 (Viişoara).
Pentru descoperirile de la Soporu de Câmpie, vezi D. Protase. Un cimitir dacic din epoca
romană la Soporu de Câmpie. Contribuţie la problema continuităţii în Dacia, Bucureşti,
1 976.
468 Cf. supra, nota 463 . Cât despre spaţiul presupus al teritoriului municipal în această
direcţie, el reprezintă cea. o zi de mers (Sommer 1 988, p. 295).
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Spre apus, oraşul va fi stăpânit valea Arieşului doar până spre vărsarea
apei Ierii. Cum Sălciua şi aşezările din Valea Ierii par să fi fost exploatări miniere469
este de crezut că valea superioară şi mijlocie a Arieşului va fi aparţinut tot
districtului minier. De aceea, avansăm ipoteza că frontiera între Dacia Superior
şi Dacia Porolissensis se va fi aflat în această zonă undeva pe cumpăna apelor
între Arieşul inferior şi bazinul Ierii (zona auriferă rămânând într-un district
înglobat Daciei Superior) 470.
Însă atestările epigrafice despre elita municipală ( decuriones) sunt foarte
puţine (R 427, 430-434, 437-439, 442-445). Pătura superioară locală pare mai
puţin avută şi afirmată decât La Apulum ori la Napoca, ceea ce ar sugera, even
tual, şi un teritoriu municipal mai mic. Probabil că delimitarea ideală propusă de
noi se va adeveri, prin cercetări viitoare, prea largă.
Singura villa rustica semnalată până acum în teritoriul Potaissei pare a
fi cea de la Petreştii de Sus471 •

CJO. Napoca

S-au mai făcut încercări de precizare a teritoriului oraşului Napoca472 ,
dar ele ne apar neconvingătoare. Problema se cere reluată.
Ca şi în cazul Potaissei, o frontieră a teritoriului napocens este dată de
culmea Feleacului - de data asta cea de sud473• Spre sud-vest, municipiul pare să
fi stăpânit valea Someşului Mic (cf. R 472). În direcţia sud-est, aşa cum am
văzut mai sus, hotarul presupus între Napoca şi Potaissa poate să fi trecut pe la
Aiton-Rediu şi Soporul de Câmpie.

469 OTS, p. 202; TIR L 34, p. 32 (Băişoara), 58 (Făgetul Ierii), 65 (Iara), 98 (Sălciua), toate
afară de Iara fiind socotite în Dacia Superior.
470 Nimic nu ar indica divizarea districtului minier în două unităţi administrative. Dar, fiind
vorba de spălarea nisipului auri fer şi nu de galerii (cf. supra, nota 469), apartenenţa la districtul
minier nu e neapărat necesară.
471 I. Mitrofan, ActaMN 1 1 , 1 974, p. 45.
472 K. Torma, A Limes Dacicus felso resze, Budapest, 1 880, p . 1 7 ; A. Bodor, Emlekkonyv
Kelemen Lajos sziiletesenek nyolcvanadik evfordulojara, Kolozsvar, 1 957, p. 7 8- 1 1 1 . H.
Daicoviciu (IC, p. 29 ş i ANRW II/6, 1 977, p. 924) consideră imposibilă precizarea lui.
473 Cf. supra, nota 464.
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În preajma Napocăi au fost sesizate mai multe locuiri de tip villa rustica,
unele certe, altele presupuse474• Ele se află numai în bazinul Someşului Mic.
Împreună cu alte aşezări semnalate, în care materialul roman este numeros şi de
bună calitate475, ele delimitează în mare aria de influenţă a oraşului roman şi,
probabil, teritoriul controlat de acesta. Pe baza acestui criteriu, ca şi în cazul
Potaissei, putem aprecia că teritoriul napocens va fi cuprins, spre est, aşezările
de la Căianu-Suatu, Palatca, Sava, Ţaga, dar nu se va fi întins mai mult dincolo
de ele. Iar spre nord-vest, frontiera lui nu putea să fi depăşit cumpăna apelor
dintre bazinul Someşului Mic şi cel alAlmaşului.
Apreciem că aşezările situate la nord-vest de Napoca, pe direcţia văii
Nadăşului, trebuiau să fi fost incluse în teritoriul ei municipal476• În schimb,
nimic nu garantează că acest teritoriu se va fi întins până la hotarul de vest al
provinciei. Locuirile semnalate în preajma castrului de la Bologa477 puteau să fi
format o altă unitate teritorială; remarcăm faptul că pe miliarul de la Almaşu
Mare (R 473a) nu apare numele oraşului, ci al unui vicus478•
În sfârşit, spre nord, credem că teritoriul napocens putea să fi înglobat
toată valea Someşului Mic. Villa rustica de la Ciumăfaia îi aparţinea cu
siguranţă479• O inscripţie de la Gherla (R 478) susţine, după opinia noastră,
întinderea teritoriului municipal până aici 480• Dar locuirea din jurul castrului de
la Căşeiu putea să nu-i fi aparţinut; localitatea Samum pare să fi fost centrul unei
regio481 , iar prezenta unui magistrat napocens (R 480) se explică prin alte atribuţii

474 În prima categorie includem pe cele de la Apahida - "Tarcea Mică" şi Ciumăfaia (1.
Mitrofan, ActaMN 1 0, 1 973, p. 1 30- 1 36), precum şi cele mai nou cercetate de la Chinteni
Tulgheş (cerc. D.Alicu, inedite) şi Apahida-Pădurice (cerc. R. Ardevan, inedite). În categoria
celor doar semnalate se includ: Chinteni - "Pustafalău" , Dezmir - "Crişeni", Jucu de Sus "Budulău" , Dej - Pintic, Rediu, Sânicoară şi Viştea - "Palota" (1. Mitrofan, ActaMN 1 1 , 1 974,
p. 42, 44, 46) precum şi Căianu (R. Ardevan, Apulum 27, 1 990, p. 280).
475 OTS, p. 230-23 9.
476 Aspectul locuirii zonei este de "periferie" urbană (OTS, p. 23 1 -232).
477 Vezi fig. 1-2.
47R Vezi infra, nota 579, 5 83a. Totuşi criteriul acesta nu pare potrivit; pietrele miliare indică
distanţele independent de statutul juridic al localităţilor (AlfOldy 1 989, p. 45-47). Mai
elocventă este, în acest caz, gruparea aşezărilor semnalate.
479 Z. Szekely, StComSibiu 14, 1 969, p. 1 55-1 8 1 ; 1. Piso, Potaissa 2, 1 980, p. 1 25- 126.
4R o R. Ardevan, ActaMN 1 9, 1982, p. 289.
4R 1 C. Daicoviciu, ActaMN 3 , 1 966, p. 1 67- 1 70.
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ale acestuia482 • Cum tot de la Căşeiu provine o inscripţie dedicată de un pontifex
al municipiului Porolissum (R 479), credem că undeva în preaj ma confluenţei
celor două Someşuri se puteau învecina teritoriile celor două oraşe vecine,
Napoca şi Porolissum.
Deocamdată nu se poate sesiza vreo modificare în timp a întinderii
teritoriului napocens. Opinăm că, eventual, N apoca a putut pierde anumite zone
mărginaşe din teritoriul ei la apariţia municipiului Potaissa - probabil în zona de
câmpie, între Soporul de Câmpie şi Triteni, căci restul frontierei este bine delimitată
natural (vezi supra). Inscripţiile unor demnitari de la Napoca aflate la Potaissa
(R 422, 433), aşa cum s-a arătat anterior, nu dovedesc o întindere a teritoriului
napocens asupra văii Arieşului în secolul II. O altă inscripţie, găsită la Porolissum
(R 492), pare să menţioneze un decurion al Napocăi. Nici această piesă nu
dovedeşte autoritatea oraşului Napoca asupra aşezării de la Porolissum: distanţa
este considerabilă, iar piatra pare a fi un monument funerar înălţat pentru fiul
decurionului - deci putea fi pusă acolo unde a decedat acesta483•

Cll. Porolissum

În nord-vestul Daciei, reţeaua de fortificaţii romane atinge densitatea
maximă484• Apărut abia în secolul III, municipiul Porolissum trebuia să se fi
acomodat stării de fapt existente. Prin urmare, teritoriul din imediata lui vecinătate
trebuie să fi fost fragmentat de micile terenuri administrate de castre - mai mult
decât oricare alt teritoriu municipal din Dacia.
Este foarte probabil că văile Agrijului şi Almaşului au intrat, în cea mai
mare parte, în componenţa teritoriului municipal porolissens. Situaţia geografică
sugerează acest lucru, dar lipsesc încă dovezi certe. Locuirile de tip villa rnstica
de la Dragu485 şi Gârbou486 trebuie să-i fi aparţinut şi ele. La sud şi est, teritoriul

482

Ibidem, p. 169 ; R. Ardevan, Eos 77, 1989, p.88, 90.
59
Cf. supra, nota 393.
484
N. Gudea, ActaMP 12, 1 988, p. 1 95-214.
485 TIR L 34, p. 55; OTS, p. 235; Al. V.Matei, E. Lak6, ActaMP 3 , 1 979,p. 1 25, nr. 1 4 .
486
TIR L 34, p. 6 1 ; OTS, p. 262-263 ; 1. Mitrofan, ActaMN 1 1 , 1 974, p. 42; Al. V.Matei, E.
Lak6, op.cit., p. 1 25-126, nr. 1 6.
483
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municipal se va fi mărginit cu cel al Napocăi, pe cumpăna apelor dintre valea
Almaşului şi bazinul Someşului Mic (vezi supra). Frontiera de vest îi va fi fost
dată, în linii mari, de limita provinciei şi a competenţelor comandei militare.
O inscripţie de la Tihău (R 482) menţionează o comunitate condusă de
un princeps. Numele lui, Aurelius Manneus, poate fi de origine palmyreană487;
cum în apropiere, la Porolissum, palmyrenii sunt o prezenţă remarcabilă488, optăm
pentru această origine a numelui menţionat. În plus, credem că grupul de la
Tihău poate fi pus în legătură cu populaţia de la Porolissum şi, în consecinţă,
aşezarea de aici trebuie să fi intrat în teritoriul acestui municipiu.
O descoperire epigrafică de la Căşeiu (R 479), discutată deja, sugerează
întinderea autorităţii oraşului până în apropiere de confluenţa Someşelor. Probabil
că e vorba de fâşia fertilă de teren situată la sud de cursul Someşului Unit, căci
mai spre sud lipsesc urme romane mai însemnate.

D. Alte posibile "civitates"

Delimitarea teritorială între diferitele municipalităţi daco-romane, încercată
de noi acum, păstrează un caracter ipotetic. Precizări vor putea fi aduse numai
de noi descoperiri epigrafice şi, mai ales, de noi cercetări pe teren.
Totuşi, chiar şi în această fază, se observă imediat că teritoriile oraşelor
cunoscute nu acoperă întreaga suprafaţă a provinciei. Nu se pune aici problema
terenurilor aflate în administrarea militară directă, terenuri de întindere strict
limitată489• Intră în discuţie zone geografice vaste, în toate părţile Daciei. O
administrare directă de către funcţionari de stat nu este atestată prin nimic şi, în
plus, nu-şi află analogii în lumea romană; totdeauna în vremea Principatului,
statul roman căuta să asigure administraţia locală din provincii prin comunităţi
locale cu relativă autoguvemare490•
4&7 1. 1. Russu, AISC 4, 1 944, p. 225-226 (nr.25); dar în 5, 1 945, p. 290 (nr.25) renunţă la
această părere. Vezi însă S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană. 1 . Cultele siriene şi
palmiriene, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 234-235.
4&& Gudea 1 986, p. 58, 1 0 1 - 108; N . Gudea, ActaMP 1 3 , 1 989, p. 1 83 , 1 87; A. Paki, ActaMP
1 2, 1 988, p . 223-225.
4&9 Sommer, p. 623-624; 1. Piso, Tyche 6, 1 9 9 1 , p. 1 3 7- 1 55; Jacques-Scheid, p. 1 87- 1 8 8 .
490 Jacques-Scheid, p. 220-225.
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Situaţia din Dacia îşi află analogii bune în celelalte provincii ale Imperiului
Roman. Chiar în cele în care practic întregul teritoriu poate fi împărţit între diferite
civitates cu autoadministrare, există civitates slab cunoscute ori al căror nume
nu poate fi precizat491 • Alte provincii prezintă "spaţii goale", unde statutul
comunităţilor şi forma de administrare rămân incerte pentru noi492 • La starea
prezentă a cercetărilor, situaţia cunoştinţelor noastre asupra Daciei apare ca
firească.
Vom încerca, în rândurile care urmează, să vedem dacă există posibilităţi
de a obţine din sursele existente informaţii suplimentare asupra comunităţilor cu
autoadministrare din Dacia romană.
Dl. Notiunile
.

Se impune mai întâi o precizare a noţiunilor folosite. Unităţile admini
strative din lumea romană provincială pot fi conduse direct de stat (acestea sunt
puţine la număr şi au importanţă redusă)493, dar marea lor majoritate dispun de
autonomie şi sunt cunoscute sub numele generic de civitas494• Ca şi poleis din
lumea greco-elenistică, civitates sunt mici state autonome, subordonate însă
Imperiului Roman. Ele asigură administrarea unui teritoriu, în care se află
localitatea centrală (capitala), alte mici centre zonale şi numeroase locuiri rurale;
locuitorii pot fi cetăţeni cu drepturi depline ai comunităţii (cives), ori simpli supuşi
ai ei (incolae) 495• Gradul de autonomie al unei civitas putea fi foarte variabil, el
era dat de decizia administraţiei imperiale, care îl putea modifica; există aşadar

491 Rtiger, p. 93- 103; Mrozewicz 1 989, p. 45 (nr.63-65), 46 (nr.76, 77), 47 (nr.86), 48 (nr .1 1 7),
83 (nr. 1 1 7), 102- 1 07 (nr.85- 1 78), 109 (nr. 1 79- 1 8 1 ); idem, Rozwoj ustroju municypalnego a
postepy romanizacji w Mezj Dolnej , Poznan, 1 982, p. 57-76, 87-88 ; G. Alfoldy, Noricum,
London-Boston, 1 974, p. 62-66, 8 1 - 1 03; A. M6csy, Pannonia and Upper Moesia, London
Boston, 1 974, p.72-79, 1 12- 1 1 9, 1 34- 147; J. Wilmanns, ES 1 2, 1 98 1 , p. 93- 1 00; Sommer
1988, p. 290-292, 293-295; Alfoldy 1 989, p. 50-54; Sasel 1 989, p. 62-65.
492 G.Alfoldy, op.cit., p. 1 00-1 0 1 ; S. Dusanie, ANRW II/6, 1 977, p. 87 sq; M. Mirkovie,
ANRW II/6, 1 977, p. 840-843; Gottlieb 1 989, p. 77-80, 82-83 .
493 Jacques-Scheid, p. 167, 1 87- 1 90.
494 C. C. Petolescu, SC/VA 34, 1 983, 1, p. 52-53. Pentru notiunea de civitas, vezi: Langhammer,
p. 2-3, 22-24; Jacques-Scheid, p. 1 95-220, 230-23 1 .
495 Langhammer, p. 25-41 ; Jacques-Scheid, p. 209.
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multe feluri de civitates, de statut juridic diferit496• Dar oricare asemenea
comunitate teritorială autonomă trebuia să aibă atât un centru (mai dezvoltat din
punct de vedere urbanistic), cât şi un teritoriu propriu 497•
Municipiile şi colonii le reprezintă doar forma superioară, privilegiată, a
autonomiei comunale romane498• Există şi alte aşezări, de statut juridic inferior,
care puteau constitui centrul unei civitas499•
Observăm că, în lumina cercetărilor mai recente,pagus poate îndeplini
şi el acest roP00• El înseamnă totdeauna doar unitate teritorială privilegiată. În
schimb vicus - tradus curent la noi prin "sat" - de obicei este dependent de un alt
centru, dar are şi el o autoadministrare restrânsă şi apare mai degrabă ca
"circumscripţie urbană"500a; în anumite condiţii chiar poate îndeplini rolul de
centru al unei civitas autonome de statut juridic inferior501 • Se pare că viziunea
tradiţională asupra noţiunii de vicus nu este tocmai corectă; viei au adesea aspect
şi facilităţi de oraş, pot fi centre de autoadministrare limitată 502, sau chiar fac
parte dintr-o structură "federală"503• Vicus pare a nu fi constituit în nici un caz
treapta cea mai de jos a aşezări lor rurale din antichitatea romană.
Prin urmare, este puţin probabil să cunoaştem chiar toate localităţile daco
romane de statut urban, municipii sau colonii; adesea se întâmplă ca o singură
nouă descoperire să aducă în lumină vreun asemenea oraş complet necunoscut

496 Langbammer, p. 1-24; Yittinghoff 1 976, p. 8 1-90; Crickmore 1 984, p. 1 3 - 1 4; Jacques
Scheid, p. 221 -225.
497 Vittinghoff 1 976, p. 88; J. Wilmanns, op.cit., p. 88; H.Galsterer, în F. Vittingboff (Hrsg.),
Stadt und Herrscbaft. Romiscbe Kaiserzeit und Hobes Mittelalter ( Historische Zeitschfrift,
Beibeft 7 ), Miine hen, 1 982, p. 75- 1 06; Chevallier 1 983, p. 3 1 , 152- 1 53 ; Crickmore, loc.cit.;
Aifoldy 1 986, p. 22 1-223, 225-226.
498 Vittingboff 1 976, p. 87-89; Langhammer, p. 7, 12; Jacques-Scbeid, p. 23 1 .
499 Cf. supra, nota 496.
500 Tarpin 1 987, p. 1 7 1 - 1 72, 208-226, 244, 3 0 1 -302, 340, 352-355.
500" Tarpin 1 987, p. 148-1 49, 1 53, 1 56-1 62, 1 93-1 98, 208-214, 269, 281 sq.; M. Tarpin,
PoiEdil, p. 1 59-160.
50 1 Langhammer, p. 4; P. Broise,ANRW Y/2, 1 976, p. 620-626; Tarpin 1 987, p . 1 40- 1 4 1 , 1 591 62, 208-2 14; Sommer, p. 5 6 1 , 630-634; M. Tarpin, PoiEdil, p. 1 57- 1 60.
502 1bidem; P. Broise, op.cit., p. 613-620; Tarpin 1 987, p. 76-78, 149, 1 53 - 1 57, 1 59-1 62, 1 931 98, 203-226; J. Wilmanns, ES 1 2, 198 1 , p. 8 8 .
503 R. Etienne, în M.Mayer, J. Gomez Pallares (ed.), Religio deorum. Actas del Coloquio
intemacional de epigrafia (Culto y sociedad en Occidente), Sabadell ( 1 992) , p. 1 7 1 - 175.
=
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mai înainte504• Pe de altă parte, ne putem aştepta şi în Dacia să întâlnim şi alte
forme de autonomie comunală, alte forme de civitas, de statut inferior celui
municipal sau colonial.
Şi într-un caz şi în altul însă, chir dacă documentaţia epigrafică lipseşte,
trebuie sa subziste urmele materiale ale unei civitas (un teritoriu anumit, o relativă
concentrare a aşezărilor) şi ale posibilului ei centru (vestigii arheologice ale unei
aşezări mai dezvoltate). Sunt lucruri care trebuiesc avute în vedere504a.

D2. Civitates în Dacia

Trebuie observat că termenul civitas aproape că lipseşte din epigrafia
Daciei romane. El apare practic o singură dată, la Romula (R 2); formularea
(civitas coloniae suae) şi data (248 p.Ch.) arată că aşezarea în chestiune are
statut colonial. Alte două atestări provin din afara Daciei, dar şi ele se referă la
oraşe de tip roman. Inscripţia din Hispalis (R 498) pomeneşte de civitas
Romulensium Malvensium în anii lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus, deci
când oraşul era sigur municipium505• Cealaltă, găsită la Nedinum în Dalmatia (R
502), menţionează o civitas Paralisensium; cum aşezarea are un pontifex, este
clar că se referă la municipiul Porolissum506• Deci, în ambele cazuri civitas a fost
folosit pentru oraşe privilegiate, probabil fiindcă redactorii inscripţiei nu
cunoşteau statutul exact al respectivului oraş daco-roman 507•
Totuşi, s-a susţinut existenţa unor unităţi administrative autonome
(civitates) şi în Dacia, ca pretutindeni în lumea romană. O cercetare recentă a
întreprins I. Bogdan Cătăniciu asupra existenţei unor civitates în Dacia, civitates
atestate îndeosebi de "Geografia" lui Claudiu Ptolemeu508• Observaţiile autoarei

504 Un exemplu: Noviodunum în Moesia Inferior (Al.Barnea, Dacia 32, 1 98 8, p. 53-60). Cf.
M. Tarpin, PolEdil, p. 159.
5 04" Crickmore 1 984, p. 48.
505 C. C. Petolescu, SCIVA 34, 1 983, 1, p. 52-53.
506 Ladage, p. 32-34.
507 Cazurile cunoscute apar la distanţă mare de Dacia şi în inscripţii redactate de alte persoane
decât demnitarii pomeniţi.
508 Cătăniciu 1 990, p. 223-234; Cătăniciu 1 9 9 1 , p. 62-67.
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sunt interesante şi reprezintă un efort meritoriu de a clarifica problema. Remarcăm
însă, împreună cu dânsa, că datele furnizate de Ptolemeu datează din primele
decenii de existenţă a provinciei509 şi că organizarea Dac iei trebuie să fi suferit
modificări ulterioare510• Este posibil ca anumite comunităţi autohtone, asimilabile
conceptului de civitas, să fi supravieţuit după cucerirea romană51 1 ; numele
autohton al aşezărilor daco-romane ar sugera calchierea structurii administrative
romane pe o organizare preromană51 2 • Nimic însă nu ne asigură că la originea
oraşelor şi unităţilor administrative din provincie ar sta comunităţi autohtone;
dimpotrivă, aşa cum s-a arătat mai sus, nici toponimia nici arheologia nu con
firmă acest lucru. În cazul oraşului Napoca, subliniem că teritoriul probabil al
municipiului nu se suprapune decât parţial cu aria de locuire a presupusei uniuni
tribale a dacilor "Napocenses"513• Chiar şi dispunerea şi densitatea locuirii din
mediul rural este, în general, alta decât în Dacia preromană514• Colonizarea intensă
şi noul mod de viaţă introdus de romani trebuie să fi afectat puternic populaţia
autohtonă 515, una din urmări fiind şi dezagregarea structurilor ei tradiţionale.
În concluzie, nu credem că civitates din epoca preromană ar putea sta la
baza structurii administrative din vremea provinciei. Oraşele cunoscute ca atare îşi
află începuturile în nucleele de colonişti - aşa cum s-a arătat mai sus. Comunităţile
autohtone supravieţuitoare vor fi putut rămâne doar ca civitates adtributae faţă de
noile oraşe de tip roman516• Nu avem în Dacia nici o dovadă despre perpetuarea
vreunei civitas autohtone în epoca romană, nici despre evoluţia ei spre statut ur
ban superior. Această slăbiciune a comunităţilor indigene se explică probabil atât

509 Cătăniciu 1 990, p. 225-227; Cătăniciu 1 9 9 1 , p. 60.
5 1 0 Cătăniciu 1 990, p. 233-234; Cătăniciu 1 9 9 1 , p. 64-66.
5 1 1 Există zone vaste unde autohtonii n-au fost dislocaţi (Macrea, p. 261 sq.; I .Mitrofan,
ActaMN 9, 1 972, p. 1 4 1 - 1 6 1 ; Protase 1 980, p. 8 1-84). Tocmai în acele zone par a se plasa
civitates autohtone (Cătăniciu 1 990, p. 23 1 -233).
5 1 2 Cătăniciu 1 9 9 1 , p. 63-66.
5 1 3 E. Chirilă, 1. Chifor, ActaMP 3 , 1 979, p. 59-76 (la p. 75-76 se discută teritoriul). Uniunea
de triburi de pe valea Someşului Mic a emis monete în secolul III-II a. Ch. şi a fost denumită
"Napocenses" de autorii acestui studiu.
5 1 4 Macrea, p. 1 1 6, 252-253.
5 1 5 1bidem, p. 260-262; Protase 1 980, p. 76-77, 84-85, 1 3 2- 1 3 6, 1 64, 1 67, 1 6 8 , 25 1 -252.
5 1 6 Asupra acestei noţiuni, vezi U. Laffi, Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico
amministrativo dello stato romano, Pisa, 1 966 (apud E. Popescu, StC/ 9, 1 967, p. 366-3 68).
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prin specificul cuceririi Daciei517, cât şi prin anumite caracteristici ale societăţii din
vremea statului dac, stat care putea să fi favorizat destrămarea vechilor structuri
gentilico-tribale518•
Aşa cum vom vedea în capitolul următor, această concluzie este întărită
de absenţa unor trăsături specific autohtone în rândurile aristocraţiei municipale.
Dar, dacă existenţa unor civitates indigene în provincie este puţin impor
tantă şi nedovedită prin izvoare epigrafice, aceasta nu înseamnă că nu ar fi existat
alte forme de civitates . Comunităţi teritoriale cu autoadministrare, dar de statutju
ridic mai modest, puteau apare atât prin colonizare cât şi prin destrămarea triburilor
indigene şi înlocuirea lor cu structuri teritoriale (cel puţin în primii ani după cucerire)519•
O modalitate de a sesiza prezenţa unor asemeneacivitates o constituie şi
evidenţa epigrafică a unor denumiri de unităţi teritoriale (altele decât m unicipium
şi colon ia) sau a unor magistraţi locali. În ambele cazuri, documentaţia este
foarte săracă.
Dintre unităţile t�ritmiale, singurele care apar în provincie sunt territorium
şi vicus, fiecare o singură dată (R 1 şi 473a)520; în ambele cazuri este vorba de
entităţi de tip roman, existente abia în secolul III (vezi mai jos). Dintre posibilii
conducători ai unor asemenea grupuri umane, nu dispunem decât de patru atestări
ale unor principes (R 260, 3 95, 482 plus IDR III/ 1 , 1 65) 52 1 • Or, după opinia
noastră, nici unul nu poate fi pus în legătură cu vreo formaţiune autohtonă, ci
totdeauna cu un grup de imigranţi din afară. Îi vom vedea pe rând:
1 . IDR IIV 1 , 1 65. Tibiscum. Calitatea deprinceps a celui îngropat acolo
este nesigură 522 • În orice caz, el poate fi pus în relaţie cu prezenţa unui grup de
mauri, cum pare să sugereze expresia ex Maro (?)523•
5 1 7 Macrea, p. 24-26. Cele mai multe civitates consemnate de Ptolemeu sunt deja circumscripţii
teritoriale de tip roman (Cătăniciu 1 990, p. 230).
5 1 & N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Iaşi, 1 984, p. 1 1 4157.
519 Macrea, p. 252-253; Cătăniciu 1 990, p. 230-234. O bună analogie ş i sursă d e reflexii ne
oferă situaţia Galliei de după cucerire: H. Wolff, în H. Herzig, R. Frei-Stolba (Hrsg.), Labor
omnibus unum. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht vom Freunden, Kollegen und
Schiilern, Stuttgart, 1 989, p. 257-273 ; Wolff 1 989, p. 1-35.
5 20 Nu ne mai referim la vicus Pirustarum (R 496), care este un simplu cartier al aşezării
Alburnus Maior. Cât despre regio Ans. (R 480) vezi infra.
52 1 S. Sanie, SCIVA 34, 1 983, 2, p. 1 5 1 - 153 (Ia p. 1 5 3 consemnează şi principes care sunt
gradaţi în armată).
"
522 În IDR 111/ 1 , p. 1 95, literele din r. 3-4 (PRI 1 EX MARO) rămâneau "obscure .
523 Interpretarea este posibilă, deoarece maurii sunt prezenţi la Tibiscum (IDR III/ 1, p. 145 şi nr. 156,
172); cf. supra, nota 52 1 .
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2. R 260. Micia. Personajul nu pare a avea funcţii administrative în
localitate. Apropierea de zona auriferă, unde sunt grupuri compacte de colonişti
cu instituţii proprii, ne face să credem că e vorba de reprezentantul unui asemenea
grup (v. infra).
3 . R 395. Ampelum. Cazul cel mai clar: un princeps dalmatin, şeful
unui clan imigrat în zona minieră.
4. R 482. Tihău. Numele principelui poate fi de origine palmyreană,
ipoteză întărită de apropierea de Porolissum 524•
În nici unul din aceste cazuri nu este vorba de o entitate administrativ
teritorială, ci de un grup etnic distinct, probabil de statut peregrin, activ pe teritoriul
unei civitas de tip roman.
Prin urmare, nici epigrafia nici alte izvoare scrise nu ne ajută prea mult.
Rămân datele arheologice, aşa sărace cum sunt. Vom încerca să facem câteva
precizări în ordine geografică, de la sud la nord.

D3. Posibile autonomii comunale

D3.a. Territorium Sucidavense

Aşezarea romană de la Sucidava (azi Celei) pe malul Dunării a fost mult
cercetată arheologic525• Ea prezintă aspectul unui oraş roman526• Locuirea ro
mană apare pe un teren nepopulat, aşezarea dacică anterioară încetându-şi
existenţa mai devreme527• Prezenţa romană începe şi aici cu o gamizoană528;
contrar părerilor mai vechi, se pare că putem vorbi de o prezenţă militară perma
nentă la Sucidava, în secolele II-III 529• Locuirea iniţială modestă se dezvoltă
mult în a douajumătate a secolului II; spre sîarşitul acestuia se înalţă o impunătoare
524

Cf. supra, notele 487-488.
TIR L 3 5, p. 6 9; OTS, p. 324-333; OR\ p. 1 99-206; D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1 974, p.
9-20; O. Toropu, C. Tătulea, Sucidava Celei, Bucureşti, 1 98 7, p. 60-96.
526 OR\ p. 1 97, 206- 1 08; D. Tudor, op.cit., p. 24-49; O. Toropu, C. Tătulea, op.cit., p. 6 1 -73,
1 53 .
527 Ibidem, p. 52-53 .
m Ibidem, p. 5 8-59.
529 Ibidem, p. 99- 1 03, 1 04- 1 05.
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incintă fortificată rectangulară, în opus quadratum 530• Aşezarea trebuie să fi
fost întinsă (peste 30 ha), de vreme ce una din necropole se află la cea. 2 km
depărtare spre nord 531 • Ulterior, aria locuită se va restrânge (vezi fig. 1 2) 53 2 •
Sucidava nu pare să fi dobândit vreodată statut municipal. Teoretic, n-ar
fi exclus ca viitoarele cercetări să mai rezerve surprize 533; credem însă că aşa
ceva e mai puţin probabil, deoarece în a doua jumătate a secolului III există aici
doar un territorium Sucidavense (R 1 ) 534• Am încercat să-1 delimităm (vezi
mai sus) şi îl socotim mai puţin întins decât se admite de obicei 535• În orice caz,
aspectele vieţii romane în cuprinsul lui sunt identice cu cele din teritoriul Romulei
vecine, ceea ce subliniază caracterul orăşenesc al Sucidavei.
Este posibil ca acest territorium să fi început a exista abia spre sf'arşitul
secolului II, când se înalţă incinta fortificată; nu avem date pentru o datare sigură.
Este, iarăşi, nesigur dacă aceastăcivitas s-a desprins sau nu din teritoriul Romulei;
lucrul este posibil, dar nu avem nici o dovadă. Se ridică întrebarea de ce o
asemenea aşezare n-a putut obţine statut municipal; dacă aici a existat perma
nent o garnizoană, atunci chiar acest fapt ar putea explica evoluţia instituţională
întârziată a Sucidavei. Nu pe deplin însă, fiindcă în secolul III există municipii
chiar lângă fortificaţii 536•
DJ.b. Aquae (?)
În sud-vestul Olteniei, pe tot teritoriul cuprins între Jiu şi Dunăre, aşezările
romane sunt mai mici şi mai rare, aspectul civilizaţiei diferă de cel din câmpia
romănăţeană 537• S-ar putea ca aici să fi existat o altă civitas, cu alt statut juridic,
desigur inferior. Hotarul ei de miazănoapte trebuie să fi urmat în mare linia

530 Ibidem,

p. 72.
p. 8 8 .
p. 72, 84-85.
533 Ibidem, p. 1 54-1 56.
534 Ibidem, p. 1 55-1 56. Pentru territorium ca unitate administrativă cf. Langhammer, p. 5.
535 O. Toropu, C. Tătulea, op.cit., p. 1 82- 1 90. După harta de la p. 1 83 (fig. 59), se pare că între
Scărişoara pe Olt şi Bechet la gura Jiului există un spaţiu slab locuit. Tocmai din acest motiv
propunem o delimitare mai restrânsă.
536 1. Piso, Tyche 6, 1 9 9 1 , p. 156 sq.
5 37 OTS, p. 309-323.
531 Ibidem,
532 Ibidem,
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Craiova-Pristol, deoarece mai la nord locuirea de epocă romană devine şi mai
frravă (vezi fig. l -2).
Dacă se caută un centru al acestei unităţi teritoriale, cel mai potrivit ar fi,
desigur, marea aşezare romană de la Cioroiul Nou, încă puţin cercetată 538• Se
cunoaşte aici şi o fortificaţie de pământ din secolul III, numeroase vestigii, precum
şi două inscripţii (R 9, 1 0). S-ar putea ca numele aşezării să fi fost Aquae, dar
lucrul nu este sigur539• Existenţa unei statio în acest punct e certă, dar asta nu ne
spune nimic despre statutul juridic al localităţii. Nu pare să fi atins vreodată
nivelul municipal. Aşezarea mai modestă (deşi întinsă) de la Cioroiul Nou,
împreună cu aspectul dispersării habitatului roman în zonă, conturează imaginea
unei civitas mai slab structurate şi mai puţin centralizate, unde "centrul
administrativ" nu juca un rol atât de important în raport cu alte localităţi ale ei.
DJ.c. Între Admutrium şi Pelendava (?)

Acest teritoriu de pe Jiul mijlociu prezintă o populare mai slabă; tot aşa
arată şi zona din amonte, pe Jiu şi pe afluenţii lui. Este posibil ca undeva în acest
spaţiu să fi funcţionat o altă civitas, dar nu avem dovezi în acest sens. Un ipotetic
centru ar putea fi, eventual, aşezarea de lângă castrul de la Răcari 540•
DJ. d. Alte civitates din Dacia Inferior

Nici între Olt şi fortificaţiile transalutane, nici în ţara Făgăraşului nu putem
stabili vreo unitate administrativă. La sud de Oltul transilvan a existat o zonă
depopulată 541 , iar zona din vestul Munteniei s-a populat şi ea mai târziu şi mai
slab 542 •

538 TIR L 3 4, p. 47; OTS, p. 3 1 5-320; OR\ p. 208-214; IDR Il, p. 8 1 .
539 Despre disputa pe această temă, IDR II, p . 8 1 şi p . 82-83.
540 Despre viei militari ca posibile sedii ale unei administraţii locale, vezi: Sommer 1 984, p.
26-29; A M6csy, în W. Eck, H.Galsterer, H. Wolff(Hrsg.), Studien zur antike Sozialgeschichte.
Festschfrift F. Vittinghoff, Koln-Wien, 1980, p. 3 69-373.
541 Cf. supra, nota 17.
542 Cf. supra, notele 1 5, 1 6.
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O oarecare concentrare de aşezări se poate vedea între Hoghiz şi Sânpaul,
la nord de Olt. Caracterul oarecum mai izolat al acestei grupări ar putea duce la
ideea existenţei aici a unei civitas oarecare.
Acelaşi lucru se poate spune despre depresiunea Bârsei, între Cumidava
şi Angustiae. Recent s-a avansat propunerea de a localiza în această zonă
Ramidava, centrul unei civitas 543; deocamdată însă nu dispunem de argumente
în acest sens.
DJ.e. Malva

Problema ipoteticului oraş Malva a stârnit în istoriografia română o aprigă
dispută, prelungită de-a lungul mai multor decenii; chestiunea se lega indisolubil
de amplasarea şi delimitrea Daciei Malvensis 544• Cercetări recente au permis
elucidarea acestui din urmă aspect: Dacia Malvensis este succesoarea Daciei
Inferior, se pare fără schimbări teritoriale 545• De asemenea, se ştie azi că oraşul
Romula poate fi considerat colonia Malvensis ex Dacia 546• Dar identificarea
Romulei cu Malva a fost pe bună dreptate respinsă 547• Totuşi, o localitate Malva
trebuie să fi existat, de vreme ce ea dă nume unei provincii; mai mult, ea trebuie
să fi servit de reşedinţă guvernatorului ei 548• Mai recent s-a propus localizarea ei
la Cioroiul Nou 549•
Nu pretindem să rezolvăm această problemă, pe care numai cercetări
viitoare o vor putea clarifica. Îndrăznim doar să avansăm câteva constatări de
metodă.
Mai întâi, localitatea cu numele de Malva trebuie să fi servit drept sediu
procuratorului financiar al Daciei Malvensis. Prin urmare, ea trebuie căutată
acolo unde se pot identifica prezenţa unor înalţi funcţionari ori edificii utilizate

543 Cătăniciu 1 9 9 1 , p. 62-63.
544 Cf. supra, notele 26-27.
545 C. C. Petolescu, SCIV 22, 197 1 , 3, p. 4 1 1 -423 ; idem, RJ 32, 1 979, 2, p. 264-268, 273 ; 1.
Piso, D. Benea, op.cit., p. 293-295. Totuşi, mai recent se acceptă posibilitatea unor schimbări
de frontieră (Piso 1 993, p. 85-87).
546 C. C. Petolescu, SCIVA 34, 1 983, 1, p . 5 1 -54; idem SCIVA 38, 1 987, 1, p. 28.
54 7 Ibidem, p. 28-29.
54R Gudea 1 986, p. 123.
54 9 C. C. Petolescu, op.cit., p. 30-3 1 .
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de aceştia. Îndeosebi ar trebui să se găsească unpraetorium, sediul obişnuit al
unei administraţii provinciale 550• Nu se cunoaşte vreo clădire de acest fel la
Romula, ceea ce ne face să ne îndoim de rolul ei de capitală a Daciei Inferior; nu
pare probabilă prezenţa unui asemenea edificiu nici laAquae.
În al doilea rând, localitatea unde rezida procuratorul nu trebuia să fi
avut statut municipal. Exemplul cel mai la îndemână ni-l oferă Dacia Porolissensis
(vezi infra) 551 • Mai amintim cazul Germaniei Superior: capitala ei a fost tot timpul
la Mogontiacum, care nu a ajuns niciodată nici măcar municipium 552•
Până acum singura localitate care pare a îndeplini aceste condiţii ar fi
aşezarea romană de la Stolniceni553; există aici o importantă garnizoană 554, dar
şi un complex termal deosebit, care ar putea să fi aparţinut unui praetorium 555•
Cercetări arheologice recente arată că acest complex a fost în activitate nu doar
la începutul secolului II, ci până la abandonarea provinciei 556• Suntem de părere
că există o mare probabilitate ca viitoare cercetări să dovedească existenţa aici a
ipoteticei Malva. Relativa depărtare a aşezării romane de Ocniţa (Buridava
preromană 557) face posibilă şi ea existenţa pe acest amplasament a unei aşezări
romane cu alt nume decât Buridava.
Dar, chiar dacă viitorul va confirma această ipoteză, nimic nu obligă să
fi existat un oraş Malva, nici măcar o civitas cu acest nume. Aspectul răspândirii
locuirii romane pe valea Oltului nu îngăduie nicăieri, cu excepţia Romulei, a se
decela un posibil centru de civitas.

550 M. Hainzmann, Tyche 6, 1 99 1 , p. 73-79.
551 Gudea 1 986, p. 123.
552 I. Piso, Tyche 6, 1 99 1 , p. 1 44-145.
553 TIR L 35, p. 68-69; OTS, p. 368-369; OR\ p. 2 1 4-21 7, 270. Noile cercetări: Vlădescu
1 986, p. 43; Gh. Bichir, Thraco-Dacica, 6, 1 985, p. 93- 1 04. Ideea o datorăm dr. 1. Piso (Piso
1 993, p. 91).
554 Gh. Bichir, op. cit., p. 94- 1 02 (trupele atestate). Castrul n-a fost încă descoperit (p. 93-94).
m Ibidem, p. 94-95 (sigur pentru perioada 1 02- 106 p. Ch.), 98- 102.
556 Ibidem, p. 94 (cinci nivele romane observate în terme), 1 03 (aşezare importantă în sec. II
III). Vezi şi C. M. Vlădescu, Buridava 4, 1 982, p. 55-65.
557 D. Berciu, Buridava dacică, 1, Bucureşti, 1 9 8 1 , 287 p.
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•

D3.f Vestul Banatului
O serie de indicii pledează pentru apartenenţa întregului Banat la
provincia Dacia, în speţă Daciei Superior 558 • Dar nu putem preciza nimic despre
administrarea lui, în afara teritoriilor municipale ale oraşelor Dierna şi Tibiscum.
O oarecare concentrare de aşezări la vest de Munţii Semenicului, între Arcidava
şi Berzobis, nu pare să fi depins de vreun oraş, dar nu ştim mai mult despre ea.
D3.g. Domeniilefiscului imperial

•

Un mare district aurifer trebuie că ocupa majoritatea regiunii Munţilor
Apuseni; centrul lui administrativ a fost laAmpelum 559• Lui trebuie să-i fi aparţinut
şi aşezările din zona Bradului, ca şi valea superioară aArieşului, până spre Munţii
Gilăului 560 •
Zona munţilor Poiana Ruscăi, importantă pentru exploatarea fierului,
este săracă în urme romane561 • Cum exploatările acestea erau arendate de stat,
este posibil să fi existat aici un mic district minier, cam ca şi metal/a Norica 562,
dar de proporţii mult mai reduse. Un district fiscal similar putea să fi cuprins
zona minieră din Munţii Banatului 563•
Tot în administrarea fiscului imperial trebuiau să se afle şi principalele
exploatări de sare, supuse şi ele arendării 564, ca şi întinse păşuni 565; pe acestea
din urmă, din lipsă de izvoare, le localizăm ipotetic în zonele sărace în vestigii
arheologice de secole II-III dintre Olt şi Târnava Mică, ori de pe malul drept al
Mureşului mijlociu. Argument ex silentio, care poate fi oricând infirmat.

558 Cf. supra, nota 1 0.
559 Macrea, p. 299; Noeske, p. 276.
560 Pentru valea superioară a Crişului Alb (cu localităţile Baia de Criş şi Brad de astăzi), cf.
OTS, p. 1 9 1 - 193; IDR III/3, p. 425-43 3 . Dispoziţia aşezărilor pe hartă (vezi fig. 1 -2) şi natura
comunicaţiilor, ca şi specificul lor minier, toate susţin soluţia propusă de noi.
56 1 Vezi fig. 1-2. OTS, p. 58-59, 6 1 -63 (nimic despre zona în discuţie); Macrea, p. 304-305.
562 G. AlfOldy, Noricum, London-Boston, 1 974, p. 100, 1 14; Alfoldy 1 989, p. 50-54.
563 OTS, p. 47-50, 6 1-63; Macrea, p. 305.
564 Macrea, p. 306-307 (inscripţia R 481, aflată lângă o salină, nu spune nimic despre întinderea
teritoriului orăşenesc).
565 Ibidem.
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DJ. h. Valea Oltului transilvan
Doar pe malul drept al râului se cunosc fortificaţii şi aşezări din epoca
provinciei 566• În zonă apar însă colonişti norico-pannonici, uşor de recunoscut
arheologic 567• Cercetările fiind încă restrânse, numărul şi ponderea acestor
colonişti de statut peregrin ar putea fi mai mari decât par la prima vedere 568• Este
posibil ca aceştia să fi avut o organizaţie proprie, care să joace rol de civitas cu
autoadministrare limitată (una sau mai multe?). Alte precizări nu se pot face.
DJ.i. Valea Târnavelor
Şi această zonă prezintă aspecte arheologice similare. Colonişti de
provenienţă norico-pannonică au fost sesizaţi şi pe valea Târnavelor569• Ca şi în
cazul precedent, putem presupune şi aici una sau mai multe civitates peregrine.
Un posibil centru de civitas se află la Sighişoara. Un castru roman a
funcţionat aici scurtă vreme, în primajumătate a secolului li; după abandonarea
lui, amplasamentul va fi ocupat de o aşezare civilă 570• Concentrarea de descoperiri
arheologice şi monetare 571 , ca şi prezenţa unor inscripţii 572 , asigură acestei
localităţi antice un rol preeminent în zonă. Judecând după analogiile din alte
provincii cu condiţii similare573, această aşezare putea îndeplini rolul unui centru
de civitas pentru regiunea învecinată.

566 Cf. supra, nota 1 7 .
567 Protase 1 980, p. 45-4626, 1 33- 1 35, 234-237.
56x O cercetare amplă (cu corelarea vestigiilor arheologice, a atestărilor epigrafice şi a auxiliilor
de provenienţă celtică din toată Dacia) nu s-a întreprins încă.
569 IDR Ill/4, 88, 90, 9 1 , 98, 1 03 , 1 28, 1 85, 1 96- 198.
510 1. Mitrofan, Gh. Moldovan, ActaMN 5, 1 968, p. 99- 1 06.
57 1 1bidem; OTS, p. 1 75; E. Chirilă, N . Gudea, Gh. Moldovan, Tezaure şi descoperiri monetare
din Muzeul municipal Sighişoara, Sighişoara, 1 972, p. 23-30.
5721. Mitrofan, ActaMN 1 8, 1 98 1 , p. 99- 1 07; IDR III/4 , 1 96-204.
573 Sommer, p. 630-63 5; Sh. Frere, în W. Rodwell, T.Rowley (ed. ), The Smalt Towns of Roman
Britain, Oxford, 1 975, p. 5 sq.
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D3j. Brucla
O anumită concentrare de aşezări romane se observă pe valea Mureşului,
la sud de Arieş şi în amonte de Teiuş. Se cunosc aici şi unele villae rusticae 574•
Dar nu avem nici o dovadă că acest teritoriu ar fi aparţinut vreunui oraş învecinat
(Apulum sau Potaissa).
Să fi constituit acest mic teritoriu o altă civitas? Lucrul nu ar fi imposibil.
Avansăm această propunere cu prudenţa cuvenită. Dacă o asemenea unitate
teritorială va fi existat, centrul ei cel mai verosimil ar putea fi Brucla - localizată
de obicei la Aiudul de astăzi 575• Nu intră în discuţie Salinae (Ocna Mureş), care
trebuia să fi depins de fiscul imperial.
D3. k. Cristeşti
Aşezarea importantă şi prosperă de pe Mureşul mijlociu a adăpostit şi
un centru ceramic remarcabit576• Nu s-au identificat pe teren urmele unui castru,
dar prezenţa lui este sigură; de asemenea, garnizoana de aici pare să fi funcţionat
pe toată durata existenţei provinciei 577• Dar castrul putea să fi existat ceva mai
departe de aşezarea civilă 578, aşa că aceasta putea avea şi altă evoluţie decât a
unui obişnuit vicus militar.
Există mai multe aşezări de epocă romană în apropiere (vezi fig.l-2).
că
şi aşezarea de la Cristeşti ar fi putut îndeplini rolul de centru al unei
Aşa
civitas din valea Mureşului.
D3.l. Bologa
Câteva aşezări mai mici se grupează în jurul castrului roman de la Bologa
(vezi fig. 1 -2). Pe baza miliarului de la Almaşu Mare (R 473a) s-a propus
identificarea aşezării romane de aici cu Resculum, desemnat şi ca vicus
574 1. Mitrofan, ActaMN 1 0, 1 973, p. 1 28- 1 30 (Aiud); idem,AciaMN 1 1 , 1 974, p. 43 (Ciugudu1
de Sus).
575 TIR L 34, p. 4 1 ; OTS, p. 1 76, 1 79- 1 80; IDR III/4, p. 59.
576 TIR L 35, p. 36; OTS, p. 272-273; IDR III/4, p. 101.
577 N. Gudea, A. Zrinyi, EpigrTrav, p. 226-227.
578 Ibidem, p. 226.
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Anartorum579• De curând, această identificare a fost respinsă, propunându-se în
schimb laAlmaşu Mare ipoteticul Rucconium, centru al unui vicus Anartorum
situat pe cursul superior al Crişului Repede 580•
Suntem şi noi de părere că toponimul Resculum, atestat undeva lângă
Albumus Maior în secolul II58 1 , nu trebuie căutat în zonă; într-adevăr, pe miliar
s-ar putea întregi altfel şi un Rucconium ar fi de căutat în această parte a Daciei.
Dar întregirea nu se potriveşte cu literele păstrate pe piatră, decât dacă acceptăm
grave greşeli de transcriere 582 • Î n plus, nu se cunosc urme romane semnificative
laAlmaşu Mare583• Dacă zona constituie într-adevăr un vicus cu autoadministrare,
ca în Germania Superior583", atunci centrul acestuia ar trebui căutat mai degrabă
pe la Bologa.
D3. m. Samum
Este absolut sigură existenţa unei localităţi Samum lângă castrul de la
Căşeiu 584• Localitatea a cuprins o statio unde activau beneficiarii consularis 585 ,
dar era probabil şi centrul administrativ al unei regio Ans(amensium) 586• Aceasta
din urmă trebuie să fi fost un district militar de graniţă 587, care se va fi întins la
nord de Someş - nu putem preciza cât anume. Exista cu siguranţă în secolul III
p. Ch. 588.
579 C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1966, p. 1 69; Macrea, p. 1 1 4 13- ' 1 54- 155.
14
58° Cătăniciu 1991, p. 63-64.
58 1 Ibidem, p. 64.
582 Pe piatră s-au păstrat literele R ..... VL; atât completarea R(VCCONI)V.... cât şi terminaţia
.... VM devin problematice.
583 TIR L 34, p. 27; OTS, p. 235-23 6.
583• Cf. supra, notele 540, 573.
584 C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 64- 1 65.
585 Ibidem, p. 1 67- 1 69; E. Schallmayer, K. Eibl, J. Ott, G.Preuss, E. Wittkopf, Der romische
Weihebezirk von Osterburken I. Corpus der griecbischen und lateinischen Beneficiarier
Inschriften des Romiscben Reicbes, Stuttgart, 1 990 ( Forschungen und Berichte zur Vor
und Friihgeschichte in Baden-Wiirttemberg, Bd. 40), p. 405-4 1 2, nr. 525-536.
586 C. Daicoviciu, op.cit., p. 1 68- 1 70.
587 Ibidem. Observăm însă că termenul regio apare foarte rar în epigrafia provincială romană.
Graffunder, RE I Al ( 1 9 1 4), 477 îl consideră inexistent în antichitate, inventat doar de
cercetarea modernă; termenul nu figurează nici la Langhammer. Totuşi, este cunoscut la
Roma (CIL VI 6298 - cf. M .Fluss, RE S VI ( 1 935), 643) şi în Moesia Inferior, la Montana (V.
Velkov (red.), Montana, Sofia, 1 987, p. 10, notele 7, 8, 1 2). Nu insistăm acum asupra acestei
probleme, care ar reclama o cercetare specială. Vezi şi regio Histriae (ISM 1329, 3 73).
SRR
C. Daicoviciu, loc. cit.
=
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D3.n. Concluzii
După cum reiese din această enumerare, porţiuni întinse din cuprinsul
Daciei romane rămân pentru noi învăluite în umbră. Nu putem preciza încă
nimic despre popularea şi administrarea unor teritorii întinse, cum ar fi estul
Transilvaniei, vestul Banatului, Oltenia centrală, Muntenia de vest. Î mpărţirea
în eivitates propusă de noi este, deocamdată, doar o ipoteză de lucru, bazată pe
puţinul material documentar disponibil astăzi. Singurele date mai precise le avem
despre oraşele de tip roman - munieipia şi coloniae cunoscute ca atare; dar şi
cu privire la ele rămân numeroase probleme insuficient lămurite.
Pentru zonele mărginaşe mai puţin cercetate şi cunoscute, menţionate
anterior, putem invoca exemplul unor provincii europene mai bine cercetate ,
dar comparabile cu Dacia ca specific şi nivel de civilizaţie romană. Comparaţia
este menită nu să ofere imediat soluţii, ci să găsească repere şi puncte de sprijin
pentru cercetări viitoare, mai aprofundate.
Astfel, în estul Germaniei Superior (dincolo de Rin) se cunoaşte o intensă
colonizare şi o concentrare importantă de trupe . Şi aici, ca şi în Dacia (dar din
alte motive), structurile preromane n-au fost luate în considerare la edificarea
noilor realităţi 5 89• În această provincie, adeseori simpli viei au căpătat funcţie de
capul eivitatis 590 • Transformarea se petrecea, de obicei, la plecarea garnizoanei .
Rolul major în structura administrativă a unei provincii mărginaşe deţinut de
aşezări mai mici, simple comune sau târguri, a fost evidenţiat cu repetate ocazii
de cercetare modernă în numeroase provincii 591 • Există însă - îndeosebi în Bri
tannia de nord şi vest (zonă slab dezvoltată şi urbanizată) nu doar asemenea
cazuri, ci şi situaţii în care viei militari de pe lângă castre auxiliare au căpătat
-

589 Yittinghoff 1 976, p. 82-86; J. Wilmanns, ES 1 2, 1 98 1 , p. 9 1-92, 1 10-1 1 2, 148; Sommer 1 988,
p. 282-289; Sommer, p. 488-490.
590 Yittinghoff 1 976, p. 77-78, 82-84, 8 8-89, 92; Sommer 1 988, p. 289-295; Sommer, p. 5 6 1 562, 630-634.
591 Vittinghoff 1 976, p. 82-90; P. Salway, în K.Branigan (ed.), Rome and The Brigantes. The
Impact of Rome inNorthen England, Sheffield, 1 980, p. 8- 1 7; S. S.Frere, Revue archeologique de
la Picardie, Amiens, 3-4, 1 984, p. 1 1 ; J. Mertens, ibidem, p. 42; Sommer 1 984, p. 1 1-21 , 50-5 1 .
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funcţii analoage unui centru de civitas 592• Nu putem să nu ne gândim la
Transilvania de est, unde singurele centre mai dezvoltate în epoca provinciei par
a fi gamizoanele de auxilia. Am întâlnit deja câteva cazuri în care un asemenea
rol administrativ pare (sau poate) să fi fost preluat chiar de viei militari (Sucidava,
Cristeşti, Samum). Exemplele străine invocate mai sus, încă puţin cunoscute la
noi, ar putea ajuta la o interpretare mai corectă a formelor de civilizaţie şi
administraţie în Dacia romaQă.
Desigur, în aceste situaţii nu se pune problema evoluţiei spre un statut
urban superior - municipal ori colonial.

E. Politica municipală în provincia Dacia

Constatările de până acum permit întrucâtva să schiţăm o istorie a
municipalităţilor daco-romane şi, implicit, o viziune asupra politicii municipale
a împăraţilor romani în provincia carpatică. O cercetare amănunţită dusă la bun
sfârşit pentru Africa romană oferă un preţios termen de comparaţie 593. Acelaşi
lucru se poate spune despre monografiile câtorva provincii europene de pe
limes594.
El. A utohtoni, militari si colonisti
•

•

Din cele prezentate mai sus, rezultă clar că aglomeraţiile indigene nu au nici
un rol în edificarea oraşelor de tip roman în Dacia. Aproape întotdeauna, acestea
din urmă se dezvoltă pe amplasamente neocupate sau părăsite de indigeni. Se verifică
şi în cazul Dac iei constatarea că numele autohton poate fi un simplu toponim şi nu
dovedeşte o continuitate de locuire şi de tradiţie cu epoca precedentă 595. Există
592 Sommer 1 984, p. 22-29. Cf. şi A. M6csy, loc.cit. (supra, nota 540).
593 Gascou 1 972; J. Gascou, ANRW II, 1 0/2, 1 9 82, p. 1 36-3 1 9.
594 Riiger, p. 76- 1 02; J. Wilmanns, op.cit., p. 86- 1 02; G. Alf<ildy, Noricum, London-Boston,
1 974, p. 8 1 - 1 03; A. M6csy, Pannonia and Upper Moesia, London-Boston, 1 974, p. 56-79,
1 1 2- 1 1 9, 1 24- 1 47, 2 1 3 -243 ; L. Mrozewicz Rozwoj ustroju municypalnego a postepy
romanizacji w Mezji Dolnej, Poznan, 1 982, p. 57- 1 04. Am lăsat deliberat la o parte Dalmatia
(J. J. Wilkes, Dalmatia, London, 1 969) deoarece este o provincie senatorială, nesituată pe
limes şi cu alte caracteristici decât vecinele ei nordice.
595 Sommer, p. 488-490.
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situaţii în care locuitorii băştinaşi au acceptat modelul de civilizaţie romană şi, curând
după cucerire, s-au mutat în masă în aşezări noi, de tip roman 595a; dar nu credem
însă că acesta ar fi şi cazul Daci ei, odată ce- spre deosebire de exemplele invocate 
în oraşele provinciei carpatice numele, credinţele şi instituţiile indigene sunt ca şi
absente.
Nici civitates existente sau presupuse pentru epoca romană nu par a
continua realităţi anterioare cuceririi.
Vom vedea mai departe că prezenţa autohtonilor în oraşe este relativ
redusă, greu sesizabilă. Se poate dovedi pătrunderea unor indivizi în societăţile
urbane din provincie, în schimb nimic din tradiţiile ori instituţiile preromane nu
se manifestă în cadrul vieţii municipale.
În procesul formării oraşelor daco-romane, rolul armatei apare impor
tant, dar nu atât de mare cum se consideră îndeobşte 596• Există oraşe în care nu
se poate dovedi prezenţa iniţială a unei garnizoane (Sarmizegetusa, Apulum I,
Napoca). Cele mai multe apar ca aglomeraţii în preajma unor castre (Romula,
Drobeta, Dierna ? , Tibiscum, Apulum II, Ampelum ? , Potaissa, Porolissum);
dar promovarea la statut municipal se produce fie la plecarea garnizoanei
(Romula, Dierna ?), fie în afara unui vicus militar ori canabelor (Tibiscum,
Apulum II) 597 • Situaţia Drobetei rămâne o excepţie. Pe de altă parte, nucleele
viitoarelor oraşe beneficiază - cu excepţia Potaissei - de anumite facilităţi
economice independent de prezenţa �ilitară (vezi tabelul I).
Dezvoltarea urbană alături de aglomeraţiile strict dependente de armată
(canabe, viei militari) constituie o dovadă clară a unei colonizări civile foarte
importante, ale cărei urme nu sunt totdeauna sesizabile598• În acest sens,
constatări le noastre nu fac decât să confirme izvoarele literare 599•

595• Cb.-M.Temes, Caesarodunum, Suppl. no. 28, 1 978, II, p. 275; J. P. Bost, Yilles et campagnes
1 982, p. 6 1 -68.
596 Macrea, p. 178.
597 Cf. supra, notele 1 22- 1 25, 1 86- 1 87.
59s H . Daicoviciu, în L'Adriatico tra Mediterraneo e Penisola Balcanica nell 'Anticbitâ, Taranto,
1983, p. 205-220; N . Gudea, SCIVA 30, 1 979, 3 , p. 393-398; R. Ardevan, Eas 77, 1 989, p. 8790. O bună analogie din Europa centrală: Merete Harding, Gurii Jacobsen, Classica et
Mediaevalia. Revue danoise d'Histoire et de Philologie, Koebenbavn, 39, 1 988, p. 1 17-206.
599 Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, VIII, 6, 2.
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El. Amploarea şi statutul urbanizării; datarea

S-a afirmat în repetate rânduri caracterul modem, urban, al civilizaţiei
romane în epocă 600, caracter care i-a asigurat o uriaşă influenţă asupra alogenilor
supuşi. În Dacia, înrâurirea civilizaţiei romane asupra autohtonilor este rapidă,

generală şi puternică 601 • Însă nu întregul teritoriu provincial se structurează pe

civitates cu autoadministrare - sau cel puţin fenomenul nu poate fi sesizat încă
de cercetarea contemporană. Iar aşezările de statut juridic urban optim, adică

municipia şi coloniae, se dezvoltă doar în anumite zone ale Daciei. Afară de
Romula - legată de circulaţia pe valea Oltului şi de relaţiile cu sudul Dunării,
celelalte oraşe apar numai de-a lungul ori în vecinătatea marelui drum imperial

care traversa provincia de la sud la nord 602 • Desigur, aceasta era zona cea mai
bogată şi mai intens populată a Daciei romane, unde au fost instalaţi colonişti
privilegiati de la început 603• Pe teritoriile atribuite acestor aşezări se va dezvolta
deplin civilizaţia romană provincială.
Cele văzute în paragrafele anterioare confmnă însă că majoritatea restului
Daciei evoluează în acelaşi sens. Ca şi în alte provincii, diferenţa dintre coloniae
şi

municipia pe de o parte şi feluritele civitates de cealaltă parte trebuie să fi
fost nu de esenţă, ci de grad 604• Colonizare şi civilizaţie materială romană apare
în cea mai mare parte a provinciei; formele instituţionale, chiar de statut inferior,
trebuie să fi fost tot de tip roman, expresie a aceleiaşi mari civilizaţii.
*

Sunt oraşele daco-romane aşezări de drept roman sau de drept latin

?

Problema necesită o tratare specială.

600 H. Daicoviciu, ActaMN21, 1 984, p. 87-9 1 ; M. Corbier, op.cit., p. 2 1 1 , 236; Chevallier 1 983,
p. 153- 1 54; A1foldy 1 986, p. 2 14-2 1 5 ; Ph. Leveau, Villes et campagnes 1 982, p. 77-78, 89.
60 1 Protase 1 980, p. 228-252; din studierea ceramicii comune (ibidem, p. 1 62- 1 63) se vede
clar preponderenţa rapidă a celei romane.
602 Macrea, p. 1 34.
603 Ibidem; Protase 1 980, p. 232-235, 23 8-244; N. Gudea, loc.cit.
604 A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford, 1 939, p. 1 75- 1 80, 1 85-1 88, 209;
Vittinghoff 1 976, p. 87-93; Yittinghoff 1 980, p. 37; Petrikovits 1 977, p. 1 1 5-1 16, 1 1 8- 1 2 1 ,
1 31- 1 32; P. Salway, op.cit., p . 8- 17; P. Le Roux, Villes et campagnes 1 982, p . 9 1 -92; M .
Corbier, op.cit., p. 2 1 1 -2 1 9.
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Se cunoaşte ce a însemnat

ius La tii pentru aşezările din provincii 605,

chiar dacă anumite aspecte mai stâmesc încă dispute 6 06• Statutul juridic latin era
conferit unor comunităţi peregrine privilegiate, a căror elită socială putea primi
cetăţenia romană prin exercitarea de magistraturi locale. Este absolut cert că
numeroase oraşe, mai ales în Occident, au avut statutul de aşezări de drept latin607•
Fenomenul este vizibil mai ales în Gallia şi Hispania 608• Cele mai multe legi
municipale păstrate până astăzi aparţin tocmai unor oraşe de drept latin din
Baetica609• Acum mai mult de două decenii, studiul lui Ch. Saumagne a
argumentat că

ius Latii ar fi fost forma net dominantă de statut juridic pentru

oraşele provinciale; practic, conchidea el, orice municipiu provincial trebuie să
fi fost municipiu latin610•
Teoria lui Ch. Saumagne a fost criticată şi respinsă, cu argumente solide,
curând după aceea 611• În general, astăzi ea este privită ca o opinie eronată,
neconfirmată de analiza obiectivă a izvoarelor. Pentru spaţiul danubian, F. Vittinghoff
afirma chiar că nu avem nici o dovadă despre existenţa aici a oraşelor romane de
drept latin612• Totuşi, opinia lui Saumagne mai apare în unele lucrări recente613•

H. Wolff, BJ, 176, 1976, p. 45-54; idem, Chiron 6, 1 976, p. 272-286; B. Galsterer-Kroll,
Chiron 3, 1 973, p. 277-306; G. Alfcildy, Bayerische Vorgeschichtsblătter, Munchen, 5 1 ,
1 986, p . 1 87-220; P. Le Roux, Revue historique du droit fram;ais et etranger, Paris, 64,
1 986, p. 325-350; A. Chastagnol, Jura, 38, 1 987, p. 1 -24; Jacques-Scheid, p. 232-238; P. Le
Roux, în Epigrafia. Actes du Colloque international d 'epigraphie latine en memoire de Attilio
Degrassi, Rome, 1 99 1 , p. 565-582.
606
H. Braunert Romische Forschungen in Niederosterreich 5 ( Corolla memoriae Erich
Swoboda dedicata), Granz-Koln, 1 966, p. 68-93; A. Kranzlein, Forschungen zur Rechts- und
Kulturgeschichte (= Festschrift H. Balti), Innsbruck, 1 1 , 1 978, p. 3 23-336; M. Humbert,Ktema
6, 1 98 1 , p. 207-226.
607 P. Le Roux, loc.cit; B. Galsterer-Kroll, loc.cit; G. Alfcildy, loc.cit.; Jacques-Scheid, p. 236-238.
608
G. Alfcildy, loc. cit.
609
A. d'Ors, La Ley Flavia municipal, Roma, 1986 (sinteză a domeniului); J. Gonzâlez, JRS
76, 1 986, p. 1 47-243.
61°
Ch. Saumagne, Le droit latin et les cites romaines sous l' Empire, Paris, 1 965 (idei sprijinite
parţial de J. Gonzâlez, ZPE 55, 1 984, p. 55- 1 00).
611
J.Gascou, Latomus 30, 1 97 1 , p. 133-1 4 1 ; idem,Latomus45, 1 986, p. 541 -554; H. Galsterer;
ES 9, 1 972, p. 3 7-43; Jacques-Scheid, p. 236.
612
F. Vittinghoff , Akten des VI. intemationalen Kongresses fiir griechische und lateinische
Epigraphik, Munchen 1 972 ( Vestigia. Beitrăge zur alten Geschichte, 1 7), Miinchen, 1 973,
p. 85-92.
613
Al. Suceveanu, Viaţa economică în Dobrogea romană, secolele 1-111 e.n., Bucureşti, 1 977,
p. 63, 73; Al. Suceveanu, Al. Bamea, La Dobroudja romaine, Bucarest, 1 99 1 , p. 50.
605

=

=
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Suntem de părere că în Dacia romană, ca şi în tot bazinul danubian, nu
avem nici o atestare de comunitate cu

ius Latii. Invocăm drept prime argumente

criticile fundamentate aduse teoriei lui Ch. Saumagne614 şi opinia competentă a
lui F. Vittinghoff615• Există însă şi altele. Statutul latin este acordat, de regulă,

unor comunităţi indigene pe cale de romanizare 616; or, în Dacia cel puţin, nu
avem nici o civitas indigenă care să evolueze spre statut urban. Apoi, elita mu
nicipală a unei cetăţi de drept latin accede individual la cetăţenie romană, ceea
ce duce la o nomenclatură specifică - de regulă proliferează gentilicii noi, derivate
din vechile lor nume 617; tocmai acest fenomen este ca şi inexistent în Dacia
romană 618• Numărul mare de gentilicii imperiale din provincia carpatică a fost
interpretat ca o dovadă a romanizării intense a indigenilor (alături de alţi
peregrini)619; am adăuga că el mai documentează o pondere mare pentru
încetăţenirea în bloc, prin armată ori prin acordarea ei de către stat, deci altfel
decât prin privilegiul de ius Latii. În sfârşit, cetăţile de drept latin cunoscute în
Occident au de regulă un aspect specific: incinte ample, organizare mai laxă şi

utilizare extensivă a spaţiului 620• Din cât se ştie până acum, oraşele daco-romane

arată altfel, au o incintă iniţială restrânsă, spaţiul intramuran este utilizat cu
parcimonie, întocmai ca în aşezările de colonişti romani din Occident 621•
Prin urmare, credem că nu se poate vorbi de oraşe de drept latin în Dacia
romană. Este posibil ca anumite comunităţi (peregrini colonizaţi ori indigeni
privilegiati) să fi beneficiat de

ius Latii. Dar nici una dintre aceste eventuale
civitates n-a evoluat spre condiţia de municipium ori colonia.
Cf. supra, nota 61 1 .
Cf. supra, nota 612.
616
A N. Shetwin-White, op.cit., p. 1 75- 1 80, 1 95, 1 98-200, 209-21 2; Jacques-Scheid, p., 232-235.
617
G. Alfoldy, Latomus 25, 1 966, p. 37-57 (criticat de M.Hainzmann, Tyche 2, 1 987, p. 29-39);
A Pelletier, Latomus 50, 1991, p. 647; M. Christol,EANîmes NS 20 (no.special), 1989, p. 87-96.
618
Macrea, p. 253-255; 1. 1. Russu, AISC 4, 1 944, p. 1 96 .
619
Macrea, p. 254-255, 267-268.
620 EANîmes N S 1 8 (no. special), 1 987, p. 1 7-23 (P. Varene), 4 1 -49 (J.-P. Guillaumet, A
Rebourg), 5 1-61 (ALe Bot-Helly); Leveau 1 987, p. 30-3 1 .
621
Ph. Leveau, Villes et campagnes 1982, p. 82-83; idem, EANîmes, NS 1 8 (no. special), 1 987,
p. 1 56; S. E. Cleary, Extra-Mural Areas of Romano-British Towns (BAR, British Series 1 69),
Oxford, 1 987, p. 1 65-167 (nu sesizează deosebirea de statut juridic). Acelaşi rezultat, dacă
comparăm aspectul coloniilor de veterani Noviodunum şiAugusta Raurica (cf. supra, nota 149)
sau Lugdunum cu cel al coloniilor latine vecine (Vienna, Nemausus, Aventicum etc.).
614

615
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O altă problemă o constituie datarea întemeierilor şi, legată de ea, calitatea
unor anumite oraşe de capitale provinciale.
Aşa cum am menţionat mai sus, cercetările recente dovedesc clar că
centrul administraţiei provinciale, reşedinţa guvernatorului, nu era neapărat o
localitate de statut urban622• Analiza datelor cunoscute în Dacia confirmă această
optme.
Astfel, astăzi se ştie că Ulpia Traiana Sarmizegetusa nu a fost fondată
îndată după cucerire, ci puţin mai târziu62 3• Ea ar fi putut fi sediul guvernatorului
câtă vreme în Dacia au staţionat două legiuni 62 4• După 1 1 8 p.Ch., reşedinţa
guvernatorului Daciei Superior va fi mai ales Apulum, unde cantona şi singura
legiune rămasă în provincie62 5 ; acolo s-a identificat şi unpraetorium 626• Legatus
Augusti nu pare să fi locuit perioade mai îndelungate la Ulpia Traiana627• După
170 p. Ch. avem atestări referitoare la prezenţa statornică aici a procuratorului
financiar al Daciei Apulensis 628, dar consularis trium Daciarum rezidă tot în
praetorium de la Apulum 62 9•
Am văzut mai înainte că nimic nu confirmă calitatea Romulei de capi
tală a Daciei Inferior 630• Pentru Dacia Porolissensis, este remarcabil faptul că
atestările procuratorilor presidiali din secolul II nu provin din Napoca, singurul
municipiu al Daciei nordice 631• FiresQ ar fi fost ca aceştia să staţioneze la

622 F. Vittinghoff, ANRW II/6, 1977, p. 3 1 -32; M. Hainzmann, Tyche 6, 199 1 , p. 78.
623 Cf. supra, notele 1 53-1 54. Vezi şi K. Wachtel, Klio 72, 1 990, p. 473-477; Piso 1 993, p. 1 7 .
624 Macrea, p. 29-34; IDR 111/2, p. 24; H. Daicoviciu, D. Alicu, op.cit., p. 27-28; Piso 1 993, p.
9, 1 7- 1 8 .
625 Macrea, p . 47; IDR 111/2, p.24; Piso 1 993, p . 37-38.
626 Al. Diaconescu, I. Piso, op.cit., p.72 4•
5
627 Piso 1 993, p. 38. Ştampila tegulară PRCOS, invocată în acest sens, pare a fi o ştampilă
privată (IDR III/2, 563). Cât despre defensores (R 1 1 9, 149; vezi H. Daicoviciu, D. Alicu,
op.cit., p. 28), ei sunt ai corporaţiilor - vezi infra, capitolul următor.
62 8 1. Piso, ZPE 50, 1 983, p. 233-2 5 1 ; H. Daicoviciu, D. Alicu, loc.cit.; Piso 1 993, p. 89-90.
629 Ibidem; Macrea, p. 69; AL Diaconescu, I.Piso, op.cit., p. 72-73.
63° Cf. supra, notele 553-556. Piso 1 993, p. 40-4 1 , 9 1 .
631 H. Daicoviciu, IC, p . 29-30; idem, ANRW 11/6, 1 977, p. 925-926. O propunere verosimilă
este existenţa a două reşedinţe paralele (Piso 1993, p. 39).
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Porolissum, unde se afla cea mai mare concentrare de trupe 6 32; pe terenul
necercetat din vecinătatea castrului mare s-ar putea ascunde un praetorium al
procuratorului6 33• Cât despre procuratorii financiari de după 170 p.Ch., prezenţa
lor la Napoca se poate explica şi prin motive personale 6 34• Deci, nici Napoca nu
pare să fi servit drept reşedinţă statornică guvematorilor.
În concluzie, nu putem corela întemeierea unei provincii cu înălţarea
unui anumit oraş de pe cuprinsul ei la rang municipal ori colonial 6 35•
Adeseori s-a legat promovarea municipală a unor localităţi dintr-o provincie
de prezenţa împăratului în acea provincie, fie în vizită, fie în campanie6 35 a. Dar şi
această metodă este eronată.Acordarea unui anumit statut municipal era o acţiune
specifică pentru un oraş anume 6 36 , cu o procedură complicată; iar împăratul lua
decizia după documentare şi consultări, putând face acest lucru oricând şi oriunde
-nu neapărat în provincia respectivă6 37•
Trebuie să conchidem aşadar că nu avem mijloace pentru a data mai
precis întemeierea unui anumit oraş. Epitetul imperial este singurul punct de
sprijin şi - în afara unor conjuncturi epigrafice excepţionale6 38- el nu oferă decât
o marjă de timp mai largă, domnia respectivului monarh.

E3. Evolutia urbanizării si "ius Italicum "
•

•

Cunoştinţele acumulate până acum permit o conturare, în linii mari, a
evoluţiei şi semnificaţiei politicii municipale a statului roman în provincia Dacia.
Vom încerca s-o urmărim mai de aproape, pe etape.

li3l N. Gudea, ActaMP 1 3, 1 989, p.ll 8.
633 Vezi fig. 1 1 .
634 Opinie contrară la Piso 1 993, p. 9 1 , cu bibliografia. Însă toate atestările din Napoca (CIL
III 856, 857, 7622; M. Bărbulescu, ActaMN 1 0, 1 973, p. 1 7 1 - 1 79) sunt inscripţii votive, care
se pot explica prin vizite la anumite temple de prestigiu.
635 Cf. supra, nota 622.
635• Macrea, p. 1 22- 1 23 ; OTS, p.292.
63 6 F. Vittinghoff, ANRW 11/6, 1 977, p. 32-33.
637 Ibidem.
638 Vezi de exemplu R 447.
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E3. 1 .

Traian

În vremea lui Traian are loc o singură întemeiere de oraş, colonia
Sarmizegetusa. Dar aceastăcolonia deducta, cu un spaţiu intramuran destul de
mic, primeşte un teritoriu extrem de întins, care cuprinde aproape tot centrul
provinciei. Coloniştii instalaţi, cetăţeni romani optima iure , beneficiau nu numai
de privilegiile obişnuite ale unei colonii, ci căpătau practic controlul economic
asupra celor mai importante resurse ale noii provincii 6 383• Mănoasa vale a
Mureşului mijlociu (cam între· Micia şi Brucla), ţara Haţegului şi culoarul Bistra
Timiş-Cema cu un port fluvial pe Dunăre la Diema, apoi valea inferioară a
Ampoiului cu vecinătatea minelor de aur şi valea inferioară a Târnavelor cu
centrul ceramic de la Micăsasa - toatea acestea urmau a fi în folosinţa coloniştilor
din Sarmizegetusa şi diferiţii săipagi. Statutul juridic superior însemna pentru
colonişti şi posibilitatea unei acumulări mai rapide de avuţii decât pentru alţi
locuitori, deci constituirea accelerată a unor averi de talie medie (între ei intrau şi
numeroşi veterani, posesori de bani lichizi). Acest proces social poate fi sesizat
în inscripţii şi monumente (existenţa unei elite locale foarte înstărite ), dar şi în
alte aspecte ale vieţii romane. Numărul mai mare de villae rusticae în teritoriul
Sarmizegetusei oglindeşte aceeaşi realitate. La fel - prezenţa timpurie a unor
decuriones ulpieni în exploatările aurifere 6 39• Dacă ne gândim că funcţionarea
marilor ateliere ceramice de la Micăsasa în secolul II reclama un capital
considerabil640 , credem că putem desluşi şi aici o implicare a păturii avute din
Sarmizegetusa - sau dinpagus Apulensis din apropiere.
Dar aceasta nu spune totul. La avantajele materiale şi juridice se adăuga
prestigiul unei comunităţi de cetăţeni romani într-o lume provincială pestriţă,
preeminenţa fondatorului oraşului, renumele primului loc al cultului imperial în
noua provincie641 •
Este evidentă dorinţa lui Traian de a favoriza îmbogăţirea şi importanţa
oraşului - adică a elitei acestuia. Tot atât de evidentă este reuşita fondatorului.
Nucleul de colonişti cetăţeni ai Sarmizegetusei trebuie să fi fost principalul ele
ment al implantării civilizaţiei romane în Dacia.
638•

Piso 1 99 1 , p. 3 1 6.
639 Cf. supra, nota 23 1 .
64° Chr. Delplace, Ktema 3 , 1 978, p . 74-76.
64 1 La mentalitatea romană a epoci� asemenea lucruri contau foarte mult (Alfoldy 1 986, p. 270-273).
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E3.2.

Hadrian

Reorganizarea Dac iei operată de Hadrian este profundă 642• Dar, pe lângă
ea, împăratul întemeiază trei noi municipii. După cum am văzut, toate trei au
constituţie duumvirală 64 3 şi pleacă de la nuclee de colonişti. La Napoca cel
puţin, se poate vedea şi o integrare a unor autohtoni în elita municipală 644; procesul
poate fi presupus şi pentru celelalte două oraşe, Drobeta şi Romula.
Spre deosebire de predecesorul său, Hadrian vizează în Dacia regiuni
mărginaşe, angrenate însă în dezvoltarea de tip roman şi unde autohtonii nu fuseseră
dislocaţi. Este de creZut că întemeierile de noi municipii trebuiau să contribuie la
închegarea unor noi structuri teritoriale şi sociale, şi totodată să antreneze la
colaborare anumite pături superioare ale societăţii dacilor din territoria lor - deci
să accelereze integrarea acestora. Cele trei municipii auprimit teritorii relativ întinse,
în cadrul cărora dezvoltarea modului de viaţă roman va deveni evidentă. Dar ele
nu aduc nici o atingere teritoriului Sarmizegetusei - şi implicit poziţiei cetăţenilor
ei în societate. Hadrian ocroteşte realizările lui Traian şi-i menajează ctitoria.
E3. 3.

MarcusAurelius

Ca şi în ansamblul Imperiului 64 5 , domnia lui Antoninus Pius nu aduce
schimbări în viaţa municipalităţilor daco-romane. Perioada liniştită a domniei
sale va fi contribuit însă la acumulări cantitative cu urmări importante în viitor.
În anii lui Marcus Aurelius au loc două schimbări importante. Napoca
devine colonia Aurelia 64 6, ceea ce probabil nu face decât să recunoască
642 C. C . Petolescu, SCIV22, 1 97 1 , 3, p. 4 1 1-423 ; idem, RI 32, 1 979, 2, p. 263-266; 1. Piso, în
E. Weber, G . Dobescb (Hrsg.), Romische Geschichte, Altertumskunde und Epigrapbik.
Festscbrift fiir A. Betz zur Yollendung seines 80. Lebensjabre, Wien, 1 985, p. 475-478; C. C.
Petolescu, Dacia 29, 1 985, p. 45-55.
643 Ardevan 1 984, p. 1 04- 106.
644 C. C. Petolescu, Thraco-Dacica 1 3, 1 992, p. 1 21 - 1 23 . Însă Publii Aelii fără un cognomen
tracic pot fi de oricare obârşie.
645 Gascou 1 972, p. 220-222; Jacques-Scbeid, p. 279.
646 Prima atestare e abia din anii lui Commodus (R 450) - vezi supra, notele 344-345; dar nimic
nu indică noutatea statutului colonial sub Commodus, aşa că ipoteza acordării lui înainte de
1 80 p. Cb. pare probabilă (menţionăm criteriile de deosebire a fondatorilor omonimi folosite de
Gascou 1 972, p. 1 42- 1 44 - dar care nu par să fi funcţionat în Dacia, vezi chiar R 450).
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dezvoltarea comunităţii urbane de aici. Dar tot acum apare şi Municipium
Aurelium Apulense; operaţie ambivalentă, acestă întemeiere confirmă ascensiunea
vechiului pagus ulpian, dar totodată lezează poziţia preeminentă a Sarmizegetusei
şi duce la anumite pierderi teritoriale pentru ea. Este adevărat că municipiul
păstra încă legături strânse cu colonia mamă 647• Situaţia din Dacia îşi află bune
paralele în Africa, unde tot Marcus Aurelius încurajează, în anumite limite,
propăşirea unor mici comunităţi dependente, în dauna marilor territoria ale
principalelor centre urbane 648• S-ar putea ca ambele cazuri, cel african şi cel
dacic, să facă dovada unei politici coerente la nivel central în acest sens 648a
problemă care ar necesita cercetări ample, la scara întregirlumi romane.
-

E3. 4.

Commodus

Pe plan municipal, domnia lui Commodus continuă tendinţele perioadei
anterioare. Municipiul apulens devine acum colonie649, ceea ce probabil îi poate
aduce şi anumite avantaje teritoriale. Prezenţa activă a bogaţilor dinApulum în
lumea afacerilor (mai ales în secolul III) 650 şi implicarea oraşului în exploatarea
aurului 651 sugerează posibilitatea ca noua colonie să fi câştigat o situaţie
comparabilă cu a Sarmizegetusei. Înclinăm să credem că pagus ulpian de la
Ampelum a aparţinut după 180 p.Ch. noii colonii de la Apulum- ceea ce va fi
favorizat îmbogăţirea elitei apulense..
Probabil tot în anii lui Commodus, aşa cum am văzut, se pun bazele a
ceea ce va fi territorium Sucidavense.
647 Cf. R 306. Cf. Piso 1 99 1 , p. 3 1 6-317. Nu se cunosc deosebirile efective între statutul
municipal şi cel colonial (Langhammer, p. 1 O; Jacques-Scheid, p. 23 1-232).
648 Gascou 1 972, p. 224-226; J. Gascou, ANRW II, 1 0/2, 1982, p. 201-202. Ar fi interesant de
văzut dacă şi capito1iul sesizat la Caransebeş, existent spre sfârşitul secolului Il (R 3 7; I. Piso,
Eine Yotivinscbrift aus Caransebeş, manuscris), nu datează cumva din anii lui MarcusAurelius
şi nu trădează aceeaşi tendinţă de separare şi viitoare municipalizare pentru un pagus în
cazul acesta Tibiscum.
648• Gascou 1972, p. 229 nu găsea acestei politici nici o analogie în afara Africii Proconsularis.
Un fenomen similar se va produce, spre mijlocul secolului ITI, în Numidia: dizolvarea confederaţiei
cirteene (J. Gascou, ANRW II, 10/2, 1982, p. 262-264).
649 Cf. supra, notele 1 98- 1 99.
65°
C. Daicoviciu, ActaMN3, 1 966, p. 1 5 825, 1 59; H. Daicoviciu, I. Piso, EpigrTrav, p. 76-78; 1.
Piso, ActaMN 17, 1 980, p. 86-89.
651
Cf. supra, notele 20 1-202 şi R 293.
-
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E3. 5.

Septimius Severus

Domnia lui Septimius Severus reprezintă. pentru istoria municipalităţilor
daco-romane, perioada apogeului. Fapt ce corespunde perfect cu avântul general
al societăţii provinciale la începutul secolului III652•
Acum, înainte de 197 p.Ch., apar noile municipii de la Potaissa şiApulum,
chiar lângă castrele legiunilor fidele. Acelaşi lucru se întâmplă şi în alte provincii
653• Canabele legiunilor continuă însă să existe 654; bănuim că acelaşi lucru s-a
întâmplat cu posesiunile armatei,prata legionis şi altele asemenea. Î mpăratul nu
urmărea, prin aceste municipalizări, favorizarea instituţiei militare, ci oferea
îndeosebi veteranilor şanse mai bune de viaţă şi promovare socială; de altfel, se
ştie că Severus a impulsionat puternic constituirea de municipalităţi autonome
în provincii655• Dar desigur că armata nu e lezată (ceea ce ar fi contrar spiritului
politicii militare severiene 656 ). Apariţia unor municipii în vecinătatea imediată a
castrelor lipsea armata în parte de zona administrată direct de ea 657, în schimb
aducea comodităţi urbane şi chiar degrevarea instituţiei militare de unele
răspunderi.
Constituirea celor două municipii a produs probabil unele pierderi
teritoriale oraşelor învecinate (Napoca, respectiv ColoniaAureliaApulensis). În
cazul municipiuluiApulum II, reuşita intenţiilor fondatorului a fost deplină; în
cazul Potaissei, succesul este mai problematic. Să fi întâmpinat noul oraş dificultăţi
neaşteptate, care să fi reclamat noi favoruri imperiale? Sau dimpotrivă; avântul
general îl va fi purtat neaşteptat de repede spre statut superior, colonial? Aspectul
arheologic confirmă a doua ipoteză, în timp ce numărul redus de inscripţii pledează
pentru prima variantă. În orice caz, Potaissa devine colonia curând, se pare că
tocmai pentru a putea beneficia de ius Jtalicum 658, aşa că intenţiile împăratului
par a fi fost mai mari decât realizările efective şi durabile.
652 Macrea, p. 78-79, 84-85, 9 1 -94. Fapt confirmat îndeosebi de seria monetară din principalele
aşezări studiate (cf. supra, notele 257, 450).
653 I. Piso, Tyche 6, 1 99 1 , p. 1 56 sq.
654 Ibidem, p. 1 56, 1 60; Al.Diaconescu, I.Piso, op.cit., p. 7 1 .
655 A. N . Sherwin-Wbite, op.cit., p. 2 1 8-22 1 ; Jacques-Scbeid, p. 2 7 1 , 279-28 1 .
656 Opinie contrară la Jacques-Scbeid, p. 27 1 . Dar acum vedem că noile municipii nu duc la
desfiinţarea canabelor (I. Piso, op.cit., p. 1 5 6 sq.).
657 Ibidem, p. 1 56- 1 57, 1 6 1 sq.; Jacques-Scbeid, p. 27 1 .
65R C f. supra, notele 293-295.
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Dar tot în anii lui Septimius Severus apar o serie întreagă de noi oraşe,

cu statut de municipiu659• În primul rândPorolissum. Este probabil că dezvoltarea

economică accelerată a zonei de frontieră din nord-vest după războaiele

marcomanice660 să fi adus comunitatea de aiciîn situaţia de a obţine statut mu
nicipal.

Pentru celelalte municipii septimiene se impun alte observaţii. Dierna şi

Tibiscum apar desprinzându-se din teritoriul Sarmizegetusei. Noul municipiu

Ampelum însemna un proces asemănător, fie pentru Sarmizegetusa, fie mai
curând pentruApulum 1. Cele două municipii de lângă castre legionare puteau
să fi cauzat şi ele ceva similar oraşelor limitrofe (vezi mai sus). Atât pentru

Sarmizegetusa cât şi pentru

Colonia Aurelia Apulensis pierderea era

considerabilă. Vom vedea mai departe că statul s-a gândit la o compensare a ei.

Totînanii luiSeptimius Severus devine colonieDrobeta- şi poateRomula.

Politica municipală a acestui împărat în Dacia prezintă aspectele
cunoscute şi din alte provincii. Se susţine energic constituirea de autonomii

municipale, chiar şi în vecinătatea imediată a legiunilor661; dar, totodată, noile

municipalităţi sparg teritoriile preaîntinse ale vechilor oraşe mai mari şi reduc
drastic rolul preeminent al acestora662• Este un pas important spre ştergerea
diferenţelor prea adânciîntre diferitele comunităţi de cetăţeni. ÎnDacia, măsurile

acestea zdruncină puternic rolul Sarmizegetusei şi al coloniei de la Apulum.

Dezvoltarea orăşenească devine mai echilibrată- şi nu putem să nu ne gândim
la consecinţele acestui proces pentru 'romanizare. Totuşi, Sarmizegetusa şi

Colonia A urelia Apulensis îşi vor menţine un rol aparte în viaţa provinciei;

numărul mare de inscripţii şi monumente, bogăţia oraşelor şi rivalitatea lor întru
preeminenţă663, implicarea elitelor lorîn afaceri şi evergetisme cum nu seîntâlnesc

în alte localităţi(vezi în capitolul următor) stau mărturie acestei realităţi. Înseamnă
că aristocraţia municipală din cele două mari oraşe îşi însuşise nişte avantaje

economice şi de prestigiu social pe care le-a putut păstraîn noile condiţii. Celelalte
aristocraţii locale, mai tinere şi nu atât de avute, nu le-au putut disputa poziţiile
câştigate.

659 H. Daicoviciu, Apu/um 1 3 , 1 975, p. 9 1 -92.
660 N. Gudea, ActaMP 1 2, 1 988, p. 1 80; Gudea 1 986, p. 85-88.
66 1 Jacques-Scheid, p. 279-28 1 ; 1. Piso, op.cit., p. 1 5 6 sq.
662 Gascou 1 972, p. 226-229; J . Gascou, ANRW II, 1 0/2, 1 982, p. 2 1 9-220.
663 Cf. supra, nota 202.
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În lumin a celor arăt at e mai sus, epit et ul Sar miz eget usei în secolul III,

Metropolis, apar e pe deplin just ificat. Din cele 1 1 or aşe ale pr ovin ciei dacice,

cin ci sunt despr in se din cor pul ei de cet ăţen i. E a est e, într -adevăr, or aşul- mamă

pentr u o ser ie de n oi or aşe. Pr est igiul acest ei poz iţii, adăugat la celelalt e

avant aj e664, ex plică r olul pr eemin ent al U lpiei Tr aian e în viaţa pr ovin ciei şi 

într e alt ele - plasar ea aici a alt arului pr ovin cial al cult ului imper ial şi a lui

Concilium Daciarum trium.
E3. 6.

După Septimius Severus

Per ioada ur măt oar e nu mai aduce modificăr i în semn at e în str uct ur a mu
n icipală daca-r oman ă. Not ăm doar epit et ele glorioase Metropolis pentr u U lpia
Tr aian a665 şi Chrysopolis pentru colon ia Apulum666 • Dez volt ar ea ascen dent ă a
aşez ăr ilor ur ban e cont in uă pân ă spr e mijlocul secolului III, după care declin ul

în cepe să se simt ă.

Ter men ii decolonia sua pentr u Romula şicolonia nova pentr uApulum

n u spun pr ea mult. Am discut at mai sus implicaţiile lor. Rămân e posibil ca

mun icipiul sept imian de la Apulum sa fi deven it colon ie la 250 p.Ch., dar n u
put em fi sigur i.
E3. 7.

fus ftalicum

O dat ă clar ificat ă în lin ii esen ţiale evoluţia or aşelor r oman e din Dacia,

pr oblema lui ius ftalicum se poat e pun e într- o alt ă lumin ă.

.
Se şt ie că acest pr ivilegiu er a confer it r ar eori; puţin e or aşe pr ovin ciale 1-

au căpăt at, şi n umai colon ii r oman e667 • fus ftalicum antr en a egalit at eaj ur idică
cu or aşele din It alia, adică în pr imul r ân d un alt r egim al solului: t er it or iul colo
n ial astfel pr ivilegiat er a scut it de impoz it ul fun ciar, iar pr opr iet at ea cet ăţen ilor

664 Vezi supra, notele 639-64 1 .
665 C. Daicoviciu, ActaMN3, 1 966, p . 1 53-158; idem, RE S XIV ( 1 974), 6 14.
666 Cf. supra, nota 20 1 .
667 A . v. Premerstein, RE X , 1 ( 1 9 1 7), 1238- 1 252; G . 1. Luzzatto, RIDA 3 , 1 950, II (= Melanges
F. de Visscher IV), p. 79- l l O; A. N . Sherwin-White, op.cit., p. 21 6-2 1 8; J . Bleicken, Chiron 4,
1 974, p. 3 7 1 , 3 84-390.
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+

asupra lui devenea depl ină, rară dominium

eminens populi Romani 668 • Pent ru

l ocuit orii acest or aşez ări dre pt ul it al ie î nsemna avant aj e mari şi efect ive. Pent ru
st at ul roman î nsă,

ius ltalicum î nsemna o reducere a ve nitu rilor obţinut e din

impoz it ul fu nciar; acest fapt ex pl ică z gârceni a cu care a fost acordat 669 •

Pent ru Dacia, s-a observat că ex ist ă relat iv mult e asemenea colonii

privil egiat e. Chiar rara Diem a, el e sunt pat ru (Sarmiz eget usa , Apulum, Napoca

şi Pot aissa). Iz vorul nostru, t ext ul l ui U lpian dinDigestae670, est e demn de t oat ă

î ncrederea.

S- a afirmat î n l it erat ura de special it at e că Sarmiz eget usa a primit acest

privil egiu încă de la î nt emei ere671 • Text ul incriminat nu spu ne ast a672• De altfel,

s- a arăt at căTraian a cordase oricum avant aj e foart e mari oraşului î nt emeiat de el
î n Dacia. O r, t ocmai mărim ea t erit oriul ui colonial al Sarmiz eget usei ex clude
acordarea lu i

ius Italicum : ar fi î nsemnat l ipsirea st at ul ui roman de venit uri

subst anţia le, când efort urile de const ruir e a provinciei şi mult e alt e mari l ucrări
publice673 puneau finanţel e romane la grea î ncercare.

E voluţiam un icipalizăriid et ip roman aQ rovincieiDaciaoferăîn să an umit e

crit erii d e dat are. Crearea de oraşe noi diminua t erit oriul şi venit urile coloniil or

mai vechi; or,

ius Italicum put ea fi acordat ca o compen saţie pent ru pierderil e

suferit e, dar cu apl icabil it at e pe un t erit oriu mai mi c. E st e ex act ceea ce s- a

668 Cf. supra, nota 667. Avem rezerve faţă de opinia mai recentă a lui J. Bleicken (op. cit., p.
403-4 14), care minimalizează importanţa efectivă a acestui privilegiu; răspândirea lui redusă
şi rangul oraşelor beneficiare arată că ius Italicum era privit chiar şi în secolul III ca un
privilegiu foarte însemnat, care trebuie să fi comportat avantaje materiale reale considerabile.
Iar acest lucru poate fi adevărat chiar dacă interpretarea lui J. Bleicken asupra lui dominium
eminens populi Romani in solo provinciali (ibidem, p. 408-41 4) se va dovedi corectă.
669 A. N . Sherwin-White, op.cit., p. 217-2 1 8; J. Gascou, ANRW II, 1 0/2, 1 982, p. 2 1 6-217. O
explicaţie de acest fel ne pare mai verosimilă decât anumite considerente de respect tradiţional
şi prestigiu (J. Bleicken, op.cit., p. 391).
670 Digestae. L 1 5, 1 8-9. Cf. N. Gostar, AIIA/aşi 6, 1 969, p. 1 27-140.
671
Cf. supra, nota 1 62.
672 Traducerea textului lui Ulpianus nu poate arăta decât aşa: "În Dacia, colonia Zeme,
fondată de divinul Traian, este tot de drept italie. Şi Sarmizegetusa este de acelaşi drept, la fel
şi colonia Napoca şi cea Apulensis şi vicus al Potaissensilor, care a primit dreptul de colonia
de la divinul Severus". Inversiunea accidentală Zeme-Zarmizegetusa (cf. supra, nota 1 1 1 ),
chiar acceptată, nu joacă aici nici un rol. Izvorul literar nu permite o datare a conferirii lui ius
Italicum decât pentru Potaissa.
673 E. Cizek, Epoca lui Traian, Bucureşti, 1 980, p. 328-349.
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demonstrat pentruAfr ica romană (t erit oriul imens al Cart aginei se destramă, dar

oraşul capătă drept ul it al ie ) - şit ot pent ru domnia lui Sept imiu s Severu s6 74• Credem

că acel aşi proces, cu aceeaşi fi nal it at e, se poat e vedea şiî nDacia.
Aşadar, Sar mizeget usa primeşt e ius

Italicum t ot del a Sept imiu s Sever us,

dar nu mai pent ru noul ei t erit oriu, rest râns acu m l a ţar a H aţegulu i, val ea Streiulu i

şi val ea Mu reşulu i î nt re G ermisara şi M icia. Avant aj el e lu i t rebu iau să- i

compenseze amput ăril e t erit orial e drast ice suferit e. Pentru Colonia Aurelia
Apulensis se pu nea aceeaşi probl emă: ius Italicum t rebu ia să compenseze
pierderil e suferit e î n favoarea oraşulu i Ampelu m şi, desigu r, a lu i Municipium
Septimium Apulense. Cât despre Napoca, presu pu nem că al ătu ri de alt e

cons iderent e va fi avut u n rol şi o ch est iu ne de t erit oriu - cu Pot aissa. M ai neclară
e sit uaţia Pot aissei, car e nu par e să fi suferit pierderi t erit orial e, ba ch iar devine

acu m colonia. Am căut at o ex pl icaţie î n probabil el e greut ăţi şi piedici în cal ea

dezvolt ării noulu i oraş, ca şi î n sl ăbiciu nea economică a el it ei sal e. Dar, dacă î n

Africa au fu ncţionat şi simpl e considerent e de prest igiu 6 75 , s- ar put ea ca ceva
simil ar să fi influ enţat şi deciziil e pent ru Dacia6 76•
În consecinţă,

ius Italicum apare în Dacia abia în anii lu i Sept imit s

Severu s, şi nu mai pentru patru coloniae, ca o compensare pent ru rest rângerea
avant ajel or iniţial e. Ch iar şi aşa, t erit oriul vizat de noul st atut privil egiat pare
considerabil (vezi fi g.

2).

În aceeaşi perioadă se produ c şi cât eva promovări l a rangul decolonia .

Nu şt im ex act ce avant aje comport ă aceast a faţă de condiţia mu nicipal ă prece

dent ă6 77• Să fi e oare şi acest proces î n rel aţie cu diminu ări de t erit orii şi venitu ri

dat orat e const ituirii u nor noi civitates aut onome de st atut inferior? Deocamdat ă

ridicăm doar aceast ă tul bu răt oare probl emă, fă ră a put ea da vreu n răspu ns.

674 Gascou 1 972, p. 1 96-1 98, 226-230; J. Gascou, ANRW Il, 10/2, 1 982, p. 2 1 5-2 1 6, 2 1 9-220.
675 Gascou 1 972, p. 1 97- 1 98; J. Gascou, ANRW II, 1 0/2, 1 982, p. 2 1 7.
676 Am văzut mai sus (nota 202) conturarea unei rivalităţi între Sarmizegetusa şi Apulum 1. Să
fi apărut ceva similar între Napoca şi Potaissa ? Faptul ar avea o importanţă sporită, dacă s-ar
confirma ipoteza noastră, anume promovarea Potaissei la statut colonial tocmai pentru a
putea primi ius ltalicum.
677 Cf. supra, nota 647.
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E3.8.

Concluzii

Pol itica municip al ă a I mp eriul ui Roman î n Dacia se î nscrie, p rin toate

manifestăril e ei, î np ol itica sa g eneral ăfaţă de oraşe. Niciîn acest domeniuDacia

nu face ex cep ţie, ci se dezvol tă conform model ul ui roman cunoscut. Dar, ca
oricare p rovincie, ea p rezintă note sp ecifice al e dezvol tării urbane.

Ca p retutinderi î n l umea romană, p rog resul civil izaţiei romane este

sinonim cu p rog resul urbanizării, ceea ce impl ică o al tă stru cturare a societăţii.

M onumentel e şi incintel e urbane, ca şi reţeaua devillae rosticae, sunt martorii
acestei dezvol tări, care cup rinde şi Dacia. Putem ap recia urbanizarea romană a

p rovinciei carp atice ca destul de avansată şi rel ati v echil ibrată; deşi nu aj ung e să
cup rindă toată p rovincia, ea crează o reţea de oraşe romane bine articul ate,

comp arabil e cu ceea ce se cunoaşte î n al te p rovincii.

Deosebirea faţă de acestea este că î n Dacia nu este atestată o p articip are

masivă a el itel or indig ene l a acest p roces. Nu ex istă

civitates de drep t l atin

transformateî n oraşe, iar comuni tăţil e autohtone nu joacă nici un rol în edifi carea
n�il or oraşe romane. Structura economică şi social ă a p rovinciei ap are, faţă de
cea a Daciei p reromane, radical schimbată� L ocul şi disp unerea î n sp aţiu a

p rincip al el or aşezări, g rup area l or p e

civitates sunt al tel e. Toate aceastea

arg umentează rol ul foarte mare al col onizării. I ar stru ctu rap rovincial ă evol uează

rap id; î n nici un secol ap ar şi p rosp eră 1 1 municip al ităţi, dintre care 4 cu drep t

ital ie. E vol uţia se face î n sensul fragm entării maril or unităţi, p rin crearea de noi
oraşe. E ste vorba, aşadar, de o diseminare î n p rofu nzime a modul ui de viaţă
roman, ca şi de p rog resul romanizăriij uridice678•

678

Gascou 1 972, p. 233 .
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CAPITOLUL II

INSTITUŢIILE MUNICIPALE
A. Introducere

A.l. Generalităti
•

Aşa cum s- a ar ătat mai sus, cunoaşterea i nstituţiil or municipal e din oraşel e
romane provincial e este bazatăî n prim ul rând pe tex tel e l iterar e şij uridice; î ntre

acestea din urmă, un l oc apar te îl ocupă l egil e municipal e. Studierea l or s-a f ăcut

temeinicî ncă din secol ul trecut, iar aspectel e esenţial e al e stru cturii şi fu ncţionării

comunităţil or orăşeneşti autonome au fost demul t stabil ite1 ; cercetări ul terioar e au
adus precizări şi concretizăr i2, dar nu au mai putut î mbogăţi esenţial acest tabl ou3•

Abia în ul timii ani s- au fă cut simţite noi' puncte de vedere referitoare la esenţa şi
evol uţia sistemul ui, nuî nsă l a asemenea aspecte morfol ogice concr ete4•

1 Tb . Mommsen, Romiscbes Staatsrecht3 , Leipzig, 1 887, III, p. 773-882; J. Marquardt,
Romische Staatsverwaltung, Leipzig, 1 8 8 1 , 1, p. 1-57, 7 1 -207; W. Liebenam, Stădterverwaltung
im romischen Kaiserreicbe, Leipzig, 1 900.
2 E. Komemann, RE IV, 1 (1 900), 5 1 1 sq. şi RE XIV, 1 (1 933), 570 sq.; R. K. Sherk, Tbe
Municipal Decrees of the Roman West, Boston, 1 970; H. Galsterer, Untersucbungen zum
romischen Stădtewesen auf der iberiscben Halbinsel, Berlin, 1 97 1 ; N . Mackie, Local
Administration in Roman SpainA.D. 1 4-21 2, BAR International Series 1 72, (Oxford), 1 983 ; L.
Mrozewicz, Rozwoj ustroju municypalnego a postepy romanizacji w Mezji Dolnej, Poznan,
1 982; M. Stahl, Imperiale Herrschaft und provinziale Stadt. Strukturprobleme der romiscben
Reicborganisation im 1 . - 3 . Jb. der Kaiserzeit, Gottingen 1 978 (cu critica aspră a lui G . Alfoldy,
Gymnasium 86, 1 979, p. 4 1 9-42 1 ); F.Vittingboff (Hrsg.), Stadt und Herrscbaft. Romiscbe
Kaiserzeit und Hohes Mittelalter, Miinchen, 1982; EANîmes, N S 23 (no. special), 1 992; M.
Humbert, Institutions politiques et sociales de l'Antiquitel, Paris, 1 989; F. Papazoglou, Les
villes de Macedoine a l'epoque romaine, Paris, 1988; G. Wesch-Klein, Liberalitas in rem
publicam: Private Aufwendungen zugunsten von Gemeinden im romischen Afrika bis 284 n.
Ch., Bonn, 1 990; L. A. Curchin, Tbe Local Magistrates of Roman Spain, Toronto, 1 990.
3 Langhammer, passim; M. Clavel-Leveque, P. Leveque, Villes et structures urbaines dans
1 'Occident romain, Paris, 1984; T. Lorenz, Romische Stădte, Darmstadt, 1 987.
4 Jacques, passim; Jacques-Scbeid, p. 220-225, 2 3 1 -242, 2 5 1 -263, 324-343.
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Prin urmare, pentru a ne apropia de municipalităţile daco- romane este
necesară maiînt âi o revedere a principalelor cunoştinţe privitoare la admin istrarea
oraşelor provinciale romane.

Se ştie astăzi că fiecare oraş provincial constituia un mic stat (res publica)

ce dispunea de instituţii şi teritoriu propriu. G radul de autonomie al fiecărui oraş
era diferit, el fiind stabilit de autori tăţile romane.

În Dacia n- au ex ist at ( ori nu cunoaştem noi) civitates de drept latin;

singurele comunităţi cu autoadministrare pe care le putem sesiza sunt oraşe
romane, municipii şi colonii.

Coloniae însă, deşi socotite cele mai favorizate,

aveau de fapt autonomia limitată; copii fidele ale Romei, ele nu pot avea alte

legi decât cele romane5 • Municipia dispuneau teoretic de dreptul de a- şi da legi
proprii6 - dar de fapt ele încercau să aplice legile şi dreptul roman7•
O ricare oraş autonom avea în frunte un senat local,

ordo decurionum,

care aduna personaj ele cele mai avute şi mai remarcabile din grupul social al
aristocraţiei municipale. Administraţia era asigurată de magistraţi proveniţi din
rândul acestei aristocraţii, aleşi anual în funcţii colegiale. Toţi foştii magistraţi
deveneau automat membri ai lui ordo

decurionum. Adunările populare jucau

rol importantîn alegerea magistraţilor, ca şi în ex presia ocazională a unui consens

al cetăţeni lor; rolul lor se atenuea ză progresiv, dar nu dispare. Alături de magistraţi

fu ncţiona " personalul aux iliar" ( apparitores) . F uncţiile publice, magistraturile,

erau considerate honores şi se îndeplineau ca un serviciu fă cut comunităţii, deci
neremunerate. Ex ercitarea lor era o prerog ativă- dar şi o datorie- a reprezentanţilor
aristocraţiei locale; deţinerea de avere, privilegii şi prestigiu în cadrul societăţii

locale era corelată direct cu responsabilităţile sporite, materiale şi morale, pentru
soarta comunităţii8•
I nstituţiile municipale romane par, la prima vedere, uniforme pe tot

cuprinsul I mperiului. E le se compuneau practic din

ordo decurionum ,

magistratu rile civile şi fu ncţiile sacerdotale.
M agistraturile asigurau administrarea efectivă a oraşelor. Ele erau

organizate pe colegii. În fruntea comunităţii se afl a de obicei un colegiu de doi

5 Jacques-Scheid, p. 232.
6 Ibidem; cf. Aulus Gellius, Noctes Atticae 1 6, 1 3 .
7 Lex Imitana, c. 93 ; H . Galsterer, în M . H . Crawford (ed.), L'impero romano e le strutture
economiche e sociali delle province, Como, 1 986, p. 1 8-20, 25-27.
8 Jacques, p. 352-358, 563-567, 607-608.
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magis traţi epo nimi, cu lar gi co mpet ent e adminis trat ive şi cu put er ea de- aj udeca
şi co ndamna (duumviri

iure dicundo). Er au as is taţi de do i magis traţi infer ior i

( aediles) , r ăs punz ător i de î ntreţiner ea cl ădirilor, str ăz ilor şi pieţelor şi î nz estr aţi
cu o co mpet enţăj uridică gener ală, dar l imit at ă valori c. Dacăîn colo nii predo mină
aceast ă for mă de organizare, în major it at ea municipiilor acest e magis trat ur i apar
co nto pit e î ntr- un s ingur col egiu de patr u quattuorviri ( do i iure

dicundo şi do i

aedilicia potestate). Urmau al ţi do i magistr aţi, quaestores, cu r ăs punder i î n
do meniul fm anciar şi al act elor ofi cial e. At ât ei cât şi aedileserau so cot iţi magis traţi
infer ior i; nu put eau int erv eni î n afar a do meniului lor de co mpet enţă şi s e

s ubor do nau î n egală măsur ă magis traţilor s uper ior i. Aceşt ia din ur mă aveau
r ăs punder e mar e şi o bl igaţia de a r ez ida per manent in or aş; î n caz de abs enţă
tr ebuiau s ă delege autor it at ea unui praefectus. În plus, din cinci î n cinci ani

aveau s ar cina î nto cmir ii cens ului şi at unci purt au numel e dequinquennales 9•

F uncţiile s acer dot al e er au o cupat e tot de membr i ai ar isto cr a ţiei
municipal e. Der egulă, în or aşele pro vincial e ro mane s e î nt âlneau pr eo ţi aiz eilor
oficiali (pontifices) şi int er pr eţi ai vo inţ ei z eilor (augures): ambele er au fu ncţii
col egial e şi, s e par e, viager e 1 0• Alăt ur i de ei apar jlamines, pr eo ţi ai cultul ui

imper ial; fu ncţia dej/amen s e acor da pe o per io adă limit at ă (s e par e că un an) şi

nu implica o or ganizar e col egial ă 11• Îns ecol ele11-111, or aşele pro vincial e pr acticau

Romae, divorum et Augusti 12•
Ex is t a un cursus honorum municipal, car e impunea o cupar ea

un cult co mun î nchinat

magistr atur ilor trept at şi cu int erv al e de t imp î ntr e difer it ele ex er cit ăr i, de la cel e
inferio are l a cel es uper ioar e. F uncţiil e pr eo ţeşt i nu intrauî n acest cursus honorum.

Ex ist au vârst e minime pentru magis tratur i, dar ades eor i nu s er es pect au. Co nt au
mai mult cel elalt e co ndiţii: cet ăţenia, as cendenţa, o nor abil it at ea depl ină,
co mport ament ul ever get ic şi, des igur, aver ea13•

9 B . Kiibler, RE XIV, 1 ( 1 928), 400-437; Langhammer, p. 42- 1 87.
10 Ladage, p. 78-80.
1 1 Ladage, p. 80-81 ; Etienne, p. 237-23 8.
1 2 Etienne, p. 235-236; Ladage, p. 1 4.
13 Langhammer, p. 42-62; Jacques, p. 456-465; Jacques-Scheid, p. 342.

123

https://biblioteca-digitala.ro

F oşt ii magist raţi deveneau membri ai lui ordo decurionum 133; al ăt uri de
ei put eau int ra şi arist ocraţi care nu deţinuseră magistrat uri (pedani) ori t ineri

care se pregăt eau pent ru o carieră l ocală (praetextati). De obicei, î n O ccident ul

lat inofon ordo are cam 1 00 membri efect ivi. Compet enţele acest ui for del iberat iv
erau foart e largi şi, î n general , el şi-a sporit ponderea faţă de magistraţiî n secol ele
II-III. Desem narea magistraţil or se face pri n vot popular, dar numai din rândurile
arist ocraţiei, ale not abililor locali 14•

St at ut ul oraşul ui şi legea sa const itut ivă (lex

municipii sau coloniae)

eraufix at e de aut orit at ea polit icăînt emeiet oare; î nep ocaPrincipat ului - deî mpărat .

Acordarea privilegiilor municipale echivala cu o reî nt emeiere a oraşului, care
primea î n nume un epit et derivat de l a gent iliciul î mpărat ului fondat or. Acelaşi
l ucru se î nt âmpl a l a schimbarea st at ut ul uij uridic al oraşului, fapt care de obicei

avea loc prin promovarea î ntr- o cat egorie superioară; procedura şi consecinţel e

era u sim ilare. O asemenea promoţiune antrena, î n maj orit at ea cazuril or, sch imbări

în inst it uţiile cet ăţii. F enomenul nu se petrecea î nsă mecan ic, aut omat , ci depin dea
de o serie de condiţii şi implica o decizie individual ă a put erii pentru fiecare caz

î n part e 15 •

L a scara î nt regul ui I mperiu ex ist au numeroase aşezăr i aut onome, dint re

care oraşel e romane ocupau poziţia cea mai favorabil ă. Înt re comunit ăţile de

cet ăţeni romani, coloniile şi municipiil e const it uiau cat egoria privil egiat ă. În
secolel e 1 -III p.Ch. diferenţel e î ntre acest e două cat egorii de oraşe se est ompează,
dar colonia est e considerat ă superioară municipiului, iar oraşele cu rang de
municipiu depun efort uri spre a accede la st atutul colonial1 6•
Acest a ar fi, ex trem de schemat ic, tabl oult ipic al adm inistraţiei municipale

romane pret ut indeni î n lumea provincială. Dar, de î ndat ă ce ne apropiem de

1 3• Este discutabil dacă exercitarea de funcţii sacerdotale conduce şi ea, singură, la intrarea în
ordo decurionum (Rupprecht, p. 56-57). Materialul epigrafic nu ne poate edifica, fiindcă o
menţiune de preot municipal pe lângă decurio nu stabileşte nici o relaţie cauzală între cele
două demnităţi. Subliniem însă că în cele două alba ordinis cunoscute, precum şi în alte
inscripţii, apar categorii de decurioni după rangul magistraturilor deţinute (quaestoricii,
aedilicii, duumvirales etc.), dar nu şi categorii similare pentru foştii deţinători de diferite
sacerdoţii.
1 4 Jacques, p. 324-334, 3 83-398, 423-424, 435-556, 5 7 1 -590; Jacques-Scheid, p. 251 -263 .
1 5 F. Vittinghoff, ANRW Il/6, 1 977, p. 30-3 3 ; Jacques-Scheid, p. 288.
16 Langhammer, p. 1 2- 1 3 ; Jacques-Scheid, p.242.
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anumit e aşezăr i, obser văm tr ăsăt ur i part icular e, specifice, adapt ăr i ale schemei

gener ale, pe car e cer cet ar ea cont empor ană le scoat e t ot mai mult î n evidenţ ă.

Ele apar atât î n for mele de inst it uţ ii ex ist ent e 17, cât şiî n r elaţ iile dintr e inst it uţ ii,

adică î n for ma specifică decursus honorum. În sîar şit, tr ăsăt ur i part icular e pot fi
decelat e uneor i î n manier a de consemnar e epigr afică a inst it uţ iilor şi carier elor

municipale 19 •

D eci, pentr u a î nţ elege or ganizar ea şi fu ncţ ionar ea administr aţ iei

municipale î ntr� o pr ovincie or i î ntr-un or aş anumetrebuier ecur s atât la fondul
de inscr ipţ ii cât şi la cunoşt inţ ele gener ale despr e sist em, cunoşt inţ e ofer it e mai

ales de legile municipale. Est e bine săr evedem o clipă valoar ea document ară a
fiecăr ei cat egor ii.

A2. Legile municipale
Numim ast fel t ext ele unor docum ent e de î nt emeier e (sau " const it uţ ii" )

ale unor or aşe r omane pr ivilegiat e. În acest ea se consem nau atât or ganizar ea
administr at ivă a or aşului şi modalit ăţ ile de ocupar e a funcţ iilor administr at ive,

cât şi compet enţ ele fi ecăr ei inst it uţ ii20 • Est e evident ă import anţ a ex cepţ ională a

unor asemenea document e şi ex plicabilă at enţ ia car e li s- a acor dat .

Puţ ine leges municipales au ajuns pâ nă la noi, consemnat e pe t ăbliţ e de

br onz păstr at e fragment ar. Din It alia pr ovine î ndeosebi cunoscut a

fabula
Heracleensis, î n care s-a cr ezut a se vedea pr eveder ile unei pr esupuselex Iulia
17 Prima impresie este de uniformitate deplină (B. Kiibler, loc.cit.; Langhammer, p. 42-43;
Jacques-Scheid, p. 237-240). Dar apar şi deosebiri, adesea foarte frapante (un exemplu: Alfoldy
1 986, p. 244, 254-255, 261-263).
1 8 Alfoldy 1 986, loc.cit.; F. Jacques, BCTH 1 7 B, 198 1 , p. 2 1 1 -224; M. F. Petraccia Lucernoni,
I questori municipali dell'Italia antica, Roma, 1 988, passim.
19 Jacques, p. 168.
2° Cunoştinţele mai vechi sunt adunate la F. F. Abbott, A C. Johnson, MunicipalAdministration
in the Roman Empire, Princeton, 1926, p. 247-506. Sintezele descoperirilor şi cercetărilor mai
noi la: A. Torrent, La "iurisdictio" de los magistrados municipales, Salamanca, 1 970; T. Spitzl,
Lex municipii Malacitani, Munchen, 1 984; A d'Ors, La ley Flavia municipal (Texto y
commentario), Roma, 1 986; J. Gonzâlez, J. Arce (ed.), Estudios sobre la Tabula Siarensis,
Madrid, 1 988; A. d'Ors, J. d'Ors, Lex Irnitana (Texto bilingue), Santiago de Compostella, 1 988;
J. Gonzâlez (ed.), Estudios sobre Urso, Colonia Iulia Genetiva, Sevilla, 1 989.
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municipalis promulgate de Caesar la 45 a.Ch. şi care trebuia să constituie actul
normativ de bază pentru organizarea oraşelor romane provinciale21 • Celelalte

descoperir i mai importante provin toate din B aetica:

lex Ursonensis pentru o
colonie romană din vremea lui Caesar22 ; lex Salpensana 23 şilex Malacitana 2\

ambele promulgate î n vremea F laviilor pentru municipii de drept latin. Recent
la acestea s- a adăugat lex Irnitana, tot din B aetica şi tot pentr u un municipium

Flavium de d rept latin25• Ex istă o mulţime de alte referi ri la legislaţia municipală
romană şi chi ar fr agmente de asemenea documente, dar de mai mică importanţă

26• Din provinciile europene de nord se cunosc câteva fragmente de leges
municipales datând din perioada Severilor - găsite î mpreună la L auriacum27•

L egile date de F lavieni pentru noile municipii de drept latin din B aetica

prezintă similitudini remarcabile; este probabil că ele pleacă dintr- un model

comun. Tex tele păstrate au permis chiar reconstitui rea aproape in tegr ală a acestei

lex Flavia municipalis 28• O bservăm că toate atestările ei provin din B aetica,
unde practica consemnării î n bronz a acestor charte municipale pare să fi fost
mai uzitată. Posibil să fi ex istat o lege dată la scara unei provincii, dar este tot
atât de probabil că şi î n alte provincii au fu ncţionat normative similare29•

Ex istă apoi similitudini frapante î ntre legea fu ndamentală a coloniei

romane I ulia G enetiva U rso şi legea municipală fl aviană, ceea ce conducea la

ideea unei reglementări uniforme, impuse de la centru. Cercetarea de astăzi este
î nsă mai ci rcumspectă, odată ce tabu/a Heracleensis este datată acum simţitor

î nainte de I ulius Caesar 30• Tot mai mu lt se impune părerea că n- a ex istat o

21 F. F. Abbott, A. C. Johnson, op.cit., p. 288-298
22 Ibidem, p. 300-3 1 7 .
23 Ibidem, p . 369-374.
24 Ibidem, p. 3 74-3 8 1 ; T. Spitzl, op.cit.
25 J. Gonzălez, JRS 76, 1 986, p. 147-238; A. d'Ors, J. d'Ors, op.cit. Comentarii subtile la H.
Galsterer, JRS 78, 198 8, p. 78-90 şi W. Simshăuser, Revue historique de droit franr;ais et
etranger, Paris, 67 (4), 1 989, p. 6 19-650. Literatura asupra acestui subiect creşte mereu.
26 F. F. Abbott, A. C. Johnson, op.cit., p. 282-284, 3 1 7-324, 328-3 3 1 , 347-354, 366-367.
27 B. u. H. Galsterer, BJ 1 7 1 , 1 971 , p. 334-348; E. Weber, Jahrbuch des oberăsterreichischen
Musealverein, Linz, 1 17/1, 1 972, p. 1 8 1- 1 98; idem, în R. Zinnhobler (Hrsg.), Lorch in der
Geschichte, Linz, 1 9 8 1 , p. 37-56; H. Galsterer, Revue historique de droit.franr;ais et etranger,
Paris, 65 (2), 1 987, p. 1 90- 1 9 1 .
28 A . d'Ors, op.cit., p . 40-93.
29 H. Galsterer, op.cit., p. 1 94- 1 99.
30 Ibidem, p. 1 89; F. Jacques, op.cit., p. 575.
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reglementare imperativă "de sus" a sistemului roman de organizare orăşenească,
şi că de fapt uniformizarea progresivă s-a datorat cu precădere unui proces spontan
de integrare civică şi administrativă, pe care statul roman l-a sprij init doar31•
În concluzie, legile municipale cunoscute până acum rămân documente
de o valoare excepţională, care ne oferă date fundamentale despre instituţiile
municipale romane şi funcţionarea lor. Dar datele lor nu trebuiesc aplicate mecanic
oricărui oraş roman, din orice epocă şi provincie; ele trebuie acceptate critic şi
mereu controlate cu alte izvoare (îndeosebi inscripţiile). Principiile generale sunt
mereu aceleaşi, dar formele concrete de manifestare pot fi diferite.
În sfârşit, anumite prevederi din lex Ursonensis şi din legea municipală
flaviană, referitoare la numirea unor aristocraţi localnici în magistraturi în caz de
absenţă a candidaţilor pentru acestea, au fost interpretate ca semne timpurii de
criză a sistemului municipal roman 32 • Această opinie nu mai poate fi susţinută.
S-a remarcat că legile municipale, ca şi orice lege de altfel, trebuie să prevadă şi
posibilele situaţii-limită; dar prevederi de acest fel nu înseamnă nicidecum că
asemenea situaţii de criză ar fi devenit frecvente încă de pe atunci 33• Dimpotrivă,
toate celelalte izvoare mărturisesc păstrarea sistemului municipal şi a tablei sale
de valori specifice până târziu în epoca Dominatului 34•

A3. Inscripţiile

Ele sunt în mare parte documente emanate direct de la autorităţile
municipale ori de la magistraţii locali şi familiile lor. Dacă legile prezintă cadrul
general şi modul de organizare a autonomiilor municipale, inscripţiile permit
tocmai cunoaşterea manifestărilor concrete ale vieţii oraşelor autonome. Pentru
multe civitates antice dispunem de foarte puţine izvoare, dar-sunt destule care
oferă o recoltă epigrafică considerabilă, ce îngăduie studierea detaliată a
administraţiei locale. Fireşte, nivelul cercetării istorice depinde direct de nivelul
publicării şi prelucrării ştiinţifice a acestui vast material.

31 H. Galsterer, op.cit., p. 1 8 1 -202.
32 F. F. Abbott, A. C. Johnson, op.cit., p. 85, 1 93 ; Langhammer, p. 47.
33 Jacques, p. 585.
34 Ibidem, p. 343-35 1 , 359, 3 64-373, 376-378, 3 83-393, 803.
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Totuşi, şi această categorie de izvoare prezintă unele neajunsuri şi limite,
la care trebuie să ne referim pe scurt.
Mai întâi, în marea lor majoritate, inscripţiile antice consemnează doar
cariere şi momente excepţionale din viaţa magistraţilor şi aristocraţilor locali.
Puţine sunt, de fapt, cele care ar putea fi considerate ca documente ale
administraţiei municipale. Şi mai puţine, chiar excepţionale, sunt piesele care
vorbesc despre probleme majore şi manifestări efective ale vieţii administrative
locale 35• Apoi, asemenea inscripţii se înalţă mai ales în perioadele de prosperitate
şi înflorire a vieţii municipale; perioadele de criză şi conjuncturile nefavorabile
rămân clar subreprezentate. Tot aşa, dispunerea "piramidei epigrafice" face ca
magistraturile superioare şi mediile sociale din care se recrutau deţinătorii lor să
fie net suprareprezentate în raport cu celelalte; putem spune că "piramida
,
epigrafică. tinde a fi inversul "piramidei sociale"36•
Prin urmare, informaţia oferită de inscripţii nu reflectă decât o parte a
administraţiei locale, anume partea cea mai favorabilă, cea mai vizibilă. Vom
găsi acte de evergetism, cariere strălucite, funcţii importante, rareori acte norma
tive şi măsuri concrete ale autorităţilor; vom întâlni în mult mai mică măsură
funcţiile inferioare, carierele medii sau modeste, probleme, neîmpliniri şi conflicte
care au frământat organismul municipal. Instituţiile locale îşi vor găsi reflectare
doar indirect în materialul epigrafic, prin consemnarea de cursus honorum şi de
magistraturi izolate; consemnarea unui întreg album ordinis este cu totul
excepţională; până în prezent se cunosc doar două - cel de la Canusium 37 şi cel
de la Thamugadi 38• În consecinţă, cercetarea trebuie să folosească critic această
categorie de izvoare, ţinând mereu seama de specificul şi scopul lor în epocă.
Ele reflectă o parte, chiar esenţială, a realităţii trecute, dar în nici un caz întreaga
realitate. De asemenea, limbajul lor lapidar nu este tocmai obiectiv, ci
esenţialmente idealizant, transcriind viziunea aristocraţiei municipale despre sine
şi locul său în societate 39•
3 5 Jacques, p. XXIII, 1 68, 493, 687.
36 Ibidem, p. 1 30- 1 3 1 , 1 40- 1 42, 552-553; R. Ardevan, Sargetia 20, 1 986- 1 9 87, p. 1 32; Piso
1 99 1 , p. 3 1 8.
37 Jacques, p. 494-496 (cu toată bibliografia anterioară).
38 A. Chastagnol, L'album municipal de Timgâd, Bonn, 1 978 (cu toată bibliografia anterioară).
9
3 Cf. supra, notele 35-36. F. Vittinghoff, în Stadt und Herrschaft. Romische Kaiserzeit und
Hohes Mittelalter (hrsg. F. Vittinghofl), Miinchen, 1 982, p. 1 1 1 .
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A 4. Alte izvoare

În aprecierea administraţiei municipale a unui oraş antic, a statutului său şi
a instituţiilor sale, arheologia joacă un rol mai redus. Totuşi, ea poate oferi date
importante pentru un asemenea studiu. Mai întâi, simpla existenţă şi dispunere în
spaţiu a principalelor componente ale unei aşezări (zona locuită, zona fortificată,
necropolele etc.) contează. Dar mai importante pot fi date despre existenţa unei
trame stradale regulate şi a unor preocupări edilitare specifice oraşelor romane 40•
În sfârşit, aportul cel mai considerabil îl aduce cercetarea arheologică a principalelor
edificii publice. Existenţa unor edificii tipice oraşelor cu autoadministrare (forul,
Capitoliul, basilica, curia, templul cultului imperial, zidul de incintă etc.) 41 , datarea
lor, evoluţia lor - toate acestea aruncă o lumină suplimentară asupra istoriei unui
oraş antic şi pot argumenta schimbări juridice ori instituţionale42 •
Dar asemenea informaţii rămân simple posibilităţi dacă ele nu sunt
confirmate de sursele literare ori epigrafice 43• În plus, utilizarea acestor date se
poate face doar acolo unde s-au practicat săpături arheologice sistematice pe o
durată lungă şi pe suprafeţe mai întinse, şi unde rezultatele unor asemenea cercetări
au fost publicate corespunzător.
Şi mai redusă este importanţa izvoarelor numismatice. Circulaţia
monetară, esenţială pentru istoria economică a unei localităţi, nu este susceptibilă
de a reflecta statutul ei juridic. Practic, pentru istoria instituţiilor locale contează
doar puţinele emisiuni monetare ale unor municipalităţi romane din provincii 44.

40 O bună ilustrare a acestei problematici la J. Wacber, Tbe Towns ofRoman Britain, Berkeley
- Los Angeles, 1 974, passim.
4 1 P.-A. Fevrier, Rivista di Studi Liguri, Bordighera, 35, 1 969, 1 -3 (= Ommagio a Femand
Benoît, III) , p. 277-286; R. Etienne, Bulletin de l 'Association Pro Aventico, Lausanne, 29,
1 985, p. 7-8; J. Ch. Balty, Curia ordinis. Recberches d'architecture et d 'urbanisme antiques
sur les curies provinciales du monde romain, Bruxelles, 1 990.
42 P.-A. Fevrier, op.cit., p. 278-279, 284-285.
43 O bună paralelă în Germania Superior, spaţiul transrenan, unde vestigiile arheologice
bogate arareori se pot corela cu informaţii din texte sau inscripţii (J. Wilmanns, ES 1 2, 1 98 1 ,
p . 9 1 - 10 1 ) .
44 B.V. Head, Historia numorum2 , Oxford, 1 9 1 1 , p . LXXXIV-LXXXV.
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A S. Cazul Daciei romane

După cum s-a văzut în capitolul anterior, situaţia cercetărilor arheologice
asupra oraşelor daco-romane este încă nesatisfăcătoare. Izvorul arheologic - şi
cu atât mai mult cel numismatic45 - rămân de mică importanţă pentru cunoaşterea
instituţiilor lor municipale.
Lipsa surselor literare ne reduce exclusiv la utilizarea inscripţiilor. Or, în
paragraful precedent s-au subliniat limitele acestei categorii de izvoare.
În consecinţă, am renunţat deliberat la o discuţie despre subiecte precum:
întemeierea oraşului şi stabilirea organizării sale; modificarea statutului său;
atribuţiile fiecărei magistraturi municipale; modul de alegere a magistraţilor;
condiţiile pentru a fi magistrat; competenţele lui o rdo decurionum; veniturile şi
cheltuielile municipalităţilor; modalităţile de administrare a teritoriului munici
pal. În toate aceste probleme, ca şi în altele similare, materialul epigrafic din
Dacia romană nu aduce nimic nou. Discutarea unor asemenea probleme ar fi
devenit o simplă compilaţie fără valoare a cQnstatărilor temeinice - şi rămase
valabile - făcute de cercetările anterioare la scara lumii romane46 •
Aşa că ne rămâne doar să întreprindem analiza obiectivă a surselor
epigrafice daco-romane, pentru a vedea ce putem afla din ele.

B. Instituţiile municipale din oraşele Daciei
Bl. Observatii de metodă
•

Organizarea cetăţii antice şi statutul ei juridic erau fixate printr-o lex,
dată în vremea Principatului de împăratul fondator; prevederile ei se schimbau
rar şi greu 47• Prin urmare, chiar şi o singură consemnare pe o inscripţie a unei
45 Oraşele romane din Dacia n-au emis monetă. Despre emisiunile monetare provinciale
(cunoscutele piese PROVI NCIA DACIA) cf. : B . Pick, Die antiken Miinzen N ord
Griechenlands, I/1, Berlin, 1 898, m. 1 - 1 95; F. Martin, Kolonialpriigungen aus Moesia Superior
und Dacia, Budapest-Bonn, 1 992, p. 84- 1 06; N . Crnobrnja, The Coins of the Province of
Dacia in the Collection of Svetozar St. Dusanie, Belgrade, 1 993, p. 2 1 -3 1 .
46 Cf. supra, notele 1, 2, 4 , 20.
47 Th. Mommsen, Romisches Staatstrecht3, Leipzig, 1 887- 1 888, II, p. 890; M. H. Frederiksen,
JRS 55, 1 965, p. 190 sq; D. v. Berchem, Les routes et l'histoire, Geneve, 1 982, p. 48, 53.
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magistraturi asigură existenţa ei acolo, cel puţin atâta timp cât statutul oraşului
nu s-a modificat. Cum inscripţiile găsite în majoritatea aşezărilor provinciale
sunt relativ puţine, şi deoarece ele reprezintă oricum un procentaj infim din cele
existente în Antichitate, nici nu ne putem aştepta în majoritatea cazurilor la o
documentaţie simţitor mai abundentă.
Invers, neatestarea unei magistraturi ori forme organizatorice comune
într-un oraş roman provincial nu trebuie să ne surprindă. Mai ales când e vorba
de magistraturi inferioare, o asemenea absenţă trebuie privită cu circumspecţie.
Ea poate fi oricând infirmată de o descoperire ulterioară. Credem că despre non
existenţa unei anumite magistraturi se poate vorbi doar când atestarea ei lipseşte
într-o aşezare unde numărul inscripţiilor găsite este totuşi considerabil.
Apoi, dacă coloniae romane au o organizare uniformă, copiată după cea a
Romei republicane, municipiile prezintă o mai mare varietate institu�onală. S-a dovedit
că, în provincii romane cu veche civilizaţie urbană ori în Italia însăşi, asemenea
structuri neobişnuite reflectă de fapt instituţii municipale preromane, moştenite şi
"traduse" în epoca stăpânirii romane şi romanizării respectivelor comunităţi 48 • Aşa
cum am văzut în capitolul precedent, această situaţie nu îşi află aplicabilitate în
provinciile fără premise preromane ale urbanizării, cum este şi Dacia.
Există însă şi în asemenea provincii forme diferite de structurare a
administraţiei municipale. S-a încercat a se data cu aceste constatări fondarea
oraşelor romane; metoda s-a dovedit, în general, eronată 49• Totuşi, suntem de
părere că ea nu este chiar de înlăturat. Constatări generale, valabile pentru întreg
Imperiul, nu s-au putut obţine pe această cale. Dar s-a observat că, la scara unei
provincii ori unei zone geografice limitate, unde condiţiile de dezvoltare în epoca
romană au fost relativ similare, se pot distinge nu reguli severe, ci măcar tendinţe
dominante. Astfel, se ştie că municipiile întemeiate de Vespasian şi de fiii săi pot
avea atât organizare duumvirală cât şi quattuorvirală, dar în Hispania marea
majoritate a municipiilor latine flaviene au în frunte duumviri 50 • Tot aşa, în valea
Dunării majoritatea municipiilor lui Hadrian au constituţie duumvirală 5 1 •
48 E. Komemann, RE XVI, 1 ( 1993), 6 1 5-6 1 9; A. Degrassi, Scritti vari di antichita, Roma,
1 962, I, p. 99- 1 92.
49 F. Vittinghoff, ANRW 11/6, 1 977, p. 8.
50 E. Komemann, op.cit., 6 1 7; H. Galsterer, Untersuchungen zum romischen Stădtewesen auf
der iberischen Halbinsel, Berlin, 1 97 1 , p. 57-59, 65-72 (ideea nu este enunţată, rezultă din
materialul repertoriat).
5 1 Mrozewicz 1 989, p. 34- 1 10; Ardevan 1 984, p. 1 04- 1 06.
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Ase me ne a te ndinţe p ot furn iz a, î n cadrul u ne i z one anumite, oare cari indicii

pe ntru datare a unor î nte me ie ri de oraşe. Chiar dacă tre buie fol os it ă cup rude nţă,
ace ast ă met odă de l ucru p oate fi apl icat ă.

B2. Orasele
din Dacia
.
Vomî nce rcas ă rez umăm acum cunoşt inţele desp re instit uţiile municip ai�

ale fie căr ui oraş din Dacia. O rdine a de p reze nt are rămâne ce a ge og rafică, de l a
.
� � �.
B.2. 1 .

Romula

Pe nt ru faz a municip al ă informaţia este s ăracă. E.x ist ă doar două
consemnăr i de · decuriones (R 6,

5 1 0).

7)

şi una pe ntru

ornamenta duumviralia (R

Aceste a din urmă dove des c că este vorba de un municip iu cu org aniz are

duumviral ă52 • Confe rire a acestorornamenta este s ing ura manifest are a l uiordo

decurionum cunos cut ă de ocamdat ă.

Din pe rioada col onial ă s- a p ăst rat o me nţiune desp re un duumvir (R 3)

şi t ot câte una desp re e dil it ate şi q uaest ură, aceste a din urm ă exe rcit ate de acel aşi
individ (R 8). Se mai adaug ă şt iri l aconice desp re de cur ioni (R 5, 8). U n l ocal nic

se int it ule az ă

praefecto (R 4); s -ar p ute a s ă fie vorba desp re un l ocţiit or
te mp orar al mag is traţil or s up re mi53, dar nu şt im din ce pe rioadă anume .
ex

În concl uz ie p ute m sp une doar că municip iul Romul a a avut î n frunte

duumviri. Pres up une m î n rest o org aniz are obişnuit ă. Cât desp re colonia, este

s ig ur că a avut mag is traturile obişnuite (q uaest ură, e dil it ate, duumvirat ), î nşiru ite
normal într-un cursus honorum. Este p os ibil ca oraşul s ă fi re curs ocaz ional şi l a

praefecti iure dicundo (vez i t abel ul II).

52 Ardevan 1 984, p. 106.
53 IDR II, 332; Ardevan 1 984, p. 107143 (cu rezerve).
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B2.2.

Drobeta

Atât din perioada municipală (R 23, 32) cât şi din cea colonială (R 22,
28, 299, 503) există consemnări de decuriones. În vremea municipiului se
înregistrează chiar un caz excepţional de acordare a unor ornamenta decurionalia
(R 1 9) 54 •
Municipiul a avut în frunte duumviri (R 1 8, 507). Tot din prima etapă de
existenţă a oraşului avem atestări pentru un quinquennalis (R 504), un quaestor
(R 32) şi pentru două demnităţi sacerdotale -flamen (R 507) şi pontifex (R 1 8).
Edilitatea lipseşte, ceea ce - aşa cum am văzut - nu garantează că n-ar fi existat.
Putem presupune că municipiul Drobeta a avut o organizare obişnuită, cu excep�a
duumvirilor aflaţi în frunte.
Instituţiile perioadei coloniale sunt mai puţin cunoscute. Pe inscripţii apar
doar duumviratul (R 1 7) şi flaminatul orăşenesc (R 1 7, 353). Numărul inscripţiilor
fiind mic, nu îndrăznim să afirmăm ceva despre magistraturile inferioare (vezi
tabelul II).
Ordo decurionum pare să fie activ în viaţa oraşului. S-au păstrat o serie
de monumente onorifice în cinstea împăraţilor, înălţate de respublica Drobeta,
atât în perioada municipală (R 1 2 - 1 4, 1 6, poate şi 25), cât şi în cea colonială (R
1 5, poate şi 24). Un duumvir este autorul unei dedicaţii genio ordinis municipii
(R 1 8). Ordo însuşi poartă într-un te?<-t epitetulsplendidissimus (R 1 9); altă dată
colonia însăşi e calificată dreptsplendidissima (R 24).
B2. 3.

Dierna

·

Din acest municipiu cunoaştem un jlamen (R 353) şi unquattuorvir(R
3 6). Alte informaţii mai provin până acum de la o singură inscripţie - R 506
(vezi tabelul II). Pe aceasta din urmă, dedicantul UlpiusAntonius Quintus apare
ca decurio, aedilicius şi quaestor. Prin urmare, alături de simplul decurionat
(absolut sigur existent) mai există date despre quaestură şi edilitate, într-uncursus
honorum. Ordinea consemnării ne-ar putea sugera o ierarhie neobişnuită quaestura ulterioară edilităţii, deci de rang mai înalt; asemenea structuri admi-

54 Benea 1 983, p. 57.

133

https://biblioteca-digitala.ro

nistrative mai apar în lumea romană 54a. Dar nu putem dovedi acest lucru pe baza
unei singure inscripţii. Mai trebuie evidenţiat faptul că Dierna, dacă a fostpagus
al Sarmizegetusei, trebuia să-şi fi dezvoltat instituţiile conform tradiţiei romane
comune. Î nsă dedicantul înalţă monumentul ob honorem q(uin)q(uennalitatis)
port...s. Ultimele litere au fost interpretate felurit, cea mai convingătoare ipoteză
desluşindu-le dreptport[u}s 55• Cum este exclusă o întregire de tipulportus (jecit
sau posuit) - un simplu magistrat municipal nu putea întreprinde o asemenea
lucrare 56 - rămâne deschisă posibilitatea de a avea în faţă consemnarea unei
magistraturi mai puţin obişnuite, quinquennalitas portus 57•
O asemenea funcţie ar presupune o comunitate aparte de Portuenses
cu instituţii proprii, deosebită de municipiul propriu-zis 58• Nu credem că o atare
consemnare s-ar putea referi la un quinquennal de colegiu. Dar analogii sigure
nu i-am găsit. O situaţie întrucâtva asemănătoare a fost studiată la Ostia, unde
aşezarea portuară (Portus) a avut o dezvoltare paralelă cu a oraşului, pe care
ajunge în cele din urmă să-l depăşească în importanţă 59• Dar Ostia nu e o analogie
bună pentru un mic port dunărean.
Dispunerea habitatului la Dierna, atât cât este cunoscută (vezi supra şi
fig. 5), pare să indice două nuclee diferite de locuire, dintre care unul - cel de
sud-vest - se întinde de-a lungul Dunării. Să fi constituit oare acest nucleu un
portus deosebit de Dierna propriu-zisă ? Dacă ne gândim la posibila existenţă
paralelă aici, în secolul II, a unui pagus al Sarmizegetusei şi a unui vicus în jurul
unui castru (?) , lucrul nu mai pare chiar imposibil. Dar în orice caz, o asemenea
dualitate trebuia să fi încetat după fondarea municipiului.
În consecinţă, reţinem posibilitatea existenţei la Dierna a unei funcţii
deosebite, o magistratură a portului fluvial (quinquennalitas portus) ; în secolul
·

54• M. Mayer, I. Roda, în C. Castillo (ed.), Novedades de Epigrafia Juridica Romana en el
ultimo decenio, Pamplona, 1 989, p. 79-87. 79-87.
55 Al. Bărăcilă, BCMI 32, 1 939, 1 02, p. 1 62- 1 64. C. C. Petolescu (SCIVA 37, 1 986, 4, p. 347348, nr. 327) propune ob honorem q(uin)q(uennalitatis) port[a]s [f(ecit)}; dar pe piatră nu mai
este loc pentru un F fmal, iar natura monumentului (o statuie a Iunonei) nu favorizează
această propunere.
56 I. Piso, ActaMN 1 7, 1 980, p. 86.
57 Ideea o datorăm dr. C.C. Petolescu (discuţie purtată în 1 993), căruia îi adresăm mulţumirile
noastre.
5& Spre analogie, controversatele inscripţii din Ostia CIL XIV 1 73, 256 _ 0, 4 1 36 .
15 2
5 9 R . Meiggs, Roman Ostia2 , Oxford, 1 985, p. 85-89.
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III, această funcţie trebuia să fi existat doar în cadrul municipiului, ca o relicvă a
unei administraţii premunicipale anterioare 59•. În această variantă,partus trebuia
să fi fost chiar pagus-ul dependent de Colonia Dacica, fiindcă un vicus militar
n-ar fi dispus de o administraţie aparte pentru un port al său, iar castrul auxiliar
nici atât. Desigur, propunerea noastră nu este demonstrată şi rămâne o simplă
ipoteză de lucru.
B2. 4.

Tibiscum

Nu cunoaştem de aici (vezi tabelul ll) decât un decurion (R 46) şi două
funcţii preoţeşti: flarninatul (R 41) şi pontificatul (R 4 1 a). Este evident că oraşul
trebuie să fi avut şi magistraţi obişnuiţi; din lipsă de izvoare, presupunem doar o
constituţie quattuorvirală şi pentru Tibiscum, ca şi pentru alte municipii septimiene
din Dacia 60•
B2. 5.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Colonia deducta, metropola Daciei romane are instituţiile specifice
coloniilor romane. Atestările duumviratului sunt numeroase 61 şi se eşalonează
pe toată durata existenţei oraşului; alături apar relativ numeroşi quinquennales
62 • De asemenea, se cunosc aediles 63 şi quaestores 64• Prin urmare, avem
certitudinea existenţei tuturor magistraturilor obişnuite în asemenea oraşe (vezi
tabelele III-IV).
Dar raportul între acestea nu este tot atât de obişnuit. S-a remarcat faptul
că edilitatea şi quaestura nu se întâlnesc practic niciodată în aceleaşi cariere
municipale 65• Se impune concluzia că la Sarmizeget;;sa nu era necesară
îndeplinirea ambelor magistraturi inferioare pentru a accede la duumvirat 66• Putem

59• D. van Berchem, op.cit., p. 53.
60 Ardevan 1 984, p. 108.
6 1 Ardevan 1 984, p. 97-98. Vezi şi indicii repertoriului nostru.
62 Ardevan 1 984, p. 98-99. Vezi şi indicii repertoriului nostru.
63 R. Ardevan, Sargetia 20, 1 986- 1 987, p. 1 27-1 30; idem, PolEdil, p. 2 1 -22, 26.
64 Idem, Sargetia 20, 1 986- 1 987, p. 1 3 0- 1 3 1 .
65 Ibidem, p. 1 3 1 ; idem, PolEdil, p . 22.
66 lbidem.
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presupune o prevedere în acest sens din lex coloniae, menită să impulsioneze
promovarea socială a membrilor aristocraţiei locale 67• Cum o asemenea
organizare are unele analogii în lumea romană 68 , apreciem faptul ca dovedit
pentru Sarmizegetusa.
Şi funcţiile sacerdotale tradiţionale pentru coloniile romane există.
Consemnările depontifzces (R 54, 57, 1 1 8, 1 2 1 , 1 93, 340) şi augures (R 69, 70,
1 39, 299, 340, 3 6 1 ) sunt puţine; faptul s-ar putea datora ocupării îndelungate a
acestor funcţii viagere de către aceiaşi titulari 69• Mai numeroase sunt atestările
de jlamines 70• Niciodată pontifzces sau augures n-au deţinut şi flaminatul
orăşenesc, fapt ce subliniază deosebirea de organizare şi funcţionare între aceste
demnităţi 71; în schimb, auguratul şi pontificatul se întâlnesc în aceeaşi carieră (R
340), deci sunt funcţii compatibile (vezi tabelele VII-VIII).
Faţă de celelalte oraşe ale provinciei, documentaţia epigrafică pentru
Sarmizegetusa este mult mai bogată. Aşa că nu surprinde numărul mare de atestări
despre decuriones 72, nici alte apariţii normale într-un oraş roman: funcţia de seriba
coloniae 73, conferirea de ornamenta decurionalia 74 ori consemnări ale luiordo în
ansamblu 75 • Mai singulară este prezenţa unor praefecti quinquennales pro
imperatore 76, trei la număr şi toţi trei din secolul II p.Ch. (vezi tabelul IV) 77; aceşti
prefecţi, numiţi de împărat pentru a-l înlocui în exercitarea magistraturii locale
supreme 78, nu reprezintă o formă de ingerinţă a puterii centrale în administraţia
67 lbidem.
68 Y. Bumand, MEFRA 1 02, 1 990, 2, p. 546, 554.
69 Ladage, p. 78-80.
70 R. Ardevan, AIIA Cluj 29, 1 989, p. 35 1 -352, 357; Ardevan 1 992, p. 47-53.
7 1 Ladage, p. 1 4, 78-80; Etienne, p. 237.
72 Vezi indicii la repertoriul nostru, precum şi capitolul următor ("Aristocraţia municipală").
73 R 1 59, 1 69, 2 1 3 (aceeaşi persoană).
74 R 1 1 5, 1 22, 1 45, 1 46, 5 1 0.
75 R 62, 65, 90, 1 1 5.
76 R. Ardevan, ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 437-442.
77 M. Cominius Quintus pare a fi funcţionat cândva între MarcusAurelius şi Caracalla (ibidem, p.
440-441 ). O reexaminare a întregului material ne face să credem că această carieră se poate data
spre sîarşitul secolului II, înainte de 200 p. Ch.; pe toate inscripţiile lui M. Cominius Quintus şi ale
colegilor săi de generaţie lipseşte epitetul Metropolis pentru Sarmizegetusa, ca şi orice indiciu
sigur pentru secolul III. Dar şi pentru generaţia imediat următoare situaţia este aceeaşi. Vezi R.
Ardevan, 1993, p. 232-233.
7R W. Ensslin, RE XXII, 2 ( 1 954) , 1 3 1 4 sq.; Langhammer, p. 64, 2 1 3 .
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municipală 79 • Existenţa sporadică a acestei funcţii nu dovedeşte decât alegerea,
onorifică şi neimpusă din afară, a împăratului însuşi în fruntea administraţiei lo
cale, ceea ce în epocă este un simplu gest de loialism politic 80 •
Mai apar la Sarmizegetusa funcţii de defensor81 şi depatronus causarum
(pentru aceasta din urmă vezi tabelul XI) 82 • Prima se raportează exclusiv la viaţa
asociaţiilor83 şi va fi revăzut� în capitolul consacrat acestora. Cea de a doua însă
arată a fi o demnitate publipă, inclusă în cursus honorum 84• Semnificaţia ei
trebuie să fi fost aceea de '·'avocat al intereselor oraşului" în litigii de mare
importanţă şi mai cu seamă în verificarea gestiunii magistraţilor la ieşirea din
funcţie; desemnarea unui asemeneapatronus causarum o tăceaordo decurionum
85• Asupra acestei magistraturi speciale vom reveni mai jos.
Şi alte menţiuni din inscripţii ilustrează de asemenea o viaţă comunitară
înfloritoare, de tip roman. De două ori (R 56, 1 1 6) sunt amintite sportula, adică
acordări de cadouri în alimente sau bani pentru merite civice, proporţional cu
acestea şi cu rangul social al celui onorat 86• Administraţia orăşenească dispune
de apparitores 87 şi chiar de sclavi 88•

79

Jacques-Scheid, p. 265.

80 Ibidem.
8 1 R 1 1 9, 1 49.

112 Tabelul a fost plasat lângă cel al magistraţilor de la Apulum deoarece funcţia apare doar la
persoane aflate în legătură cu acest oraş (vezi infra).
83 Defensores sunt ai unei corporaţii (lecticarii, respectiv negotiatores).
84 Macrea, p. 1 4 1 ; faptul reiese şi din simpla consultare a tabelului XI. T. Spitzl, op.cit., p.
1 1 6-1 1 9 . La Malaca erau desemnaţi trei concomitent; credem şi noi că nu trebuiau să fi fost
desemnaţi anual, ci numai când era nevoie (ibidem, p. 1 1 7- 1 1 8). Nu e deloc sigur că procedura
şi numărul din municipiul latin Malaca au fost identice cu cel din oraşele romane din alte
provincii un secol mai târziu.
85 Deşi formularea diferă uşor, asemenea patroni trebuie să fie cei amintiţi în Lex Malacitana,
R. LXVIII. Atribuţiile şi importanţa stabilite la Malaca par să se potrivească şi cazului ulpian;
dar numărul mic de atestări arată că nu e vorba de o demnitate ocupată în fiecare an (T. Spitzl,
op.cit., p. 1 1 8- 1 1 9). De altfel, forma numelui (cu causa la plural, nu ca în textul de lege
cunoscut) sugerează o posibilă evoluţie, în sensul că persoana desemnată urma să se ocupe de
aceste probleme o perioadă mai lungă de timp.
86 Jacques-Scheid, p. 326.
87 R 1 59, 1 69, 2 1 3 ; Jacques-Scheid, p. 368.
88 R 66 (libertus publicus), 1 56 (liberti et servi). Persoane cu nomen Publicius (R 75, 1 56) ar
putea fi tot liberţi ai oraşului.
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Ordo decurionum este bine reprezentat şi foarte activ. El înalţă numeroase
monumente onorifice împăraţilor89 şi guvematorilor90, dar chiar şi pentru unii
concetăţeni merituoşi faţă de comunitate 9 1 • Tot el decretează acordarea de
ornamenta decurionalia 92 şi permite executarea unor acte evergetice 93• Pentru
autoritatea lui depun mărturie numeroasele specificări l. d. d.d. pe monumente
onorifice amplasate în for 94• Este denumit, în două texte, splendidissimus 95•
Totul concordă în a înfăţişa un ordo coloniae bine închegat şi cu autoritatea
afirmată în viaţa oraşului.
Însă doar câteva inscripţii se referă la activităţi specifice unor foruri ad
ministrative. Două vota publica păstrate trebuie să fi fost pronunţate de magistraţii
supremi ai oraşului (R 1 67, 1 84) 96• Un text face o aluzie la atribuţia questorilor
de şefi ai cancelariei (R 65) 97• În sf'arşit, un cântar public pare să fi fost instalat în
oraş de doi apparitores subordonaţi edililor (R 66) 98• Oricum, asemenea atestări
sunt mult mai rare decât inscripţiile obişnuite.
Putem conchide aşadar că Ulpia Traiana Sarmizegetusa prezintă
instituţiile obişnuite ale unei colonii romane, fără abateri notabile ori evoluţii
sesizabile.
Este interesant de văzut procentajul cunoştinţelor noastre pozitive asupra
instituţiilor Sarmizegetusei. Oraşul, întemeiat pe la 1 08 - 1 09 p.Ch., a existat în
formele romane de organizare cea. 1 60 de ani. Simplificând, putem considera
1 50 de ani de viaţă municipală efectivă. Fiindcă magistraturile municipale erau
anuale şi colegiale, rezultă că pentru fiecare magistratură trebuiau să fi funcţionat,
pe durata existenţei provinciei romane, cea. 300 persoane. Dar mai intervin

89 R 80-92 (între Hadrian şi Filip Arabul).
90 R 93- 1 1 1 (pentru guvernatori şi pentru câţiva procuratores Augusti).
9 1 R 1 1 3, 1 14 (?), 1 1 8, 120, 125 (?), 1 26 (?).
92 R 1 1 5, 1 22, 145, 1 46, 5 1 0.
93 R 62, 65.
94 R 66, 1 1 2, 1 1 7, 1 1 9, 1 2 1 , 123, 1 27- 1 30, 136, 145, 146, 1 89.
95 R 62, 1 1 5.
96 IDR III/2, p. 2 1 1 -2 1 2, 299; I. Piso, Revue roumaine d 'histoire, Bucureşti, 1 3 , 1 974, p. 731733.
97 H. Daicoviciu, I. Piso, ActaMN 1 2, 1 975, p. 1 60 ( Revue roumaine d 'histoire, Bucureşti,
1 6, 1 977, p. 1 55) .
98 R. Ardevan, PolEdil, p. 22.
=
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perturbări care restrâng numărul lor real: reiterări de ocupare a aceleiaşi funcţii
sau reducerea numărului de magistraţi prin înlocuirea lor cu unpraefectus sine
collega 99, sau poate şi alte cazuri excepţionale. Oricum, rămânem cu un mini
mum de 250 persoane care trebuiau să se fi perindat prin fiecare magistratură.
Pentrujlamines cifra se reduce la jumătate (minimum 1 00 - noi ne oprim la cea.
1 20 100 ) .
Dacă socotim proporţia atestărilor cunoscute pentru fiecare categorie
(faţă de aceste cifre), obţinem următoarele procentaje:
- deţinători ai magistraturii locale supreme (duumviri plus quinquennales
1 3 ,2 % ;
pluspraefecti quinquennales):
- aediles:
3,6 %;
- quaestores:
2 %;
- flamines:
9, 1 %.
Se remarcă atât caracterul extrem de fragmentar al cunoştinţelor noastre
(şi asta într-un caz totuşi mai bine ilustrat prin inscripţii ! ), cât şi evidenta
subreprezentare a magistraturilor inferioare. Procentajul relativ mai bun al
flaminatului se explică şi prin consideraţia înaltă acordată acestei demnităţi 101 •
B2. 6.

Apulum 1

Municipiul lui Marcus Aurelius de la Apulum a avut, absolut sigur, o
organizare quattuorvirală 1013• Se cunosc până acum cinci quattuorviri din această
aşezare (R 275b, 288, 307, 338, 359, 360, 424). Oficial, în fiecare an doi dintre
aceştia trebuiau să fi purtat numele de quattuorviri iure dicundo, iar ceilalţi doi 
de quattuorviri aediles. Dar această distincţie nu se regăseşte în inscripţii. C.
Ulpius Bonus (R 3 07) a fost succesiv aedilis şi quattuorvir; înseamnă că, în
practică, magistraţii cu atribuţiile specifice edililor sunt consemnaţi simplu aediles,
în vreme ce toate atestările epigrafice III!vir se referă exclusiv la magistraţii
locali iure dicundo.

99 W.

Ensslin, RE XXII, 2 ( 1 954), 1 3 1 8-1320; Langhammer, p. 64, 2 1 3 .
Reiterarea flaminatului de către aceeaşi persoană este excepţională (nici o menţiune în acest
sens la Etienne; Ladage, p. 80-81).
101
Etienne, p. 23 8; Ladage, p. 87- 1 02.
101•
Ardevan 1 984, p. 1 02.
100
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Din faza municipală a oraşului există atestări pentru ////viri, plus câte
una pentru questură respectiv edilitate R 288, 307 (vezi tabelul IX); cum
magistraturile inferioare apar separat, dar la doi titulari care au ajuns fiecare la
quattuorvirat, deducem că nici în Municipium Aurelium Apulense nu era
obligatorie exercitarea amândurora pentru a putea deţine magistratura locală
supremă. Este o trăsătură de organizare municipală moştenită probabil de la
colonia Sarmizegetusa 1 02 , din corpul căreia se detaşează noul municipiu.
Oraşul a avut jlamines, quinquennales (vezi tabelul IX) desigur
decuriones (R 288); încă din perioada municipală era cunoscută aici şi demnitatea
de patronus causarum (R 288, 305), asupra căreia vom reveni ulterior. Mărturiile
epigrafice sunt foarte puţine, lucru explicabil şi prin scurta perioadă de existenţă
a municipiului.
Putem considera aşadar că Municipium Aurelium Apulense a dispus de
instituţiile obişnuite ale unui oraş roman de această condiţie. Însă în a sa lex
municipalis trebuie să se fi menţinut anumite caracteristici moştenite de la
metropola sa, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aşa cum ne arată tipul de cursus
honorum.
-

*

După 1 80 p. Ch. oraşul devine . Colonia Aurelia Apulensis. Izvoarele
epigrafice din perioada colonială sunt simţitor mai numeroase. Noua colonia a
avut, cum era frresc, o organizare duumvirală 1 03, iar inscripţiile au păstrat amintirea
a 1 8 exercitări diferite ale magistraturii locale supreme ( duumvirat sau
quinquennalitate) 1 04• Desigur că există menţionări de decuriones 1 05 •
Magistraturile apar mai puţin; s e cunosc un quaestor ( R 43) ş i doi aediles (R
339) 1 06, care nu au mai deţinut alte magistraturi. Aşa că nu avem nici un cursus

102 R. Ardevan, PolEdil, p. 22. Cf. supra.
1 03 Ardevan 1 984, p. 1 02.
1 04 R 29 1 , 295, 296, 300, 308, 309 (?), 3 1 0-3 1 2, 342, 346, 349, 357, 3 7 1 ; cf. Ardevan 1 984,
p. 1 02- 1 03 .
1 � R 43, 123, 267 (?), 288, 289, 295, 298, 303, 304, 3 1 � 325, 332, 35 1 , 353, 357, 3 6 1 , 365,
422 (?), 499.
1 06 R. Ardevan, PolEdil, p. 22-23, 27.
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honorum din acest oraş şi nu putem să ne facem nici o părere asupra acestei
probleme (vezi tabelul IX).
Sunt atestate în schimb toate funcţiile preoţeşti cunoscute în oraşele de
tip roman:flamines 1 07, pontifices108 şi augures 1 09 (vezi tabelul IX). De două ori
apare şi titlul sacerdos coloniae (R 245 , 297), pe care nu-l putem interpreta în
acest context decât ca o denumire mai puţin obişnuită pentru un preot al cultului
imperial 1 1 0 ; dispunerea cronologică a acestor atestări ne arată că titlulsacerdos
coloniae a coexistat cu cel deflamen De fapt, pentru ambele forme avem izvoare
mai ales din vremea Severilor 1 1 1 • Dacă se pune problema deosebirii reale între
cele două funcţii preoţeşti, credem că flamen trebuie să fi fost titlul oficial al
preotului cultului imperial care oficia într-un templu municipal pentru acest
cult112 ; sacerdos însă putea îndeplini ritualul pe o simplă ara 1 13• Prezenţa ambelor
titluri dovedeşte amploarea cultului imperial în Colonia A urelia Apulensis în
prima parte a secolului III şi diversificarea manifestărilor sale 1 1 3•.
O listă fragmentară de quinquennales grupaţi câte doi, descoperită pe
cuprinsul oraşului medieval, trebuie să fie o parte dintr-unalbum quinquennalium
(R 29 1 ). Nu prezintă nici un element sigur de atribuire1 14; doar numărul mai
mare de atestări ale vieţii municipale şi calitatea mai bună a acestora în general
pentru Colonia A ure/ia ne face s-o atribuim ipotetic acestui oraş.
Şi în colonie se cunosc patroni causarum (R 288, 3 6 1 ). Asupra acestei
funcţii, mai puţin obişnuite, vom reveni la încheierea acestui capitol.
.

107

R 1 83 , 267 (?), 296, 324; Ardevan 1 992, p. 49-50.
R 298, 3 00, 308, 309 (?), 345, 352. Spre deosebire de dr. 1. Piso (ActaMN20, 1 983, p. 103,
nr . 1), credem că titularul inscripţiei R 352 poate fi identificat cu cel din R 345 - un P. Aelius
Aelianus, înrudit desigur cu alţi Publii Aelii din aristocraţia locală; atâta doar că momentele
vieţii sale sunt diferite (în R 345 nu este încă eques Romanus).
109
R 299, 301 .
1 10
În R 245 sacerdos înalţă un monument împăratului împreună cu un augusta\; R 297 este
o piesă funerară, dar aristocratul decedat poartă titlul sacerdotalis coloniae, deci e vorba de
o preoţie oficializată şi inclusă în cursus honorum. Or, sacerdotes ai cultului imperial există
(Ladage, p. 44); ei nu sunt esenţial deosebiţi de jlamines.
111
Vezi tabelul IX, nr. 9-1 4.
1 1 2 D.
Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult ofthe Westem
Provinces ofthe Roman Empire, Leiden -New York - Koebenhavn - Koln, 1 987, p . 1 65.
1 13
Ibidem, p. 1 65-166.
1 1 3•
Cultul imperial municipal îmbracă forme mult mai variate şi mai fluide decât cel provincial
(ibidem, p. 1 66).
1 14
Ardevan 1 984, p. 1 02 o atribuie coloniei, doar datorită titlului qq (pentru municipii fiind
de aşteptat II!Iviri qq); dar titlul quinquennalis apare şi în municipii.
108
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În sf'arşit, două prezente insolite. Prima este funcţia de haruspex, care în
oraşele romane provinciale are statutul unui apparitor 1 15; aici cunoaştem un
singur titular, atestat de mai multe inscripţii 1 16• Apoi, acelaşi personaj poartă
într-un text şi titlul de antistes loci 1 17• Această calitate nu trebuie înţeleasă, după
părerea noastră, ca o funcţie administrativă, similară celei deprinceps loci din
satele dobrogene 1 18 • Funcţia aceasta mai apare în lumea romană provincială, cu
sensul de preot sau "responsabil al unui loc de cult" 1 19• În contextul de laApulum,
unde titularul funcţiei este şi unharuspex foarte activ, această ultimă interpretare
se impune. Un alt antistes este M. Aurelius Comatius Super (R. 282, 350), activ
cândva în secolul III (vezi numele) şi decurion tot în acest oraş 1 1 9a; cum ambele
inscripţii care-l menţionează sunt votive, credem că şi în acest caz este vorba de
o funcţie legată de administrarea unui lăcaş de cult.
Î n general, Colonia Aurelia Apulensis are instituţiile obişnuite ale unei
colonii romane. Î nsă documentaţia epigrafică redusă nu permite descifrarea
mecanismului administrativ.
Ordo decurionum este puţin atestat; afară de inscripţiile decurionilor
individuali, destul de numeroase1 2 0, mai cunoaştem doar o menţiune de

ornamenta decurionalia (R 326). Această situaţie poate sugera o stare mai puţin

prosperă şi un ordo în ansamblu mai puţin influent decât Ia Sarmizegetusa.
*

Proporţia redusă în care ni s-au trimis date despre instituţiile municipale
poate fi şi aici pusă în evidenţă. Oraşul a funcţionat cea. 1 00 de ani 1 2 1 , ceea ce
înseamnă cea. 200 persoane care s-au perindat prin fiecare magistratură 1 22 ;
Thulin, RE VII, 2 ( 1 9 1 2), 2439; Ladage, p. 1 8- 1 9.
R 333, 334, 335 (?), 336 (?), 356; anonimul din R 374 nu e deloc sigur că aparţine co1oniei
Nova, piesa putea fi aflată in poziţie secundară.
117
R 359.
11x
Al. Suceveanu, Al. Bamea, La Dobroudja romaine, Bucureşti, 1 9 9 1 , p. 39, 42, 52, 54, 77,
82, 83, 105, 1 1 1 , 1 12.
119
Ladage, p. 46.
119"
Deşi textele nu specifică localitatea, locul descoperirii inscripţiilor şi calitatea de antistes
(cf. supra, nota 1 1 7) pledează pentru provenienţa lor din Colonia Aurelia Apulensis.
120
Vezi indicii repertoriului nostru.
121
Data intemeierii e aproximativ cunoscută, cândva in anii lui MarcusAurelius; dacă pornim
abia de la 1 70 p. Ch., rămân cea. 1 00 ani până la retragerea aureliană.
122
Considerăm câte doi magistraţi iure dicundo, doi aediles şi doi quaestores anual (atât in
municipiu cât şi in colonie - vezi supra).
115

116
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considerând şi factorii de perturbare (reiterări de magistraturi, prefecturi, vacanţe
de funcţii etc.) rămâne un minim aproximativ de 1 5 0 deţinători , în timp ce pentru
jlamines acceptăm cifra de 80. Faţă de aceste baze de calcul (reamintim, restric
tive), situaţia atestărilor epigrafice se prezintă astfel:
- magistraţi supremi (llllviri, !!viri, qq.): 1 6 %
0,6 %
- edili:
- quaestori:
1 ,3 %
8,7 %
- flamini şi sacerdotes coloniae:
De fapt, metoda nu este bună. Mai veridice trebuie să fie rezultatele unei
analize separate, pe cele două mari perioade de existenţă a oraşului.
a) Perioada municipală
- durata: cea. 20 ani
- numărul persoanelor care au deţinut aceeaşi magistratură: 40 (acceptăm
cea. 35)
- numărul flaminilor: 20 (acceptăm cea. 1 5)
- atestări:
- magistraţi supremi: 6 (5 quattuorviri, 1 quinquennalis) ( 1 5 %)
(2,5 %)
- edili: 1
- questori: 1
(2,5 %)
(6,6 %)
- flamini: 1
b) Perioada colonială:
- durata: cea. 90 ani
- numărul persoanelor care au deţinut aceeaşi magistratură: 1 80
(acceptăm cea. 1 50)
- numărul flaminilor: 90 (acceptăm cea. 75)
- atestări:
( 1 2 %)
- magistraţi supremi: 1 8
- edili: 2
( 1 ,3 %)
(0,6
%)
- questori: 1
6 (8 %)
- flamini şi sacerdotes coloniae:
Procentajele obţinute sunt foarte semnificative. Se remarcă, iarăşi,
subreprezentarea epigrafică a magistraturilor inferioare. Apoi, procentele astfel cal
culate sunt destul de asemănătoare între ele şi cu cele obţinute pentru Sarmizegetusa;
acest fapt dovedeşte că tendinţele generale de grupare a izvoarelor sunt aceleaşi, şi în plus - că factorii aleatorii de distrugere le-au afectat oarecum uniform.
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B2. 7.

Apulum II

Municipiul septimian, cu organizare quattuorvirală 1 23 , a avut şi alte
magistraturi obişnuite pentru un municipiu: edilitatea (R 362) şi quaestura (R 272,
34 1 , 3 69, 1 23a). Nici aici nu ni s-a păstrat nici uncursus honorum (vezi tabelul X).
Surprinde lipsa aproape totală a decurionatului alături de magistraturi 1 24, precum
şi lipsa din epigrafia locală a lui ordo decurionum în ansmblu. Remarcăm şi aici
termenul aedilis (R 362), folosit în locu1 1ui quattuorvir aedilicia potestate 1 25 •
Dintre funcţiile preoţeşti locale (vezi tabelul X), sunt atestate flaminatul
(R 325, 425) şi auguratul (R 3 73); desigur, şi demnitatea depontifex trebuie să fi
existat.
Proporţia mărturiilor epigrafice rămase până astăzi este şi mai mică decât
pentru Sarmizegetusa sau Apulum 1. Considerând că municipiul a existat cea.
70 de ani, putem conta pe 140 de deţinători ai aceleiaşi magistraturi, dintre care
- din prudenţă - admitem cea. 1 20. Cât despre jlamines, faţă de 70 posibili,
înclinăm să admitem cea. 60. Atestările cunoscute arată astfel:
- magistraţi supremi: 3
(2,5 %)
- edili: 1
(0,8 %)
- questori: 3
(2,5 %)
- flamini: 2
(3,3 %)
Procentajele inscripţiilor păstrat� nu sunt numai mult mai reduse, ci şi
simţitor altfel structurate decât la celelalte două oraşe discutate anterior. Credem că
motivul rezidă nu numai în durata mai scurtă de existenţă a acestei autonomii
123

Ardevan 1 984, p. 103.
În inscripţia R 272 (Germisara) apare un Aurelius Maximus, decurion în colonia (?) şi
quaestor al municipiului Apulum; forma numelui şi formula eliptică de consemnare, ne fac
să-l datăm în secolul III şi să vedem în el un decurion al coloniei omonime cu municipiul
unde era quaestor - deci în Colonia Aurelia Apulensis. Acelaşi personaj apare şi în textul R
369, tot ca şi quaestor; credem aşadar că cei doi quaestores pomeniţi trebuiesc atribuiţi tot
lui Municipium Septimium Apulense.
M. Aurelius Maximusflamen municipii Apulensis (R 425, Lopadea Nouă) ar putea fi
acelaşi personaj , dar în alt moment al carierei sale. Alte identificări propuse (CIL III 1 109,
1 1 10; R 40 1 ) par imposibile.
124
Un singur caz cert (R 505); persoanele din R 324-325 şi R 272 sunt magistraţi în municipiul
septimian şi decurioni ai coloniei Aurelia Apulensis.
125
R 362.
123"
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municipale, ci şi în dispunerea cronologică a evoluţiei sale: cea mai mare parte a
existenţei lui Municipium Septimium Apulense se plasează în perioada dificilă a
anarhiei militare, când condiţiile generale se înrăutăţesc, iar bunăstarea aristocraţiei
municipale scade, odată cu numărul inscripţiilor referitoare la acest grup social 1 26•
Nu cunoaştem nici un magistrat din ipotetica Colonia Nova Apulensis 127 •
B2. 8.

Ampelum

Din acest oraş nu dispunem de nici o mărturie sigură asupra vreunei
instituţii, afară de un decurio (R 364). Existenţa unui ordo este sigură (R 376,
3 78), dar ea singură nu probează existenţa unui municipiu 1 28 •
Aşa cum s-a arătat (vezi comentariile noastre la R 376 şi 387), cele două
aparente menţionări ale unor duumviri sunt foarte improbabile. Credem că
municipiulAmpelum putea mai curând să fi avut o constituţie quattuorvirală 1 29•
O probabilă consemnare a unor magistri (R 3 78) ar putea indica o
organizare premunicipală. Iarprincipes care apar în apropiere (R 260, 395) nu
sunt decât şefii unor grupuri imigrate 1 30 •
B2.9.

Potaissa

Municipium Septimium Potaissense, aşa cum s-a arătat în capitolul an
terior 131, pare să fi avut o organizare quattuorvirală obişnuită. Se cunoaşte un
singur quattuorvir (R 4 3 1 ) , în schimb apar două atestări de duumviri din perioada
municipală 132 • Ei ar putea marca momentul de tranziţie la o structură de colonia 1 33 •
Documentaţia pentru perioada municipală este relativ mai bogată. Dar dintre
honores publice mai apare doar flaminatul (R 430). Iar dintre apparitores,
singurul cunoscut este un seriba (R 439).
1 26 Jacques-Scheid, p. 329. Scăderea manifestărilor evergetice în toiul crizei de la mijlocul
secolului III este firească ( Jacques, p. 7 1 9-722).
121 Ardevan 1 984, p. 103.
128
Langhammer, p. 3-7.
129 Ardevan 1 984, p. 108.
13 0 Vezi supra, capitolul 1.
1 3 1 Ardevan 1984, p. 1 07. Vezi supra, capitolul C9.
1 32 R 433 (?), 437.
133 Ardevan 1 984, p. 107.
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Din perioada colonială se cunosc duumviri (R 434, 443 ?) şi aediles (R
444). O inscripţie pomeneşte unquaestor(R 429), dar nu putem preciza perioada;
în plus, consemnarea eliptică a funcţiei şi forma în care apare numele (rară
praenomen şi cognomen) sunt neobişnuite pentru monumentele aristocraţiei
municipale. Aşa că ne întrebăm dacă este vorba de un quaestor al oraşului sau
de cu totul altceva (chestura unui colegiu, de pildă). Lipsa altor specificări susţine,
totuşi, calitatea acestuia de magistrat municipal 134• Dintre sacerdoţiile orăşeneşti
nu putem cita decât un augur (R 473). Toate datele sunt adunate în tabelul XII.
Deoarece numărul inscripţiilor păstrate este foarte mic, nu cutezăm a
decide asupra absenţei sigure a vreunei magistraturi. Putem afirma că oraşul
Potaissa pare a fi avut mereu o organizare de tip roman, cu instituţiile specifice
mai întâi unui municipiu, apoi unei colonia 1 35•
Nu s-a păstrat nici un cursus honorum la Potaissa, deci relaţia între
magistraturi nu poate fi concretizată. Dar nu ne-a parvenit nici vreo mărturie
referitoare la ordo decurionum. Dintre inscripţiile referitoare la magistraţii locali,
una singură (R 444) se referă la o activitate "de serviciu" a acestora: construirea
unei fântâni publice de către edili 1 36•
Starea slabă a documentaţiei noastre este reflectată de un calcul simplu.
Apreciind la cea. 70 de ani viaţa oraşului roman 1 37 ajungem la în jur de 1 20
deţinători ai fiecărei magistraturi colegiale şi 70 de flamini; pentru mai multă
siguranţă, deoarece (aşa cum am ară.tat mai sus) pot surveni diverşi factori
perturbatori, reţinem doar I l O respectiv 65. În cazul de faţă, dat fiind numărul
mic al surselor accesibile, nu mai disociem perioada municipală de cea colo
nială. Dispunând de 5 magistraţi iure dicundo, respectiv 2 aediles, 1 quaestor şi
1 jlamen cunoscuţi, procentaj ele atestării vor fi următoarele:
- magistraţi supremi: 4,5 %
1 ,8 %
- edili:
- quaestores:
0,9 %
1
,5 %
- flamines:
134 După titlul quaestor ar fi trebuie numită corporaţia căreia îi aparţinea.
135 Ardevan 1 984, p. 107.
136 R. Ardevan, PolEdil, p. 23.
137 Municipiul exista sigur în anul 1 97 p. Ch. (R 447); până la retragerea aurelîană rămân cea.
75 de ani, din care putem scădea câteva momente de criză şi disfuncţie, care sigur vor fi
existat, mai ales în ultimii ani ai provinciei.
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Ponderea mai mare a edililor e dată de un simplu accident: descoperirea
piesei R 444, cu numele unei perechi de aediles. În lumina celor constatate la
Apulum, nu mai putem atribui cu certitudine această piesă perioadei coloniale
pe baza formulei aediles 1 38; dar lipsa de praenomina şi gentilicul Aurelius
pentru ambii titulari asigură o datare după Caracalla - deci tot după conferirea
statutului de colonia.
B2. 1 O.

Napoca

Prezenţa a doi duumviri quinquennales (R 459) dovedeşte o constituţie
duumvirală pentru Municipium A elium Hadrianum Napocensium 1 39• Din
perioada municipală se mai cunosc unjlamen (R 466) 1 40 şi câţiva decuriones
1 41
Perioada colonială este mai bine reprezentată. Sunt menţionaţi trei
duumviri coloniae (R 353, 450, 5 1 2), un duumvir quinquennalis (R 463) 1 42 ,
trei aediles (R 454, 464, 480) şi unpraefectus iure dicundo (?) (R 454); quaestores
lipsesc deocamdată 1 43• Toate funcţiile preoţeşti importante sunt atestate, dar
fiecare doar prin câte o consemnare: pontifex (R 459), augur (R 340) şijlamen
(R 463). Deosebit de numeroase sunt ştirile despre simpli decuriones ai oraşului
144 • Dar consemnările scrise ale unei activităţi a lui ordo decurionum sunt foarte
rare (practic, ele se reduc la două dedicaţii onorifice sigure către împăraţi şi una
presupusă - R 45 1 , 452, respectiv 453). Toate magistraturile cunoscute apar în
tabelul XIIJ.
O inscripţie descoperită la Gherla (R 478) pomeneşte de nocturni; aceştia
par a fi fost funcţionari inferiori aflaţi în subordinea edililor coloniei 145• Cât
despre edilul M. Valerius Valentinus (R 480), el trebuie să fi deţinut această
magistratură concomitent cu o funcţie în armată, beneficiariils consularis agens
m

Cf. supra, paragraful B2.6.
1 39 Ardevan 1 984, p. 1 03- 1 04.
140 R. Ardevan, 1. Hica-Câmpeanu, ActaMN 22-23, 1 985- 1 986, p. 55 1 .
1 4 1 R 3 3 1 , 450.
142 Ardevan 1 984, p. 1 04. Pentru duumvir quinquennalis cf. infra, paragraful C2.
143 H. Daicoviciu, IC, p. 28 şiANRW 11/6, 1 977, p. 924.
144 R 304, 340, 433, 454, 457, 46 1 , 462, 464, 472, 492 (?), 5 1 1 .
145 R . Ardevan, ActaMN 19, 1 982, p . 287-290.

147

https://biblioteca-digitala.ro

sub signis Samum cum regione Ansamensium 146; el aparţine aşadar unui grup
nu foarte numeros de militari activi ce exercită şi honores municipale 147•
În concluzie, nu ştim aproape nimic despre instituţiile municipiului
Napoca, afară de faptul că a avut o constituţie duumvirală. În schimb, colonia
Napoca are cu certitudine magistraturile obişnuite ale unui astfel de oraş, ca şi
funcţiile sacerdotale corespunzătoare; singura trăsătură particulară sesizată până
acum o constituie funcţia inferioară de noctumi. Calitatea depraefectus a lui L.
Laelius Terentianus (R 454) trebuie să fie cea obişnuită, de praefectus iure
dicundo locţiitor al duumvirilor absenţi 148• Relaţia între magistraturi nu este tocmai
clară, dată fiind absenţa oricărui cursus honorum. Inscripţia lui L. Laelius
Terentianus sugerează doar că edilitatea era inferioară unei magistraturi iure
dicundo (duumviratul sau prefectura), ceea ce indică o situaţie obişnuită. Însă
două atestări de decurioni care au fost şi aediles, fără a menţiona quaestura (R
454, 464), susţin nu lipsa magistraturii de quaestor, ci posibilitatea de a accede
la edilitate fără a o parcurge - deci un tip decursus honorum simplificat, ca şi la
Sarmizegetusa.
Numărul nesemnificativ al datelor din perioada municipală interzice orice
apreciere cantitativă. Pentru perioada existenţei coloniei A urelia Napocensis
(cea. 1 00 ani), putem aprecia la 200 persoanele perindate prin fiecare magistratură
şi 1 00 cele care au deţinut flaminatul colonial; pentru mai multă siguranţă,
reducem cifrele la 1 80 respectiv 90. Situaţia atestărilor cunoscute este următoarea:
- magistraţi supremi: 6
(3 ,3 %)
( 1 , 6 %)
- aediles: 3
(2,2
%)
- flamini: 2
Putem aprecia starea documentaţiei noastre drept precară.

146 Idem, PolEdil, p. 23 ; J. Nelis-Clement, în M. Pierart, O. Curty (ed.), Historia testis. Melanges
d'epigraphie, d 'histoire ancienne et de philologie offerts a Tadeusz Zawadzki, Fribourg,
1989, p. 1 42-143.
147 Ibidem, p. 149- 1 5 1 .
1 48
Ardevan 1 984, p. 1 04 107 •
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B2. 1 1 .

Porolissum

Alături de câteva menţiuni de decuriones 1 49, cunoaştem extrem de puţine
date despre instituţiile municipale din Porolissum. Mai bine reprezentate sunt
funcţiile sacerdotale obişnuite pentru un oraş roman: flaminatul (R 489) o singură
dată, iar pontificatul şi auguratul de câte trei ori (R 479, 49 1 , 493, 5 02). Două
persoane sunt atât pontifices cât şi augures (R 49 1 , 502), desigur concomitent
şi viager 1 50• Nu ştim însă mai nimic despre magistraturile ordinare; singura atestată
este cea de quinquennalis (R 489, 49 1 ). Presupunem doar şi pentru Porolissum
o constituţie quattuorvirală 1 5 1 •
Starea documentaţiei epigrafice interzice orice aprecieri cantitative (vezi
tabelul XIV).
Cât despre ordo decurionum, el apare doar în trei dedicaţii pentru Filip
Arabul şi membrii familiei sale, înălţate de res publica municipii Septimii
Porolissensium (R 483-485).
B2. 12. Instituţii din alte

"civitates "

Despre aşezările de statutjuridic inferior suntem mult mai puţin informaţi.
Nu putem decât să consemnăm semnalările cunoscute (vezi tabelul XV).
Cu notabila excepţie a Sucidavei, care dispune de un ordo propriu
(deoarece la Ampelum nu putem şti despre al cui ordo e vorba), celelalte aşezări
cunoscute prezintă aspectul general al localităţilor de statut inferior celui de oraş
privilegiat (municipiu sau colonie): o administraţie condusă de doi magistri anuali,
însoţiţi de unquaestor (ar fi putut exista şi câte doi aediles, dar nu avem mărturii
în acest sens) 1 5 2 • Alături de un ordo decurionum, mai acţionează probabil şi
adunarea locuitorilor cetăţeni (veterani et cives Romani, conscribti et cives
Romani) . Este organizarea care apare atât în canabele legiunii a XIII -a Gemina
de la Apulum, cât şi în pagus Miciensis ori în aşezarea premunicipală de la
Potaissa.
1 49 R 1 1 7, 353, 486-488, 490 (?), 502, 5 1 3 .
1 50 Ladage, p . 34-35, 79-80.
1 5 1 Ardevan 1 984, p. 108.
1 52 Pentru tipul de organizare administrativă a localităţilor de statut juridic inferior cf.: J.
Wilmanns, ES 1 2, 1 9 8 1 , p. 88; Mrozewicz 1 989, p. 1 02- 107; ISM 1, 324-332, 344-347, 3493 5 1 , 363; Tarpin 1987, p. 1 93-264.
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C apagus al Sann iz egetus ei, lo calitatea Aq uae are în fru nte unpraefectus

pagi care est e ş i decur io n al or aş ul ui; desigur că er a numit deordo coloniae 153•

Pr esupunem unr egim simi lar ş i p entru ceilal ţipagi ai U lpieiTr aiane, cât timp
au ex ist at ca atare. To cmai din acest mo tiv ne într ebă m însă dacă pr esupuş ii

magistri de laAmpelum (R 3 78) sunt ai unuipagus coloniae sau ai aglo mer aţiei
dependente de ad ministr aţia do meniului minier (anlo gia cuAq uae ne îndrumă

mai cur ând spr e a do ua al tern at ivă ).

Magistri aceş tia pot act iva împr eună (R 259, 262, 265, 440, 44 1 ) sau

separat. Ş i magistraţiimun icipal i sunt bine cuno scuţi prin dedicaţiiş i mon umente
pe care le în al ţă sing uri. În co nse cinţă, inscr ipţiile pu se de câteu n singurmagister

nu do vedesc o or ganiz ar e admini strativă cu un sin gur asemenea demnitar; peste
tot funcţia demagister trebuie să fi fo st col egială .
Î n or ice caz, infor maţia despr e aceste aş ezăr i est e fo art e săr acă. Afară
de ca nabel e de l a Apulu m, singur pagus Miciensis oferă o ser ie mai co nsistentă

de magiştri; cum această co munitate se intitul ează

veterani et cives Romani,

pr esu pun em că, în tex tel e cu do i magistri, pr imul tr ebuie să fi e unr epr ez entant
al veter anilor154•

C. Concluzii

Astfel adun ate ş i cl asifi cate, info rmaţiil e despr e inst ituţiile municipal e

din Dacia ro mană în gă duie anum ite co ncl uz ii pentr u cer ce tarea istor ică. Înainte
de a încer ca for mul ar ea lor tr ebuie să r evedem câteva inst it uţii ş i pro bl eme
specifi ce, car e n ecesită un co mentariu mai lar g. În să nu ne vo m r efer i acum la

cumul ul de magistratur i în oraş e difer ite; această pro bl emă se l eagă de deţiner ea

cal ită ţii de decurio în or aş e difer it e ş i - impl icit - de asumarea unor

munera,

to cmaiîn virtut eapo sesiu nii de pro pr ietă ţi în ter itor iul fi ecăru i oraş155• Est e, deci,

153 Macrea, p. 1 49. Vezi praefecturae ca formă de administrare a localităţilor dependente de
Colonia Emerita Augusta din Hispania (H. Galsterer, Untersuchungen zum ri:imischen
Stădtewesen auf der iberischen Halbinsel, Berlin, 1 97 1 , p. 23).
1 54 R. Ardevan, Eos 77, 1 989, p. 83-84.
1 55 Jacques, p. 1 2 1 , 652-658; Jacques-Scheid, p. 342; AlfOldy 1 986, p. 230; L. Curchin, Les
villes de la Lusitanie romaine. Hierarchies et territories, Paris, 1 990, p. 275.
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o chestiune socială, nu instituţională 1 56 • În aceiaşi termeni se pune problema
decurionilor şi magistraţilor care sunt membri ai ordinului ecvestru şi ai grupului
mai restrâns deLaurentes Lavinates157• Toate acestea vor fi discutate în capitolul
despre aristocr_aţia municipală.

CJ. Termenul "primus "

Între magistraţii oraşelor din Dacia romană apar câţiva care poartă epitetul
de primus. Cunoaştem un asemenea quinquennalis al Drobetei (R 504), un
praefectus quinquennalis pro imperatore la Sarmizegetusa 1 5 8 (R 1 20) şi câte un
quattuorvir din Municipium Aurelium Apulense (R 3 8 8, 3 5 9, 3 60) şi
Municipium Septimium Apulense (R 328). Părerea că ar fi vorba de "preşedinţii"
colegiului de magistraţil59 s-a dovedit greşită; în asemenea cazuri, primus are
sens pur cronologic 1 60• Descoperiri recente au clarificat definitiv problema 161 •
În consecinţă, termenul primus are în acest context valoare pentru cronologia
relativă.

C2. Duumvir quinquennalis

Pe inscripţiile cunoscute în Dacia romană apare uneori şi formula
duumvir quinquennalis 162 , o dată chiar şi quattuorvir quinquennalis 1 63 • O
asemenea formulare poate desemna, teoretic, atât două magistraturi diferite,
exercitate succesiv 164 , cât şi una şi aceeaşi magistratură 1 64a.
156 1 . Piso, La grande propriete fonciaire en Dacie, conferinţă la Colocviul de istorie romană de
la Bordeaux 1 992 (sub tipar); accesibilă nouă prin amabilitatea autorului, căruia îi exprimăm
mulţumirile noastre .
1 57 Chr. Saulnier, Latomus 43, 1 984, 3, p. 5 1 7-533 .
15& R. Ardevan, ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 438-439.
1 59 Macrea, p. 138.
160 Ardevan 1 984, p. 1 02.
161 AE 1 960, 1 58; H.-G. Pflaum, Les fastes de la province de la Narbonnaise, Paris, 1 978, p. 105.
162 R 1 12, 1 1 3, 1 1 7, 1 74, 308, 309, 459, 463 .
163 R 288.
1 64 Câteva exemple la Ardevan 1 984, p. 99 - • Vezi Jacques, p. 484 (CIL VID 1 5497 = ILS 5553).
3& 39
1648 Ardevan 1984, p. 103 •
95
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·

Pentru a desluşi semnificaţia reală a acestei consemnări trebuie revăzut
fiecare caz în parte.
Câteva inscripţii de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa par a fi foarte clare:
- C.Valerius (?) Valentinus înfăţişează uncursus honorum municipal în .
ordine directă: decurio, aedilicius, duumviralis et quinquennalis (R 1 1 7);
- T.Varenius Probus este duumviralis item quinquennalis (R 1 1 2);
- M. Ulpius Gemellinus menţionează un cursus honorum în ordine
inversă: quinquennalis, duumvir, quaestor, decurio (R 1 1 3).
În toate aceste cazuri, este limpede că e vorba de două magistraturi diferite,
simplul duumvirat şi cenzura municipală (quinquennalitas). Tot aşa se înfăţişează
şi M. Cominius Quintus, bis quinquennalis (R 1 2 1 ) pentru că a deţinut întâi
funcţia de quinquennalis obişnuit (R 54, 1 93) iar apoi cea de praefectus
quinquennalis pro imperatore (R 1 1 8).
C. Iulius Metrobianus deţine la Apulum tot două magistraturi succesive;
pe inscripţia R 308 formularea este qq Ilvir col. Apuli, în timp ce - pentru una şi
aceeaşi magistratură - ar fi fost de aşteptat expresiaJ/vir qq1 65 •
În schimb, o inscripţie de la Napoca (R 459) este ridicată lui I. O.M.
Conservator municipii Aelii Hadriani Napocensium de doi //viri qq. Este
imposibil de imaginat ca cei doi colegi să fi funcţionat împreună în două
magistraturi diferite 1 66; mai mult, ei acţionează în calitate oficială. În acest caz,
neîndoielnic, este vorba de una şi aceeaşi magistratură; cei doi colegi au fost
împreună duumviri quinquennales. Cazul lui P. Aelius Maximus, 1/vir qq în
colonia Napoca (R 463) pare similar. Piatra nu cuprinde un cursus honorum, ci
numai funcţiile cele mai prestigioase, iar formularea este cea corectă; credem că
şi aici este vorba numai de o singură magistratură.
Mai rămâne inscripţia R 288 din Apulum. Ea ar constitui singurul caz
de 1/Ilvir qq într-un municipiu. Lucrul ar fi, teoretic, posibil 167• Dar piesa este
foarte mutilată şi evident interpolată; completarea{/}Ivir la începutul rândului 4
am propus-o noi, din motive logice (formularea pare a se raporta la magistraturile
deţinute în municipiul Apulum). Rămâne însă de văzut dacă această întregire a

165 Vezi ILS IIV2, p. 688, 698 (Indices).
166 Cf. supra, nota 1 64a.
167 Ardevan 1 984, p. 1 049 _9 •
7 8
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noastră este chiar corectă. Dacă da, succesiunea qq Illlvir sugerează mai probabil
două magistraturi diferite.
Prin urmare, ar fi greŞit să recurgem la o generalizare pripită. Observăm
că, numeric, predomină consemnarea a două magistraturi diferite, dar apare şi
varianta contrară sigur atestată. S-ar putea să fie vorba şi de două uzanţe diferite,
una practicată la Sarmizegetusa şi Apulum (şi plecând desigur din tradiţiile
primeia), alta folosită în municipiul lui Hadrian şi transmisă coloniei Napoca;
dar deocamdată numărul atestărilor este prea redus pentru a fi siguri de acest
lucru.

C3. Magistratus et decurio

Orice fost magistrat devenea automat membru al lui ordo decurionum.
Rezultă că un text epigrafic în care apar una sau mai multe magistraturi însoţite de
terrnenul decurio este redondant, chiar pleonastic168• Totuşi, asemenea texte apar
destul de des, atât în Imperiu cât şi în Dacia romană. În provincia noastră am găsit
27 inscripţii care cuprind o asemenea exprimare (vezi tabelul XVIII) 169• La o
examinare mai atentă, se vede că - de cele mai multe ori - formularea are un rost şi
se poate explica logic.
În majoritatea cazurilor (nr. 1 , 2, 4, 5, 8-1 1 , 1 3 , 1 4, 1 7, 2 1 -23 din tabelul
citat) este vorba de persoane care au fost sau au putut fi simpli decuriones
înainte de a deţine o magistratură. Pentru câţiva posibilitatea devine certitudine:
- R 8 (nr. 1 ), titularul a decedat la 40 de ani, rară a fi ajuns decât quaestor
şi aedilis, deci după o carieră relativ întârziată. Textul lasă să se înţeleagă o
ascensiune anevoioasă.
- R 32 (nr. 8) consemnează un quaestor ucis pe când avea 40 de ani; ca
şi precedentul, acesta a putut fi ani mulţi simplu decurion.
- R 464 (nr. 22) pomeneşte un edil al cărui fiu moare la 28 de ani; trebuia
şi el să fi avut peste 50 de ani şi va fi fost timp îndelungat pedanus.

168
Ardevan 1 984, p. 99; R. Ardevan, PolEdil, p. 22 6 •
1 � R 8, 32, 43, 57, 1 1 2- 1 1 4, 1 1 7, 1 28, 1 30, 1 32, 1 3 33, 1 90, 1 95, 1 98, 1 9� 274, 288, 298, 307,
3 1 0, 332, 340, 3 6 1 , 454, 502, 504-506.
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- R 57, 83, 222 (nr. 4 şi 5) surprind doi decurioni care par să fi ajuns doar
o dată în viaţă şi relativ târziu la o demnitate mai înaltă. Cel de-al doilea, Q.
Aurelius Tertius, moare apoi, tot doar decurio etflamen.
- R 1 90 ( nr. 1 3) menţionează o carieră remarcabil de rapidă; decurio ar
putea fi aici sinonim cu praetextatus.
O situaţie aparte prezintă nr. 24 (R 5 04 ) : el a fost quinquennalis primus
în nou înfiinţatul municipiu Drobeta, aşa că un cursus honorum normal nu intră
în discuţie. Magistratul respectiv pare să fi exercitat într-adevăr numai cenzura
municipală şi decurionatul obişnuit.
Cât despre piesa R 43 (nr. 3), formularea folosită şi lipsa unui cursus
honorum indică, după opinia noastră, intenţia de a consemna numai rangul fostului
magistrat în consiliu - inter quaestoricios. Titularul inscripţiei putea, în acest
caz, să fi devenit decurion abia prin exercitarea quaesturii.
Alte câteva inscripţii (R 1 1 3, 1 1 4, 274, 365 = nr. 6, 7, 1 5, 20) aparţin
unor cavaleri localnici care îndeplinesc şi militiae equestres. Ei puteau deveni
decuriones chiar în timpul serviciului militar 170, dar puteau intra în arda şi
numai datorită poziţiei familiilor lor în societatea locală, eventual chiar ca
praetextati1 7 1 • În oricare variantă, ascensiunea rapidă nu exclude deţinerea
efectivă a simplului decurionat înainte de magistraturi. Aceste constatări se pot
aplica şi pentru alţi membri ai ordinului ecvestru cu carieră municipală (R 3 6 1 ,
505 = nr. 1 9 , 25). Lipsa unor magistratl.!fi inferioare între demnitatea supremă şi
simplul decurionat, când apare, ar putea semnifica fie omiterea lor deliberată (ca
un lucru de la sine înţeles), fie devansarea lui cursus honorum de către cavaleri 172 •
Este mai probabil că e vorba nu de un cursus honorum real, ci de simpla
consemnare a rangului social prin cea mai înaltă magistratură 1723•
Aşa că rămân în discuţie doar trei cazuri de pomenire super:fluă a
decurionatului (R 1 8 1 , 340, 506 = nr. 12, 1 8, 26). Pentru primele două, faptul
este evident, odată ce nu e vorba de un cursus honorum ci numai de onorurile
170 Pentru această posibilitate vezi J. Ne lis-Clement, op.cit., p. 1 3 8- 1 5 1 .
Jacques, p. 473, 478-490.
1 72 Exista părerea că membrii ordinului ecvestru nu erau obligaţi să parcurgă întregul cursul
honorum municipal pentru a ajunge la magistratura locală supremă (W. Liebenam, RE V, 2
(1 905), 1 808). În lumina cercetărilor de azi, acest punct de vedere nu se mai susţine (Jacques,
loc.cit.).
1 72• Ibidem, p. 127- 1 30, 1 40.
171
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cele mai importante. Cea de-a treia inscripţie însă (R 506) lasă deschisă şi o altă
interpretare: un cursus honorum netipic, cu o succesiune edilitate - quaestură 
magistratura supremă. Cazuri similare mai apar în lumea romană provincială 173 •
Dacă am fi siguri că este aşa, atunci acest document s-ar înseria alături de
numerele 1 -5 , 8- 1 1 , 1 3 , 1 4, 1 7, 2 1 -23, constituind deci o consemnare corectă.
Fără alte izvoare ezităm să ne pronunţăm; deocamdată rămâne şi aici posibilitatea
unei consemnări aberante, inutile, a decurionatului obişnuit - oricum subînţeles
la foştii magistraţi.
În concluzie, în marea majoritate a cazurilor cunoscute, consemnarea
"redondantă" a calităţii de decurio poate fi justificată.

C4. Legatio ad Romam

O inscripţie descoperită la Băile Herculane (R 29) aminteşte de cinci
cetăţeni din provincie legati Romam ad consulatum Severiani. Persoanele nu
ne sunt cunoscute din alte izvoare 174• M. Sedatius Severianus a fost guvernator
al Daciei Superior între anii 1 52- 1 53 175 dar este cunoscut şi ca patron al
Sarmizegetusei 176•
În epoca Principatului este bine încetăţenită uzanţa de a se trimite
ambasade ale oraşelor din provincii, ori chiar ale provinciilor întregi, pentru a
rezolva probleme ale comunităţii la Roma ori pur şi simplu numai din raţiuni
"de protocol"; călătoriile acestea erau dificile şi costisitoare, adeseori se dovedeau
inutile, aşa că împăraţii au încercat să limiteze această practică 177•
Atestarea de la Băile Herculane, singura de acest fel din Dacia, dovedeşte
vitalitatea acestui obicei şi în provincia carp ati că. Aparent, provincialii au mers

M. Mayer, 1. Roda, loc.cit.
Doar nwnele lui Iulius Carus mai apare, exact în aceeaşi formă, la un decurion al coloniei
din vremea lui SeverusAlexander (R 1 29); intervalul de timp exclude nu nwnai identificarea,
ci şi orice relaţie între aceşti doi omonimi.
1 75 A. Degrassi, 1 fasti consolari dell'Impero Romano, Roma, 1 952, p. 43; G.Alf<ildy, Konsulat
und Senatorenstand unter den Antoninen, Bonn, 1 977, p. 299, 335.
176 R 104, 1 08; R. Ardevan, Sargetia 14, 1 979, p. 1 87.
177 W. Williams, Historia 1 6/4, 1 967, p. 470-485.
173
1 74
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doar pentru a-1 saluta şi aclama pe fostul guvernator la instalarea în consulat; de
fapt, trebuie să fi avut de rezolvat şi probleme mai serioase.
Ambasadă provincială a Daciei Superior 1 78 sau ambasadă a oraşului client,
Colonia Sarmizegetusa1 79 ? Ambele păreri au fost exprimate, dar argumente
suplimentare nu s-au adus. Textul inscripţiei nu oferă desluşiri, dar nimic nu susţine
faptul că membrii ambasadei n-ar fi avut cu toţii aceeaşi calitate şi acelaşi statut.
Remarcăm că, la acea dată, singurele oraşe din Dacia Superior erau colonia Ulpia
Traiana Sarmizegetusa şi municipiul Drobeta. Onomastica delegaţilor ne ajută prea
puţin: nomen-ul Marius nu se mai întâlneşte în Dacia, iar nomina precum Iulius,
Valerius şi Ulpius apar pretutindeni şi în toate epocile. Singur numele Pomponius
este mai rar atestat, dar totuşi prezent: îl găsim printre magistraţii Ulpiei Traiane în
vremea lui Elagabal (R 58), dar şi printre cei din Colonia Aurelia Apulensis după
anul 200 (R 3 1 1 , 3 12); or, acest oraş este desprins tot din teritoriul iniţial al
Sarmizegetusei.
Acest din urmă indiciu, foarte slab 1 80, împreună cu patronatul lui
Severianus asupra oraşului, sunt argumentele noastre pentru considerarea acestei
delegaţii drept o ambasadă a Sarmizegetusei. În vremea aceea, cetăţenii ei reveniţi
de la Roma la Băile Herculane se puteau denumi liniştiţi incolumes reversi: erau
acasă, nu doar pentru că ajunseseră cu bine înapoi în Dacia, ci şi pentru că se
găseau deja pe teritoriul administrat de oraşul lor.

CS. Patronus causarum

Patru inscripţii din Dacia menţionează câte unpatronus causarum (vezi
tabelul XI). Noţiunea este slab cunoscută 1 8 1 • Ea apare menţionată (capatronus
causae) şi în lex Malacitana; acolo se prevedea desemnarea unei comisii de trei
m

Opinie exprimată de IDR III/1, p. 8 1 .
R. Ardevan, loc. cit.
180
La proporţiile extrem de reduse ale inscripţiilor păstrate (vezi calculele noastre din text),
orice apreciere asupra numelor cunoscute este în cel mai bun caz doar o probabilitate. Vezi şi:
F. Vittinghofţ ANRW W6, 1 977, p. 35-50; H. Wolff, Studien zur antiken Sozialgeschicbte.
Festschrift Friedrich Vittinghoff (hrsg. W. Eck, H. Galsterer, H. Wolfl), Koln-Wien, 1980, p.
233-249.
181
Nu am găsit acest termen în bibliografia consultată. De asemenea, el lipseşte din DA, RE
şi ILS.
179
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asemenea patroni pentru delicata problemă a examinării gestiunii magistraţilor
la ieşirea din funcţie, operaţie ce avea loc sub forma unui proces 182• O cercetare
modernă a stabilit câteva lucruri 183 de care trebuie să ţinem seama:
a) - Este puţin probabil ca asemenea "comisii" să fi fost desemnate în
fiecare an. Numărul mic al atestărilor epigrafice dovedeşte că e vorba de o
procedură excepţională, probabil pentru cazuri când se ridicau acuzaţii la adresa
magistraţilor;
b) - Aceştipatroni causae mai aveau şi alte atribuţii, în primul rând cea
de a apăra interesele oraşului în litigii de mare importanţă. Ş i în acest caz este
vorba de o instituţie excepţională.
Dacă cercetăm îndeaproape izvoarele păstrate în Dacia, observăm că al
doilea aspect îşi află confirmare. Raritatea atestărilor indică o funcţie excepţională,
pentru situaţii deosebite. În plus, forma de consemnare, cu causa la plural, indică
tot funcţia de apărător în justiţie, în situaţii felurite.
Toţi cei patrupatroni causarum cunoscuţi sunt figuri de seamă ale elitei
locale. Doi dintre ei au deţinut magistratura municipală supremă în oraşul lor (R
1 1 4, 288), dar toţi cumulează honores în mai mult de un singur oraş. Din patru
patroni cunoscuţi, doi aparţin ordinului ecvestru (R 1 14, 361 ). Inscripţiile discutate
acum cuprind magistraturi şi demnităţi exercitate de titulari, într-o formă apropiată
de un cursus honorum; este clar că şi patronatus causarum contează tot ca o
honor publica, inserată printre celelalte. Textul R 288 pare să-i sugereze chiar un
loc anume în acest cursus (între quaestură şi magistratura iure dicundo ?).
Este interesant de observat că mărturiile pomenite mai sus se leagă
totdeauna de localitatea Apulum. Doi asemenea patroni sunt cetăţeni ai
municipiului Aurelium Apulense (R 288, 305), iar inscripţiile lor apar la
Apulum. Un al treilea, deşi este magistrat al Sarmizegetusei, unde rezida, mai e
şi decurion al coloniei Aurelia Apulensis (R 3 6 1 ). Cel de-al patrulea, bine
cunoscutul aristocrat ulpian T.Varenius Pudens, deţinător de numeroase honores
(R 1 14 ), mai este decurion în Municipium Septimium Apulense şi are oricum

182
183

Lex Malacitana LXVIII; T. Spitzl, Lex municipii Malacitani, Munchen, 1 984, p. 1 16- 1 18.
Ibidem, p. 1 1 8- 1 1 9 .
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interese majore laApulum 184• Menţionăm că trei din cei patrupatroni causarnm
par totuşi a rezida permanent la Sarmizegetusa 1 85; faptul că ei şi nu alţii au primit
această funcţie indică importanţa legăturilor cu localitatea Apulum, criteriu
probabil în desemnarea lor.
Acest amănunt, împreună cu elementele cunoscute menţionate mai sus,
ne face să vedem în aceşti patroni causarnm din Dacia romană altceva decât
magistraţii controlori ai gestiunii financiare din Malaca. Ei sunt, aşa cum s-a
dovedit deja, apărători ai intereselor oraşului lor în litigii de mare importanţă ce
ajungeau în faţa consularului celor trei Dacii. Probabil că ei trebuiau să pledeze
în faţa guvernatorului, când acesta funcţiona ca înaltă instanţă de apel. Este
explicabil că erau preferaţi pentru acest rol oameni cu proprietăţi, relaţii şi influenţă
în localitatea de reşedinţă a lui consularis Daciarnm trium.
Încadrarea cronologică a atestărilor ajunse până la noi dovedeşte existenţa
acestei instituţii numai în perioada care începe cu domnia lui MarcusAurelius,
probabil după reorganizarea Daciei. Dacă această ipoteză se va adeveri, atunci
inscripţia R 305 va trebui datată mai strâns, în intervalul 1 70- 1 80 p.Ch. Prezenţa
unei instituţii similare în perioada anterioară este, logic, posibilă, dar încă nu
avem nici o dovadă în acest sens. Judecând tot după cronologia inscripţiilor
cunoscute, patronatus causarum în oraşele Daciei romane apare ca o funcţie
individuală (nu colegială) şi pe o durată de timp nu prea mare; rămânem la
părerea că era vorba de o magistratură ocazională, când se ivea necesitatea ei.

1114 Calitatea lui de patronus collegiorum nu prea corespunde situaţiei de la Sarmizegetusa,
unde singurul colegiu bine atestat este cel al fabrilor (R. Ardevan, ActaMN 15, 1 978, p. 1 671 72); dimpotrivă, în colonia Apulum se cunosc mai multe collegia (fabri, centonarii,
dendrophori, nautae - Macrea, p. 3 1 8-3 1 9), aşa că T. Varenius Pudens pare să fi avut relaţii şi
cu celălalt oraş apulens. În Mimicipium Septimium există doar collegium fabrum (Ibidem).
Vezi infra, capitolul despre colegii. În plus, într-o perioadă mai timpurie a carierei sale,
acelaşi Pudens apare şi cajlamen coloniarum (R 1 1 2); la acea dată (încep. sec.III), singurele
coloniae din Dacia Apulensis erau Sarmizegetusa şi Apulum I, aşa că şi acest detaliu susţine
existenţa unor relaţii strânse şi cu Colonia Aurelia.
185
C. Cervonius Sabinus este decurio la Apulum şi quaestor la Sarmizegetusa; T. Varenius
Pudens, magistrat ulpian, este numai decurio şi patronus în afara oraşului său; C. Iulius
Diocletianus - la fel (decurion la Apulum, dar augur la Ulpia Traiana Sarmizegetusa). În toate
aceste cazuri, prezenţa acestor demnitari la Sarmizegetusa era necesară, pe când exercitarea
celorlalte atribuţii în alte localităţi nu reclama prezenţa lor efectivă acolo.
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După cum vedem, patroni causarum sunt net deosebiţi de cei doi
defensores cunoscuţi la Sarmizegetusa (R 1 1 9, 1 49). Aceştia fac parte din altă
categorie socială, au alte atribuţii; vor fi discutaţi în capitolul despre colegii şi
asociaţii.

C6. Constatări de natură istorică

Faptul că pentru magistraturile ordinare şi pentru flaminatul municipal
cunoaştem numărul deţinătorilor şi durata exercitării mandatului lor ne-a oferit o
oarecare bază pentru aprecierea cantitativă a izvoarelor ajunse până la noi.
Procentajele schiţate (vezi tabelul XVII) sunt edificatoare: nu cunoaştem decât
anumite "eşantioane". Iar numărul şi calitatea documentelor epigrafice scade
vizibil pe măsură ce coborâm în ierarhia socială; păturile inferioare sunt, evi
dent, subreprezentate. Constatarea nu trebuie însă să descurajeze: faţă de alte
provincii similare, Dacia dispune de surse epigrafice relativ bogate 1 86 •
Această stare a izvoarelor ne permite totuşi, în linii mari, descifrarea
specificului de organizare şi evoluţiei oraşelor daco-romane. Este de sperat că
intensificarea cercetărilor şi îmbunătăţirea metodelor de lucru vor spori
cunoştinţele asupra domeniului.
Toate instituţiile municipale din Dacia romană se dovedesc a fi de tip
roman şi similare cu cele cunoscute în Imperiu. Nu putem distinge nimic autohton
în structura lor. Nici vreo influenţă peregrină nu este sesizabilă: castella ale
dalmatinilor din zona minieră ori grupurile intrusive conduse de principes se
manifestă în afara structurilor municipale, nu proliferează şi nu evoluează spre
forme urbane.
Organizarea duumvirală a celor trei municipii întemeiate de Hadrian
(Romula, Drobeta şi Napoca) este tot o formă administrativă comună lumii
romane; asemenea municipii se mai cunosc în bazinul dunătean1 87 , iar prefetinţa
1 s6

Pentru comparaţie se pot vedea listele de membri ai aristocraţiilor municipale din
provinciile europene de frontieră (Mrozewicz 1 989, p. 33-1 37).
1s7
Câteva cazuri sigure din valea Dunării: Aquincum (CIL III 2826), Cetium (CIL Ill 5630),
Singidunum (CIL III 1 660), Vimiliacium (CIL III 8 1 26). Mai menţionăm câteva exemple mai
accesibile, din Africa: Althiburos (CIL VIII 27.768, 27.679), Capsa (CIL VIII 98), Choba (CIL
VIII 8375), Turris Tamalleni (CIL Vlll 2347).
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împăratului fondator pentru acest model (preferinţă neexclusivă 1 88) se poate corela
eventual cu politica municipală a lui Hadrian 1 89 şi cu tendinţele lui de a promova
municipiul ca formă superioară de civitas romană cu autoadministrare 190 •
Constatarea este valabilă şi pentru

XV):

civitates de statut inferior (vezi tabelul

instituţiile lor, atât cât le putem cunoaşte, sunt cele ştiute pretutindeni în

mediul roman provincial.
Foarte importantă este calitatea izvoarelor. Marea majoritate atestă oameni,
nu instituţii sau fenomene administrative. Cunoaştem administraţia orăşenească
din Dacia aproape exclusiv prin persoanele care au exercitat funcţii în cadrul ei.
Se observă lesne gruparea surselor cu precădere în marile oraşe. Tabelele arată că
perioadele cele mai bine reprezentate sunt a doua jumătate a secolului

II şi mai

ales prima treime a veacului următor, adică momentul de maximă dezvoltare a
civilizaţiei daco-romane 191• Se sustrage întrucâtva acestei scheme generale doar

Sarmizegetusa, care a beneficiat de o dezvoltare urbană mai lungă şi mai favorizată.
Un fenomen important este reducerea mare a numărului de documente referitoare
la instituţiile municipale după vremea Severilor 192; dat fiind specificul acestor
inscripţii, restrângerea ori chiar dispariţia lor nu înseamnă nici criza instituţiilor
tradiţionale, nici modificarea lor, ci pur şi simplu sărăcirea aristocraţiei municipale
în vremea anarhiei militare 193 • Starea izvoarelor nu probează aşadar blocarea ori
abolirea sistemului între anii 240-270 p. Ch.
În câteva localităţi din Dacia romană se observă dedicaţii impunătoare
către împăraţi tocmai din anii de criză, înălţate de oraş, nu de indivizi 1 94• Practica
era generală 195, dar în anumite localităţi (Napoca şi Porolissum) nu apar atestări

1 &8 Carnuntum, de pildă, este un municipium Aelium cu constituţie quattuorvirală (CIL III
4454). Tot aşa este şi Augusta Vindelicum (CIL III 5780, 5825).
189 F. Grelle, L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione
municipale, Napoli, 1972, p. 63-84.
1 90 Ibidem, p. 76-84, 1 1 5- 1 20, 1 30- 133; Jacques-Scheid, p. 279.
1 9 1 Cf. supra, capitolul 1, nota 652.
1 92 Se cunosc doar puţine inscripţii sigure după 235 p. Ch. : Drobeta 1 (R 1 7), Tibiscum 1 (R
38), Napoca 2 (R 454, 480), Sucidava 1 (R 1 ).
9
1 3 Jacques-Scheid, p. 239.
1 94 Sarmizegetusa (R 90),Apulum (R 292, 293), Napoca (R 45 1-453) şi Porolissum (R 483-485).
9
1 5 Ulpia Traiana Sarmizegetusa (R 80-82, 84-87, 89, 90), Apulum (R 292, 293), Drobeta (R
12- 16), Tibiscum (R 3 8), Ampelum (R 378).

160

�

https://biblioteca-digitala.ro

anterioare. Credem că e vorba de o semnificativă mutare de accent: tocmai atunci
când scade bogăţia aristocraţiei municipale (şi implicit posibilitatea ei de�a ridica
individual asemenea monumente) intervine autoritatea administrativă pentru a
oficia gesturile tradiţionale de loialism politic. Această constatare se înscrie în
procesul specific mij locului secolului III, menţionat mai sus 1 96•
Revenind la inscripţiile magistraţilor municipali, s�a remarcat că, sub
stereotipia aparentă, se ascund adeseori note de specific local ori diferite variante
de forme administrative. "Uniformitatea apăsătoare" a lumii romane ne apare, şi
la acest nivel, mai mult ca o prejudecată istoriografică.
Tot o trăsătură specl.fică vieţii municipale daco�romane este raritatea
consemnărilor de cursus honorum. Putem cita foarte puţine cazuri, şi mai toate
incomplete ori bănuite ca atare 197• Numai la Ulpia Traiana Sarmizegetusa această
uzanţă este ceva mai răspândită 1 98 • Atât cât pot fi cunoscute, cursus honorum din
oraşele Daciei prezintă un aspect "simplificat" (cu excepţia Romulei şi Diemei, se
pare), accesul la magistratura locală supremă nu mai reclamă exercitarea tuturor
demnităţilor inferioare. Este, evident, o tendinţă de a se facilita accesul la
magistraturile superioare, deci şi promovarea socială � tendinţă generală în oraşele
romane provinciale în secolele II�III p. Ch. 199• Societatea provinciei apare, şi aici,
racordată la cea contemporană din toată lumea romană. Dar, chiar aşa simplificat,
cursus honorum cunoscut este cel general roman; un singular cursus "aberant" la
Dierna rămâne o posibilitate care mai necesită confirmări.
Trebuie remarcată şi raritatea reiterărilor de magistraturi. Cazurile
cunoscute se pot număra pe degete200• Interpretăm acest fapt ca o atestare a unei
vieţi municipale sănătoase, echilibrate, în care nu lipseau candidaţii pentru
honores municipale � deci exista o aristocraţie locală prosperă şi activă 201•

1 96 Jacques, p. 455-456.
1 97 Romula - 1 (R 8), Drobeta - 2 incomplete (R 17, 32), Diema - 1 (R 506), Apulum - 3 (R 43,
288, 307), Napoca - 1 (R 454); singură U lpia Traiana Sarmizegetusa oferă câteva cariere
municipale (R 54, 1 1 3, 1 1 7, 1 2 1 , 128, 130, 1 32, 1 33 , 1 90, 1 93 , 1 95, 1 98, 199 ?, 274), pentru
nouă indivizi. N u sunt consemnări de eursus honorum inscripţiile: R 1 1 4, 299, 340, 353, 361
(Sarmizegetusa), 308-309 (Apulum), 463 (Napoca).
1 98 Ardevan 1 984, p. 1 09- 1 10. Vezi supra, nota 1 97.
1 99 Langhammer, p. 59-60.
200
Nu cunoaştem decât două asemenea repetări ale aceleiaşi magistraturi: R 121 (Sannizegetusa
bis qq.) şi ;07 (Drobeta - bis Ilvir).
20 1 Este foarte probabil să fi existat şi alte instituţii, ca în alte provincii din Occidentul
latinofon: curiae (Chr. B. Riiger, ES 9, 1 972, p. 251 -260), organizaţii de tineret (P. Oinestet,
Les organisations de lajeunesse dans l'Occident romain, B111Xelles, 1 9 9 1 ; Jacques-Scheid, p.
3 3 5), dascăli pentru tineret, medici publici, miliţi i municipale etc . (W. Liebenam,
StădterveiWaltung im romischen Kaiserreiche, Leipzig, 1 900, p. 73-82, 1 00- 105, 463-476).
Dar nu avem nici o ştire asupra lor.
�
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CAPITOLUL III

ARISTOCRAŢIA MUNICIPALĂ
A. Generalităţi
Conducerea comunităţilor urbane autonome din societatea romană se
afla în totalitate sub controlul păturii superioare locale - aristocraţia municipală
sau "notabilii". Pe drept cuvânt, regimul municipal al epocii Principatului a fost

definit, social şi politic, ca un "regim al notabililor" 1

•

Trebuie spus totuşi că el

continuă realităţi sociale şi instituţionale ale epocii republicane şi chiar tradiţii
greco-elenistice comune lumii mediteraniene 2 •

Al. Calitatea de aristocrat local
Ar fi greşit şi unilateral să vedem în pătura notabililor pur şi simplu "clasa
posedantă". Este adevărat că aceştia, ca orice elită socială, se caracterizează şi
printr-o avere superioară mediei concetăţenilor, adesea chiar foarte mult. Dar
criteriul cenzitar nu este singurul care contează. Societatea romană se structurează
şi în funcţie de alte considerente (cetăţenie, onorabilitate, origine etc.) 3•
Aparţin aristocraţiei locale familiile cele mai avute, care constituie o pătură
bogată faţă de comunitate în ansamblu. Dar bogăţia singură nu ajunge. În
societatea romană contează şi provenienţa şi folosirea ei. Anumite ocupaţii pot
fi considerate infamante, iar cei care le practică - oricât de bogaţi ar fi - se văd
excluşi din elita socială 4• Negoţul, foarte profitabil, nu face parte dintre acestea

1 Jacques, p. 802-803; Jacques-Scheid, p. 25 1 ; Alfoldy 1 984, p. 95-96.
2 F. Chamoux, Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, Bucureşti, 1 985, 1, p. 276-279,
297-322; idem, Civilizaţia elenistică, Bucureşti, 1 985, 1, p. 245-3 1 6.
3 Alfoldy 1 984, p. 88, 93-95, 97, 126- 1 27; Alfoldy 1 986, p. 53-55; Jacques, p. 564-566.
4 Rupprecht, p. 67; Jacques, p. 580, 600-602.
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; dar el este văzut ca un mijloc temporar de îmbogăţire şi, în orice caz, cel înstărit
şi pătruns în elita socială trebuie să investească în plasamente mai serioase şi mai
onorabile - în primul rând în proprietăţi funciare 5 • Cei care vor să fie consideraţi
între notabilii locali şi să exercite funcţii publice (honores) trebuie să deţină
proprietăţi funciare în teritoriul oraşului şi să-şi asume sarcinile legate de acestea;
de asemenea, membrii lui ordo decurionum sunt obligaţi să aibă o casă în oraş
şi să rezideze măcar temporar acolo 6•
Averea şi servituţiile pe care ea le impune se cer completate cu un statut
juridic corespunzător: cetăţenia deplină a comunităţii respective, iar pentru cei
din oraşele de cetăţeni romani - civitas Romana 7• Peregrinii, oricât de bogaţi ar
fi, nu pot accede la magistraturi şi onoruri locale, prin urmare nu intră între
notabili. Ei pot avea statutul de incolae şi numai arareori, în circumstanţe
excepţionale, au acces la funcţii publice care de regulă le sunt interzise 8• Se
înţelege că liberţii, cetăţeni romani de mâna a doua, maculaţi de originea lor
servilă, nu pot pătrunde în elita locală; doar fiii lor pot spera acest lucru 9•
Bogăţia şi cetăţenia nu ajung nici ele singure. Se cere o onorabilitate
deplină; cei vinovaţi de d�licte ori care au practicat ocupaţii infamante sunt excluşi
dintre notabili 10 • Invers, cei avuţi şi corespunzători din punct de vedere social
pot pătrunde în rândurile elitei locale 1 1 •
Dar ceea ce defineşte pătura socială superioară a unei comunităţi romane
cu autoadministrare este asumarea de funcţii publice, honores. Administraţia
locală se reazimă pe magistraţii aleşi anual şi neretribuiţi; ei trebuie să facă

5 Alfoldy 1 9 84, p. 88, 95; Alfoldy 1 986, p. 230-23 1 ; Jacques, 352-358, 501 -503; Jacques
Scheid, p. 341, 366-367; Ph. Leveau, ORDV, p. 20-27; J. Andreau, ORDV, p. 1 90- 1 9 1 .
6 Rupprecht, p . 64; Jacques, p. 648-649; Jacques-Scheid, p . 253-254, 340-342.
7 Rupprecht, p. 63-64; Jacques, p. 648-659. Cf. D. Norr, RE, Suppl. X ( 1 965), 433-473.
R Jacques-Scheid, p. 209, 258; G. Fabre, în Actes du Colloque 1 973 sur l'esclavage (Annales
litteraires de / 'Universiti! de Besanr,:on, 1 82. Centre de recherches d 'histoire ancienne, volume
1 8), Paris, 1 976, p. 423. Despre incolae cf. S. Mrozek, Epigraphica 46, 1984, p. 1 7-8 1 ; F.
Millar, JRS 73, 1 983, p. 80- 8 1 . Informaţiile din inscripţiile Daciei romane nu permit,
· deocamdată, un studiu aprofundat asupra acestei categorii.
9 Alfoldy 1 9 84, p. 1 1 3, 1 26- 1 27; Jacques, p. 595; Jacques-Scheid, p. 306.
1 0 Alf
oldy 1 9 84, p. 97, 129; Rupprecht, p. 67; Jacques, p. 366.
11 Alfoldy 1 984, p. 127-128; Rupprecht, p. 58-60; Jacques, p. 33 1 -334, 572, 583, 589-602, 607-608.
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sacrificii materiale şi să·şi pună energia, măcar temporar, în slujba binelui pub
lic. Este evident că numai cei avuţi o pot face, dar li se îngăduie acest lucru doar
bogaţilor corespunzători şi din punct de vedere social. În mentalitatea romană,
răspunderea şi puterea în cadrul comunităţii sunt corelate direct cu o stare mate
rială superioară şi un statut socio-moral corespunzător. Detinerea unei funcţii
publice, honor, este totodată o sarcină ce reclamă sacrificii - munus 1 2• Cei bogaţi
şi onorabili

(idonei et locupletes) îşi asumă deopotrivă povara administraţiei

publice şi onorabilitatea superioară pe care exercitarea ei o atrage. În consecinţă,
deţinerea de magistraturi şi demnităţi publice este semnul vizibil şi respectat al
apartenenţei la elita socială, la pătura notabililor locali 13•
Dar procesul nu se desfăşoară mecanic, automat. Foştii magistraţi devin,
de drept, membri ai consiliului administrativ local, ordo decurionum; dar, oficial,
trebuie ca numele lor să fie înscris în album ordinis 1 4• În plus, nu orice individ
capabil devine automat decurion sau magistrat. În epoca Principatului,
magistraturile sunt încă disputate în alegeri 15 ; iar atunci când rolul comiţiilor
populare dispare, se menţine o formă sau alta de consultare - măcar simbolică - a
masei cetăţenilor 1 6 • Există o dorinţă reală de afirmare socială a membrilor elitei,
magistraturile sunt căutate şi dorite, candidaţii fac sacrificii pentru a le obţine: se
plăteşte totdeauna o

summa honoraria, au loc în plus pollicitationes şi chiar

ampliationes, competi�a mobilizează energiile locale 17• Exemplul pompeian indică
bine intensitatea şi importanţa acestor confruntări electorale pe plan local 18•
Cercetări mai noi atestă menţinerea aceluiaşi spirit competitiv cel puţin în toată
epoca Principatului , dovadă a vitalităţii vieţii municipale romane 1 9• Înseamnă că

deţinerea de honores conta realmente pe plan local, era un semn de reală şi dorită
promovare socială20 •

1984, p. 1 1 1 -1 12; Rupprecht, p. 25, 66; Jacques, p. 330-335, 352-357; Jacques
253-255.
1 3 Jacques, p. 57 1 , 606, 660.
1 4 Alf
oldy 1 984, p. 97; Jacques, p. 325-329.
1 5 Rupprecht, p. 62-63; Jacques, p. 383-397, 453-456; Jacques-Scheid, p. 252-253.
1 6 Jacques, p. 423-424, 43 1 -434.
11
Alfoldy 1 984, p. 1 1 2.
1 8 R. Etienne, Viata cotidiană la Pompei, Bucureşti, 1 970, p. 123-1 34.
19 Rupprecht, p. 62-63; Jacques, p. 364-378.
20
Jacques, p. 660.

12

Alfoldy

Scheid, p.
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Dar şi notabili nemagistraţi pot intra în ordo

decurionum;

ei sunt aşa

numiţii pedani21 • Numărul lor pare considerabil, până la circa un sfert din grupul
decurionilor cunoscuţi 22• Ei erau înscrişi în

album de către quinquennales dacă

îndeplineau condiţiile amintite, ceea ce echivala cu recunoaşterea apartenenţei
Lor la pătura aristocraţiei locale 23• Alături de ei apar tineri din familii de vază,
care aspiră la o carieră pe plan local (praetextati), dar sunt încă prea tineri pentru
a deţine magistraturi 24•
Trebuie reţinut deci că în rândurile aristocraţiei municipale nu intră
automat toţi cei cu o situaţie materială - şi chiarjuridică - superioară,

honestiores.

Ea constituie o sferă mai restrânsă a acestora, şi anume cei care alături de bogăţie
şi onorabilitate pot şi vor să-şi asume un rol social-politic pe plan local25• Nici
din rândurile celor capabili a se număra printre notabili nu intrau cu toţii, automat,

în

această categorie; trebuiau făcute eforturi şi sacrificii în acest sens, prin

asumarea de sarcini şi responsabilităţi oneroase 26• Dar, cum exista în societate o
emulaţie reală spre onoruri publice şi spre statutul social conferit de ele, putem
aprecia că maj oritatea celor îndreptăţiţi se străduiau (şi în general reuşeau) să
pătrundă în rândul notabililor locali.

În sf'arşit, mai trebuie remarcat că aristocraţia locală nu formează o clasă
unitară la scara Imperiului Roman; ea are importanţă locală şi se defmeşte în
funcţie de aspectul societăţii din fiecare oraş ori comunitate autonomă. Nivelul
de bogăţie, compoziţia, sfera de recrutare şi speranţele de promovare socială
diferă aşadar foarte mult, de la oraş La oraş 27• Spre deosebire de senatori şi cavaleri,
aristocraţia municipală constituie o stare socială doar pe plan Local şi, de regulă,
se cantonează în aspiraţiile şi valorile unui asemenea orizont28•

21

Jacques, p. 478 sq. 22 Jacques, p. 478, 48 1 -482, 6 1 4.
Jacques, p. 5 2 1 -523, 573 sq.; Jacques-Scheid, p. 264.
24 Jacques, p. 488-489.
25 Jacques, p. 324-329, 534-535, 583, 604-605, 622.
26 Jacques, p. 5 83, 660.
27 Alfoldy 1 9 84, p. 1 09- 1 1 1 ; Rupprecht, p. 40-41 ; Jacques, p. 527-533, 535, 540-556, 562-564.
2R Rupprecht, p. 86-87; Jacques-Scheid, p. 343-345.
23
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A2. Notiunea de "ordo decurionum "
.

I nscripţ iile v or be sc ade se or i de ordo decurionum, noţ iune pr in care se
înţe le ge consiliul municipal, se natul local. Ase me ne a se natului din Roma, e l
gr upe az ă pe foştii magistraţ i locali, dar şi pe alţ i me mbr i de se amă ai aristocr aţ ie i
municipale . Este compus din me mbri de se mnaţ i pe v iaţ ă, dar e ste per iodicrevăz ut
de re sponsabilii ce nsuluim unicipal (quinquennales). Calitate a de me mbr u se

poate pier de pr in sărăcire or i infamie, lucr u ce se re alize az ă ofi cial pr inex cludere a
dinalbum

decurionum 29 • Me mbr ii consiliului municipal împre ună cu familiile

lor constituie e lita socie tăţ ii locale, notabilii.
S-a obser vat însă că nici acce sul la magistr atur i, ni cj calitate a de

decurio

nu sunt de la sine înţe le se; e le r ămân dor ite, căutate, ch iar disputate . De curionatul
municipal e ste o calitate socială la care acce d mai uşor me mbr ii familiilor de

v az ă, de ja consacr ate în ace astă ipostaz ă, dar acce sul altor a nu e ste înch is 30•

Ordo decurionum nu e ste, în e poca Pr incipatului, un clubînch is şi ere ditar, ci se
de sch ide pe ntru re lativ numer oşi homines novi31• Aşa că nici socie tate a or aşe lor

r omane nu poate fi defi nită ca una înch isă, ci doar ca un or ganism cu mobilitate
socială contr olată şi condiţ ionată3 2 •

De ci, ordo decurionum acoper ă înainte de toate un se ns instituţ ional, de
or gan de liber ativ al or aşului autonom. Dar ace st se ns nu e ste singur ul. El mai

înse amnă şi altcev a: o stare socială ( ca şi ordo senatorius or i ordo

equester la

scar a I mper iului), cate gor ia ce lor care înde pline sc condiţ iile pe ntr u a acce de la
magistr atur i şi onor ur i locale 32a.

Calitate a docume ntaţ ie i disponibile face ca, pe ntr u cer ce tare a istorică,
me mbr ii lui

ordo decurionum să dev ină v iz ibili doar pr in exercitare a de

magistratur i or i pr in preze nţ a efe ctiv ă în consiliul munici pal. Per soane av ute,

dar care nu arbore az ă ase me ne a titluri, nu pot fi consider ate dre pt notabili. F ăr ă
îndoială c ă ace stor a, din difer ite motive, onor ur ile municipale le r ămâne au
in terzise .

29 Rupprecht, p . 4 1 , 56-58; I . Piso, AL Diaconescu, ActaMN 22-23, 1985-1 986, p . 1 65.
3 0 AlfOldy 1 984, p. 1 09, 127; Jacques, p. 507-523, 526, 5 89-595, 622-623.
31 Jacques, p. 5 89-595, 602, 624-625.
32 Alf
oldy 1 984, p. 89, 127- 1 29; Alfoldy 1 986, p. 59-6 1 .
32• Rupprecht, p . 25; Alfoldy 1 9 84, p . 1 09; 1 . Piso, Al. Diaconescu, loc. cit..
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Există suficiente indicii care ne arată că, în secolele 1 � III p.Ch., sferele
socială şi instituţională ale noţiunii de ordo decurionum tind să se confunde altfel spus, că practic toţi cei ce puteau şi doreau acest lucru izbuteau să pătrundă
în rândurile aristocraţiei locale. Primul îl constituie însăşi tabla de valori a societăţii
municipale, preţuirea acordată onorurilor şi eforturile făcute pentru a le obţine 33 •
Al doilea este oferit chiar de măsurile luate de stat pentru a se asigura completarea
locurilor de magistrat ori decurion 34, semn că într-adevăr toţi cei apţi se străduiau
să participe la honores şi munera fără a epuiza toate posibilităţile 35• Noile
cercetări arată că nu se poate vorbi de o criză ori blocare a mecanismelor social
instituţionale municipale în secolul fi p.Ch. , nici de o politică deliberată a statului
pentru a şi le subordona 3 6•
Spre deosebire de Orientul elenistic , în Occidentul latinofon oraşele de
tip roman au de regulă un ordo decurionum din 1 00 de persoane; la aceştia se
mai adaugăpraetextati şi decurionii onorifici care sunt patronii comunităţii 37•
Înseamnă că nu toţi membrii aristocraţiei locale aveau acces în ordo în sens
instituţional, dar fiecare familie de notabili putea fi reprezentată măcar prin cel
mai proeminent membru al ei 38 •

A3. Comportamentul notabililor; evergetismul

Aristocraţia locală se străduieşte să exercite magistraturi şi să ocupe un
loc în ordo decurionum, altfel spus - să-şi manifeste plenar superioritatea pe
plan local şi să influenţeze dezvoltarea oraşului căruia îi aparţin. Sistemul se
bazează pe o trăsătură de comportament colectiv a notabililor: disponibilitatea
totală pentru treburile obşteşti 39• Tot ansamblul de valori ale acestei categorii

33 Jacques, p. 601 1 03 , 66 1 , 688, 7 1 6-7 1 9, 723-728, 760-765.
Rupprecht, p. 42; Jacques, p. 6 1 8.
35 Jacques, p. 372-376.
36 Jacques, p. 455-456.
37 Alroldy 1984, p. 1 10; Rupprecht, p. 58; Jacques, p. 478, 588. O opinie diferită, mai nuanţată, la J.
Nicols, Zeitschrift der Savigny Stiftung (RomaniStische Abteilung), Berlin, 105, 1 988, p. 712-719.
3R Jacques, p. 6 1 2-613.
39 Rupprecht, p. 66; Alfoldy 1 9 84, p. 1 1 2; Jacques, p. 688, 693·694, 7 1 9-722; Jacques
Scheid, p. 255.
34
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sociale cultivă şi recompensează o asemenea disponibilitate. Este evident că, în
perioade de dificultăţi economice şi financiare, disponibilitatea elitei pentru
administrarea vieţii publice poate să scadă îngrij orător; dar măsurile prevăzute
de lege pentru a-i sili pe notabilii recalcitranţi să-şi asume sarcinile inerente
condiţiei lor sociale rămân doar manifestări ale unor cazuri-limită şi nu dovedesc
o criză a sistemului în perioada studiată de noi acum 40 •
Funcţiile publice aduc aristocraţilor nu numai anumite avantaje palpabile
(scutiti de munera sordida şi de pedepsele infamante, posibilităţi de a dirij a şi
influenţa administraţia locală, participarea la anumite acţiuni lucrative chiar) 41,
ci mai ales uriaşe avantaje de prestigiu şi rol social în cadrul comunităţii, lucru
esenţial pentru mentalitatea epocii 42 • Nu în ultimul rând, apartenenţa la categoria
notabililor deschide perspective de promovare socială în ordine superioare - cel
ecvestru sau chiar cel senatorial43•
Dar această afirmare a rolului social preeminent are nevoie de
consimţământul şi aportul păturilor inferioare. În societatea romană, inegalitatea
socială şi rolul deosebit al păturii notabililor apar ca ceva de la sine înţeles; tot aşa
apar plebea orăşenească şi clientela, absolut necesare gloriei şi afmnării elitei 44•
Diferite izvoare confumă rolul încă activ al competiţiei pentru magistraturi

honores 45• Pentru a le obţine, notabilul trebuie să-şi pună o parte din avere în
honoraria pentru orice honor, să
facă pollicitationes şi chiar ampliationes46• Legi severe veghează la respectarea
şi

slujba comunităţii; el trebuie să ach ite summa

promisiunilor făcute pentru dobândirea onorurilor publice 47•
Însă trăsătura esenţială a comportamentului social al notabilului rămâne
evergetismul .

Acest

neologism al cărturarilor contemporani 48 defineşte

40

Jacques, p. 357·359, 789-803.
Alfoldy 1 984, p. 94-95, 98; Jacques-Scheid, p. 262-263.
42 AlfOldy 1 9 84, p. 97; Jacques, p. 625, 660, 797.
43 Atfotdy 1 984, p. 1 08, 1 27-129.
44 Jacques, p. 400-406, 424-425.
4 5 Rupprecht, p. 62-63; Jacques, p. 3 76-378, 393-397, 453-456.
46 Alfoldy 1 984, p. 1 1 2; Rupprecht, p. 66-67; Jacques, p. 687-692.
47 Jacques, p. 699-705; Jacques-Scheid, p. 325, 330.
48 Despre accepţiunea antică a termenului, cf. : Chr. Habicht, CongrXEpigr, p. 45-46; L.
Migeotte, CongrXEpigr, p. 62. Noul curs al acestui comportament al elitelor în epoca
Principatului (G. Alfoldy, CongrXEpigr, p. 88-92) nu aduce şi termeni de defmire a lui în
limba latină. Vezi şi Jacques-Scheid, p. 324.
41
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ansamblul de "binefaceri" costisitoare pe care un aristocrat afirmat în societate
le oferea concetăţenilor săi 49• Există multe feluri de evergesii: construcţii publice,
organizare şi finanţare de spectacole, contribuţii pentruannona, distribuiri gratuite
de alimente şi cadouri etc50 • Nu intră între ele cheltuielile obligatorii, cum sunt
summae honorariae sau organizarea de spectacole şi lupte de gladiatori - pentru
edili 5 1 •
Există numeroase atestări epigrafice ale evergetismului municipal din
epoca romană 52 • Acest fenomen constituie o permanenţă a societăţii antice, o
manifestare considerată absolut normală şi necesară; el juca un rol important în
definirea statutului social al unui aristocrat, iar poporul îşi dorea "notabili perfecţi"
şi îi aprecia în funcţie de acest criteriu 53• Dar evergetismul contribuia şi la
redistribuirea venitului social, la atenuarea contradicţiilor şi la menţinerea
sistemului 54•
Simpla permanenţă a evergetismului de-a lungul Antichităţii romane
dovedeşte rolul important al poporului de jos, al consensului său, în validarea
poziţiei elitei în societate 55•
Manifestările evergetice pot fi strălucite în epocile de linişte şi prosperitate;
în vremurile de criză ele se diminuează şi chiar dispar din izvoare 56• Acest
fenomen nu înseamnă nicidecum o schimbare a tablei tradiţionale de valori;
după criza de la mij locul secolului ill, când evergetismul pare a apune, el renaşte
în anii Tetrarhiei şi Dominatului, dovedind permanenţa unui sistem şi a unor
valori, chiar dacă structura elitei sociale a suferit transformări 57•

49 Alfoldy 1 984, p. 1 1 1 - 1 12; Jacques, p. 688, 75 8-765.
J.-L Ferrary, CongrXEpigr, p. 70-74, 78-8 1 ; G. Alfoldy, CongrXEpigr, p. 8 8-90; W. Eck,
CongrXEpigr, p. 93-95.
5 1 Jacques, p. 700-707, 7 14, 728-7 3 1 , 753.
52 Jacques, p. 756-76 1 .
5 3 Jacques, p. 425, 694-70 1 .
54 Alfoldy 1 986, p . 57; Jacques-Scheid, p . 327; 1. Piso, Al. Diaconescu, loc. cit..
55 Jacques, p. 3 59, 7 1 9-722.
5 6 Alfoldy 1 984, p. 1 1 2, 1 4 1 - 1 42; Jacques, p. 7 1 9-722, 757-765 ; Jacques-Scheid, p. 329. O
concretizare: E. Fentress, în A. King, M. Henig (ed.), The Roman West in the Third Century.
Contributions from Archaeology and History, BAR International Series 1 09 (i), 1, Oxford,
1 9 8 1 , p. 1 99-207.
57 Ch. Lepelley, CongrXEpigr, p. 99-108; Ch. Roueche, CongrXEpigr, p. 1 09-1 16; Y. Duval, L.
Pietri, CongrXEpigr, p. 1 17-140. Pentru schimbarea structurii elitelor, cf.Alfoldy 1984, p. 1 33-150.
50
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Dimensiunile sumelor cheltuite pentru honores ori pentru acte evergetice
sunt arareori cunoscute. Chiar şi aşa, datele ajunse până la noi arată enorma lor
varietate, de la oraş la oraş şi de la provincie la provincie 58 • Nu exista şi nici nu
putea exista o reglementare centralizată a lor; mărimea cheltuielilor de acest fel
era dată de cutumă, de bogăţia aşezării şi de compoziţia elitei locale59•
Contrar a ceea ce s-ar putea crede, evergesiile nu reprezentau, totuşi, un
element esenţial în veniturile oraşului 60• Municipalităţile dispuneau totdeauna
de anumite resurse regulate, stabile 61; actele evergetice şi cheltuielile pentru
honores nu erau decât adausuri extraordinare, punctuale, dar foarte bine venite
pentru comodităţi suplimentare 62 • În plus, s-a dovedit că, în general, evergesiile
nu sunt foarte mari, ci reprezintă sume rezonabile la nivelul averilor elitei sociale;
excepţiile sunt puţine 63 • Pentru un notabil, mai multe evergesii într-o carieră
reprezentau o raritate; de regulă, un aristocrat obişnuit izbutea această performanţă
doar o dată, într-un moment decisiv al carierei sale 64•
În lumina acestui fapt, vom înţelege de ce, de obicei, o familie de notabili
nu este prezentă în ordo decurionum decât cu un singur membru al ei; mai mulţi
membri ai aceleiaşi familii, activi concomitent în cadrul consiliului, ar fi presupus
cheltuieli greu de suportat 65• Cazurile contrare rămân puţine şi ele dovedesc
totdeauna o avere mult superioară faţă de media elitei locale 66•
Din acelaşi motiv, trebuiesc subliniate cazurile de exercitare a unor
magistraturi ori de deţinere a decurionatului în mai multe oraşe. Această poziţie
socială presupune asumarea de munera, ca şi înfăptuirea de evergesii, în mai
multe localităţi 67 • Un asemenea efort financiar este semnul unei averi cu totul
considerabile, categoric peste cea a unui notabil obişnuit. Vom reveni mai jos
asupra acestui aspect.
58

Jacques, p. 533, 535, 540-554. Un exemplu: Y. de Kisch, Ktema 4, 1 979, p. 259-280.
Ibidem.
60 Jacques, p. 729, 762; W. Eck, CongrXEpigr, p. 93-98.
6 1 Ibidem, p. 93-95; W. Liebenam, Sădterverwaltung im romischen Kaiserreiche, Leipzig,
1 900, p. 2-68.
62 W. Eck, loc. cit.; Jacques-Scheid, p. 326.
63 W. Eck, loc. cit.; Jacques, p. 762.
64 Jacques, p. 732.
65 Jacques, p. 6 1 2 .
66 Ibidem.
67 Jacques, p. 656-657.
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A4. Mobilitatea şi promovarea socială

Se ştie astăzi că, dacă averea şi statutul patrimonial sunt ereditare în
familie, condiţia de decurio nu se moştenea automat 68• Calitatea de membru a
elitei locale se cerea cucerită, prin exercitarea de funcţii şi folosirea averii în
interesul public, conform cu ideile societăţii despre ceea ce trebuie să fie un
notabil 69• Favorizarea fiilor de decurioni în această competiţie socială este, chiar
şi în secolul III p.Ch., o stare de fapt, nu de drept 70• Până la sfărşitul Principatului,

ordo decurionum rămâne relativ deschis pentru homines novF1, semn al unei
societăţi încă neanchilozate.
Faptul acesta este confirmat de numărul relativ mare de decurioni r
ară
magistraturi, cunoscuţi peste tot în Occidentul latinofon 72• O altă confirmare
vine de la constatarea, recent formulată, că arareori apar atestări epigrafice ale
membrilor aceleiaşi familii activi în elita socială locală mai mult de două-trei
73
generaţii consecutiv ; această realitate se datorează probabil atât stingerii naturale

a unor familii, cât şi unor forme de mobilitate socială descendentă (evident mai

greu de surprins în izvoarele epigrafice). Ea confirmă, în orice caz, o mobilitate
socială reală în sânul elitelor municipale din secolele 1-lll p.Ch. 138•
Sunt bine atestate însă forme de mobilitate socială ascendentă. Prima o
constituie intrarea în

ordo decurionum - prin magistraturi ori prin simplă

adlectio14• Exercitarea de magistraturi superioare ducea la ocuparea unei alte
poziţii în cadrul consiliului municipal 75, dar ea nu mai era o promovare socială
propriu-zisă 76• Dar anumiţi membri ai ordinului puteau deveni equites Romani,
ceea ce era iarăşi o promovare socială individuală, nu ereditară 77• Doar o

6K

Alfoldy 1 984, p. 109-1 1 0; Jacques, p. 569, 603, 660.
Jacques, p. 694-701.
70 AlfOldy 1 984, p. 1 10; Jacques, p. 602-61 7, 660.
7 1 AlfOldy 1 984, p. 1 27·129; Jacques, p. 570-573, 583, 592-595.
72 Alfoldy 1 984, p. 97; Jacques, p. 478, 4 81 -482.
7 3 Jacques, p. 1 68, 524.
73" Cf. supra, nota 7 1 .
74 Alfoldy 1 9 84, p. 97, 1 09; Jacques, p . 5 7 1 , 572, 622-625, 660.
75 Alfoldy 1 984, p. 1 1 1; Jacques, p. 473-477.
76 Jacques, p. 1 70.
77 Alf
oldy 1 984, p. 1 06-108; Jacques, p. 1 49, 562.
69
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minoritate din aceşti cavaleri provinciali intrau in serviciul statului, exercitând
procuratele şi comenzi militare 78; majoritatea preferau să exercite câteva militiae

equestres ori chiar una singură dintre ele (suficientă pentru a le marca statutul
social superior), iar apoi să rămână acasă, unde ocupau un loc de frunte, ca o
adevărată "elită a elitei"79• În sf'arşit, şi mai puţini membri ai ordinului ecvestru,
şi numai dintre cei cu carieră procuratoriană, puteau spera o promovare în ordinul

senatorial; de regulă, doar urmaşi de-ai lor din generaţia următoare puteau face
acest pas 80 •
Pe bună dreptate, aristocraţiile municipale sunt considerate drept o sursă
importantă de recrutare pentru ordinul ecvestru din epoca Principatului 8 1 •
Participarea elitelor provinciale la constituirea lui ordo equester este însă foarte
diferită 82, iar ponderea cavalerilor proveniţi din acest mediu în administraţia
centrală rămâne redusă 83•
În orice caz, se poate aprecia că nu există o deosebire de esenţă între un
notabil local şi un coleg de-al său devenit

eques Romanus fără carieră

procuratoriană; ei reprezintă doar paliere deosebite ale aceleiaşi lumi, cea a
aristocraţiilor locale 84• Numeroasele înrudiri între asemena familii dovedesc clar
apartenenţa lor la aceeaşi categorie socială 85•
A5. Stratificarea lui "ordo decurionum "

Prin urmare, membrii aristocraţiei municipale nu diferă numai de la oraş
la oraş; în sânul aceleiaşi societăţi chiar, ei sunt foarte diferiţi şi ierarhizaţi.
Decurionatul este în primul rând o poziţie personală printre notabili, iar locul
fiecăruia diferă după avere, prestigiu, relaţii etc.
n AlfOldy 1 984, p. 1 07, 1 08, 1 4 1 ; Jacques, p. 490, 562.
79 Y. Burnand, Domitii Aquenses. Une familie de chevaliers romains de la region d'Aix.en
Provence. Mausolee et domaine, Paris, 1 975, p. 52-53 ; Jacques, p. 1 27- 1 30, 1 52, 1 68; Alfoldy
1 986, p. 246-247. Cf. R. Duncan-Jones, PBSR 35, 1 967, p. 1 52-1 59, 1 62- 1 66. Ve:zi mai recent
E . Ijsewijn, Bulletin de 1 'Institut d 'histoire belge de Rome, Roma . Academia Belgica, 53-54,
1 983· 1 984, p. 4 1 ·63.
xo
Alfoldy 1 984, p. 1 29; Alfoldy 1 986, p. 60.
81
Alfoldy 1 9 84, p. 1 07; Jacques, p. 1 49, 490.
82
Y. Burnand, op. cit., p. 50-5 1 .
83
Ibidem, p . 5 2 (cazul provinciei Narbonensis).
114 Alfoldy 1 9 84, p. 1 07, 1 4 1 ; Jacques, p. 1 1 5, 149, 1 70, 490, 562; Jacques-Scheid, p. 337.
85 Jacques, p . 562.
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Alba ordinis cunoscute până astăzi 86 , ca şi alte numeroase izvoare 87,
dovedesc limpede acest adevăr. În fruntea elitei locale sunt consideraţi, teoretic,
patronii comunităţii; ei sunt decurioni onorifici, care de regulă nu domiciliază în
respectiva aşezare, şi pot aparţine atât ordinului senatorial cât şi celui ecvestru 88•
Dar apar şi numeroşi decurioni localnici împodobiţi cu titluri de patronus al
oraşului lor ori al altei localităţi din apropiere; evident că, rămânând membri ai
aceluiaşi ordo, ei câştigă astfel o preeminenţă marcantă asupra colegilor lor 89 •
Asupra patronatului municipal vom reveni într-un capitol aparte (vezi infra).
Decurionii efectivi sunt şi ei ierarhizaţi, în funcţie de cea mai importantă
magistratură deţinută 90 şi de vechimea în această condiţie 9 1 • Ocuparea unei
magistraturi superioare aduce, prin urmare, pentru titularul ei o ascensiune în
cadrul consiliului, fără a-i putea devansa însă pe predecesorii săi de acelaşi rang.
De o consideraţie inferioară se bucură pedani, care n-au exercitat încă vreo
magistratură. În s:f'arşit, praetextati sunt de fapt prea tineri pentru magistraturi şi
decuriones supra numerarii, admişi la şedinţe de regulă fără dreptul de a lua
cuvântul şi a vota 92•
Dar nu numai poziţia de moment în ierarhia internă a ordinului îi
deosebeşte pe decurioni. Mai intervin şansele diferite şi modalităţile diferite de a
face carieră. Unii se disting prin cariere rapide, alţii rămân pedani ori abia ajung
la vreo magistratură inferioară 93 •
În sfârşit, deşi acest lucru nu afecta direct ordinea oficială a membrilor
unui ordo decurionum , se disting în cadrul lui cei cu relaţii şi onoruri publice în
mai multe oraşe 94 şi cei intraţi în ordinul ecvestru 95 •
Asemenea deosebiri, sesizabile epigrafic, traduc de fapt diferenţieri
pronunţate de avere, relaţii şi clientele. Ultimul aspect îşi află uneori oglindire

86 A. Chastagnol, L'album municipal de Timgâd, Bonn, 1 978; Jacques, p. 494-496.
87 Jacques, p. 457-459, 481 -483, 566-570.
88 Rupprecht, p. 58; Jacques, p. 490-492.
89 Jacques, p. 128-1 30, 1 40, 1 70, 657.
90 Rupprecht, p. 56; Jacques, p. 457-459, 493-500.
9 1 Jacques, p. 463-465, 473-474, 479-480, 483, 487.
92 Rupprecht, p. 58; Jacques, p. 478, 488-489.
93 Jacques, p. 47 1 -472.
94 Cf. supra, nota 67.
95 Cf. supra, notele 43, 77, 79.
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epigrafică în relaţiile de înrudire dintre diferitele familii de notabili 96 şi în prezenţa
de gentilicii similare în pături sociale inferioare (ceea ce poate însemna amploarea
unor relaţii de clientelă) 97•
Se înţelege de la sine că ordinea relativă de importanţă şi dignitas între
diferiţii decuriones se modifica mereu, iar ordo pierdea mereu membri trecuţi
între cavaleri cu procuratele şi câştiga totodată membri noi. De aici nevoia
revizuirii periodice a compoziţiei sale, operaţie efectuată de quinquennales 98 •

A 6. Ornamentarii

Calitatea de membru al lui ordo decurionum, ca şi cea de magistrat,
implica şi nişte semne exterioare ale unei condiţii sociale privilegiate 99• Asemenea
"podoabe" purtau numele de ornamenta decurionalia şi puteau fi conferite,
prin decret al lui ordo decurionum, independent de calitatea efectivă de decurion.
De regulă, erau oferite unor persoane bogate şi influente care nu puteau deveni
decurioni efectivi - mai ales liberţilor bogaţi 100• Acest gest aducea unor asemenea
indivizi prestigiu social şi recunoaşterea apartenenţei lor la pătura privilegiată 
honestiores 101 • Ca şi pentru decurionatul efectiv, pentru ornamenta se plătea o
contribuţie consiliului municipal şi se aştepta din partea beneficiarului un
comportament evergetic 102•
Existau ornamenta de un rang mai înalt, corespunzătoare diferitelor
magistraturi 103 • Desigur, ele confereau prestigiu sporit, dar nu şi prerogativele
efective ale magistraturii respective 1 04•
Când se întâlnesc ornamenta de aceste feluri în inscripţii, putem fi siguri
că e vorba de persoane care nu putea fi notabili efectivi, din motive sociale - nu
96 Jacques, p. 508-5 14.
97 Jacques, p. 481 -482; Alfoldy 1 986, p. 244.
98 Jacques-Scheid, p. 264.
99 E. Komemann, RE XVI, 1 { 1 922), 622; St. Borzsăk, RE XVIII, 1 ( 1 939), 1 1 10-1 1 12, 1 120-

1 1 2 1 ; Rupprecht, p. 60.
1 00 Alfoldy 1 984, p. 1 1 3 .
101 Jacques-Scheid, p. 306.
102 AlfOldy 1 984, p. 1 1 3 .
1 03 Cf. supra, nota 99.
1 04 Ibidem.
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materiale. Ornamentarii fac parte din categoriile privilegiate, dar sunt o elită
socială "de categoria a doua", nu adevăraţi aristocraţi - în sensul roman al noţiunii.

B. Atestările din Dacia
BJ. Probleme de metodă

Pentru studierea elitelor locale din Dacia romană dispunem de o
infonnaţie epigrafică relativ bogată, în orice caz mai abundentă decât din
majoritatea provinciilor învecinate 1 05 • Totuşi, de fapt documentaţia noastră
rămâne la nivelul unor eşantioane disparate, care abia schiţează o imagine a
păturii sociale superioare din societatea provincială 1 0(,.
Primul pas al demersului nostru 1-a constituit, fireşte, adunarea întregului
material epigrafic disponibil şi datarea lui atât cât este posibil. Datele oferite de
inscripţii au fost grupate în tabelele XIX XXVI. De regulă, un tabel adună
informaţia referitoare la un oraş; doar tabelul XXI grupează puţinele date
disponibile pentru câteva aşezări foarte slab documentate 107• Cât despre Apulum,
unde au existat paralel trei comunităţi de cetăţeni romani 1 08 , am preferat gruparea
materialului intr-un singur tabel (al XXIII�lea), tocmai pentru a evidenţia mai
bine natura relaţiilor dintre aceste comunităţi vecine (vezi infra); de aceea, acest
tabel cuprinde o rubrică în plus, cea care precizează despre care anume dintre
aşezările apulense e vorba.
Ca şi în celelalte secvenţe ale cercetării noastre, materialul va fi prezentat
şi analizat pe aşezări, în ordine geografică - de la sud la nord; dar abundenta
documentaţiei este atât de inegală, încât această ordine nu poate fi riguros
respectată - oraşele mai bine cunoscute, Sarmizegetusa şi aşezările de laApuluin,
vor fi discutate separat, abia la urmă.
�

Mrozewicz 1 989, p. 1 36. Între provinciile de pe limesul european, Dacia pare a fi cea mai
bine documentată epigrafic.
106
AlfOldy 1 984, p. 1 1 0.
107
Este vorba de Ampelum, Diema şi Tibiscum.
108
Al. Diaconescu, 1. Piso, PolEdil, p. 67-73, 78 (fig. 3)
105
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Un număr important de membri ai elitei municipale daco-romane poartă
gentilicii identice. Nu trebuie să uităm însă de marea răspândire pe care o au în
provincii gentiliciile imperiale. Din acest motiv, pe purtătorii de aceleaşinomina
(chiar cu praenomina identice) nu i-am socotit rude, decât atunci când apar şi
alte indicaţii în acest sens, mai precise.
Nu am adâncit cercetarea onomasticii elitei municipale; ea ar reclama o
lucrare aparte 108". Pentru scopul pe care ni l-am propus acum este suficient a se
deo8ebi numele de origine romană de celelalte şi a se indicaposibila lor provenienţă
- cu specificarea că, în secolele 11-111 p.Ch., originea numelui nu mai defmeşte, ea
singură, apartenenţa etnică a persoanei 1 08b . Iar între numele romane se disting cele
cu gentilicia imperiale noi, de la cucerirea Daciei încoace, cele ce - pentru cazul
nostru - pot desemna pe "noii cetăţeni". Asemenea nomina trebuiesc avute în
vedere în contextul cultural şi în momentul cronologic în care sunt atestate.
Se impune o altă constatare: informaţia despre elita socială disponibilă
astăzi se referă aproape exclusiv la aşezările de statut urban. Pentru celelealte
aglomeraţii din Dacia romană dispunem doar de câteva nume de deţinători ai
magistraturilor locale (magistri de la Micia şi Potaissa); singurul lucru pe care îl
putem constata este calitatea bună a romanităţii acestei elite premunicipale 109.
Mai rămân canabele de la Apulum, dar datele referitoare la acestea capătă o
importanţă sporită în relaţie cu ştirile despre cele două aşezări urbane vecine
(vezi infra).
I ORa

Problemă tratată până acum în repetate rânduri, niciodată exhaustiv (A. Kerenyi, Die
Personennamen von Dazien, Budapest, 1 94 1 ; 1. 1. Russu, AISC 4, 1 94 1 - 1 943, p. 1 86 sq.;
idem, AJSC 5, 1 944- 1 948, p. 282 sq.; idem, ActaMN 4, 1 967, p. 85 sq.; idem, ActaMN 6,
1 969, p. 1 67 sq.; idem, în L'onomastique latine. Colloques intemationaux du CNR S, Paris,
1 977, p. 353 sq.; A. Paki, SCIVA 39, 1 988, 4, p. 355 sq.; idem, SCIVA 4 1 , 1 990, 2, p. 49 sq.;
.Piso 1 99 1 , p. 3 1 5 sq.). O cercetare amplă asupra onomasticii romane din Dacia pregăteşte
colega Adela Paki.
IORb
J. J. Wilkes,ANRW II/6, 1 977, p. 756-757; M. Le Glay, în L'onomasique latine. Colloques
intemationaux du CN R S, Paris, 1 977, p. 276; H.-G. Pflaum, în L'onomastique latine. Colloques
intemationaux du CN RS, Paris, 1 977, p. 320; A. Paki, SCIVA 39, 1 988, 4, p. 357.
109
Ei se exprimă constant în latină. Numele de la Potaissa sunt romane (M. Bărbulescu, A.
Cătinaş, PolEdil, p. 50-5 1 ) . Pentru Micia, vezi inscripţiile R 25 1 -253, 255, 258, 259, 262,
264, 265. Genitliciile de magistri pagi cunoscuţi sunt toate romane: majoritatea o constituie
gentiliciile imperiale din secolul II, dar apar şi nume vechi italice (Antonius,Atilius, Claudius,
Domitius, Lucilius); un singur cognomen grec, N icomaedes (R 265), nu schimbă starea de
fapt. Vezi capitolul II, tabelul XV.
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Pentru oraşele cunoscute, am socotit ca membri ai categoriei notabililor
pe toţi cei atestaţi ca decurio ori ca magistrat. Persoanele evident bogate, dar
fără asemenea titluri, au fost deliberat excluse. Tot aşa au fost înlăturaţi şi diferiţii
ornamentarii; nu am considerat în elita locală nici diferiţi membri ai aristocraţiilor
municipale activi numai în alte oraşe din afara provinciei. Aceste categorii vor fi
tratate separat. Abia mai trebuie spus că, evident, nu intră în categoria cercetată
diferiţi funcţionari imperiali, aflaţi în Dacia din motive de serviciu 1 1 0 •
B2. Notabilii din Dacia

B2. 1. Romula
Informaţia este foarte săracă; abia cinci nume de notabili, dintre care unul
problematic, plus doi notabili anonimi (vezi tabelul XIX). Majoritatea atestărilor
cunoscute (cam cinci din şapte) datează din vremea Severilor. Aşa că nu ştim
aproape nimic despre compoziţia şi evoluţia aristocraţiei romulense. Un decurion
(nr. 1) are un frate veteran; faptul că cei doi fraţi sunt omonimi poate sugera o
obârşie umilă şi un nivel redus de cultură, apropiat de cel cazon obişnuit 1 1 1 •
Puţinele nume ajunse până la noi sunt, toate, de factură romană. Observăm
însă că se cunosc doar patru gentilicii (nr. 1, 3 , 6, 7), şi că toate sunt imperiale, ale
unor cetăţeni de dată relativ recentă: un Ulpius şi trei Aelii. Desigur, între accesul
familiei la cetăţenie şi activitatea respectivilor notabili se interpun trei sferturi de
2
veac, dacă nu şi mai mult 1 1 - deci, mai multe generaţii. Totuşi, s-ar părea că elita
municipală locală se compune cu precădere din cetăţeni noi, descendenţii unor
familii ce au primit dreptul de cetate romană abia după cucerirea Daciei. Dacă
descoperirile viitoare vor confirma această impresie, atunci vom putea vorbi de un
corp cetăţenesc de extracţie mai modestă, compus probabil din descendenţi de
veterani auxiliari şi colonişti individuali. Aspect care s-ar potrivi cu înfăţişarea mai
modestă a oraşului în secolul II şi cu o stare materială mai puţin strălucită 1 13 •

1 1 0 Considerarea lor în populaţia şi elita socială a provinciei (cum face N . Branga, Italicii şi
veteranii în Dacia romană, Timişoara, 1 980, p. 22- 1 35) este principial greşită.
1 1 1 M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1 984, p. 1 65 .
1 1 2 Familiile de Ulpii şi Aelii trebuie să fi primit cetăţenia în prima jumătate a secolului II p.
Ch.; or, inscripţiile disponibile datează cel mai devreme de pe la sf'arşitul acestui veac.
1 13
În a douajumătate a secolului II are nevoie de un curator (R 498). Cf. supra, capitolul 1, B l .d.
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B2.2. Drobeta

Lista membrilor aristocraţiei locale este simţitor mai lungă (13 persoane,
dintre care un anonim) - vezi tabelul XX. Gruparea cronologică este ceva mai
echilibrată (câte şase atestări sigure atât pentru secolul II cât şi pentru cel următor,
plus o piesă nedatabilă). Aspectul onomastic este şi mai semnificativ: toate
numele sunt de factură romană, câteva chiar de veche rezonanţă italică (nr. 1-3);
numai în trei cazuri (nr. 8 - 1 0) întâlnim gentilicii noi, din perioada posterioară
cuceririi Dac iei. Acestea din urmă merită o atenţie specială.
Primul, P. Aelius Strenuus (R 299), nu rezidează la Drobeta; probabil că
este un aristocrat din Sarmizegetusa 1 1 4 care exercită demnităţi şi laApulum 1 1 5 ,
şi foarte probabil se înrudeşte cu o puternică familie de Publii Aelii din Colon(g.. ·
Aurelia 1 1 6 • Al doilea este un altAelius, dar cu prenumele Titus (R 1 7); ca şi tată[
său, descinde dintr-o familie încetăţenită sub Antoninus Pius. Acest demnitar
este de origine greacă şi pare a proveni tot din alt oraş, Sarmizegetusa ori poate
Apulum 1 1 7 • Ambii aceşti Aelii sunt membri ai ordinului ecvestru şi apar ca
aristocraţi la mai multe generaţii după încetăţenirea familiei 1 1 8 • Doar al treilea,
Aurelius Longinianus (R 503), pare localnic 1 1 9 şi se manifestă la o dată mai
apropiată de primirea cetăţeniei. În ansamblu, se poate spune că recrutarea
corpului cetăţenesc şi a elitei sale pare a se fi făcut din medii mai elevate, din
cetăţeni romani de vechime mai mare şi statut superior - posibil din familii de
vechi cetăţeni, veterani ai legiunilor 1 20 • Acest detaliu, ca şi numărul mai mare de
atestări epigrafice, confirmă impresia de comunitate mai prosperă şi mai bine
structurată decât Romula.
Desigur că municipiul Drobeta a avut la bază o aşezare mai importantă
şi mai bine populată de colonişti cetăţeni decât oraşul de pe Olt 12 1 •
1 14

Este duumvir al coloniei, deci va fi rezidat de preferinţă acolo.
Deţine auguratul, dar şi patronatul a trei colegii profesionale.
116
Asupra acesteia, vezi H. Daicoviciu, 1. Piso, EpigrTrav, p. 77-78.
117
Tatăl său se numeşte T. Aelius Zeuxis, iar filiaţia este indicată cu numele integral al
părintelui; este înscris în tribut Papiria (1. Piso, Apulum 19, 1 9 8 1 , p. 125- 1 26).
118
Ambele inscripţii se pot data în prima jumătate a secolului III p.Ch.
119
Cel puţin un membru al familiei sale poartă un nume traco-dacic.
12°
Cea mai disponibilă formă de colonişti cetăţeni romani într-o nouă provincie.
12 1
Despre importanţa aşezării încă din momentul cuceririi vezi Davidescu, p. 42, 44, 54, 7077, 96-98, 23 1 -232.
1 15
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·

Inscripţiile păstrate au consemnat doar o evergesie (o construcţie pub
lică impozantă - R 507) 1 22• Numărul cavalerilor în elita locală pare mare (3 din
1 3 , deci 23%), dar de fapt seria epigrafică este prea mică pentru a putea trage
asemenea concluzii. Remarcăm că toţi cei trei equites Romani apar în prima
jumătate a secolului III p. Ch. 123 ; doi dintre ei (nr. 7 şi 8) cu siguranţă nu sunt
localnici 124, iar al treilea (nr. 9), deşi domiciliază permanent la Drobeta, provine
din altă aşezare şi pare a fi un notabil de primă generaţie 1 25 •
Numărul redus de atestări epigrafice nu îngăduie urmărirea unor familii
de notabili 126 • Într-un singur caz există o rudenie certă: cei doi Caii Iulii, unchi şi
nepot 1 27 , activi cândva în secolul II (nr. 4 şi 5 în tabel; R 5 07).
B2. 3. Dierna

Nu cunoaştem decât trei nume de notabili locali (vezi tabelul XXI). Unul
din ei (nr. 3) cu siguranţă nu era localnic; prezenţa lui la Diema este ocazională
şi ne putem întreba dacă a figurat sau nu ca membru efectiv în ordo decurionum
128 • Dintre ceilalţi doi, unul (nr. 2) este probabil de origine illyră 1 29 ; dar în epoca
sa acest lucru nu mai înseamnă decât o amintire de familie 130 •
122

C. C. Petolescu, Apulum 2 1 , 1 983, p. 76-79.

123 Rangul Drobetei este menţionat mereu drept colonia. Inscripţii sigur datate după 235-240 p.

Ch. sunt rare în oraşele Daciei (vezi infra). In plus, inscripţia lui L. Iulius Bassinus (R 353)
cuprinde numele legiunii IV Flavia fără nici un epitet imperial (Benea 1 983, p. 1 62 şi nota 120).
124
L. Iulius Bassinus este decurion şijlamen în mai multe aşezări, dar exercită o magistratură
(duumvir) numai la Napoca. Pentru P. Aelius Strenuus, cf. supra, notele 1 14-1 1 5 .
125
Cf. supra, nota 1 1 7.
126
O înrudire între L. Iulius Bassus (nr. 6) şi L. lulius Bassinus (nr. 7) este foarte problematică.
127
Această relaţie este mai verosimilă decât cea de bunic - nepot. Nu apare menţionat tatăl lui
Naesius Sabinus; apoi, acesta este jlamen, deci nu e chiar foarte tânăr, în timp ce ruda sa a
deţinut duumviratul de două ori. Pentru o relaţie bunic - nepot, decalajul de dignitas între ei
trebuia să fi fost mai mare.
m În alba ordinis cunoscute şi în textele inscripţiilor nu apar niciodată foştii preoţi ca o
categorie aparte.
129
P. Aelius Ariortus (nr. 2) are un cognomen grecesc, dar unul·din fiii săi poartă numele illyr
Audarus (IDR IIV1 , p. 1 40). Dacă primul poate exprima influenţa culturală grecească, cel de
al doilea greu putea pătrunde în familie fără o obârşie illyră efectivă (1. 1. Russu, Illirii,
Bucureşti, 1 969, p. 33, 50, 1 1 4, 1 1 7) .
1 30 Inscripţia datează din secolul III, dar familia are cetăţenia încă din anii împăratului Hadrian.
Pentru permanenta unor nume tradiţionale în familii, cf. l. 1. Russu, Elementele traco-getice în
Imperiul Roman şi în Byzantium (veacurile III-VII), Bucureşti, 1 976, p. 44, 5 8-60, 1 03 .
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B2. 4.

Tibiscum

Documentaţia este foarte săracă (vezi tabelul XXI). Putem cunoaşte doar
trei notabili cerţi şi unul probabil - anonim (nr. 8) 1 3 1 • Din cei trei cu numele păstrate,
doi poartă gentilicii imperiale recente - dar numai Aurelius Faustus (veteran din
secolul ill) ar putea fi cetăţean abia de la Constitutia Antoniniana 13 2 • Celălalt,
pontifulAelius Habibis (nr. 5), provine dintr-o familie de palmyreni ce au primit
cetaţenia în anii lui Hadrianus 133; în secolul m, personajul prezintă încă o conştiinţă
. vie a originii sale şi legături strânse cu comunitatea palmyreană 1 3\ ceea ce nu
contrazice statutul de bun cetăţean roman 135•
Judecând după materialul păstrat, s-ar zice că elita municipală de la
Tibiscum se recrutează în mare măsură din veterani şi orientali legaţi de castrul
din vecinătate. Lucrul este cât se poate de firesc. La un fost pagus al
Sarmizegetusei nu pot lipsi însă familii de obârşie ulpiană ori cu legături în acest
mediu; este probabil cazul celor de la numerele 7 13 6 şi 8 137 din tabelul menţionat.
B2.5.

Ampelum

Tot în tabelul XXI apare şi singurul decurion cunoscut la Ampelum. El
este un Publius Aelius (nr. 1 ), deci dintr-o familie de cetăţeni de mai multe
generaţii. Este posibilă, dar nu obligatorie, înrudirea lui cu vreuna din familiile

1 3 1 R 4 1 , 41a, 46, 1 66.
1 32 Nu are praenomen, iar soţia poartă nomen gentile Septimia; totul ne indică secolul III p.
Ch., chiar mult după domnia lui Septimius Severus.
1 33 Numeroşi Publii Aelii printre palmyrenii din Dacia, în toate localităţile. Ei trebuie să fie
urmaşii ostaşilor din trupele de Palmyreni Sagittarii, înzestraţi cu cetăţenia romană de
împăratul Hadrianus (1. 1. Russu, ActaMN 6, 1 969, p. 1 73 ; idem, IDR 1, p. 84). Din cele 7 1
persoane d e obârşie palmyreană, cunoscute în Dacia intracarpatică la 1 968, 1.3 purtau nomen
Aelius (1. 1. Russu, ActaMN 6, 1 969, p. 1 76- 1 79).
134 Ibidem, p. 1 73- 1 7 5 .
1 35 Cf. 1. 1. Russu, Elementele traco-getice în Imperiul Roman ş i în Byzantium (veacurile III
VII), Bucureşti, 1 976, p. 33-34, 46, 1 0 1 - 1 04, 1 57; infra, nota 220.
1 36 Este un Iulius (R 41); acelaşi nomen apare şi la Sarmizegetusa (R 29, 57, 1 29, 1 68, 220,
246, 308, 309, 323, 347, 361).
1 37 R 1 66. Demnitarul anonim este sacerdos provinciae şi notabil la Porolissum. Greu de
crezut că n-ar mai fi deţinut demnităţi şi în alte oraşe, în primul rând la U lpia Traiana
Sarniizegetusa.
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de Publi Aelii din apropiere; îndeosebi în ColoniaApulensis o asemenea familie
joacă rol marcant printre notabilii locali 138 (vezi infra).
Alte atestări ale unor aristocraţi localnici sunt foarte improbabile şi nu le
putem lua în considerare139•
B2. 6. Potaissa

Putem identifica 1 4 membri ai elitei municipale de la Potaissa (vezi tabelul
XXIV), dintre care trei anonimi (nr. 6, 8, 10); un al patrulea anonim (nr. 1 5 din
tabel) nu este sigur că ar fi fost aristocrat localnic. El putea să fi domiciliat de fapt
altundeva, prezenţa lui la Potaissa fiind doar întâmplătoare şi legată de calitatea de
veteran al legiunii a V-a Macedonica 140 (vezi mai jos). Din cele 1 4 atestări 141 , opt
(nr. 1 -8) se referă cu siguranţă la perioada municipală şi numai patru (nr. 9, 1 0, 12,
1 3) pot fi atribuite coloniei 142 ; constatarea făcută pentru magistraturi - şi anume că
scurta perioadă municipală este mult mai bine reflectată în izvoare - rămâne valabilă
Nu avem nici un fel de date concrete despre averea ori situaţia socială a
decurionilor din Potaissa. Între ei se singularizează doar C. Antonius Agrippinus,
cavaler a militiis şi decurion la Napoca; el provine dintr-o familie aristocratică
din Apulum, iar urmaşii săi vor reveni acolo (R 304 - nr. 3 în tabel) 143• Este
1 38

H . Daicoviciu, I. Piso, op. cit., p. 76-78.
R 376, 3 78, 3 87. Vezi capitolul 1, B8.d.
140 Inscripţia în discuţie, R 427a, cuprinde o listă de foşti militari, care fac împreună o dedicaţie

139

unei divinităţi. Desigur, ceea ce îi uneşte este calitatea de veterani ai aceleiaşi unităţi militare,
care nu poate fi decât legio V Macedonica. Anonimul care apare în frunte ca sacerdotalis
Daciae se află între ei, desigur, tot ca fost camarad de arme, foarte probabil de un grad mai înalt.

14 1 R 304, 429, 430-434, 437, 438, 444, 445, 473, 5 0 1 .
142 Datarea piesei R 434 nu ridică probleme; pentru R 444 vezi comentariul nostru în textul
acestui capitol. Doar R 473 este mai discutabilă; o considerăm aparţinând Potaissei din

pricina locului de descoperire.
143 În R 304 apare decurionul apulens C. Antonius Valentinus, deja decedat, alături de fiul său C.
Antonius Agrippinus (cavaler a militiis, decurion la Napoca şi în municipiul Potaissa) şi de nepoţii
să� fiii lui Agrippinus, ambii decurioni la Apulum. Dacă poziţia bunicului şi a celor doi nepoţi nu
reprezintă nici o surpriză, calitatea lui Agrippinus (cavaler cu tres militiae, decurion în alte două
oraŞe, dar absent laApulurn) pune probleme. O posibilă explicaţie ar fi faptul că, fiii săi ajungând la
maturitate (poate încă pe când bunicul trăia), acesta i-a lăsat pe ei să suporte munera legate de
proprietăţile şi poziţia familiei laApulurn; el însuşi păstrează alte două decurionate, oricum oneroase,
probabil pentru proprietăţile deţinute în teritoriile celorlalte două oraşe. Inscripţia ar dovedi aşadar
nu destrămarea familiei, ci o "ieşire din indiviziune" pentru a permite afirmarea mai multor membri
ai e� evitând însă "multipla impunere" - adică suportarea de munera diferite de către acelaşi individ.
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singurul cavaler cunoscut în elita potaissensă şi singurul decurion căruia îi putem
urmări familia pe mai multe generaţii. Cât despre P. Aelius Maximianus (nr. 9),
augur al coloniei (R 473), el nu poate fi în nici un caz identic cu un omonim
semnalat la Sarmizegetusa (R 273, 426); intervalul de timp este prea mare144•
Nici măcar vreo înrudire a lor nu este probabilă, un asemenea nume fiind foarte
frecvent şi atipic.
Numele decurionilor şi magistraţilor de la Potaissa sunt şi ele de bună
factură romană. Trei par a indica cetăţeni de dată recentă, după Constitutia
Antoniniana (nr. 11 - 1 3). Dintre celelalte opt, patru (nr. 1 , 2, 4, 9) comportă
gentilicii imperiale din prima parte a secolului II. Deducem că şi la Potaissa
trebuie să fi avut rol relativ mare peregrinii încetăţeniţi de curând, după cucerirea
Daciei; dar, la data înfiinţării oraşului, cetăţenia lor data de circa trei generaţii.
Proporţia vizibilă azi pare a indica preponderenta coloniştilor civili şi a urmaşilor
coloniştilor din prima parte a secolului II în elita locală, faţă de noii cetăţeni din
epoca existenţei oraşului.
B2. 7. Napoca

Din acest oraş se cunosc 29 de membri diferiţi ai aristocraţiei municipale
(dintre care trei anonimi - vezi tabelul XXV). Aşa că, din punctul de vedere al
cercetării noastre, Napoca este simţitor mai bine cunoscută decât majoritatea
oraşelor daco-romane.
Gruparea cronologică a izvoarelor este semnificativă. Din perioada mu
nicipală cunoaştem doar cinci persoane (dintre care un anonim, nr. 5) 145• Deci,
elita socială a perioadei municipale este foarte slab cunoscută. Din perioada colo
nială datează cel puţin 1 9 nume păstrate (nr. 6, 9-26) 146• Această remarcabilă
1 44 Omonimul său de la Sannizegetusa este activ în jurul anilor 1 60 p. Ch.; în acest timp,
N apoca e doar municipium, iar Potaissa nu are încă statut urban. O inscripţie a notabilului din
Sannizegetusa în apropierea acestor localităţi din Dacia Porolissensis este puţin probabilă (R
481 nu seveşte drept contraargument, odată ce aici e vorba de un conductorpascui et salinarum
prezent la o salină printr-un actor al său).
145 Chiar şi pe T. Flavius Longinus (R 3 3 1 ) îl socotim cu domiciliul stabil aici, deoarece a fost
decurion în ala Il Pannoniorum de la Gherla, iar inscripţia lui de la Apulum se leagă de
sanctuarul Cybelei, deci poate fi doar ocazională.
1 46 Aşa cum am arătat mai sus (cf. nota 1 1 0), cei doi funcţionari imperiali de la nr. 7 şi 8 (R 450)
nu pot fi socotiţi membri ai aristocraţiei locale. Vezi infra.
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înmulţire a documentaţiei epigrafice asupra elitei municipale 147 pare să ilustreze
un proces real de ascensiune şi bunăstare a acesteia în perioada colonială. Dar, de
fapt, doar a douajumătate a secolului II şi prima treime a celui următor sunt ilustrate
prin documente sigure; o singură inscripţie a unui notabil local (R 454, nr. 1 7 din
tabel) poate fi si�r datată după 240 p. Ch. Repartizarea în timp a inscripţiilor
notabililor corespunde cu concentrarea altor izvoare 1 48 şi subliniază atât marea
dezvoltare de la începutul secolului III cât şi criza care i-a urmat.
Menţionăm că doi decuriones (R 450) constituie o prezenţă insolită (nr.
7 şi 8): unul esteAelius Constans, procuratorul financiar al Daci ei Porolissensis
149; celălalt este un prefect al alei Siliana, cantonată în apropiere 1 50, care va face
o remarcabilă carieră ecvestră 1 5 1 • Ambii sunt străini de oraş, aflaţi aici doar
temporar din raţiuni de serviciu 1 52• De obicei, asemenea personaje din
administraţia imperială nu intră în vreun ordo municipal, ci primesc demnitatea
mai înaltă de patronus 153 • Cazul de la N apoca este ciudat şi probabil dovedeşte
preţuirea deosebită ce se acorda pe plan local calităţii de decurio coloniae 
odată ce ea a fost considerată potrivită pentru a-i cinsti pe doi înalţi funcţionari
de rang ecvestru. În orice caz, decurionatul celor doi este pur onorific 1 54 şi nu-i
socotim pe titularii lui printre membrii elitei sociale locale.

147 Raportul ar fi de 20,83% faţă de 79, 16%. Dar un coeficient de notabili atestaţi pe an
(ţinând seama de durata de existenţă a municipiului, respectiv coloniei) ar fi în primul caz de
circa O, 12 şi în al doilea de O, 17; mai corect, O, 12 respectiv 0,2 1 , deoarece atestările păstrate
sunt anterioare mij locului veacului III p. Ch. Creşterea este, în orice caz, sesizabilă.
14R Numărul inscripţiilor, în general, scade mult după anii 240-250 p. Ch. Seriile monetare din
aşezările studiate şi seriile de piese databile (fibule, descoperiri metalice mărunte, obiecte de
artă etc.) dovedesc aceeaşi evoluţie. Cf. R. Ardevan, Eos 79, 1 99 1 , p. 231
37-42, 233-234; S.
Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, ActaMP 1 6, 1 992, p. 325-326.
149 H. Daicoviciu, IC, p. 3 1 şi ANRW II/6, 1 977, p. 926-927.
150 D. Isac, ActaMN 1 6, 1 979, p. 53-67.
151 Devijver I, p. 270-27 1 , m. 9 1 .
1 52
Este posibil ca ambii, procuratorul şi prefectul alei, să fi funcţionat concomitent şi să fi fost
recompensaţi cu decurionatul onorific la date apropiate.
153 Harmand, p. 285-295; W. Eck, Chiron 9, 1 979, p. 489 sq.
154 Este exclus ca ei să fi asistat cu regularitate la şedinţele consiliului municipal. În plus,
inscripţia pare a fi pusă la o dată când ei părăsiseră Dacia.
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Ponderea veteranilor în ordo este minoră (deşi mai mare ca în alte oraşe):
unul în perioada municipală (nr. 2) şi cinci în cea colonială (nr. 9, 1 0, 1 4, 20, 23)
155• Un al şaptelea notabil, edil în 239 p. Ch. (R 480 nr. 1 6) este de fapt un
militar activ inclus în ordo 156• Este evident că nici chiar la Napoca factorul militar
nu joacă direct un rol esenţial în constituirea elitei municipale 1 57•
Nici proporţia cavalerilor nu este mare. Ei lipsesc printre notabilii perioadei
municipale. În vremea coloniei, dacă îi excludem pe cei doi funcţionari imperiali
arr1intiţi mai sus, rămân doar doi notabili intraţi în ordinul ecvestru (nr. 1 3 şi 1 5 din
tabel), ambii de la începutul secolului III şi ambii a militiis. Primul, C. Antonius
Agrippinus (R 304), provine dintr-o familie apulensă; deţine decurionatul şi la
Potaissa 1 58• Cel de-al doilea, P. Aelius Maximus, este proprietarul unei vi/la rustica
în apropiere de Napoca, iar în oraş exercită mai multe honores; este, evident, un
localnic 159• Aşa că promovarea unui notabil napocens în ordinul ecvestru pare a fi
constituit un fapt excepţional, chiar şi în secolul al III-lea.
Onomastica aristocraţilor de la Napoca este romană. Un singur decurion
din secolul III, Aelius Thema(rsa?), poartă un cognomen palmyrean (R 492 - nr.
25); desigur că descinde din numerosul grup de palmyreni din Porolissum care
au primit cetăţenia de la Hadrian 1 60 , dar şi-au păstrat vie conştiinţa propriei
individualităţi până în secolul III 1 6 1 • Un alt decurion din vremea coloniei, P.
Aelius Dacianus (nr. 1 8 R 464), pare a fi de obârşie autohtonă, dacică 1 62 •
Prezenţa acestuia din urmă se poate corela cu existenţa unor militari din Napoca
în legiunea III Augusta de la Lambaesis (Numidia), între care unii poartă cogno
mina traco-dace 1 63 ; faptul a fost explicat prin încetăţenirea unor elemente din
elita indigenă în vremea lui Hadrian, probabil odată cu întemeiera municipiului
Napoca 1 64• Până acum, afară de militarii de la Lambaesis, P. Aelius Dacianus
-

-



155 Faţă de alte oraşe ale Daciei, proporţia lor este mare (vezi infra, nota 1 57).
156 J. Nelis-Clement, în M. Pierart, O. Curty (ed.), Historia testis. Melanges d ' epigraphie,
d'histoire ancienne et de philologie offerts a T. Zawadzk:i, Fribourg, 1 989, p. 1 42- 1 43 , m. 3 .
1 57 R. Ardevan, Eos 7 7 , 1 9 89, p . 8 5 , 87. Vezi tabelul XXV.
1 58 Vezi supra, nota 1 43 .
1 59 I. Piso, Potaissa 2 , 1 980, p. 1 25 - 1 27.
16°
Cf. supra, nota 1 33 .
161 Cf. supra, nota 1 34.
162
C . C. Petolescu, Thraco-Dacica 13, 1 992, 1 -2, p. 1 22- 1 23 .
163 Ibidem, p. 1 22; 1. 1. Russu, Daco-geţii în Imperiul Roman, Bucureşti, 1 980, p. 38.
1 64
Ibidem.
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este singurul membru al elitei locale ce pare a fi de origine autohtonă. Este
foarte probabil că elemente din aristocraţia dacică au putut intra în corpul de
cetăţeni al noului municipiu, dar ponderea lor va fi rămas redusă (vezi supra,
capitolul despre politica municipală). Ceilalţi PubliiAelii de la Napoca puteau
descinde din alte grupuri peregrine dăruite cu cetăţenia, ori chiar dintre veteranii
unor auxilii. Nimic nu ne indică nici măcar o înrudire a lor.
De fapt, nu putem urmări în izvoare familii de notabili de la Napoca 165 •
Gentiliciile atestate sunt în general comune, incapabile de a dovedi înrudiri în
lipsa altor indicaţii 166• Cât despre nomina imperiale de după cucerirea Daciei,
există o singură atestare în vremea municipiului (nr. 1 - R 466) şi 1 1 din perioada
colonială (nr. 6, 1 1 , 12, 1 4, 1 5 , 1 8, 1 9, 22-25 din tabel); între acestea din urmă,
Aelius apare de nouă ori, deci predomină net. S-ar zice că gentiliciile imperiale,
îndeosebi Aelius, au o pondere decisivă; dar trebuie observat că majoritatea
atestărilor apar în epoca coloniei şi mai ales în secolul III, deci atunci când
purtătorii lor erau cetăţeni romani de mai multe generaţii. Prezenţa lor dovedeşte,
totuşi, numărul mare de noi cetăţeni la constituirea municipiului. Dar intrarea
acestora în elita locală s-a produs mai târziu şi treptat. Este sigur că aristocraţia
municipală a numărat de timpuriu şi familii de mai veche descendenţă romană,
cum ne arată unele nume (Numerius - nr. 4; Laelius - nr. 1 7; Antonius - nr. 1 3 ,
2 6 ; Valerius - nr. 1 6, 20, 2 1 ) ori câtevagentilicia imperiale din secolul 1 (!ulii şi
Flavii).
În consecinţă, opinăm că aristocraţia locală s-a format doar parţial şi
treptat din persoane ce au primit cetăţenia de la împăratul întemeietor (între care
şi unii băştinaşi), şi mai ales din elemente ale unor grupuri de cetăţeni romani
mai vechi, aşezaţi împreună în noul oraş; onomastica notabililor, pe care noi o
cunoaştem în ceva mai mare măsură abia în secolul Ill, nu este decât consecinţa
acestei compoziţii iniţiale. Este posibil ca modificările ulterioare să nu fi fost
prea mari (nu apargentilicia imperiale mai târzii, cu excepţia unui singurAurelius
- nr. 1 1 ; acesta provine sigur din altă localitate).

1 65

În R 464 şi 466 este vorba de copii ai unor notabili locali, morţi însă foarte tineri .
Cei treiAelii din R 5 1 1 (nr. 20-22) par a fi fraţi, dar raportul lor cu alte generaţii este neclar.
Cei doi Titi Flavii din R 450 ar putea fi fraţi (textul n-o spune), dar nu le cunoaştem
descendenţa, iar o înrudire cu T. Flavius Longinus (R 33 1 ) nu e dovedită prin nimic.
166
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B2.8. Porolissum

Informaţia noastră se reduce la 13 persoane dintre notabilii municipiului,
dintre care unul anonim (nr. 3); cel cuprins la nr. 1 4 nu este deloc sigur că a fost
membru al acestei pături sociale 167 şi, în orice caz, nu avea domiciliul la
Porolissum (R 1 66). Datele disponibile au fost cuprinse în tabelul XXN.
Printre persoanele atestate nu apare nici un membru al ordinului ecvestru
şi nici un cumulard de demnităţi municipale în mai multe oraşe 168• Veteranii sunt
şi ei puţini, doar doi (nr. 1 O, 1 3); numele lor îi arată cetăţeni de dată mai veche 1 69•
Nu se poate reconstitui nici o familie de notabili 1 70• Mai menţionăm gruparea
cronologică normală a izvoarelor: toate piesele sunt din prima parte a secolului ill ,
nici una nu poate fi datată cu siguranţă după 240 p. Ch.
Onomastica este şi ea edificatoare. Din 12 persoane cu numele cunoscut,
opt poartă gentilicii imperiale relativ recente (patruAelii şi patruAurelii nr. 2,
4-6, respectiv 1 , 7 9) Este un indiciu în sensul că o pondere însemnată din elita
locală descinde din familii de noi cetăţeni, unii (Aurelii) chiar de la o dată ulterioară
întemeierii municipiului. Este un aspect de civilizaţie ce corespunde perfect cu
ascensiunea mai târzie a localităţii la statut municipal, precum şi cu specificul
militar şi comercial al acesteia - deci cu o societate relativ cosmopolită şi de o
romanitate mai pronunţat provincială.
Opinia aceasta este întărită şi de aspectul etnic al păturii sociale superioare.
Toţi cei patru purtători ai gentiliciului Aurelius au o origine orientală vizibilă 1 7 1 ,
dar se exprimă constant în latină 1 72 • Doi Aelii (nr. 2 şi 4) sunt cu siguranţă
-

-

.

167

Ar putea fi un notabil important al altei aşezări, doar patronus al oraşelor Porolissum şi Tibiscum.
Pentru nr. 14 cf. supra, nota 167.
169
Nr. 1 3 (un Valerius) putea să fi descins dintr-o familie ce primise altfel cetăţenia romană, nu
prin serviciul unui strămoş în trupele auxiliare. Nr. 1 0 (un Marcus Cocceius) provine dintr-o
familie de cetăţeni încă de la sf'arşitul secolului I p. Ch.
170
Atât nr. 7 şi 8, cât şi respectiv 1 O şi 1 1 din tabelul XXVI ar putea fi înrudiţi, dar relaţia reală
între ei ne scapă.
171
Nr. 8 şi 9 au cognomina greceşti, iar nr. 7 este un sacerdos Deae Syriae. Pentru nr. 1 , cf. R.
Ardevan, ActaMP 12, 1 988, p. 294-295.
172
Singura inscripţie greacă, R 5 13, deşi înălţată într-un mediu grecesc, trădează o slabă cunoaştere
a limbii elene (Ibidem, p. 291-292)
168
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orientali, foarte probabil palmyreni 1 73 ; un al treilea (nr. 5) poate fi de obârşie
traco-dacică 1 74• Valerius Them(o?) este tot palmyrean (nr. 1 3). Iată deci că, deşi
sistemul onomastic este de tip roman şi limba de exprimare este mereu latina 1 75,
se poate vedea că majoritatea notabililor cunoscuţi trădează o obârşie peregrină
(îndeosebi orientală) destul de recentă. Deducem că în elita locală au pătruns un
număr mare de orientali stabiliţi în Dacia nordică - atât foşti militari cât mai ales
elemente civile (probabil negustori).
B2. 9. VIpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXll cuprinde pe membrii aristocraţiei ulpiene cunoscuţi până
în prezent. Putem consemna cea. 1 26 persoane diferite, dintre care cam 1 5
anonimi 1 76 • Cu o asemenea bogăţie de informaţie, Sarmizegetusa ocupă un loc
cu totul deosebit printre oraşele Daciei romane. În cazul ei se pot întreprinde,
într-adevăr, cercetări mai detaliate de istorie socială.

173 Pentru nr. 2 (Malachus) lucrUrile sunt clare (N. Gudea, ActaMP 4, 1 9 80, p. 89-90). Personajul
de la nr. 4, cu cognomen-ul Iacubus, a fost socotit de origine posibil evreiască (idem, Studia
Judaica, Cluj-Napoca, 2, 1 993, p. 1 62 ; A. Paki,ActaMP 1 2, 1 988,p. 2 1 9, 220, 224). Observăm
1
că originea trebuie să fie îndepărtată, odată ce titularul inscripţiei e cetăţean de cel puţin 4
generaţii. Obârşia iudaică este însă improbabilă, atât datorită caracterului religiei (care coexista
greu cu obligaţiile unui cetăţean roman, mai ales cu ale unui militar ori membru al elitei
sociale), cât şi datorită relaţiilor specifice cu evreii în vremea lui Hadrian. Remarcăm absenţa
oricăror trupe auxiliare romane formate din evrei. Mai verosimil ni se pare ca Iacubus, deşi
cunoscut în epocă doar la evrei, să fie de fapt un nume semit larg folosit, aşa cum va fi şi în
vremea Islamului. Pe P. Aelius Iacubus din R 488 îl considerăm mai curând palmyrean, membru
al puternicei comunităţi palmyrene de la Porolissum (cum îl socotea şi N. Gudea, Porolissum.
Respublica Municipii Septimii Porolissensium, Bucureşti, 1 9'86, p. 1 42 ; vezi şi S . Sanie,
Cultele orientale în Dacia romană. 1 . Cultele siriene şi palmiriene, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 292).
174 O nepoată a lui poartă un nume tracic. Vezi comentariul nostru la R 49 1 .
1 75 La Porolissum, spre deosebire de Tibiscum, nu se cunosc texte epigrafice palmyrene.
1 76 Zicem "cam 1 5 ", pentru că nu ştim dacă fragmentele păstrate se referă totdeauna la alţi
indivizi; s-ar putea întâmpla să fie şi consemnări diferite ale aceleiaşi persoane.
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B2.9.a. Cronologia
Gruparea cronologică a inscripţiilor este foarte interesantă. Notabilii
cunoscuţi se structurează în timp conform datelor din tabelul XXVIT. Procentajul
celor practic nedatabile (plasate vag în secolele II-lll) este mare; împreună cu
cele încadrabile în general în secolul

III,

ele ating aproape jumătate din total.

Numărul notabililor databili cât de cât este doar cu puţin mai mare decât al celor
slab sau deloc databili 177•
Chiar şi inscripţiile "databile" se înscriu, în general, în intervale mai mari,

stabilite destul de aproximativ178 • Îndeosebi pentru cele încadrabile în anii lui
SeverusAlexander (nr. crt. 5 din tabelul XXVII), datarea celor mai multe rămâne
tot nesigură ori bazată pe indicaţii indirecte 179• Prin urmare, corectitudinea
tabelului încercat de noi acum este doar relativă, iar concluziile pe care le oferă
nu pot indica decât eventual o tendinţă generală, ce se cere verificată şi cu alte
izvoare.
Pentru a urmări dispunerea în timp a notabililor cunoscuţi, am divizat
inscripţiile pe secvenţe cronologice inegale, care reprezintă perioade ce se pot
cât de cât delimita şi care îşi găsesc în mare corespondenţă în datările posibile
ale inscripţiilor. S-au consemnat apoi numărul de ani ai fiecărei secvenţe, numărul
notabililor cunoscuţi şi numerele acestora din urmă în tabelul XXII (care serveşte
drept bază întregii demonstraţii). Apoi s-a calculat procentajul reprezentat de
respectivul grup de notabili din totalul celor semnalaţi (nominalizaţi şi anonimi);
separat s-a trecut, pentru grupele datate, procentajul fiecăreia din totalul notabililor
dataţi. Totuşi, tendinţele constatate ar putea masca realitatea, odată ce secvenţele
temporale adoptate sunt inegale. Aşa că s-a introdus un "criteriu al adevărului":

coeficientul de notabili/an 1 80•

1 77 7 1 faţă de 56 (55,90% faţă de 44,09%).
17 8 Criteriile disponibile ne ajută în general să precizăm intervale mai largi (vezi tabelul
XXVII). Părerea că, de pildă, termenul colon ia Dacica ar data clar numai din anii lui Traian

(H. Daicoviciu, Tibiscus 3, 1 979, p. 1 01 - 1 04; idem, Studia antiqua et archaeologica 1 ( Corolla
memoriae N. Gostar dedicata), Iaşi, 1 983, p. 1 5 8- 1 6 1 ) s-a dovedit neîntemeiată.
1 79 De obicei, putem preciza doar că e vorba de piese epigrafice ulterioare anului 222 p. Ch.
1 110

Mărime împrumutată din numismatică. În cazul nostru, ea se obţine prin împărţirea

numărului de atestări la numărul de ani ai perioadei în care acestea se încadrează; rezultatul
exprimă ''încărcătura" cu atestări a perioadei şi oferă un temei de comparaţie obiectivă între
etape de durată diferită.
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Tabelul XXVII permite revelarea unor tendinţe, care în general sunt
concordante cu ceea ce ştim din alte surse.
Creşterea numărului de aristocraţi localnici cunoscuţi în secolul II p. Ch.
este evidentă şi explicabilă. Ea reflectă neîndoielnic constituirea şi consolidarea
acestei pături sociale 1 8 1 • Dacă până la sf'arşitul domniei lui Hadrian cunoaştem
doar patru asemenea personaje 1 82 , anii luiAntoninus Pius ne-au lăsat 1 2 nume.
Dar trebuie ţinut seama căjumătate din acestea provin de pe o singură inscripţie
de caracter cu totul excepţional (R 29); aşa că putem vorbi de un adevărat "ac
cident epigrafic", iar creşterea reală atestată trebuie mult redusă 1 83 • În sf'arşit,
vremea ultimilor Antonini (nr. crt. 3 de pe tabel) continuă această tendinţă;
procentaj ele atestărilor sunt maxime, dar coeficientul notabili/an reflectă mai
bine proporţiile reale ale fenomenului. Este, foarte probabil, un moment de
deplină maturitate pentru aristocraţia municipală ulpiană. Nu trebuie să uităm
că, în general, etapa aceasta e1'te mai puţin favorabilă dezvoltării social-economice,
datorită în primul rând războaielor marcomanice şi depresiunii care le-a urmat
184, aşa că proporţia mare a notabililor cunoscuţi este cu atât mai semnificativă.
Perioada ce se întinde de la ascensiunea lui Septimius Severus până la
moartea lui Elagabal a lăsat atestări numeroase, dar procentual nu aşa de multe
ca şi perioadele precedente. Fenomenul, aparent paradoxal dacă ne gândim la
avântul general reprezentat de vremea Severilor 1 85 , se poate explica: aşa cum s
a văzut în capitolul 1, tocmai acum se dezvoltă în Dacia noi municipalităţi, în
detrimentul Sarmizegetusei. Numărul atestărilor (sigure ori verosimile) creşte
iarăşi sub SeverusAlexander, atingând chiar coeficientul notabili/an maxim 1 86 •
1 8 1 Procesul necesită timp. Trebuia ca în sânul comunităţii colonizate (în general relativ
egalitară, mai ales în caz de deductio - cf. Jacques, p. 398, 549-554) să se producă o diferenţiere
de avere şi o consolidare a păturii înstărite. Desigur, ordo decurionum a existat de la început,
dar compoziţia lui s-a diversificat social în timp, iar baremul de avere va fi sporit. Averi mai
mari reprezintă şi o condiţie pentru înălţarea unui număr considerabil de monumente în
piatră, dintre care unele să supravieţuiască până în timpul nostru.
182
Nr. 1 -4 din tabelul XXII.
1 83 Simpla dispariţie a inscripţiei R 29 ar reduce numărul numelor cunoscute la 7, iar
procentajul lor ar rămâne 5 ,5 1 % din totalul de 1 27 (9,85% din 7 1 dataţi), în timp ce coeficientul
notabili/an ar deveni doar 0,30.
184 Macrea, p. 6 1 -78; R. Ardevan, Eos 79, 1 99 1 , p. 226 "
19
1 85 Macrea, p. 78-94; Alfoldy 1 984, p. 1 33, 142.
1 86 Este singura perioadă în care acesta are valori superioare lui 1 (cf. tabelul XXVII).
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Este, incontestabil, o perioadă de prosperitate pentru provincia Dacia şi oraşele
ei 1 87 • O asemenea evoluţie este explicabilă, conformă cu informaţiile oferite de
alte izvoare şi, am zice, chiar de aşteptat. Ceea ce surprinde este absenţa unor
asemenea inscripţii sigur databile după 235 p. Ch. 1 88 • Este dovedit că perioada
anarhiei militare a însemnat multe dificultăţi pentru aristocraţia municipală; totuşi,
viaţa comunitară continuă la Sarmizegetusa 1 89• Estomparea prezenţei epigrafice
a notabililor locali nu poate fi decât oglinda înrăutăţirii situaţiei lor materiale.
Este foarte probabil că, în aceşti ani, practica înălţării de monumente de către
aristocraţi a cunoscut un puternic recul 1 90 •
B2.9. b. Compoziţia

Datele referitoare la veteranii pătrunşi în rândurile notabililor ulpieni sunt
adunate în tabelul XXIX.
Aşa cum s-a mai arătat, proporţia veteranilor în elita municipală a
Sarmizegetusei nu este mare 1 91• Ca şi în alte oraşe de condiţie similară, rolul
foştilor militari se estompează în faţa coloniştilor civili 1 92 •
Faţă de constatările noastre mai vechi 1 93, cercetarea de acum a subliniat şi
mai mult acest aspect. Proporţia veteranilor este chiar mai mică decât părea atunci.
În orice caz, Caii Iulii Carus şi Fronto (nr. 60 şi 6 1 din tabelul XXII) nu sunt
veterani 1 94, ci militari activi primiţi în ordo decurionum 195 • Cunoaştem deci numai
1 1 veterani care au devenit membri ai aristocraţiei locale (din 1 27 de notabili atestaţi,
ei reprezintă abia 8,66%).
Un detaliu semnificativ: cei patru notabili cunoscuţi din primele decenii
ale secolului IT sunt toţi patru veterani (nr. 1 -4 în tabelul XXII). Acest fapt ar putea
187 C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 53 - 1 58; Piso 1 99 1 , p. 328-329.
188 Este posibil ca notabili din această vreme să figureze în texte nedatabile, ori databile vag

(în secolul III ori "post 235"). Dar lipsa oricărei datări sigure rămâne o realitate frapantă.
1 89 R 88, 90, 92.
190 Alfoldy 1 984, p. 1 33, 142, 147-1 48, 1 52. Cf. J. Fitz, Honorific Titles of Roman Military
Units in the 3rd Century, Bonn - Budapest, 1 983, p. 27 1 .
1 9 1 R. Ardevan, Eos 77, 1 989, p . 82-83, 87.
1 92 Jacques, p. 629-633; L. Mrozewicz, Eos 77, 1 989, p. 69-70.
1 93 R . Ardevan, loc. cit..
1 94 Cum i-am considerat noi-înşine (ibidem, p. 88).
1 95 J. N elis-Clement, op. cit., p. 1 43- 1 44.
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sugera o importanţă sporită a veteranilor în constituirea corpului de cetăţeni şi a
păturii sale superioare în primii ani ai coloniei; dar seria epigrafică este încă prea
săracă, numai înmulţirea considerabilă a descoperirilor ar putea clarifica problema.
Alte categorii sociale ori profesionale în sânul aristocraţiei municipale
nu pot fi distinse, cu excepţia cavalerilor. Recunoaştem la Sarmizegetusa 1 6
notabili deveniţi equites Romani, care se grupează după cum urmează:
a) - a militiis: 2 (nr. 50-5 1 din tabelul XXII);
b) - cumilitiae equestres incomplete: 4 (nr. 1 7, 42, 66, 1 00 din tabelul XXII);
c) - fără militiae equestres: 1 0 (nr. 36, 37, 39, 43 , 45, 46, 67, 79, 1 1 8,
1 24 din tabelul XXII).
Din totalul notabililor, ei reprezintă doar 1 2,59%.
Patru cavaleri nu pot fi dataţi 1 96• Din ceilalţi 1 2, şase se plasează în a
doua jumătate a secolului 11 1 97 şi tot şase - în prima treime a veacului următor 1 98 •
Repartiţia lor cronologică pare destul de echilibrată, ceea: ce sugerează că procesul
de promovare socială din rândurile elitei locale în ordinul ecvestru a continuat
mereu aproximativ cu aceeaşi intensitate. Mai observăm că nici unul dintre
cavalerii localnici cunoscuţi nu a făcut carieră procuratoriană.
Asupra cavalerilor vom reveni mai jos.
Date suplimentare asupra compoziţiei aristocraţiei municipale ulpiene
ne mai poate oferi doar o analiză a numelor păstrate.

B2. 9.c. Onomastica
Dintre cei cea. 1 27 de notabili semnalati la Sarmizegetusa, 1 5 sunt
anonimi 1 99, în timp ce numele altor 1 1 ne sunt cunoscute doar parţial 200• Rămân
aşadar 1 02 persoane cu numele întreg şi utilizabil pentru cercetarea istorică 201 •
1 96 R 1 1 3, 1 22, 1 98, 235 (în tabelul XXII : m. 76, 98, 1 16, 1 22).
1 97 Nr. 1 7, 36, 3 7, 39, 42, 43 (tabelul XXII).
1 98 Nr. 45, 46, 49, 50, 65, 67 (tabelul XXII).
1 99 Cf. supra, nota 1 76 (m. 1 7, 30, 66, 68, 72, 1 1 3, 1 1 7-125, 1 27).
2 00

Nr. 1 , 25, 29, 34, 69, 1 1 0, 1 1 2, 1 14, 1 1 5, 1 1 6, 1 26.

20 1 Despre valoarea numelor ca izvor istoric şi metodă de cercetare vezi: F. Vittinghoff, ANRW

1116, 1 977, p. 35 sq.; H.-G. Pflaum, în L'onomastique latine. Colloques internationaux du
CNRS, Paris, 1 977, p. 320 sq.; Alfoldy 1 986, p. 237-238; Piso 1 99 1 , p. 3 1 8-319; H. Solin, în
W. Eck (Hrsg.), Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und
Erkentnismoglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie (Kolloquium Koln, 24.-26.
November 1 99 1 ), Koln - Wien - Weimar, 1 993, p. 1 -33.
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Se impune mai întâi atenţiei un lot de nume evident italice, care dovedesc
prezenţa unor familii de vechi cetăţeni. Dăm mai jos lista lor, însoţită de numerele
din tabelul XXII la care apar menţionate: Apuleius (33), Canius (2), Celsenius
(24), Cervonius (3 2), Clodius (84, 85), Coelius (5 7), Cominius (42, 43),
Corbulius (86), Frisenius (89), Grattius (90), Livius (26), Manlius (3), Pomponius
(9, 52), Procilius (35-38), Rustius (27), Sentius (4, 7), Spedius (96-97), Turranius
(98, 99, 1 26?), Varenius (44, 49, 50), Varius (1 1 0), Vibidius (1 1 1 ). Ele se întâlnesc
practic de-a lungul întregii perioade a existenţei oraşului. Caracterul lor evident
latin şi relativa lor raritate permit a vedea în purtătorii lor pe urmaşii unor colonişti
cetăţeni romani, italiei ori din provincii bine romanizate 201 a. Chiar dacă afluxul
de colonişti va fi continuat, cu intensitate variabilă, mult timp în secolul II, credem
că nu greşim dacă apreciem că nucleul esenţial al acestor colonişti va fi fost
plasat la Sarmizegetusa încă de la întemeiere. Cel puţin în două cazuri avem
această certitudine: din familiile Sentia şi Pomponia apar câte un membru aristo
crat încă din prima jumătate a secolului Il 202, iar câte un altul - abia la începutul
veacului următor203; lipsa atestărilor intermediare nu dovedeşte nimic, eventual
doar strălucirea mai redusă a familiei pe durata intervalului. Este însă cert că
familia a rămas în numărul celor considerate ca aristocratice. Majoritatea
purtătorilor acestor gentilicii se puteau afla în aceeaşi situaţie, dar caracterul .
lacunar al documentaţiei nu permite încă o demonstraţie convingătoare.
Alte câteva nume, tot romane, sunt prea răspândite în lumea provincială
pentru a putea formula pe marginea lor concluzii istorice: Antonius ( 1 3 , 2 1 -23,
54, 77-8 1 ), Ianuarius (6), Marius (8), Valerius (1 1 , 28, 65, 67, 1 04- 1 09).Acelaşi
lucru se poate spune despre gentiliciile imperiale din secolul I: Flavius (14, 88)
şi Iulius (7, 1 5, 4 1 , 46, 58-6 1 , 7 1 , 9 1 -93). În sf'arşit, două gentilicia romane,
Mettius (94) şi Romanius (95), în cazul de faţă pot fi purtate de cetăţeni de
obârşie mai recentă 204 •
La acestea mai trebuie adăugate două persoane cu nomina gentiles
caracteristice Dalmatiei: Ancharius (53) şi Opellius (1 6). Dalmatia fiind o

20 1 • A. Paki, SCIVA 39, 1 988, 4, p. 357-359; Piso 1 99 1 , p. 3 2 1 -323.
202 Î
n tabelul XXII, nr. 4 respectiv 9.
io3 lbidem, nr. 47 respectiv 52.

204 C. Mettius Cassianus (R 1 78) are un fiu cu un cognomen evident grecesc, iar nomen
Romanius (R 268) este clar un "fabricat" mai recent. Ambele argumente sunt însă contestabile.
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provincie veche, de timpuriu romanizată 205, înseamnă că originea acestor notabili
nu pune în discuţie romanitatea lor.
Toate aceste gentilicia vorbesc despre o cetăţenie relativ veche, simţitor
anterioară cuceririi Daciei. Putem considera pe purtătorii lor drept descendenţii
unor familii bine romanizate. Din totalul de 1 02 persoane cu gentilicii cunoscute,
aceştia sunt 73, deci 71 ,56%. Cei 73 de titulari îşi împart, în proporţii inegale, 3 1
de asemenea nume de familie, ceea ce indică o pătură superioară destul de
compozită, cu numeroase familii, rară a se putea vorbi de monopolul ori de
preeminenţa vizibilă a unui grup restrâns 206•
Există însă şi notabili purtători ai unor nume de familie imperiale. Putem
cita opt Ulpii ( 1 0, 62-64, 1 00-1 03), zece Aelii ( 1 2, 1 8-20, 3 1 , 45 , 48, 73, 74,
7
76) şi optAurelii (39, 40, 5 1 , 55, 56, 70, 82, 83) 20 • Cei 26 de titulari reprezintă
25,49% din totalul aristocraţilor localnici cu numele întreg cunoscut.
O privire mai atentă reduce şi mai mult acest procentaj. Într-adevăr,
decurionul Q. Aurelius Tertius (nr. 5 din tabelul XXII), atestat la 1 42 p. Ch. 
deci înainte de domniile împăraţilor Aurelii - trebuie să aparţină unei familii de
vechi cetăţeni; praenomen-ul Quintus confirmă această impresie. Tot aşa, C.
Aelius Primus (nr. 19 din tabelul XXII), databil înainte de 1 80 p.Ch., ar putea să
nu-şi datoreze cetăţenia împăratului Hadrian; el poartă prenumele Caius, spre
deosebire de ceilalţi Aelii. Aşa că proporţia reală între persoanele cu nume de
vechi cetăţeni şi cele de cetăţenie mai recentă ar fi de 75 la 24 (73 ,52% faţă de
23,52%) . Acest raport dovedeşte ponderea mare a familiilor de veche cetăţenie
în corpul civic şi în elita Sarmizegetusei şi, totodată, calitatea bună a romanităţii
acestui corp. Nu am găsit la notabilii ulpieni nici un nomen de origine alogenă
sau autohtonă.
Tabelul XXVIII etalează proporţia numelor de familie ale vechilor şi
cetăţeni
pe diferitele subperioade ale istoriei oraşului. După cum ştim,
noilor

2os J. J. Wilkes, ANRW 11/6, 1977, p. 754 sq.
206 Ceea ce înseamnă o medie de 2,35 persoane pentru un nume de familie (cf. Jacques, p. 509-

5 1 1 ).
207
Pentru nr. 75 (R 228) apreciem că Aelius este folosit incorect ca prenume, iar adevăratul
nomen este Macrinius, lucru confirmat şi de numele celor doi liberţi ai săi (I. Piso, ActaMN
24-25, 1 987- 1 988, p. 1 65). Vezi şi R 1 27, 1 34 (aceeaşi situaţie). Însă în cazul inscripţiei R 42
(nr. 5 1 din tabel) nu pare a fi vorba de ceva similar.
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încadrarea cronologică a inscripţiilor este destul de defectuoasă, concluziile oferite
sunt aproximative. Totuşi se degajează o anumită tendinţă. Ponderea notabililor
cu gentilicii imperiale recente (deci, începând cu Ulpius) rămâne redusă până în
vremea lui SeverusAlexander, cu o creştere neînsemnată dar constantă în secolul
II; abia după 222 p. Ch. ponderea lor sporeşte vizibil şi nu depăşeşte 50% decât
în lotul, mic şi discutabil încadrat, al pieselor din "secolul III" (care nu e sigur că
se pot data toate după 235 p. Ch.). Prin urmare, rolul noilor cetăţeni în elita
locală rămâne minor, dar el înregistrează o oarecare creştere permanentă şi nu
devine important decât înspre mijlocul veacului m 208• Există aşadar o primenire
a elitelor, prin homines novi, dar ea nu schimbă esnţial compoziţia aristocraţiei
locale.
În schimb, se poate lesne observa că purtători de asemenea gentilicia
apar relativ devreme în eşalonul superior al societăţii locale. Un Ulpius este
decurion la 1 53 p. Ch. (nr. 1 O din tabelul XXII) şi tot în anii lui Antoninus Pius
întâlnim un decurion PubliusAelius (nr. 1 2); există câţivaAelii notabili înainte
de 1 80 p. Ch. (nr. 1 8 , 20). Ne vine greu să credem că aceştia pot fi simpli
veterani din auxilii ori peregrini de condiţie medie; mai probabil că ei provin
dintre reprezentanţii unei oarecari aristocraţii peregrine 209 şi anumiţi gradaţi ai
trupelor auxiliare 2 1 0 • N imic nu suţine pentru ei o origine autohtonă.
Dar nu numai nomen este important. Pentru etnia şi apartenenţa cul
turală a indivizilor, cognomina oferă date ce trebuiesc luate în considerare.
O serie de persoane dintre notabilii cunoscuţi au cognomina greceşti.
Faptul în sine nu probează însă o origine greco-orientală, ci doar moda culturală
filoelenică 2 1 1 ; acesta este cazul cu Marcii Procilii N iceta şi Theodorus (nr. 35,
38)2 1 2, C. SentiusAnicetus (nr. 47) 213 şi C. Valerius Zeno (nr. 1 09) 2 14• Decurionul
208 Vezi tabelul XXVIII, poziţia 5.
209 Alfoldy 1 984, p. 99, 1 21.
210 R. Ardevan, op. cit., p. 88; Piso 1 99 1 , p. 325-326.
21 1 Jacques, p. 524-525; Piso 1 99 1 , p. 324-325. Conotaţia acestei prezente este mai curând
socială decât etnică.
2 12 Mrozewicz 1 993, p. 220-22 1 ( contra - Piso 1 99 1 , p. 323). Noi înclinăm spre părerea lui
Mrozewicz.
2 1 3 Are un nomen italie şi înaţlă o inscripţie latină lui IOM. Putea fi urmaşul vreunui colonist
italie din Orient (cf. Piso 1 99 1 , p. 323 ).
62
214 El închină o inscripţie zeilor subpământeni, numiţi Dis Pater şi Proserpina (nu cu numele
greceşti de Hades şi Persefona).
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P. AeliusArrianusAlexander (nr.73) ridică o inscripţie în limba greacă în afara
Daciei, la Mytilenae, dar asta pentru că se afla într-un mediu grecesc; nimic în
numele său nu asigură o obârşie greacă ori asiatică21 5• Iar Q. Ianuarius Rufus
(nr. 6), deşi provine din Tavium, este de origine italică 2 1 5a . Ar putea fi un asiatic
flaminul C. Spedius Hermias (nr. 97), dar argumentele nu sunt inatacabile 2 1 6•
Singur P. Aelius Artemidorus (nr. 74) este cu siguranţă oriental; provine din
Macedonia, dedică o inscripţie unui zeu oriental şi funcţionează ca preot al unei
comunităţi de palmyreni 2 1 7 • Tot oriental, mai precis palmyrean, este şi P. Aelius
Theimes (nr. 48), de fapt singuraul oriental neelenic atestat în aristocraţia ulpiană;
el conduce o familie cu pronunţat specific palmyrean, înalţă un templu şi inscripţii
"zeilor părinteşti" de acasă 2 1 8 , dar este cetăţean roman de mai multe generaţii şi
se exprimă numai în latină 2 1 9• Ca întotdeauna, specificul naţional şi tradiţiile
comunităţii sale fac casă bună cu cetăţenia romană220 •
Alţi doi membri ai aristocraţiei ulpiene par a fi de origine celtică 221 ; dar
e o origine destul de îndepărtată222, care poate fi o simplă tradiţie de familie sau
de grup 223 • Cât despre un decurion mort foarte tânăr (nr. 1 03 ) , mama lui este de
origine illyră, iar tatăl provine dintr-o familie de noi cetăţeni; credem că ascendenţa
peregrină nu mai putea avea mare importanţă pentru această familie de notabili.
Se observă cu uşurinţă ponderea extrem de redusă a elementelor de
origine neromană evidentă. Chiar şi aceştia se manifestă numai în forme romane.
Marea majoritate a celor cunoscuţi poartă nume pur romane, iar datele disponibile
despre persoanele lor confmnă atât o origine cât şi oforma mentis romană224•
2 1 5 Alexander apare şi în mediu roman. La fel, Arrius - Arrianus.
2 15• I. Piso, StC/ 1 6, 1 974, p. 236 ; R. Ardevan, ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 438.
17
21 6 Dedică monument Aesculapio
Pergameno. Cf. Ardevan 1 992, p. 4921 ; Piso 1991, p. 323.
�
217
R 420. Intregirea de{c(urio)] este sigură, dar atribuirea lui Sarmizegetusei rămâne
problematică (vezi supra, capitolul I).
2 1 8 R 55; S. Sanie, SCIV 1 9, 1 968, 2, p. 575 sq.; 1. Piso, ActaMN 24-25, 1 987- 1 9 88, p. 1 68.
2 1 9 Ibidem.
220
Un exemplu: A. M6csy, Pannonia and Upper Moesia, London - Boston, 1 974, p. 248-249,
252-254, 259-263 (suntem de acord cu fenomenul, dar nu şi cu concluziile autorului).
221
Anonimul M.D.P. (nr. 24) ridică un monument Obilae et Herculi, deci pare a fi de origine
celtică (R 42 1 ); M. Valerius Dumno .... (nr. 1 02) are un cognomen de factură celtică (R 1 65).
222 Nr. 1 02 pare cetăţean roman de multe generaţii.
223 1. 1. Russu, Elementele traco-getice în Imperiul Roman şi în Byzantium (secolele III-VII),
Bucureşti, 1 976, p. 44, 5 8-60, 70-7 1 , 94-95, 1 03 ; R. Ardevan, C. Beldiman, J. Zepeczaner,
SCIVA 4 1 , 1 990, 2, p. 200.
224 Piso 1 9 9 1 , p. 321 -324.
·
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Toate informaţiile confirmă romanitatea temeinică a păturii notabililor
de la Sarmizegetusa. Ele ne îngăduie să vedem şi o deschidere a clasei aristocratice
faţă de elemente parveni te, considerabilă şi totuşi nu de natură de a-i prejudicia
specificul şi coeziunea. Aceste constatări înscriu elita municipală ulpiană în nota
dominantă a aristocraţiilor locale din vremea Principatului în Occidentul
latinofon225 •
B2.9.d. Familii de notabili
Materialul epigrafic de la Sarmizegetusa, deşi considerabil, arareori
permite urmărirea unor familii de notabili. Până în prezent s-au făcut doar puţine
studii de acest fel 226 • Câteva familii au putut fi sesizate şi s-a schiţat arborele lor
genealogie. Ele se înşiruie după cum urmează (în paranteze se vor consemna
numerele corespunzătoare din tabelul XXll):

1) - Cominii şi Varenii. Familii înrudite, active spre sfărşitul secolului II
şi începutul secolului IIJ227 •
(Antonius ?) = Claudia
Valentina

M.Cominius = Aelia
Celerinus (42) Adiuta

Antonia = M.Cominius
Valentina Quintus (43)

Cominia = T.Varenius = Cominia
Sperata (?) Probus (44) (?) Caecilia

T.Varenius Varenia
Pudens (42) Probina

T.Varenius = Cornelia
Sabinianus
Lucilla
(50)

225 Rupprecht, p. 85-87; Jacques, p. 569-570.

226

Cf. infra, nr. 227, 23 1 ; Mrozewicz 1 989, p. 1 82, 286, 29 1 .
227 J . Trynkowski, Przeglad Historyczny, Warszawa, 56, 1 965, p. 375-383; Mrozewicz 1989, p.
29 1 ; Ardevan, 1 993, p. 227-235.
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2) - Procilii. Mai puţin cunoscuţi, cu relaţiile între ei nu tocmai clare228;
arborele genealogie poate fi doar bănuit. Aceeaşi perioadă de activitate.
?
-

M. Procilius
Niceta (35)
M. Procilius
Regulus (36)

,= ?
----1

-

-

-

-

-

-

-

1

M. Procilius
Theodorus (38)

M. Procilius
Iulianus (3 7)

3) Aurelii. Una din mai multele familii cu acest nomen are doi
reprezentanţi prezenţi înordo decurionum tot pe la sîarşitul secolului n - începutul
secolului IIF29•
-

M. Aurelius
Secundus (3 9)

=

?

(M.) Aurelius
Secundinus, (40)
4) - Iulii. Desigur, e vorba tot de una din numeroasele familii omonime.
Dacă tatăl poate fi datat la începutul secolului m, cariera celor trei fii se plasează
în anii lui Severus Alexander230 :

m Nu este sigur că M. Procilius Iulianus (R 1 25) este fiul lui M. Procilius Niceta (R 53 nu îl
pomeneşte). Nu e clară nici relaţia dintre M. Procilius Theodorus (R 1 74) şi ceilalţi membri ai
familiei.
m În textul R 40 este amintită deja cfJ lonia Napucensium. Numele Aurelius pare a indica mai
curând secolul III, după Constitutia Antoniniana.
230 I. Piso, ActaMN 1 8, 1 9 8 1 , p. 448-449, m. 5.
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C. Iulius
Valerius (58)
C. Iulius
Valerianus (59)

?

C. Iulius
C. Iulius
Carus (60) Fronto (6 1 )

Iulia
Valeria

Iulia
Carissima

5) -Antonii. Dintre numeroşii omonimi se detaşează o familie de notabili
care a putut fi urmărită pe trei generaţii 23 1 ; inscripţiile nu pot fi datate.
( ? Rufma)

L. Antonius
Priscus

1

L. Antonius
Rufus (78)

1

L. Antonius
Priscus (79)

1

1

Quintinia
Magnilla

1 .

L . Antomus
Rufus (80)

Antonia
Priscilla

l

.
L . Antomus
Rufinus (8 1 )

6) - Turranii. O inscripţie mutilată consemnează date despre această
familie 232• Piesa nu se poate data.
M. Turranius
Fronto (98)
(M.) Turranius
Antoninus

Fannia
Maxima
M. Turranius
Maximus (99)

23 1 Idem, StC/ 1 6, 1 974, p. 235-244.
232 Dintre cei trei Turranii atestaţi, unul (Antoninus) nu pare să fi fost decurion; cât despre
numele dedicantului, el nu apare pe piatră, iar întregirea din IDR III/2, 445 ni se pare forţată
(vezi comentariul nostru la R 2 1 2).
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Alte câteva înrudiri sunt mai puţin clare. Astfel, o familie de notabili cu
numele Sentius pare să fi existat pe o durată foarte lungă, odată ce un purtător al
acestui nume apare la începutul secolului II, iar altul tocmai în anul205 p. Ch. 233•
Dar relaţia între aceste rude nu poate fi precizată. La fel stau lucrurile cu doi membri
ai fa.rniliei Pomponia 234• Câte doi notabili cu gentiliciile Clodius 235, respectiv Flavius
236 şi Spedius237 nu pot fi încadraţi cronologic şi nu se poate determina relaţia
dintre ei; sigură este doar existenţa acestor familii în elita ulpiană, o perioadă mai
lungă de timp. Cât despre relaţia între P. Celsenius Constans şi M. OpelliusAdiutor
238, ambii dalmatini, ea rămâne neclară, dar nu excludem posibilitatea unei înrudiri
prin alianţă 239• Acelaşi lucru se poate presupune despre contemporanii L. Clodius
Etriscus (84) şi A. Frisenius Verus (89)239•.
Fără îndoială că între numeroşii purtători de gentilicii similare (Aelius,
Antonius, Aurelius, Ulpius, Valerius etc.) există numeroase alte înrudiri care
scapă percepţiei noastre.
Numai numele unor soţii de notabili ulpieni indică prezenţa probabilă în
pătura superioară locală a unor alte familii, mai puţin cunoscute: Cornelia 240,
Fannia 241, Quintinia 242, Terentia 243, desigur şi altele. Dar poate că familiile de
origine a acestor matroane nu trebuiesc căutate totdeauna la Sarmizegetusa 244•
Despre câteva familii de notabili putem presupune că s-au stins curând
după data atestării lor epigrafice245•
233 R 364a respectiv 322 (nr. 4 şi 47).
234 R 29 respectiv 58 (nr. 9 şi 52).
235 R 201 , 205 (nr. 84 şi 85).
23 6 R 1 42 şi 33 1 (nr. 14 şi 88).
237 R 1 43, 202 (nr. 96 şi 97).
23 R R 396 (nr. 16 şi 24).
239 Sunt amândoi dalmatini şi unul îl moşteneşte pe celălalt, dar poartă nomina diferite.
239• Aceeaşi situaţie şi, posibil, aceeaşi explicaţie.
240 R 365.
241 R 2 1 2.
242 R 1 99.
243 R 200.
244 Comelia Lucilla, soţia lui T. Varenius Sabinianus, apare pe o inscripţie laApulum (R 36 �
).
245 În familia Vareniilor, T. Varenius Sabinianus moare se pare fără urmaşi, iar sora lui (Varenia
Probina) nici nu pare să fi fost căsătorită vreodată (R 365) ; nu ştim nimic despre descendenţa
lui T. Varenius Pudens, inscripţiile cunoscute nu fac nici o menţiune despre asta (R 1 12, 1 1 4,
237). Familia Cominiilor nu pare nici ea să fi avut urmaşi (Ardevan 1 993, p. 230-23 1 ). Nici
Procilii nu mai reapar în inscripţii ulterioare (R 53, 1 25, 1 26, 1 74, 236). Cât despre Turranii
(R 2 1 2), piatra menţionează un decurion mort tânăr (J\1. Turranius Maximus) şi pe un frate (?),

Turranius Antoninus, mort tără a fi ajuns decurion. In toate aceste cazuri, presupunerea că
familia s-a stins curând este suficient de îndreptăţită.
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Frapează lipsa unor familii aristocratice care să-şi fi păstrat un rol pre
eminent în cetate mai mult de două generaţii 246; în orice caz, documentele
disponibile nu permit urmărirea lor mai îndelungată, cel puţin deocamdată. În
schimb, prezenţa de nomina similare şi în pături sociale inferioare, dovadă pentru
extinderea clientelei şi influenţei unor asemenea mari familii în societatea lo
cală, există şi la Sarmizegetusa, dar de proporţii relativ reduse 247•
Constatările de mai sus conturează imaginea unei aristocraţii municipale
mature, dar care nu constituie o castă închisă. De asemenea, în interiorul ei nu se
întrevede un grup restrâns de familii care să exercite un control eficient asupra
administraţiei şi vieţii publice locale.

B2.9.e. Promovare socială şi stratificare internă
Există căteva dovezi clare ale unui proces de promovare socială la nivelul
aristocraţiei ulpiene. Astfel, un decurion (nr. 5 5 din tabelul XXII) pare a fi fiu de
augustal248; cazul lui ar proba un proces social cunoscut în lumea romană, anume
promovarea urmaşilor liberţilor bogaţi în elita municipală 249• Tot un proces de
depăşire a propriei condiţii sociale se poate constata la decurionii şi magistraţii
ai căror părinţi n-au fost cu siguranţă membri în ordo; la Ulpia Traiana cunoaştem
un singur caz sigur (nr. 78) 250• Pentru veteranii deveniţi decurioni sau magistraţi
251 lucrul nu este întotdeauna cert, de vreme ce fii ai unor aristocraţi municipali
fac serviciu militar în legiuni (un exemplu - nr. 71)252•
246

Cazul d e exc epţi eal Cominiilor şi Var eniilor (Ard evan 1 993, loc. cit.) s edator ează însă
alianţ ei într ec el edouă familii. După M. Cominius Quintus nu mai cunoaşt em al ţi Cominii
magistraţi, familia s e p erp etu ea ză doar prin rud el e Var enii (car e nu apar ca aristocraţi în
g en eraţia lui M. Cominius C el erinus).
247
Amin itm doar ac el ecât eva c azuri în car eraritat ea g entiliciului pun eîn lumină f enomenul. În
zona mini eră apar eC elsenius (R 403), Op ellius (IDR I W3, 3 1 5, 327, 361, 368) şi Sentius (IDR IW
3, 328). Într eoam enii d econdiţi emaijoasă pot fi văzut enomina ca lanuarius (R 206), Procilius (R
1 76, 1 77; IDR I W2, 3 1 7), Sp edius (R 77, 1 52, 1 63; IDR IW2, 256) sau Corn elius (R 203, 261 , 263).
248
R 223. L ectura nu est eabsolut sigură, piatra fiind foart ed et eriorată.
249
M. L. Gordon, JRS2 1 , 1 93 1 , p. 65 s q.; P. Garns ey, în Essays in Honour ofC. E. St ev ens,
Farnborough, 1 975, p. 167 sq. ; Jacqu es, p. 594-595, 6 1 0.
250
R 1 97.
251
V ezi tab elul XXIX; cf. R. Ard evan, Eos 77, 1 989, p. 82-83 .
252
R 220; v ezi şi R 1 29. Piso 1991, p. 326
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Tot o promovare socială importantă este intrarea în ordinul ecvestru a unor
notabili locali ai căror părinţi nu avuseseră acces acolo; putem cita două cazuri
M. Procilius Regulus, fiul duumvirului M. Procilius Niceta (nr. 35-36)253, şi fraţii
Ti ti Varenii Pudens şi Sabinianus (nr. 49-5 0), fiii duumvirului T. Varenius Probus

(nr. 44F54•

Datele de care dispunem sunt prea puţine pentru a aprofunda acest proces
social. Se poate doar dovedi existenţa lui.
Evidenţierea stratificării interne a aristocraţiei municipale din colonie
este mai dificilă. Pentru majoritatea membrilor ei nu avem elementele necesare
unei asemenea diferenţieri. Plecând mereu de la datele sintetizate în tabelul xxn,
am încercat o dispunere a notabililor cunoscuţi în funcţie de importanţa onorurilor
exercitate şi de anumite date personale. Rezultatul se poate vedea în tabelul

XXX.

De fapt, o asemenea grupare nu exprimă deloc existenţa unor diferenţieri
între familiile şi grupurile care constituiau aristocraţia locală. Ea nu ţine seama
de un fapt esenţial: consemnarea epigrafică a unui notabil poate avea loc în
momente foarte diferite ale vieţii acestuia. Am considerat utilă păstrarea tabelului

XXX, dar numai ca material complementar.
Pentru a se pune în lumină poziţia socială a unui aristocrat municipal şi
a familiei din care face parte trebuiesc luate în considerare atât demnităţile ocupate
(deci cariera) cât şi vârsta la care accede la ele (adică viteza carierei sale); aici
trebuie ţinut seama de faptul că vârsta minimă pentru a accede la magistraturi
era de obicei 25 de ani, iarcursus honorum normal făcea ca un notabil să atingă
magistratura locală supremă cel mai curând în jurul vârstei de 3 5 de ani 255• În
plus, extinderea câmpului său de activitate la alte municipalităţi ori accesul în
ordinul ecvestru sunt totdeauna indicii pentru o stare superioară mediei clasei
sale.
Dar datele de acest fel sunt puţine, nu privesc decât o minoritate a
decurionilor. Pentru cei cu legăturile de rudenie întrucâtva puse în lumină, se
poate aprecia (cu oarecare prudenţă) că starea lor în cadrul lui ordo decurionum
nu va fi fost mult diferită de cea a rudelor lor mai b.ine cunoscute.

253 R 53, 1 26, 236. Cf. supra, nota 228.
254 R 1 1 2, 1 1 4, 1 2 1 , 237, 365; Ard evan 1 993, p. 229-232.
255 Ruppr e
cht, p. 65-66; Jacqu es, p. 463-465.
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Atragem însă atenţia asupra unei "capcane metodologice" în care am
căzut cândva noi-înşine 25 6: încercarea de a deduce vârsta unui aristocrat munici
pal din etatea cunoscută a soţiei sale. Există mai multe asemenea inscripţii în
lotul cercetat acum 257 • La o privire mai atentă, apare clar că între soţi pot apărea
diferenţe de vârstă foarte mari (explicabile mai ales atunci când soţul este ve
teran); două exemple de la Sarmizegetusa sunt edificatoare 258 •
Astfel revizuit, materialul a fost regrupat în tabelul XXXI. Afară de
categoria celor nedeterminabili (numeric totdeauna majoritară), am distins trei
feluri de notabili. Îi vom cita în conformitate cu numerotarea din tabelul XXII.
Prima grupă o constituie cei care ocupă în ordo o poziţie inferioară,
chiar marginală. Ei nu deţin magistraturi decât ocazional; dacă totuşi acced la
vreuna, se mulţumesc cu atât. Aceştia sunt:
- nr. 5. Deşi dintr-o familie de vechi cetăţeni şi cu o situaţie materială
2
bună 59, nu exercită decât flaminatul municipaF60•
1
- nr. 27. Moare la 50 de ani, fără să fi fost altceva decât decurio 26 •
- nr. 56. Aceeaşi situaţie, dar la 76 de ani.
- nr. 84. Nu ştim despre acest personaj decât că pare a fi rudă cu decurionul
de la nr. 89 262; cum gentiliciile diferă 263, ar putea fi rude prin alianţă. Presupunem
pentru el situaţia socială a rubedeniei sale.
- nr. 89. Moare la 40 de ani, simplu decurio.
- nr. 98. La fel, dar la vârsta de 61 de ani.
- nr. 99. Decedat la o vârstă inferioară celei de 40 de ani 264 ca simplu
decurion; însă este fiul precedentului.
256 Ard evan, p.5 1
42 •
257 R 1 95, 1 99, 201, 202, 2 1 2, 2 1 5, 22 1 , 278 (v ezi şi R 505 - Apulum).
25R R 202 (soţia ar edoar 2 1 ani când soţul es teIfvir col.), 2 1 2. V ezi şi R 505, Apulum (soţia
unui JIIvir al municipului ar eabia 1 9 ani).
259 R 83 (o ev erg esi eîns emna tă).
260
Ard evan 1 992, p. 48, 5 1 36.
261 R 4 1 8.
262 R 205.
263 Dar sun tamândoi d ec edaţi şi pom eniţi p eac eeşi pia rt ă fun erară.
264 R 2 1 2. Cum pe piatr
ă aparedoar vix. an. X .. , es tesigur că v ârsta era exprima ăt în cifr ed ez ece;
pe d ealtă p arte, el par ea fi fiul lui M. Tu rranius Fron o
t şi fra tel eunui T urranius An o
t ninus, mort
fără a fi fos td ecurion. În cons ecinţă , num ărul anilor es tesigur inf erior c elui d e50, ba chiar mul t
inf er ior, oda tă c e at tăl moarela 61 ani. Pr esupun em o vârs tă mai tânără, între20 şi 30 d eani.
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O a doua categorie ocupă o poziţie pe care am defini-o ca "obişnuită",

adică ating funcţii şi ranguri specifice condiţiei lor la momente ale vieţii
compatibile cu un cursus honorum reglementar, ori cel puţin nu avem informaţii
care să contrazică această impresie. Am inclus aici pe toţi magistraţii locali supremi
care nu prezintă o carieră excepţională - ceea ce înseamnă un curs firesc al
lucrurilor, la o vârstă rezonabilă, rară performanţe deosebite (nr. 16, 48 265, 58 266,
65, 71, 78, 85, 94, 96, 102, 108 267 , 109, 111). Celelalte cazuri necesită unele
precizări:
- nr. 1-4. Persoanele sunt veterani, aşa că vârsta înaintată la care mor 268
nu dovedeşte o "stagnare" socială.
- nr. 24. Decurion la Sarmizegetusa, dar şi în altă localitate în afara
provinciei, moare la abia 30 de ani 269 •
- nr. 64. Se aplică raţionamentul de la nr. 1-4. Este vorba de un veteran,
simplu decurio când soţia şi moare în vârstă de 55 de ani; putem presupune
pentru el o etate şi mai înaintată. Dar, ca orice veteran, va fi intrat în ordo abia
după lăsarea la vatră, când trebuia să aibă cea. 45 de ani.
- nr. 77. Decedat la 28 de ani 270•
- nr. 80-81. Fii ai unui magistrat local, ei nu fac decât să-şi ocupe locul
cuvenit în societate 27 1 •
- nr. 88, 91 şi 97. Afară de decurionat, mai îndeplinesc doar câte o
demnitate sacerdotală, dar nu ştim la ce vârstă.
- nr. 103. Mort la 21 de ani.
- nr. 107. Veteran de vârstă necunoscută. 1 se aplică raţionamentul folosit
pentru numerele 1-4 şi 64.

265 R 1 92, 225. Par ea fi a tins vârs a
t d e89 ani ( 1. Piso, ActaMN 24-25, 1 987-1 988, p. 1 67- 1 68,

nr.4).

266 R 1 29, 347; 1. Piso, ActaMN 1 8, 1 98 1 , p. 448-449.
267 R 1 95 ; a fost Jlvir col. înain ted ea împlini 6 5 d eani (vârs ta d ec esului), ş i evorba d euri fos t
v eteran.
268 Q. Manlius V erus şi C. S en itus Flaccus au a itns vârs at d e75 ani (R 1 94, 364a); col egul lor
Firmus par ea fi o
t td ec eda t, oda tă c ep epia rt ă num el eîi apar ela da itv (R 1 3 1 ).
269 R 396.
270 R 200. Par en ecăsă o
t ri t; mama îi pun emonum en u
t l fun erar.
271 R 1 98-199.
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Spre deosebiTe de aceştia, membrii categoriei următoare au o poziţie
deosebită în societatea locală, iar cariera lor face dovada unor "performanţe"
sociale. Se includ aici automat cei care îşi asumă honores şi munera concomitent
în mai multe localităţi (asupra acestui aspect vom reveni). De asemenea, tot în
această categorie intră cei care devin cavaleri 272• Dar mai sunt şi alţii, inseraţi
aici din considerentele pe care le vom expune în continuare:
- nr. 6. Notabilul a fost quinq uenalisprimus pro imperatore, deci avea o
situaţie aparte şi o relaţie privilegiată cu autorităţile imperiale 273•
- nr . 44. Personajul are o carieră normală, chiar dacă fiii săi (nr. 49-50)
vor avea parte de o evoluţie de excepţie 274• Dar el este magistrat într-un moment
când are cel puţin un fiu membru în ordo decurionum215 , ceea ce înseamnă
pentru familie posibilităţi ieşite din comun.
- nr. 59, 60, 61 276 • Caracterul excepţional este dat de asumarea
decurionatului de către militari activi277•
- nr. 106. Decedat înainte de 40 de ani, titularul inscripţiei a parcurs
întregul cursus honorum , inclusiv magistratura supremă din oraş; este vorba
deci de o carieră remarcabil de rapidă 278•
Pe planul societăţii de la Sarmizegetusa se conturează într-adevăr câteva
familii proeminente, care se menţin în vârful piramidei sociale mai multe generaţii:
Cominii, Procilii şi Varenii, la care mai putem adăuga căte o ramură de Publii
Aelii, Caii Iulii şi Caii Valerii (eventual MarciiAurelii şi Titii Flavii). Dar dominaţia
lor nu este nici stabilă, nici exclusivă. Numărul mare al consemnărilor acestui
sector din clasa notabililor, faţă de atestările sărace ale celorlalţi aristocraţi, nu
face decât să confirme suprareprezentarea epigrafică a păturilor favorizate.

272 Jacqu es, p. 1 49, 473, 490 .
273 R. Ard evan, ActaMN 1 8, 1981, p. 438-439; Piso 1 9 9 1 , p. 326 •
1
274 R 1 12 . Fiii săi d evin caval eri, unul ajung echiar la magistratura9 supr emă (R 1 12, 1 14, 237,
365; Ard evan 1 993, p. 230-232).
27s R 1 1 2.
276 R 1 29.
277 Cf. supra, nota 1 95 .
278 R 1 90.
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B2.9f Evergetismul
Se cunosc doar 15 evergeţi printre aristocraţii de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (nr. 5, 21 ,32-36, 43, 44, 48, 52-54, 88, 91)279 şi niciodată acelaşi
om nu apare ca autor al mai multor acte de generozitate. În şapte cazuri 280 se
spune mai mult sau mai puţin explicit în text că gestul a fost făcut ob honorem.
Beneficiarii evergesiilor sunt însă diferiţi; de cele mai multe ori se subînţelege că
ar fi vorba de întregul oraş 281, dar în două cazuri generozitatea notabilului se
îndreaptă spre collegium fabrum (nr. 52, 53) 282 şi de trei ori către ordo
Augustalium (nr. 35, 36, 54)283• Se vede clar că obiectul acţiunii contează mai
puţin decât acţiunea însăşi. De cele mai multe ori, actele evergetice semnalate
nouă se referă la ridicarea unor construcţii de utilitate publică 284• Cronologic,
atestările ajunse până la noi se plasează între mijlocul secolului II şi prima treime
a secolului III; dar majoritatea se concentrază spre cumpăna celor două veacuri.
Atât cât pot fi evaluate, gesturile de generozitate ale elitei ulpiene se
înscriu în limite obişnuite pentru oraşe mai modeste 285• Caracterul modic al
acestor cheltuieli de prestigiu ilustrează bogăţia mai mică a notabililor de la
Sarmizegetusa şi, implicit, diferenţierea de avere mai puţin pronunţată în
societatea daco-romană decât în alte societăţi provincial-romane; este o constatare
confirmată şi de analiza altor izvoare286•
279 R 53-55, 57-60, 63-65, 83, 1 12, 1 42, 305.
280 R 57, 64, 65, 83, 1 1 2, 1 42, 305.
281 R 54, 55, 57, 60, 63, 65, 83, 1 1 2, 1 42, 305.
282 R 58 (cei doi evergeţi de condiţie socială diferită acţionează împreună fiindcă amândoi
sunt patroni collegii fabrnm; aedes înălţat de ei ar putea aparţine colegiului) şi 64 (autorul

evergesiei înalţă un portic pentru cinstea de-a fi ales patron al unei decurii a aceluiaşi colegiu).
Cf. R . Ardevan, ActaMN 1 5 1 978, p. 1 69, 1 7 1 .
283 R 53, 59.
2&4 Numai în două cazuri (R 83, 305) este vorba de donaţii pentru consumul plebei.
285 Nu dispunem de prea multe cifre în bazinul dunărean. Pentru comparaţie, în primul rârid R.
Duncan-Jones, PBSR 30, 1 962, p. 47- 1 1 5 . Se dovedesc utile şi alte lucrări. Cităm câteva, mai
uşor accesibile nouă: S. Mrozek, înActa Antiqua Academiae Scientiarnm Hungariae, Budapest,
29, 1 9 8 1 ( 1 984), p. 3 69-377; D. Johnston, JRS 75, 1 985, p. 1 05 - 1 25 ; S . Mrozek, Les
distributions d'argent et de nourr iture da,ns les villes italiennes du Haut Empire romain,
Bruxelles, 1 987 (Coli . Latomus no. 1 98); P. 1. Wilkins, ZPE 75, 1 988, p. 2 1 5-22 1 ; T. F. C.
Blagg, Britannia 21, 1 990, p. 1 3-3 1 .
286 Macrea, p. 275, 277; Piso 1 9 9 1 , p. 325.
,
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Pandantul atitudinii evergetice a aristocraţilor îl constituie onorurile
acordate de comunitatea orăşenească notabililor ei. În trei cazuri (nr. 6, 43, 1 00)
ordo decurionum însuşi ridică asemena monumente, ob merita ipsius 287• Altă
dată (nr. 16) plebea orăşenească este cea care pune monumentul unui notabil
simpatizat, aere conlato288•
Rolul preeminent al Sarmizegetusei în viaţa provinciei este subliniat şi
de faptul că numai aici apare un fenomen altfel cunoscut în provincii: evergetismul
imperial288a; împăratul Hadrian se îngrijeşte direct, prin guvernatorul provinciei,
de construirea unui apeduct289•
B2.9.g. Concluzii
Putem spune că toate aspectele cunoscute despre aristocraţia municipală
de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa confmnă caracterul ei roman şi se încadrează
în tendinţele generale ale manifestărilor şi evoluţiei sociale ale acestei clase.
Oglindă a societăţii locale,această elită lasă să se întrevadă o societate provin
cială de tip roman, bine structurată, dinamică şi destul de deschisă. Notabilii nu
sunt o castă impermeabilă, iar preeminenţa lor nu e strivitoare şi comportă o
răspundere faţă de restul societăţii. Constituită încă de la întemeiere, clasa
superioară ajunge la maturitate din a doua jumătate a secolului II, apoi atinge
apogeul prosperităţii spre sfărşitul veacului şi în prima treime a celui următor.
Criza din vremea anarhiei militare pare s-o lovească deosebit de grav, odată ce
izvoarele scrise specifice pentru această clasă aproape că dispar din raza percepţiei
noastre. Dar activitatea edilitară şi monumentele publice înălţate de oraş289a atestă
funcţionarea corpului civic până la sfărşitul stăpânirii romane în Dacia.

287 R 1 1 3, 1 1 8, 1 20.
288 R 1 32.
288• M. Corb ier, ORD V, p. 22 1 -222; H. Jouffroy, Ktema 2 , 1 977, p. 3 3 1 -334.
289 R 50.
289" C f. supra , nota 1 89.
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B2.10. Apulum
Din cele trei aşezări parţial contemporane de laApulum se cunosc 66 de
notabili, dintre care doi anonimi 290 şi alţi şase cu numele păstrat parţial2 91• Dar
trei dintre ei nu pot fi atribuiţi cu certitudine unei aşezări anume 292, aşa că nu vor
fi luaţi în considerare la analizele pe probleme. Datele disponibile au fost adunate
în tabelul XXIll.
Putem stabili cea. 48 de membri ai aristocraţiei locale în oraşulApulum
I şi doar 15 dinApulum ll293• Astfel departaj ată, informaţia apare mult mai puţin
impunătoare.Apulum I păstrează în Dacia un loc de excepţie, cu cele mai multe
atestări de acest fel după Sarmizegetusa, dar la mare distanţă de aceasta şi mai
aproape de Napoca; în schimbApulum ll se situează aproape de oraşele Drobeta,
Potaissa şi Porolissum - adică, la scara Daciei, la un nivel mediu de ilustrare
documentară. Canabele legiunii a XIII-a Gemina sunt mult mai sărac ilustrate
(doar patru nume de membri ai elitei locale) 294•
Vom trece în revistă izvoarele disponibile, prelucrându-le după schema
utilizată şi până acum (cronologie, compoziţie, structură), dar trebuie să începem
prin a separa problemele pe cele trei aşezări. Canabele, prima locuire civilă
apărută şi cea mai slab documentată, vor fi tratate în primă instanţă.
Baza noastră de lucru rămâne tabelul XXIll.

190 Nr. 63 şi 65 (R 367, 371).
29 1 Nr. 8 (R 275b), 9 (R 347a), 1 0 (R 288), 1 3 (R 423), 45 (R 368), 60 (R 29 1 ) .
292 Nr. 6 1 , 64, 65 (R 282 şi 350, r esp ectiv 354 şi 367).
193 Nu am luat acum în consid erar e ex ercitar ea unor d emnităţi public eîn amb el eoraş e. Cât
d espr enumărul at estărilor, afară d econs emnăril e explicit eal einscripţiilor, am apr eciat că R
362 (m. 26) şi 341 (m. 53) aparţin lui Municipium Septimium Apulense, în timp c ep eR 291
(m. 5 5-60) l-am atribuit mai curând Coloniae Aureliae Apulensis; p entru motiv el e ac estor
atribuiri cf. supra, capitolul d espr einstituţiil emunicipal ela Apulum.
194 Num er el e 1 , 2, 43 şi 62 din tab elul XXIII.
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B2.10. a. Canabae
Cinci inscripţii vorbesc despre această comunitate295, despre care acum
se ştie că a existat şi în secolul UJ2%. Una este o dedicaţie pentru un prefect al
castrului, pusă de conscribti et cives Romani consistentes; a fost înălţată pecunia
publica (R 306). Deşi laconic, textul dovedeşte funcţionarea unei comunităţi a
cetăţenilor şi existenţa unor fonduri publice. În fruntea canabelor se aflau
magistri, aleşi de locuitori 297•
Celelalte inscripţii au păstrat numele a patru notabili ai acestei comunităţi
(nr. 1 , 2, 43 şi 62 din tabelul XX:ill). Sunt piese prea disparate pentru ca gruparea
lor cronologică să fie revelatoare. Unul singur este magister ( 1 ) , ceilalţi trei sunt
decuriones. Trei dintre cei patru sunt veterani 298; o asemenea proporţie este
firească într-o aşezare din vecinătatea imediată a unui castru de legiune. Faptul
că unul singur a fost militar al legiunii a XIII-a Gemina299 nu are în acest context
nici o importanţă2993•
Numele cunoscute sunt semnificative. Cei trei veterani poartă cu toţii
nomina romane 300 şi, faţă de momentul ridicării inscripţiilor, sunt cetăţeni de
mai multe generaţii. Singurul decurion cunoscut care nu pare să fi fost veteran,
T. Fabius Ibliomarus (62), este originar din Augusta Treverorum, iar cogno
men-ul indică obârşia celtică; a murit la 60 de ani, fără să fi fost altceva decât
decurion.Analogii suficiente301 sugerează posibilitatea ca el să fi fost un negustor,
îmbogăţit din afacerile cu armata şi strâns legat de mediul canabelor. Această

295 R 306, 3 1 7, 329, 3 3 1 , 446.
296 R 329; Al. D ai con es cu, 1. P iso, PolEd li, p. 7 1 -72.
297 R 3 1 7. C f. J. W ilmanns, ES 1 2, 1 9 8 1 , p. 88; Mroz ew icz 1 989, p. 1 02-107.
298 Nr. 1 (R 3 1 7), 2 (R 331 ), 43 (R 329).
299 Claud ui s Att eius C el er (m. 43; R 329).
299" L. S il u
i s Max m
i us (m. 1) est ev et eran d n
i tr-o un tiat e car ea part icipat la cu cerir ea Da ciei;
a fost lăsat la vatră probab li îndată după t erm n
i ar ea războa ielor cu da cii ( 1 06 p.Ch.). T.
Flav ius Longinus (m. 2) par ea r ez d
i a la Napo ca, und e est e ş id ecurion, aproap ed e castrul
un tiăţii und ea fost m li tiar; d ecurionatul la Sarm zi eg etusa ş iîn canab el ed ela Apulum est eo
cond ţi ie compl em entară, n m
i icnu-l împ ied ică să d eţină propr ietăţ iîn alt ea şezăr i.
300 Unul v ech i tial ie (m. 1 ) ş i două d ela împăraţ id n
i s ecolul I p.Ch.
301 J. Kr ier, D ieTr ev er er auss erhalb hi r er C v
i tias. Mob il ti ăt und Aufst ieg, Tr ier, 1 9 8 1 (apud 1.
Kon g
i , Trierer Zeitschrift, Tr ier, 46, 1 983, p. 340).
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proporţie (3 la 1 ) aruncă o oarecare lumină asupra recrutării elitei canabelor şi
rolului mare al veteranilor în această societate.
Este interesant de observat că puţinele gentilicii cunoscute ale fruntaşilor
din canabe nu reapar printre aristocraţii celor două oraşe de la Apulum 302 •
Deocamdată avem prea puţin material pentru a trage concluzii sigure. Dar, dacă
descoperirile viitoare vor confmna această tendinţă, s-ar putea crede că elita celor
două oraşe s-a format altfel decât pătura superioară canabensă şi că nu a avut
contacte mai strânse cu aceasta din urmă 303 • Trebuie să fi contat nu doar diferenţa
de origine şi avere, ci şi cea de statut juridic al aşezărilor. Pare foarte verosimil ca
notabilii oraşelor apulense să nu-i fi considerat pe decurionii canabelor drept egali
ai lor, să-i fi privit de sus şi să fi evitat încuscririle cu aceştia.
B2. 1O. b. Apulum 1

Repartiţia cronologică a atestărilor de notabili din această aşezare este
cuprinsă în tabelul XXXII. Desigur, încadrerea cronologică prezintă numeroase
slăbiciuni, inerente materialului epigrafic disponibiP04, aşa cum am văzut mai
sus 3 05.
Municipium Aurelium Apulense apare prin desprinderea unui pagus
din comunitatea de cetăţeni ai Sarmizegetusei; logic, în momentul întemeierii
municipiului, acesta dispunea deja de o structură socială şi instituţională
constituită. Faptul transpare şi din gruparea izvoarelor în timp: proporţia celor
din prima perioadă de existenţă a oraşului este relativ mare 3 06 •
302 Pentru comparaţie,a se utiliza tabelul XXIII. O înrudire între T. Flavius Longinus,decurion în
canabe (nr. 2) şi T. Flavius Italicus,quatuorvir primus în municipiul lui MarcusAurelius (nr. 4),nu

pare probabilă. Numele este foarte răspândit în provincii, iar încadrarea cronologică ar impune
între ei o generaţie; însă ltalicus nu apare printre copiii cunoscuţi ai lui Longinus (R 331 ). Cât
despre o înrudire a acestuia din urmă cu consularul T. Flavius Longinus Q. Marcius T urbo, susţinută
de unii specialişti (PIR2,F 305,p. 344; J . J. Wilkes,Dalmatia,London,1969,p. 328; J.

Sa$e� Tituli

5,1982,p. 569; R. Syme,Roman Papers,Oxford,II,1979,p. 554 sq. şi III,1984,p. 1292,1301 sq.;
Wolff 1990, p. 621),apreciem că nu este dovedită prin nimic. Chiar frecvenţa numelui exclude
orice posibilitate de identificare. De altfel, amintitul consular pare a avea un frate, T. Flavius

Priscus Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo (C. C. Petolescu,Dacia 26,1982,p. 167-170),care nici
el nu apare între copiii cunoscuţi ai decurionului din canabele apulense.
303 Legăturile între aristocraţii celor două oraşe numite Apulum sunt evident mai dezvoltate. Este
suficient a se vedea pe tabelul XXIII persoanele cu magistraturi şi onoruri în ambele centre urbane.

304 Foarte puţine piese sunt mai precis datate (de exemplu R 305,317,338, 339,359, 360).
305 Probleme similare pentru Sarmizegetusa: cf. supra,capitolul III, B2.9a.
306 Vezi tabelul XXXII, nr. crt. 1 (25% din notabilii dataţi).
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Lăsând la o parte categoria inscripţiilor nedatabile (poziţia 5 în tabel),
repartiţia celorlalte surse este foarte echitabilă. Desigur că faptul se datoreşte şi
perioadei mai scurte de existenţă a municipiului, apoi colonieiApulum I: durata
aceasta acoperă chiar cei mai buni ani ai provinciei, a doua jumătate a secolului
II şi prima treime a secolului III p. Ch. Coeficientul notabili/an pentru perioada
ce începe cu urcarea pe tron a lui SeverusAlexander (poziţia 4 în tabel) pare mai
mic - într-o proporţie nesemnificativă; dar s-ar putea ca acest număr să fie greşit,
obţinut prin prelungirea excesivă a perioadei (până la 244-245 p. Ch.). De fapt,
nici o inscripţie a vreunui notabil din Colonia Aurelia Apulensis nu poate fi
sigur datată după SeverusAlexander3°7• Aşa că valoarea coeficientului ar putea
fi simţitor mai mare. Chiar şi aşa, cifrele nu dovedesc o creştere remarcabilă a
atestărilor de notabili municipali după anul 222. Putem considera dezvoltarea
păturii aristocratice (şi implicit a vieţii municipale) în oraşul Apulum I ca
remarcabil de echilibrată.
Compoziţia elitei locale este destul de surprinzătoare. Deşi aşezarea e
situată aproape de un castru de legiune, între notabilii ei apare un singur veteran
(nr. 18). Fenomenul este explicabil 308, dar nu mai puţin neaşteptat. În schimb,
proporţia cavalerilor este relativ mare: din 48 de notabili cunoscuţi, 16 suntequites
Romani 309, adică 33,33%. Este interesant de observat că, dintre aceştia, 8 sunt
Publii Aelii (nr. 19-22, 28, 29, 35, 37), deci 50%; însă nu e deloc sigur că toţi
PubliiAelii cavaleri ar putea aparţine uneia şi aceleiaşi familii.Asupra cavalerilor
vom reveni într-un capitol special. Subliniem doar faptul că nici laApulum I nu
apare nici un cavaler localnic care să fi făcut carieră procuratoriană. Un singur
notabil, P.Aelius Marcellus (nr. 22), s-a ilustrat în armată şi a obţinut prin meritele
sale rangul de cavaler; totuşi, n-a exercitat procuratele, ci numai funcţii de rang
inferior310•
Aspectul onomastic este etalat în tabelul XXXIV. Fenomenul defmitoriu
rămâne preponderenta netă a gentiliciilor de vechi cetăţeni în secolul II, în timp
ce în veacul următor raportul de mărime se schimbă în favoarea cetăţenilor de
dată mai recentă. Fenomenul social care stă în spatele acestei evoluţii onomastice
trebuie să fie analog cu cel similar constatat la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Ca
şi acolo, corpul civic va fi cuprins la început cu precădere colonişti cetăţeni
307 Situaţie similară la Sarmizegetusa (cf. supra); în general, inscripţiile puse de notabili după 235
p. Ch. sunt foarte rare în Dacia

30R R. Ardevan,Eos 77, 1 989, p. 87.
309 Nr. 1 5,1 9-25, 28,29,33, 35,37,39a,49, 50 din tabelul XXIII.
3 1 0 I. Piso,ActaMN 1 7, 1 980, p. 86-89, nr. 3.
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·

romani311: Dar proporţia trebuie privită cu circumspecţie. De fapt,gentiliciile
"noi" prezente la membrii elitei din Apulum 1 sunt numai Ulpius (7,12,59) şi
mai alesAelius (5,14,19-22,28,29,31,32,35,37,39a,40,55, 56). La data
înfiinţării municipiului,chiar Aelii aveau deja cetăţenia de o generaţie. Numele
de familie Aurelius şi Septimius lipsesc cu totul 312• Deducem că esenţialul
compoziţiei corpului cetăţenesc şi al elitei sale s-a structurat din grupurile de
cetăţeni romani colonizaţi îndată după cucerire,cu un aport minor (şi devenit
important abia după mai multe generaţii) al unor peregrini încetăţeniţi în prima
jumătate a secolului II.
Cognomina cunoscute sunt de bună factură romană; nu putem cita decât
patru greceşti (nr. 14, 19, 48 şi 60), ceea ce nu schimbă lucrurile. Alte date
indică o posibilă ascendenţă peregrină într-un singur caz: mama cavalerului C.
Nummius Certus (nr. 49), ea însăşi fiică de cavaler, poartă gentiliciul illyr
Verzovia (R 301) 313; în epocă şi într-o familie cu numele italie de Nummius,
acest detaliu nu mai indică decât o provenienţă din medii dalmatine romanizate
de timpuriu314• Numele altor matroane din familii aristocratice apulense sunt
toate romane 315; trei cognomina greceşti316 nu demonstrează deloc o origine
greco-orientală a purtătoarelor lor317,ci se încadrează doar în moda vremii318•
Putem considera elita corpului civic din Colonia A urelia Apulensis de
foarte bună factură romană.
Cei 48 de membri cunoscuţi ai elitei municipale îşi împart,foarte inegal,
17 nume de familie diferite319•Această distribuţie argumentează o societate relativ

3 1 1 Piso 1 991 ,p. 321 -323.
3 1 2 Opinia noastră mai veche referitoare la R 362 (R. Ardevan, PolEdil, p. 23) este eronată; cf.

supra, capitolul II (Magistraturile). Iar M. Aurelius Comatius Super (m. 61 ; R 282, 350) nu
poate fi atribuit cu certitudine unui oraş anume. Cf. Piso 1 991 ,p.'323.
3 1 3 1. 1. Russu, Illirii, Bucureşti, 1 969,p. 1 20,263.
314 Ibidem, p. 1 28-150; J. J. Wilkes, Dalmatia, London, 1 969,p. 293-296.
3 1 5 R 296 (P. Aelia Iuliana Marcella), 297 (Fabia Lucilla), R 305 (Lucia Iulia), 338 (Statilia
Lucia), 357 (Antonia Iulia), 365 (Comelia Lucilla şi Varenia Probina), 422 (Ulpia Sabina).
316
R 279 (Ulpia Helpidia), 300 (Aurelia Apollonia), 353 (Iulia Beronice).
3 1 7 H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin - New York, 1982, p.
XXI-XXVill . Cf. supra,nota211 .
3 1 8 Piso 1 991,p. 323-324. Cf. supra, nota 21 1 .
3 1 9 Ceea ce ar da o medie de 2,82 persoane 1 nume de familie (cf. Jacques, p. 509-51 1 ).
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deschisă, dar mai puţin decât cea de la Sannizegetusa Domină net purtătorii numelor
deAelius (16 reprezentanţi) şi Iulius (8 reprezentanţi),dar desigur că se structurează
pe mai multe familii. Chiar şi înrudirea dintre alţi notabili omonimi este proble
matică 320• De fapt,o singură familie aristocratică din oraş este mai bine cunoscută;
membrii ei sunt PubliiAelii,activi cândva spre sfărşitul secolului II şi în primele
două decenii ale secolului III p. Ch., iar arborele genealogie al ei a putut fi reconstituit
după cum urmează321 (cifrele arabe din paranteze reprezintă numerele din tabelul
XXIII) :

P. Aelius Antipater (14)

1

P. Aelius
Antipater jun.
(19)

Antonia Iulia

1

P. Aelius
Marcellus
(22)

L-------......

P. Aelius
Antipater
Marcellus
(29)

=

..........

P. Aelius
Iulianus
(21)

1

P. Aelius
Genialis
(20)

1

Aelia
Iulia

1

......
........
..
P. Aelia

Iuliana
Marcella

320

Ne-am referit mai sus la numeroşii PubliiAelii: dacă cei de la nr. 14, 19-22, 29 sunt sigur
rude ( cf. infra, nota 321 ), nu putem spune nimic despre vreo relaţie a lor cu cei de la nr. 5, 28,
31, 32, 35, 36, 37. Cei doi PubliiAelii din R 339 (nr. 31, 32) sunt colegi de magistratură, dar
nu e obligatoriu să fie şi rude. Am văzut că o relaţie între cei doi Titi Flavii cunoscuţi (nr. 2 şi
4) este improbabilă (cf. supra, nota 302). Pentru alţii nu putem face nici măcar presupuneri.
321 H.
Daicoviciu, I. Piso, loc. cit.. Relaţia reală de rudenie între P. Aelius Marcellus (nr. 22) şi
ceilalţi este nesigură; ştim numai că îi adoptă pe copiii celor doi Publii Aelii - Antipater (nr.
19) şi lulianus (nr. 21). Dar nu pare deloc să fie fratele lor: în inscripţiile fraţilor PubliiAelii
(fiii lui P. Aelius Antipater- nr. 14), adică în R 357 şi 332, numele lui Marcellus nu apare.
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Această familieAelia ocupă un loc fără egal în viaţa locală. Stau mărturie
asupra poziţiei ei excepţionale atât informaţii directe322 cât şi numărul mare de
inscripţii referitoare la membrii ei323 ori chiar faptul neobişnuit că a dat cetăţii cel
puţin trei generaţii de notabili. Dar mai sunt la Apulum numeroşi alţi Publii
Aelii, care nu par a aparţine acestei familii 324• Numărul însemnat de izvoare
despre alţi aristocraţi localnici din aceeaşi perioadă arată limpede că nu se poate
vorbi de o dominaţie exclusivă a membrilor acestei familii şi a rudelor lor asupra
comunităţii urbane.
Natural, dată fiind originea oraşului însuşi, există multe legături între
notabilii de la Sarmizegetusa şi cei din oraşul Apulum 1. Unii dintre ei par a
rezida de preferinţă la Ulpia Traiana (nr. 3, 5, 1 5 , 24, 28, 3 3 ; discutabil dacă nr.
25 şi 46 sunt în aceeaşi situaţie325). Mai apar şi alţi notabili, dar mult mai puţini,
cu relaţii statornice şi eventual domiciliul în alte localităţi326• Alte relaţii de acest
fel pot fi întâmplătoare, dar cele cu Sarmizegetusa au caracter necesar şi perma
nent.
Deoarece culegerea inscripţiilor antice de laApulum (IDR 111/5) se află
încă sub tipar, nu putem urmări deocamdată oglindirea influenţei şi clientelei
aristocraţiei locale în onomastica păturilor sociale inferioare. Vom reveni asupra
acestui aspect, în capitolele consacrate augustaliilor şi colegiilor.
Mai trebuie remarcat numărul mic de evergesii cunoscut în acest oraş;
informaţia noastră se reduce la două inscripţii327• Deşi relativ bogat documentate,

322 Inscripţiile îi amtă pe membrii acestei familii equites Romani şi deţinători ai celor mai prestigioase
funcţii ( duumvirat, pontifci at, flaminat, chiar sacerdoţiul provincial al cultului imperial).
323 R 183, 295, 296, 298, 303, 310, 332, 357, 358, 499. O asemenea serie epigrafică nu are
egalîn tot spaţiul renano - danubian (cf. Mrozewicz 1989,p. 68,nr. 37-43,Valerii dinPoetovio
- singurii relativ comparabili. Vezi şi G. Alfoldy, Arheoloski vestnik, Ljubljana, 15-16,1 9641965, p. 137-144).
324 Cf. supra, nota 320.
325 T. Varenius Sabinianus (R 365) este cu siguranţă ulpian, dar se înmormântează la Apulum;
tot aici e îngropată şi sora lui. C. Iulius Metrobianus (R 308, 309) este singurul care deţine
duumviratul, succesiv, în ambele colonii - Sarmizegetusa şi Apulum.
326 L. Iulius Bassinus (nr. 23) pare a domicilia la Napoca, unde a fost duumvir; fiul lui C.
Antonius Valentinus (nr. 1 1 ) şi tatăl fraţilor decurioni Caii Antonii Agrippinus şi Marcellus
(nr. 38,39),n-a locuit la Apulum, ci a fost decurion la Napoca şi Potaissa.
327R 289 şi 305 ( poate şiR 288 ?).
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manifestările aristocraţiei locale sunt simţitor mai slab reprezentate decât la
Sarmizegetusa. Acest aspect, ca şi numărul general de inscripţii şi repertoriul
mai redus de nume, subliniază o trăsătură definitorie a păturii aristocratice din
·
colonia Apulum: ea este o lume de evidentă romanitate, bine structurată şi
consolidată, dar de un caracter mai provincial decât cea de la Sarmizegetusa.
O încercare da a sesiza diferenţa de dignitas şi situaţie socială între
diferitele familii de notabili întâmpină serioase greutăţi. Inscripţiile funerare sunt
puţine şi consemnarea vârstei decedatului nu apare decât excepţional 328• Nu
avem adevărate consemnări de cursus honorum329• Materialul este, prin urmare,
sărăcăcios. Tentativa noastră de urmărire a acestei stratificări interne a aristocraţiei
municipale a avut în vedere aceleaşi considerente ca şi la Sarmizegetusa şi s-a
concretizat în tabelul XXXVI.
Se impun câteva precizări.
La "Poziţie inferioară" figurează din motivele următoare:
- nr. 11, 1 2 şi 1 3 . Este vorba de persoane decedate, care nu consemnează
decât calitatea de decurio330•
- nr. 27. Titularul este numai sacerdos coloniae, deşi pare a avea o avere
considerabilă331•
- nr. 3 1 şi 32. Simpli aediles.
- nr. 3 8 şi 3 9. Doi decurioni, fiii unui magistrat cu carieră remarcabilă în
afara oraşului Apulum şi nepoţii unui decurion apulens. Episodul carierei tatălui
lor par a fi fost singular şi fără viitor; el s-a ilustrat laNapoca şi Potaissa. Bunicul
lor este persoana de la nr. 1 1 .
- nr. 40. Un decurio et quaestor.
Doar pentru primii trei putem fi siguri că aprecierea noastră a fost corectă.
Necunoscând vârsta celorlalţi, este posibil ca ascensiunea lor socială să fi
continuat. Constatarea s-ar putea dovedi valabilă şi pentru mulţi din cei socotiţi
acum ca aparţinând categoriei următoare.
La "Poziţie obişnuită " figurează şi câţiva notabili cu honores în alte
oraşe decât cel studiat acum (3 , 1 O, 16). Am optat pentru această soluţie deoarece
328

R 422 este singura (R 446 nu se referă laApulum 1).
Doar R 288, eventual. Cf. A rdevan 1984, p. 109.
330
R 304, 422, 423.
331
R 245.Averea mare este dedusă din arendarea exploatărilor de fier (conductorferrariarum )
329

.
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în toate trei cazurile pare a fi vorba nu de decurionate diferite, ci de simpla
succesiune într-un nou arda decurianum sau o nouă magistratură, .după
schimbarea statutului juridic al aşezării.Aflat probabil în aceeaşi situaţie, pe nr.
"
46 l-am încadrat totuşi la "Poziţie excepţională deoarece este vorba de exercitarea
succesivă a magistraturii supreme în două oraşe, iar Calania Apulensis nu derivă
direct din Calania Sarmizegetusa.
Am încadrat tot la "Poziţie excepţională".numerele 7 şi 9. Titularii lor
par a fi preoţi provinciali ai cultului imperial (vezi mai sus), aşa că trebuiesc
consideraţi în pătura cea mai înaltă a aristocraţiei municipale. Şi asupra acestui
aspect vom reveni.
Oricum, clasificarea noastră rămâne doar o ipoteză de lucru. Deocamdată
ea pare verosimilă, deoarece confirmă tendinţele decelate la Sarmizegetusa.
Concentrarea informaţiilor despre vârful societăţii locale în prima treime a
secolului Ill indică indubitabil că atunci trebuie plasat în timp apogeul dezvoltării
oraşului.
B2.1O.c. Apulum II
Cu o durată mai scurtă de existenţă, Municipium Septimium Apulense
ne-a lăsat o informaţie mult mai săracă: numai 15 notabili cunoscuţi (vezi tabelul
XXIII). Numărul mic de inscripţii şi perioada restrânsă de înflorire fac ca
informaţia disponibilă să fie mai puţin clară.
Gruparea cronologică a izvoarelor (vezi tabelul XXXIII ) pare să indice
reducerea documentaţiei de-a lungul secolului III. Faptul este explicabil, odată
ce municipiul este întemeiat în perioada de apogeu a vieţii municipale şi a
civilizaţiei daco-romane, iar apoi urmează agravarea progresivă a crizei.
În arda decurianum nu este atestat nici un veteran (lucru destul de
surprinzător) 332• Numărul cavalerilor este însă mare: 5 (dintre care doi cu militiae
equestres) 333, ceea ce înseamnă 33%. Cum era de aşteptat, nici un asemenea
eques nu depăşeşte orizontul provincial.
Onomastica aristocraţilor cunoscuţi este integral romană.Apare un singur
cagnamen grec (nr. 52) la un quaestar şi un altul la o soţie de notabil (R 353);
332 R. Ardevan,Eos 77, 1989, p. 85-86.
33 3 Nr. 23, 24, 30, 34, 44 (primii doi cu militiae equestres).
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semnificaţia lor reală este bine cunoscută. Între nomina folosite, cele imperiale
din secolele IT-III ocupă o pondere considerabilă, care pare să crească pe parcursul
existenţei oraşului (vezi tabelul XXXIV) . Desigur, acest fenomen indică accesul
progresiv în pătura socială superioară a unor noi îmbogăţiţi, dar nu pune în
discuţie romanitatea deţinătorilor: la începutul secolului ITI, descendenţii unor
Ulpii şiAelii erau cetăţeni de câteva generaţii. Doar treiAurelii (26, 4 1 , 42) ar
putea fi cetăţeni de dată foarj:e recentă.
La 1 5 notabili atestaţi apar 8 gentilicii diferite - indiciu de relativă
deschidere socială. Nu putem reconstitui cu certitudine nici o familie aristo
cratică; eventual cei trei Claudii ( 1 6, 30, 44) ar putea fi rude, dar nu avem o
dovadă sigură 334• Doi aristocraţi, cunoscuţii L. Iulius Bassinus şi T. Varenius
Pudens (nr. 23 şi 24), cu siguranţă nu rezidau permanent în această localitate.
Afară de cazul deosebit al lui L. Iulius Bassinus, cumulard de multiple
honores în oraşe diferite (nr. 23), doar doi notabili locali mai exercită demnităţi
publice în Colonia Aurelia Apulensis (nr. 1 6 şi 4 1 ), iar un aristocrat ulpian de
vază (T. Varenius Pudens) devine decurion al municipiului. Relaţiile elitei lo
cale cu alte cercuri similare sunt prezente, dar mai puţin intense decât la
Sarmizegetusa oriApulum I. Şi compoziţia aristocraţiei pare a fi diferită: aici nu
se mai regăsesc gentiliciile vechi italice din localităţile amintite mai sus335, domină
net numele imperiale dinainte de cucerire şi creşte considerabil ponderea noilor
gentilicii imperiale. Elita socială a municipiului septimian este tot romană, dar
pare de extracţie mai modestă decât cea din oraşul omonim vecin - ca să nu mai
vorbim de Ulpia Traiana. Procentajul mare de cavaleri pare a susţine o promovare
socială accelerată, dar de fapt este o impresie înşelătoare (vezi mai departe).
Influenţa aristocraţiei municipale asupra păturilor sociale inferioare n-o putem
cerceta deocamdată 336•
Este interesant că nu cunoaştem încă nici un Septimius printre decurionii
de laApulum II. Faptul acesta susţine ideea că promovarea localităţii la rang de
·

334 Cronologic, Ti. Claudius Rufus (m. 16) este anterior cel puţin cu o generaţie lui Ti.
Claudius Augustianus (m. 30). Să fie vorba de tată şi fiu ? Claudius Valentinianus (m. 44) ar
putea fi coleg de generaţie al lui Augustianus. Dar nu avem nici o dovadă certă, afară de
prezenţa acestui gentiliciu destul de rar.
335 Lipsesc cu totul nume precum Cervonius (nr. 3), Bellius (nr. 6), Sironius (m. 8), Munatius
(m. 1 0), Lucilius (m. 48), Nummius (nr. 49, 50), Pomponius (nr. 51 ).
336 Volumul IDR III/5 (Apulum) se află încă sub tipar.
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municipiu s-a făcut cu un lot considerabil de locuitori cetăţeni romani şi nu a
implicat conferirea masivă a dreptului de cetate. Veteranii din auxilii, chiar stabiliţi
în oraş, n-au pătruns într-o proporţie sesizabilă în aristocraţia locală.
A distinge diferite categorii în sânul clasei notabililor este şi mai greu
decât laApulum 1 337• Încercarea noastră se află în tabelul XXXVII. Nr. 1 6, aflat
într-o situaţie inferioară la Apulum 1 (nu a ajuns la magistratura supremă, cel
puţin în momentul ridicării inscripţiei), credem că trebuie să figureze laApulum
II în grupa celor cu situaţie obişnuită - faptul de a cumula (chiar în succesiune)
demnităţi în două oraşe este ceva deosebit la scara municipiului septimian. În
aceeaşi situaţie se află şi nr. 4 1 . Lipsindu-ne însă complet informaţii despre vârsta
şi familia acestor notabili, nu putem face precizări suplimentare.
Diferenţele de nume mai frecvent folosite şi aspectele sociale (deocamdată
abia întrevăzute) pe care actuala cercetare le conturează par să arate că aşezarea
ce va deveni Municipium Septimium Apulense s-a format altfel decât vecina ei
omonimă, cu altă categorie de colonişti şi în alte circumstanţe. Este o problemă
ce rămâne deschisă pentru cercetările viitoare.

C. Concluzii
C. l Aristocraţia municipală în provincia Dacia

Clasa notabililor locali apare foarte inegal cunoscută. Ulpia Traiana
Sarmizegetusa prezintă o situaţie de excepţie, cu un număr remarcabil de atestări;
este lotul care se pretează cel mai bine la o studiere din punctul de vedere al
istoriei sociale. Urmează Apulum, unde aşezarea convenţional desemnată ca
Apulum 1 deţine şi ea un loc aparte prin bogăţia informaţiei. La mare distanţă
urmează oraşe precum Apulum II, Napoca, Potaissa, Drobeta. Şi mai puţine
sunt datele disponibile pentru Porolissum, apoi Romula. Pentru aşezările de la
Diema, Tibiscum şiAmpelum nu dispunem decăt de atestări sporadice. Desigur,
starea actuală a documentaţiei epigrafice depinde în mare parte de acţiunea
ulterioară a oamenilor asupra fiecărui sit arheologic, de măsura în care vestigiile
337 Motivele sunt cele de la Apulum 1, agravate de numărul redus al izvoarelor. Criteriile de
ierarhizare sunt tot aceleaşi.

218

https://biblioteca-digitala.ro

antice au ajuns până la noi. Însă credem că ea reflectă întrucâtva şi anumite
diferenţe reale între oraşele daco-romane. Observăm că nivelul documentaţiei
epigrafice corespunde în general cu dimensiunile şi calitatea locuirii pe
respectivele situri. Deosebirile de informaţie traduc aşadar un oarecare raport de
importanţă şi statut în viaţa provinciei între aşezări urbane diferite.
Cercetarea aristocraţiilor municipale din Dacia romană pune în lumină,
totdeauna când ea devine posibilă, societăţi de factură provincial-romană, cu
t oate trăsăturile caracteristice. Ele se structurează ca pretutindeni în lumea ro
mană şi se manifestă în cadrul aceloraşi linii directoare de civilizaţie şi
comportament social. Elitele daco-romane trăiesc more Romano. Chiar dacă
atestările disponibile sunt puţine, apar în lumină atât relaţii de clientelă şi influenţă
de grup, cât şi evergesiile inerente clasei notabililor. Acestea din urmă rămân de
dimensiuni modeste, în concordanţă cu dimensiunile şi aspectul civilizaţiei ur
bane daco-romane la scara Imperiului.
Se ştie că decuriones pot participa la negoţ şi la orice fel de afaceri
profitabile; dar statutul lor social îi împiedică, de regulă, să fie numai (ori
preponderent) negustori 338• În Dacia, calitatea de negotiator pentru un decurion
apare o singură dată, departe de casă şi pentru un oraş de importanţă mai redusă
(Potaissa)339• Mai există şi alţi decurioni care apar departe de oraşele lor, fapt
corelat cu interese comerciale 340• Este semnificativ că asemenea aristocraţi se
cunosc mai ales din aşezările urbane de nivel mai puţin înalt341, ceea ce sugerează
un rol sporit al neguţătorilor şi al averilor acumulate pe această cale în constituirea
clasei notabililor locali - rol relativ mai important decât în marile centre precum
Sarmizegetusa oriApulum I.
Atât ordinul de mărime al evergesiilor cunoscute cât şi alte elemente
(onomastica, rolul marilor familii de notabili, mobilitatea socială etc.) confirmă
existenţa unor societăţi urbane stratificate, dar nu extrem de polarizate. Averile
aristocraţiei municipale nu ating cote strivitoare; corespunzător, promovarea

33R Ph. Leveau, ORDV, p. 23-25; P. Gros, ORDY, p. 76; J.- P. Morei, ORDV, p. 1 02; J. Andreau,
ORDY, p. 1 77-1 82. Cf. supra, nota 5.
339 R 501 .
340 R 502, 503, 51 2, 51 3, 514; cf. R.Ardevan, ActaMP 1 2, 1 988, p. 293-295.
341 Cei semnalaţi în nota precedentă provin de la Potaissa (R 501 ), Porolissum (R 502, 51 3),
Drobeta (R 503), Napoca (R 51 2), o singură dată de la Sarmizegetusa (R 51 4).
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socială a notabililor rămâne de dimensiuni modeste. Un procentaj nu prea mare
intră în ordinul ecvestru, dar dintre aceştia unul singur face carieră în serviciul
statului, şi nu la nivel procuratorian 342• Cât despre trepte mai înalte de ascensiune
în societate, trebuie spus că se cunoaşte un singur senator originar din Dacia:
acesta este P. Aelius Gemellus dinApulum 343• Relaţia lui cu familiile de Publii
Aelii din acest oraş rămâne neclară344• Dar este sigur că ridicarea unui urmaş de
notabili din Dacia la rang senatorial trebuie privită ca o excepţie remarcabilă 345•
Elita oraşelor provinciei se cantonează în idealuri modeste, de obicei la scară
locală. Puţini membri ai ei capătă o importanţă sporită la nivel provincial; asupra
acestei probleme vom reveni mai jos.
Nu putem să nu punem în legătură acest aspect al societăţii daco-romane
cu lipsa atestărilor despre latifundii 346 ori cu concentrarea (încă abia conturată)
de villae rusticae în apropierea unor centre urbane347• Datele arheologiei şi ale
epigrafiei se completează şi se susţin reciproc.
Elita municipală nu constituie în Dacia o castă închisă; s-a putut pune în
lumină o relativă permeabilitate a ei, un proces de înnoire şi de mobilitate so
cială. Atât cât se poate stabili acum, nu s-a constatat nici o dominaţie exclusivă
a unor grupuri restrânse asupra vieţii comunitare. Marile familii de notabili arareori
ajung să-şi păstreze timp de mai multe generaţii un rol preeminent în cadrul
clasei şi oraşului lor. Toate datele susţin existenţa unei societăţi neanchilozate,
relativ deschise.
O altă trăsătură generală a aristocraţiilor municipale daco-romane este
rolul redus al veteranilor în constituirea şi dezvoltarea lor 348• Numai la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa şi numai îndată după întemeiere s-ar putea ca rolul lor să
fi fost ceva mai mare349• De asemenea, aportul autohtonilor daci apare peste tot
ca neglijabil; Napoca este singurul oraş unde o prezenţă dacică a fost sesizată, şi

342 R 499; cf. supra, nota 3 1 0.
343 CIL III 1 006.
344 L. Balta, ActaClassDebrecen 13, 1 977, p. 58; Piso 199 1 , p. 325.
345 Ibidem.
346 Macrea, p. 293-295; Wolff 1990, p. 622.
347 G. Popilian, ArhOlt 6, 1 986, p. 54-63; 1. Mitrofan, ActaMN 1 0, 1 973, p. 1 30- 149; idem,
ActaMN 1 1 , 1 974, p. 41 -45. Cf. supra, capitolul 1, C.
348 R. Ardevan, Eos 77, 1989, p. 88, 90.
349 Cf. supra, paragraful B2.9.b. Piso 1 99 1 , p. 325-326.
·
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aceasta la un nivel foarte redus 350• Ambele constatări susţin rolul esenţial al
colonizării civile în întemeierea oraşelor din provincia Dacia 351 şi în constituirea
aristocraţiilor municipale.
Dar atât formarea cât şi evoluţia acestor aristocraţii apar, la o privire mai
atentă, foarte diferite. Aproape în fiecare caz studiat s-au putut observa
particularităţi de recrutare, promovare şi evoluţie a elitelor locale. Împreună cu
aspectul arheologic şi cu cel instituţional, structura socială la vâr�confmnă
varietatea considerabilă a oraşelor provinciale, personalitatea fiecăruia în limitele
aceluiaşi model de civilizaţie.
Pentru anumite provincii de pe limesul european s-a putut dovedi un
"interval de trei generaţii" între constituirea provinciei şi acordarea cetăţeniei
romane aristocraţilor indigeni, pe de o parte, şi accesul acestora la magistraturi şi
decurionat în oraşele romane - pe de altă parte 351a. În cazul Daciei, o asemenea
schemă de promovare socială nu se poate dovedi; fapt explicabil, odată ce elitele
autohtone sunt ca şi absente. Născute din colonizare, oraşele daco-romane au
inclus de la început între decurionii lor notabili de primă generaţie. Un anumit
interval se poate observa, în majoritatea cazurilor, pentru noii cetăţeni, purtători
de gentilicii imperiale din secolul II: ei apar în ordo decurionum cel mai adesea
abia la 1 -2 generaţii de la dobândirea cetăţeniei, sau chiar mai mult. Dar credem
că nu e vorba de o prevedere administrativă, ci de un proces social de îmbogăţire
şi ascensiune treptată a unor homines novi, proces ce necesita timp.
În sf'arşit, o altă trăsătură comună a elitelor locale este afectarea lor gravă
de către criza ce se declanşează după dispariţia dinastiei Severilor. Documentaţia
epigrafică referitoare la aceste pături sociale se diminuează brusc până la
dispariţie aproape completă, în toată Dacia. Excepţiile sunt foarte puţine 352 •

35° C. C. Petolescu, Thraco-Dacica 13, 1 992, 1-2, p. 122-123.
351 R.Ardevan, op. cit., p. 87-90.
351" J. Sa5el, în W. Eck, H. Galsterer, H. Wolff (Hrsg.), Studien zur antike Sozialgeschichte
(Festschrift F. Vittinghoff), Koln - Wien, 1 980, p. 360-362. Municipiile întemeiate de Hadrian
în Dacia nu confmnă opinia savantului sloven (cf. p. 362); se pune aici problema unor
municipii născute tot printr-o colonizare.
352 Nu putem cita decât R 17 (Drobeta); 1 48a (Apulum); 454 şi 480 (Napoca); 117, 486, 488
(Porolissum) - eventual şi R 123 ( Sarmizegetusa).

221

https://biblioteca-digitala.ro

Această lipsă a inscripţiilor dovedeşte amploarea crizei şi brutalitatea şocului
social suportat de notabilii din provincie353• Dar tot ea ne interzice orice încercare
de cercetare mai aprofundată a fenomenului.
O serie de aspecte ale vieţii aristocraţiei municipale necesită o tratare
specială. Le vom aborda în continuare.

C2. Ornamenta

Conferirea de însemne exterioare ale calităţii de aristocrat este atestată şi
în Dacia romană. Dispunem de şapte inscripţii de acest fel354, foarte inegal grupate.
Cea mai clară provine din Colonia Aurelia Apulensis şi pare a data din
primele decenii ale secolului 111355• Un libert al templului luiAesculap, Septimius
Asclepius Hermes, devenit augustal al coloniei, primeşte şi ornamenta
decurionalia.
De la Sarmizegetusa cunoaştem patru persoane cărora li s-a făcut această
onoare. Î n toate cazurile este vorba numai de ornamenta decurionalia 356• Cei
onoraţi sunt:
1 ) Ulpius Domitius Hermes. Libert al notabilului Ulpius Domitius
Rufmus357, el ajunge augustal şi primeşte apoi aceste ornamenta. Închinarea
pusă Minervei de moştenitorii săi, sarcină lăsată prin testament358, pare să indice
că Hermes a promovat social datorită calităţilor intelectuale.Aceiaşi moştenitori
359 trebuie, conform testamentului său, să-i îndeplinească promisiunea de a înălţa
un monument genio ordinis (coloniae) ob honor(em) ornam (entorum)
dec(urionalium) 360• Deducem că a primit această cinste târziu, în amurgul vieţii.
353 Macrea, p. 436-445; Alfoldy 1 984, p. 1 33-1 36, 1 42; Piso 1 991 , p. 329.
354 R 1 9, 1 1 5, 1 22, 1 45, 1 46, 326, 51 0.
355 R 326.
356 R 1 1 5, 1 22, 1 45, 1 46, 5 1 0 .
357 R 1 27, 1 34.
358 R 1 46.
359 Cei patru Domitii, tot augustali, nu-şi menţionează relaţia cu defunctul, ci numai calitatea de
heredes. Ar putea fi chiar liberţi ai lui Ulpius Domitius Hermes, ajunşi augustali (sau tot ai aceluiaşi
stăpân, decurionul Rufinus - dar e mai puţin probabil). Alt moştenitor, Valerius Threptus, pare a fi
tot libert şi augustal, dar nu putem decela nici o legătură de rudenie cu Ulpius Domitius Hermes;
probabil că nici nu erau rude, ci doar prieteni. În orice caz, cognomenul Threptus (cuvânt grecesc
sinonim cu latinul alumnus) dovedeşte originea libertină a acestuia (AlfOldy 1 984, p. 1 1 8).
360 R 1 45. Cf. Piso 1 991 , p. 328 109 •
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2) Anonim, pare a fi clientul unui aristocrat de vază361 • Este foarte probabil
să fi fost şi augustal.
3) SextusAttius Secundus, patron al colegiului fabrilor din oraş 3 62• S-a
pus problema dacă el aparţine augustalilor sau cavalerilor romani 363• Suntem de
părere că trebuie să fie, totuşi, un augustal (deci un libert bogat) 364; monumentul
este înălţat în for prin subscripţie publică, probabil din partea fabrilor (aere
CO"f!lato).
4) Titus Iulius Capito, conductor publicii portorii Illyrici et ripae
Thraciae365• Este un personaj foarte avut şi influent -înainte de războaiele
marcomanice, onorat cu asemenea însemne aristocratice de mai multe oraşe din
Illyricum, între care şi Romula (vezi mai jos). Condiţia lui de libert366 îl împiedică
să deţină onoruri municipale efective.
Acest T. Iulius Capito apare pe aceeaşi inscripţie şi ca beneficiar al unor
ornamenta duumviralia din partea municipiului Romula 367• Semnificaţia acestei
informaţii am menţionat-o mai sus 368 • Însemnele exterioare ale magistraturii su
preme nu mai apar menţionate în Dacia. Este vorba de o onoare cu totul deosebită,
fapt ce se explică prin puterea lui Capito 369, probabil şi prin relaţia sa mai strânsă
cu municipiul de pe Olt370•
Un caz aparte survine la Drobeta. Cel onorat cu ornarnenta decurionalia
este un cetăţean roman, Marcus Valerius Longinus, medicus legionis VII
Claudiae371 • Faptul că el pare a fi cetăţean de dată recentă372 nu are aşa mare
36 1 R 1 22.
362 R 1 1 5.
363 V. Wollmann, Apulum 1 3, 1 975, p. 200-203; R. Ardevan, Sargetia 1 3, 1 977, P- 537-538; I. I.
Russu, IDR III/2, p. 109 (indecis). Monumentul este înălţat în forul coloniei, ceea ce ar pleda
pentru un membru al ordinului ecvestru (Piso 1 991, p. 31 9).
364 R. Ardevan, loc. cit. Chiar ridicarea unui monument în for devine posibilă, odată ce
beneficiarul este ornatus ornamentis decurionalibus; era o onoare similară cu cea acordată
decurionilor (Piso 1 99 1 , p. 319), dar care nu viza prerogativele lor reale.
365 R 5 1 0.
366 P. Oersted, Roman Imperial Economy and Romanization, Copenhagen, 1 985, p. 321 -323.
367 R 5 10. Cf. Ardevan 1984, p. 1 06.
368 Vezi supra, capitolul II, B2. 1 .
369 Cf. supra, nota 366.
370 R 5 1O este înălţată la Oescus, foarte aproape de Romula.
371 R 1 9.
372 D, Benea, Sargetia 1 1 - 1 2, 1 974- 1 975, p. 303-306.
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importanţă, odată ce putea deţine magistraturi efective. Chiar dacă este militar
activ şi moare foarte tânăr (la 23 de ani), tot putea fi membru în ordo decurionum
al municipiului 373• Totuşi, primeşte numaiomamenta. Explicaţia trebuie căutată
în dispariţia sa prematură, tocmai în timp ce aducea mari servicii oraşului ca
medic; prezenţa lui Longinus la Drobeta a fost corelată cu războaiele marcomanice
şi epidemia de ciumă care le-a însoţit 374 • Omamenta ar fi în acest caz o
recompensă postumă, aşa cum se mai cunosc în epocă 375•
Afară de situaţia aparte a lui Longinus la Drobeta, ornamenta
decurionalia (sau cele ale unei magistraturi) rămân în Dacia o recompensă
cuvenită celor care nu pot deţine honores municipale din motive sociale, adică
liberţilor. Este probabil că, afară de un personaj de anvergura lui T. Iulius Capito,
un libert care aspira la o asemenea cinste trebuia să fi fost membru în ordo
Augustalium (lucru mai uşor de obţinut, cum vom vedea mai departe). Aceste
omamenta rămân, în societatea Daciei romane, un fenomen rar, cu caracter
excepţional. Deducem că erau foarte preţuite.
C3. Decurionatul multiplu

Am numit astfel, în lipsa unui termen consacrat, un fenC)men social şi
instituţional prezent aproape pretutindeni în societăţile romane provinciale:
exercitarea de magistraturi şi detinerea calităţii de decurion de către aceeaşi
persoană în oraşe diferite. Până acum nu cunoaştem studii speciale consacrate
acestui aspect al administraţiei municipale 376; o cercetare românească asupra
Daciei, aflată sub tipar 377, a pus corect problema de principiu, pe care vom
încerca s-o aprofundăm în continuare.
373 Pentru militarii activi membri în ordo decurionum, vezi J. Nelis - Clement, op. cit., p. 1 37139, 149. Pentru vârsta decurionilor vezi Rupprecht, p. 65-66.
374 Benea 1983, p. 57, 138.
375 W. Liebenam, Stădterverwaltung im romischen Kaiserreiche, Leipzig, 1 900, p. 275.
376 Jacques (p. 652-660) discută problema direct pe izvoare, rară a cita vreun studiu de sinteză.
În orice caz, fenomenul est răspândit (p. 658) şi pune problema dublei ori multiplei origo (cf.
D. Norr, RE Suppl. X (1965), 463 sq.).
377 I. Piso, La grande propriete fonciaire en Dacie, conferinţă la colocviul de la Bordeaux 1992
(sub tiparîn volumul cu lucrările acestui colocviu). Ne-a fost accesibilă prin bunăvointa autorului,
căruia îi mulţumim şi cu această ocazie. Cf. Piso 1 991, p. 326.
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A fi decurion ori magistrat municipal, deci a aparţine aristocraţiei
municipale, implica o avere considerabilă şi asumarea unor sarcini oneroase.
Aşa cum s-a văzut mai sus, condiţia de notabil implica pentru o familie aristo
cratică eforturi permanente, cu precădere financiare 378• Asumarea de magistraturi
ori pur şi simplu calitatea dedecurio în mai multe localităţi înseamnă multiplicarea
corespunzătoare a acestor eforturi, a cheltuielilor inerente condiţiei de notabil
379• Aşa că asemenea "decurionate multiple" indică totdeauna o avere mult
superioară celei medii, la nivelul notabililor din oraşul ori provincia în discuţie.
Se naşte însă întrebarea ce anume îi putea convinge pe aristocraţi să-şi asume
asemenea poveri, greu de suportat pentru mulţi dintre ei. Credem că acest lucru
era dat de deţinerea unor proprietăţi - în primul rând imobiliare, funciare - în
teritoriile mai multor oraşe diferite. Proprietatea implica răspunderi şi asumarea
condiţiei de notabil, dacă şi criteriile sociale erau îndeplinite . Se cunoaşte efortul
statului de a implica pe cei idonei et locupletes în răspunderile administraţiei
municipale380 • Un întreg sistem de valori, recompense şi sancţiuni sociale încuraja
moral disponibilitatea membrilor elitei şi reprima pe cei refractari 38 1 •
Pe drept cuvânt s-a arătat că fenomenul decurionatului multiplu ilustrează
existenţa unor mari proprietăţi funciare, discontinue şi amplasate pe teritoriile unor
civitates diferite 382• Pe de altă parte, această formă de ocupare a demnităţilor
municipale nu presupunea relaţii instituţional-administrative de altă natură între
oraşele vizate: calitatea de decurion nu reclama prezenţa permanentă într-o localitate
anume 383, iar magistraturile şi funcţiile preoţeşti erau doar temporare 384• Prin urmare,
putem afirma că decurionatul multiplu este un fenomen social, nu instituţional.
378 Cf. supra, notele 1 2, 1 7, 26, 39.
379 Jacques, p. 655-660.
3 R0 Jacques, p. 372-376; Jacques-Scheid, p. 252-256.
3R1 Jacques, p. 376-378, 401-406, 701 -718, 743-751 ; Jacques-Scheid, p. 257;Alfoldy 1 984, p. 9698, 112- 1 13; A. Giardina, în A. Donati (red.), La terza eta dell'epigrafia. Colloquio AIEGL 
Borghesi '86 ( Epigrafia ed antichita IX), Faenza Lega, 1 988, p. 67-85.
3R2 Cf. supra, nota 377.
3R3 Procedura de votare necesita un quorum, semn că nu toţi erau prezenţi (B. Kiibler, RE IV 2
( 1 901), 2333-2334). În plus, numai pentru magistraţii locali supremi şi pentru locţiitorii lor
exista obligaţia de a rezida permanent în oraş (W. Liebenam, RE V 2 ( 1 905), 1 81 8; W. Ensslin,
RE XXII, 2 ( 1954), 2390-239 1 ; Langhammer, p. 63), nu şi pentru simpli decuriones. Aceştia din
urmă sunt obligaţi a sta în oraş sau în apropiere doar un timp limitat (lex Ursonensis, cap.9 1 ).
3114 Magistraturile municipale şi flarninatul au, evident, caracter temporar (cf. supra, capitolul II).
Pontificatul şi auguratul puteau fi viagere (Ladage, p. 79-80), dar deţinătorii lor trebuiau să domicilieze
în oraş 5 ani după numire doar (cf. infra, nota 397) şi oricum apar adeseori exercitând şi alte fimcţii
(Ladage, p. 85). Probabil că demnităţile de pontifex sau augur impuneau doar obligaţii periodice.
=
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Datele disponibile asupra acestuia în provincia Dacia au fost adunate în
tabelul XXXVTII. Pe marginea lui se pot trage câteva concluzii.
Mai întâi, vedem că asemenea manifestări apar relativ devreme în
societatea daco-romană, chiar din prima jumătate a secolului TI p. Ch. 385 • Apoi,
concentrarea lor înspre sfârşitul acestui veac şi prima treime a celui următor este
evidentă 386• Mai trebuie spus că oraşele cele mai mari şi mai bine documentate
epigrafic sunt şi cele mai bine reprezentate; cunoaştem 2 1 de notabili care au
exercitat forme de decurionat multiplu (din care doi anonimi), care se repartizează
astfeP87: Ulpia Traiana Sarmizegetusa 1 2, N apoca 4, Apulum I 2, Apulum II 1 ,
Drobeta 1 , Potaissa 1 . Se observă că Sarmizegetusa deţine un loc cu totul aparte,
deci că în rândurile notabililor săi putea exista un lot mai mare de proprietari
funciari importanţi, cu averi considerabile, cel puţin la scara provinciei.
O privire mai atentă asupra tabelului XXXVIII evidenţiază câteva categorii
diferite de asemenea notabili.
O primă grupă o constituie cei care sunt decuriones atât într-un oraş din
Dacia cât şi într-o localitate din afara Daciei. Cunoaştem două asemenea cazuri, şi
ambele din prima jumătate a secolului Il388• În amândouă cazurile avem temeiuri
să credem că e vorba de o schimbare de domiciliu. Dalmatinul P. Celsenius Constans
(nr. 1 ) este un decurion din Aequum venit în Dacia, unde probabil se implică în
exploatarea aurului 389; devenit şi decurion al noului oraş Sarmizegetusa, moare
curând în Dacia390• Drumul lui L. Quesidius Praesens (nr. 2) este invers: el este
quinquennalispn'm us în noul municipiu Drobeta, deci face parte din primii colonişti
mai bogaţi ai comunităţii, pentru ca apoi să plece la V iminacium, unde moare fără
a mai deţine magistraturi 391• Este sigur că înainte de moarte ei arborau ambele
decurionate, ceea ce sugerează că mutarea reşedinţei efective s-a făcut cu păstrarea

385R 331, 396, 504 (în tabelul XXXVIII - nr. 1-3).
3 86 Tabelul XXXV III, nr. 4-17, ceea ce reprezintă două treimi din total (66,66%).
387 Cifrele sunt luate tot din tabelul XXXVIII, care constituie baza demonstraţiei.
388R 396 (Aequum) şi 504 (Viminacium).
389 Este înmormântat la Ampelum. Cf. Piso 1991, p. 322 (cu bibliografia - nota 59).

390 Cariera lui este foarte scurtă (moare la 30 de ani). Nu pare să fi avut familie; este înmormântat
de conaţionalul său

M. Opellius Adiutor.
39 1R 504. H. Wolff(ActaMN 13, 1976, p. 151-152) propune o ordine inversă a magistraturilor.

Dar prezenţa pietrei funerare la Viminacium susţine părerea noastră.
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unor proprietăţi în localitatea de unde plecau392 • În orice caz, singularitatea poziţiei
lor ne face să credem că ei se încadrează într-un proces social de constituire a elitei
locale din elemente imigrate.
De obicei însă, decurionatul multiplu implică doar oraşe din Dacia. Cele
două cazuri menţionate mai sus reprezintă doar 9,52% din total.
Dintre celelalte semnalări, unele pot însemna o simplă succesiune a
titularului funcţiei în douăoniines diferite pentru bunul motiv că statutul localităţii
s-a schimbat - deci, fără a fi necesară o avere şi o poziţie socială mult superioare
mediei notabililor. Acesta pare a fi cazul lui C. Cervonius Sabinus (nr. 4) 393 şi
M. Munatius ... ? . (nr. 6) 394• Tot aşa ar putea sta lucrurile cu Tiberius Claudius
Rufus (nr. 9): el este întâi jlamen coloniae laApulum (R 324) şi ceva mai târziu
decurion al coloniei 395 şi jlamen municipii Apulensis (R 325); este posibil ca,
după înfiinţarea municipiului septimian, o parte din proprietăţi să-i fi rămas pe
teritoriul noii municipalităţi 396, o parte suficient de importantă pentru a-i permite
- dar şi a-l obliga - să-şi asume honores şi munera corespunzătoare. În toate
aceste trei cazuri, ce reprezintă 14,28% din total, modelul propus de noi este
posibil, dar nu absolut sigur.
În schimb, în majoritatea cazurilor (76, 1 9%) este vorba cu siguranţă de
decurionate concomitente. Şi între acestea se pot distinge două situaţii deosebite.
Un prim grup îl constituie acei aristocraţi care au interesele concentrate
evident într-un centru urban anume şi care domiciliază cu siguranţă acolo; o
poziţie de notabil în alte localităţi înseamnă ceva de importanţă secundară, care
. .

392 Proprietăţi care presupuneau asumarea în continuare a unor munera şi honores (cf. supra,
notele 380-381).
393 R 305. Este magistrat la Sarmizegetusa şi decurion în Municipium Aurelium Apulense încă
de la începutul acestuia (anno primo facti municipii). Probabil că instituirea noului oraş l-a
găsit cu proprjetăţi aflate acum pe ambele territoria, ceea ce îl obliga la condiţia de notabil
în ambele oraşe.
394 R 288 (lectură cu probleme). Deţine magistraturi diferite în Municipium Aurelium Apulense,
dar este şi decurio al coloniei. Cea mai verosimilă evoluţie ar fi includerea lui în ordo
coloniae la înfiinţarea acesteia , pe baza aceloraşi proprietăţi care-I abilitaseră la magistraturi
în fostul municipiu.
395 Succesiunea funcţiilor poate fi întrucâtva dedusă din formularea inscripţiilor: întâi doar
flamen al coloniei (Apulum 1), apoi decurion al acesteia şi concomitentjlamen al municipiului
(Apulum ll).
396 Situaţie analoagă cu R 305 (cf. supra, nota 393).
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nu-i implică în aceeaşi măsură. În această poziţie se află cei mai mulţi dintre
cumularzii de demnităţi municipale multiple:
- nr. 5. Deţine magistratura supremă, ca şi pontificatul şi auguratul
(viagere) la Sarmizegetusa - deci este evident că are domiciliul stabil şi majoritatea
intereselor aici. Mai exercită auguratul şi la Napoca, lucru care pare posibil datorită
obligaţiilor specifice funcţiei 397, dar aici mai este doar decurio; tot simplu
decurion este şi în municipiul aurelian de laApulum (ceea ce îi subliniază originea
ulpiană).
- nr. 7 . S implu decurion la Apulum, dar decurio şi augur l a
Sarmizegetusa398•
- nr. 1 0. Decurion la Sarmizegetusa şi Napoca, dar este fiul unui notabil
ulpian, iar inscripţia care-i pomeneşte apare la Tibiscum (încă pagus al
Sarmizegetusei ?) 3983 •
- nr. l l . Duumvir la Potaissa, nu e decât decurio la Napoca; ordinea
inversă de consemnare epigrafică se datorează probabil succesiunii reale a
demnităţilor deţinute 399•
- nr. 1 3. Duumvir la Napoca, titularul pare a rezida aici. În trei oraşe este
doar decurio , iar în alte două -jlamen 400• Dacă ultimele funcţii pot fi explicate
printr-o relaţie doar ocazională cu respectivele oraşe dunărene 40 1 , celelalte
decurionate marchează cu siguranţă legături de durată şi proprietăţi imobiliare
în cel puţin patru territoria 402•

397 R 340. Cf. Ladage, p. 48 sq., 53, 70-71, 79-80. Funcţia pare viageră şi foarte importantă, dar
probabil că reclama doar o participare periodică.Augurul sau pontiful era obligat să rezideze în
localitate sau în apropierea ei 5 ani după numire (Lex Ursonensis, cap. 91). Deţinătorul unei funcţii
preoţeşti nu era obligat să asiste la şedinţele lui ordo decurionum (Ladage, p. 89).
398 R 361. Cf. supra, nota 397.
39Ra R 40.
399 R 433.
400 R 353 . Deţine decurionatul la Porolissum, precum şi în ambele oraşe de la Apulum, iar
flaminatul - la Drobeta şi Diema.
401 C. C. Petolescu, ArhOlt 8, 1993, p. 61.
402 Vecinătatea celor două oraşe de laApulum ar putea sugera existenţa aici a unei proprietăţi
nu prea întinse, dar amplasate pe ambele territoria municipale. O asemenea interpretare nu
mai poate fi invocată în cazul celorlalte oraşe unde Bassinus deţine diferite honores.
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1 4. Duumvir şi augur la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, rezida fără
îndoială aici; la Apulum este augur 403, iar la Drobeta - simplu decurio. Mai
multe patronaje de colegii laApulum nu schimbă cele constatate mai sus 404•
- nr. 1 5. Aristocrat ulpian de mare vază, el este patron al oraşului
Porolissum 405, decurion al municipiuluiApulum şijlamen al coloniei omonime
vecine 406 • Numai ultimele două implică o prezenţă, temporară doar, în
respectivele localităţi.
- nr. 1 6. Decurion şi flamin la Sarmizegetusa,mai este simplu decurio la
Apulum. Deşi se înmormântează în această din urmă localitate,este un aristo
crat ulpian,frate al precedentului 407•
- nr. 1 7. Rezidează cu siguranţă la Napoca; nu ştim numele celuilalt oraş
unde pare să fi fost doar decurio.
- nr. 1 8. Ca şi numerele 1 4, 1 5 şi 1 7.
- nr. 1 9. Quaestor şijlamen în municipiul septimian de laApulum,este
doar simplu decurio în oraşul omonim vecin - ceea ce nu implică o prezenţă
efectivă permanentă 408 •
- nr. 2 1 . Inscripţie foarte deteriorată. Piesa apare la Sarmizegetusa,aşa
că primul decurionat, consemnat lângă duumvirat,trebuie să aparţină acestui
oraş; o a doua menţiune decurio se raportează cu siguranţă la altă localitate.
Mai mic este grupul celor cu demnităţi echivalente şi implicări
corespunzătoare în mai multe oraşe,ceea ce face dificilă stabilirea domiciliului
lor permanent:
- nr. 3 . Este decurio atât la Sarmizegetusa,cât şi în canabele legiunii a
XIIT-a Gemina de laApulum şi în municipiul Napoca. Deţine aşadar proprietăţi
în toate aceste trei aşezări 409• Faptul că inscripţia apare la Apulum nu este
- nr.

403 R 299. Cf. supra, nota 397.
404 Inscripţia este pusă la Apulum de către un actor al său, aşa că insistenţa asupra funcţiilor
din acest oraş este explicabilă.
405 R 114.
406 R 112. Calitatea de jlamen coloniarum nu poate însemna, în acel moment, decât exercitarea
flaminatului atât la Sarmizegetusa cât şi la Apulum 1. Pentru legăturile familiei Varenia cu
localitatea Apulum vezi supra, nota 227.
407 R 365; Ardevan 1993, p. 230.
408 R 123.
4o9 R 331.
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probatoriu, odată ce e vorba de o piesă votivă4 10• Pentru că a fost decurion în ala
IIPannoniorum de la Gherla41 1 , opinăm pentru un domiciliu pennanent la Napoca;
situaţia probabilă a proprietăţilor sale412 confirmă această impresie.
- nr. 8. Titularul e pomenit pe inscripţii de la Apulum, unde a deţinut mai
multe demnităţi înalte; dar a exercitat şi magistratura supremă la Sarrnizegetusa.
- nr. 1 2. Decurion atât la Napoca cât şi la Potaissa, face parte dintr-o
familie de notabili din Apulum4 1 3•
- nr. 20 . Inscripţie foarte deteriorată; este evident că titularul a deţinut
anumite demnităţi la Porolissum şi Tibiscum. Piesa ar putea fi înălţată la
Sarmizegetusa doar pentru că acest notabil a fost şisacerdos provinciae4 1 4; dar
este greu de crezut că el putea avea proprietăţi şi honores numai în cele două
oraşe, atât de depărtate, menţionate mai sus. Logic ar fi să aibă şi o proprietate
mai importantă altundeva; propunem Sarmizegetusa doar ca ipoteză de lucru.
Este evident că, în majoritatea cazurilor, se poate stabili "centrul de
greutate" al intereselor şi probabilul domiciliu stabil al notabilului cumulard de
honores în centre urbane diferite. De asemenea, majoritatea acestor consemnări
nu cuprind demnităţi succesive, legate de proprietăţi deţinute în aşezări ce şi-au
schimbat condiţia municipală, ci funcţii viagere concomitente - expresie a unei
condiţii stabile şi a unor proprietăţi efectiv deţinute în acelaşi timp în mai multe
civitates. Faptul că e vorba de averi şi situaţii superioare mediei este indirect
confirmat de proporţia sporită de equites Romani (8 din total, deci 38,09%) 415
între aceşti deţinători ai decurionatului multiplu.
Referitor la averile lor trebuie să facem o observaţie. Ele reprezintă, în
ansamblu, valori mult peste media clasei notabililor provinciali. Dar, în fiecare
civitas în parte, dimensiunile acestora nu trebuie neapărat să fie ieşite din comun.

4 10 Este vorba de o dedicatie pentru Cybele (Magna Deum Mater), aşa că putea fi făcută la

Apulum numai pentru că acolo exista un templu.
4 1 1 W. Wagner, Die Dislokation der romischenAuxiliarformationen in den Provinzen Noricum,
Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1 938, p. 60-62 ; 1 . 1.
Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 1 23, Bucureşti, 1 973,
p. 33-34.
412
Cf. supra, nota 299a.
41 3 R 304. Cf. supra, nota 1 43.
414 R 1 66; Macrea, p. 383-384.
4 15 Numerele 7 şi 12-18 din tabelul XXXVIII (R 112, 1 1 4, 123, 299, 304, 353, 361 , 365, 463).
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Era suficient ca o proprietate să îndreptăţească statutul de decurion local. Câteva
din cazurile discutate mai sus 4 1 6 par să confirme această impresie. Credem că
mărimea şi importanţa proprietăţilor deţinute trebuie să fi fost considerabil mai
mari doar acolo unde posesorii îşi asumă şi alte honores decât simplul decurionat.
În plus, dispunerea geografică a decurionatelor multiple ale aceluiaşi titular con
fmnă, în majoritatea cazurilor, caracterul discontinuu al proprietăţilor lor funciare.
În orice caz, fenomenul decurionatului multiplu este un semn al unei
creşteri a marii proprietăţi funciare în Dacia romană. O simplă privire pe tabelul
XXXVIII confirmă faptul că numărul mare de demnităţi municipale acumulate
de acelaşi individ este un fenomen mai frecvent spre sîarşitul secolului II şi în
prima parte a secolului III. De asemenea, prezenţa cavalerilor confmnă această
tendinţă: ei nu apar între cumularzii de multiple honores decât spre sf'arşitul
secolului II, şi dacă socotim ponderea lor numai în perioada în care sunt efectiv
atestaţi (excluzând numerele 20 şi 2 1 din tabel, cazuri incerte) ajungem la 8 din
1 3 , adică 6 1 ,53%. Mai menţionăm că dintre cavaleri 5 sunt a militiis (ceea ce
reprezintă 62,50% din numărul lor).
Dar această concentrare de bogăţie în mâinile unor membri ai elitei
municipale n� atinge în Dacia dimensiuni de latifundii. Este semnificativă lipsa
de senatori originari dintre notabilii daco-romani 4 1 7•
Fenomenul decurionatului multiplu nu are nici o legătură cu unele
semnalări de notabili municipali din alte provincii în oraşele Dac iei; aceştia din
urmă sunt simple prezenţe întâmplătoare, fără legătură cu viaţa oraşelor din
provincie 418 • Iar piatra de mormânt pusă de un decurion din Apulum pentru
soţia sa tocmai la Viminacium (R 505) poate însemna doar că defuncta era
originară din această localitate4 1 9 şi nu influenţează problema discutată acum.

41 6 Cf. supra, notele 299a, 393, 394, 395, 402.
41 7 Piso 1 99 1 , p. 325.
41 8 R 1 0, 47, 294, 302.
419 Sau, eventual, că acolo a survenit decesul (vezi şi R 32, 33, 35, 36).
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C4. Equites Romani

Aşa cum s-a arătat mai sus, unii membri ai aristocraţiei municipale pot
promova în ordo equester. Procesul este vizibil şi în societatea oraşelor daco
romane. Cunoaştem în prezent 33 de asemenea cavaleri localnici, proveniţi din
rândul notabililor municipali. Este semnificativ că, în afară de aceştia, singurii
equites Romani care mai apar în provincie sunt funcţionari ai statului (procuratori,
comandanţi de auxilii, tribuni angusticlavi etc.) 419a.
Datele referitoare la cei 33 de cavaleri ridicaţi din provincie (dintre care
trei anonimi) apar în tabelul XXXIX420•
Dispunerea atestărilor pe oraşele de reşedinţă ale notabililor cavaleri este
foarte sugestivă. Ulpia Traiana Sarmizegetusa se află, cum era de aşteptat, pe
primul loc, cu 1 6 persoane 421 • Dar nici Apulum 1 nu este departe, se cunosc 1 1
asemenea equites Romani 422• Mult mai puţini provin de la Apulum Il (3) 423,
Napoca (2)424 şi Drobeta ( 1 )425 • După cum vedem, există o corelaţie clară între
numărul de notabili promovaţi în ordinul ecvestru şi calitatea corpului cetăţenesc
(implicit - a elitei sale) din fiecare oraş.
Gruparea cronologică a izvoarelor ilustrează bine dinamica unui proces
social. Primele asemenea promovări devin vizibile abia în a doua jumătate a
secolului II (nr. 1 -5 din tabelul citat), şi ele sunt încă puţine. Evident că privesc
numai pe unii notabili de la Sarmizegetusa. În schimb, începutul secolului III
comportă 1 4 asemenea cazuri, anterioare lui Severus Alexander (nr. 6- 1 9); în
această perioadă apar 5 cavaleri promovaţi din elita ulpiană 426 faţă de 2 de la
Napoca 427 şi 7 din Colonia A urelia Apulensis 428 • Acest indiciu ar putea sugera
4 19• L . Balla, ActaClassDebrecen 1 3, 1 977, p. 5 1 sq. ; Piso 1 99 1 , p. 325.
420 Persoanele stabilite ca notabili în oraşe din Dacia şi totodată equites Romani au fost
clasificate la oraşul unde par să-şi fi avut domiciliul stabil şi majoritatea intereselor (vezi
supra, paragraful C3 ).
42 1 Nr. 1 -7, 1 7- 1 9, 2 1 , 23, 30-33 din tabelul XXXIX.
422 Nr. 8, 1 0- 1 4, 1 6, 22, 26, 28, 29 .
423 Nr. 20, 25, 27.
424 Nr. 9 şi 1 5 .
425 Nr. 24.
426 Nr. 1 7- 1 9, 21, 23.
427 Cf. supra, nota 424.
428 Nr. 8, 1 0- 1 4, 16.
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o dezvoltare social-economică mai accelerată şi o acumulare de bogăţie în mâinile
notabililor mai pronunţată la Apulum decât la Sarmizegetusa. Noua colonie,
care va deveni mai târziu Chrysopolis, pare să fi depăşit deja ritmul de dezvoltare
al metropolei. Perioada care urmează (222-244 p. Ch.) 429 aduce în atenţia noastră
şase persoane în această situaţie (câte doi din Sarmizegetusa 430 şiApulum 1 431,
respectiv câte unul dinApulum ll 432 şi Drobeta 433). Atestările sunt prea puţine
pentru a trage concluzii; ele par a contura o societate provincială mai echilibrată,
cu mai multe centre din care se pot ridica noi membri ai lui ordo equester în
proporţii nu mult diferite.
Persoanele plasate vag în secolul III (nr. 26-29) provin toate de la
Apulum434; alte patru cazuri, nedatabile (nr. 30-33), se referă la notabili din
Sarmizegetusa.
Prin urmare, promovarea vârfurilor elitei municipale din Dacia în ordinul
ecvestru demarează abia în a doua jumătate a secolului II; fenomenul este nor
mal, era nevoie mai întâi ca pătura notabililor să se constituie şi să prospere.
Procesul de ridicare socială a notabililor cunoaşte o accelerare deosebită în primele
decenii ale secolului ID, şi el trebuie pus în legătură cu transformările din anii lui
Septimius Severus şi Caracalla 435• Inscripţiile depun mărturie pentru antrenarea
Daciei în acest proces de restructurare socială în beneficiul cavalerilor şi al elitelor
urbane. Ritmul mai accelerat de dezvoltare a păturii ecvestre laApulum se mai
cere confirmat, dar el apare frresc în contextul a tot ce ştim despre evoluţia oraşului
în epocă 436 •
Al doilea sfert al secolului ill, mai puţin documentat, pare să indice aceleaşi
tendinţe, dar procesul se desfăşoară mai lent. În sfărşit, după Gordianus III nu
mai cunoaştem nici un asemenea cavaler sigur.

429 Am delimitat-o astfel pentru că materialul disponibil se datează greu şi vag ("post 222

p.Ch.'), dar prezenţa unor asemenea inscripţii după Gordianus ITI este mai puţin verosimilă.
Ultima piesă datată (m. 25) se plasează tot în anii acestui împărat.
430 Nr. 2 1 şi 23.
43 1 Nr. 22 şi 26.
432 Nr. 25.
433 Nr. 24.
434 Trei din Apulum 1 (m. 26, 28, 29) şi unul din Apulum II (m. 27).
435 AlfOldy 1 984, p. 1 33, 1 40- 1 4 1 ; Jacques-Scheid, p. 279-282.
43 6 Piso 1 9 9 1 , p. 323.
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Această schiţă a procesului de promovare socială a elitei notabililor
municipali pare să corespundă cu tot ce se cunoaşte astăzi despre dinamica eco
nomică şi socială a Daciei romane437• Rămâne pentru cercetările viitoare, pe arii
mai vaste, sarcina validării ei.
Se mai impune o constatare. În paragraful dedicat decurionilor din
Municipium Septimium Apulense am menţionat impresia de promovare socială
accelerată în sânul păturii notabililor, impresie dată de proporţia mare de cavaleri
printre membrii acestei pături sociale. Dar unii asemenea cavaleri 438 se dovedesc
a fi cumularzi de demnităţi municipale în mai multe aşezări - printre care şi
municipiul septimian de la Apulum - şi cetăţeni statornici ai altor localităţi.
Numărul notabililor dinApulum II ajunşi equites Romani este mult mai mic şi
mai corespunzător cu dezvoltarea reală a municipiului, cu structura elitei sale.
Majoritatea acestor equites daco-romani au o promovare pur civilă. Doar
şase au îndeplinit o miiitia equestris439, unul singur exercită două asemenea comenzi
militare440 şi numai cinci arborează titlul de a militiis441 • P. Aelius Marcellus de la
Apulum (nr. 1 4) este singurul care începe ca militar într-o legiune; prin merite
militare devine primipil şi cavaler, apoi îndeplineşte funcţii de comandă în legiune
compatibile cu rangul social ecvestru. Nu ajunge însă la vreo procuratelă 442• În
societatea provinciei Dacia el deţine un rang deosebit; nici un alt notabil ajuns
cavaler nu s-a ridicat mai sus, cel puţin în lumina inscripţiilor cunoscute până
acum.
Putem afirma că notabilii daco-romani intraţi în ordinul ecvestru rămân
ataşaţi orizontului local şi cantonaţi în ambiţii modeste. Ei constituie, incontestabil,
vârful societăţii locale; a fi eques Romanus este în primul rând o afirmare a
preeminenţei în cadrul municipal 443• Doar câţiva se străduiesc pentru a obţine o
importanţă ceva mai mare, şi anume la scara provinciei - de pildă prin sacerdoţiul
provincial al cultului imperial444• Este un aspect pe care îl vom trata mai departe.
437 Macrea, p. 269-278, 3 2 1 -329, 436-445; Wolff 1 990, p. 6 1 9-623; Piso 199 1 , p. 329.
438 Nr. 9, 1 8 din tabelul XXXIX.
439 Nr. 2, 9, 2 1 , 24, 3 1 , 33 (?).
44o Nr. 1 .
441 Nr. 8, 1 1, 1 5 , 1 8, 1 9.
442 Nr. 14. Cf supra, nota 3 1 O.
443 Jacques, p. 149 .
444 Nr. 3, 1 1 , 1 5, 1 7, 20, 25 din tabelul XXXIX.
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O altă cale de afirmare a unei preeminenţe sociale era - am văzut decurionatul multiplu. Dar cele două sfere se întâlnesc numai parţial445• Deducem
că deţinerea de onoruri în mai multe oraşe şi accesul în ordinul ecvestru nu se
condiţionează reciproc. Ambele marchează o poziţie de excepţie în societate,
dar dobândirea fiecăreia urmează o altă cale.

C5. Laurentes Lavinates

În inscripţiile notabililor din Dacia apare uneori câte o funcţie sacerdo
tală cu specificarea Laur(entium) Lavin(atium). Cazurile sunt relativ puţine446•
Evident, este vorba de funcţii îndeplinite în vechea comunitate urbană Lavinium
din Latium, centru important al tradiţiilor latine şi al începuturilor Romei 447•
Astăzi se ştie că, în secolele I-II, oraşul Lavinium renaşte, nu este deloc o simplă
"comunitate fictivă" 448; figuri de seamă ale aristocraţiei municipale italice (şi
chiar din Roma) îndeplinesc efectiv magistraturiLaurentes Lavinates şi apoi le
consemnează ca titluri viagere chiar în prestigioase cursus honorum 449• S-a
observat, pe drept cuvânt, că deţinerea unei asemenea magistraturi era considerată
ca un semn distinctiv pentru o obârşie italică, iar în provincii - pentru calitatea de
adevărat cetăţean roman de condiţie superioară 450 •
O cercetare foarte recentă a adunat datele referitoare la Laurentes
Lavinates din Dacia romană 45 1 • Constatările de principiu formulate sunt juste;
ele se cer însă nuanţate şi aprofundate 452 •

445 Numai 7 persoane apar atât în tabelul XXXVIII (m. 7, 1 2, 1 3 , 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8), cât şi în
tabelul XXXIX (m. 5, 8, 9, 1 5 , 1 7, 1 8, 1 9, 23).
446 Afară de un procurator al Daciei Apulensis, care mai este şi patron al Sarmizegetusei (R
93), mai apar cu asemenea titluri doar trei membri ai aristocraţiei municipale (R 53, 303, 365,
499).
447 Chr. Saulnier, Latomus 43 , 1 9 84, 3, p. 5 1 7-525.
448 Ibidem, p. 5 3 1 -533.
449 Ibidem, p. 525, 530-53 1 .
450 Ibidem, p . 53 1 -533.
45 1 Mrozewicz 1 993, p. 2 1 7-225.
452 Apar unele deficienţe, cum ar fi încadrarea cronologică a lui M. Procilius Niceta (ibidem,
p. 2 1 8) ori considerarea aceluiaşi drept cavaler (ibidem, p. 220). Vezi infra.
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Dintre notabilii municipali daco-romani, doar trei deţin câte o asemenea
magistratură. Ei sunt:
1 ) M. Procilius Niceta (R 53 , 236). Duumvir şi flamin al Sarmizegetusei,
începe construirea lui aedes Augustalium în for 453• Pare a fi activ abia spre
s:f'arşitul secolului II 454• Este, fără îndoială, de origine italică 455, dar nimic nu
sugerează (după părerea noastră) o ascendenţă libertină 456• Nu pare să fi ajuns
cavaler457, dar fiii săi sunt equites Romani 458 • Sacerdos Laurens Lavinas.
2) P. Aelius Marcellus (R 295, 296, 303, 499). Este originar dinApulum
459 • Printr-o carieră militară strălucită (aj unge centurio frumentarius, primipil şi
apoipraefectus legionum VII Claudiae et 1 Adiutricis) intră în ordinul ecvestru.
A activat în Italia, iar oraşele Forum Flaminii, Fulginiae şi Iguvium îl aleg pa
tron. LaApulum va fi atât patron cât şi decurio. Activitatea lui se poate plasa pe
la începutul secolului III 460 • Poartă titlul de jlamen lucularis Laurentium
Lavinatium 461•
3 ) T. Varenius Sabinianus (R 365). Aristocrat ulpian de vază, de origine
italică, este cavaler a militiis; flamin şi decurion la Sarmizegetusa, dar şi decurion
în ColoniaAureliaApulensis, unde va fi înmormântat462• Poate fi datat în primele
două decenii ale secolului III 463 • Flamen Laurentinus.
453 R 53. Din text rezultă limpede că numai fiul său va termina lucrarea.
454 Datarea lui aedes Augustalium (pe considerente arheologice) la: 1. Piso, Al. Diaconescu,
ActaMN 22-23, 1 985- 1 986, p. 1 6 1 sq. şi R. Etienne, 1. Piso, Al. Diaconescu, REA 92, 1 990,
p. 273 sq.
455 Demonstraţie convingătoare la Mrozewicz 1 993, p. 220-22 1 (rezervele exprimate de Piso
1 99 1 , p. 323 ni se par excesive).
456 Un cognomen grecesc nu înseamnă totdeauna o origine libertină (greşit la Mrozewicz
1 993, p. 22 1 ); pentru clasele superioare, el denotă doar o influenţă culturală (Piso 1 99 1 , p.
324). Cf. supra, nota 2 1 1 .
457 Inscripţiile nu-l menţionează ca atare (greşit Mrozewicz 1 993, p . 2 1 8).
458 M. Procilius Regulus ii este fiu cu siguranţă (R 53, 1 26); nu ştim exact înrudirea cu M.
Procilius Iulianus (R 1 25), dar şi acesta i-ar putea fi fiu.
459 Cf. supra, nota 3 1 O.
460 Ibidem.
461 Aşa apare pe o inscripţie din Italia (R 499). La Sarmizegetusa (R 303) consemnarea se face
în forma sacer. Laurent. Lavinat.; deci mai puţin precis, dar reţinându-se semnificaţia esenţială.
462 J . Trynkowski, Przeglad Historyczny, Warszawa, 56, 1 965, p. 376-378; Ardevan 1 993, p.
230-232.
463 Ardevan 1 993, p. 232.
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Se vede că titlul concret contează mai puţin, importantă este specificarea
unei magistraturi Laurens La vinas. Deşi cazurile cunoscute sunt puţine, în lumea
provinciilor de pe limesul european nu se cunosc nicăieri atât de multe atestări
ca în Dacia 464• S-a subliniat rostul acestor demnităţi în afirmarea romanităţii şi
originii italice în cadrul societăţii provinciale465, precum şi faptul că ele sunt în
provincii ceva foarte rar, corelate totdeauna cu un statut social de excepţie466•
Pentru provinciali de departe de Italia, asemenea magistraturi exercitate în cel
mai prestigios centru din Latium implică origine italică şi anumite relaţii personale
cu demnitari de seamă din administraţia imperială 467• Deţinătorii lor în Dacia
sunt, categoric, figuri de vârf ale societăţii provinciale.
Mai întâi, observăm că ei provin numai din Ulpia Traiana Sarmizegetusa
şi colonia de laApulum, care sunt - cum am văzut - centrele urbane de tip roman
cele mai dezvoltate şi societăţile municipale cele mai bine structurate. În al doilea
rând, cele trei atestări pot fi datate în vremea ultimilorAntonini şi a lui Septimius
Severus, adică în perioada de apogeu a civilizaţiei romane în Dacia. Ambele
detalii ilustrează o realitate: asemenea notabili importanţi pot apărea numai în
societăţi municipale bine dezvoltate, cu aristocraţii locale ajunse la maturitate.
Doi dintre Laurentes Lavinates cunoscuţi în Dacia suntequites Romani.
Al treilea, M. Procilius Niceta, nu pare să fi ajuns cavaler el însuşi, dar familia
îndeplinea condiţiile accesului la ordinul ecvestru468• Prin urmare, credem că nu
titlul de cavaler conta pentru a obţine asemeneahonores la Lavinium, ci condiţii
echivalente cu cele necesare intrării în ordo equester4683• Spre această concluzie,
aparent surprinzătoare, ne îndreaptă şi analiza obiectivă a izvoarelor. Un recent
studiu de sinteză asupra demnităţilor Laurentes Lavinates consideră că acestea
au fost rezervate cavalerilor 469; dar chiar în listele de izvoare citate 470 apar

464

Mrozewicz 1 993, p. 2 1 7-2 1 8.
Mrozewicz 1 993, p. 225.
466
Mrozewicz 1 993, p. 22 1 , 224-225.
467
Mrozewicz 1 993, p. 225.
468
Are cel puţin un fiu eques Romanus (R 53); cf. supra, nota 458.
46f!a
Demnităţile de acest tip implică vârfurile aristocraţiei municipale (Chr. Saulnier, op. cit.,
p. 525, 530).
469
Ibidem, p. 5 1 7.
470
Ibidem, p. 526-529 (lista celor 72 de persoane atestate, cu statutul social al fiecăruia şi
inscripţiile care îi pomenesc).
465
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inscripţii ale unor deţinători ai acestor magistraturi care, deşi fac parte din vârfurile
societăţii municipale, nu par deloc să fi fost cavaleri 471•
Pentru accesul la asemenea magistraturi prestigioase originea italică va
fi fost importantă. M. Procilius Niceta şi T. Varenius Sabinianus au avut-o cu
siguranţă 472 ; în cazul lui P. Aelius Marcellus, descendent al unor strămoşi deveniţi
cetăţeni romani abia sub Hadrian, o adevărată origine italică este mai puţin
probabilă - dar ea putea fi câştigată pe plan juridic, mai ales dacă ne gândim la
cariera acestuia în Italia 473• Conta însă şi o protecţie personală a unui personaj
influent. Or, datarea funcţionarilor imperiali din Dacia care au fost şiLaurentes
Lavinates 414, împreună cu cea a celor trei notabili discutaţi acum, impune unele
reconsiderări,
Astfel, credem că o relaţie a acestora din urmă cu Q. Axius Aelianus
(procurator al Daciei Apulensis pe la 235-23 8 p. Ch.) 475 sau cu L. Petronius
Taurus Volusianus (tribun în legi unile dacice pe la mijlocul secolului III, apoi
consul) 476 nu poate fi luată în considerare, ambele prezenţe în Dacia fiind
ulterioare carierelor notabililor dacici cunoscuţi. În schimb, cariera neobişnuită
a lui P. Aelius Marcellus se potriveşte bine cu timpurile frământate în care a
acţionat importantul consular Ti. Claudius Claudianus 477; înclinăm să îi
considerăm în mare contemporani, iar o relaţie directă între ei (poate chiar când
P. Aelius Marcellus se afla în Italia) apare posibilă. Aproximativ contemporan
cu aceştia este şi T. Varenius Sabinianus; de origine italică, el a fost şi a militiis,
dar nu ştim unde şi în ce unităţi militare. O relaţie a acestuia, prin intermediul

471 Menţionăm inscripţiile unde titlul de eques Romanus ar fi trebuit să figureze dat fiind

specificul monumentului, şi totuşi nu apare: CIL V 6357; CIL VI 1 848, 1 883, 2 1 76; CIL IX
705, 3022; AE 1 9 6 1 , 1 09 (cf. Chr. Saulnier, op. cit., p. 526-529, nr. 7, 1 0, 30, 34, 38, 53).
Deosebit de semnificativă este inscripţia AE 1 9 6 1 , 1 09 din Corfmium; titularul etalează,
detaliat şi cu numele complet, toate demnităţile din cursus honorum municipal şi evergesiile
sale, ca şi patronatul municipal, dar calitatea de cavaler lipseşte.
472 Mrozewicz 1 993, p. 220-22 1 ; Piso 1 99 1 , p. 322-323.
473 Cf. supra, nota 3 1 O.
474 Mrozewicz 1 993, p. 222-224.
475 R 93; 1. Piso, ZPE 49, 1 982, p. 233-237; idem, ZPE 50, 1 983, p. 27 1 sq.
476 CIL XI 1 836 = ILS 1 332; Mrozewicz 1 993, p. 224.
477 1. Piso, EpigrTrav, p. 1 67-1 76; Mrozewicz 1 993, p. 222-223.
·
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carierei militare, cu Italia nu este imposibilă în epocă 478; în plus, el putea să fi
avut relaţii atât cu Ti. Claudius Claudianus, cât şi cu T. Cornasidius Sabinus
(procurator al Daciei Apulensis cam în aceeaşi perioadă) 479• Înclinăm să dăm
credit mai mult primei posibilităţi 480•
Pentru M. Procilius Niceta, care nu are carieră militară ecvestră, este
greu de presupus o relaţie similară. Cronologic, nu vedem posibilă o conexiune
cu vreunul din cei patru funcţionari imperiali Laurentes Lavinates cunoscuţi în
Dacia. Dar poate că nici nu era necesară o asemenea legătură. Pentru a fi sacerdos
Laurens Lavinas, M. Procilius Niceta trebuia să fi rezidat o vreme în Italia; or,
numele italie şi lipsa de carieră militară lasă drept singură posibilitate originea
italică efectivă 481 • Îl considerăm aşadar pe Niceta un italie autentic, primul din
gens Procilia venit în Dacia (cândva spre sfârşitul secolului II p. Ch.), unde va
pune temelia unei familii remarcabile de notabili ulpieni 482•
Prezenţa unor aristocraţi Laurentes Lavinates în Dacia romană subliniază
fenomenul de maturizare socială a elitelor municipale. Reprezentanţii lor cei
mai de vârf preţuiesc această poziţie, care afirmă nu doar o condiţie superioară
în sânul elitei, ci şi o relaţie directă cu tradiţiile romane cele mai prestigioase.
Accesul la magistraturile laurentine pare a fi condiţionat nu de apartenenţa la
ordinul ecvestru, ci de cerinţe similare. Ele sunt, oricum, semnul unui statut
aparte chiar între equites Romani. Cele două planuri au însă o relativă
autonomie483 (aşa cum ne-o dovedeşte şi cazul lui M. Procilius Niceta). Proporţia
notabililor Laurentes Lavinates în Dacia evidenţiază calitatea romanizării, faţă
de provinciile învecinate.
47R După 1 93 p. Ch. vor staţiona iarăşi trupe legionare în Italia (E. Ritterling, RE XII 1 ( 1 924),
1 309 şi 2 ( 1 924), 1 366, 1 476- 1480).
479 CIL IX 5439 = ILS 1 368; Mrozewicz 1 993, p. 222.
4R0 O relaţie care să ducă la câştigarea unei magistraturi la Lavinium presupune prezenţa celor
doi în Italia cam în acelaşi timp; or, dacă avem în vedere vârsta probabilă şi momentele
carierelor lui T. Cornasidius Sabinus şi Ti. Claudius Claudianus, faţă de perioada când T.
Varenius Sabinianus va fi îndeplinit militiae equestres, este mai probabilă contemporaneitatea
cu cel de-al doilea (cf. Mrozewicz 1 993, p. 222-223; Ardevan 1 993, p.232-233).
4R 1 Mrozewicz 1 993, p. 220-22 1 . El putea să fi provenit din aristocraţia municipală din
Campania (ibidem, p. 220 12 ; Piso 1 99 1 , p. 323).
4R2 Mrozewicz 1 993, loc. cit. (dar pentru datarea corectă cf. supra, nota 46 1 ).
4R3 Un fenomen similar întrucâtva: independenţa dintre sistemul municipal de valori şi ierarhia
funcţionarilor imperiali (Jacques, p. 1 65). Tot aşa, independenţa dintre patronatul municipal
şi curatela aceluiaşi oraş (Jacques, p. 261-263).
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CAPITOLUL IV
AUGUSTALES

A. Date generale

·

A l. Stadiul cercetării

Noţiunea de augustalis apare deseori pe inscripţii de epocă imperială 1 ,
dar numai o singură dată într-un izvor literar 2 • Atribuţiile augustalilor şi funcţia
lor socială au fost mult discutate în literatura de specialitate, îndeosebi în a doua
jumătate a secolului XIX 3• De atunci, materialul descoperit şi contribuţiile
ştiinţifice s-au înmulţit considerabil; s-au făcut şi studii monografice la scara
câte unei zone geografice4 • Totuşi, o nouă sinteză a apărut abia in 1 978, datorată
merituosului cercetător belgian Robert Duthoy 5; anterior acelaşi autor realizase
o serie de studii parţiale, asupra numelui şi statutului augustalilor6, funcţiei lor
sociale 7 ori repartiţiei geografice a termenilor care-i defmesc în inscripţii 8•
Putem afirma că anchetele riguroase întreprinse de R. Duthoy au clarificat
problema augustalilor în societatea romană a epocii Principatului. Au fost eluci
date, la nivelul ştiinţei contemporane şi la scara întregii lumi romane, problemele
1 Duthoy, p. 1 257-1258.
2 Petronius, Satyricon, XXX, 1 -2; LVIII, 6 ; LXV, 3-5; LXXI, 9-1 2; semnalare vagă şi laHoratius
(Vezi Duthoy, p. 1 258 1 , 1 259 • ).
33 34
3
3 Duthoy, p. 1 254- 1 257. Lucrări de sinteză au realizat mai întâi A.E. Egger ( 1 844 şi 1 847),
A.W. Zumpt ( 1 846), J. Marquardt (1 847), W. Henzen ( 1 848); apoi controversele au suscitat
reluări ample ale problemei: J . Schmidt ( 1 878), E. Beurlier ( 1 890), C. Nessling ( 1 89 1), L.
Schneider ( 1 8 9 1 ), A. v. Premerstein ( 1 895), F. Mourlot ( 1 895), M. Kraşeninikov ( 1 895), A.
Neumann ( 1 896).
4 Este vorba de cercetările lui R . Etienne pentru Hispania ( 1 958), G. Alfoldy pentru Pannonia
( 1 958) şi D. Tudor pentru Dacia (1 962) - apud Duthoy, p. 1 257.
5 Este studiul exhaustiv citat sub numele Duthoy şi la care ne vom raporta mereu pe parcursul
cercetării noastre.
6 R. Duthoy, L 'Antiquite classique, Louvain, 39, 1 970, p. 88- 1 05.
7 Idem, Epigraphica 36, 1 974, 1 -2, p. 1 34- 1 54.
R ldem, ES 1 1 , 1 976, p. 1 43-2 1 4.

241

https://biblioteca-digitala.ro

cele mai importante: originea şi rostul social al acestei demnităţi, starea socială a
augustalilor, atribuţiile lor efective, organizarea. Alte contribuţii merituoase,
contemporane sau nu mult ulterioare 9, nu au mai impus modificări ale punctelor
de vedere exprimate la 1 978, ci doar anumite nuanţări.
Aşadar, considerăm problema augustalilor ca pe una rezolvată şi aderăm
la concluziile lui R. Duthoy, cu câteva rezerve.
Una dintre acestea se referă la titlul de magister augustalis. Savantul
belgian a urmărit cu atenţie repartiţia geografică şi cronologică a termenilor de
augusta lis, sevir augustafis şi magister augustalis 10; el a demonstrat convingător
că seviri augustales ş i augustales constituie două organizaţii diferite, care apar
în izvoare în localităţi diferite 1 1 • Aceeaşi afirmaţie despre magistri augustales 12
ne pare mai puţin convingătoare. Termenul acesta se întâlneşte mult mai rar pe
inscripţii, în localităţi unpe nu se cunosc consemnări de simpli augustales 1 3•
Totuşi, observăm că localităţile în chestiune sunt puţine şi că, mai ales, au puţine
inscripţii referitoare la augustali. În aceste condiţii, ni se pare posibil să fie vorba
de fapt despre o simplă carenţă a izvoarelor. Structura corporativă a lui ordo
augustalium din oraşe 14 presupune şi existenţa unor şefi aleşi, unor magistri, ca
şi în cadrul colegiilor 15• Or, în anumite comunităţi urbane, mai sărace în inscripţii,
puteau să fi supravieţuit până la noi doar câteva piese din cele ale elitei
corporaţiei 1 6 • Nu stă în puterea noastră să întreprindem acum o nouă investigaţie
9 G. Fabre, Actes du Colloque 1 973 sur l'esclavage (Annales litteraires de l 'Universite de
Besanr;on, 1 82. Centre de recherches d 'histoire ancienne, volume 1 8), Paris, 1 976, p. 4 1 9462; J. M. Serrano, Revue historique de droitfranr;ais et etranger, Paris, 66, 1 988, 2, p. 23 1 240; D. Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the
Westem Provinces ofthe Roman Empire, Leiden - New York - Koebenhavn - Koln, I/1 -2 - II/
1-2, 1 987- 1 992, p. 609-6 1 6 (evoluţia inversă a organizării interne propusă acum - p. 609 - ni
se pare mai puţin convingătoare).
10
Toţi aceştia defmesc pe membri ai lui arda augustalium, spre deosebire de simpli seviri care aparţin altei categorii sociale (Duthoy, p. 1 265). Sevir poate fi însă, uneori, abreviere
pentru sevir augustalis (R. Duthoy, ES 1 1 , 1976, p. 208-2 1 0, 2 1 4).
1 1 Ibidem, p. 2 1 1 -2 14; Duthoy, p. 1 264.
1 2 Duthoy, p. 1264- 1 265, 1287-1288.
13 R. Duthoy, op. cit., p. 1 93; Duthoy, p. 1264, 1 265 (vezi şi nota 70).
14 Duthoy, p. 1 285-1 286.
15 E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 420 sq. Tot aşa vede problema şi D. Fishwick, op. cit., p. 609.
16 Categorie oricum suprareprezentată epigrafic, faţă de masa membrilor obişnuiţi. Cf. supra,
capitolul II, A3.
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asupra surselor epigrafice invocate. Dar credem că rămâne deschisă posibilitatea
ca magistri augustales să nu fi constituit o organizaţie aparte, ci să fi funcţionat
în cadrul lui ordo augustalium din respectiva localitate, ca magistraţi ai corporaţiei.
Aşa cum vom vedea în continuare, situaţia constatată la Napoca pare a susţine
acest punct de vedere.
O altă chestiune o constituie evoluţia augustalilor spre constituirea unui
ordo propriu. Autorul belgian sesizează şi defineşte pertinent fenomenu:l 17, dar
nu. încearcă să-1 dateze ori să ilustreze cu izvoare trecerea de la simpli augustales
la un ordo 1 8 • Aşa cum se va arăta în continuare, materialul epigrafic de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa pare să ilustreze tocmai această tranziţie.
Prin urmare, suntem de părere că rezultatele remarcabile ale lui R. Duthoy
nu închid definitiv dosarul augustalilor, ci permit aprofundări şi deschideri in
noi direcţii, care rămân în sarcina unor cercetări viitoare.

A2. A ugustali şi "ordo augustalium "

A2.a. Stare şifuncţie socială
Se acceptă astăzi de către toată lumea că augustales se recrutau dintre
elementele bogate şi influente pe plan local, dar care nu puteau deţine magistraturi
şi nici figura în rândurile notabililor - adică în primul rând dintre liberţii bogaţi.
Proporţia de ingenui printre augustali rămâne redusă, iar în provinciile mărginaşe
este aproape nulă 19• În fiecare oraş, ordo decurionum acorda calitatea de augusta!,
pe o perioadă limitată (foarte probabil pe un an de zile) 20; cel ales plătea o
summa honoraria şi trebuia să dea dovadă de un comportament evergetic,

1 7R. Duthoy, Epigraphica 36, 1 974, 1 -2, p. 1 49- 1 54; Duthoy, p. 1284- 1286. Vezi şi Ladage,
p. 26-27.
18
Nu găsim nicăieri o listă a consemnărilor lui ordo augustalium în inscripţii, ori o datare a
acestor apariţii. Or, tocmai acest factor ar fi important pentru problema discutată acum. O
nouă cercetare a întregului material ar putea aduce noutăţi interesante.
1 9 R. Duthoy, op. cit., p. 1 37- 1 4 1 ; idem, L 'A ntiquite classique, Louvain, 39, 1 970, p. 93-98;
Duthoy, p. 1 294; AlfOldy, 1 984, p. 1 1 3 ; D. Fishwick, op. cit., p. 609.
20
Duthoy, p. 1 278- 1 279, 1 2 8 1 .
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întocmai ca şi magistraţii 2 1 • Ca şi aceştia, aveau insignia şi anumite privilegii,
precum şi un considerabil prestigiu pe plan local. De fapt, prin calitatea de augustal
se consacra reuşita socială a unui marginal parvenit, acceptarea lui în sânul păturii
sociale superioare locale22• Pe această cale, noul îmbogăţit putea câştiga stimă,
rol social şi importanţă în cadrul societăţii municipale, precum şi o preeminenţă
marcată printre egalii săi; oraşul în schimb beneficia de pe urma contribuţiei
materiale a augustalilor la cheltuielile publice. Cercetarea contemporană înclină
să creadă că foştii augustales s-au grupat spontan, încă din primele decenii ale
secolului I p. Ch., alcătuind în fiecare oraş unde existau câte o corporaţie22a, ce
va deveni un al doilea ordo privilegiat, inferior aristocraţiei municipale dar su
perior locuitorilor obişnuiţi 23• Situaţia lor faţă deordo decurionum a fost asemuită
celei a cavalerilor faţă de ordinul senatorial la Roma.
Acest al doilea ordin al societăţii din oraşele romane constituie, totuşi, o
"elită de mâna a doua". Obârşia îi împiedică pe augustali să deţină magistraturi,
să intre în rândurile aristocraţiei locale. Nu pot ajunge la prerogativele reale ale
puterii. Augustalitatea, conferită special de către ordo decurionum, nu este
magistratură reală, ci doar un substitut de formă al acestei condiţii. Instituţia
augustalilor imită magistraturile, dar numai pentru cercul parveniţilor bogaţi,
honestiores dar încă excluşi din elita propriu-zisă 24•
Aşa cum dovedeşte şi numele, augustales au ca preocupare specifică
oficierea unui cult imperial, dar această atribuţie a lor este mai puţin importantă
decât ar părea la prima vedere; ei nu-s legaţi de un anumit sanctuar şi nu oficiază
ceremonii de cult în numele colectivităţii, ci numai în numele grupului lor social25•
Trebuiau să mai organizeze ludi şi epula şi, desigur, să se manifeste ca evergeţi 26 •

21 Duthoy, p. 1 28 1 ; R. Duthoy, Epigraphica 36, 1 974, 1 -2, p. 1 50-1 54; Alfoldy 1 9 84, p. 1 121 13.
22 Duthoy, p . 1 284- 1 2 86; D . Fishwick, op. cit., p . 6 1 6.
22•
Duthoy, p. 1 282- 1 286, 1 289.
23 Duthoy, p. 1 285; Alfoldy 1984, p. 1 1 3.
24 Th. Momrnsen, Romisches Staatsrecht, Leipzig, lll/1 , 1 887, p. 452-457; R. Duthoy, op. cit.,
p. 1 53; Duthoy, p. 1 2 8 1 - 1 285.
25
Duthoy, p. 1 292-1 300; Alfoldy 1 984, p. 1 30; R. Etienne, 1. Piso, Al. Diaconescu, REA 92,
1 990, 3-4, p. 277-278, 286-287; D. Fishwick, op. cit., p. 6 1 1 -6 1 5 . Greşit la Ladage, p. 68.
26 Duthoy, p. 1 300- 1 305; D. Fishwick, op. cit., p. 6 1 1 -6 1 6.
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Chiar dacă participarea împreună a liberţilor bogaţi şi importanţi la cultul imperial
va fi jucat un rol major în instituirea augustalităţii, pe parcurs rolul religios al
augustalilor s-a estompat mereu, crescând corespunzător cel economic şi social27•
Liberţii bogaţi care devinaugustales sunt bine angrenaţi în lumea afacerilor,
o bună parte a averii lor provine din surse neagricole; totuşi, ei se străduiesc şi
reuşesc să deţină şi proprietăţi funciare, ca şi aristocraţia municipală 28• Îi putem
socoti deci tot o pătură de proprietari de pământ. Idealul lor social şi comportamental
este cel al notabililor locali, pe care încearcă să-i imite29•
Categoria acestor parveniţi, care social se exprimă prin instituţia
augustalităţii, a prosperat în oraşele romane în secolele 1-11 p. Ch., adică atâta
timp cât s-au dezvoltat economia de schimb, oraşele şi ocupaţiile neagricole.
Este semnificativă lipsa organizaţiilor de augustali chiar în micile orăşele agrare,
mai slab dezvoltate, unde nu rezidau numeroşi liberţi bogaţi 29a. Criza generală a
lumii romane din secolul m p. Ch. a afectat grav, deşi neuniform, tocmai această
categorie socială şi sursele ei de bogăţie 3 0 • În timpul acestei chinuitoare
transformări sociale, în a doua jumătate a veacului dispar complet augustales
din societatea romană, fenomen ce reflectă criza vieţii urbane, ca şi descompunerea
şi dispariţia păturii sociale a liberţilor şi parveniţi lor îmbogăţiţi 3 1 - deci, implicit,
restrângerea mobilităţii în societatea vremii 32•
A2.b. Compoziţia

Aşa cum am văzut, printre augustali predomină categoric liberţii;
proporţia celor născuţi liberi atinge, în cel mai bun caz, doar 1 0% 33• Desigur,
este vorba de oameni liberi avuţi, dar care - din diferite motive - nu puteau fi
acceptaţi printre notabili.

27 R. Duthoy, op. cit., p. 1 5 3- 1 54; Duthoy, p. 1305; Alfoldy 1 984, p. 1 1 3.
28 R. Duthoy, op. cit., p. 1 4 1 -145; Alfoldy 1 9 84, p. 1 12- 1 1 3.
29 Ibidem; R. Duthoy, op. cit., p. 1 45-146, 1 50- 1 54.
29• Alfoldy 1 9 84, p. 1 13.
30 Alfoldy 1 9 84, p. 1 33-142.
3 1 Duthoy, p. 1 305-1 306.
32 Alfoldy 1 9 84, p. 1 3 5- 1 36, 1 42-143, 1 47-148, 1 52- 1 53.
33 Cf. supra, nota 1 9.
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Niciodată liberţii imperiali nu devin augustali; faptul se datorează statutului
lor special în societate (ei aparţin de familia Caesaris, care constituie aproape
un alt ordo) 34•
Ocupaţiile augustalilor par foarte felurite şi, în general, se leagă de
economia de schimb 35• Credem însă că prezenţa unora ca membri în unul sau
mai multe colegii 36 nu oferă date despre profesiunea lor. Ei trebuiau să fi fost în
primul rând oameni de afaceri, interesaţi de toate sursele de câştig şi, după moda
vremii, angrenaţi în ocupaţii lucrative foarte diferite37•
Cercetări recente au dovedit încă o dată faptul că cognomina greceşti au
printre augustali un procentaj superior faţă de restul societăţii; faptul a fost pus în
legătură cu condiţia lor libertină 38• Dar, tocmai de aceea, numele greceşti nu indică
în nici un caz o obârşie greco-orientală a purtătorilor; ele rămân un indicator so
cial, nu etnic 39 - chiar şi aceasta cu oarecari rezerve, dată fiind moda filoelenă în
toată societatearomană40•
A2.c. Mobilitatea socială
Intrarea unui libert în ordo augustalium constituia un act important de
promovare socială; el nu se putea produce decât pentru un fost sclav deja îmbogăţit
şi activ în societate, ca o confirmare social-instituţională a unei reuşite economice,
a unui rol marcant în comunitatea orăşenească 4 1 •
Dar, de regulă, calitatea de augustalis nu mai constituie o treaptă pentru
promovări ulterioare. Numai fiii augustalilor pot spera să-şi depăşească condiţia
socială, devenind membri ai aristocraţiei municipa1e. Asupra şanselor efective

34 Alfoldy 1984, p. 1 1 3-1 1 4, 1 24; Piso 1 99 1 , p. 327.
35 R. Duthoy, op. cit., p. 141- 1 45 .
36 Ibidem, p . 1 42- 1 43.
37 J. Andreau, ORDV, p. 179- 1 80.
38 R. Duthoy, L 'Antiquite classique, Louvain, 39, 1 970,
1 974, 1 -2, P'· 1 36- 1 39.
39 Ibidem, p. 1 36- 1 38.
40 Piso 1 99 1 , p. 32473 •
4 1 Duthoy, p. 1282- 1 2 83; R . Duthoy, op. cit., p. 1 50- 1 54.
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9 1 -97; idem, Epigraphica 36,

ale fiilor de liberţi de a deveni notabili s-a discutat mult42• În general, se pare că
posibilităţile de promovare socială erau însemnate, dar fenomenul rămânea
excepţional şi individual 43 • Proporţia, desigur redusă, de ingenui printre
augustales 44 s-ar putea datora tocmai unor fii de simpli liberţi45 care n-au reuşit
să urce mai mult pe scara socială.
Nu constituie obiect de atenţie pentru noi scurta perioadă (dictatura lui
Caesar şi domnia lui Atigustus) când liberţii puteau intra uşor în rândurile
notabililor46 ; prin lex Visellia din anul 24 p. Ch. această posibilitate li se închide,
chiar şi pentru augustales 47• Admiterea unui augusta! în ordo decurionum la
Lavinium, cândva spre mijlocul secolului 1, rămâne un act absolut singular48•
Un augustalis poate deveni doar membru onorific al consiliului munici
pal, prin primirea de ornamenta decurionalia 49 • Numărul mic al celor astfel
ornati arată că e vorba de cazuri de excepţie 50 • Distincţia trebuia să fi fost foarte
preţuită. Dar nimic nu susţine o legătură directă între aceste ornamenta şi calitatea
de augustaP1 , ele puteau fi primite şi de nemembri ai acestui ordo. Totuşi,
observăm că augustalii erau primii vizaţi pentru a le căpăta, deoarece aveau
starea materială necesară pentru a fi notabili, nu însă şi onorabilitatea suficientă
pentru a deţine funcţii efective. Pe de altă parte, numărul mic de acordări

42 M.L. Gordon (JRS 2 1 , 1 93 1 , p. 65-77) şi P. Garnsey (în B. Levick (ed.), The Ancient
Historian and his Materials, Farnborough, 1 975, p. 1 67-1 80) consideră că posibilităţile de
ascensiune socială ale fiilor de liberţi erau considerabile. Dimpotrtivă, G. Fabre (op. cit., p.
422-424, 427-43 1) apreciază fenomenul ca restrâns, marginal, cu multe obstacole. Înclinăm
să dăm dreptate mai mult primilor doi autori. Credem că G. Fabre judecă prea sever restricţiile
sociale ale vremii; cel puţin un exemplu invocat (op. cit., p. 427 a6.n) este eronat - fiul unui
cavaler şi al unei liberte primeşte doar ornamenta decurionalia nu pentru că ar avea condiţia
libertină a mamei, ci mai probabil pentru că era decedat la acea dată, altfel nu s-ar înţelege de
ce mama se îngrijeşte de monumentul onorific şi nu titularul onorurilor.
43 Alfoldy 1 984, p. 1 1 7, 1 20, 1 27- 1 30; Jacques-Scheid, p. 341 .
44 Cf. supra, nota 1 9. Jacques-Scheid, p. 341 -342.
45 Alfoldy 1984, p. 1 1 3.
46 Duthoy, p. 147-1 48.
47 Alfoldy 1 984, p. 1 20; Jacques-Scheid, p. 306.
4R AE 1 966, 75.
49 St. Borzsăk, RE XVIII 1 ( 1 939), 1 1 20 sq.
50 Alfoldy 1 984, p. 1 1 3.
5 1 Este semnificativ că studiul lui Duthoy nu se ocupă de această categorie de distincţii.
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argumentează importanţa lor pentru augustali. Deducem că ornamenta
municipale vor fi fost privite ca un certificat de stare superioară printre augi!Stales
şi că se vor fi acordat efectiv doar unor vârfuri ale acestei categorii.

A2.d. Organizarea
fuformaţiile despre organizarea augustalilor şi statutuljuridic al instituţiei
sunt puţine şi disparate. Le reamintim aici în treacăt, plecând tot de la cea mai
recentă sinteză asupra problemei.
Există, cum s-a spus, trei forme diferite dar echivalente ale instituţiei
augustalităţii: seviri augustales (uneori prescurtat seviri), augustales şi magistri
augustales52 (despre aceştia din urmă avem anumite rezerve, pe care le-am exprimat
mai sus). Calitatea de augustal este oficială, se acordă prin decret al ordinului
decurionilor şi presupune obligaţii similare cu ale magistraţilor; există şi semne dis
tinctive pentru deţinătorii ei 53• Augustalitatea este temporară (se pare că pe un an) 54
iar cel ales trebuie să depăşească o vârstă minimă (probabil 25 de ani) 55•
Din punct de vedere social, augustalii (atât cei în funcţie cât şi cei foşti
cândva) alcătuiesc un ordo56• Administrativ însă, ei formează o structură
corporativă, ca orice collegium, cu arca şi cu magistraţi proprii, uneori şi cu un
local propriu (aedes) 57•
Numărul celor desemnaţi (anual? ) nu este cunoscut. S-a presupus, foarte
logic, că el va fi diferit de la oraş la oraş. Dar este puţin probabil ca el să fi fost
deseori mai mare de 1 O 58 •
Or, această remarcă ne permite o observaţie. Numărul liberţilor bogaţi
dintr-un oraş, persoane capabile să suporte sarcinile augustalităţii, era desigur
limitat 59• Chiar dacă numărul deţinătorilor concomitenţi ai funcţiei va fi fost mai
mic decât zece, putea găsi oare un oraş provincial mediu suficienţi candidaţi în

52 Duthoy, p. 1265.
53 Duthoy, p. 1 2 8 1 - 1 282; Ladage, p. 77-78.
54 Duthoy, p. 1278- 1279, 1284; Ladage, p. 85-86.
55 Duthoy, p. 1282.
56 Duthoy, p. 1 285; Ladage, p. 32, 89.
57 Duthoy, p. 1 259, 1285 - 1 286; D. Fishwick, op. cit., p. 6 1 2-6 1 5.
58 Duthoy, p. 1 284.
59 Lucru observat şi de Duthoy, p. 1 3 0 1 .
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fiecare an ? Categoric, nu. Rezultă că reiterările ar trebui să fie numeroase în
inscripţiile păstrate până astăzi; dar asemenea menţiuni sunt, dimpotrivă, foarte
rare 60• Acest fapt ne îndeamnă să credem că, în secolele II-ID cel puţin, perioada
de deţinere efectivă a augustalităţii se va fi prelungit, la o durată necunoscută de
noi. Nu excludem nici transformarea ei într-o calitate viageră, asemenea
decurionatului.
Există şi persoane care deţin demnitatea de augustal în mai multe oraşe61 •
Credem că acest fenomen nu are nici o legătură cu cetăţenia locală ori cu vreo
formă instituţionalizată la nivel supramunicipal. Ca şi ceea ce noi am numit
"decurionatul multiplu" 62, este vorba (după părerea noastră) de un fenomen so
cial: prezenţa unor liberţi foarte bogaţi, deţinători de proprietăţi în cuprinsul mai
multor oraşe. Faptul că, în mod constant, augustalitatea copiază pe ordo decurionum
63 confirmă această opinie. Desigur, cei care apar caaugustales în mai multe localităţi
trebuie să fi dispus de o avere simţitor superioară mediei categoriei.
În sfărşit, trebuie amintit că augustales nu se formează doar în oraşele de
drept roman, ci apar şi în localităţi de statut inferior sau chiar în aşezări per
egrine, totdeauna însă ca expresie a unui grup (conventus) de cetăţeni romani
rezidenţi acolo 64• Deci, prezenţa lor nu dovedeşte existenţa unui oraş, dar este
oricum un indiciu de romanizare.

B. Atestările din Dacia

Până în prezent, cercetări referitoare la augustalii din provincia noastră
s-au întreprins mai mult parţial, în cadrul altor lucrări despre istoria Daciei romane.
Cunoaştem un singur studiu monografie 643, astăzi deja învechit. Se impune o
reluare a problemei la scara întregii provincii.

60

Duthoy, p. 1 278-1279, 1283-1285.

6 1 Duthoy, p. 1 282.
62
Vezi capitolul III, C3.
63 R. Duthoy, op. cit., p. 1 52- 1 53.
64 Ladage, p. 36-37.
64• D. Tudor, Dacia 6, 1 962, p. 1 99-2 1 4. (Numai pentru Sarmizegetusa şi Apulum există acum

o lucrare mult mai pertinentă, la nivelul european contemporan - Piso 1 9 9 1 , p. 327-329).
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Inscripţiile menţionează 80 de augustales diferiţi în Dacia romană. Pentru
o provincie de frontieră, care a existat doar ceva mai mult de un secol şi jumătate,
numărul este considerabil 64b.
Dar repartizarea lor în cadrul provinciei este foarte diferită. Ulpia Traiana
Sarmizegetusa cuprinde singură mai mult de jumătate din ei (48 de persoane
diferite). Urmează primul oraş de la Apulum, cu 1 7 augustales, în timp ce din
municipiul septimian nu cunoaştem decât 3 . Alte semnalări provin numai din
trei oraşe: Drobeta, Potaissa şi Napoca.
Cum vedem, rămân numeroase localităţi din care nu se cunoaşte până în
prezent nici un augustal. Lipsesc de asemenea cu totul augustali din localităţile
de statutjuridic inferior.
Pentru început, vom încerca prezentarea întregului material epigrafic
cunoscut, pe localităţi. Se va căuta extragerea tuturor informaţiilor din izvoarele
disponibile. Specificul grupării inscripţiilor face mai uşoară prezentarea în ordinea
importanţei relative, aşa că vom începe cu oraşul cel mai bine documentat,
Sarmizegetusa. În cadrul fiecărui oraş, materialul va fi ordonat cronologic, atât
c�t este posibil; dar inscripţiile augustalilor oferă mult mai puţine posibilităţi de
datare decât cele ale decurionilor. Cum numeroase piese rămîn doar vag
încadrabile într-un interval de timp, ori chiar complet nedatabile, fiecare asemenea
grup va fi dispus în ordinea alfabetică a augustalilor menţionaţi.
BJ. Sarmizegetusa

Cei 48 de augustali ulpieni atestaţi epigrafic (din care patru anonimi 65)
au fost cuprinşi în tabelul XL. La aceste date se mai adaugă trei inscripţii
referitoare la evergesii pentru augustales (R 53, 59, 6 1 ).
Sursele epigrafice destul de bogate permit o serie de constatări.

64b D . Tudor, op. cit., p. 2 1 4.
65 Vezi tabelul XL, nr. 1 0, 24, 47, 48.
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Bl.a. Cronologia
Primul augustal ulpian cunoscut, Q.Aurelius Saturninus (nr. 1 ), poate fi
datat în anii luiAntoninus Pius datorită încadrării cronologice a carierei patronului
său 66• Următorii doi, Atticus şi Tutor, care apar împreună pe un monument votiv
67, pot fi plasaţi înainte de MarcusAurelius, sau în orice caz înainte de întemeierea
colonieiApulum, deci atunci când Sarmizegetusa rămânea singuracolonia din
Dacia Superior 68• Cât despre datările celor de la nr. 4- 1 O, ele rămîn foarte nesigure;
s-a optat pentru secolul II numai fiindcă augustales coloniae apar în alte localităţi,
dintre care cele mai multe aparţineau în acest veac teritoriului ulpian 69, însă în
cazul augustalilor acest criteriu nu este infailibil70•
M. Comelius Stratonicus (nr. 14) poate fi plasat pe la începutul secolului
m datorită inscripţiilor înălţate Domo Divinae (R 26 1 , 263 ) ; voga acestei formule
se plaseaza cam în vremea Severilor 71 • Iar cel de la nr. 1 5, din cauza numelui, nu
poate data decât cel mai devreme din prima treime a veacului III 72•
Numărul celor nedatabili rămâne mare: din 48 de persoane semnalate,
24 nu pot fi încadrate cronologic, ceea ce înseamnă 50%.

66 Menţiune explicită în inscripţia R 83.
67 R 363.
68 Acelaşi Atticus mai este pomenit de o inscripţie (R 481 ), ca actor al unui conductor pascui
et salinarum, care mai este şi flamen coloniae. Cum inscripţia e situată departe de orice oraş,
în nord-estul provinciei, referirea nu poate fi decât la singura colonia existentă atunci,
Sarmizegetusa. Piesa (şi odată cu ea cariera lui Atticus şi a contemporanului său Tutor) se
poate plasa deci înainte de Commodus (Ardevan 1 992, p. 48).
69 Vezi supra, capitolul 1, C5.
70 :.Nici un izvor nu susţine obligaţia augustalilor de a rezida în oraşul de reşedinţă ori de a
deţine proprietăţi imobiliare pe teritoriul acestuia - aşa cum era cazul pentru membrii
aristocraţiei municipale.
7 1 1. 1. Russu, StCl 9, 1 967, p. 2 1 1 -2 1 7. Opinie contrară la H. Daicoviciu ( Tibiscus 3, 1 974, p.
1 04 şi Studia antiqua et archaeologica l Corolla memoriae Nicolai Gostar dedicata, Iaşi,
1 983, p. 1 5 8- 1 6 1 ). Dar examinarea mai atentă a piesei discutate de 1. 1. Russu (R 60) indică o
datare mai largă, în prima jumătate a secolului II; noi descoperiri din forul ulpian - încă
inedite - confirmă încadrarea piesei spre începutul secolului III (informaţii verbale de la dr. 1.
Piso şiAl. Diaconescu, cărom le adresăm şi pe această cale mulţumirile noastre). Cf. D. Fishwick,
op. cit., p. 430-435 . Înclinăm să datăm tot aşa şi inscripţiile R 261 şi 263 de la Micia.
72 1. Piso, ActaMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 1 66- 1 67.
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Se pare că cele mai vechi prezenţe de augustales la Sarmizegetusa
datează de pe la mij locul secolului II p. Ch. 73• Constatarea aceasta susţine ideea
că apariţia unei pături de liberţi bogaţi şi influenţi, doritori a juca un rol social în
cadrul oraşului, necesită timp; sunt aproape două generaţii între aceste atestări şi
întemeierea coloniei.
Grupul cel mai impunător de inscripţii datate se plasează după întronarea
lui Severus Alexander, în din al doilea sfert al secolului IIF4• Ponderea lor ar
putea fi şi mai mare, odată ce numeroase alte inscripţii sunt datate doar aproximativ
sau foarte nesigur. Această grupare de surse înspre a doua pătrime a veacului
subliniază elocvent prosperitatea oraşului şi apogeul vieţii municipale pe timpul
Severilor 75 • Nici o inscripţie nu se poate data sigur după Severus Alexander.
Situaţia categoriei parveniţilor în societatea locală corespunde atât cu ceea ce se
ştie din alte provincii 76, cât şi cu istoria generală a Daciei romane 77 •

Bl.b. "Augustales " şi "ordo augustalium "
Aproape toate inscripţiile disponibile se referă doar la indivizi care au
deţinut calitatea de augustalis. Prima consemnare a unui ordo augustalium (R
59) datează cel mai devreme din anii lui Severus Alexander78 • Tot aşa se poate
data o inscripţie în care organizaţia lor este denumită collegium (R 6 1 ) , ceea ce
se potriveşte foarte bine cu specificul acestor asociaţii şi nu contrazice ideea de
ordo (ca pătură socială distinctă şi organizată)19 •
S-a pus însă problema daca nu cumva apariţia unui ordo augustalium în
metropola Daciei este un fenomen mai târziu, abia din secolul al III-lea p. Ch. ;
mai ales c ă într-o altă inscripţie, care consemnează construirea unei aedes pentru
(

73 R 222 (nr. 1 din tabelul XL; cf. supra, nota 67). Numerele 2 şi 3 (R 363) se datează destul de
apropiat, eventual pot fi şi mai timpurii de 1 6 1 - 1 80 p. Ch.
74 Numerele 14-24 din tabel.
75 C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 53 sq.; Ardevan 1 989, p. 90; Piso 1 9 9 1 , p. 329.
76 Duthoy, p. 1 305- 1 306; Alfoldy 1 984, p. 1 1 3, 143.
77 Macrea, p. 436-445.
7R Piso 1 9 9 1 , p. 328. Pe drept cuvânt, autorul observă că o altă inscripţie ulpiană (R 1 45) nu
se referă la augustali, ci la ordo coloniae (Ibidem, nota 1 09).
79 Piso 1 9 9 1 , p. 328-329.
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augustali cândva spre sfârşitul secolului al II-lea 80 , folmula sună aedes

augustalibus ... faciendam instituit 8 1 •
De fapt, atestările epigrafice ale unui ordo augustalium sunt foarte puţine
în toată lumea romană 82• Calitatea izvoarelor - aproape exclusiv inscripţii
personale, ridicate de indivizi pentru interese particulare - nu facilitează deloc
cunoaşterea lui ordo augustalium în ansamblu. Prin urmare, raritatea şi apariţia
târzie 83 (poate doar întâmplătoare) a corporaţiei augustalilor în inscripţiile ulpiene
mi trebuie să ne surprindă.
Pe de altă parte, pare logic ca un ordo să se constituie abia mai târziu şi
treptat, după ce augustalii din oraş au devenit mai numeroşi 84• Dar, dacă există
augustali ai coloniei încă de pe la mijlocul secolului II, atunci ei trebuiau să fi
atins un număr considerabil relativ repede, în a doua jumătate a aceluiaşi veac
(mai ales că reiterări nu apar în inscripţii) 85•
Suntem de părere că, la Sarmizegetusa, un ordo augustalium trebuie să
fi existat încă în a doua jumătate a secolului II p. Ch. Însăşi ridicarea unei aedes
în for, se pare îndată după războaiele marcomanice86, susţine această idee.
Despre organizarea internă a acestui ordo nu avem informaţii. Dar, odată
ce el se intitulează şi collegium (R 62), structura sa trebuia să fi fost similară cu
a colegiilor contemporane87• Ştim doar că augustalii dispuneau de un local propriu
(aedes) frumos împodobit, dar de dimensiuni modeste; el era situat în for, în
apropierea sediului administraţiei municipale (curia) 88 • Augustalii sunt

80 R 53. Pentru datarea construcţiei (făcută pe criterii arheologice), vezi: 1. Piso, Al. Diaconescu,
ActaMN 22-23, 1 985- 1986, p. 1 82; R. Etienne, 1. Piso, Al. Diaconescu, REA 92, 1 990, 3-4, p.
286-287, 290. Dacă forul este înălţat în piatră puţin după mijlocul secolului TI, şi dacă aedes
pentru augustali este o adăugire ulterioară, construirea ei se poate plasa în a doua jumătate a
veacului, mai probabil după războaiele marcomanice (când au loc şi alte refaceri; cf. R 63, 65).
8 1 Piso 1 99 1 , p. 329.
82 Duthoy, p. 1 285 24 1
sq ·
83 Duthoy, p. 1258.
1!4 Duthoy, p. 1 284- 1285; Piso 1 99 1 , p. 329.
85 Odată ce se susţine desemnarea anuală a circa zece augustali (Duthoy, p. 1 278- 1279, 1 2881 29 1).
86 Cf. supra nota 80.
87 Cf. supra nota 79.
88 R 53, 59, 62; R. Etienne, 1. Piso, Al. Diaconescu, op. cit., p. 285-287, 290-292.
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beneficiarii unor evergesii din partea membrilor aristocraţiei municipale 89 sau a
unor membri ai propriului ordo 90 • Dar augustales pot fi evergeţi şi pentru alţii;
avem asemenea atestări pentru un grup de colitores ( cultores) ai unor divinităţi
orientale 91 sau pentru collegiumfabrum 92 , eventual chiar pentru oraş în ansamblu
93, în timp ce un alt augustal înalţă monumente pentru Dom us Divina la Mic ia 94 •
Din Sarmizegetusa se cunosc câteva fragmente de inscripţii ce cuprind
liste de nume 95• S-a avansat ideea că măcar unele din ele ar putea cuprinde
nume de augustali 96• Aserţiunea rămâne foarte puţin probabilă. S-ar putea, fireşte,
să fie vorba de listele membrilor unor asociaţii, dar nimic nu-i indică pe augustali.
Una din inscripţii, redactată în limba greacă 97, cu certitudine nu se referă la
augustales 98• Alte trei pot proveni de la orice fel de asociaţie şi sunt oricum prea
fragmentare pentru a fi interpretate 99• Rămâne doar inscripţia R 77, ceva mai
bine păstrată, pe care s-a crezut că se pot recunoaşte numele unor augustali
atestaţi şi de alte izvoare 100, ceea ce ar putea atribui piesa cu siguranţă lui ordo
augustalium ; mai mult, inscripţia de marmură a fost publicată ca descoperită în
aedes augustalium 101 • Dar astăzi se ştie că presupusul "palat al augustalilor"
este de fapt forul civil al coloniei 102; este discutabil dacă o listă de augustali şi-ar
=

89 R 53, 59. Nu cunoaştem statutul social al evergetului anonim din inscripţia R 6 1 , dar s-ar
putea să fie vorba de un simplu augusta!.
90 R 62. Evergetul anonim este augusta! cu siguranţă. Cf. supra, nota 89. Nu cunoaştem însă
pe beneficiarii gestului generos al unui augustal care construieşte un portic (R 5 1 ), vezi infra,
nota 93.
91 R 1 76.
92 R 56. Cf. R. Etienne, 1. Piso, Al. Diaconescu, op. cit., p. 29 1 .
93 R 5 1 ? Cf. supra, nota 90. Un alt augusta! (R 1 45) ridică un monument genio ordinis
(decurionum) (Piso 1 9 9 1 , p. 328 1 ) .
09
94 R 26 1 , 263.
95 R 75-79.
96 C. Daicoviciu, Dacia 1, 1 924, p. 245 (m. 3-5), 247-248.
97 R 79.
98 Augustalii sunt o instituţie tipic romană, prezentă aproape numai în Occidentul latinofon;
nu se cunosc inscripţii greceşti ale vreunui asemenea ordo (Duthoy, p. 1258).
99 R 75, 76, 78.
100 IDR III/2, p. 66. Este vorba de Q. Aurelius Saturninus (R 222), C. Spedius Valerianus (R
1 52, 1 63), eventual şi Aurelius Vitalis (R 223). Vezi tabelul XL, nr. 1 respectiv 3 8 şi 1 7.
101 C. Daicoviciu, loc. cit.
102 R. Etienne, 1. Piso, Al. Diaconescu, op. cit., p. 287-29 1 .
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fi găsit locul acolo. În plus, trebuie ţinut seama de faptul că augustalitatea era o
condiţie a unui individ anume, cetăţean bogat dar fără dreptwi. depline (din cauza
originii servite); urmaşii săi, cetăţeni cu drepturi depline, ingenui, nu trebuiau să
rămână în aceeaşi condiţie socială. Aşa că nu vom găsi familii de augustali 1 03•
Or, presupuşii augustali identificaţi pe inscripţie nu sunt contemporani 1()4 . În
concluzie, nici această listă nu pare a se referi la ordo augustalium ulpian 1 05 •
O ultimă chestiune o constituie presupusele locuri speciale ale augustalilor
în amfiteatru; litereleAVG pe două spătare de bănci de piatră 1 06 au fost conside
rate ca dovezi pentru aceasta 1 07 • Lucrul este posibil, dar nu sigur 108 • Augustalii,
chiar dacă primeau honor biselli, nu stăteau pe podium, ci în sectorul rezervat
lor din maenianum primum 1 09 • Ar fi mai probabil ca aceste fragmente să
consemneze locurile rezervate unor funcţionari de stat sau unor liberţi imperiaW 1 0•

Bl.c. Onomastica
Se cunosc 3 7 de nume întregi ale augustalilor din Sarmizegetusa, plus 7
cognomina (unele fragmentare).
Trebuie observat mai întâi că sistemul onomastic al acestei categorii
sociale este tot integral roman. Cele 37 de nume complete au cel puţin nomen
gentile şi cognomen. De altfel, augustalii ulpieni se exprimă constant în latină.
Dintregentilicia atestate, foarte puţine sunt imperiale mai recente (nr. 1 ,
1 5 , 1 6, 1 7) - doar 4. Alte două sunt probabil de obârşie peregrină occidentală
(nr. 22 şi 23) 1 1 1 • Marea majoritate sunt categoric ''vechi" romane, unele (nr. 6, 7 ,

103

Cum greşit socotea D. Tudor, op. cit., p. 200, 2 1 3. Vezi R 56 - fiul de augustal nu mai
aparţine acestui ordo .
1 04 Vezi tabelul XL, m. 1 şi 1 7 .
105
1. Piso, Al. Diaconescu, op. cit., p. 1 81 1 1 6 •
1 06 R 69, 70.
107 IDR III/2, 29 (cu rezerve), 30.
10R
C. Opreanu, ActaMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 230-23 1 .
109
Ibidem.
1 10
Ibidem. Vezi şi IDR 111/2, 29.
1 1 1 C. Togemius lngenuus (R 2 1 1 ) are nume celtic; în schimb C. Venetius Privatus (R 2 1 4)
poartă un nomen neobişnuit, evident derivat de la un etnonim. Nu credem însă că, în epoca în
care se plasează, acest nume ar mai putea indica o origine venetă efectivă.
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1 2, 1 8, 2 1 , 25-28, 38-40, 43) chiar specific italice şi nu prearăspândite 1 1 2 • Credem
că aceste nume sunt o dovadă a importanţei colonizării civile cu elemente
latinofone, din liberţii cărora provin şi aceşti purtători ai lor 1 13 •
În câteva cazuri, relaţia augustalului libert cu un patron dintre notabili
este explicită 1 1 4; în altele, numai nomen gentile mai rar poate indica o asemenea
relaţie de clientelă 1 1 5 •
Cât despre cognomina, domină cele romane 22 din 3 7 de nume com
plete (m. 1 , 5-7, 1 6-1 8, 20, 22, 23 , 25, 27-30, 33, 35-38, 4 1 , 43) şi 5 din 7 nume
cunoscute doar prin cognomina (m. 2, 3 , 9, 45, 46). Totuşi, aici numele greceşti
au o pondere mare: 14 din numele complete (nr. 4, 1 1 - 1 5, 1 9, 2 1 , 26, 3 1 , 32, 34,
39, 40, 42) şi 2 din cele fragmentare (nr. 8 şi 44). Cu totul, dintre cognomina
păstrate cele greceşti reprezintă 38,63%.
Vn cognomen pare derivat din gentiliciu (nr. 5) 1 1 6 • În alte câteva cazuri,
identitatea de nomen între soţi (nr. 1 1 , 20, 28, 37) trădează condiţia lor de liberţi
ai aceluiaşi stăpân 1 1 7 • O serie de nume specifice sclavilor şi liberţilor se adaugă
(nr. 6, 1 5 , 19, 20, 2 1 , 23, 3 1 , 32, 36, 4 1 , 42) 1 1 8 • Toate aceste detalii atrag atenţia
asupra faptului că augustalii sunt, aproape în totalitate, liberţi 1 1 9• Unii par a fi
chiar liberţi ai unui alt augustal (nr. 32-35) 120• La Sarmizegetusa numai un singur
augustal pare a fi ingenuus (nr. 22) 1 2 1 • Numele greceşti sunt fireşti printre locuitorii
-

1 12

Includem aici nomina specific romane care n-au beneficiat de răspândire mare prin acţiunea
unui împărat ori a unui magistrat republican de renume (cum a fost Domitius în Gallia
Narbonensis, de pildă - vezi Y. Bumand, DomitiiAquenses. Une familie de chevaliers romains
de la region d'Aix-en-Provence. Mausoh!e et domaine, Paris, 1 975, p. 222-235).
113
Piso 1 99 1 , p. 328.
114
Nr. 1, 2, 1 5 , 3 1 (R 222, 363, 48 1 ; 1 9 1 ; 127, 145, 1 46).
1 15
Credem că acesta e cazul lui T. ClaudiusAnicetus (nr. 1 9) şi Ti. Claudius Ianuarius (nr. 29),
care ar putea avea relaţii cu familia notabilului Ti. Claudius Rufus din Apulum (R 324-325);
tot aşa şi M. Procilius Aphrodisius (nr. 21 ), fără îndoială libert al familiei Procilia (R 1 25., 126,
1 74, 236) şi C. Spedius Valerianus (nr. 38) libert al familiei Spedia (R 143, 202).
11 6
Piso 1 99 1 , p. 327-328.
117
Piso 1 99 1 , p. 328.
118
Câteva observaţii la L Piso, ActaMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 1 64- 1 67.
1 19
Piso 1 99 1 , p. 327.
120
R 1 45, 1 46.
121
Piso 1 99 1 , p. 327.
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de origine servilă 122 , dar procentajul lor chiar printre augustali este în cazul
nostru destul de redus 123• Oamenii aceştia se exprimau şi se simţeau ca romani.

B1. d. Stratificarea socială
Condiţiile de admitere fac ca pătura augustalilor să arate destul de unitar.
Simpla calitate de augustalis presupune, alături de originea "pătată", o avere
considerabilă şi un comportament evergetic.
Totuşi, că şi printre notabili, trebuiau să existe diferenţieri de avere şi de
influenţă şi printre augustali.
Credem ca la Sarmizegetusa se pot pune în lumină câteva dintre acestea.
Criteriile de disociere pot fi averea (deci, şi evergesii mai importante), funcţiile
ocupate în afara grupului augustalilor din oraş, relaţiile personale cu elita societăţii
locale.
Mai întâi se impun atenţei cei doi augustali ornati ornamentis
decurionalibus124 • Unul dintre ei, Ulpius Domitius Hermes, trebuie să fi avut o
avere foarte mare, deoarece are şi el câţiva liberţi 125, care ei înşişi ajung augustali.
Cel de-al doilea, SextusAttius Secundus, mai este şi patron al colegiului fabrilor
1 26 • Tot deasupra celorlalţi augustali trebuie că se află. T. Claudius Anicetus (nr.
1 9) 1 27 şi C. Titius Agathopus (nr. 40), care deţin această demnitate concomitent
în câte două oraşe. Tot aici îl socotim pe T. Aurelius Vitalis, al cărui fiu devine
decurio coloniae 1 28 • Toţi aceşti oameni impun nu doar prin avere, ci şi prin
onorabilitate (insufucientă totuşi pentru a putea intra în rândurile notabililor).
O altă categorie o reprezintă câteva persoane cu avere considerabilă, dar
nu atât de impunătoare, şi cu altfel de relaţii. Flavius Sotericus (nr. 1 3) este

122

Piso 1 99 1 , p. 323-324.
Piso 1 99 1 , p. 324.
124
Nr. 27 şi 3 1 .
125
Nr. 32-35. Relaţia lor cu Hermes (sunt heredes, fără altă specificare) şi nomen gentile
comun indică mai probabil o relaţie de clientelă decât de colegialitate (adică, toţi liberţi ai
aceluiaşi stăpân necunoscut). Doar Valerius Threptus ar putea fi simplu prieten.
126
Pentru motivele de a-1 considera augusta! vezi supra, capitolul ITI, C2.
1 27
Formula augustalis coloniarum trebuie că se referă la cele două colonii vecine,
Sarmizegetusa şi Apulum, unde este pomenit de izvoare (R 1 50, 1 85, 2 8 1 ) .
12R
R 223 (probabil, dar nu chiar sigur).
123
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2

conductorferrariarum în asociere cu un sacerdos de la Apulum 1 9 , iarTiberius
Claudius Ianuarius (nr. 29) e patron al unei decurii din colegiul fabrilor şi everget
însemnat 1 30 • De statutul lor se vor fi apropiat C. Spedius Valerianus, decurio
collegii fabrum (nr. 38) şi patru autori ai unor evergesii însemnate (dar rară alte
demnităţi - nr. 1 4, 2 1 , 24 şi 43).
În afara acestor circumstanţe, simpla relaţie directă cu un aristocrat local
(nr. 1 , 2, 1 5) este mai puţin definitorie. Fireşte, renumele şi averea patronului
131
influenţau putenic poziţia libertului în societate , dar adevărata "elită" a păturii
augustalilor adaugă ceva la acestea prin merit şi efort personal.
Un simplu augustalis, neremarcat altminteri, va fi beneficiat desigur de
o avere mai mică şi de o consideraţie mai redusă decât cei pomeniţi mai sus.
Faţă de grupuri sociale inferioare, augustalii constituie o formă de pătură
suprapusă. Este semnificativ că, atunci când sunt membri şi în collegiumfabrum
din localitate, augustalii deţin totdeauna o demnitate oarecare în cadrul lui (nr.
132
27, 29, 38) •
•

B2. Apulum

Nu au apărutpînă în prezent augustali din canabele apulense. Din cele două
oraşe de la Apulum se cunosc până acum 2 1 de augustali diferiţi (vezi tabelul XLI).
Materialul este simţitor mai sărac decât la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Şi posibilităţile de interpretare ori - mai ales - de datare sunt sensibil mai reduse.
În schimb, evoluţia organizării municipale şi statutul diferit al celor două localităţi
oferă anumite posibilităţi de orientare în materialul epigrafic.
Un singur augustal (nr. 20) nu poate fi atribuit cu certitudine unui oraş
anume 1 33• Aşa că nu-l vom lua în considerare pentru analiza care urmează.
1 29 R 245.
130 R 56. Cf. R. Ardevan, ActaMN 15, 1 978, p. 1 68-1 69.
1 3 1 Piso 1 9 9 1 , p. 328.
1 32 Decurion (R 1 52), patron al unei decurii (R 56) sau chiar patron al colegiului (R 1 1 5). Cf.
R. Ardevan, loc. cit.
1 33 R 337. Personajul poartă un nwne roman corect, Claudius Marcellus. La Apulum există
aristocraţi cu acelaşi nomen atât în Colonia Aurelia (R 324, 325) cât şi în Municipium
Septimium (R 325, 505). Piesa nu oferă nici un element de datare.
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B2. a. Cronologia şi apartenenţa
O singură inscripţie (R 3 1 5) dovedeşte existenţa augustalilor încă din
1 80 p. Ch. , înMunicipiumAurelium Apulense. Este cea mai timpurie atestare134•
Cele mai multe persoane ( 1 4) le cunoaştem din Colonia Aurelia
Apulensis135 • Dar foarte puţine inscripţii prezintă elemente pentru o datare mai
precisă. Încadrarea cronologică a persoanelor de la nr. 4-8 rămâne discutabilă şi
nu· are decât valoarea unei propuneri. Pentru cei de la nr. 9 şi 1 O textele oferă
date sigure 136, în timp ce pentru nr. 1 1 nu putem folosi decât o deducţie 137• Cât
despre T. Claudius Anicetus (nr. 1 2), el poate fi datat pentru că a deţinut
augustalitatea şi în Colonia Sarmizegetusa Metropolis 138•
Datarea augustalului P. Tenacius Gemellinus (nr. 1 3 ), libert al unui cen
turion ce nu domiciliază în Dacia, ridică probleme; s-a propus vremea războiului
purtat de Filip Arabul împotriva carpilor, pentru că legiunea respectivului cen
turion este prezentă numai atunci la Dunăre 1 39 • Argumentul ni se pare insuficient.
Evenimentele militare din 24 7-248 p. Ch. ar putea explica, eventual, desemnarea
unui centurion din Mogontiacum drept buleut în oraşul moesic Nicopolis ad
Istrum; dar ridicarea inscripţiilor de la Apulum, pentru acest centurion şi soţia
lui, de către libertul ajuns augustal trebuia să fi avut loc simţitor mai târziu.
Remarcăm faptul că monumentele onorifice sunt puse ex testamento, deci când
patronul augustalului nu mai era în viaţă 140 • Raţiunile acestui gest pot fi

1 34

Prezenţa unor augustales municipii la Apulum pune problema existenţei celor doi augustales
coloniae tot aici, cândva înainte de 1 80 p. Ch. (R 363, vezi şi R 481 ). Am apreciat că ei trebuie
să aparţină singurei colonii de atunci, Sarmizegetusa (vezi supra, notele 67-68). Dar, dacă
rezidau la Apulum, ar fi putut să devină augustali ai municipiului. Să dateze oare monumentul
lui Tutor şi Atticus mai devreme, dinainte de 1 6 1 p. Ch. ? Lucrul este posibil, dar nu neapărat
necesar. Cei doi puteau înălţa un monument votiv la Apulum fără să domicilieze permanent
acolo. Deocamdată nu dispunem de indicii pentru o datare mai precisă a inscripţiei R 363.
135 Tabelul XLI, m. 4- 1 6, 2 1 .
1 3 6 R 287 (m. 9) dă titluri imperiale perfect databile, iar R 3 1 8 (m. 1 0) este ridicată pe când
domneau trei Augusti, deci între 209-2 1 1 p.Ch.
1 3 7 1 . Piso, ActaMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 1 66.
m R 1 5 0.
1 39 1. 1. Russu, ActaMN 3, 1 966, p. 453-456.
140 R 294, 302 (în textele ambelor inscripţii).
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discutate141 • Cert este că inscripţiile au fost înălţate după moartea patronului.
Chiar acceptând vechea datare, inscripţia aceasta ar consemna cea mai târzie
prezenţă datată a unui augustal în Dacia. Faptul nu e imposibil, dar pare foarte
puţin probabil 142• Suntem înclinaţi să credem că nu poate fi vorba de o legătură
între războiul carpic şi prezenţa lui P. Tenacius Gemellinus laApulum; pentru
apariţia centurionului P. Tenacius Vindex la Dunăre ar trebui căutată o altă
explicaţie. Dar nu putem propune deocamdată o datare mai bună. În orice caz,
inscripţiile lui P. Tenacius Gemellinus trebuie să fie mai timpurii, cândva în prima
jumătate a secolului Ill.
Personajul de la nr. 1 5, Aelius Valentinus, pe care l-am considerat întâi
jlamen 143, ar putea fi tot un augustal 144•
Situaţia datării surselor epigrafice nu permite sesizarea unei evoluţii a
organizaţiei augustalilor din oraş. Existenţa ei este sigură, dar - ca şi la
Sarmizegetusa - nici o inscripţie nu se poate data sigur după Severus Alexander.
Cât despre Municipium Septimium, există atestări numai pentru trei
persoane (r. 1 7- 1 9), databile vag în secolul Ill.

B2.b. Organizarea
Nu dispunem de nici o atestare explicită a lui ordo augustalium la
Apulum, ceea ce desigur nu înseamnă că n-ar fi existat 145• Credem că, măcar de
pe la sf'arşitul secolului IT, trebuie să fi existat un asemenea ordo în oraşulApulum
1. Vecinul său omonim, Apulum IT, a avut cu siguranţă unordo distinct146 • Despre
organizarea internă a corporaţiei augustalilor nu avem nici o ştire. Pe inscripţia

1 4 1 Inscripţiile nu oferă desluşiri. S-ar putea ca, după moartea centurionului P. Tenacius Vindex,
văduva acestuia să se fi aşezat la Apulum, unde locuia acum şi libertul lor ajuns augustalis
coloniae. Ea mai era în viaţă la data punerii inscripţiilor. Obligaţia libertului, inclusă în
testament, ne face să credem că primise o parte din moştenire.
1 42 Cf. supra, notele 30-3 1 .
143 Ardevan 1 992, p. 50.
144 Vezi comentariul nostru la R 267.
145 Cf. supra, nota 82.
1 46 În toate cele trei inscripţii (R 280, 327, 368), titularii se numesc augustalis Municipii
Septimii Apulensis. Calitatea de augustal era conferită de autorităţile municipale (cf. supra,
nota 20).
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din anul 1 80 p. Ch. amintită mai sus 147 apare formula fratres augustales; dar ea
nu se referă la organizarea unui ordo, ci defineşte relaţia personală între cei trei
dedicanţi 148 •

B2.c. Onomastica
Un singur augustal apulens (nr. 2 1 ) este anonim. Ceilalţi au, toţi, numele
.
păstrate integral.
Din municipiul Apulum 1 cunoaştem doar pe cei trei fraţi Caii Iulii Dius, Farnax şi Irenicus. Toate trei cognomina sunt de factură greco-orientală.
Cel de-al doilea - Farnax - este de fapt un nume persan, dar în epoca elenistică el
pătrunde în mediile greceşti, îndeosebi în Asia Mică (datorită suveranilor de
acolo) 149• În vremea existenţei provinciei Dacia, numele acesta contează tot ca
unul greco-oriental de utilizare generală.
Stocul onomastic al augustalilor din Colonia Aurelia Apulensis com
portă 1 3 nume, toate de bună factură romană. Gentiliciile imperiale recente atestate
sunt puţine: câte o singură dată Aurelius (nr. 1 O) şi Septimius (nr. 1 1 ), şi de trei
ori Aelius (nr. 4, 1 4, 1 5). Proporţia mai mare a acestuia din urmă trebuie pusă în
legătură cu numărul considerabil deAelii în aristocraţia municipală 1 50 • Celelalte
sunt toate italice, unele destul de rare (nr. 6, 7, 1 3) 1 5 1 • Numai despre T. Claudius
Anicetus (nr. 12) putem presupune o relaţie cu o familie cunoscută de notabili 1 52•
Dintre cognomina, şapte sunt general-romane (nr. 5, 8, 9, 1 3 - 1 6) şi şase
greceşti (nr. 4, 6, 7, 1 0- 1 2). Proporţia celor elenice este deci considerabilă:
46, 1 5%. Bine înţeles, aceasta nu spune nimic despre originea lor etnică, ci con
firmă doar o obârşie servilă 1 53• Toată familia lui M. Gallius Epictetus, de pildă,
poartă nume romane (R 290).

147 R 3 1 5 .
148 Toţi trei au acelaşi praenomen şi nomen gentile (Caius Iulius), precwn şi cognomina
greco-orientale. Sunt cu siguranţă fraţi.
1 49 RE XIX 2 ( 1 938), 1 848- 1 854; C. C. Petolescu, Dacia 22, 1 978, p. 2 1 6 3 •
7
1 50 Vezi supra, capitolul III, B2. 1 0.b-c.
1 5 1 Tenacius pare a proveni din mediile celţilor romanizaţi de la Rin (I. I. Russu, op. cit., p.
455-456); pentru Gallius vezi M. Bărbulescu, EphemNap 3, 1 993, p. 1 78.
1 52 Cf. supra, nota 1 1 5 .
153 Cf. supra, nota 1 22 . Despre numele lui Septimius Asclepius Hermes vezi I. Piso, loc. cit.
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Puţinele nume din municipiul septimian, doar trei (nr. 1 7 - 1 9), nu oferă
prea multe informaţii. Nomina sunt romane, unul singur este imperial (Aelius nr. 1 7) şi eventual poate fi pus în legătură cu numeroşii Aelii dintre notabilii
apulensi 1 54• Dar două cognomina din trei (nr. 1 7, 1 8) sunt de factură greco
orientală 1 55, în timp ce al treilea (nr. 1 9) pare a fi compus după gentiliciu 1 56•
Toate caracteristicile subliniază condiţia libertină a augustalilor. Numărul redus
de a testări nu ne permite să urmărim nici relaţia cu anumite familii de notabili,
nici eventualele conexiuni între augustalii din cele două oraşe apulense.
În două cazuri, ambele în Colonia Aurelia, s-ar părea că se poate preciza
originea etnică a augustalului. C. Atilius Eutyches (nr. 6) este everget pentru
templul unei divinităţi galatine (R 286), iar M. Iulius Quirinus (nr. 9) este patron
al unui colegiu de pontobithyni (R 287). Dar în nici unul din cazuri această
origine nu este sigură 1 57• Primul, deşi are un cognomen grec, ar putea fi un
adept al zeului exotic Bussumarius 1 58 rară a fi un adevărat galat; totuşi, dată
fiind mica răspândire a acestui cult, nu excludem o obârşie galatină efectivă 1 59•
În schimb M. Iulius Quirinus, care are nume pur roman, poate să nu fie membru
al comunităţii microasiatice amintite; el este doar patronus al colegiului ei.

B2. d. Stratificarea socială
Fenomenul se observă şi la Apulum, dar mai puţin decât la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, deoarece şi sursele sunt mai sărace. Am încercat să-1 studiem
după aceleaşi criterii.
Desigur, se pot spune mai multe despre grupul mai mare al augustalilor
din ColoniaAurelia.
Între aceştia, pe primul loc figurează cei cu situaţii de excepţie. Septimius
Asclepius Hermes (nr. 1 1) este ornatus ornamentis decurionalibus, deci membru
onorific al elitei; este posibil ca şi inscripţia fragmentară R 372 să fi menţionat

154 Cf. supra, nota 1 50.
1 55 Desigur, Syrus (nr. 1 7) nu mai indică o origine siriană efectivă. Cf. supra, nota 1 1 1 .
1 56 Piso 1991, p. 327.
1 57 C. C. Petolescu, Dacia 22, 1 978, p. 2 1 4-2 1 5 .
15 R AL Popa, 1. Berciu, IMCD, p. 3 1 7.
1 59 Ibidem.
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un anonim aug(ustalis) c[ol(oniae) 1 Apul.j et or[nat(us) ornam(entis)
dec(urionalibus) . . . , dar nu putem fi siguri. Un statut apropiat, dar totuşi inferior,
ocupă T. Claudius Anicetus (nr. 1 2), augustalis coloniarum 1 60 şi autorul unei
evergesii remarcabile 1 6 1 • La o oarecare distanţă de aceştia s-ar situa, în ordine
descrescătoare, M. Iulius Quirinus (nr. 9) 1 62 şi M. Aurelius Timon (nr. 1 0) 1 63 •
Mai există atestări ale unor averi considerabile (cheltuieli costisitoare), dar acestea
nu mai constituie evergesii (nr. 6, 7) 1 64 •
Această evidenţiere a unor figuri de excepţie (inegale şi necontemporane)
pune întrucâtva în lumină diferenţierile de vază şi avere dintre augustales.
Observaţii de acest fel nu se pot face pe puţinul material din municipiul
septimian. Remarcăm doar un augusta! decurio collegiifabrum (nr. 1 9) 1 65 şi o
avere importantă (nr. 1 7) 1 66 •
Este interesant de observat că, în colonia de la Apulum, doi augustali
sunt liberţi ai câte unui templu (nr. 5, 1 1 ). Dar această condiţie nu le asigură o
poziţie specială în ordo. Unul din ei urcă pe scara onorurilor până la treapta
maximă pentru un augustal 1 67, în timp ce celălalt pare să fi avut un statut absolut
comun 1 68•

B3. A lte orase
•

Mai există surse asupra augustalilor din alte trei oraşe daco-romane.
Materialul documentar este sărăcăcios. El a fost adunat şi expus în tabelul XLII.
Îl vom analiza în continuare, pe localităţi, de la sud spre nord.
1 6° Cf. supra, A2.d.
161 R 2 8 1 (reface din temelii un templu al lui Iupiter ş i al Iunonei Regina).
162 R 2 87. Este patron de colegiu şi everget.
163 R 3 1 8. Tot everget, dar numai magister al colegiului fabrilor.
1 64 R 286 (construcţie de mari dimensiuni pro salute sua suorumque) şi 290 (un portic, din
aceleaşi motive, somnio monitus ).
1 65 R 3 1 8. Nu se poate face vreo comparaţie cu condiţia augustalilor în colegii din alte oraşe;
poziţia şi vaza lor în societate erau diferite de la oraş la oraş, depindeau de specificul şi
structura societăţii locale.
1 66 R 280. Construieşte un portic ex voto; gestul nu pare a fi o evergesie, cf. supra nota 1 64.
167 R 326.
1 68 R 375.
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B3. a. Drobeta
Au existat augustali la Drobeta, atât în perioada municipală (nr. 1 ) cât şi
în cea colonială (nr. 2-3). Din cele trei nume atestate, unul (nr. 1) comportă un
nomen italie şi un cognomen grecesc; altul, (nr. 2) este fragmentar, dar sigur de
tip roman. Cel de-al treilea (nr. 3) ridică unele probleme, dar este tot roman 1 69 •

B3. b. Potaissa
Numai trei inscripţii menţionează augustali la Potaissa 1 70• Din ele se
cunosc două persoane care au deţinut aici această demnitate.
Primul are numele de factură romană (nr. 4) şi ridică inscripţii pentru zei
romani. Este activ cândva în scurta perioadă de existenţă a lui Municipium
Septimium Potaissense 1 7 1 •
Celălalt (nr. 5) este din perioada colonială. Cum numele este M.Aurelius
Au .. 1 72, ne putem gândi la libertul unui cetăţean de dată recentă, după Constitutio
Antoniniana . Piesa ar putea data din al doilea sfert al secolului III.

B3.c. Napoca
Dispunem de cinci monumente epigrafice referitoare la augustalii din
acest oraş 1 73 • Din ele apar şase persoane diferite (nr. 6-1 1) dintre care una anonimă
(nr. 1 1).
1 69 Formularea este neobişnuită. Ne-am putea gândi şi la un nume cu două cognomina (M.
Lucius Romanus Marinus). Dar prezenţa precizării nomine, urmată de un nume la genitiv,
face mai probabilă versiunea autorilor publicării, preluată şi de noi: "Marinus, augustal al
coloniei Drobeta, în numele lui M. Lucius Romanus". În acest caz, precizarea in possessione
sua se referă la proprietatea funciară a lui Romanus, patronul augustalului dedicant. Numele
oficial al acestuia din urmă trebuia să fi fost M. Lucius Marinus. Pentru cognomen, cf. J .-M.
Lassere, Ubique populus. Peuplement et mouvements de population dans l 'Afrique romaine
de la chute de Carthage â la fin de la dynastie des Severes, Paris, 1 977, p. 40 1 .
1 70 R 427, 435, 436.
1 7 1 R 435, 436. Ambele inscripţii prezintă anumite erori de lapicid.
172 R 427. Piesă fragmentară, imposibil de întregit.
173 R 442, 456, 460, 467, 474. Una a fost găsită la Potaissa (R 442), alta provine din Sânnicoară,
în imediata vecinătate a oraşului Napoca (R 474). Reamintim că inscripţia R 442 nu dovedeşte în
nici un caz subordonarea aşezării de la Potaissa faţă de oraşul Napoca (cf. supra, capitolul I, B9).
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Un singur augustal cunoaştem din perioada municipală (nr. 6). Are un
cognomen teoforic de origine egipteană, dar devenit comun în mediile greco
orientale 174•
Perioada colonială este mult mai bine reprezentată. Unmagister augustalis
pare a se numiAurelius Secundus (nr. 8). Ceilalţi trei au tot nume imperiale mai
recente, dar cu cognomina greceşti (nr. 7, 9, 1 0) 175•
Cât despre inscripţia fragmentară R 460 (nr. 1 1 ), lipseşte orice element
pentru datarea ei; totuşi sunf şanse mai mari ca ea să fie tot din perioada colo
nială 176• Despre dedicant nu.ştim nimic 177•
Datele disponibile aruncă o oarecare lumină şi asupra organizării
augustalilor de la Napoca.
Astfel, de aici provine singura atestare explicită a unuiordo augustalium
din afara Sarmizegetusei178• Alături de trei magistri augustales (nr. 8- 1 0) 179
întâlnim şi un simplu augustal (nr. 7). Acesta din urmă datează din vremea
municipiului, pe când toţi magistri cunoscuţi aparţin perioadei coloniei Napoca.
Dar nu credem că e vorba de o modificare a organizării, de o părăsire a structurii

174 "Arphocras" este, evident, o

fonetizare greşită pentru "Harpocras", nume teoforic legat de
un zeu egiptean, devenit popular în epoca romană pentru cercuri mai largi (Al. Popa, Cultele
egiptene şi microasiatice în Dacia romană, Teză de doctorat, mss., Cluj-Napoca, 1 979, p. 6667, cap. II 3).
175 Personajele din inscripţia R 456 merită o atenţie specială. Este vorba cu siguranţă de doi
magistri augustales: prescurtarea pe piatră este MAGG, iar în spărtura din r. 4 nu pare a mai fi
loc pentru un alt nume (poate doar pentru un ET). Dar stabilirea numelor lor pune probleme.
În r. 2 apare un nume roman întreg, cu tria nomina, urmat de cele două cognomina greceşti.
Am putea crede că primul augustal se numea M. Ulpius Caecilius Bassianus, iar al doilea ?
Callisthenes. Numai că diferenţa de formulare este prea mare. Mai probabil ne pare să fie
vorba de doi augustali cu nume greco-orientale (Bassianus şi Callisthenes), liberţi ai aceluiaşi
M. U lpius Caecilius. La eliberare, ei puteau să fi adoptat numele întreg al patronului
(adăugându-şi vechile nume de sclavi ca al doilea cognomen), care acum - fiind parte comună
- s-a scris o singură dată pe piatră. Citim rândurile 2-5 ale inscripţiei R 456 astfel: .. ./ M(arci)
Ulp(ii) Caecil(ii) 1 Bassianus 1 [et] Callisth(enes) /. ..
176 Inscripţiile din vremea municipiului sunt mult mai puţine.
177 N u e sigur că e vorba de un augustal, dar aceasta este eventualitatea cea mai probabilă.
178 R 460.
1 79 Întregirea mag(ister) 1 [aug(ustalis) . . în rândurile 3-4 ale înscripţiei R 442 nu e absolut
sigură. Editorii CIL au propus-o prin analogie cu R 456. Totuşi, după spaţiul disponibil şi
sensul textului, este soluţia cea mai verosimilă.
.
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cu augustales şi o introducere ulterioară a organizaţiei de magistri augustales1 80 •
Suntem înclinaţi să vedem prezenţa unui ordo augustalium pe toată durata
existenţei oraşului, dar cu o structură corporativă şi având în frunte magistri; nu
ar fi ninic neobişnuit ca tocmai această "elită" a corporaţiei să fi lăsat inscripţii
ajunse până la noi 181 • Când susţinea o altă interpretare, însuşi R. Duthoy aprecia
că la Napoca trebuie să fie vorba de altceva, şi anume de magistri şefi ai
augustalilor din oraş, ca şi quinquennales augustalium din alte provincii 182 •

C. Concluzii

Constatările enumerate anterior îngăduie acum să formulăm câteva concluzii
referitoare la augustalii din Dacia romană. Dat fiind că acum se poate opera cu
inscripţii mai numeroase şi cu o bibliografie de specialitate simţitor îmbogăţită,
concluziile noastre vor fi sensibil diferite de cele formulate de D. Tudor în 1 962.

CI. Cadrul de existentă
.

Nu cunoaştem în Dacia nici un augustal din vreo aşezare de statut ju
ridic inferior, ci numai din municipii şi colonii 1 83 • Atunci când prezenţa lor poate
fi datată, se observă că cele mai timpurii apariţii sunt la 1 -2 generaţii de la

180

În general, izvoarele dovedesc situaţia inversă: magistri augustales sunt cei care dispar relativ
repede (Duthoy, p. 1 287- 1288).
181
Cf. supra, Al .
182
Duthoy, p: 1 289.
18 3
Singurele piese care ar putea intra în discuţie sunt R 256 şi 33 7; pe ambele apare menţiunea
augustalis fără specificarea localităţii. Dar prima provine de la Micia, unde se mai cunosc
augustali ai coloniei Sarmizegetusa (R 257, 26 1 , 263, 266) şi, probabil, chiar de laApulum (R
267); aşa că inscripţia în chestiune nu poate dovedi existenţa unor augustali proprii ai Mic iei.
La fel se pune problema pentru R 337 (probabil fragmentară) de la Apulum.
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întemeierea respectivului oraş 184• Fenomenul este perfect logic: trebuia un anumit
timp pentru ca în societatea locală să se constituie şi să prospere o pătură de
liberţi bogaţi, susceptibili de a deveni augustales.
În orice caz, în provincia catpatică existenţa augustalilor nu se mărgineşte
la oraşe cu statut colonial185 • PentruMunicipium Septimium Apulense de pildă,
accesul la condiţia de colonia este doar o posibilitate186 • Evoluţia ulterioară a
oraşului nu avea cum înrâuri instituirea unoraugustales.
Este însă clar că şi în Dacia, ca pretutindeni în lumea romană, prezenţa
unor augustali este specifică unor aşezări dezvoltate, cu viaţă economică intensă
şi cu rol important al ocupaţiilor neagricole 1 87; ea mai constituie şi un indiciu de
societate relativ deschisă, aptă să-i accepte şi să-i integreze pe parveniţi 1 873• Putem
aprecia că existenţa unor augustales nu depinde de promovarea oraşului la rang
colonial, ci amândouă fenomenele depind de aceeaşi cauză - dezvoltarea de tip
urban.
Aşa cum s-a mai observat, în prima jumătate a secolului III p. Ch. întâlnim
cei mai mulţi augusta li databili în Dacia 1 88 • După Severus Alexander însă, ei
dispar complet din izvoare 189• Acest fapt indică foarte bine momentul de apogeu
al vieţii urbane daco-romane (prima treime a secolului ITI p. Ch.) şi criza brutală
care a urmat. Datele obţinute din cercetarea asupra augustalilor confirmă
rezultatele anchetelor asupra notabililor.
184

Pentru Apulum 1 ne-am gândit la intervalul între începutul domniei lui Marcus Aurelius şi
anul inscripţiei R 3 1 5. Dar data întemeierii municipiului Aurelium nu este chiar sigură (cf.
supra, capitolul 1, B 6-7.d şi capitolul II, C5). Numai că trebuie ţinut seama de faptul că acest
oraş nu apare în gol, ci continuă un vechi pagus al Sarmizegetusei. Localitatea avea aşadar,
cu mult înaintea promovării la rangul de municipiu, o societate de tip urban. Tot aşa trebuie
să fi stat lucrurile şi în municipiul Potaissa. Cum acesta există ca atare doar o perioadă foarte
scurtă, augustalul cunoscut (tabelul XLII, nr. 4) trebuia să fi primit această demnitate curând
după întemeierea municipiului. Dar la Potaissa exista încă din secolul II o comunitate de
cives Romani, aşa că fuseseră create premisele unei societăţi în care puteau apărea şi funcţiona
augusta les.
IRs
D. Tudor, op. cit., p. 201, considera că augustalii sunt prezenţi numai în colonii sau măcar
în municipii care vor deveni ulterior colonii.
1 R6
Cf. supra, capitolul 1, B 6-7 .d.
IR?
Cf. supra, nota 29a.
I R?a
Alfoldy 1 986, p. 266-267.
IRR
Vezi şi Piso 1 99 1 , p. 329.
1 R9
Ibidem.
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C2. Onomastica si
structura socială
•

Toate datele confirmă faptul că augustalii din Dacia romană sunt aproape
exclusiv liberţi; într-un singur caz se poate presupune o condiţie de om născut liber190•
Starea Daciei din acest punct de vedere seamănă cu a altor provincii dunărene 191 •
Onomastica augustalilor, aşa cum am văzut mai sus, corespunde acestei
situaţii; proporţia ridicată de cognomina greceşti, simţitor mai mare decât la alte
categorii sociale, caracterizează condiţia lor libertină192• Dar trebuie subliniată
romanitatea augustalilor. Nu numai pentru că ei, prin eliberarea de sclavie de
către un cetăţean al unui oraş roman, deveneau ei înşişi cetăţeni romani. Limba
lor de exprimare este, întotdeauna, latina. Numele membrilor de familie sunt, în
mare maj oritate, tot latine. În sfârşit, cele mai multe divinităţi cărora le înalţă
monumente denotă şi oforma mentis romană 193 • Această trăsătură majoră este
perfect compatibilă cu o categorie de indivizi care-şi croiau ascensiunea socială
sub semnul participării la cultul imperial.
Condiţia de augusta! reprezintă o elită a parveniţilor; membrii lui ordo
augustalium copiază valorile şi comportamentul notabililor. Ca şi aceia, ei nu
constituie o pătură omogenă, ci un grup cu ierarhii şi stratiflcări felurite.
De regulă, un augusta! nu mai promovează pe trepte sociale superioare,
această speranţă o pot nutri doar fiii lui. În Dacia, fenomenul pătrunderii urmaşilor
de augustali în rândurile notabililor este slab atestat194• Evident că procesul de
promovare socială a urmaşilor liberţilor bogaţi era mai intens în marile centre
1 90

R 2 1 1 . Vezi şi Piso 1 99 1 , p. 327.
Cf. supra, nota 1 9.
1 92 Piso 1 99 1 , p. 323-324, 327-328.
1 93 Dintre numeroasele inscripţii votive (vezi tabelele XL-XLII), doar opt sunt dedicate unor
divinităţi orientale. Dar lectura piesei R 392 este foarte nesigură. Trei monwnente mithriace
(R 1 62, 1 63, 460) nu dovedesc practic nimic în acest sens, pentru că venerarea lui Mithras
este generalizată în lumea romană. O inscripţie pentru Isis (R 14 7) se află în aceeaşi situaţie,
din aceleaşi motive (AL Popa, op. cit., p. 60-66). Tot aşa se prezintă lucrurile cu două inscripţii
dedicate/. O.M. Aeterno - R 1 5 8 şi 327 (vezi S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană. 1 .
Cultele siriene ş i palmiriene, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 1 43-144, 1 54-1 55).
Rămân aşadar numai două inscripţii care dovedesc câte un cult specific oriental.
Prima este R 1 76, dedicatăDeo Aeterno, Iunonis etAngelis (S. Sanie, op. cit., p. 1 48- 1 5 1 ); cea
de-a doua este R 286, pusă pentrul. O.M. Bussumarius (Al. Popa, 1. Berciu, IMCD, p. 3 1 6-3 1 7,
3 1 9; Al. Popa, op. cit., p. 1 63).
1 94 O singură inscripţie, R 223 (cu lectura nesigură).
191
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cosmopolite 1 95• Din acest punct de vedere, societatea Daciei romane pare mai
conservatoare, mai provincială, în concordanţă cu nivelul dezvoltării acestei
provincii de frontieră.
Singura ascensiune socială posibilă pentru augustales, obţinerea
însemnelor onorifice de decurion, rămâne în Dacia un fenomen de excepţie 1 %.
Constatare care confirmă concluzia din alineatul precedent.
C3. Organizarea

Nu trebuie pierdut din vedere că, în Dacia, civilizaţia romană vine cu forme
şi practici gata constituite şi situate pe o anumită treaptă a evoluţiei lor. Societatea din
provincie le-a primit ca atare, n-a mai trebuit să repete o evoluţie consumată deja
pentru lumea Principatului 1 97• Credem că, deşi izvoarele epigrafice sunt sărace,
prezenţa unor augustales a dus rapid şi în Dacia la constituirea unui ordo augustalium
în fiecare localitate, odată ce acest proces devenise curent în societatea Imperiului.
Despre organizarea internă a fiecărui ordo augustalium nu putem spune
nimic în plus faţă de constatarea mai veche , anume că aveau un aspect de
colegiu. Acesta este încă un temei, alături de starea surselor epigrafice, pentru a
socoti că şi aceste organizaţii vor fi avut în frunte magistri. Dar asemenea magistri
apar numai la Napoca, în condiţiile prezenţei foarte slabe a simplilor augustali.
Dacă pentru această situaţie se poate încerca o explicaţie plauzibilă (vezi supra,
B3 .c.), nu tot aşa stau lucrurile pentru absenţa lor de la Sarmizegetusa, unde
numărul descoperirilor epigrafice este considerabil. Să fi fost organizarea
augustalilor din cele două aşezări structural mult diferită ? S au poate că
centralizarea şi puterea şefilor faţă de membrii obişnuiţi vor fi fost mai mari la
Napoca ? Deocamdată constatăm situaţia, fără a putea oferi un răspuns.
Însă, în principiu, nimic nu obligă la structuri organizatorice perfect identice.
Instituirea şi acordarea augustalităţii erau prerogative ale administraţiei orăşeneşti.
N-ar fi exclus ca şi forma concretă de organizare să fi depins de deciziile autorităţilor
locale şi să fi putut lua chipuri uşor diferite de la oraş la oraş. Oricum, existenţa
augustaWor, indiferent de forma administrativă a organizaţiei lor, confmnă adeziunea
societăţii locale la acelaşi ideal de civilizaţie romană.
1 95 AlfOldy 1 986, p. 266-267.
1 96 Doar trei cazuri (R 1 1 5, 1 45-146 şi 326).
1 97 Un exemplu îl oferă forma cultului imperial (Ardevan 1 992, p. 5 1 ).
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CAPITOLUL V
COLLEGIA

A. Generalităţi

Pretutindeni în societatea romană apar şi forme de asociaţii şi corporaţii
ale locuitorilor, cu denumiri şi scopuri foarte diferite; această dimensiune a vieţii
publice pe plan local constituie o trăsătură specifică a societăţii urbane antice 1 •
A l. Evolutia cercetării
.

Preocupările cărturarilor pentru cercetarea asociaţiilor din oraşele romane
sunt vechi şi numeroase2• Primele contribuţii ştiinţifice care-şi păstrează şi azi
valabilitatea au apărut tot spre mijlocul secolului XIX, odată cu constituirea
ştiinţei moderne a antichitaţii clasice; este semnificativ că însuşi Th. Mommsen
acorda atenţie domeniului 3•
Spre cumpăna secolelor XIX-XX se plasează trei contribuţii esenţiale
pentru cercetarea colegiilor şi asociaţiilor romane din epoca imperială. Prima o
constituie volumul de studii ale lui W. Liebenam 4, iar ultima - excelentul articol
sintetic al lui E. Kornemann 5• Dar momentul decisiv îl reprezintă cartea monu
mentală datorată lui Jean-Pierre Waltzing 6• Marele savant belgian a prelucrat
complet informaţia epigrafică, literară şi juridică disponibilă atunci, oferind prima
- şi până astăzi cea mai amplă - prezentare completă a domeniului. Orice nouă
cercetare trebuie şi astăzi să se bazeze pe această operă.

1 E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 380-392; Waltzing, 1, p. 332-333, 5 12-525; Ausbiittel, p. 1 6-3 1 .
2 O prezentare a cercetărilor mai vechi la Waltzing, 1, p. 1 1 -30 şi Ausbiittel, p. 1 1 - 1 5 şi 1 091 23 (bibliografia).
3 Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel, 1 843; idem, Gesammelte
Schriften - Juristische Schriften2, Berlin-Dublin-Ziirich, 1 965, III, p. 53-58, 70-74.
4 W. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des romischen Vereinswesen. Drei
Untersuchungen, Leipzig, 1 890.
5 E. Komemann, op.cit., 380-480.
6 Waltzing, passim.
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Lucrarea lui Waltzing propunea o rezolvare a principalelor probleme ale
acestei sfere de preocupări. Dar, inevitabil, ea rămânea marcată de nivelul
istoriografic al epocii. Între "slăbiciunile" ei putem înregistra: preluarea necritică
a numeroase date oferite de epigrafie; deosebire marcată a asociaţiilorprofesionale
de cele "religioase" ori "sociale"; lipsa unei viziuni asupra evoluţiei corporaţiilor
de la formele liberale ale Principatului la asociaţiile obligatorii şi controlate de
stat din epoca Dominatului; absenţa preocupărilor pentru specificul local şi zonal.
Ea şi-a dovedit însă utilitatea până astăzi, rămânând indispensabilă; puncte noi
de vedere au apărut doar treptat şi târziu, pe măsură ce s-au înmulţit izvoarele
epigrafice 7, şi ele nu anulează principalele ei contribuţii (explicarea statutului,
structurii şi funcţiilor sociale ale colegiilor; desluşirea mecanismului instituţional;
stabilirea listei asociaţiilor cunoscute).
Ca şi în alte compartimente ale cercetării vieţii municipale antice, perioada
imediat următoare nu a adus progrese spectaculoase. Eforturile ştiinţifice din
prima jumătate a secolului XX marchează îmbogăţiri şi aprofundări, dar pe
coordonatele devenite deja tradiţionale. Au proliferat mai ales articolele şi studiile
parţiale, ori publicarea de materiale 8• Reţinem că demersul ştiinţific al perioadei
interbelice a fost adesea marcat de ideologia şi politica vremii 9 •
Perioada postbelică a continuat în parte aceste tradiţii; au proliferat şi
continuă să prolifereze publicările de material epigrafic şi studiile parţiale. Totuşi,
au apărut şi câteva sinteze importante, dar axate mai ales pe problematica ju
ridică. Avem în vedere îndeosebi lucrările lui F. M. de Robertis 1 0 , Lelia Cracco
Ruggini 1 1 şi J. M. Santero Santurino 1 2 • Ele au adus nuanţări foarte pronunţate

7 Este important de observat că, pentru păturile sociale inferioare ale societăţii romane
(subreprezentate în izvoare), documentaţia epigrafică sporeşte mai încet şi - prin urmare opiniile ştiinţifice asupra acestora se modifică mai lent.
R De remarcat contribuţia lui O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin, 1 9 13, p. 96-1 1 1 , precum
şi A. Calderini, Le associazioni professionali in Roma antica, Milano, 1 934.
9 Ausbiittel, p. 1 2- 1 3.
10 F. M. de Robertis, Il fenomeno associativo nel mondo ro mano, Napoli, 1 95 1 ; idem, Storia
delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano, 1-11, Bari, 1 9 7 1 - 1 973.
11 L. Cracco-Ruggini, Stato e associazioni professionali nell' eta imperiale romana, în Akten
des VI. intemationalen Kongresses fiir griechische und latenische Epigraphik ( Vestigia.
Beitrăge zur alten Geschichte 1 7), Miinchen, 1 973, p. 27 1 -3 1 1 .
1 2 J. M. Santero Santurino, Associationes populares en Hispania romana, Sevilla, 1 978.
=
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ale punctelor de vedere anterioare, îndeosebi în câteva probleme esenţiale: sfera
de cuprindere a asociaţiilor, caracterul lor similar, funcţiile sociale şi, mai ales,
evoluţia spre forme corporative închise şi obligatorii.
Mari progrese au adus însă, cum era de aşteptat, studii restrânse de detaliu.
Unele rămân şi astăzi modele ale genului 13; altele n-au reuşit să se elibereze de
comandamentele ideologic�, aşa că valoarea lor este diminuată 14• S-au înregistrat
şi i�portante sinteze parţiale, pe fracţiuni ale domeniului vast al corporaţiilor
antice 15•
Modificarea treptată a viziunii istoriografiei asupra colegiilor şi asociaţiilor
romane s-a făcut în principal spre decelarea particularului, specificului fiecărei
corporaţii ori aşezări, dar şi spre o viziune mai coerentă a ansamblului corporaţiilor
şi a evoluţiei în timp a acestuia. Aşa că o altă sinteză devenea necesară, pentru a
oglindi etapa prezentă a cercetării, fără a înlocui însă cartea lui Waltzing. Este
ceea ce a realizat în 1 982 lucrarea lui F. M. Ausbiittel 16•
Până acum nu cunoaştem încă tratări monografice recente, care să
epuizeze problematica asociaţiilor şi colegiilor la scara unei provincii (cu excepţia
- parţială - a studiului lui J. Santero Santurino, pomenit mai sus).

1 3 Exemplificăm cu: G. Alfoldy, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae, Budapest,
6, 1 958, p. 1 77- 1 98; idem, Historia 1 5, 1 966, p. 433-444; G. Clemente, Studi classici e
orientali, Pisa, 2 1 , 1 972, p. 1 42-229; A. Donati, Epigraphica 39, 1 977, p. 27-40; P. Kneissl,
BJ 1 8 1 , 1 98 1 , p. 79-99.
14 Exemplul cel mai sugestiv îl oferă vasta operă a remarcabilului H. Schulz-Falkenthal
( WZHalle 1 4, 1 965, p. 55-64; 1 5 , 1 966, p. 285-294; 20, 1 97 1 , p. 59-78; 2 1 , 1 972, p. 79-99;
22, 1 973, p. 2 1 -35; idem, Altertum 1 7, 1 97 1 , p. 24-32 şi 20, 1 974, p. 25-33).
1 5 H. d'Escurac-Doisy, Antiquites Africaines, Paris, 1, 1 967, p. 59-7 1 (despre asociaţiile din
mediul rural); P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford,
1 970; M. Jaczynowska, Les associations de lajeunesse romaine sous le Haut-Empire, Wroclaw,
1 978; T. Kotula, Les curies municipales en Afrique romaine, Wroclaw, 1 968; J . Rouge,
Recherches sur 1 'organisation du commerce maritime en Mediterranee sous l' Empire romain,
Paris, 1 966; P. Ginestet, Les organisations de la jeunesse dans l'Occident romain, Bruxelles,
1 99 1 .
1 6 Ausbuttel, passim.
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A2. Noţiunea de "collegium "

În societatea romană a epocii Principatului fenomenul asociativ cunoaşte
o remarcabilă amploare. Există însă o foarte mare varietate de noţiuni şi termeni
care desemnează aceste corporaţii 17• Cercetarea modernă le denumeşte de obicei
colegii, pentru că termenul collegium este mai frecvent în izvoarele scrise18•
Aceste asociaţii din epoca Principatului, indiferent de termenul care le
denumeşte, au anumite trăsături comune, care le deosebesc de întovărăşirile
temporare cu scop lucrativ (societates). Ele sunt asocieri permanente (sau "pe
termen nelimitat") şi benevole ale unor concetăţeni, au o organizare şi o anumită
avuţie, se conduc după statute proprii, îşi aleg magistraţi şi desemnează patroni ai
comunităţii; îndeosebi, au un scop comun, care îi conduce pe membri la realizarea
colegiului. Intrarea în colegiu este liberă, ca şi ieşirea din rândurile lui 19• Abia
ulterior, pe parcursul crizei generale a lumii romane din secolul III p. Ch., colegiile
şi toate formele de asociaţii vor evolua spre organizaţii obligatorii şi ereditare fenomen specific, vizibil doar începând cu_ legislaţia Dominatului 20•
Este important de subliniat că putem vorbi de o asociaţie atunci când în
izvorul scris disponibil apare un termen specific pentru desemnarea unei corporaţii
(collegium, corpus, dumus, sodalitas etc.) sau măcar noţiunea de cultores; simpla
menţionare a unor meseriaşi (chiar împreună) nu garantează existenţa unui
colegiu, şi tot aşa stau lucrurile cu anumite denumiri colective care exprimă o
localizare - dar nu o asociaţie 21•
Mai trebuie spus că aceste corporaţii apar întodeauna la scara uneicivitas
sau chiar a unei localităţi de rang inferior; eventual pot apărea (foarte rar) asocieri
mai stabile ale unor colegii diferite din aceeaşi localitate, dar niciodată nu se
întâlneşte vreun fenomen similar pentru colegii din aşezări diferite 22• Fenomenul
corporativ roman se manifestă la scară municipală şi trebuie studiat în acest
cadru.
17 Waltzing, I, p. 33-56; Ausbiittel, p. 1 6- 1 9.
1 8 Waltzing, IV, p. 236; Ausbiittel, p. 17-18.
1 9 Waltzing, I, p. 1 1 4- 1 3 1 , 334-357 şi II, p . 255-259; E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 401403, 4 1 4-424; Ausbiittel, p. 17, 22-28, 43-74.
20
Waltzing, I, p. 1 32- 1 4 1 , 5 1 2-525 şi II, p. 6- 1 8; Ausbiittel, p. 1 05-1 08.
21
Ausbiittel, p. 1 7-22.
22
Waltzing, II, p. 1 75- 1 83; Ausbiittel, p. 3 1 .
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Textele juridice antice vorbesc despre puterea statului, în speţă a
împăratului, de a autoriza sau nu formarea unui colegiu 23 • Dreptul roman
deosebea collegia licita, cele autorizate de stat, de întovărăşirile ilegale, collegia
illicita; cercetarea contemporană subliniază însă că inscripţiile păstrate nu se pot
referi, prin natura lor, decât la colegiile autorizate legal 24 • Acestea sunt, aşadar,
singurele pe care istoricul actual le poate surprinde efectiv.
În sf'arşit, nu trebuie uitat că numeroase colegii şi corporaţii erau autorizate
pentru că statul le socotea necesare bunului mers al societăţii locale . Asigurând
anumite servicii - cum ar fi de exemplu cel de pompieri - colegiile răspundeau
conceptului de utilitas publica 25 • Statul a înţeles să le răsplătească prin acordarea
unor privilegii, aşa că statutul de collegiati putea deveni ispiti tor; mulţi încercau
să intre în colegii doar pentru a scăpa de anumite sarcini publice, iar autorităţile
trebuiau să lupte contra acestei tendinţe 26• Realitatea aceasta este valabilă pentru
epoca Principatului; ulterior, statul va interveni tot mai mult în viaţa internă a
colegiilor, iar asociaţiile înseşi vor căpăta caracter obligatoriu şi ereditar 27• Dar
şi collegiati înşişi doreau acest statut, care le asigura relaţii privilegiate cu puterea,
ba chiar îi punea la adăpost de declasare socială şi lipsuri 28 •

A3. Categorii de colegii; compoziţia

Fenomenul spontan de asociere a creat în societatea romană tot felul de
corporaţii, mai mult sau mai puţin stabile. Există numeroase atestări simple de
cultores, care semnalează doar existenţa unor grupuri adunate pentru un cult29•
Nu putem şti prea mult despre organizarea acestor grupuri. Le putem însă
presupune, pentru cea mai mare parte a cultelor existente atunci.
23

Un bun exemplu îl constituie corespondenţa lui Plinius cel Tânăr cu împăratul Traian
(Epistulae, X, 33 şi 34). Cf. Waltzing, 1, p. 132- 1 4 1 , 5 1 2-525.
24 Ausbiittel, p. 1 4- 1 5.
25 Waltzing, II, p. 6- 1 8, 349-357; Ausbiittel, p. 49, 7 1 -76; Jacques-Scheid, p. 336.
26 G . Alfoldy, Historia 15, 1 966, p. 440-444; Ausbiittel, p. 76-77, 1 02- 1 05 .
27 Ausbiittel, p . 1 05- 1 06.
2R Ibidem. Aşa că situaţia colegiilor în Imperiul Târziu nu trebuie chiar dramatizată, cum
tăcea vechea istoriografie (Waltzing, II, p. 259-348; vezi totuşi ibidem. 1, p. 520-525. Tot o
viziune similară şi la E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 45 1 -466).
29 Despre existenţa acestora, vezi: Ausbiittel, p. 2 1 ; Alfoldy 1984, p. 1 1 5; Jacques-Scheid, p. 335.
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Date mai sigure avem despre corporaţiile mai puternice şi mai stabile,
denumite în general collegia.
Multă vreme s-a crezut că aceste asociaţii sunt expresia exclusivă a
păturilor umile de la oraşe, organizaţii ale sărăcimii (collegia

tenuiorum )

.

Dar

analiza inscripţiilor arată că, în general, asemenea collegia au o structură foarte
eterogenă. Masa membrilor o constituie locuitori obişnuiţi ai respectivei aşezări
urbane, dar apar şi oameni mai înstăriţi, ba chiar posesori ai unor averi
considerabile (augustali, decurioni, uneori şi cavaleri) 30• Statutul juridic al
membrilor majorităţii corporaţiilor cunoscute este, iarăşi, neomogen 3 1 • Membri
ai elitei societăţii municipale pot intra în colegii, dar de regulă ei ocupă locuri de
frunte în ierarhia acestuia sau joacă rolul de patroni 32• O cercetare a patronilor
de corporaţii din Occidentul latinofon arată că între aceştia apar nu doar equites

Romani,

ci uneori şi senatori 33• Asupra fenomenului mai larg al patronatului

asupra unor colectivităţi vom reveni în capitolul următor.

În plus, colegiile au proprietăţi (inclusiv sclavi), pot înălţa monumente şi
primi moşteniri; membrii lor plătesc cotizaţii 34• Activităţile sociale ale acestor
corporaţii presupun cheltuieli serioase, deci şi venituri pe măsură 35•

În concluzie, membrii colegiilor nu constituie pătura cea mai de j os a
societăţii municipale. Dimpotrivă, se pare că putem să-i vedem pe collegiati ca
pe o "elită a plebei"3 6• Colegiile participă din plin la viaţa publică locală, au rol
în alegerea magistrăţilor şi în ceremoniile publice, au sărbători şi banchete
propriP7• Starea corporaţiilor poate fi mai bine defmită ca inferioară decurionilor
şi augustalilor, dar superioară faţă de simplaplebs urbana 3 8 •
Compoziţia şi prosperitatea colegiilor oglindeşte compoziţia societăţii
orăşeneşti respective. Desigur că ea diferă mult, de la oraş la oraş şi chiar după
provincii ori zone geografice 39•

30 Alfoldy 1 984, p. 1 1 5 ; Ausbiittel, p. 33-37, 43-47; Jacques-Scheid, p. 335.
31 Ausbiittel, p. 34, 36-37, 40-42.
32 Ausbiittel, p. 34; Jacques, p. 643; Jacques-Scheid, p. 335.
33 G. Clemente, op.cit., p. 1 83-1 87, 225.
34 Waltzing, 1, p. 449-492 şi II, p. 43 1 -476; Ausbiittel, p. 43 .
35 Waltzing, 1, p. 493-5 1 2; Ausbiittel, p. 43-45.
36 Ausbiittel, p. 47-48; Alfoldy 1 984, p. 1 1 5.
37 Ibidem; Ausbiittel, p. 24-25, 52-60, 85, 94-96.
38 E. Kornemann, RE IV, 1 ( 1 900), 414; Ausbiittel, p. 48.
39 Ausbiittel, p. 32-33, 40.
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Tot compoziţia corporaţiilor pune întrucâtva în lumină şi scopurile lor.
Vechile cercetări erau înclinate să distingă mai multe categorii de colegii:
profesionale (cele cu nume derivate de la o meserie), religioase (cu numele unui
zeu), etnice (denumite după un popor) sau simple asociaţii de întrajutorare ale
celor sărmani - îndeosebi pentru înmormântări 40• Astăzi o asemenea clasificare
apare ca depăşită. S-a observat că n-au existat niciodată simple

funeraticia41 •

collegia

De asemenea, corporaţiile antice n-au jucat niciodată rolul de

"asociaţii de binefacere" pentru cei sărmani 42• Fiecare colegiu avea o divinitate
protectoare şi - ca orice existenţă pământească - un genius propriu; fiecare colegiu
era cadrul unor forme de viaţă socială pentru membrii săi şi tindea să se diferenţieze

de "gloată"43 • În colegiile cu nume de meşteşug intră şi oameni care au evident
alte ocupaţii 44• În consecinţă, există astăzi tendinţa de a vedea colegiile romane
ca "structuri de sociabilitate", cu rol social-cultural, de ajutor reciproc şi de cult
- inclusiv pentru foarte popularul cult imperial; factorul economic a jucat un rol
minor, nesemnificativ, în cadrul lor45•
Referitor la această problemă avem de făcut o observaţie.
Este adevărat că, spre deosebire de breslele medievale ori de sindicatele
moderne, colegiile antice nu intervin în problemele strict profesionale ori
economice , nu apără interese "de clasă" 46• Este, iarăşi, evident primatul funcţiei
lor sociale - ele există pentru a da coerenţă şi conştiinţă de grup, pentru a câştiga
un anumit rol în cadrul comunităţii 47 • Colegiile "religioase", deci formate pentru
a întreţine cultul unui zeu, sunt desigur foarte asemănătoare celor "etnice", căci
fiecare etnie se recunoştea şi se grupa şi în funcţie de zeii ei specifici 48• Aşa că
aceste două categorii de colegii pot fi subsumate aceleiaşi idei şi tratate împreună.

40 Waltzing, I, p. 33-56, 1 62- 1 8 1 ; E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 3 82-401 .
4 1 Ausbiittel, p . 22-24, 59-66.
42 Ausbiittel, p. 84.
43 Ausbiittel, p. 5 1 , 58-59.
44 Ausbiittel, p. 36, 37, 1 00.
45 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History ofthe Roman Empire2, Oxford, 1 957, p.
1 7 1 ; Ausbiittel, p. 29, 48, 55- 66, 99; AlfOldy 1984, p. 1 1 5; Jacques-Scheid, p. 334.
46 Waltzing, I, p. 332-333; Ausbiittel, p. 48, 99-1 00.
47 Cf. supra, nota 45.
48 Macrea, p. 359, 370-378; S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană. 1 . Cultele siriene şi
palmiriene, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 250; M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană,
Cluj-Napoca, 1 984, p. 1 65, 1 68, 1 84-1 85; Alfoldy 1 9 84, p. 99.
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Nu tot aşa stau însă lucrurile cu colegiile "profesionale". Ele nu par lipsite cu
totul de o funcţie economică.
Ne îndeamnă la această părere nu numai numele respectivelor corporaţii.
Argumentul decisiv îl oferă însăşi politica împăraţilor: ei scutesc unele colegii
de anumite

munera

tocmai pentru că aceste corporaţii aduc un serviciu

societăţii49• Celebrul rescript imperial pentru centonarii din Solva menţionează
clar că pot beneficia de privilegiile acordate colegiului doar acei collegiati care
exercită profesiunea efectiv 50 • Nu este întâmplător că numărul de colegii
"profesionale" este mai mare şi prezenţa lor mai activă tocmai în regiunile cele
mai prospere economic, acolo unde se întâlnesc şi cei mai mulţi augustali (vezi
infra, A5).
Aşadar, credem că unele colegii cu numele împrumutat de la o meserie
au putut păstra, în anii Principatului, şi o oarecare funcţie de "asociaţie
profesională", alături de cea socială prioritară. Funcţia profesională se manifesta
atât în ocupaţiile unei bune părţi din membrii colegiului, cât şi în îndeplinirea
anumitor sarcini faţă de stat. Este foarte probabil că aceste atribuţii ale colegiilor
vor fi variat în timp: o grupare a unor meseriaşi se putea dezvolta spre o corporaţie
mai eterogenă, păstrând însă numele şi unele sarcini publice specifice din faza
iniţială. Rolul ei real trebuie apreciat totdeauna şi în raport cu mediul

în care

apare şi activează.
O categorie aparte o constituie colegiile militare s0a; dar în acest cadru nu
ne vom referi la ele, pentru că aceste corporaţii nu privesc deloc viaţa munici
pală.

A4. Organ-izarea

În toate manifestările lor, colegiile romane copiază structurile municipale.
Fiecare colegiu are decuriones, magistraţi proprii, cassă proprie (arca) şi
proprietăţi, încearcă să-şi înalţe un local propriu (schola), dă decrete obligatorii

49 Waltzing, II, p. 6- 1 8, 349-357, 393-408, 422-43 1 ; Ausbiittel, p. 49, 7 1 -79, 1 02- 1 05.
50G . Alfoldy, Historia 15, 1 966, p. 440-444; E. Weber, Historia 1 7, 1 968, p. l l 1- 1 1 3 ;Ausbiittel,
p. 1 04; Jacques, p. 64 1 ; Jacques-Scheid, p. 334.
50• Ausbiittel, p. 29-30, 79-83.
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pentru membrii săi şi numără anii de la înfiinţarea asociaţiei 5 1 • Ca şi oraşul,
colegiul îşi alege patroni, de preferinţă din categoriile imediat superioare,
augustalii şi notabilii 52 • Colegiul poate acorda membrilor săi onoruri însemnate,
râvnite chiar de aristocraţi de seamă şi consemnate cu grijă în inscripţii 53•
Avem deci temeiuri să considerăm că lumea colegiilor şi corporaţiilor de
orice fel a preluat nu numai modelul municipal de organizare, ci şi tabla de
valori a clasei notabililor54• Ele nu contestă sistemul, nu i se opun, ci fac parte
organic din el şi contribuie la stabilitatea lui 55•
Unele colegii au avut cu siguranţă o structură internă paramilitară:
împărţire pe decurii (de mărimi variabile), vexilla şi imagines ca şi in armată,
comandanţi cu atribuţii precise etc. 56 • Avem informaţii în acest sens numai despre
anumite colegii, şi anume cele care prestau în oraşe serviciul de pompieri 57 • Dar
este sigur că o organizare similară a fost imitată şi de alte corporaţii 573•
Colegiile "militarizate", cu rol în lupta contra incendiilor, sunt în primul
rând fabri şi centonarii. Dar alături de ele apare şi colegiul dendroforilor, care
nu mai poate fi investit cu atribuţii profesionale, ci este o asociaţie religioasă
pentru cultul atât de popular al Cybelei 58• Împreună, cele trei asociaţii apar uneori
ca tria collegia principalia 59• Despre dendrophori nu ştim cum erau organizaţi,
dar o structură paramilitară este mai puţin probabilă în cazul lor 60• Uneori, în

5 1 Waltzing, 1, p. 357-382; E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 4 1 5 sq.; Ausbuttel, p. 49-59;
Jacques-Scheid, p. 335.
52 Waltzing, 1, p. 426-449; E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 424-425; G. Clemente, op.cit., p.
1 83- 1 9 1 , 2 1 4; Ausbuttel, p. 96-97; Jacques-Scheid, p. 335.
53 Waltzing, 1 , p. 493-5 1 2; Ausbuttel, p. 97-98; Jacques-Scheid, p. �J5.
54 Ausbuttel, p. 47.
55 Ausbuttel, p. 48, 98-99.
56 Waltzing, II, p. 35 1 -352.
57 E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 4 1 4; Ausbuttel, p. 72-77.
57• Waltzing, II, p. 352.
58 Ladage, p. 1 26- 1 30;Ausbuttel, p. 76; Jacques-Scheid, p. 335. Pentru rosturi profesionale se
pronunţă: E. Komemann, op.cit., 395-396; J. Gascou, Revue archeologique de Narbonnaise,
Montpellier, 1 6, 1 983, p. 1 65 . Rolul profesional al colegiului este postulat, fără a putea fi
dovedit.
59 Waltzing, 1, p. 1 26, 1 30 şi II, p. 1 98; Ausbuttel, p. 76; J. Gascou, ibidem.
60 Ausbuttel, p. 76.
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anumite oraşe, li se alătură şi

nautae 6 1 • Dacă pentru celelalte colegii se poate

distinge un rol profesional şi o organizare de tip militar, apariţia dendroforilor
alături de ei necesită o explicaţie. Credem că acest din urmă colegiu s-a găsit
asociat la lupta cu focul pentru bunul fapt că avea foarte mulţi membri, deci
servea la mobilizarea unor grupuri considerabile în caz de nevoie 62•
Apariţia unor praefecti ai colegiilor se leagă de această funcţie socială a
lor. Numai colegiile cu structură paramilitară şi rol de pompieri în oraş (îndeosebi

fabri) au prefecţi, numiţi de ordo decurionum dintre cei mai de vază aristocraţi.
Rolul lor va fi fost tocmai comanda asupra simplilor collegiati în asemenea situaţii
- limită 63 •

O ultimă observaţie asupra statutului membrilor colegiilor. Calitatea
aceasta presupunea şi oarecari eforturi: plata cotizaţiei, participarea la ceremoniile
periodice, eventual asumarea unor magistraturi interne64• Deşi intrarea în colegii
era liberă în vremea Principatului, calitatea de membru în mai multe corporaţii
va fi fost greu de suportat pentru membrii de rând. Sunt foarte puţine atestări de
acest fel, şi numai pentru demnitarii din fruntea corporaţiilor 64a. În schimb,
patronatul asupra unui colegiu implica obligaţii importante, dar aducea şi onoruri
ispititoare 65 ; aşa că anumiţi notabili apar ca patroni ai mai multor colegii, uneori
chiar în oraşe diferite 66• Această formă de patronat, caz particular al patronatului
asupra unor colectivităţi, nu implica relaţii deosebite între corporaţiile vizate;
fiecare colegiu îşi putea alege câţi patroni găsea de cuviinţă şi fiecare om avut

6 1 Waltzing, II, p. 33, 353; O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin, 19 13, I, p. 97. E. Komemann
(op.cit., 397-398) îi consideră mai probabil negustori decât navigatori - dar credem că opinia
sa nu se justifică. Interesele profesionale fac firească legătura strânsă dintre nautae şi diferiţi
negotiatores.
62
Cf. J. Gascou, op.cit., p. 1 65 ; Ladage, p. 1 29.
27
63 Waltzing, II, p. 352-355; E. Komemann, RE VI, 2 ( 1 909), 1 9 1 5- 1 9 1 6; Ausbiittel, p. 72-73.
64 Existau şi modalităţi de constrângere a recalcitranţilor, care nu-şi îndeplineau obligaţiile
asumate (Ausbiittel, p. 6 1 -66, 69).
64" E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 420. Cât despre pretinsa interdicţie de a fi membru
concomitent în mai multe colegii (E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 447; G. Clemente, op.cit.,
p. 1 66 ), ea nu pare a se confirma; este vorba în primul rând de patroni ai colegiilor, or
41
patronatul nu este sinonim cu apartenenţa efectivă la o organizaţie (vezi infra, cap. VI). Cazul
Daciei susţine lipsa unei asemenea reglementări.
65 Waltzing 1, p. 426-449; G. Clemente, op.cit., p. 225 sq.; Ausbiittel, p. 96-98.
66 Vezi G. Clemente, op.cit., p. 165- 1 66, 1 85-1 86, 1 88, 1 90, 201 , 208, 220.
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·

putea accepta câte patronate voia ori putea să îndeplinească 67• Ca şi în cazul
oraşelor 68 , patroni collegii vor fi deţinut doar calitatea de "membri onorifici" ai
corporaţiei respective. Spre deosebire de ei, praefecti collegii nu-i aparţin
asociaţiei; ei sunt numiţi de administraţia municipală, nu fac parte organic din
corpul membrilor corporaţiei. Nu se cunoaşte nici un caz în care aceeaşi persoană
să apară capraefectus al mai multor colegii, deşi e probabil ca un singur prefect
să fi exercitat comanda asupra tuturor asociaţiilor participante la serviciul de
pompieri 69•

A S. Răspândirea geografică

S-a observat de mult că răspândirea colegiilor pe teritoriul statului ro
man nu este uniformă; prezenţa lor este strâns legată de nivelul de dezvoltare şi
de romanizare a provinciei şi zonei geografice respective 70• Deosebirile regionale
sunt uneori foarte pronunţate.
Fără a insista acum asupra stărilor de lucruri din Imperiu, observăm că
există o mare zonă care cuprinde Italia de nord, Gallia, Germania Superior şi
Dalmatia, în care domină colegiile profesionale. De asemenea, s-a remarcat
prezenţa pe limes a colegiilor militare şi de veterani 71 •
Vom vedea în continuare unde se situează Dacia în cadrul acestor
specificităţi zonale. Deocamdată remarcăm doar faptul că, dacă în anumite
provincii colegiile pot păstra ceva din tradiţiile asociative preromane72, nu acesta
este cazul Daciei (motivele au fost menţionate în capitolele anterioare).

67 Harmand, p. 345-356.
68 Harmand, p. 345-35 1 ; Jacques, p. 478, 490-492, 494-496.
69 Waltzing II, p. 354.
7 0 Ausbiittel, p. 32-33.
71 Ausbiittel, p. 33.
72 Ibidem. Vezi cazul Africii (G. Clemente, op.cit. p. 1 5 8- 1 59, cu bibliografia şi diferitele
opinii afirmate asupra problemei). .
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B. Atestările din Dacia

Doar o parte din trăsăturile generale ale colegiilor, consemnate mai sus,
se regăsesc în materialul epigrafic cunoscut în Dacia romană. Ca şi în celelalte
segmente ale cercetării noastre, nu ne vom referi decât la acele aspecte care pot
fi cercetate cu izvoarele disponibile. Nu mai repetăm generalităţile de mult
cunoscute, ci încercăm, să desluşim aspectele concrete din provincia carpatică,
atât cât este posibil.

Bl. Cercetări anterioare

Colegiile militare apar în Dacia în foarte mică măsură 73• Ele nu privesc
deloc viaţa unor civitates cu autoadministrare, aşa că nu ne vom referi la ele.
Nu se cunosc în Dacia colegii de veterani 74• Cât despre celelalte asociaţii,
cercetările asupra lor sunt doar parţiale şi foarte inegale. Atenţia specialiştilor a
fost reţinută mai ales de colegiul atestat pe o tăbliţă cerată de la Alburnus Maior75•
S-au mai întreprins tentative asupra unor colegii de la Sarmizegetusa 76 şi
Apulum77, dar ele au rămas la un nivel nesatisfăcător. Nu s-a încercat nici o
sinteză asupra domeniului.

B2. Probleme de metodă

Şi pentru această cercetare singura sursă o reprezintă inscripţiile. N atu
rai, primul nostru efort a constat în adunarea şi interpretarea critică a materialului
epigrafic.
73 Un collegium duplariorum la Slăveni (D. Tudor, Latomus 22, 1 963, 1 , p. 240-252).
74 Lectura vet(eranorum) cur(ia) pe o inscripţie de la Micia (AE 1 93 1 , 1 2 1 ) s-a dovedit
eronată; cf. IDR III/3, 8 1 .
75 Cf. J.Bir6, 'in M.N. Andreev, J . Irmscher, E . P6lay, W. Warkallo (Hrsg.), Gesellschaft und
Recht im griechisch-romischen Altertum, Berlin, 1 969, II, p. 1 - 1 5 (extras); IDR I, p. 1 93
(bibliografia esenţială).
76 R. Ardevan, ActaMN 1 5, 1 978, p. 1 67-172 şi 1 6, 1 979, p. 87-92.
77 AL Popa, 'in Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 1 975, p. 67-70.
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Problemele încep la clasarea informaţiei. Documentaţia disponibilă este
foarte inegal repartizată. Din două centre - Sarmizegetusa şi Apulum - provine
mai mult de 3/4 din informaţia noastră. Alte localităţi nu au oferit decât foarte
puţine inscripţii, afară de centrul minier de la Alburnus Maior. Dar formele de
asociaţii atestate aici sunt foarte specifice şi arareori similare cu cele din alte
localităţi daco-romane. .
Prin urmare, o primă problemă a fost departajarea informaţiei pecivitates.
Ain grupat separat inscripţiile din Sarmizegetusa şi respectiv din oraşele Apulum
I şi Apulum II (tabelele XLIV-XLVI, respectiv XLVII-XLVIII şi XLIX). Tot o
partidă separată am putut constitui din textele de la Alburnus Maior (tabelele
LII-LIII). Restul inscripţiilor a fost grupat geografic , pe localităţile de provenienţă,
de la sud la nord (tabelul L). Dar provenienţa nu stabileşte şi civitas la realităţile
căreia se referă documentul. Aşa că este nevoie de o discuţie specială asupra
atribuirii şi valorii documentare a acestor piese.
O altă problemă o ridică datele disponibile din Ulpia Traiana
Sarmizegetusa şi Apulum I: în ambele aşezări, dar în proporţii diferite,
precumpănesc datele despre collegium fabrum. Aşa că acestea au fost prezentate
cu prioritate, aparte (tabelele XLIV-XLV, respectiv XLVII). Cum informaţia de
la Sarmizegetusa este deosebit de abundentă, am constituit în cadrul ei o listă cu
honestiores de orice fel 78 atestaţi în legătură cu acest colegiu (tabelul XLIV) şi o
alta pentru membrii obişnuiţi ai corporaţiei (tabelul XLV).
În cadrul fiecărei categorii unitare, textele au fost ordonate cronologic,
atât cât a fost posibil, iar cele nedatabile - alfabetic (după numele dedicantului,
sau al colegiului, sau al localităţii de provenienţă; am judecat de la caz la caz).
Trebuie spus că majoritatea inscripţiilor în discuţie fie nu se pot data, fie datarea
lor este foarte aproximativă.
Rămâne de precizat ce a fost reţinut pentru că ar constitui izvor asupra
corporaţii lor daco-romane. O serie de simple atestări de meserii au fost lăsate la

?R Am socotit printre honestiores

atât pe membrii aristocraţiei municipale (cavaleri ori simpli
decuriones), cât şi pe augustales. Cf. Alfoldy 1 984, p. 1 12- 1 13.
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o parte, pentru că nu avem siguranţa că ele ar forma un collegium 79• Altele au
fost păstrate, când au existat măcar analogii pentru asociaţii cu aceste nume 80 •
Tot aşa am procedat şi cu consemnările unor etnii 8 1 • Credem că n-am lăsat pe
dinafară nimic important pentru subiectul tratat acum.
Datele astfel dispuse ajută la conturarea unei imagini generale asupra
asociaţii lor din societatea daco-romană. În cele mai multe cazuri, aceste asociaţii
pot fi doar semnalate. Numai la Sarmizegetusa şi la Apulum 1 există izvoare
ceva mai abundente - şi numai despre collegium fabrum. Dar singur cazul
Sarmizegetusei se pretează la o analiză mai detaliată de istorie socială, pentru
Apulum 1 informaţia fiind prea disparată.
Datorită acestei situaţii, vom începe - aparent paradoxal - cu atestările de
colegii din celelalte localităţi. Dar este o treaptă necesară, pentru a preciza
apartenenţa lor la o civitas anume.

B3. Corporatii
si
"civitates"
•
•

Ne referim la materialul grupat în tabelul L. Fiecare localitate trebuie
discutată aparte.
79 Ausbiittel, p. 20-22. în această situaţie se află, după părerea noastră, atestările unei meserii:
leguli (R 377, 401 ), operarii (R 320), Suri negotiatores (R 1 60), negotiator (CIL III 1 068),
pictor (CIL III 1 005), sculptor (CIL III 1 4 1 3 IDR 11112, 1 5), sigillarius (IDR 111/4, 279),
pegmarius (C. Opreanu, ActaMN 22-23, 1 985-1 986, p. 1 54-1 56). Listele de colegii cunoscute
ca atare nu-i menţionează pe aceştia (Waltzing, II, p. 1 45-1 60). Tot aşa apreciem şi pomenirea
câte unor peregrini drept cives Bithyni (R 397, 398); consemnarea se face individual şi se
referă la statutul lor juridic, nu la existenţa (de altfel posibilă) a unor asociaţii. Cât despre
collegium aurariarum, el nu apare decât în zona minieră a Daciei (Waltzing, II, p. 1 46, nr.7);
astăzi ştim că este vorba de o eroare de lectură a unei inscripţii din Germisara (IDR III/3, p.
234-235). Deci, nu-l putem considera ca un colegiu realmente existent. Există un aurarius
(CIL III 1 292 IDR 111/3, 305), în care vedem mai curând un meşter giuvaergiu (R. Ardevan,
Apulum 22, 1 985, p. 68).
.
80
în această din urmă situaţie s-au aflat lapidarii (R 250, 476, 496a), pentru care avem analogii
sigure de corporaţii (R 254; cf. Waltzing II, p. 1 57). Pentru lecticarii, cunoscuţi numai la
Sarmizegetusa (Waltzing II, p. 1 53, nr.50), cf. R. Ardevan, ActaMN 16, 1 979, p. 87-89.
81 Atunci când textul sugerează clar o comunitate organizată, nu simpli indivizi (R 269, 270,
287, 420, 439a, 449, 455). Mai intră în discuţie etniile atestate epigrafic (R 406, 4 1 0, 4 1 6)
despre care se ştie că au constituit grupuri de colonişti (Noeske, p. 3 1 5-3 1 7).
=

=
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B3.a. Drobeta

Pentru Drobeta dispunem de o atestare a unui colegiu al fabrilor, denumit
însă sc(h)ola 82 (R 27 nr. l -3 din tabel). Textul inscripţiei vorbeşte despre un
colegiu bine organizat, cuscola (sediu), decuriones, imaginiferi şi vexillarii; nu
credem că poate fi vorba de un colegiu militar 83, odată ce şi corporaţii civile
prezintă aspecte similare 84• Cei·menţionaţi în textul inscripţiei sunt rude, dar
dintre ei unul singur a fost militar85• Piesa s-a găsit în apropiere de Drobeta şi se
referă la realităţi ale acestui oraş 86 , dar nu prezintă nici un element sigur de
datare. Eventual lipsa de praenomina din text ar sugera datarea inscripţiei în
secolul m p. Ch. Ea dovedeşte deci existenţa unui collegium fabrum la Drobeta,
probabil în perioada colonială a oraşului.
-

B3.b. Tibiscum

Altfel se prezintă situaţia la Tibiscum. Există o singură inscripţie
referitoare lafabri (R 44) care pare a fi de aici. Dar lucrul nu este sigur; există
opinii după care piesa ar fi fost adusă de la Sebeş şi ar proveni de la Apulum 87 •
Nouă ne pare mai verosimilă prima variantă 88• În plus, datele numeroase despre
collegium fabrum din Sarmizegetusa fac mai probabilă o legătură cu această
corporaţie. Atât Tibiscum cât şi Apulum au făcut iniţial parte din comunitatea
civică a Sarmizegetusei, aşa că există şi posibilitatea ca, indiferent de locul de
descoperire, inscripţia să reflecte realităţi ulpiene 89•
82 C. C. Petolescu, IDR II, p. 78.
83 Cum acceptă C. C. Petolescu (ibidem).
84 În această epocă, prezenţa unor collegia cu organizare paramilitară este ceva obişnuit
(Waltzing, Il, p. 3 5 1 -352). Textul inscripţiei menţionează calitatea de miles pentru un singur
personaj (Aurelius Iulianus), tocmai pentru a-i evidenţia poziţia singulară printre cei
înmormântaţi acolo.
85 Vezi supra. Gradul de rudenie între Aurelius Iulianus şi această familie de Iulii nu este
precizat. El poate fi doar presupus; datorită gentiliciilor diferite, ne gândim la o înrudire prin
alianţă. Mai trebuie avut în vedere că nu toţi membrii familiei vor fi fost decedaţi şi îngropaţi
la data ridicării inscripţiei.
86 C. C. Petolescu, loc. cit. . Locul de descoperire este foarte aproape de oraşul Drobeta.
87 IDR 111/1, 269 (p. 232).
88 Tot aşa a optat şi Mommsen (cf. supra).
89 Cf. supra, capitolul 1, C 6-7.
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Importanţa inscripţiei rezidă în atestarea unei familii de Fabricii - deci,
de liberţi ai lui collegium fabrum 89a. În plus, este consemnată o acţiune tipică
pentru un colegiu, preocuparea pentru înălţarea unui monument funerar
membrului decedat.
B3.c. Micia
O inscripţie (R 25 1 ) vorbeşte despre cultores Herculis; cum orice alt

epitet lipseşte, deducem că este vorba de o asociaţie din această localitate 90•
Piatra este ridicată de doi magistri, ceea ce dovedeşte că e vorba de o corporaţie
organizată în formele comune lumii romane; ambii au bune nume romane, dar
cognomina le trădează originea servilă.
B3. d. Germisara

Cele două inscripţii referitoare la un collegium Galatarum (R 269, 270)
dovedesc prezenţa unei asemenea corporaţii în localitate. Dedicanţii, probabil
simpli membri 9 1 , poartă nume corecte romane 92•
B3. e. Ampelum

Afară de un grup de cultores lovis (R 388) prezenţi la anul 201 p. Ch. în
localitate 93, mai dispunem de o singură atestare. Este inscripţia R 3 86, pe care

89" E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 433; aşa că piesa se poate data cel mai devreme în anii lui
MarcusAurelius.
90 Micia trebuie să fi fost o civitas aparte (cf. supra, capitolul 1, C5).
9 1 Cei doi dedicanţi nu-şi menţionează nici o funcţie, deşi este vorba de evergesii în folosul
colegiului.
92 Ambele gentilicii (Calpurnius şi Livius) sunt rare în Dacia şi sugerează familii de vechi
cetăţeni (sau, cel mult, descendenţi din liberţi ai lor).
93 Provenienţa de la Ampelum este probabilă, dar nu absolut sigură (IDR 111/3, 3 1 1 - p. 3 1 3).
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sclavul imperial Romanus împreună cu soţia 94 o ridică pentru Liber Pater şi
Libera; în text apar menţionaţi Hercliani et Cervae, apariţie absolut unică 95•
S-a avansat ideea că ar fi vorba de o asociaţie de tip dionysiac, dar grupată
pe sexe: Hercliani ar fi "clubul" bărbaţilor, pus sub protecţia lui Hercules, iar
Cervae ar reprezenta grupul corespunzător al femeilor membre 96 • O explicaţie
mai bună n-a propus încă nimeni. Nici noi nu putem oferi o altă interpretare.
Observăm doar căHercliani et Cervae apar la dativ, imediat după numele zeilor;
impresia este că sunt trataţi ca şi aceştia şi că ar constitui şi ei obiect al dedicaţiei.
Să fie oare vorba de altceva decât o asociaţie de cultores ? Ar putea reprezenta
aceste nume anumite divinităţi minore mai puţin cunoscute ? Problema rămâne
în sarcina cercetărilor viitoare.
Deocamdată reţinem doar posibilitatea existenţei unei asociaţii de
Hercliani et Cervae, posibilitate care mai necesită confirmări.
BJ.f Potaissa

Avem certitudinea existenţei unui collegiumfabrum încă de la începutul
municipiului Potaissa (R 447) 97 • Mai funcţionează cu siguranţă un collegium
Isidis (R 428), dar existenţa lui nu poate fi datată; cunoaştem un pater şi un
quaestor ai acesei corporaţii, amândoi poartă nume corecte de vechi cetăţeni
romani 98•
Un vârf metalic de stindard cu inscripţie greco-egipteană (R 439a)
dovedeşte prezenţa unui grup de colonişti din Egiptul de Jos la Potaissa cândva
în prima jumătate a secolului Ill. Aceştia alcătuiau o asociaţie (thiasos ?), în
cadrul căreia celebrau culte specifice99•
94 Ea poartă numele de Aurelia Chreste. Grafia incorectă (cu y în loc de u), cognomen-ul
grecesc şi gentiliciul imperial sugerează o cetătenie romană recentă (chiar după Constitutia
Antoniniana) şi o obârşie servilă. Este discutabil dacă sotul ei este un procurator aurariarum
(IDR III/3, p. 322).
95 Nu cunoşteau analogii nici Mommsen (CIL III 1 303), nici Waltzing (Il, p. 1 45-1 60) şi nici
Noeske (p. 353).
96 A. Bodor, Dacia 7, 1 963, p. 227-228 (după Mommsen, loc.cit.); Noeske, loc.cit.
97 R 447; 1. Piso, Tyche 6, 1 99 1 , p. 1 5 6 1 ; AL Diaconescu, 1. Piso, Po!Edil, p. 7 1 1 •
25
4
98 C. Iulius Martialis, respectiv L. Livius Yictorinus. Numele par a fi ale unor vechi cetăteni;
nimic nu sugerează o origine peregrină sau servilă.
99 N. Vlassa, Potaissa 2, 1 980, p. 1 50-1 52.
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B3.g. Napoca
În acest oraş nu se cunosc colegii profesionale 993• Din perioada munici
pală ştim doar despre un grup de Galatae consistentes (R 455) 1 00, iar din anul
235 p. Ch. există un album fragmentar al unei spiraAsianorum (R 449).Aceasta
din urmă poate fi cunoscută ceva mai bine (vezi tabelul LI) 1 0 1 •
Asiani de la Napoca au în frunte un spirarches şi o mater, precum şi
(probabil) doi magistri. Asociaţia are unscriba. Din cele cea. 43 de nume păstrate,
doar şase sunt greceşti ( 1 3,95 %) şi altele cinci par de obârşie tracică ( 1 1 ,62 %).
Deci, 74,4 1 % din numele membrilor sunt romane, iar album este redactat în
latină. Este posibil ca puţinele antroponime tracice să ateste integrarea unor
autohtoni în structura acestei asociaţii 1 02 • Dar lucrul nu este sigur. Asiani însemnă
persoane originare din provincia Asia ori adepţi ai unor divinităţi specifice
acesteia; or, în Asia Mică existau şi populaţii tracice 1 03 • Aşa că am putea avea în
faţă un întreg grup de imigranţi de la o dată relativ târzie 1 04• În schimb, credem
că romanitatea acestui grup nu mai poate fi contestată; la data ridicării inscripţiei,
aceşti oameni trebuiau să fi fost cetăţeni romani (chiar dacă nu-şi consemnează
tria nomina) , iar onomastica şi limba albumului confirmă această părere.
Credem că absenţa unor colegii profesionale puternice la Napoca nu
reprezintă o simplă lacună de cercetare. Probabil că este vorba de o situaţie
reală, datorată specificului aşezării. O inscripţie din anul 2 1 6 p. Ch. (R 478)
pomeneşte nişte noctumi, care par a fi funcţionari inferiori ai oraşului Napoca,
însărcinaţi printre altele şi cu paza contra incendiilor; deducem că oraşul nu
dispunea de collegia puternice, apte să-şi asume acest rol 1 05•

99• Este sigur că au funcţionat lapidarii (M. Bărbulescu, IMCD, p. 29-30), dar nu ştim nimic
despre organizarea lor. Doar prin analogie am putea presupune o asociaţie locală a acestor
meşteri (cf. infra, B3.h).
100 Inscripţia care-i pomeneşte este o dedicaţie către 1 O M Tavianus, deci o divinitate din
patria de origine în interpretatio Romana. Piesa datează din anii 1 3 9- 1 6 1 p. Ch.
101 Singurul comentariu mai amplu al acestei inscripţii la A. Bodor, Dacia 7, 1 963, p. 229233. Tot aici se observă că litera M din rândul 1 7 (la început) poate însemna m(agistri), deci
că ar putea fi vorba de cei doi magistri Carus şi Suri(us?) (ibidem, p. 232). Vezi şi C. C.
Petolescu, Dacia 22, 1 978, p. 2 1 3-2 1 4.
1 02 A. Bodor, op.cit., p. 233.
103 1. 1. Russu, Limba traco-dacilor2, Bucureşti, 1 967, p. 1 9-20, 30-3 1 , 1 84.
104 C. C. Petolescu, loc.cit. (cu analogii din provinciile balcanice).
105 R. Ardevan, ActaMN 1 9, 1 982, p. 287-290.
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*

Există însă corporaţii a căror localizare ridică probleme. La ele ne vom
referi în continuare.
BJ. h. Lapidarii

Puţine inscripţii consemnează pe lapidarii în Dacia 1 06• Simpla lor prezenţă
nu ajunge pentru a dovedi şi existenţa unor corporaţii. O piesă epigrafică de la
Micia, pusă de lapidarul M. Cocceius Lucius genio collegii (R 254), fără altă
specificare, atestă existenţa unui collegium lapidariorum, aşa cum se mai cunosc
în lumea romană 1 07• Cum Micia a fost o civitas aparte 1 08 , deducem că acest
colegiu a funcţionat în aşezarea de pe Mureş.
Analogia miciensă ne îndeamnă să acceptăm ca verosimilă existenţa altor
collegia similare, acolo unde aparlapidarii. Un caz asemănător întâlnim la Cristeşti
(R 476), unde putea funcţiona un colegiu de acest fel 109• Cât despre un lapidarius
atestat la Aquae (R 250), acesta putea să fi aparţinut unui colegiu din
Sarmizegetusa I lo . Eventual tot acestei asociaţii din metropola provinciei i-ar
putea fi atribuit monumentul pus de lapidarius Titus Iulius 1 1 1 •

106 R

250, 254, 476, 496a; un sculptor de la Sarmizegetusa (IDR 11112, 1 5) nu trebuie încadrat
printre lapidarii.
107 Waltzing, II, p. 1 53, nr. 48.
108
Cf. supra, capitolul I, C5.
10 9
Deoarece şi aici putea să fi fost centrul unei civitas (cf. supra, capitolul I, D3 .k).
110
Localitatea face parte c u certitudine din teritoriul Sarmizegetusei (R 246-249; cf. supra,
capitolul I, C5).
111
R 496a. Nu se cunoaşte locul de descoperire a inscripţiei. Dar divinităţile cărora li se
dedică monumentul sunt celto-germanice (M. Macrea, AISC 5, 1 944- 1 948, p. 259-262;
idem, De la Burebista la Dacia postromană. Repere pentru o permanenţă istorică, Cluj-Napoca,
1 978, p. 1 54- 1 56). Ne-am putea gândi la un ecou al colonizărilor din secolul II, preponderent
cu elemente din Occidentul latinofon (vezi infra, nota 235); or, în acea vreme Sarmizegetusa
era centrul economic cel mai important şi principalul punct de atracţie pentru meşterii calificaţi.
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B3. i. Utriclarii
Rostul real al acestei asociaţii a constituit multă vreme o problemă pentru

cercetarea istorică 1 1 2 • Propunerile argumentate ale lui

J. Rouge, care vedea în

utriclarii plutaşi şi navigatori pe apele puţin adînci ale Galliei de sud 1 13, nu au
putut clarifica problema, fiindcă ele explicau doar un caz particular. Credem că
mai aproape de adevăr se află P. Kneissl 1 14, la ale cărui concluzii în materie
subscriem şi noi.
Cercetătorul german consideră că utriclarii au funcţionat mai întâi ca o
corporaţie a celor implicaţi îndeosebi în comerţul cu vin pe limesul renan; ei au
avut la Lugdunum centrul activităţii lor şi au prosperat îndeosebi în secolul

II

p . Ch. În veacul următor, când pare a începe cultivarea largă a viţei de vie în
valea Rinului, utriclarii au continuat să existe cu vechiul nume, dar profesând
altfel de comerţ şi tot felul de transporturi, domeniu în care ei erau dej a bine
afirmaţi 1 1 5 • Tot P. Kneissl remarcă faptul (observat şi de Waltzing şi Rouge 1 1 6)
că utriclarii apar numai în Gallia de sud şi de sud-est, precum şi în Dacia 1 1 7 •
Rezultatele novatoare obţinute de Peter Kneissl permit o altă interpretare
a lui

collegium utriclariorum din Dacia.
În provincia noastră există doar două inscripţii despre aceştia, situate

foarte departe una de alta. Prima a fost găsită la Marga (R 4 8) 1 1 8 şi este bănuită
a proveni din Sarmizegetusa 1 19• Cea de-a doua apare tocmai la Călugăreni, în
bazinul Mureşului superior (R 4 77) 1 20• N iciodată nu se consemnează vreo
localitate, semn că pentru eventualii cititori nu putea încăpea nici o îndoială . În

1 12 De obicei, literatura română de specialitate îi considera "plutaşi" (Macrea, p. 1 57). Cât despre
denumirea utriclarii, am preferat-o celei mai corecte de utricularii pentru că prima formă este cea
atestată efectiv pe inscripţii (vezi J . Rouge, Cahiers d 'histoire, Lyon, 4, 1 959, p. 285-287). Pentru
vechile dispute asupra acestui subiect, cf.: ibidem, p. 285; P. Kneissl, BJ 1 8 1 , 1 98 1 , p. 1 70- 1 75.
1 1 3 J . Rouge, op.cit., p. 288-306.
1 14 P. Kneissl, op.cit., p. 1 69-204.
1 1 5 Ibidem, p. 1 84- 1 96.
1 1 6 Waltzing, II, p. 1 57, nr. 97; J. Rouge, op.cit., p. 285-287.
1 17 P. K.neissl, op.cit., p. 1 92.
1 1 8 IDR III/1 , 272. Editorii volumului puneau problema provenienţei piesei "dintr-un oraş
mai mare" (p. 239).
1 1 9 D. Alicu, ActaMN 1 5, 1 978, p. 176-1 77.
120 IDR III/4, 2 1 5 (cu bibliografia anterioară).
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lumina cazului gallic, şi în Dacia trebuie că este vorba de unul şi acelaşi colegiu,
un singur collegium utriclariorum care acţiona în întreaga provincie. El îi va fi
grupat pe investitorii şi lucrătorii din transporturi, iâr izvoarele doVedesc
extinderea activităţii l or până pe limes-ul oriental âl Da'cieî, probabil de:.a lungul
drumurilor existente 120a .
Cele două inscripţii dacice nu au elemente sigure de datare. Dar piesa de
la Căhigărerii este o dedicaţie in honorem Domus Divinae, aşa că pâfe să 'dateze
din vremea Severilor 121 • Dedicantul celeilalte inscripţii nu arepraeruimen; âcest
unic indiciu, slab, ar sugera mai degrabă o încadrare tot în secolul al III-lea.
Gruparea inscripţiilor din lumea română referitmire la ittrictarii âfată că
în Dacia este vorba de uh aport gallîc dfrect 1213 • Probabil că, tiU fulilt tilipă
cucerire, membri ai corponiţiei utriclarilot dih Gallia şi-au găsit uh hoti câmp de
activitate în provincia carpatică. Ulterior, colegiul se va fi dezvoltat iiidepeh
dent.Această explicaţie este verosimilă, dacă avem în vedere şi putmîca irlfltierlţă
generală celto-rothană în provincia Dacia 122• Sediul corporaţiei pUtea să fi fost
iniţial Sarmizegetusa; dar în secolul III, de când par a data_sursele iioâ sl:re,
colegiul trebuia să fi avut domiciliul laApulum (mai precis în ColonidAurelia
Aj:JU!ensis ) , cel mai dinamic centru economic al Dac iei.
Este greu de crezut că utriclarii Daciei se vor fi ocupat numai cu comerţul
de vin. Acest negoţ îşi păstrează importanţa şi în secolul Ill 1 23, dar se dezvoltă şi
o producţie internă 124• Ca şi în Germania şi Gallia, col eg iul trebuia să se fi
implicat în diferite feluri de transporturi, conservându-şi însă vechea structură şi
vechiul nume.

12o.

P. Kneissl, loc.cit.

1 21 Cf. supra, capitolul
121 • P. Kneissl, loc.cit.

IV, nota 7 1 .

122

O cercetare completă lipseşte încă. S-a observat însă că majoritatea trupelor auxiliare vin din
regiunile celtice (N. Gudea,ActaMP 1, 1 977, p. 1 07). Pentru influenţa artistică, reflectare a unui
aspect de civilizaţie provincială, vezi L.Ţeposu Marinescu, Funerary Montimehts in Dacia
Superior and Dacia P6roliSsensis, BAR lnt. Ser. 1 28, Oxford, 1 982, p. 59-67 (influenţă covârşitoare
notd-itaiică; dar mai âles prin filiera norico-pannonică, pltis aj:>orturi renane numeroase). Terra
sigilldta importâtă în Dacia este în majoritate de provenienţă gallică (D. lsac, Terra sigillata în
Dacia rbmană, Cluj-Nap&a, 1 985, Teză de doctorat, mss., p. 52-53); iar producţia Ideală de
imitaţii derhareai:ă tot tlupă model central-gallic (1. Mitrofan, Dacia 34, 1 990, p. 1 37).
123 R. Ardevan, ActaMP 1 2, 1 988, p. 293-294.
124 A. Cătibaş, M. Bătbulescu, ActaMN 1 6, 1 979, p. 1 24- 1 26.
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B4. Cazu/Alburnus Maior

Această mică aşezare montană, cu puternic specific mineresc, reprezintă
o excepţie remarcabilă: de aici provin 1 7 mărturii scrise diferite despre viaţa
corporativă în epoca romană (vezi tabelul LII) 1 25 •
Lăsăm pentru moment la o parte bine cunoscutul collegium Iovis
Cerneni126 (vezi tabelul LIII), asupra căruia vom reveni mai jos. Trebuie să ne
referim întâi la cele cunoscute prin inscripţii. Distingem între ele mai multe
categorii.
Un prim grup îl constituie textele în care nu apare nici un termen care să
desemneze o asociaţie, ci numai un etnonim: Sardeatae (R 4 1 6) şiManiatae (R
41 0). Cum amândouă sunt nume de etnii illyre 1 27, credem că e vorba de grupuri
colonizate pentru a lucra în minerit 128 • Probabil că aceste grupuri aveau statut de
corporaţii, dacă nu şi numele oficial de collegium 1 29• Faptul este confirmat de o
dedicaţie pentru genius collegii kastelli Baridustarum (R 406) 1 30 •
Această echivalare a lui collegium cu kastellum face verosimilă existenţa
acestor castella -nu doar ca circumscripţii administrative, ci ca structuri corpora
tive 1 3 1 • Compoziţia etnică diferită a unor asemenea grupări întăreşte această

125 Numerele 1 0 şi 1 1 din tabelul LII figurează pe acelaşi suport grafic (inscripţia R 410). Rămân 16
inscripţii lapidare şi o tăbliţă cerată.
1 26 R 495. Calitatea documentului îl singularizează printre izvoarele disponibile.
127 1. 1. Russu, Illirii, Bucureşti, 1 969, p. 28-30 (Manioi, Pirustae, Sardeates), 1 67 (Ansi), 1 75
(Bardidustae), 224 (Manioi), 234 (Pirustae), 243 (Sardeates). Cât despre Maniatae (V.
Wollmann, AliA Cluj 27, 1 985- 1 986, p. 265), ei ar putea fi de fapt o altă numire pentru acelaşi
trib Manioi.
128 C. Daicoviciu, Dacia 2, 1 958, p. 259-266; idem, Apulum 4, 1 9 6 1 , p. 5 1 -58; S. Mrozek,
Apulum 711 , 1 968, p. 307-326; Noeske, p. 3 1 5-3 1 7, 329-336.
1 29 Litera K pe inscripţii, urmată de un nume de loc sau de trib, a fost citită curent k(astellum) .
Exemplul următor (cf. infra, nota 1 30) argumentează posibilă o echivalare de sens cu
collegium. Pentru castellum vezi şi Langhammer, p. 5 (foarte sumar, rară recurs la arheologie).
1 30 Aici par a se identifica trei noţiuni: castellum (aşezare, punct topografic), collegium
(comunitate cu o anumită organizare) şi natio (o etnie anume, deosebită de restul locuitorilor
din împrejurimi).
1 3 1 Dacă un kastellum reprezintă o aşezare montană, eventual un cătun (cf. supra, capitolul I,
C8), el poate avea propriul său colegiu, cu care practic se identifică. La Roma se cunosc,
începând din anii lui Augustus, colegiile organizate pe cartiere (E. Komemann, RE IV, 1
( 1900), 406-409).
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impresie 132 • Aşa că nu ar fi exclus ca şi cunoscutul vicus Pirustarum 1 32a să se fi
structurat tot în formă de corporaţie.
Prin urmare, şi alte atestări de kastella pot ascunde tot structuri asociative
similare. De cinci ori apare un kastellum Ansis (R 4 1 2-41 5, 4 1 7) 1 33 • O altă
menţiune a unor castellani (R 402) nu cuprinde alte precizări; este probabil că
se referă la altă comunitate.
În lumina constatărilor de mai sus, suntem înclinaţi să vedem în castel!a
"structuri de sociabilitate" pe cartiere (cătune) şi etnii totodată. Este vorba de o
structură ce nu putea apărea decât acolo unde o locuire montană dispersată se
întâlneşte cu o structură etnică compozită, născută din colonizare.
În sfărşit, apar alte şase menţiuni de collegia sau collegae 1 3\ în care
putem presupune structuri similare. Numai o dată apare şi un magister collegii
(R 403). Uncollegium Liberi Patris (R 41 1) este o asociaţie tipică de cult, probabil
altfel structurată decât kastella.
Persoanele din aceste asociaţii care apar în documentele cunoscute sunt
aproape în exclusivitate peregrini illyri 135 • Panteonul dedicanţilor este foarte variat
(vezi tabelul Lll, coloana 5), dar divinităţile sunt îndeosebi cele greceşti şi romane

..

1 32 Inscripţiile pomenesc câte o etnie anume, semn că exista conştiinţa acestei apartenenţe şi,

probabil, un statut peregrin diferit pentru fiecare.
1 328 R 496. În acest caz, vicus Pirustarum este, evident, un cartier (o subdiviziune) al aşezării
de la Albumus Maior. Probabil că avea statut juridic diferit de castellum, dar semăna cu
aceasta prin faptul că exprima diferenţierea topografică împreună cu cea etnică. PentruPirustae
cf. supra, notele 1 27-128.
1 3 3 Pentru forma numelui, cf. V. Wollmann, op.cit., p. 27 1 . Numele a fost socotit ca un toponim.
Ne întrebăm însă dacă nu cumva trebuie văzut în el un nume derivat de la un etnonim (Ansi
, cf. 1. 1. Russu, op.cit., p. 1 67). Observăm că un asemenea toponim este posibil (cf. supra, nota
1 32a), dar nu în forma k(astellum) Anso(rum); inscripţiile R 41 2-4 1 5 contrazic această
exprimare. Dacă această ipoteză se va confirma, atunci kastellum Ansis ar putea fi echivalat
cu kastella ale unor etnii illyre anume, intrând deci în categoria "corporaţiilor etnice".
134 R 403-405, 407-409.
1 35 Singurul cu nume roman este magister collegii Celsenius Adiutor. Dat atât raritatea
ambelor nume cât şi identitatea lor cu numele purtate de doi notabili înrudiţi de origine
dalmatină (R 396; cf. supra, capitolul III, B2.9. c-d) îl recomandă drept un libert al acestora. Ar
putea fi şi el de aceeaşi origine etnică. Pentru illyri vezi şi D. Protase, SCIVA 29, 1 978, 4, p.
497-503.
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- puţine �ţţţ�ţţ no.t ţi, �wq>Jit� "e�ot\�;:e" 136 şi nici OO.'l n\1 e specifică Ulyri,lo;r. Uol\ă
inscripţţj w liwbc<l, gre acă (R 405, 40 7) s1,1nt înălţate pentru unele divinităţi
3
miyroa,sia,ţic� 1 7; cum ţextvl n,q specifică numele coJegiull\i dedicant, credem că e
yoxb.a de aceeaşi aso_ci(;lţie a, tţnp.r colonişti din Asia Mică 1 3 8•
AspectV:l s o�ieţ�ţii este, pxin wm.a.re, foarte cosmopolit 13 9•
Pe marginea celor a;răţa,te mai sus, putem încerca să distingem câteva
corporalH prţze l,lte la,Alb.W11l\S M<\ior.
Una este, evident, ce�l a <;o�oniştilor o;rigincm din Asia Mică 1'�0• Se a�\lgă

co]l<}giq kqs,t,elli pent:m Q.fp:i(i,u.:s,ta.e, Swdea,tes. şi Maniata,e (?)

- grupuri de
1
1
•
Ţp.ţ
4
de a..cel�Ş.i fel trehuie să fie corpo.raţia celor din, kas.tellum
colo1:1 ş
A,nşJş; i ţ\ Ulyri
1 42• Colegiul a,<]pxaţori\O;r lui Liber Pater 1 43 v a fi fost altfel structurat, 1;1u pe
c:dterii etn,ice ox� de p:ro.\'enienţă,.
Alte ate s tări de colegi\ şa,u collegae s-ar putea referi chiar la vreuna din
comoraSi.ile @jeţ a,rW,nt\te. Cum a,lw preci,z� lipsesc din texte, credem că numărul
asoc\eţţiilo:r din lppalitate nu P.\ltea :6, tD.ttţşi, �cât redus. Pentru cititorii inscripţiilor
luc:rnrile v0:r fi. fo.s.t c;i,e stul de cla.re, nu, era. nevoie de alte lămuriri. Bănuim că
diferitele cg"sJella se deosebeau, nu numeţi prin organizare şi origine, ci şi prin
situare ţo,pp,gnţ.lc
,i ă; în a,ceastă situaţie, o inscripţie înălţată chiar pe cuprinsul
respectiYll.h-\i cw,(eUU.IJ'J nici nu trebuia să-i mai pomenească numele.
S\ţua;ţia, d;ţ. la Alburnus M ai'?r poate da o idee despre intensitatea vieţii
corpwatix;e. ÎJ,l s.Pci.e�ti\e rom'\n,e, provinciale. O aşezare mipieră de, dimeusiuni
m.o,ctes,ţţ px�:z.;ţ1;1,ţă cel PM1il1 ciufi a,s,q<;ia;ţii p.� bază etnică (pp,aţe �i top.ogr<\fică). şi

13�Maelanto�i�s.(R4 1 b) este probabil illyr (V. Wollma.nn, op.cit., p. 264-265); Deus Narenus

(R 407) şi Df?lfS Spr.dewlenus (R 405) sunt cu siguranţă microasiatici (IOR III/3, p. 390-39 1 ;

C. �· PeţQlţ:s_yu,, Dr,z,c;ia 22, 1 978, p, 2 1 4, 2 1 5).
1 37 Cjf. S,ţl
pg

f§ Nc;zp:;IJ!f:S. estţ s�:>,yciftc loc<ţ\�t�ţii Nam, din Galatia, în timp ce Deus Sardenden.us pare
m /)lfl
a fi, frigi,an (C. C. Petolescu, loc.cit.). Dar s-ru: putea ca şi acesta din wmă să provină din
ap�oP'ie.r�� N,ru:ei. Aşa că a,r pute(! fi voţ"ba de o comunita,te de Galatae, cu111 mai apar la
N,ap,9.9a, Ap\llţtl11 Şi Ge�m�sru:a (ibţdem, 1?· 21 4).
139. b{\)�i\\e, 1?�- 32.9,�3.'\ţ}; 1\,ţ�_p;�, p. 39P-3.01 .
14H. <=f. sl,lpf.� lfP�'\ qs.
1 4,1 �{. ��PJ\lb ţt,<;**� 1 27- 1 3.2_a,.
14.2 Cf. supra, J;l,?t'\ 1 33.
14? J,ţ 4 1 1 .
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un colegiu religios; la acestea se mai adaugă un colegiu cunoscut nouă datorită
unei tăbliţe cerate (R 495) - vezi mai jos. Este drept că nu e obligatoriu ca aceste
asociaţii să fi fost contemporane. Totuşi, cifra este ridicată şi ne putem da seama
cât de reduse sunt - proporţional - cunoştinţele noastre despre colegii şi asociaţii
chiar în marile oraşe 143•.

B4.a. "Collegium Iovis Cerneni"
U n caz particular î l reprezintă o tăbliţă cerată care ne-a păstrat u n proces
verbal al unui colegiu din Albumus Maior. Ea a făcut obiectul multor publicaţii
1 4\ datele esenţiale au fost rezumate în tabelul LIII.
Colegiul nu era prea numeros: în zilele lui bune avusese 54 de membri,
iar acum 1 7 membri erau prea puţini pentru a-i asigura funcţionarea. Ca orice
colegiu, are în frunte doi magistri şi doi quaestores. Cassa asociaţiei se baza pe
contribuţiile membrilor. Una din atribuţiile lui de bază era de a asigura membrilor
decedaţi o înmormântare decentă.
Din textul păstrat cunoaşten numele celor doi magistri şi celor doi
quaestores în funcţie. Toţi sunt peregrini, iar trei dintre ei au o origine greco
orientală evidentă. Aparent surprinzător 1 45 , ceilalţi opt membri menţionaţi în
text au în maj oritate nume romane şi sunt cetăţeni romani - doar doi par a fi
peregrini illyri 1 46 • Dintre cei şase cives Romani, unul poartă tot un cognomen
illyr 1 47• Dar, de fapt, aceştia trebuie să fie membri mai de vază ai corporaţiei,
care servesc drept martori la autentificarea dizolvării legale a colegiului 1 48 • Este
greu să vedem în ei un eşantion reprezentativ pentru compoziţia lui.

1 43• La Pompei au fost identificate 45 de colegii (Ausbiittel, p. 36-37).
144 Bibliografia esenţială în IDR I, p. 193, 1 98.
1 45 Firesc, magistri ar trebui să fie recrutaţi din vârfurile sociale ale unui colegiu. Dar cetăţenia

romană nu era tot una cu averea sau influenţa în comunitate.
1 46 Este vorba de ? Geldonis (cuvântul e la genitiv, deci poate fi o filiaţie barbară) şi September
Platoris. Noeske (p. 388) vede în primul o simplă indicare a locului, ceea ce ne pare neverosimil
(cuvântul ar fi trebuit atunci să figureze la ablativ).
147 Aelius Plator. Pentru numele de la notele 1 46- 1 47 vezi I. I. Russu, op.cit., p. 2 1 1 , 236-238.
148 I. I. Russu, în IDR 1, p. 1 95, 1 98.
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Este sigur că intrau aici, alături de cetăţeni romani, peregrini în curs de
romanizare 149 sau chiar peregrini neromanizaţi 1 50• Dintre aceştia, unii sunt evi
dent colonişti illyri, alţii par a proveni din Orientul grecofon. Nu transpare nici o
prezenţă autohtonă. Caracterul cosmopolit al corporaţiei este subliniat şi mai
mult de numele ei: colegiul se intitulează "al lui Iupiter Cemenus", care este
indubitabil o divinitate celtică 1 5 1 •

B5. VIpia Traiana Sarmizegetusa

Ca şi pe alte planuri, metropola Daciei beneficiază şi în privinţa colegiilor
de o documentaţie foarte abundentă faţă de restul provinciei. Dar abundenţa
este doar aparentă, pentru că marea majoritate a inscripţiilor păstrate se referă
numai la collegiumfabrum. Alte asociaţii sunt doar semnalate.

B5.a. Alte corporaţii
Informaţiile referitoare la acestea au fost adunate în tabelul XLVI.
Apare un grup de cultores cu un pater anonim în frunte, care este şi
augusta! al coloniei (R 1 89). Tot aşa de puţin ştim despre nişte colitores, probabil
ai unor divinităţi orientale, pentru care pune un monument un augusta! cu cog
nomen grecesc (R 1 76). O figură aparte face o posibilă corporaţie a palmyrenilor:
ştim despre ei doar că numesc pe un cetăţean originar din Macedonia drept
sacerdos (R 420) 1 5 1 3 •
Vezi numele celor doi magistri şi celor doi quaestores; cf. supra, nota 1 47.
Pătura cea mai de jos a corporaţii lor ne rămâne necunoscută, nereprezentată epigrafic. Dat
fiind caracterul cosmopolit al populaţiei din zonă şi numărul mai mare de inscripţii greceşti,
putem presupune anumite pături de colonişti peregrini (mai ales illyri) care munceau din greu
şi trăiau aproape de limita supravieţuirii; aceşti oameni nu puteau avea nici măcar un nivel
cultural roman minim, cel puţin în prima generaţie.
151
Pentru opiniile mai vechi, vezi 1. 1. Russu, IDR 1, p. 1 88. Divinitatea celtică Cemunnus
apare sigur şi în Dacia (S. Sanie, AIIA/aşi 2 1 , 1 9 84, p. 363 �368; idem, Germania 65, 1 9 87, 1 ,
p. 2 1 5 -22 1 ), aşa c ă nu este recomandabil a s e căuta forţat o altă origine pentru numele
colegiului discutat acum.
1 5 1•
O comunitate de Palmyreni este sugerată şi de existenţa unui templu, ridicat de un
aristocrat de obârşie palmyreană (R 55; S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană. 1 . Cultele
siriene şi palmiriene, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 204).
149

150
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A lături de aceste grupări etno-religioase apare şi o asoctaţte
"profesională". Doi oameni cu nomen Publcius şi cognomina greceşti dedică
un monument genio libertorum et servorum (R 1 56); analogii suficiente arată
că aceştia doi nu sunt rude, ci liberţi ai oraşului 1 52, şi că fac parte dintr-o asociaţie
a sclavilor şi liberţilor publici 1 53 •
Alte două inscripţii pomenesc pe doi defensores - unul al lecticariilor (R
1 49), altul al neguţătorilor din provincia Apulensis (R 1 1 9). Suntem de părere
că prezenţa acestora documentează existenţa acestor două asociaţii, pe care le
am putea considera colegii profesionale 1 54• Lecticarii ar putea fi hamali şi
muncitori necalificaţi1 55 •
Este interesant de văzut cine sunt deţinătorii demnităţii de defensor. Cel
al lecticariilor, Q. Cornelius Cornelianus, pare un vechi cetăţean roman cu avere
considerabilă 1 56 , dar nu deţine nici o magistratură. Tot aşa şi cel al negustorilor,
Crassus Macrobius, al cărui nume nici măcar nu este corect pentru un cetăţean
roman 1 57 • Fără îndoială, amândoi sunt oameni bogaţi, dar nu fac parte din
aristocraţia locală. Este posibil să fie oameni avuţi, dar incapabili de-a intra în
rândurile elitei din motive sociale; aşa că o demnitate în sânul unui colegiu le
acorda o importanţă socială de care altfel erau lipsiţi.
Funcţia de defensor collegii se instituţionalizează sub Severus
Alexander1 58 • Datăm pe cei doi defensores ulpieni într-o perioadă ulterioară anului
222 p. Ch.
Mai există câteva fragmente de inscripţii care par a cuprinde liste de
membri ai unor asociaţii (R 74-79). Dar nu se poate preciza despre care asociaţii
anume este vorba 1 58a. Nici măcar nu putem fi siguri că n-ar fi vorba despre alte
categorii de inscripţii. Două dintre acestea (R 74 şi 79) sunt în limba greacă.
1 52 E. Komemann, RE IV, 1 ( 1 900), 433; Ausbiittel, p. 40-42; IDR IIV2, p. 1 9 1 . Piesa se poate
data începând de la Marcus Aurelius.
1 53 Ibidem.
1 54 Waltzing, II, p. 1 54, nr. 65.
1 55 Waltzing, II, p. 468; W. Seeck, RE XVI 1 ( 1933), 2365; R.Ardevan, ActaMN 16, 1 979, p. 8990. Ipoteza lui C. Opreanu (ActaMN 22-23, 1 985- 1986, p. 1 56 5) ne pare mai puţin probabilă.
4
156 R. Ardevan, op.cit., p. 88-89.
1 57 Ambele componente sunt simple cognomina. Numele oficial întreg al unui cetăţean roman
nu putea arăta în nici un caz aşa.
1 58 Ausbiittel, p. 1 05.
1 5!!a Vezi supra, capitolul IV, B 1 .b.
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B5. b. Collegiumfabrum
Este, de departe, cel mai bine ilustrat colegiu din Dacia romană; peste
35 de inscripţii se referă la el. Informaţia aceast& a fost adunată în două tabele.
Primul (XLIV) cuprinde numai pe honestiores (notabili ori augustali) poweniţi
în legătU,ră cu acest colegiu; cel d�-al doile& (XLV) &dună atestările de membri
obişnuiţi. Corobor&t�, datele din cele două tabele permit o cunoaştere mai detaliată
a acestui coh;:giu de excepţie.

B5.b. l. Organizarea
Fabrii ulpieni par a fi avut organizarea tipică pentru un colegiu de artizani:
în
există cadrul său magistri (R 1 72) şi decuriones (R 1 52, 1 57, 1 79, 1 88 ?) 1 59 ;
colegiul are şi patroni din rândurile aristocraţiei municipale (R 58, 1 1 4, 1 1 7,
1 1 8, 3 05), ale augustalilor (R 1 1 5) ori chiar ale propriilor membri (R 58, 204).
De remarcat că există patroni ai câte l!nei decurii, recrutaţi din diferite pături
sociale 160 • Atât colegiul (R 1 44) cât şi fiecare decurie (R 1 55) poate avea genius
propriu, căruia i se consacră un cult.
Strucmra pe decurii subliniază caracterul paramilitar al colegiului.
Corpor&ţia f&brilor ulpieni a avut cel puţin 15 decurii 161 , desigur de mărime
inegală şi imposibil de precizat 162 • Un vexillarius (R 1 54) ilustrează tot această
trăsătură a corporaţiei. Dar cel mai bine o pun în lumină praefecti collegii,
recrutaţi din în,alta aristocraţie locală (R 1 1 7, 128, 1 3 2, 1 90 ?) 163 •
Colt;:giul dispune de anumite proprietăţi; începând cu anii lui Elagabal,
el are un qedes pfopriu în for (ca şi augustalii), ridicat printr-un gest evergetic (R
58) şi în:frumusetat ulterior prin acte similare (R 56, 64). El organizează ospeţe
comune ale membrilor săi, unde cei mai merituoşi primesc sportulae (R 1 1 6).

1 59 Cf. Waltzing, 1, p. 383-425; Ausbiittel, p. 17, 47-48, 52, 98.

160

R 56 (augustal, everget), 64 (notabil, everget), 1 75 (plebeu).
R 64. Numănd XV este cel mai mare atestat până acum.
162
Au�b\ittel, P· 35.
163
Unul esţe pra�fectus et patronus (R 1 17). Inscripţia R 1 90 este deteriorată, întregirea
rămâne nesigură; optăm pentru p[raef(ectus)] dată fiind condiţia socială de excepţie a
titul�l\.1\, Sextus Yllkriw� fronto (cf. supra, capitolul Ill , B 2.9.e. - m. 1 06).
161
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D�, mai ;�le�, �olegi\l:l poate ridica monumente fimerare pentru membrii decedaţi
(R 204, 206, 207, 230, 23 1 , 233). Un spătar qe bancă din amfiteatru poartă
lţterele fABR (R 73); piesa nu pare a se raporta la fabri decât indirect - pe
podium nu putl;':eţll: avea loc decât membri de vază ai aristocraţiei municipale.
ţ:ventual se marcau aşa locurile pentru praefecti ai lui collegiumfabrum 1633•
Este absplut sigur acum că acest collegium avea membri şi în pagi
colonie�; după înfiinţarea lui Municipium Aurelium Apulense, o vrt:?me ya
funcţion� un colţgiu comun }lentrufabri din colonie şi din noul municipiu (R
3 05) 164•

85.b.2. Compoziţia
Aşa cu,m aiŢl văzut, membrii lui collegium fabrum provin din diferite
categorii sociale. Dar ei nu sunt egali, ci ocupă poziţii diferite, într-o structură
ierarhizată.
Siwplii membri cunoscuţi sunt în număr de 1 2 (cf. tabelul XLV, nr.6, 8,
9, 1 2-20). Dintre aceştia, doi par a fi peregrini 165 şi alţi doi sunt cu maximă
probabilitate liberţi 1 66 • Dar unii pot fi bogaţi, în ciuda condiţiei lor u,mile 167 • Nu
cun,o�ştem nici un �clav membru al ((olegiului. Singurul vexillarius atestat (R
1 54) par-e a ti un cetăţl;':an de primă generaţie, de ob�şie orientală 1 68 • Decuriones

co(legii �par şi ei în inscripţii; dintre cei ş&se cu,noscuţi, unul aparţine
augustalilor 169 • Ceilalţi cinci provin dintre humiliores 1 70 - doi dintre ei sunt sigur
1 63" c : Opreapu, A�taMN 24-25, 1 987- 1 988, p. 23 1 -232.
1 64 Formu,la <?Ste patronus collegiifabrum, coloniae et m�nicipii suprascripti. Grafia arată că
e�te vorb� cu certitudine despre un singur colegiu. 1. Piso, M. Blăjan, Apulum 27-30, 1 9901 993, l>· 23}-238.
1�5
M. .1;3.3,Ş.�Wi 1\q\lila, (R 148) şi Gaiqs Gl\\lWU� (R 148, 1 60). Fonna nqmelor trădează acea,stă
ori�itle. Cum cel de-al doilea este cu sigur3.I1ţă un S:urus negotiator (R 1 60), n-ar fi exclus ca
şi celălalt să a,paJţină, aceleiaşi ca,tego,rii.
1 �6- .
P Fla,ccinius Felix (R 1 7 9) şi M. Aurelius Fortunatus (R 1 1 6) au cognomina tipice pentru
oameni de această co.ţ�,diţie.
167 .pe
pildă" amii;ltitul negotiator G3;ius Gaianus şi tovarăşul său M. Bassu�Aquila (cf. supra,
1,10,� 165). M. Ulpius Saturinnus (R 1 55 - m. 1 7 din tabe\) ridică un monument genio decuriae.
1 61!. Po� Wl cognolJl.en. tipic oriental, dal' indică şi filia,ţi!ţ tot cu aju,ţorul �u,i cognom.en
ţ�ţ�� (Affu;in.ifilii!S), iw. d�dicaţia, este a<4'esată unei divinităţi siriene {IDR 11112, p. 164).
1 W C. S_p,ţ,9\u,� Va,\el,ia,Q�s (t!}ţ>,elul XLIV, m. 14).
17Q• Ţ<\b,iţ\l:\ XLV, �. 1 , 3, 4, 7, i l .
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liberţi (R 1 72, 1 79) 171 • Singurul magister păstrat de izvoare este libert sau des
cendent de liberţi şi se încadrează tot printre decurioni 172 •
Altfel se prezintă lucrurile cu condiţia de patron. Există mai întâi
patronatele de decurii; ele pot fi deţinute atât de membri de condiţie obişnuită (R
17 5) 173, cât şi de augustali (R 56) 174 sau chiar de membri ai aristocraţiei municipale
(R 64) 175• Există probabil o deplină libertate a decuriei în desemnarea patronilor,
din interiorul sau din afara colegiului. Remarcăm faptul că aceste patronate
mărunte erau destul de preţuite, odată ce şi membri ai lui ordo decurionum le
acceptau.
Este vorba apoi de patronatul asupra colegiului în ansamblu. Cunoaştem
opt asemenea patroni diferiţi. Unul singur (R 1 1 5) este augustal 176 , iar alţi doi (R
58, 204) par a fi de condiţie socială obişnuită177; ceilalţi cinci aparţin aristocraţiei
municipale 178 , doi sunt chiar cavaleri (R 1 1 4, 1 1 8) 179 • Pe aceştia cinci din urmă
nu-i putem socoti membri ai colegiului, ci numai "membri de onoare". Trebuie
subliniată libertatea de a-şi desemna patronul din orice grup social, precum şi
faptul că poziţia şi averea nu contau singure. Desigur că esenţiale erau aportul
individului desemnat patron la bunul mers al colegiului, personalitatea şi influenţa
lui - or aceşti factori ţineau nu doar de avere şi stare socială. Există şi patroni din
rândul plebei 1 80 ori sigur lipsiţi de o avere considerabilă 1 8 1 •

1 7 1 P. Flaccinius Felix (cf. supra, nota 1 66) şi T. Varenius Gallicanus (Ardevan 1 993, p. 232 0).
3
1 72 Ibidem.
1 73 Întregire nesigură, dar foarte probabilă.
1 74 Titularul este patron şi everget al decuriei 1; evident, nu poate fi vorba decât de o decurie
a lui collegiumfabrum (R. Ardevan, Sargetia 13, 1 977, p. 538 18).
1 75 Personajul, decurion al coloniei, ridică chiar un portic ob honorem patronatus decuriae XV.
1 76 Dar este vorba de o carieră de excepţie; acest augustal ajunge chiar ornatus ornamentis
decurionalibus şi i se înalţă o statuie în for (cf. supra, capitolul III, C2)
1 77 M. Urbius Valerianus (R 5 8) nu consemnează nici o funcţie publică, nici calitatea de
decurio (vezi R. Ardevan, op.cit., p. 537-538); tot aşa şi L. Flavius Valens (R 204).
178 R 58, 1 1 4, 1 1 7, 1 1 8, 305. De remarcat la R 1 1 7 dubla calitate de praefectus et patronus,
ceea ce subliniază deosebirea dintre aceste două demnităţi.
1 79 R 1 1 7 şi 1 18. Cf Ardevan 1 993, p. 229-232.
18° Cf. supra, nota 1 77.
181 Lui L. Flavius Valens (R 204; m. l 1 din tabelul XLV) însuşi colegiul îi pune piatra de
mormânt.
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Statutul prefecţilor colegiului pare superior celui de patron. Cei patru

cunoscuţi 1 8 2 aparţin aristocraţiei municipale şi toţi au deţinut şi magistratura lo
cală supremă; dar, interesant, nici unul nu e membru al ordinului ecvestru 1 83•

Probabil că acest amănunt indică şi consideraţia de care se bucură această funcţie

în ochii notabililor: ea era importantă şi preţuită, se desemnau pentru ea persoane

de cea mai mare competenţă administrativă, dar nu chiar din eşalonul cel mai de
4
sus al societăţii locale 1 8 • Numărul mic de praefecti collegii fabrnm şi dispunerea
lor cronologică 1 85 par să indice existenţa unui singur asemenea funcţionar la un
anumit moment dat; deci, o funcţie de comandă, sine collega. Evident, prefecţii
nu sunt membri ai colegiului, ci funcţionari ai administraţiei municipale impuşi
de sus acestor corporaţii; dacă patronii sunt aleşi de membrii şi magistraţii
colegiului, putând fi de orice condiţie socială, statutul prefecţilor este mereu
acelaşi şi fixat de autoritatea care-i desemnează.
Mai trebuie observat că unii

collegiati poartă nume mai rare, întâlnite şi

printre membrii aristocraţiei municipale ulpiene; aceste cazuri privesc fie pe unii
7
augustales 1 86, fie persoane de condiţie inferioară 1 8 şi ilustrează relaţii de clientelă
faţă de notabili 1 88•

Cognomina neromane apar numai printre membrii de rând ai colegiului,

şi în mică măsură 1 89•
IR2

R

1 1 7, 1 28, 1 32, 1 90.
Ibidem.
IR4 Deşi cavaleri de seamă apar ca patroni ai colegiului (cf. supra, nota 179).
1R5
Nu par să fi exercitat prefectura în perioade apropiate. Dar, dacă M. Opellius Adiutor (m.l
din tabelul XLIV) poate fi plasat pe la mijlocul secolului II, Sextus Valerius Fronto (m. 1 5) nu
se poate data, iar alţii doi (m. 7 şi 8) sunt din anii lui Severus Alexander. Dispunerea cronologică
a surselor este normală: în prima treime a secolului III (de când poate data şi m.l5) apar mai
multe inscripţii despre viaţa municipală, aşa că mai multe piese din această perioadă pot
ajunge până în zilele noastre. Tot cam aşa arată şi dispunerea cronologică generală a izvoarelor
epigrafice din Dacia romană.
186
Aşa sunt cei doi Ti. Claudii, Ianuarius şi Verus (m. 1 1 - 1 2 din tabelul XLIV) şi C. Spedius
Valerianus (tabelul XLIV, nr. 1 4).
187
T. Varenius Gallicanus (tabelul XLV, m. 3) sau Q. Ianuarii - Agathangelus, Candida şi
Zosimus (tabelul XLV, m. 1 3 - 1 5).
188
Cf. supra, capitolul III, nota 247.
189
N u putem cita decât orientalul Marinus (m. 5), palmyreanul Zora ( m . 7) şi trei cognomina
greceşti -Agathangelus (m. 1 3), Zosimus (m. 1 5) şi Philinus (m. 1 8). Făcând abstracţie de uzul
general de cognomina greceşti în societatea romană, toate acestea ar reprezenta doar 23,80 %.
IRJ
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B5. b.3. Evoluţia
Nu putem urmări cu adevărat evoluţia colegiului. Inscripţiile membrilor
său obişnuiţi sunt, în mare majoritate, imposibil de datat precis (vezi tabelul
XLV); mai multe precizări se pot face pe marginea inscripţiilor diferiţilor notabili
implicaţi în viaţa corporaţiei.
Este sigur că acest colegiu apare relativ timpuriu; el există deja pe la
mijlocul veacului II p. Ch. 190• Observăm, şi aici, că nici o inscripţie nu poate fi
sigur datată după domnia lui SeverusAlexander.
Puţinele inscripţii încadrabile cronologic (cât de cât) ale membrilor
obişnuiţi ai colegiului se plasează în secolul III. S-ar putea ca acest detaliu să
indice o sporire a bunăstării şi importanţei membrilor de rând în vremea Severilor

19 1

-

şi implicit a colegiului în societatea ulpiană. Lucrul ar fi probabil. Dar, îh

orice caz, prosperitatea păturii mijlocii a societăţii se edifica în timp, şi ea pare

să fi atins apogeul chiar în prima treime a secolului III 192•

B5.b. 4. Interpretarea datelor
Collegium fabrum deţine la Sannizegetusa o poziţie de excepţie. Chiar
singularitatea ei pune pe gânduri. Este clar că această corporaţie nu poate să-i

cuprindă şi să-i reprezinte numai pe fabri ori pe cei implicaţi în preocupările lor

specifice 193• Credem că de fapt este vorba de o organizaţie mai largă, care i-a
cuprins pe meşterii calificaţi din oraş şi anumite pături superioare ale categoriei
de humiliores 194 • Asociaţia şi-a aflat apoi relaţii în toate păturile societăţii locale
(îndeosebi printre notabili) şi a devenit un factor instituţional de care se preocupau
autorităţile coloniei.

190 Vezi R 1 32, 133 (m. 1 din tabelul XLIV).
191 Despre anumite schimbări în societate pe vremea Severilor vezi: Alfoldy 1984, p. 133,
140, 142, 1 44- 145, 15 1; Jacques-Scheid, p. 279-287.
192 Alfoldy 1984, p. 133; Piso 1991, p. 329.
193 R. Ardevan, ActaMN 1 5, 1978, p. 167.
194 Ibidem; idem, ActaMN 16, 1979, p. 87-88.
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Ca şi alte collegia similare, fabri de la Sarmizegetusa reprezintă întrucâtva
o "elită" a păturilor sociale neprivilegiate. Starea materială a numeroşi membri,
ca şi posibilităţile materiale ale colegiului 195 confirmă acest fapt.
Poziţia singulară, rară rival, a unui colegiu de acest fel la Sarmizegetusa
constituie o notă de specific local şi pune în lumină o societate de tip roman, dar
mai puţin diversificată profesional şi mai puţin dinamică decât în alte oraşe
provinciale din Europa. Aşa cum vom vedea, structura corporativă ulpiană se
deosebeşte simţitor de cea existentă laApulum.

B6. Apulum 1
Şi oraşul roman din Partoş oferă numeroase date despre colegii, mai
multe decât oricare alt oraş, cu excepţia Sarmizegetusei. Şi aici, dar mai puţin ca
la Ulpia Traiana, collegium fabrum ocupă o poziţie de excepţie.

B6. a. Collegiumfabrum
Există

1 2 inscripţii care se referă la corporaţia fabrilor din oraş 196• Datele

disponibile au fost adunate în tabelul XLVII.
La început, când abia apăruse

Municipium A urelium Apulense, exista
un colegiu comun al fabrilor din Sarmizegetusa şi din noul oraş (R 305) 19 7• Prin
195 Vezi R 56, 58, 116, 152, 155, 163, 232 (situaţie materială deosebit de bună), respectiv R
204, 206, 207, 230, 231, 233 (posibilităţile materiale ale corporaţiei).
196 Povenienţa inscripţiei R 366 (vezi tabelul XLVII, m. 6) nu se cunoaşte. Nici datarea ei nu se
poate preciza (collegiumfabrum al municipiului sau al coloniei ?). O atribuim ipotetic oraşului
Apulum 1, pentru că patronul pomenit este un Publius Aelius, iar în oraşul roman din Partoş se
cunosc numeroşi aristocraţi cu acest nume (cf. supra, capitolul III, B2.1O.b.). El ar putea fi vreun
client al unei asemenea familii de notabili. Din acelaşi motiv, propunem datarea inscripţiei în
primii ani ai secolului III, deci în mare contemporană cu aceşti Publii Aelii. Cât despre R 511a,
deşi nu se specifică titlul oraşului, credem că se referă tot la Colonia Apulensis tocmai fiindcă
se aminteşte împreună cu Colonia Oescensis. T itlul depatronus collegiorum, purtat de aristocratul
ulpian T. Varenius Pudens (R 114), indică - după părerea noastră - legături cu colegiile de la
Apulum, şi anume cu cele din Colonia Apulensis (cf. supra, capitolul III, notele 227, 406); dar

nimic nu precizează că ar fi vorba de collegium fabrum.
197 Cf. supra, nota 164.

303

https://biblioteca-digitala.ro

urmare, este sigur că un collegium fabrum apulens apare prin desprinderea
unui grup din mai v echiul colegiu similar de la Ulpia Traiana. Nu ştim când a
avut loc acest fenomen, dar este probabil ca el să se fi produs abia după ce
oraşul de pe Mureş d evine Colonia Aurelia 1 98 •
Deci, colegiul are o existenţă de sine stătătoare doar în perioada colo
nială. Sursele epigrafice disponibile care pot fi datate se plasează toate în secolul
III, mai precis în prima lui parte.
Despre organizarea corporaţiei ştim foarte puţin, dar o putem presupune
asemănătoare cu modelul general din lumea romană. Existaudecuriones şi chiar
principales ai colegiului (R 366) 199, precum şi magistri (R 3 1 8). Organizarea
internă se făcea pe decurii (au existat cel puţin 1 1 ) 2 00• Desigur, colegiul avea
propri etăţi şi slăvea pe ungenius propriu (R 3 1 8). E l era benefici arul unor gesturi
de evergetism ale membrilor săi de marcă (R 279, 284, 305, 3 1 8). Nu se cunosc
la Apulum 1 praefecti collegii, dar rolul corporaţiei în combaterea incendiilor
rezultă cu claritate din izvoarele literare şi analogiile disponibile20 1 •
Cele mai multe date (8 inscripţii) s e referă lapatroni ai colegiului 202 • Li
se alătură - caz singular în Dacia - şi o femeie dintr-o famili e de cavaleri, mater
collegii (R 297).
Urmărirea compoziţiei colegiului, aşa cum este ea reflectată de izvoarele
epigrafice, duce la concluzii interesante.
Aşa cum am văzut mai sus, cel mai bine sunt documentaţi patronii (pe
Fabia Lucilla, mater collegii, o asimilăm condiţiei acestora). Dintre cei nouă
cunoscuţi, şase sunt membri ai clasei notabililor 203 şi patru dintre ei aparţin chiar

In
Se pune problema dacă nu cumva chiar acest lucru constituia una din deosebirile dintre un
municipium (care putea avea colegiu comun cu un alt oraş) şi colonia (oraş dotat numai cu
colegii proprii). Cf. supra, nota 164.
199 Tratare necorespunzătoare a problemei la Al. Popa, Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 1975, p.
68. Este vorba de funcţionari mărunţi ai asociaţiei, inferiori decurionilor (E. Komemann, RE
IV, 1 (1900) 419-420, 424-425).
200 R 321. Inscripţia provine din Partoş, aşa că dubiile referitoare la atribuirea ei (1. 1. Russu,
SCIV 14, 1963, 2, p. 447; R. Ardevan, ActaMN 15, 1978, p. 1671, 1715) nu sunt justificate.
201 Waltzing, II, p. 128-130, 198; E. Komemann, RE IV, 1 (1900), 394-395;Ausbiittel, p. 71-73.
202 Numerele 1, 3, 4, 6-9, 11 din tabelul XLVII (R 279, 284, 299, 301, 305, 313, 366, 511a).
203 Numerele 1, 3, 4, 5, 9, 11 din tabelul XLV II.
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ordinului ecvestru204• Aceşti cavaleri adeseori cumulează demnităţi în mai multe
aşezări sau colegii 205• Dar nu toţi patronii provin din rândurile lui ordo decurionum;
trei deţinători ai acestei demnităţi nu aparţin în nici un caz elitei municipale 206 .
Trebuie observat că aceştia din urmă sunt toţi cetăţeni de dată recentă, purtători de
gentilicii imperiale din secolele II-III. Unul dintre ei are cognomen grecesc, ceea
ce ar putea sugera eventual o condiţie libertină (R 284) 207• Î nclinăm să credem că
acestepersoane sunt parveni� bogaţi, dar carenu pot intra în rândul elitei municipale
din motive sociale. Nu sunt nici măcar augustali, aşa că patronatul asupra colegiului
trebui e s 6e datoreze nu doar averii lor (care nu va fi fost exagerat de mare), ci şi
relaţiilor în cadrul corporaţiei şi importanţei lor personale.
Unul din aceşti patroni de condiţie modestă, P. Aelius Valerius (R 366),
este şi decurio al colegiului. Mai cunoaştem şi un singur magister (R 31 8);
acesta este augustal al coloniei şi everget. Presupunem în cazul lui o stare mate
rială mai bună decât a celor trei patroni care nu sunt nici măcar augustales.
Cât despre membrii obişnuiţi ai colegiului, aceştia sunt practic absen ţi
din izvoare. Un singur as emeneafaber apare pe o inscrip ţi e208 , Tiberius Iulius
Bubalus (R 32 1 ) 209•
204 Aceştia sunt cunoscuţii P. Aelius Strenuus (R 299), Fabia Lucilla (R 297), T. Flavius
Valentinus (R 511a) şi C. Nummius Certus (R 301) - numerele 4, 5, 9 şi 11 din tabel.
205 Fabia Lucilla este mater atât pentru fabri cât şi pentru centonarii; C. Nummius Certus
deţine patronatul asupra colegiilor fabrum şi, dendrophorum; T. Flavius Valentinus este
patronul fabrilor din Apulum 1 şi din Oescus. In sfârşit, P. Aelius Strenuus cumulează atât
patronatul asupra a trei colegii apulense (fabri, centonarii şi nautae), cât şi honores în
administraţia a trei oraşe (Sarmizegetusa,Apulum 1, Drobeta), plus sacerdoţiul provincial.
206 P. Aelius Valerius (nr. 6 din tabel) este patronus şi decurio al colegiului, dar nu face parte
din ordo decurionum coloniae. Alţi doi patroni, L. Septimius Nigrinus (nr. 7) şi M. Aurelius
Chrestus (nr. 8) nu indică nici ei apartenenţa la aristocraţie.
207 Criteriu adesea invocat, dar de fapt foarte nesigur (discuţie recentă la Piso 1991, p. 323-324).
208 Numărul 1O din tabel; autorul dedicaţiei menţionează doar calitatea de membru al decuriei
a Xl-a a colegiului.
209 S-a susţinut originea autohtonă, dacică, a acestuia (V. Christescu, Viaţa economică a Daciei
romane, Piteşti, 1929, p. 92). Nu putem fi de acord cu această opinie. Cuvântul bubalus există, ca
substantiv comun, atât în limba greacă cât şi în cea latină, cu sensul de "antilopă" ori de "bivol" (E.
Benoist, H. Goelzer, Nouveau dictionnaire latin-frarwais3, Paris, 1922, p. 189; L. Robert, Norns
indigenes dans l 'Asie Mineure greco-rornaine, 1, Paris,1963, p. 25-28). Numele propriu derivat din
el este întâlnit în limba greacă (W. Pape, G.E. Benseler,Worterbuch der griechischen Eigennamen3,
Braunschweig,1863-1870,p. 221; L. Robert,op.cit.,p. 22). Dar el apare şi în texte latine, chiar pentru
persoane cu gentilicii vechi romane (H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein
Namenbuch, Berlin - New York, 1982, p. 1045). Odată ce substantivul com,un există, nu vedem de ce
numele propriu corespunzător trebuie socotit grecesc; el poate fi şi latin. In nici un caz nu-l putem
considera dacic (la 1. 1. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1967 acesta nici nu figurează- pe
bună dreptate). Aşa că personajul apulens discutat acum poartă un nume roman corect, fără nici un
element alogen.
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Putem afirma că, pentru cercetarea de astăzi, colegiul în sine rămâne
foarte slab cunoscut. Singură pătura notabili lor deveni ţi patroni ai corporaţiei
este oglindită mai pe larg în izvoare. Prezenţa acestor "membri de onoare " din
rândurile aristocraţiei municipale este factorul care dă impresia - înşelătoare - de
atestare mai abundentă. Desigur, numărul mare de protectori din pătura de sus a
societăţii spune ceva despre mărimea şi importanţa colegiului şi deosebeşte net
situaţia fabri lor din acest oraş de cea constatată la Drobeta sau Potaissa. Însă şi
diferenţa faţă de Sarmizegetusa nu este mai puţin marcată.
....-:
B6.b. Alte corporaţii

Tablou l asociaţi i lor este mai bogat ş i mai ec hi librat decât la
Sarmizegetusa. Alături de fabri, aici şi numai aici în toată Dacia mai apar alte
colegii profesionale importante, cunoscute în alte provincii.
Am văzut mai sus că putem să-i localizăm laApulum I pe utriclarii210•
O inscrip ţie în limba greacă menţionează un grup de pristae (R 348), în care
putem desluşi nişte muncitori lemnari 21 1 ; dar este problematic dacă ei au format
sau nu un colegiu 2 1 2 •
Dispunem însă de patru atestări pentru centonarii213• Una dovedeşte o
ac ţiune comună a asociaţiei - ridicarea unui local propriu (schola)21\ celelalte
trei provin de la aristocraţi de seamă, patroni ai colegiului2 1 5• În aceste consemnări,
centonarii apar odată alături defabri216, iar altă dată împreună cufabri şi nautae
2 1 7 • Dar nu pentru că între aceste colegii ar fi existat o relaţie specială - ceea ce
oricum este verosimil, odată ce-şi asumai împreună serviciul de pază contra
incendiilor 218 - ci numai pentru că au patroni comuni. Aşa că nu ştim aproape
2 1° Cf. supra, paragraful B3.i.
2 1 1 I. 1. Russu, StComSibiu 12, 1965, p. 59, nr. 15.
2 1 2 Simpla atestare a unor meseriaşi nu garantează existenţa unei asociaţii (Ausbiittel, p. 2021). În cazul de faţă, înclinăm să vedem în aceşti pristae o corporaţie pentru că ridică
împreună monumentul închinat Atenei.
21 3 Numerele 3-6 din tabelul XLVIII (R 283, 297-299).
2 14 R 283 (nr. 3 din tabel).
2 1 5 Toţi sunt şi membri ai ordinului ecvestru (P. Aelius Genialis - nr. 4 - nu este consemnat aşa
pe inscripţia citată acum, dar îi cunoaştem acest rang din R 332).
2 16 R 297.
2 1 7 R 299.
21 8 Cf. supra, notele 57, 59, 6 1 .
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nimic despre centonarii; putem doar fi siguri de existenţa acestui colegiu în
prima treime a secolului III 21 9 •
Tot aşa stau lucrurile şi cu nautae, amintiţi doar în conţexml menţionat
mai sus 220 • Două monumente sculpturale dinApulum, ce reprezintă unul pe un
genius nautarum, altul o zeitate fluvială (probabil pe însuşirâul-zeu Maris), ar
putea fi pus e în legătură cu existenţa ac estui colegiu 221 •
Dendrophori nu constituie, cum am văzut, o asoci aţie cu profil
profesional222• Şi ei apar laApulum I, dar tot cu o singură atestare, daţonţHi ş i ea
unui aristocrat membru al ordinului ecvestru, patron al lo r şi al fabrilor din
localitate (R 3 0 1 ).
Î n sf'arşit, mai întâlnim în oraş un collegium Ponţobithynorum, prezent
în ultimii ani ai s ecolului II (R 287). Este, evident, o eţsociaţie (l loc l-\iţorilo:r
o riginari din provincia microasiatică Bithynia.,.Pontus şi beneficiari ai stfl,t uWlvi
juridic de peregrini din această provincie 223• Nu o cuno&şteţn decâţ printr-()
inscripţie pusă pentru un act evergetic a unui patron (ll \.'li - aug\l&t(lhJl M. lu�i u�
Quirinus. Nu e deloc sigur că el însuşi ar fi fost de origine bithyni(ln� ori pontic�;
numele lui este roman corect, iar patronul unei colect ivităţi nu era pe(lpăr at un
membru al acesteia.
*

Colegiile semnalate la Apulum I, inclusiv �el al fabrilqr, vor fi fost fi\.'l9are
în parte m(li mic ş i mai sărac decât collegium fabrum de lll S (lr mizegetţtseţ calitatea şi cantitatea izvoarelor dovedeşte acest lucru. Î ns ă oraşul în apseţmblu
pare un organism mai bine înzestrat pentru o economie de schimb activă, m;1i
dinamic şi mai echilibrat. Toate rezultatele altor cercetări par să confirme această
impresie 224 •

219 Cam aşa pqtem o11ta inscripţiile care îi consemnează.
22° Cf. supra, nota 217.
221 E. Zetleanu, Apu/um 3, 1948, p. 173-174, 11f.4; I. Berci4, C. L. J3ăl4ţă,Apulum 12, 1974, p.
583-586.
222 Cf. supra, notele 58, 60.
223 Vezi cives Bithyni din R 397 şi 398 (cf. supra, nota 79).
224 Piso 1991, p. 323-325. Cf. supra, capitolul III, B2.10.b.
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B 7. Apulum II

Cum era de aşteptat, această localitate prezintă un tablou mai sărac al
vieţii corporative, în comparaţi e cu Apulum 1. Totuşi, faţă de puţinele date d e
acest fel din majoritatea aşezărilor daco-romane (cu exc epţia remarcabilă de la
Alburnus Maior), oraşul se plasează printre cel e de frunte. Datel e cunoscute
figurează în tabelul XLIX.
De fapt, se cunosc doar două asociaţii la Apulum II,fabri şi prosmoni.
Un al treilea colegiu, al cărui nume nu-l cunoaştem, ar putea fi eventual presupus
datorită unei inscripţii a unui magister (R 330) 225•
Collegium fabrum din municipiul septimian de la Apulum apare pe la
înc eputul secolului III p. Ch. 226• Ca şi corporaţia similară din oraşul omonim
v ecin, el rămâne practic necunoscut. C el e trei inscripţii ajunse până la noi
menţionează doar un augustal decurion al colegiului (R 327) şi doi patroni
ambii din rânduril e aristocraţi ei municipale; dar unul este un notabil local (R
328), în timp c e altul este decurio la Sarmizegetusa (R 322).
A sociaţia de prosmoni apare pe o singură inscripţie (R 285). Ea
consemnează un act de evergetism în favoarea corporaţi ei : cei doi quaestores
ridică unfamiliaricum. Prezenţa a doi questori atestă o organizare în formă de
colegiu, iar termenul familiaricum trebuie să acopere noţiunea de local propriu
al colectivităţii (adică aedes sau schola). Dar forma folosită acum pentru a-l
desemna duce cu gândul la o asociaţie de specific religios, poate chiar iniţiatic,
odată ce m embrii ei se vor fi numit fratres 227• Nu credem că poate fi vorba în
acest caz de vreofamilia în sensul de "sclavi şi liberţi ai aceluiaşi stăpân" 228 ;
nimic nu susţine exi stenţa unor asem enea mari gospodării (şi asociaţii
225 Dedicantul precizează doar calitatea de magister. Cea mai verosimilă interpretare ar fi cea
de magister al unui colegiu (opinia aparţine dr. 1. Piso; îi mulţumim şi cu această ocazie).
22 6 Data întemeierii trebuie să fie apropiată de anul 205 p. Ch., când este pomenit C. Sentius
Anicetus, primus patronus al colegiului (R 322). Remarcăm că un alt patron, C. lulius
Valentinus (R 328), a fost quattuorvir primus municipii, deci va fi funcţionat ca atare pe la
1 97 p. Ch. (cf. supra, capitolul 1, E3.5 .). Acesta trebuie să fi devenit patron al colegiului
cândva după C. Sentius Anicetus, dar la o dată nu mult ulterioară.
227 Discuţie puţin concludentă la D. Tudor, Latomus 23, 1 964, 2, p. 293 şi OTS, p. 1 54- 1 55.
Singurul element - slab - de datare îl reprezintă lipsa de praenomina.
228 Waltzing, 1, p. 252, 263-264, 2646, 36\; Ausbiittel, p. 30-3 1 .
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corespunzătoare) în Dacia 22 9, iar cei doi quaestores poartă nomina diferite. Ei
par a fi urmaşii unor cetăţeni de dată recentă 2 30 şi ne punem întrebarea dacă nu
cumva sunt de condiţie libertină2 31 •

C. Concluzii

Se ştie că, în s�cietatea romană, numai anumite categorii şi pături
formează collegia sesizabile în izvoarele epigrafice; colegii "profesionale" nu
se întâlnesc la numeroase meserii foarte răspândite 2 32• Prin urmare, structura
corporativă nu reflectă decât parţial şi incorect structura profesională, în schimb
evidenţiază totdeauna un anumit nivel de urbanizare şi civilizaţie romană 2 33•
Tabelul XLlll încearcă să ofere o privire de ansamblu asupra colegiilor
şi asociaţiilor din provincia carpatică. Dar viziunea este categoric deformată,
fi indcă tabelul oferă semnalări de corporaţii pe localităţi, dar nu permite nici o
sincronie a lor, nici o apreciere a ordinelor de mărime relativă (numărul şi calitatea
izvoarelor, sfera de cuprindere etc.).
Cercetarea noastră îngăduie câteva concluzii generale la scara provinciei.
Aspectele cunoscute despre collegia din Dacia romană încadrează această
provincie în familia mai largă a provinciilor vest-central-europene (Gallia,
Germania Superior, Italia de nord şi Dalmatia)234 - caracterizată prin preponderenţa
atestărilor colegiilor profesionale. Într-adevăr, dacă luăm în considerare nu doar
numărul asociaţiilor semnalate, ci şi numărul inscripţiilor despre fiecare, acest
adevăr devine evident. De altfel, numeroase elemente susţin influenţa puternică
a Italiei de nord şi a spaţiului celtic romanizat asupra provinciei Dacia 2 35•

229 Macrea, p. 271-272, 275, 277-278; Piso 1 9 9 1 , p. 325.
230 Poartă nomina Aurelius, respectiv Ulpius.
23 1 Numele nu indică acest lucru cu necesitate; ne gândim însă la posibila structură a corporaţiei
( cf. supra, nota 227).
232 Vezi lista celor cunoscute la: Waltzing, I, p. 57- 6 1 şi II, p. 1 45-160; E . Kornemann, RE IV
1 (1900), 3 9 1 -399. Numeroase profesiuni nu apar printre ele.
233 Ausbiittel, p. 32.
234 Ausbiittel, p. 33.
235 Cf. supra, nota 1 22.
,
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Volumul şi calitate a izvoarelor păstrate pune în lumină nivelul de
urbanizare şi rom anîzare. Pe pri mul l oc la nu mărul de inscripţii se situează, evi
dent, Sarmizegetusa; ea este beneficiara unei dezvoltări mai lungi şi mai
echilibrate, ceea ce a dus in prima parte a secolului III la existenţa unor pături
mij locii stabi le şi relativ prospere. Urmează Apulum 1, apoi oraşele precum
Apulum n, P otaissa şi Drobeta. Credem că acest nivel este indicat îndeosebi de
prezenţa ut'l'o r colegii profesionale. Cel elalte apar pe cu totul alte considerente şi
- aşa cum am văiut - pot prolife'ni şi în aşezări modeslot.
Lipsa atestărHor de collegia profesionale (şi s lăbiciunea celorlalte) în o
serie de aşezări -urbane nu poate fi chiar întâmplătoare. Pentru Romula, ea exprimă
o dezvoltare mai leti.tă şi o prectrmpănire a economiei agrare; probabil că acelaşi
lucru se poate spune şi despre Napoca 236• Î n asemenea cazuri ne putem gândi,
cu mai multă sau mai puţină îndreptăţire, la societăţi stabile, cu moravuri
cons ervatoare şi dominate de o aristocraţie funciară 237 • Dar o asemenea explicaţie
nu mai este valabilă laAmpel um23 8 ; aici e vorba probabil de un nivel rnai redus
de dezvo'lt are generală 239• Însă colegii nu apar deloc nici la Porolissum, mare
centru comercial şi chi ar meşteşugăresc; explicaţia ar putea consta în faptul că o
serie de meşteşuguri în care oraşul excelează nu au cunoscut niciodată colegii
proprii 240 , precum şi în influenţa atelierelor militare 24 1 • Ceva asemănător am
pute a pre's upune şi pentru Tibiscum 242 •
Oricum, este cerl că existe·n ţa unor colegii - chi ar profesionale - nu
oglindeşte direct şi fi del un nivel economic, nici un anumit tip de relaţii sociale.
Fiecare caz trebuie examinat critic, separat. Probabil că singura concluzie de

23 6 Ambele oraşe au relativ numeroase villae rusticae în jur (cf. supra, capitolul I, notele 382
şi 474). b'e asemenea, atestările epigrafice ale păturilor sociale mijlocii (augustales ori
coilegii1) siliit slabe sau lipsesc complet Idee subliniată şi mai mult de absenţa ştampilelor
tegtiiâre private la Napoca şi prezenţa sigură a Unei căramidării a oraşului (R 469, 47 1 ; cf. 1.
Mitrofan, AetaMN 2, 1 965, p. 212).
237 Pentru comparaţie, vezi Alfoldy 1 986, p. 267-270.
23'8 Oraşul are Un pronUnţat specific neagrar, iar proprietatea funciară nu putea să fi jucat în
acest caz un ·rol iiripottant (c'f. supra, capitolul I, C8.).

239 Ibidem, B8. şi C8.
240 D'e exemplu, producţia ceramică (Gudea 1986, p. 7 1 -76).
24 1 GUdea 1 986, p. 7 9-81 .
242D. :Ben�a, :PolEdil, p. 1 73-175.
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relativă valabilitate generală este că asociaţiile (îndeosebi cele profesionale)
proliferează în aşezăril e civile cu dezvoltare lungă şi prosperitate stabilă, dar şi
racordate mai bine la o economi e de schimb într-un cadru mai larg decât cel
local ori provinciaL Prezenţa lor mai marcantă documentează doar un nivel mai
înalt de evoluţie a vieţii urbane de tip roman. Şi asta pentru că ac este collegia
sunt - aşa cum s-a arătat de mult - în primul rând "structuri de sociabilitate".
Cât despre asociaţiile etno-religioase, ele se dezvoltă oriunde, ca o formă de
sociabilitate şi conştiinţă de grup. Cazul excepţional de la Alblll1u1 s Maior trebuie că
se datorează atât caracterului foarte eterogen al populării, cât şi structurii topografic e
a localităţii - locuire montană dispersată. Ne putem pune întrebarea dacă Constitutia
Antoniniana, făcând să dispară deosebirilejuridice esenţiale între locuitorii liberi ai
statului, n-a putut marca sfărşitul şi dispariţia ac estui fel de corporaţii. Într-adevăr,
majoritatea atestărilor de asemenea asociaţii în Dacia pot fi datate în secolul II. Dar
prezenţa unei spira Asianorum la Napoca în anul 235 p. Ch. contrazice această
ipoteză. Deducem că acest fel de corporaţii a putut supravieţui în secolul ill ca o
expresie a conştiinţei şi intereselor de grup, cu zeii tradiţionali ai confreriei şi cu
denumirile tradiţionale, chiar dacă statutuljuridic al membrilor s-a modificat.
*

Chiar aşezări le mai dezvoltate, cu informaţie mai bogată despre collegia,
sunt foarte diferite între ele. Nu doar prin mărimea şi importanţa relativă. Felul
în care se oglindesc în izvoare structuri similare de sociabilitate pune în lumină
deosebiri marcate între societăţile orăş eneşti. Ulpia Traiana Sarmizegetusa
etalează o pătură mijlocie prosperă şi grupată cu precădere într-un marecollegium,
aflat în raporturi privilegiate cu autorităţile. Dimpotrivă, Apulum 1 înfăţişează o
pătură socială mij loci e mai puţin avută şi mai puţin coerentă, împărţită între
diferite collegia clar dominante de notabili; dar soci etatea acestui oraş apare aici
mai deschisă, mai dinamică. Viziunea aceasta este confirmată şi de rezultatel e
altor c ercetări 243• Cât despre Apulum II, comunitate altfel apărută şi altfel
structurată 244, aici se v ede un aspect mai "provincial" al vi eţii corporative, mai
apropiat de ceea ce se cunoaşte în alte oraşe mai puţin importante ale provinciei.

243 Cf. supra, B. 6. b. şi nota 224.
244 Cf. supra, capitolul III, B2. 10. c.
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*

Colegiile şi asociaţiile de orice fel constituie un aspect al vieţii publice în
comunităţile urbane de tip roman. Ele vor împărtăşi soarta şi evoluţia urbanismului
antic. Cercetarea noastră a putut constata că în Dacia ele apar şi proliferează
curând după propăşi rea urbană a aşezărilor şi că maxima lor dezvoltare se plasează
tot în vremea Severi lor. Dar nici o informaţie despre ele nu poate fi sigur datată
după 235 p. Ch. Is toria colegiilor din provincie reflectă aceeaşi dezvoltare ca şi
a vieţii municipale în general şi se încheie ca urmare a aceleiaşi dramatice crize
generale de la mij locul secolu lui III p. Ch. 245•

245

Alfoldy 1 984, p. 1 33-1 36, 143- 147; Piso 1 99 1 , p. 329.
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CAPITOLUL VI
DINCOLO DEORIZONTULMUNICIPAL

Diferitele civitates dintr-o provincie nu trăiesc izolat; între ele apar şi se
dezvoltă tot felul de relaţii, de la contacte întâmplătoare până la forme
instituţionalizate de colaborare. Faptul este bine cunoscut în Orientul elenistic
aflat sub dominaţia Romei 1•
Vom urmări în continuare manifestările de acest fel din provincia Dacia.
Includem în această categorie trei fenomene diferite, care toate ilustrează legături
şi implicaţii ce depăşesc cadrul municipal: prezenţe ale unor notabili în afara
oraşelor lor, patronatul asupra unor oraşe (pentru comoditate îl vom numi "patronat
municipal") şi forul reprezentativ pentru civitates la scara unei provincii
concilium provinciae.
-

A. Prezenţe ocazionale

Aşa cum am văzut mai sus 2 , "decurionatul multiplu" este prezent în
societatea daco-romană, dar el nu constituie o formă de relaţie între diferitele
municipalităţi. Dimpotrivă, este vorba de un fenomen social, c are implică doar
individual pe diferiţi notabili 3•
A.l. Notabili străini în Dacia

Tot aşa putem aprecia şi prezenţa unor notabili din afara Daci ei în oraşele
provinciei. Cunoaştem puţine asemenea cazuri. Două dintre ele (R 396, 504) se
referă la persoane care au deţinut, succesiv, onoruri municipale atât într-un oraş

1 Ne referim la ligile oraşelor din anumite zone sau provincii şi la "koina" constituite de
acestea (pentru reflectarea lor în monetărie, vezi E. Babelon, Les monnaies grecques. Apen;:u
historique, Paris, 1 92 1 , p. 1 32-1 55).
2 Cf. supra, capitolul III, C3.
3 Ibidem.
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din Dacia cât şi undeva într-o altă provincie 4• Altele sunt prezenţe pur ocazionale.
Decurionul M . Opellius Maximus, probabil din Montana (Moesia Inferior) 5 , se
afla desigur în trecere prin Dacia de sud, unde închină un monument lui Her
cules (R 1 O); iar centurionul P. Tenacius Vindex, buleut al oraşului Nicopolis ad
Istrum (R 294, 302), este pomenit laApulum după moarte doar pentru că libertul
său se stabilise acolo 6• Cât despre aristocratul T. Flavius Valentinus din Oescus
(R 5 11a), el se manifestă exclusiv în afara Daciei şi exercită doar patronatul
asupra colegiului fabrilor dinApulum, desigur rară o prezenţă efectivă 7•
Singur C . Kaninius Sabinianus (R 4 7) pare a fi rezi dat, cel puţin temporar,
şi în Dacia 8 ; el trebuie să fie un notabil al coloniei Mursa din Pannonia Inferior9 •
Toate aceste cazuri exprimă doar destine şi opţiuni personale. Prezenţele
acestea nu afectează în nici un fel instituţii le şi funcţionarea diferitelor civitates.

A2. Notabili din Dacia în afara provinciei

Nici situaţi ile acestea nu sunt prea numeroase. Ele au fost adunate în
tabelul LIV.
O privire de ansamblu permite anumite concluzii.
Mai întâi, din cele 1 1 cazuri semnalate, trei (nr. 6-8) constituie de fapt o
singură problemă: este vorba despre o singură inscripţie (R 5 1 1 ), care pomeneşte
pe trei decuriones din Colonia Napoca 10• Cum aceştia au acelaşi nomen, s-ar

4Cf. supra, capitolul III, C3 (tabelul XXXVII I, nr. 1 -2).
5 Întregirea inscripţiei în r. 2 [dec(urio) Mo}ntanensium nu a stârnit obiecţii (C. C. Petolescu,
în IDR Il, p. 82-83 ).
6Cf. supra, capitolul IV, B2.a.
7Nu deţine magistraturi decât la Oescus, unde este şi patron; dar trebuie să domicilieze efectiv
acolo (este duumviralis şi pontifex coloniae). La Apulum nu exercită decât patronatul asupra
colegiului fabrilor; textul inscripţiei îl aminteşte împreună cu funcţia echivalentă de la Oescus,
ceea ce sugerează posibilitatea accesului la această demnitate tocmai ca urmare a patronatului
de colegiu de acasă. Este posibil ca întrefabri din cele două oraşe să fi existat unele relaţii mai
strânse, dar nu putem distinge nimic în plus (M. Bărbulescu,-Pulpudeva 1 , 1 976, p. 2 1 9-220).
R Presupunem acest lucru pentru că pune o inscripţie triadei capitoline (ceea ce se leagă de un
capitoliu orăşenesc) şi Terrae Matri; dacă piesa provine din Dacia, atunci este de presupus o
locuire mai lungă şi proprietăţi imobiliare în provincia noastră.
9C. C. Petolescu, SCIVA 38, 1 987, 1 , p. 25-26.
10 Î
n tabelul LIV, numerele 6-8. Grafia inscripţiei nu lasă nici o îndoială: DECC nu poate
însemna decât dec(uriones).
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putea să fie de fapt rude 11• Ei ridică inscripţia împreună cu alte două persoane 12,
pent ru că sunt cu toţii moştenitorii unui cavaler bogat şi au primit această obligaţie
odată cu moşteni rea 13• P rin urmare, îi putem considera în bloc, unul şi acelaşi
caz. Se poate vo rbi aşadar numai de 9 mărturii.
Apoi, patru din acestea (nr. 1, 6-8 , 9, 1 O) se rapo rtează la provincii situ
ate spre sud-est. Celelalte cinci (n r. 2, 3 , 4, 5, 1 1 ) implică atestări de notabili
daco-romani în provinciile vestice, de limbă latină. Repartiţia aceasta ilustrează
sugestiv poziţia Daciei între cele două mari subdiviziuni ale lumii romane.
Remarcăm faptul că doar în două cazuri (nr.l şi 1 O) este vorba de zone de limbă
g reacă, unde respectivii notabili înalţă chia r insc ripţii greceşti. P reponderenta
legătu rilo r Daci ei cu zonele de limbă latină 14 îşi află confi rmare şi la acest nivel.
Este absolut evident că atestările menţionate acum nu dovedesc decât
prezenţe i ndividuale, ra ră implicaţii instituţionale. Ele nu spun nimic nici măcar
despre "decurionate multiple". Pe rsoanele în chestiune se află în afara provinciei
cu titlu particular şi în interese personale; putem spune că aface rile, c omerţul,
vor fi jucat aici rolul precumpănitor 15•
De regulă, nu se poate vorbi de o stabili re de durată a respectivelor
persoane în afara Daciei. Aceşti oameni sunt notabili, deci aristoc raţi cu pre
rogative importante în comunităţile lor, dar şi cu responsabilităţi pe măsură 16•
Chiar faptul că menţionează în texte oraşul că ruia îi aparţin şi statutul lor social
acolo indică legătura lor cu acesta.
11

Nomen Aelius în sine este foarte răspândit şi nu asigură înrudirea lor (cf. supra, capitolul Ill,
Bl.). În cazul de faţă optăm pentru această soluţie pentru că e vorba de o moştenire (ei sunt
heredes) şi de o inscripţie cu caracter privat. Calitatea lor de decuriones impune o înrudire
oarecare cu defunctul (Aelius Faventinus) şi exclude o altfel de relaţie - de pildă condiţia
libertină.
12 YeteranulAurelius Gaurus şi Mammosa. Credem că acesta din urmă este un nume feminin,
posibil autohton. Dacă trebuie căutată o relaţie între cei trei Aelii decurioni la Napoca şi
celălalt heres, Aurelius Gaurus, o posibilă explicaţie ar fi căsătoria acestuia din urmă cu Aelia
Mammosa, soră a celor trei notabili din Napoca (nomen-ul ei nu ar mai fi amintit pentru că a
fost scris o dată, la plilral, în r. 2). DefunctulAelius Faventinus, cavaler şi procurator Illyrici,
ar putea fi o rudă mai norocoasă şi mai avută, dar fără urmaşi.
13 Textul este limpede: heredes ... secundum voluntatem testamenti ... (posuerunt).
14 Realitate universal recunoscută (Macrea, p. 325, 338).
15 R. Ardevan, ActaMP 12, 1 988, p. 294-295 .
16
P. Veyne, La pain et le cirque, Paris, 1 976, p. Il O (apud R. Duthoy, Ancient Society, Leuven,
1 5- 1 7, 1 984- 1 986, p. 1 231).
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1 , 2, 9) este vorba de monumente votive, înălţate acolo
unde exista un sanctuar, votum solvendi causa. Chiar şi laAugusta Traiana (nr.
1 0), unde titularul inscripţiei participă la ridicarea unui templu, nu se întrevede
În trei situaţii (nr.

deloc o rezidenţă de durată a acestuia acolo 17•
Dar nici monumentele funerare nu dovedesc contrariul. Două mărturii
(nr.

3 şi 5) consemnează decurioni daco-romani care pun departe de casă pietre

de mormânt pentru soţiile pierdute înainte de vreme; putem presupune doar că
acestea din urmă erau originare din respectivele localităţi 18• Unui aristocrat din
Porolissum (nr. 11) i se înalţă un monument de către fiul său, aflat în Dalmatia,
dar el putea să nu fi fost prezent în acel loc 19• Nu sunt clare lucrurile pentru
decurionul drobetens Aurelius Longinianus (nr.

4) 20;

doar acesta putea să fi

rezidat mai mult la Tragurium, unde moare. Iar cei trei decurioni din Napoca
pomeniţi la Oescus (nr.

6-8) cu siguranţă nu domiciliau acolo; monumentul este

ridicat de un libert, în absenţa comanditarilor.
Aşa că, deşi s-a afirmat contrariul21, susţinem că nu se poate vorbi de
stabilirea trainică a acestor aristocraţi daco-romani în afara Daci ei.

B. Patronatul municipal
Documentele ajunse până la noi menţionează adeseori persoane ce
arborează calitatea de patronus asupra unei colectivităţi întregi. Nu lipsesc nici
patroni ai unor oraşe. Este vorba nu de o simplă preeminenţă, ci de o relaţie
instituţionalizată, cu valoare legală şi cu obligaţii reciproce22•

17 R. Ardevan, op. cit., p. 293-294. Cf. supra, capitolul III, CI.
IR
Cf. supra, capitolul III, C3 şi nota 4 1 9.
19 Lipseşte atât vreun indiciu despre un caracter oficial al dedicaţiei, cât şi orice consemnare
explicită a unui rost funerar. Totuşi, credem că piesa se justifică cel mai bine dacă acceptăm că
magistratul Cocceius Umbrianus nu mai era în viaţă în acel moment. Dar nimic nu obligă ca el
să fi decedat în localitatea unde apare monumentul epigrafic; dimpotrivă, tocmai aspectele
menţionate ale textului sugerează rolul de cenotaf Prin urmare, nu e deloc sigur că notabilul
din Porolissum ar fi locuit statornic la Nedinum. Credem că numai fiul său se va fi stabilit acolo.
20 Lectura rândurilor 7-8 este neclară, şi tot aşa se prezintă acordul lor cu restul textului.
Totuşi, în acest caz caracterul funerar al inscripţiei este sigur.
21 M. Bărbulescu, op. cit., p. 2 1 9 .
22 Ch. Lecrivain, DA III, 1 , p. 299 şi IV, 1 , p . 358; E. Komemann, RE XVI, 1 ( 1933), 625;
Harmand, p. 52-53; Engesser, p. 32-55.
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Bl. Stadiul cercetării
Spre deosebire de alte instituţii aleAntichităţii romane, patronatul mu
nicipal a reţinut mai puţin atenţia istoriografiei. Înainte de primul război mondial,
alături de menţionări fugare în lucrări mai generale, putem consemna un singur
mic studiu monografie, al lui Ch. Lecrivain 2 3• Situaţia nu s-a schimbat simţitor
nici în perioada interbelică2 4•

În schimb, îndată după 1 950, interesul pentru această problemă a crescut
brusc. În anul

1 957 apărea prima monografie modernă consacrată patronatului

asupra unor colectivităţi, datorată lui Louis Harmand25• Lucrarea , amplă şi aproape
exhaustivă, rămâne şi astăzi indispensabilă; dar ea nu a fost scutită de erori şi
scăpări, în parte imputabile viziunii "clasice" a istoriografiei (informare incompletă,
viziune strict tradiţională, criterii discutabile de departajare a patronilor pe categorii,
lipsa unei explicaţii articulate a evoluţiei instituţiei etc.) 2 6• Mai completă, mai
curajoasă în metodă şi concluzii şi - prin urmare - mai aproape de adevăr pare a fi
sinteza lui Franz Engesser, elaborată în acelaşi an, dar nepublicată până azi2 7•
Au urmat o serie de studii parţiale2 8 , din care reţinem cercetările novatoare
ale lui

R. Duthoy2 9• Mai ales datorită acestora din urmă s-au putut aduce precizări

importante asupra patronatului municipal în epoca Principatului.

23 Ch. Lecrivain, DA IV, 1 , p. 350-362.
24 Doar menţionări fugare la E. Komemann, RE XVI, 1 ( 1933), 625 sq. Monografia lui F.
Abbott şi A. Johnson (MunicipalAdministration in the Roman Empire, Princeton, 1 926) abia
atinge problema (p. 67, 302, 3 1 2).
25 Harmand, passim.
26 Recenzia critică a lui E. Badian (Latomus 22, 1 958) nu ne-a fost accesibilă. Vezi şi R.
Duthoy, op. cit., p. 1 23 10 •
27 Engesser, passim.
2H A. Soffredi, Epigraphica 1 8, 1 956, p. 1 57 -1 72; A. Calderini, Aquileia nostra, Milano
Padova, 9, 1 968, p. 1 1 - 1 4; J. Nicols, Chiron 8, 1 978, p. 429-432; idem, Hermes 1 08, 1 980, p.
3 65-385; idem, ZPE 72, 1 988, p. 201-2 1 7; W. Eck, Chiron 9, 1 979, p. 489-494; J . N.
B onneville, 88, 1 986, p. 1 8 1 - 1 96.
29 R. Duthoy, L 'Antiquite classique, Louvain-la-Neuve, 50, 1 9 8 1 , p. 295-305 şi 53, 1 984, p.
1 45- 1 56; idem, Ancient Society, Leuven, 1 5 - 1 7 , 1 984-1 986, p. 1 2 1 - 1 54; idem, Epigraphica
46, 1984, p. 23-48.
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Nu cunoaştem însă decât un singur studiu monografie la scara unei
provincii ori zone geografice - şi anume pentruAfrica 3 0 • Dar cazul african este
destul de particular, aşa că extrapolarea rezultatelor în alte zone geografice ale
Imperiului Roman nu se justifică 3 1 •

B2. Specificul instituţiei în epoca Principatului
Totdeauna patronatul municipal a rămas o instituţie specific romană, slab
reprezentată în Orientul grecesc 3 1". Este evident că patronatul unor persoane
asupra unor civitates întregi traduce relaţii de inegalitate şi dependenţă reciproc
acceptate 32 • Modalitatea de alegere a unui patron

(cooptatio) şi de încheiere a

"contractului" este bine cunoscută (ajunge să menţionăm că există preveder i
precise în legile municipale ?3 •
Trebuie subliniată s chimbarea funcţiei sociale a unui asemenea

patrocinium în Imperiul Timpuriu, faţă de epoca republicană. În noile condiţii,
instituţia patronatului pierde orice valoare politică 3 3 ". Se modifică profund funcţia
lui

(în loc de instrument de putere şi dominaţie politică, primează acum rosturile

sociale - ajutorul material şi, mai ales, influenţa în faţa factorilor de decizie,
adică înainte de toate în faţa împăratului şi a anturajului lui)3 4• În consecinţă, se
schimbă şi sfera de recrutare a patronilor: comunităţile autonome îi vor solicita
cu prioritate pe acei senatori şi cavaleri care au trecere la autorităţile centrale 3 4".

30 B.H. Warmington, PBSR 22-23, 1954-1955, p. 39-55.
3 1 R. Duthoy, Ancient Society, Leuven, 15-17, 1984-1986, p. 134 6 ; Engesser, p. 220-221,
3
240-241.
3 1 • Este semnificativ că lumea greacă va prelua tennenul latin de patron pentru a defini această
instituţie (Harmand, p. 53, 73-75).
32 Harmand, p. 52-53; Jacques-Scheid, p. 318-323.
33 E. Komemann, RE XVI, 1 (1933), 626; Harmand, p. 329-339; Langhammer, p. 105, 155,
209. Cf. Lex Ursonensis XCVII, CXXX-CXXXI; Lex Malacitana, R. LXI.
33• Engesser, p. 263-270; R. Duthoy, op. cit., p. 121-123.
34 Engesser, p. 271-284; R. Duthoy, L 'Antiquite classique, Louvain-la-Neuve, 53, 1984, p.
145-151.
34• Ibidem, p. 148-151.
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Se obser vă totodată şi o evoluţie : pe parcursul secolelor I-ill p. Ch. creşte
constant ponderea patronilor desemnaţi chiar din sânul comunităţii respective,
dintre concetăţeni bogaţi şi influenţi 3 5• Fenomenul acesta ilustrează un proces
amplu de îmbogăţire şi consolidare a elitelor urbane , proces ce se desfăşoară în
timp mai îndelungat 3 6• Urmăr irea lui se poate face până în toiul crizei generale
de la mijlocul secolului I I I p. Ch.
Î n plus, căutarea patronilor influenţi face ca vechea ereditate a unui

patrocinium să nu mai funcţioneze; din regulă, moştenirea patronatului orăşenesc
devine acum excepţie 3 7•
Lipsa de semnificaţie politică a patronatelor municipale se vede şi în
abandonarea vechilor restricţii în recr utarea patronilor. Dacă pe vremea lui Cae
sar desemnarea unui senator aflat într-o funcţie oficială drept patron se pedepsea
cu o amendă neobişnuit de mare 3 8, în secolele I-II p. Ch. numeroşi senatori
guvernatori de provincii primesc demnităţi patronate chiar în timpul exercitării
mandatului 3 9•
Nu exista nici o restric ţie pentr u un oraş în a-şi desemna cât mai mulţi
patroni, iar un personaj putea accepta oricâte patronate voia 40• Patronii sunt
consideraţi "membri de onoare" ai lui ordo decurionum şi, chiar dacă sunt străini
de oraş, figurează în :fiuntea lui album

ordinis. Exemplele de la Canusium 41 şi

Thamugadi 42 sunt edificatoare.
În schimb , patronatul municipal este foarte clar deosebit de curatela unui
oraş - atât ca atribuţii, cât şi ca importanţă oficială 43 •
Obligaţiile bilaterale presupuse de

unpatrocinium civitatis rămân cele

tradiţionale 44• Însă cercetarea disociază, pe drept cuvânt, patronii din rândurile

35 Engesser, p. 226-235.
36 Engesser, p. 236-242.
37 Engesser, p. 48-53.
3R Le.x Ursonensis, CXXX ; E. Kornemann, RE XV I, 1 ( 1 933), 626.
39 Harmand, p. 24-25, 29 1 -292; Engesser, p. 294-297.
40 Harmand, p. 54, 345 sq., 356; Engesser, p. 30-4 1 .
41 CIL IX 3 3 8; J acques, p. 494-496.
42 Th. Mommsen, Gesammelte Schriften, V III, Berlin, 1 9 1 3, p. 3 12-320;A. Chastagnol, L'album
municipal de Timgâd, Bonn, 1 978, p. 22-28.
43 R. Duthoy, L 'Antiquite classique, Louvain-la-Neuve, 50, 1 98 1 , p. 298-300; Jacques, p. 26 1-264.
44 Harmand, p. 345-35 1 , 356-4 1 1 ; Engesser, p. 272-285; R. Duthoy, L 'A ntiquite classique,
Louvain-la-Neuve, 53, 1 984, p. 1 46 - 1 5 5 .
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senatorilor şi cavalerilor cu carieră procuratoriană de cei recrutaţi din rândurile
elitei municipale : dacă de la primii oraşele aşteptau în primul rând ocrotire şi
"trafic de influenţă", de la ceilalţi se conta mai ales pe evergetism 45•
Toate aceste caracteristici ale patronatului municipal vor fi aduse în Dacia
de cucerirea romană gata formate . Ele trebuiesc avute în vedere pentru studierea
realităţilor din provincia carpatică.

B3. Atestări în Dacia

B3. a. Principiile cercetării

În afara semnalărilor din diferitele lucrări consacrate câte unei aşezări
urbane 46, fenomenul acestui tip de patronat a fost puţin studiat, şi numai pentru
oraşul Sarmizegetusa 47, plus încercări parţiale asupra Drobetei 48 • Problema a
rămas, practic, nerezolvată.
Studiul nostru începe cu adunarea şi clasarea mărturiilor disponibile.
Există însă o marcată discrepanţă - atât cantitativă cât şi calitativă - între atestările
de la Sarmizegetusa şi cele din alte oraşe ale provinciei .Aşa că datele cunoscute
au fost grupate cronologic pe două tabele: LV (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) şi
LVI (celelalte oraşe). Nu cunoaştem în Dacia nici un patron al vreunei localităţi
de statut juridic inferior.
În adunarea informaţiei am aplicat şi principiul eredităţii - adică
descendenţii cunoscuţi ai patronilor de oraşe au fost inseraţi în listă, ca posibili
patroni la rândul lor. Nu mai avem însă certitudinea funcţionării acestui
principiu48 3; aşa că, în tabele, observaţia "deducţie" marchează un patronat
ipotetic, neatestat ca atare de izvoare. Se va discuta fiecare caz în parte.

45

Engesser, p. 279-283 .
Cf. infra, notele 47-48; Al. Popa, în Alba Iulia 2000, Alba Iulia 1 975, p. 6 3 ; H . Daicoviciu,
IC, p. 25-46; C. C. Petolescu, Apulum 2 1 , 1983, p. 7 1 -79.
4 7 R. Ardevan, Sargetia 1 4, 1 979, p. 1 85-1 90.
4R 1. Piso, Apulum 1 9, 1 98 1 , p. 1 25 - 1 26;Ardevan 1 989, p. 21 3-21 6; Apulum 25, 1 988, p. 221 224.
4R• Cf. supra, nota 37.
46
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Tot nes igur este şi statutul a do i funcţionari imperiali de rang ecvestru,

decuriones la Napoca (numerele 5 şi 6 din tabelul LVI).
În sfârşit, se impune o clarific are . În literatura de specialitate mai nouă se
face d isocierea între patronii recrutaţi dintre cavalerii cu carieră procuratoriană
(zişi şi "cavaleri funcţionali') şi cei activi numai la nivel municipal (aşa-zişii "cavaleri
onorifici") 49• Este o precizare bine venită, pentru că există mari deosebiri între
aceste două categorii de equites Romani. Am încercat şi noi s-o aplicăm, marcând
în tabele cu un asterisc pe cavalerii care au deţinut funcţii în administraţia impe
rială. Totuşi, ne întrebăm dacă criteriile generale 5 0 se pot aplica în provincia noastră;
în societatea daco-romană nu apar cavaleri cu carieră procuratoriană, şi se cunosc
persoane cu

tres militiae care nu au deţinut nici un fel de alte funcţii în administraţia

imperială 51• În consec inţă, în cazul Daciei această disociere trebuie făcută altfel 
între cavaleri dintre notabilii oraşelor şi cavaleri aflaţi aici doar în interes de serviciu.

B3. b. Sarmizegetusa
Tabelul LV adună

1 3 cazuri posibile de patronat asupra metropolei Daciei

romane. În el apar zece patroni din nobilimea senatorială şi trei de rang ecvestru.
De f apt, informaţia disponib ilă este mai puţin impunătoare . Avem date

sigure doar despre cinci patroni clarissimi viri (nr.

2, 3, 4, 6, 8), atestaţi epigrafic
ca atare. Mai există un al şaselea patron senator (nr. 1 0), a cărui identificare este
doar ipotetică 52• Pentru alţii (nr. 1 , 5, 7, 9) ne bazăm doar pe înrudirea lor cu

patronii cunoscuţi; aceştia vor fi discutaţi în continuare.
D . Terentius Scaurianus (nr.

1 ) este guvernatorul Dac iei care săvârşeşte

întemeierea coloniei Sarmizegetusa. În mod tradiţional, un asemenea gest trebuia

să-I facă patron al noului oraş 53; cum fiul său (nr. 2) are această calitate, patronatul
lui Scaurianus apărea ca s igur 54• Dar în secolele

I-II p. Ch. ofic ierea înteme ierii

49 R. Duthoy, Ancient Society, Leuven, 1 5 - 1 7, 1 984- 1 986, p. 1 24- 1 27.
50 Ibidem, p. 1 272 •27•
4
51 Cf. supra, capitolul III, C4 (nota 44 1 ).
52 Piso 1 993, p. 282-283, IX.b.
53 Lex Ursonensis, XCVIl; J. Marquardt, Romische Staatsverwaltung2, 1, Leipzig, 1 8 8 1 , p.
1 88 ; Harmand, p. 25.
54 R. Ardevan, Sargetia 1 4, 1 979, p. 1 86.
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nu mai garantează câştigarea rangului de patron 55• Însă D. Terentius Gentianus
nu putea ajunge altfel la această demnitate, pentru că el nu îndeplineşte nici o
funcţie în Dacia 56• Prin urmare, apreciem ca foarte probabilă calitatea de patron
al oraşului pentru guvernatorul-întemeietor; fiului său trebuia să-i fi revenit titlul
ca moştenire.
Tot atât de verosimilă ne apare şi prezenţa lui C. Curtius Rufinus (nr. 5)
ca patron al Sarmizegetusei. Este drept că nimic nu-i atestă acest rang, afară de
faptul că este fiul guvernatorului C. Curtius Iustus, patron al oraşului. Însă, dacă
relaţia de patronat asupra unui oraş nu se mai moşteneşte automat, Rufinus avea
oricum mari şanse să o obţină, pentru că serveşte în Dacia ca tribunus legionis
XIII Geminae 57•
În schimb, despre alţi doi fii de guvernatori (nr. 7 şi 9) nu dispunem de
nici un fel de date. Patronatul lor asupra Sarmizegetusei, susţinut doar de înrudire,
apare ca foarte nesigur 58•
Tot aşa se pune problema şi pentru fiul omonim al lui Q. AxiusAelianus,
procuratorul Daciei Apulensis (nr. 1 2). Deşi nu ştim despre el să fi îndeplinit
vreo funcţie administrativă 59, l-am considerat între "cavalerii funcţionali" datorită
carierei tatălui său 60• Patronatul asupra Sarmizegetusei constituie pentru el doar
o posibilitate.
Cât despre M. Papirius ... ? . . . (nr. 1 3 ) , inscripţia care-l pomeneşte rămâne
nesigură, aşa că însăşi prezenţa lui păstrează un caracter ipotetic. Rangul ecvestru
şi calitatea de agens vice praesidis 61 ne îndeamnă să-l datăm cândva în secolul
Ill (vezi infra).
Tabloul astfel schiţat arată că oraşul şi-a ales patroni exclusiv dintre înalţii
funcţionari imperiali din provincie 62; nu se cunoaşte nici unul provenit din

55 Engesser, p. 125.
56 E. Groag, RE V Al ( 1 934) 656-66 1 .
57 Idem, RE V I ( 1 90 1 ) , 1 870; idem, PIR2 II, C 1 6 17; Piso 1 993, p. 6 1 .
58 Piso 1 993, p. 65, 1 02; E. Groag, RE V A l ( 1 934), 1 008; idem, PIR2 II, C 875. Cf. supra,
notele 37 şi 48a.
59 A. Stein, PI R2, I,A 1689.
60 Ibidem, 1 688; idem, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest, 1 944, p. 7 1 -72. Cf. supra,
nota 50.
61 Celelalte cazuri cunoscute în Dacia se datează toate în secolul III (Piso 1 993, p. 92-93).
62 Adică legati Augusti şi procuratori ai Daciei Apulensis.
,
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aristocraţia locală. Iar aceşti patroni trebuie să fi fost cooptaţi drept urmare a
funcţiilor exercitate în Dacia; este singura legătură decelabilă între ei şi
Sannizegetusa. Uneori ştim sigur că demnitatea patronală a fost acordată chiar
în timp ce-şi îndeplineau mandatul în provincie63• Apare evidentă dorinţa
cetăţenilor Sarmizegetusei de a găsi, prin patronate, relaţii şi protecţie la un nivel
mai înalt decât cel local ori zonal 64•
Dar sunt numeroşi guvernatori ori procuratori, cu prezenţă remarcabilă
în Dacia sau în viaţa Sannizegetusei, care nu acced la patronatul coloniei 65•
Desemnarea patronilor nu are nimic mecanic şi obligatoriu, este un proces deosebit
de la caz la caz; fără îndoială că nu numai calitatea oficială a celor cooptaţi
conta, ci mai ales calităţile personale, influenţa de care se bucurau şi relaţiile cu
ordo decurionurn. În lumina surselor epigrafice disponibile 66 , accesul unui înalt
funcţionar imperial la demnitatea de patron al oraşului pare a constitui un caz
excepţional, nu o practică curentă.
Este interesant de observat că mult mai mulţi patroni datează din secolul
TI decât din secolul III 67• Mai mult, toţi patronii clarissirni viri se datează numai
înainte de anul 200 p. Ch. 68 • Credem că nu poate fi vorba doar de o întâmplare.
În secolul III nu se mai înalţă la Sannizegetusa nici monumente în onoarea
guvernatorilor 69• Desigur că trebuie văzută aici o reflectare a relaţiilor politice
tensionate între împăraţi şi ordinul senatorial în veacul al ill-lea. Dar nu e vorba
în nici un caz de o măsură administrativă cu valoare generală 70 ; probabil că, pur

63 Este cazul pentru M. Sedatius Severianus (R 29) şi M. Claudius Fronto (R 94), se pare că şi
pentru C. Curtius Iustus; R. Ardevan, op.cit., p. 1 89.
64 Cf. supra, nota 33.
65 R 39, 5 0, 97, 98, 99, 1 03, 1 05 - 1 07, 273.
66 Este suficient să comparăm lista înalţilor funcţionari imperiali cu micul număr de patroni
clarissimi viri ori procuratores Augusti. Cf. J acques, p. 683.
67 Raportul este de 10 (nr. 1 - l O) la 3 (nr. 1 1 - 1 3 ).
68 Ultimul patron de rang senatorial cunoscut pare a fi P. Septimius Geta, consularis III
Daciarum pe la 1 94.r1 97 p. Ch. (Piso 1 993, p. 1 50-1 5 6 şi 2 82-283, IX.b). Cf. Jacques, p. 684685.
69 Cele mai târzii cunoscute sunt cele ridicate de oraş pentru C. Arrius Antoninus şi membrii
familiei sale, R 1 05- 1 07 (Piso 1 993, p. 1 06- 1 1 7).
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şi simplu, aristocraţia locală s-a orientat singură spre altă categorie de patroni,
cei aflaţi în mai bune relaţii cu puterea - procuratorii de rang ecvestru71.
Numărul şi starea socială a patronilor atestaţi în izvoare singularizează şi
mai mult Ulpia Traiana Sarmizegetusa printre celelalte oraşe ale provinciei 72 vezi mai jos. Dar acest fapt nu se datorează staţionării mai îndelungate a
guvematorilor în acest oraş 73; dimpotrivă, ei par a fi rezidat de regulă la Apulum74 •
Prezenţa frecventă a lor (şi a procuratorilor cavaleri) drept patroni ai
Sarmizegetusei trebuie pusă în legătură cu calitatea corpului civic al coloniei,
bogăţia şi prestigiul păturii notabililor ei la scara provinciei75 •

B3. c. Alte oraşe
Numai alte patru municipalităţi din Dacia romană au mai lăsat atestări ale
unorpatroni. Datele cunoscute au fost expuse în tabelul LVI. Alte câteva indicii 76
sunt prea neclare şi preferăm să nu le luăm în discuţie.
Lista obţinută necesită câteva explicaţii pentru fiecare caz în parte.
La Drobeta se cunosc doi patroni din rândurile notabililor locali (nr. 1 şi
3 ), a căror prezenţă este firească 76a. Apare însă şi un senator, Sextus Comelius
Clemens 77, consularis Daciarurn triurn pe la 1 70- 1 72 p. Ch. 78• Patronatul său
asupra Drobetei este o eventualitate foarte probabilă, dar nu absolut sigură 78".

70 În alte provincii se cunosc patroni clarissimi viri şi în secolul III (R. Duthoy, op. cit., p. 1 301 3 3; B.H. Warmington, PBSR 22-23, 1 954- 1 955, p. 40-45, nr. 57, 59, 63, 68-7 1 , 73-83, 86-88,
94, 1 39-144, 148, 206-212, 214, 237).
7 1 Alfoldy 1984, p. 1 40- 1 4 1 .
72 Este suficient, în acest sens, s ă comparăm tabelele LV ş i LVI.
73 Cf. supra, capitolul 1, E2 şi notele 624-629.
74 Macrea, p. 29-34, 47; Al. Diaconescu, 1. Piso, PolEdil, p. 72-73.
75 Cf. supra, capitolul III, B2.9.g.
76 În R 40 ar putea fi menţionat fie un patronus, fie un simplu decurio; inscripţia R 1 22
conţine semnalarea unui patronus, dar pare a fi vorba de un aristocrat patron al unul libert
devenit augustal (şi, eventual, ornatus ornamentis decurionalibus).
'
76• R 507 şi 1 7 (nr. l şi 3 din tabelul LV I).
77 R. Ardevan, 1 989, p. 21 3-216; R. Ardevan, Apulum 25, 1 988, p. 221 -224.
n Piso 1 993, p. 1 03- 1 05.
n . Cf. supra, nota 77. Patronatul este doar dedus.
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Prezenţa lui ar confirma importanţa oraşului în cadrul provinciei, dar oricum
rămâne un fapt singular. Dacă Sextus Comelius Eucaerianus (R 497) îi este
fiu79, ne putem gândi la o moştenire a demnităţii patronate, dar nu avem nici o
dovadă în acest sens 80 şi nici nu era obligatoriu acest lucru 8 1 •
Pentru ColoniaAureliaApulensis şi Porolissum dispunem doar de câte
o singură atestare (nr. 4 respectiv 8). În ambele cazuri este vorba de notabili din
Dacia, membri ai ordinului ecvestru şi databili în vremea Severilor. Există însă o
deosebire. Patronul de la Apulum, P. Aelius Marcellus, este un membru al
aristocraţiei locale, ajuns prin merite militare în ordinul ecvestru 82; importanţa
lui personală depăşeşte cadrul oraşului său natal 83 , în care este atâtpatronus cât
şi decurio. În schimb T. Varenius Pudens este patron la Porolissum, dar nu
domiciliază acolo; el aparţine aristocraţiei ulpiene, are interese în cele două oraşe
de laApulum şi probabil locuieşte temporar acolo 84• Pentru municipiul Porolissum
el rămâne un străin. Faptul că acest oraş îşi alege drept patron un notabil de
seamă al Sarmizegetusei ilustrează sugestiv raportul de prestigiu social între cele
două comunităţi urbane 85•
Situaţia este mai puţin clară la Napoca. O inscripţie fragmentară (R 465)
pare a pomeni pe un anonim decurio etpatronus; este vorba aşadar de un notabil
localnic, ridicat până la demnitatea depatronus al concetăţenilor săi.Alte mărturii
clare lipsesc 86• Celelalte două persoane inserate în tabelul nostru (nr. 5 şi 6) sunt
cei doi înalţi funcţionari imperiali de rang ecvestru care au deţinut decurionatul
la Napoca:Aelius ConstansprocuratorAugusti Daciae Porolissensis şi C. Iulius
Pacatianus praefectus alae Silianae 87• Prezenţa lor la Napoca în această calitate
79 Rezerve la Piso 1 993, p. 1 04- 1 05 (cf. şi nota 7).
Pe inscripţia R 497 nu figurează nici un titlu pentru acesta (vezi supra).
8 1 C f. supra, nota 37.
82 1. Piso, ActaMN 1 7, 1980, p. 86-89, m. 3. Pentru datare, vezi Engesser, p. 249-250 (anii lui
Septimius Severus - cariera militară).
83 Este şi patron a trei oraşe din Italia (cf. supra) şi mai deţine în plus un flaminat Laurens
Lavinas (cf. supra, capitolul III, C5).
114 J. Trynkowski, Przeglad Historyczny, Warszawa, 56, 1 965, p. 378; Ardevan 1 993, p. 230232.
85 Vezi supra, capitolul III, B2.8 şi B2.9.g.
86 Pentru R 40 cf. supra, nota 76. Cât despre T. Flavius Ianuarius, cel pomenit în R 450, el nu
pare a fi patron, ci duumvir.
87 Cf. supra, capitolul III, B 2.7; vezi şi notele 1 49- 1 52.
xo
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este neobişnuită 88, iar titlul cu care apar în inscripţia care-i pomeneşte 89 ne
împiedică să-i socotim patroni. Au fost incluşi în lista de faţă numai pentru că
decurionatul lor în Colonia Napocensis nu putea fi decât onorific şi, practic,
trebuia să fi acoperit rolul şi atribuţiile unui patronat municipal (deşi nedeclarat
ca atare).
În general, se poate spune că patronatul municipal rămâne slab răspândit
în Dacia romană 90• Cazurile cunoscute sunt puţine. Dacă facem abstracţie de
cei doi cavaleri cu carieră administrativă de stat de la Napoca (nr. 5 şi 6 - vezi
mai sus), vedem că domină net patronii localnici, recrutaţi din rândul aristocraţiei
municipale 9 1 • Un singur patron este clarissimus vir (nr. 2) şi el rămâne o apariţie
izolată.
Mai observăm că, lăsând mereu la o parte cele două prezenţe napocense,
asemenea patronate se concentrează în prima treime a secolului III 92 • Un singur
patron notabil local poate fi datat în secolul II (nr. l ) şi acesta este singurul
nemembru al ordinului ecvestru. Dar nu credem că poate fi vorba despre vreo
prevedere formală în acest sens 93 • Constatări le din. sfera patronatului municipal
oglindesc doar procesul social de ascensiune a elitelor locale în ordinul ecvestru,
proces ce se accelerează şi capătă amploare în vremea Severilor (cf. supra,
capitolul III, C4).

B3.d. Concluzii
Informaţia disponibilă asupra domeniului este săracă. Doar la
Sarmizegetusa cunoaştem o serie mai consistentă depatroni coloniae, şi numai
pentru secolul II. Vom încerca în continuare să tragem câteva concluzii, dar
viitoare descoperiri, chiar puţine, le pot oricând modifica.
RR Ibidem.
R9 Textul spune explicit că monwnentul a fost făcut ob honorem decurionatus.
'Xl Afară de U lpia Traiana Sannizegetusa, avem doar informaţii sporadice din patru localităţi
urbane - şi nici una din celelalte şase.
91 Din cele şase mărturii rămase, doar una (nr. 2) se referă la un membru al altei categorii
sociale - un senator. Acest aspect confirmă profunzimea romanizării (Engesser, p . 285-289).
92 Fenomen normal, odată ce toate informaţiile disponibile indică această perioadă (vremea
Severilor) drept �pogeul dezvoltării oraşelor daco-romane.
93 Cf. supra, nota 70.
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Fenomenul patronatului municipal îmbracă la Sarmizegetusa aspecte
foarte diferite faţă de restul oraşelor daco-romane. Această realitate oglindeşte
poziţia specială pe care colonia lui Traian o ocupă mereu în societatea provinciei.
Dar, în afară de acest fapt, patronatele municipale daco-romane cunosc
şi multe trăsături comune. Peste tot, fenomenul este puţin răspândit, ceea ce
sugerează eventual o societate echilibrată şi municipalităţi mai puţin doritoare
de ocrotire înaltă 94• Toate oraşele daco-romane, inclusiv Sarmizegetusa, rămân
cantonate într-un orizont restrâns ; patronii lor sunt fie compatrioţi, fie funcţionari
imperiali activi la un moment dat în provincie. Deosebirea dintre Ulpia Traiana
Sarmizegetusa şi celelalte civitates este de grad, nu de esenţă.
Evoluţia patronatului municipal din provincia carpatică oglindeşte
întrucâtva dinamica societăţii provinciale, mai precis a elitelor ei. Prima
comunitate de rang orăşenesc, Sarmizegetusa, păstrează o preeminenţă marcată
îndeosebi în secolul II, când nici o altă municipalitate daco-romană nu se poate
compara cu ea. Calitatea şi prestigiul corpului ei cetăţenesc corespunde calităţii
patronilor săi. Lipsa unor patroni dintre notabilii ulpieni mai poate însemna însă
şi o structură mai echilibrată a elitei, absenţa unor decalaje prea mari de bogăţie
şi autoritate între diferitele familii aristocratice 95• Aristocraţiile altor aşezări ur
bane intră mai târziu şi treptat în scenă; ele sunt, de regulă, de extracţie mai
modestă 96, ceea ce influenţează probabil şi asupra opţiunilor virtualilor patroni97•
Dar existenţa patronatului municipal conferit unor concetăţeni exprimă şi o
preeminenţă mai pronunţată a unor anumite familii, la un moment dat, în cadrul
aristocraţiei locale 98•

94 Cf. supra, notele 34, 35, 45.
95 Cf. supra, capitolul III, B2.9.e.

96 C f. supra, capitolul III, passim. Fenomenul este vizibil mai ales la Romula, Napoca,
Porolissum sau chiar Apulum II.
97 În general, când lipsesc relaţii personale de altă natură, se tindea ca importanţa persoanei
alese drept patron să corespundă cu importanţa şi mărimea oraşului (Engesser, nr. 262); noi am
adăuga "şi cu calitatea corpului civic" (cf. Alfoldy 1986, p. 268-273).
98 Vezi cazul familiei lui Publius Aelius Antipater din Colonia Aurelia Apulensis (supra,
capitolul III, B2. 1 0.b).
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Orientarea alegerii de patroni evoluează, chiar dacă din două direcţii 99,
spre ordinul ecvestru. Faptul traduce creşterea rolului cavalerilor în societate pe
parcursul secolului III 1 00 • Acest detaliu, ca şi ascensiunea treptată a patronilor
recrutaţi dintre notabilii locali, încadrează Dacia în tendinţele generale ale evoluţiei
patronatului municipal roman în epocă 1 0 1 • Şi pe acest plan, societatea daca
romană apare ca deplin racordată la dinamica generală a lumii romane.
Mai trebuie spus că, atunci când nu e vorba de un concetăţean,
fenomentul patronatului municipal denotă o tendinţă a elitei locale de a stabili
relaţii oficializate în afara cadrului orăşenesc. Faptul este remarcabil şi trebuie
să-1 reţinem ca atare. Dar asemenea gesturi rămân, pentru oraşele Daciei,
punctuale, puţine; mai mult, ele sunt cauzate de întâlniri "accidentale" cu virtualii
patroni 1 02 • Le apreciem ca o tendinţă de a depăşi preocupările strict locale, dar o
tendinţă arareori concretizată şi de importanţă redusă pentru funcţionarea unei
civitas.
Ca şi alte instituţii municipale din Dacia, patronatul asupra oraşelor dispare
din izvoare după Severi; cauzele sunt, bine înţeles, aceleaşi - criza generală a
municipalităţilorromane şi a păturii notabililor.

C. Conciliurn triurn Daciarurn
Cl. Problema si cercetarea ei
.

S-a observat de multă vreme că în lumea romană provincială apar şi
adunări ale câte unei provincii, concilium (analog lui koinon din lumea greco
orientală). Aceste concilia se compun din delegaţii trimişi de fiecare civitas
autonomă şi au în frunte un preot al cultului imperial. Pretextul şi chiar un rost

99 În paralel cu ascensiunea elitei decurionilor in ordo equester are loc şi deplasarea interesului
cetăţilor cliente - de la funcţionarii imperiali de rang senatorial înspre procuratores cavaleri
(cf. supra, notele 34-36).
100
Alfo ldy 1984, p. 1 40- 1 4 1 ; Jacques, p. 490, 685.
101
Harmand, p. 1 53- 1 54, 2 85-286; Engesser, p. 224-235. Diferenţe şi precizări la R . Duthoy,
op. cit., p. 1 29-1 35, dar care nu contrazic fundamental tendinţa generală constatată.
102 R. Ardevan,

Sargetia 1 4, 1 979, p. 1 89; idem, Apulum 25, 1 988, p. 222.
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important al reuniunii delegaţiilor îl constituie tocmai celebrarea cultului impe
rial la scara provinciei 1 03 •
Dar acest aspect al vieţii oraşelor provinciale a constituit abia mai târziu
şi în mai mică măsură obiectul unor cercetări speciale 104• Contribuţiile din secolul
XIX rămân puţine 1 05; este foarte semnificativă rezerva lui T h. Mommsen în
ceea ce priveşte posibilitatea unei investigări a domeniului în acea epocă 1 06 • El
avea dreptate, era nevoie întâi de adunarea unui număr mare de izvoare. În
primii ani ai secolului XX s-au impus contribuţiile, restrânse ca dimensiuni, ale
lui E. Komemann 1 07• Dar multă vreme ele n-au mai fost urmate de alte sinteze 1 08•
Progrese mai mari s-au înregistrat abia după al doilea război mondial.
Ele au fost în mare măsură condiţionate de rezultatele noi obţinute în cercetarea
cultului imperial 1 09, dar şi de sporirea considerabilă a inscripţiilor cunoscute.
Aşa că, în 1 965, a apărut o sinteză fundamentală asupra problemei, datorată lui
Jiirgen Deininger 1 10• Această carte, valabilă şi astăzi, a clarificat defmitiv apariţia,
semnificaţia şi funcţionarea conciliilor provinciale. Dar, în general, savantul
german s-a arătat prudent în aprecierea importanţei şi rolului acestor adunări 1 1 1 •
Noile rezultate obţinute în cercetarea cultului imperial 1 1 2 , dar şi analiza
mai atentă a unor izvoare excepţionale 1 1 3 , pun astăzi într-o nouă lumină rolul
103 E. Kornemann, RE IV 1 ( 1 900), 8 1 5-820.
104 O prezentare a vechilor cercetări la Deininger, p. 1 -6.
1 05 Remarcăm câteva mai importante: J. Marquardt, Romische Staatsverwaltung2, 1, 1 88 1 , p.
503-5 1 6; P. Guiraud, Les assemblees provinciales dans l'Empire romain, Paris, 1 887; E.
Carette, Les assemblees provinciales de la Gaule romaine, Paris, 1 895.
1 06 Th. Mommsen, Gesammelte Schriften, V, Berlin, 1 908, p. 552 sq.
1 07 E. Kornemann, RE IV, 1 ( 1 900), 803-820; idem, RE Suppl. IV ( 1 924), 929-94 1 .
108 Deininger, p. 5-6.
109 A. L. Abaecherli, The Institution of the Imperial Cult in the Western Provinces of the
Roman Empire, Bologna, 1 935; L. Ross Taylor, The Divinity of the Roman Emperor,
Middletown (Connecticutt), 1 93 1 ; G. Herzog-Hauser, RE, Suppl. IV ( 1 924), 823 sq.; Etienne
(Diocletien); Ladage.
1 1 0 Deininger, passirn.
1 1 1 Jacques-Scheid, p. 1 92.
1 12 D. Ladage, in W. Eck, H. Galsterer, H. Wolff, (Hrsg.), Studien zur antiken Sozialgeschichte.
Festschrift F. Vittinghoff, Koln-Wien, 1980, p. 377 -388; D. Fishwick, The Imperial Cult in the
Latin West. Studies in the Ruter Cult ofthe Western Provinces ofthe Roman Empire, Leiden
- New York - Koebenhavn - Koln, 1/1-2 ( 1 987) şi II/1-2 ( 1 99 1 - 1 992).
1 13 H.-G. Pflaum, Le marbre de Thorigny, Paris, 1 948.
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acestor concilia: ele apar mai prezente şi mai importante în societăţile provinciale
decât le apreciase J. Deininger, ba chiar cu un rol activ în combaterea eventualelor
abuzuri ale guvernatorilor 1 1 4•
Putem aprecia aceste conci/ia ca pe nişte foruri reprezentative (singurele
de acest fel în antichitatea romană) pentru civitates cu autoadministrare din
provincii, cele romane şi cele peregrine deopotrivă. Participă la concilium
delegaţii (legati) trimişi de fiecare civitas 1 15• Întrunirile au loc de obicei odată pe
an, în localitatea unde funcţionează templul sau altarul cultului imperial la scara
provinciei 1 16 • Adunarea alege un preot al acestui cult, demnitate foarte înaltă şi
prestigioasă, adeseori culmea carierei onorurilor pentru un notabil din provincie;
desigur că sunt preferaţi aristocraţi din oraşe romane sau măcar membri ai unor
elite peregrine ce posedau individual cetăţenia romană 1 1 7• Conciliul are finanţe
şi administraţie proprie, uneori bate şi o monetă provincială 1 1 8• El exprimă, prin
cultul imperial, fidelitatea politică a elitelor din provincii faţă de stat şi participarea
lor la administrarea imperiului 1 1 9• Deşi nu au o competenţă precizată, conci/ia
pot reprezenta interesele generale ale oraşelor provinciale (adică ale categoriei
notabililor acestora) în faţa autorităţilor şi pot formula critici sau plângeri contra
guvernatorilor abuzivi 120•
Prezenţa acestor adunări provinciale exprimă înflorirea vieţii municipale
pe cuprinsul respectivei provincii. Ele reprezintă singura instituţie, de nivel su
perior oraşului, care exprimă atitudinea unei comunităţi mai largi de cetăţeni, o
pluralitate de civitates din aceeaşi ţară. Ele constituie singura expresie a unei
depăşiri reale a orizontului local de către administraţia municipală. Evoluţia lor
este identică cu evoluţia municipalităţilor în Imperiul Roman 1 2 1 •

1 14 Jacques-Scheid, p. 1 93- 1 95 .
1 1 5 Deininger, p . 52-60, 99- 107, 1 4 1 - 1 43.
1 1 6 Deininger, p. 2 1 -3 1 , 1 5 8 sq.
1 1 7 Deininger, p. 1 48-155.
1 18 Deininger, p. 1 56-1 58, 1 70- 1 72; Jacques-Scheid, p. 1 93 .
11 9 Deininger, p. 1 72- 1 83 ; Jacques-Scheid, p. 1 94.
1 20 Deininger, p. 1 6 1 - 1 70; Jacques-Scheid, p. 1 94.
1 21 Deininger, p. 1 80-1 83 .
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C2. Cazul Daciei romane

C2. a. Cercetări anterioare
Un studiu mai amplu asupra acestui fel de concilium în Dacia romană a
realizat în 1 966 C. Daicoviciu 122• Savantul cluj ean remarca prezenţa mai
abundentă a inscripţiilor referitoare la concilium provinciae şi sacerdoţiul pro
vincial în Dacia, faţă de povinciile învecinate; în urma analizei materialelor
cunoscute atunci, el trăgea concluzia că acestea apar în provincia carpatică abia
în anii lui SeverusAlexander. Prezenţa conciliului la Sarmizegetusa era corelată
cu acordarea epitetului Metropolis pentru acest oraş.
Opinia lui C. Daicoviciu a fost în general acceptată de contemporani 123•
Dar noi cercetări au evidenţiat alte aspecte, care acum trebuiesc luate în
considerare 124• În plus, datările unor inscripţii au fost între timp revizuite 125 • Aşa
că se impune o reluare a chestiunii.

C2.b. Metoda
Primul pas al cercetării, adunarea izvoarelor, trebuie să aibă în vedere
atât inscripţiile care se referă la concilium în mod explicit, cât şi cele care
pomenesc un sacerdoţiu provincial (în Dacia funcţia poartă numele desacerdos
arae A ugusti, mai rar coronatus Daciarum trium 126). Dar şi simpla menţiune a
noţiunii de provincia are aceeaşi semnificaţie 1 2 7• De asemenea, trebuiesc avute
în vedere consemnările câte unui sacerdos provinciae.
Am mai luat în discuţie şi pe acel sacerdos de laApulum care se intitulează
institutus ab Helvio Pertinace consulari (R 347a). Teoretic, nimic nu asigură că

122
C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 53-1 7 1 (completat ulterior: idem,ActaMN 4, 1 967, p.
469-470).
123
Macrea, p. 9 1 .
124
I. Piso, ActaMN 9, 1 972, p. 463-470.
1 25 Ardevan 1 993, p. 23 1 -234.
1 26 R 1 48a, 463 (nr. 9 şi 12 în tabelul LVII).
1 27 Deininger, p. 1 1 8- 1 19; I. Piso, op. cit., p. 467-468.
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ar fi vorba de un preot provincial; cum guvernatorul provinciei are capacitatea
de-a interveni în administraţia municipală, s-ar putea să fie vorba despre un
simplu preot orăşenesc al unui cult oarecare, preot desemnat de guvernator pentru
că magistraţii locali au neglijat s-o facă 1 28 • Totuşi, sunt câteva elemente care par
a susţine o altă interpretare. Asemenea intervenţii ale guvematorilor în treburile
oraşelor sunt rar atestate în inscripţii, aşa că ele trebuie să fi fost ceva neobişnuit,
excepţional (cel puţin în Dacia). Apoi, titlul sacerdos desemnează pe preoţii
obişnuiţi ai unor culte mai puţin importante, unele chiar neoficializate; un
asemenea sacerdos nu este (de obicei 129), magistrat al cetăţii, ci simplu ales al
comunităţii de cultores 130• O intervenţie a guvernatorului însuşi pentru o prob
lemă de o asemenea anvergură minoră apare ca puţin probabilă. În plus, inscripţia
fiind votivă, prezenţa ei la Apulum se poate explica prin faptul că a fost pusă
unde era un sanctuar de renume, indiferent de localitatea în care se întrunea
conciliul. Aşa că înclinăm să vedem în demnitarul de laApulum tot unsacerdos
provinciae.
În sîarşit, trebuie observat că materialul epigrafic din Dacia nu aduce
nimic nou referitor la organizarea, funcţionarea ori atribuţiile conci liului provin
cial. Cercetarea acestor inscripţii are un alt obiectiv, mai modest, anume precizarea
momentului apariţiei acestei instituţii, a localităţii unde funcţiona, a titlului oficial
al ei şi al preotului provincial, eventual chiar a importanţei şi semnificaţiei ei în
viaţa Daci ei romane.

C2.c. Atestările din Dacia
Doar trei inscripţii din provincie consemnează explicit un concilium
Daciarum trium (R 88, 9 1 , 92). Atestările sacerdoţiului provincial sunt cele mai
numeroase, în timp ce alte noţiuni nu apar decât sporadic.
Datele disponibile au fost adunate în tabelul LVII. Întrucât atât adunarea
delegaţilor cât şi funcţia preşedintelui ei stau sub semnul cultului imperial celebrat

12R C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 6 1 ; Piso 1 993, p. 1 27.
32
1 29 Există şi excepţii, chiar în provincia noastră (R 307, 427a - numerele 2 şi 8 din tabelul
LVII).
130 J . Marquardt, op. cit., p. 1 73 ; Ladage, p. 8 1 , 1 04, 1 06- 1 09.
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la nivelul provinciei, am intitulat această listă "Atestări ale cultului imperial
provincial în Dacia". Chiar dacă denumirea este corectă, lista subsumează de
fapt toate sursele disponibile asupra colaborării instituţionalizate între oraşele
din Dacia romană. Pentru inscripţia R 307 (nr. 2 din tabel) am adoptat lectura
primului editor 1 30a .
Unele inscripţii prezintă anumite dificultăţi de datare, ce se cer lămurite
cu prioritate.
Piesa nr. 5 (R 1 1 6) poate fi plasată numai în secolul III, după apariţia
municipiilor Tibiscum şi Porolissum. Inscripţia nr. 8 (R 427a) trebuie să fi fost
înălţată cândva după Constitutia Antoniniana, judecând după numărul ridicat
de Aurelii care apar în textul ei. Iar cele două texte care-l amintesc pe Tiberius
Claudius Augustianus (R 9 1 , 3 73 - nr. 1 0- 1 1 din tabel) se datează în anii lui
SeverusAlexander - chiar în ultima perioadă a domniei acestui împărat 1 3 1 •
Pentru M. Cominius Quintus (nr. 4) am propus ultimele două decenii ale
secolului II p. Ch. 1 32• Iar P. Aelius Antipater junior (nr. 7) ar putea fi încadrat
aproximativ în primele două decenii ale veacului următor, dacă şi cariera militară
a contemporanului său P. Aelius Marcellus poate fi datată cam în vremea lui
Septimius Severus 1 33• Contemporan cu el ar trebui să fie şi P. Aelius Strenuus
(nr. 6) 1 34.
Cât despre P. Aelius Maximus din Napoca (nr. 9), este greu acum să-1
datăm sigur după 222 p. Ch. 1 35• Nu-l putem plasa decât vag, în prima treime a
secolului III p. Ch.
Odată efectuată datarea surselor epigrafice (atât cât este astăzi posibil),
putem încerca să răspundem la principalele întrebări pe care studiul acestor
instituţii le pune.

13o. Gr. Florescu, SC/V 6, 1 955, 2, p. 33 1 (=AE 1 956, 207). Credem că lectura lui C. Daicoviciu
(op. cit., p. 1 5 9- 1 60) este forţată. Cf. Ardevan 1 992, p. 4926•
13 1 Sacerdoţiul provincial al acestuia este contemporan cu guvernarea lui Iasdius Domitianus

în Dacia (Piso 1 993, p. 1 93, 1 96; 1. Piso, ZPE 49, 1982, p. 225-227).
1 32 Ardevan 1 993, p. 232-235.
1 33 Cf. supra, nota 82.
1 34 Ardevan 1 993, p. 234-235.
135 Singurul element de datare invocat era tocmai calitatea de sacerdos arae A ugusti (1. Piso,
Potaissa 2, 1 980, p. 1 25 - 1 27; C. Daicoviciu, ActaMN 4, 1 967, p. 469-470).
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C2.c. l. Data apariţiei

S-a susţinut că un concilium Daciarum trium apare abia în anii lui Severus
Alexander 13 6• De fapt, în chip logic, o asemenea instituţie putea şi trebuia să fi
existat încă de la reorganizarea Daciei sub Marcus Aurelius ( 1 69 p. Ch.) 13 7,
când se instituie guvernarea unitară a celor trei provincii dacice 13 8 •
O reexaminare atentă a câtorva inscripţii arată că sacerdoţiul provincial
trebuia să fi existat mai înainte de anul 200, chiar în ultimele decenii ale secolului
II 13 9• Cel puţin un sacerdos provinciae (R 307) este atestat cu siguranţă în
Municipium Aurelium Apulense, deci între 1 6 1 şi 1 80 p. Ch. ; este greu să-l
socotim pur şi simplu "sacerdot al provinciei DaciaApulensis" 14 0, sunt mai mari
şanse să fie vorba de un preot provincial al celor trei Dacii 14 1 •
Dar chiar subAntoninus Pius apare în inscripţii o formă de exprimare a
opiniei cetăţenilor şi supuşilor din Dacia - termenul provincia (R 1 02, 1 0 9) 142 •
Or, acest termen este sinonim cu concilium 143 • Prin urmare, o formă oarecare de
reprezentare şi consultare a comunităţilor cu autoadministrare din provincie
funcţiona încă de pe la mijlocul secolului II p. Ch.
Dar este absolut evident că o documentaţie mai numeroasă asupra acestei
instituţii există doar în secolul III 144 • Fenomenul este normal: conciliul trebuia
întâi să se înfrripe, apoi să se creeze o uzanţă a funcţionării lui. În plus, importanţa
unui asemenea for nu se afrrma decât treptat, pe măsură ce prosperau noile civitates
din provincie şi tot mai multe accedau la rang municipal sau colonial.
Cât de departe putem coborî în timp apariţia unui concilium în Dacia ?
Analogii suficiente arată că în alte provincii apar instituţii de acest fel imediat

1 36 C. Daicoviciu, ActaMN 3, 1 966, p. 1 6 1 , 1 63 .
1 37 Deininger, p. 32-3 3 ; Macrea, p. 69.
1 38 C. C. Petolescu, StC/ 24, 1 986, p. 1 3 1 - 1 3 8; Piso 1 993, p. 82-93.
139 Ardevan 1 993, p. 233-235.
14° Cf. supra, nota 1 28.
1 4 1 Am expus mai sus (C2.a) argumentele noastre. Prezenţa inscripţiei laApulum nu are nimic
surprinzător, mai ales dacă dedicantul, alături de sacerdos provinciae, mai este decurion şi
magistrat al municipiului.
142 Cf. supra, nota 1 24.
1 43 Deininger, p. 1 39-140.
1 44 Vezi tabelul LVII; din 1 5 mărturii, doar 3-4 datează dinainte de anul 200 p. Ch.
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după cucerire 145• Numai că acestea se bazau îndeosebi pe vechile civitates
indigene. Cum aceste civitates sunt foarte slabe sau inexistente în Dacia, îndată
după cucerire un concilium nu putea grupa decât comunităţi de colonişti, dintre
care una singură (Sarmizegetusa) capătă statut colonial. Suntem înclinaţi să credem
că un concilium putea să fi apărut chiar în anii lui Traian 145\ dar rolul său şi
strălucirea manifestărilor sale vor fi rămas foarte reduse.
Abia spre mij locul secolului II, de când datează şi cea mai veche inscripţie
care-1 pomeneşte, va fi căpătat concilium provincial o pondere mai mare în viaţa
provinciei. Este absolut sigur că în prima parte a secolului III, odată cu înflorirea
fără precedent a oraşelor de tip roman şi cu avântul general al provinciei, concilium
Daciarum trium se bucură de o importanţă mai mare şi se manifestă strălucit 1 46 •
Este o evoluţie care se leagă probabil de politica "constituţională" şi încurajarea
instituţiilor civile sub ultimul dintre Severi. Tocmai această realitate a creat
impresia existenţei sale abia începând cu Severus Alexander.
Nu ştim cum se va fi numit iniţial o asemenea adunare reprezentativă a
comunităţilor din provincie. Dar numele de concilium Daciarum trium putea
să fi fost folosit încă de la Hadrian, independent de existenţa unei guvernări
unificate a Daciilor 1 47 • Trebuie observat doar că nu-l avem atestat decât din
ultimii ani ai secolului II (R 1 2 1 - nr. 4 din tabel).
C2. c.2. Data dispariţiei

Ultima inscripţie care pomeneşte un preot al cultului imperial la scara
provinciei datează din anii lui Gordianus III (R 148a - nr. 1 2). Despre concilium
există mărturii epigrafice şi sub FilipArabul 1 48 •

145 Deininger, p. 3 1 -33; D. Fishwick, op. cit., p. 1 4 1 - 1 46, 1 96-203, 301 -307.
1 45• Ibidem, p. 301 -302.

146

Cf. supra, nota 144; C. Daicoviciu, op. cit., p. 1 63- 1 64, 1 69- 1 70.
147 Nu întotdeauna frontierele unui koinon concilium coincid cu ale provinciei (Deininger, p.
2 1 -24, 69-82, 99-1 07, 120- 1 2 1 ).
148
R 92.
=
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Dar tot atunci provincia începe să emită monetă proprie de bronz, cu
legenda PROVINCIA DACIA149 • Piese de acest fel se bat până în anul 257 p.
Ch. (domnia lui Gallienus) 1 50 •
Suntem de părere că moneta provincială nu putea fi bătută decât în numele
autorităţii reprezentative pentru provincie, adică tocmai concilium Daciarum
trium 1 5 1 • Analogia cu Moesia Superior este edificatoare în acest sens 1 52 • Aceste
monete documentează existenţa şi funcţionarea în continuare a adunării
provinciale (şi implicit a sacerdoţiului provincial) până spre sf'arşitul deceniului
al şaselea al veacului III 153 •
Încetarea emisiunilor monetare proprii nu înseamnă deloc sf'arşitul
conciliului, nici în Dacia şi nici în Imperiu 1 54• În provinia carpatică el trebuia să fi
funcţionat, teoretic, până la Aurelian. Dar manifestările sale îşi vor fi pierdut
progresiv din importanţă şi strălucire, pe măsura agravării crizei şi degradării vieţii
municipale.
Este interesant că cele mai explicite consemnări ale lui concilium III
Daciarum au apărut tocmai din anii de după Severus Alexander (R 88, 92) 1 55 ,
când numărul inscripţiilor puse de notabili scade vertiginos. Ambele piese sunt
dedicaţii oficiale pentru împăraţi, deci exprimă o "obligaţie de serviciu". Ca în
cazul administraţiilor orăşeneşti 15 6 , adunarea ca instituţie intervine şi oficiază
gesturile obligatorii de loialitate, şi probabil că o face mai des şi mai vizibil în
această perioadă tocmai pentru că actele individuale de acest fel de împuţinează.
Este şi aceasta o formă de oglindire a crizei clasei tradiţionale a notabililor
municipali, spre mijlocul secolului al III-lea.

149 Macrea, p. 327; 1. Winkler, SCN 5, 197 1 , p. 145 - 1 60; F. Martin, Kolonialprăgungen aus
Moesia Superior und Dacia, Budapest-Bonn, 1 992, p. 1 0, 1 9-2 1 .
1 50 Macrea, p. 327-329; 1. Winkler, op. cit., p. 153- 1 57; F. Martin, op. cit., p. 1 2, 1 3, 1 8- 1 9, 20.
1 5 1 R . Ardevan, Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti, 86-90, 1 992-1 995, m.
140- 1 44 (sub tipar).
1 52 P. Kos, ZPE 9 1 , 1 992, p. 96- 1 04.
1 53 Cf. supra, nota 1 50.
1 54 Vezi evoluţia în diferite provincii la Deininger, p. 1 70- 1 7 1 .
1 55 Se mai adaugă R 9 1 , din anii 233-235 p . Ch. Toate sunt inscripţii înălţate chiar de conciliu
pentru împăraţi, unde numele lui este consemnat explicit. În plus, asemenea texte confirmă
faptul că adunarea provinciei dispunea de mijloace materiale proprii (Deininger, p. 1 56- 1 5 8).
1 56 Cf. supra, capitolul II, C5.
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C2. c. 3. Localizarea

Este absolut sigur că adunarea provincială a funcţionat la Ulpia Trai ana
Sannizegetusa; toate dedicaţiile puse în numele ei (R 88, 9 1 , 92, 1 02, 1 09) şi
majoritatea celorlalte inscripţii referitoare la cultul imperial provincial provin de
aici 157• Numele Metropolis nu l-a primit oraşul numai din acest motiv 1 58 • Dar
acordarea lui sub Severus Alexander 1 59 recunoştea oficial preeminenţa oraşului
faţă de alte aşezări provinciale1 60 ; ea va fi fost influenţată şi de prezenţa conciliului
provincial în oraş.
Faptul că există doi sacerdotes dinApulum într-o perioadă timpurie 1 6 1
nu contrazice această opinie; deţinătorii acestei demnităţi se puteau recruta din
elita municipală a oricărei civilas din provincie 1 62 •
Cercetări mai noi indică drept sediu probabil al conciliului provincial
spaţiul situat la nord de zidul de incintă al coloniei şi la est de amfiteatru; aici
trebuia să se fi aflat şi altarul provincial 1 63• Adunările anuale ale delegaţilor erau
ţinute desigur în amfiteatrul aflat în apropiere 1 64• Ca şi în alte provincii, spaţiul
afectat cultului provincial şi activităţii conciliului va fi putut beneficia de un
regim special ("extrateritorialitate") 1 65 •

1 57 Vezi C. Daicoviciu, op. cit., p. 162. Numai trei inscripţii s-au găsit laApulum (nr. 2, 3 şi 1 1
din tabelul LVII), plus câte una la Potaissa (nr. 8) şi Napoca (nr. 9); deci, 1 0 din 1 5 provin de
la Ulpia Traiana.
1 58 Deininger, p. 1 435 ; cf. supra, capitolul 1, E3 .5. Sediul conciliului nu era obligatoriu oraşul
unde rezida guvernatorul provinciei (Deininger, p. 1 43 - 1 45).
1 59 C. Daicoviciu, op. cit., p. 1 54. Atestări sigure mai vechi nu se cunosc.
1 60 Deininger, p. 58; E. Babelon, Les monnaies grecques. Apen;u historique, Paris, 1 92 1 , p.
1 3 6 - 1 39.
161
R 307, 347a (nr. 2 şi 3 din tabelul LVII).
162
Deininger, p. 1 5 1 - 1 54.
1 63 1. Piso, Al. Diaconescu, ActaMN 22-23, 1 985- 1 986, p. 1 82-1 83 ; R . Etienne, 1. Piso, Al.
Diaconescu, REA 92, 1 990, 3-4, p. 279-280.
1 64 Ibidem.
1 65 R . Etienne, Bulletin de l 'Association Pro Aventico, Lausanne, 29, 1 985, p. 1 0-26; D.
Fishwick, op. cit., I/ 1 , 1 987, p. 1 3 1 - 1 46 şi 1/2, 1 987, p. 306-308.
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C2. c. 4. Sacerdoţiul provincial

În provincia noastră, preotul cultului imperial la nivelul Daciei întregi
poartă totdeauna titlul de sacerdos, niciodată de flamen. Acest detaliu indică
indubitabil faptul că în Dacia n-a existat un templu provincial al cultului
împăratului, ci numai o ara 1 66•
În inscripţii se întâlneşte cel mai adesea forma oficială, sacerdos arae
A ugusti 1 67 • Foarte rar apar formulări casacerdos provinciae 168 orisacerdotalis
Daciae 169; contextul în care ele se plasează indică faptul că e vorba de expresii
uzuale, neoficiale 170 • Numai de două ori (şi numai alături de formula oficială) se
mai întâlneşte expresia coronatus Daciarum trium 171 • Dispunerea cronologică
a atestărilor nu sugerează o evoluţie a titlului preotului provincial; dimpotrivă,
se pare că aceste denumiri au fost folosite concomitent 172 •
Preotul cultului provincial este ales de concilium pe o durată .limitată
(probabil un an) 1 73 • Reiterări ale sacerdoţiului nu se cunosc în Dacia. Funcţia se
bucura de mare prestigiu, iar deţinătorul ei juca rolul de magistrat eponim pentru
actele conciliului 1 74•
Recrutarea preoţilor provinciali se făcea, şi în Dacia, dintre notabilii de
vază ai aşezărilor cu autoadministrare 175 • Doi sacerdotes arae Augusti provin
de la Sarrnizegetusa 176 ; ei datează de la sf'arşitul secolului II şi începutul celui
următor. Din restul secolului III (prima luijumătate) se mai cunosc doi sacerdotes
din Colonia A urelia Apulensis 177 şi câte unul din municipiul septimian de la

166 Ibidem, 1/1 , 1 987, p. 1 65 - 1 67.
167 Din cele zece atestări sigure de preoţi provinciali (nr. 2-9, 1 1 , 12; nr. 1 5 este prea nesigur),
formularea aceasta apare în şase cazuri.
1 68 Nr. 2, 3 (?), 5 din tabelul LVII.
169 Nr. 8 (singurul caz).
1 7° Câteva sunt piese votive cu caracter particular (nr. 3, 5, poate şi 8); a patra (nr. 2) este o
inscripţie onorifică pusă de un libert patronului său.
1 7 1 R 148a, 463 (nr. 9 şi 1 2).
172
Vezi nr. 5 şi 8, categoric contemporane (în general) cu nr. 4, 6, 7 şi 9.
1 73 Deininger, p. 1 50.
1 74 Vezi R 9 1 (nr. 1 0-1 1 din tabel).
1 75 Deininger, p. 1 5 1 - 1 52; D. Fishwick, op. cit., 111 , 1987, p. 1 3 5 - 1 36.
1 76 M. Cominius Quintus (nr. 4) şi P. Aelius Strenuus (nr. 6).
1 77 P. Aelius Antipater junior (nr. 7) şi Tiberius Claudius Augustianus (nr. 1 1 ).
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Apulum 1 78 , respectiv din culonia Napoca 1 79; un sacerdotalis pon:lenît la
Potaissa 180 apare aici ca fost militat (probabil tribun:us 'ctngttsticlavitts) în legiunea
a V-a Macedonica, aşa că putea să fi provenit ,din 'oricate<ciVitas a Daciei. Cum
vedem, ponderea Sarmizegetusei rămâne importantă, dat în ;sooolui fil!s,poteşte
tot mai mult aportul noilor oraşe, mai recent afinna'te. Credem că prezenţa timpurie
a doi sacerdotes dinMuniâplumAu-reUumApulerrse 181 nu contrazice acest punct
de vedere; în vremea aceea prosperitatea noului municipiu şi rolu� elitei 'S'aie
confirma indirect importanta coloniei Ulpia traiana; din care Apulum abia se
desprinsese 182• Aparitia lor fără "colegi'.' ulpieni pe -aproape nu xiovedeşte
inexistenţa acestora; ci este o simplă întâmplare.
Mară de aceştia doi din urmă; toţi ceilalţi :sacerdotes provind.aii 'Cunoscuţi
aparţin ordinului ecvestru 1 83 • Dar nu credem cii a putut functiona vreo prevedere

legală în acest sens. Natural, pentru această functie -erau preferaţi membrii rei
mai de vază ai aristocraţiilor municipale 1 84 - or tocmai aceştia devin adeseori

equites Romani 1 85 • Un notabil cavaler avea un plus dedignitt!ls :şî 'Cbî:atde avere

faţă de colegii săi obişnuiţi, deci putea accede mai lesne la prestigiosul.sacerdoţiu

provinciaL Numai că, pentru a se putea desemna cavaleri in această funcţie, ·era
nevoie mai întâi să se consolideze această pătură socială în oraşele provinciei.
Or, acest proces devine vizibil în a doua jumătate a secolului il ·186• be aceea,
credem noi, primii doi sacerdotes Daciae cunoscuţi înc ă nu aparţin otdl"nului
ecvestru.

m M. Antonius Valentinus (nr. 1 2).
1 79 P. Aelius Maximus (nr. 9).
1 80
Anonim (R 427a - m. 8).
1 81
C. Ulpius Bonus (m. 2) şi ? Reginus (m. 3).
182
Cf. supra, capitolul I, B6-7 d.
1 83 Lucru nesigur, dar foarte probabil, t>entru nr. 5 (R 1 66) - unde inscripţia este fragmentată 
şi m. 8 (R 427a) - aceeaşi situaţie. Analogiile cu ceilalţi sacerdoţi provinciali şi contextUl în
care apare acesta din unnă ne fac să credem că nu e votba de un veteran oarecare, ci de vretin
notabil din Dacia, cavaler şi fost tribunus angusticlfi.vitts al legiunii de la Potaissa,
184 Deininger, p. 1 5 1 · 153; D. Fishwick, op. cit., p. 1 3 5 .
1 85 Deininger, p. 1 52. Cf. supra, capitolul III; C4.
1 86 Ibidem.
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Deţinătorii sacerdoţiului provincial pot fi socotiţi notabili de cea mai
înaltă categorie. Aceşti aristocraţi depăşesc nivelul local şi câştigă o importanţă
la scara întregii provincii 1 87 • Ei sunt corespondenţii dac ici ai bine cunoscuţilor

jlamines provinciae din Occident 188 •

C3. Concluzii
Toate aspectele cunoscute ne arată că şi în Dacia au funcţionat instituţii
de nivel provincial analoage celor ştiute pretutindeni în Imperiu (concilium şi
sacerdotium provinciae). Organizarea, funcţiile şi rolul lor trebuie să fi fost
aceleaşi. Ca peste tot, prezenţa acestor forme instituţionale atestă un nivel im
portant de civilizaţie romană, de viaţă comunitară şi de integrare în structurile
societăţii romane 1 89• Cultul imperial este tocmai expresia ideologică a acestei
integrări 1 90•
Conciliul provincial şi funcţia de sacerdos provinciae confirmă succesul
vieţii municipale de tip roman în Dacia, prosperitatea şi vigoarea oraşelor
autonome. Este adevărat că urbanizarea romană nu cuprinde întregul teritoriu al
provinciei, iar cultul imperial provincial nu ajunge să beneficieze de un templu.
Dar trebuie remarcat că atestările instituţiilor provinciale amintite mai sus în
Dacia romană, aşa sporadice cum sunt, depăşesc în număr şi importanţă pe cele
cunoscute în provinciile învecinate, provincii cu o viaţă romană simţitor mai
lungă 1 9 1 • Ca şi alte constatări 192, acest aspect confirmă amploarea şi profunzimea

vieţii romane în spaţiul dacic - implicit a romanizării.
Expresie sintetică a comunităţilor urbane autonome din Dacia, conciliul
şi sacerdoţiul provincial vor cunoaşte evoluţia generală a vieţii orăşeneşti daco
romane. Manifestările lor sunt slabe în prima parte a secolului II; abia sfărşitul

1 R7 Deininger, p. 1 52-1 54.
I RR Etienne, p. 1 50- 1 6 1 ; cf. G. Alfoldy, Flamines provinciae Hispaniae Citerioris, Madrid,
1 973, passim şi M. S. Bassignano, ll flaminato nelle provincie romane dell' Africa, Roma,
1 974, p. 372-373.
1 R9 Jacques-Scheid, p. 1 94- 1 95 ; D. Fishwick, op. cit., p. 1 37.
1 90 D. Ladage, op. cit., p. 3 85-388.
191 Deininger, p. 1 1 3; C. Daicoviciu, op. cit., p. 1 6 1 ; D. Fishwick, op. cit., p. 3 0 1 -307.
1 92 Cf. supra, capitolul III, C l , C4, C5.
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veacului aduce la lumină mărturii mai consistente. Epoca Severilor înseamnă şi
pentru ele apogeul. Dar, fiind instituţii importante ale întregii provincii, ele lasă
unele atestări şi în perioada imediat următoare, când aristocraţii din oraşe se
manifestă mult mai puţin în formele tradiţionale. Urmele scrise despreconcilium
şi sacerdotes arae Augusti dispar în anii anarhiei militare - ceea ce nu înseamnă
încetarea existenţei lor.
Remarcăm lipsa atestărilor epigrafice despre concilium III Daciarum
în perioada când el emite moneta provinciei. Acest amănunt confirmă constatarea
că emisiunile PROVINCIA DACIA răspund unei situaţii de criză şi că politica
de redresare dusă de Filip Arabul n-a dat rezultate de durată 1 93 •

193 R. Ardevan, Eos 79, 1 99 1 , p. 23 1 ; idem, EphemNap 3, 1 993,

p.

1 17.
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CONCLUZI I

A.

Constatări generale

La capătul efortului nostru de cercetare, putem încerca să răspundem la
câteva din întrebările esenţiale pe care domeniul investigat le ridică.
Mai întâi, numărul de civitates. Credem că putem vorbi de 1 1 oraşe romane
în provincia Dacia, dar de simţitor mai multe civitates de statut juridic diferit.
Oraşele municipia şi coloniae - apar cu siguranţă prin colonizare, chiar dacă
iniţial sunt aşezări de rang inferior 1 • Dar nici pentru celelalte civitates nu s-a
putut evidenţia vreun aport indigen la constituirea lor. Datele disponibile până
acum arată că entităţile administrative ale provinciei Dacia nu au premize
autohtone. Delimitarea acestor entităţi, mai ales, şi precizarea statutului lor ju
ridic este operaţia cea mai grea; noi n-am izbutit deocamdată decât o schiţă
foarte sumară, de fapt doar o punere a problemei.
Topografia centrelor urbane din provincia carpatică este foarte puţin
cunoscută. A fost identificat şi dezvelit un for dintr-un singur oraş, Sarmizegetusa:
este forul administrativ, cu curia şi basilica transitoria 2 • Pentru cele mai multe
aşezări, chiar şi stabilirea perimetrului fortificat se face cu dificultate. Este, iarăşi,
un câmp imens de cercetare pentru viitor. Dar, din puţinul pe care-l ştim 3, cele
1 1 aşezări de statut urban se înfăţişează ca oraşe romane, asemeni celor cunoscute
în lumea provincială.
Nu tot teritoriul provinciei este afectat de urbanizare. Dar civilizaţia ro
mană pătrunde peste tot, aşa cum ne dovedeşte arheologia. Apreciem că celelalte
forme de civitates trebuiau să fi prezentat tot aspecte instituţionale romane; între
acestea şi oraşe va fi fost doar o diferenţă de grad, nu de esenţă 4 •
-

1 1. Glodariu, Apulum 24, 1 987, p. 1 3 3 - 1 37.
2 1. Piso, AL Diaconescu, ActaMN 22-23, 1985-1986, p. 177- 1 83 ;

R . Etienne, 1. Piso, AL
Diaconescu, REA 92, 1 990, 3-4, p. 277-292; idem, Comptes rendus de !' Academie des
Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1 990, janvier-mars, p. 9 1 - 1 09.
3 Înţelegem să includem aici atât slabele cunoştinţe de topografie şi planimetrie, cât şi vestigiile
de construcţii, piesele de valoare artistică şi chiar materialul arheologic comun (vezi
bibliografia citată la fiecare localitate în parte - capitolul 1).
4 Cf. Jacques-Scheid, p. 270-272.
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Din evoluţia teritorială şi instituţională a municipalităţilor daco-romane
am încercat să reconstituim politica municipală a statului roman în provincie;
dacă viziunea noastră este corectă, atunci ea se încadrează în curente mai largi
de politică municipală promovată la scara Imperiului.
În ceea ce priveşte colonizarea, atât arheologia cât şi aspectul instituţional
sau cel onomastic pun în lumină amploarea ei şi caracterul ei occidental, latinofon.
Armata a jucat, desigur, un rol însemnat în colonizarea generală a provinciei 5•
Dar, în constituirea elitelor municipale, rolul veteranilor apare ca redus 6• O serie
de indicii susţin amploarea şi importanţa colonizării civile.
Despre instituţiile municipale daco-romane nu este mult de spus. Ele
corespund tipului general de organizare a oraşelor romane din epocă, trăsăturile
atipice sunt puţine şi nesemnificative. Trebuie subliniat doar faptul că, în ge
neral, ele prezintă un cursus honorum simplificat, aspect general în epocă 7•
Studiul aristocraţiilor municipale poate fi întreprins doar asupra câtorva
oraşe, anume cele care ne-au lăsat inscripţii mai numeroase. El pune în lumină
note evidente de specific local, între elitele diferitelor oraşe existând diferenţe ce
pleacă atât din originaea şi recrutarea lor, cât şi din modalitatea de ierarhizare şi
posibilităţile de ascensiune socială. Iese pretutindeni în evidenţă romanitatea
notabililor daco-romani. Cei de obârşie alogenă sunt o minoritate restrânsă, iar
persoane originare dintre băştinaşii daci lipsesc aproape complet 8•
Tot atât de romană, dar mult mai puţin ilustrată epigrafic, este categoria
augustalilor. Ea apare numai în anumite oraşe, unde dezvoltarea urbană de tip
roman este mai avansată. Tot un nivel înalt de viaţă comunitară mărturisesc şi
diferitele corporaţii (collegia) - prezente şi ele numai în anumite localităţi (aproape
în aceleaşi) 9• Deşi printre collegiati apar mai mult ca în categoriile sociale

5 D. Benea, SCIVA 44, 1 993, 3, p. 285-289. Cât despre opinia autoarei referitoare la evoluţia
aşezării de la Micia - întâi vicus militar, apoi pagus (ibidem, p. 283-284) - putem spune că ea ne
pare verosimilă, dar inscripţiile în discuţie nu oferă criterii sigure de datare.
6 R. Ardevan, Sargetia 20, 1 986- 1 987, p. 1 1 9- 1 2 1 ; idem, Eos 77, 1 989, p. 88-90.
7 Langhammer, p. 59-60.
8 Singura atestare o avem de la Napoca, R 464 (C. C. Petolescu, Thraco-Dacica 1 3 , 1 992, 1 2, p . 1 22- 1 23); poate şi R 5 1 1 (cf. supra, capitolul VI, A2 - vezi ş i nota 1 2) .
9 Augustali întâlnim l a Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum 1 ş i II, Drobeta, Napoca şi
Potaissa; collegia profesionale mai importante apar aproape în aceleaşi oraşe, afară de Napoca.
Situaţia de la Alburnus Maior este o excepţie, dar ea se poate explica. Vezi supra, capitolul V,
passim.
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superioare elemente grecofone, şi ei reprezintă o pătură socială de evidentă
romanitate. Dar apariţia fiecărei pături are altă semnificaţie; în plus, ea trebuie
văzută în contextul socio-cultural local 10•
P atronatele municipale şi participarea oraşelor la

Concilium III

Daciarom reflectă, fiecare în felul său, dorinţa oraşelor daco-romane de a depăşi
orizontul strict LocaL Totodată, modalităţile concrete de realizare ilustrează şi
poziţia fiecărui oraş în provincie, nivelul de consideraţie şi importanţă al elitei
sale în ochii contemporanilor; Toate acestea oglindesc, indirect şi într-o modalitate
proprie, realităţi economice şi sociale de profunzime.

B. Specificul aşezărilor principale
Coroborarea tuturor constatărilor obţinute poate contribui La definirea
unui profil social şi cultural pentru principalele aşezări urbane (cele mai bine
documentate epigrafic).
Mai întâi - Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Metropola prestigioasă a
.
provinciei înfăţişează o societate de tip roman tradiţional, cu o elită originară din
vechi cetăţeni şi destul de închegată. Accesul noilor îmbogăţiţi în cadrul ei este
relativ restrâns, iar discrepanţele de avere şi importanţă între membrii ei nu devin
excesive. Bogăţia şi importanţa acestui corp social rămân mereu r
ară egal în
ansamblul provinciei. Augustalii, numeroşi, dovedesc o rată înaltă a ascensiunii
parveniţilor. În schimb, numărul restrâns de corporaţii şi preponderenta
zdrobitoare a Lui

collegiumfabrum indică o dezvoltare mai restrânsă şi într-o

manieră particulară a păturilor mij locii 1 1 • În general, colonia Lui Traian pare a fi
o societate aristocratică, destul de tradiţionalistă şi conformistă 1 2 • Prestigiul ei în
faţa altor comunităţi din Dacia trebuie să fi fost considerabil.

1 0 În principiu, prezenţa mai multor collegia profesionale argumentează o mare diversitate a
ocupaţiilor neagricole, dar totodată prosperitatea şi spiritul corporativ al păturilor mij locii.
Când însă asemenea corporaţii apar aproape exclusiv prin notabilii care le patronează (cum
este cazul la Apulum), lucrurile se schimbă.
1 1 Pentru analogie, vezi Alfoldy 1986, p. 267.
1 2 1. Piso, RRH 1 3 , 1 974, 5-6, p. 728-733; L. Ţeposu-Marinescu, Sargetia 1 4, 1 979, p. 1 60;
idem, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, Oxford, BAR lnt. Ser.
1 28, 1 982, p. 69-7 1 ; Piso 1 99 1 , p. 323.

345

https://biblioteca-digitala.ro

Deosebiri evidente vom remarca în

ColoniaAureliaApulensis. Nivelul

de ilustrare epigrafică este ceva mai redus. În provincie, acest oraş ocupă evi
dent locul secund. Aristocraţia municipală comportă un procentaj mai mare de
"noi cetăţeni", iar discrepanţele între membrii ei pot fi presupuse ca mai

pronunţate 1 3• Augustalii sunt prezenţi şi ei, dar în proporţie mai redusă. Mai
numeroasele

collegia existente sunt cunoscute doar prin notabilii care le sunt

patroni. În ansamblu, tot o societate aristocratică, dar mai diversificată, mai mobilă
şi probabil mai puţin conformistă 1 4 •
Municipiul omonim vecin este mult mai puţin cunoscut. Tot ce s-a putut
pune în lumină este caracterul deosebit al elitei sale, faţă de cea din Apulum I.
Presupunem pentru el, ca pentru orice oraş de lângă o mare garnizoană, o viaţă
mai agitată, o aristocraţie mai compozită şi de coeziune mai redusă, ca şi un rol
mai mare al surselor neagrare de bogăţie.

O situaţie similară putem bănui pentru Potaissa - din aceleaşi motive.
Cât despre Drobeta, port fluvial şi centru comercial important, situat lângă un
castru auxiliar, credem că ea a putut primi unele trăsături similare 1 5, spre deosebire
de contemporanele sale Napoca şi Romula - societăţi mai pronunţat agrare 1 6 • Şi
tot o societate mai deschisă, mai orientată spre comerţ şi afaceri, trebuie să fi
format şi aristocraţia din Porolissum, unde majoritatea notabililor cunoscuţi sunt
noi cetăţeni de extracţie joasă 1 7 •
Despre alte localităţi daco-romane ştim prea puţin ca să le putem lua în
discuţie.
Se impune aşadar constatarea că, aidoma situaţiei surprinse în alte
provincii 1 8 , oraşele din Dacia romană constituie societăţi provincial-romane
diferite, fiecare cu structurări şi ierarhii specifice. Studierea lor, schiţată acum de
noi doar la nivelul aristocraţiilor municipale, se poate aprofunda prin recursul la
cercetarea întregii populaţii, a cultelor, artei şi chiar a aspectelor pur arheologice.

13 Vezi îndeosebi problema patronatului (supra, capitolul VI, B3.d).
14 Cf. supra, nota 1 2.
15 Impresia ne-o cauzează atât tabloul onomastic, cât şi prezenţa unor augustales (vezi tabelul

XLII, nr. 1 -3) şi a unui collegiumfabrnm (R 27).
16 Ambele oraşe nu au atestări de collegia, iar la Romula lipsesc până acum şi augustales. În
schimb, ambele oraşe cunosc împrejur o aglomerare de villae rnsticae.
1 7 Cf. supra, capitolul III, 82.8.
1 8 Alfoldy 1 986, p. 264-274.
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C. Societatea daco-romană în Imperiu
Oricât de importantă ar fi pe plan local, elita societăţii daco-romane nu
are nici o însemnătate la scara Imperiului. Ea păstrează un pronunţat caracter
provincial. Nu avem nici un indiciu despr latifundii ori averi considerabile (la
nivelul lumii romane în general) din povincia carpatică. Apare un singur senator
originar din Dacia 1 \ şi acesta păstrează legături strânse cu oraşul său natal 
Apulum Fo.. Notabilii deveniţi equites Romani nu fac carieră administrativă în
serviciul statului; singura excepţie, P. Aelius Marcellus din Apulum, a ajuns

prin primipilat la condiţia de cavaler şi nu exercită procuratele 2 1 • Chiar şi
patronatele municipale (inclusiv cele de la Sarmizegetusa) fac dovada unui
orizont restrâns, de nivel local sau cel mult provincial.

Dar această realitate nu înseamnă nicidecum dezvoltare slabă ori
neromanizare. Dimpotrivă, numărul destul de mare al aşezărilor de statut urban
şi ritmul promovărilor municipale dovedesc contrariul. La fel, numărul mare de
cavaleri din rândurile elitelor locale 22, ori onomastica şi limba inscripţiilor.
Atestărite epigrafice ale notabililor municipali daco-romani sunt simţitor mai
numeroase decât în oricare din provinciile vecine 23• Tot aşa şi prezenţele unor
demnitat"i lau.ren.t-es Lavinates.
Toate aceste detalii confirmă dezvoltarea înfloritoare a civilizaţiei de tip
ro.man în Dac ia

şi s.tructurarea profundă a societăţii provinciale după model ro

man. Atâta doar că din această societate lipsesc

�'vârfuri" comparabile ca avere

şi influenţă cu nobihmea senatorială sau ecvestră a Imperiului. Fenomenul se
explică prin condiţiile de dezvoltare ale provinciei şi este comun tuturor
sodetătilcw PfOvineial-romane de pe limes.ul european 24·•

1 9· CIL ID 1 006. Vezi şi L. Balla, Acta Cl'assica Universitatis Scientiarum Debrecenensis,
Deb«;<;en, 2:4, 198.8, p. 67-68.
20 W. EC.k,
, âa. W. Eck, H. Galsterer, H. Wolff (Hrsg.), Studien zur antike Sozialgeschichte.
fes.ts�hrit'ti F V�tt\aglwff. l<.ohl-Wien,. l 980, p. 28}-286, J l l-J l 8.
21
I. l\s�A'C(aMN 17:, 1 9:8.0� p. �89, nr. 3.
22c
.PisQ; t 9,9;t p,. 3:25
n Mlio�wic� 19S9;. p.. 1 36. sq.
2� AlfQl:dy 19:8:4, p. 9:}..
..

•.
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Aspectele cunoscute din viaţa oraşelor daco-romane prezintă similitudini
cu provinciile central-europene din valea Dunării şi cu Italia de nord (Gallia
cisalpină) 25 • Este sigură influenţa preponderentă a acestui spaţiu romanizat în
constituirea civilizaţiei daco-romane.

D. Criza şi sfârşitul
Cercetarea noastră a pus în lumină aglomerarea informaţiilor despre
notabil ii daco-romani în prima treime a secolului ITI p. Ch. Este exact perioada
maxim�i extinderi a sistemului municipal roman în Dacia. Rezultatele tuturor
cercetărilor indică vremea Severilor drept apogeul civilizaţiei daco-romane. Şi
constatarea este valabilă pentru toate provinciile din bazinul Dunării 26•
Tot un fenomen general pentru zona vastă menţionată mai sus este criza
de sistem care o loveşte în anii anarhiei militare 27• Materialul epigrafic din Dacia
dovedeşte diminuarea bruscă, până la dispariţia aproape completă, a prezenţei
ară îndoială oglindirea unui şoc social
aristocraţiei municipale în izvoare. Este r
brutal, care a afectat averea şi statutul elitelor locale. Credem că se confmnă şi în
Dacia părerea că, în bazinul danubian, criza generală a societăţii tradiţionale şi a
regimului notabililor a izbucnit mai târziu (după 23 5 p. Ch. ), dar mai brusc şi cu
manifestări mai devastatoare 28 •
Dar, ca peste tot în lumea romană provincială, absenţa inscripţiilor
notabililor nu înseamnă dispariţia aristocraţiilor municipale. Ea marchează doar
sărăcirea lor, reducerea importanţei lor sociale şi a posibilităţilor obiective de
manifestare în formele tradiţionale (dedicaţii individuale, acte de evergetism etc.).

O serie de indicii arată funcţionarea în continuare a organismului municipal,
deşi în forme mai modeste, până în anii lui Gallienus cel puţin 29• Numai că
retragerea aureliană va lăsa curând Dacia în afara statului roman, şi fosta provincie
nu va mai beneficia de redresarea generală de la sf'arşitul secolului ITI.
25 Ibidem; Chevallier 1 983, p. 524-525.
26 Alfoldy 1 984, p. 1 33.

27 Alfoldy 1 9 84, p. 1 34- 1 37.
28 Alfoldy 1 984, p. 1 33.
29 Cf. R 38, 90, 292, 293. Cel mai clar argument îl aduce însă chiar seria monetelor PROVINCIA
DACIA (F. Martin, Kolonialpriigungen aus Moesia Superior und Dacia, Budapest - Bonn,
1 992, p. 1 2, 1 3, 1 8- 1 9, 20).
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Putem sesiza criza şi gravitatea ei îndeosebi în reducerea dramatică a
numărului inscripţiilor 30, ca şi în schimbarea calităţii celor încă prezente 3 1 • Dar
situaţia aceasta (lipsa surselor) interzice orice studiu aprofundat al formelor şi
manifestărilor crizei - cel puţin cu mijloacele accesibile nouă în acest moment.

E. Încheiere
Din tot ce s-a spus mai sus a reieşit, credem, atât amploarea demersului
nostru cât şi limitele lui. Mai ales acestea din urmă trebuie să rămână obiect de
preocupare pentru specialiştii domeniului.
Precizările aduse de noi asupra caracterului şi evoluţiei fenomenului
municipal daco-roman sunt, deocamdată, susţinute de rezultatele altor cercetări.
Evoluţia generală a provinciei şi caracterul roman al societăţii ei au primit
confirmări suplimentare. Dar numai studii viitoare, mult mai detaliate, asupra
onomasticii şi tuturor manifestărilor spirituale din Dacia romană vor permite
aprecieri mai bine circumscrise.
Incumbă de asemenea viitoarelor cercetări precizarea aspectului şi
dispunerii în spaţiu a centrelor - sigure sau probabile - de

civitates. Îndeosebi

rămâne un deziderat plasarea pe hartă a descoperirilor din mediul rural şi
precizarea unor grupări de diferite locuiri, posibile unităţi cu autoadministrare.
De asemenea, cercetări mai detaliate ale locuirilor din jurul centrelor urbane,
cercetări cu utilizarea fotografiilor aeriene, vor putea aduce progrese decisive în
stabilirea posibilelor centre de civitates şi a tipului de ocupare a solului în fiecare
zonă.
Precizarea surselor colonizării în Dacia, influenţa specifică a diferitelor
provincii asupra civilizaţiei daco-romane şi apartenenţa Daciei la o anumită sferă
a lumii romane provinciale n-a putut fi aprofundată acum. Nici componenţa

3° Cf. supra. Inscripţiile puse de notabili ulterioare lui Severus Alexander se pot număra pe
degete (R 1 7, 1 1 7, 1 48a, 454, 480, 486, 488 - eventual şi R 1 23).
3 1 Cf. supra, nota 29 .Acestea nu mai sunt dedicaţii individuale, ci monumente oficiale înălţate
de administraţia municipală şi exprimând o pietate "obligatorie".
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aristocraţiilor municipale n-a fost decât vag conturată. Plasarea fiecăreia în cadrul
mai larg al populaţiei unei localităţi ori zone este susceptibilă de-a revela concluzii
extrem de importante.
Prin urmare, demersul nostru nu rezolvă integral problematica ridicată
de subiectul tratat. Am izbutit, sperăm, să ne apropiem mai mult de o imagine
corectă a organizării municipale şi a elitei sociale din Dacia romană. Ceea ce am
înfăptuit nu reprezintă decât un stadiu momentan de informare şi interpretare.
Dar cercetarea se poate aprofunda mult, în diferite direcţii, iar constatările noastre
de astăzi pot şi trebuie să devină puncte de plecare pentru asemenea investigaţii
viitoare. Ar fi cea mai bună modalitate de a-şi dovedi utilitatea.
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REPERTORIUL

MATERIALULUI

EPIGRAFIC

Au fost grupate aici inscripţiile referitoare la viaţa municipală daco-ro
mană utilizate în lucrarea de faţă. Ne-am străduit să cuprindem toate inscripţiile
cunoscute nouă până la această dată.
Materialul epigrafic a fost ordonat geografic, de la sud la nord. În cadrul
fiecărei aşezări cu material mai numeros, inscripţiile au fost grupate pe categoriile
uzuale în culegerile recente (ca de exemplu în IDR): a) inscripţiile pe edificii; b)
liste de asociaţii; c) inscripţii onorifice (c l : împăraţi şi familiile lor; c2 : guvernatori
şi procuratori; c3 : membri ai aristocraţiei municipale); d) inscripţii votive; e)
inscripţii funerare; f) fragmente cu conţinut echivoc şi caracter nesigur; g)
instrumenta. Desigur, nu în toate localităţile sunt reprezentate toate aceste
categorii.
În sfârşit, în sânul aceleiaşi subdiviziuni, piesele au fost clasificate în
ordinea publicării lor. S-au utilizat şi citat doar principalele publicaţii epigrafice:
ClL, Annee Epigraphique (prescurtat AE), IDR. Doar când inscripţia utilizată nu
se regăsea în nici una din acestea s-a citat vreo altă lucrare, cea în care piesa
respectivă fusese publicată.
Au fost lăsate la urmă tăbliţele cerate de la Alburnus Maior. Din pricina
lungimii textelor, s-a transcris integral doar una din ele, al cărei conţinut priveşte
direct o formă de viaţă comunitară din Dacia romană. O altă piesă a fost doar
amintită, consemnându-se numai elementul de interes pentru prezenta cercetare.
Inscripţiile provenind din afara Daciei şi-au aflat loc la sfârşitul listei,
fiind grupate pe provincii în ordinea general utilizată - de la vest la est. Ele sunt
numerotate în continuare.
Un indice final grupează inscripţiile pe aşezările daco-romane la care se
referă şi pe problemele ori noţiunile menţionate.
Citarea inscripţiilor în lucrare se face operativ, prin indicarea siglei
"Repertoriu" (R) şi a numărului curent.
Am anexat câte un succint comentariu doar atunci când au fost necesare
modificări ori completări ale lecturilor acceptate până în prezent, ori atunci când
interpretarea textului pune probleme deosebite. Din motive de spaţiu, prescurtările
n-au fost întregite decât atunci când completarea corectă nu era absolut evidentă.
Abrevierile bibliografice utilizate figurează în lista generală a acestora.
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DACIA

SVCIDAVA
1.

IDR II, 190.

[D1eae Nemesi 1 pro salute Augg. 1 curial(es) territ(orii) Suc(idavensis) 1
[te1mplum a solo 1 restituerunt.
240-270 p. Ch. (?)
Datare foarte mult discutată (cf. IDR II, 190; E. Popescu, Inscripţiile
greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1976,
nr. 277). Optăm pentru opinia editorilor citaţi.
ROMVLA
a.
2.

CIL III 803 1; IDR II, 3 24.

Imp. Caesar M lui. [Philip]/pus Pius Felix Invi[c1tus 1 Aug. trib. pot. V
cos. IV p[ro1cos. 1 p. p. et M. lui. [Ph1ilippus [I1uni/or imp. cos. p[ro1cos.
[pr1inceps 1 iuventutis .filius [Philippi} 1 Aug. et M Otaciliae Severae 1 sanctissimae
Aug. n. [r1esti/tutorem orbis [t1otius 1 ob tutelam civit(atis) coloniae suae 1
Romul(ae) circuitum muri manu 1 militari a solo fecerunt.
248 p. Ch.
d.
3.

CIL III 8023 ; IDR II, 3 3 3 .

Dian(a)e<e> e t A[pollini sac(rum) .. ...?1 1 Capito Ilvir co[l. e t .... . } /na
pro salute e[t incolumitate ? 1 1.filiorum s[uorum v: s. l. m. ].
4.

CIL III 14486; IDR II, 3 3 2.

Dian(a)e Relgin(ae) M. Ulp. 1 Herculan(us) 1 ex praef(ecto) et 1 Iulia
Teupib/oea eius v.s.
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5.

IDR 11, 344 .

[Da]rdanic(a)e 1 [ . . .....] us dec. col. et (A)el(ius) 1 [ .. . . . dec. coji. ex
voto posuerunt.
.

. .

Încep. sec. lll p.Ch. (găsită în zidul de incintă din vremea lui Filip Ar abul,
refolosită ca material de construcţie; D. Tudor, C.M. Vlădescu, Apulum 1 0, 1 972,
p. 1 83 - 1 86, nr. 1 ).
6.

IDR 11, 366 .
...../ [. . . d]ec. mu[nicipii.. . .. ./..... . ex vot?]o l. d.
Caracter votiv nesigur.
e.

7.

CIL lll 803 3 ; IDR 11, 3 5 1 .

D . M 1 Aei. Germa/nus veter(anus) 1 vix. annis 1 LXX Aei. Gerlmanus
dec. 1 municipi 1 fratri 1 b. m. p.
Mij locul sec. 1 1 p . Ch. (datare după criterii gliptice: Gr.Florescu, 1
monumenti funerari romani deH a Dacia lnferiore, Bucureşti 1 94 2, p. 1 2, nr . 1 2).
8.

AE 1 957, 334 ; IDR 11, 357.

D. M 1 Aei. lui. luliano dec. quaestoric. 1 aedilic. col. Romul. Valeria Gel
mellina marita b. m. p. 1 Coniugi pro meritis quondam karissimo coniunx 1 hanc
luliano domum flendo fabricavi perennem 1frigida qua membra possint requiescere
morti. 1 Quattuor hic denos vixit sine culpa per annos 1 et sua perfunctus vidit cum
gloria honores. 1 Ecce Gemellina pietate ducta marita 1 struxi dolens digno sedem
cum liberis una 1 inter pampinea virgulta et gramina laeta 1 umbra super rami
virides ubi densa ministrant. 1 Qui legis hos versus opta leve terra viator.
Prima jumătate a sec. lll p . Ch. (D.Tudor, Revista Universităţii şi
Institutului Politehnic laşi, l aşi, 1, 1 94 5, 1 -2, p. 293-3 1 2).
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Cioroiul Nou (jud. Dolj)
9.

IDR II, 141.

·

[ ..Dia]nae sanc[tis/sima]e Mercurio G[u]lbernatori e[t Genio] 1 stationis
A[. ... Ger}/manus spe[cul(ator) leg(ionis)} 1 VII Cl(audiae) [Anton(ianianae)?} 1
pr(idie) n(onas) S(eptembres) An[tonino Aug. et Advento cos. ?}
218-222 p. Ch. (?)
În r. 2, posibil nomen-ul dedicantului. În r. 6, posibil epitetul Antoniniana
martelat (C. C. Petolescu, IDR II, p. 82), dar acum nu se mai poate distinge
nimic. Datarea bazată pe acest element, deci nesigură. În orice caz, piesa datează
dinainte de atacul carpic (vezi circumstanţele descoperirii, D.Tudor, Materiale
8, 1962, p. 547-554).
10.

IDR 11, 142.

M. Opellius Maximus 1 [dec. Mo]ntanensium Herculi 1 [pro sal(ute)
Aqu?]ensium ex vota posuit.
Descoperită împreună cu precedenta. Lectura r. 3 foarte controversată.
Posibil numele antic al localităţii (Aquae ?).
Dacia Inferior - loc necunoscut
11.

CIL lll 651; IDR Il, 651.
.... ed (?) . . . ./ .... u P. Val(erius) Pa .. ./.. .[Val?]ens dec. m[un] 1 ..... annum .....

S-ar putea citi în r. 2-3 P. Val. Pa[p(iria) 1 Val}ens dec. mun. Numărul
mai mare de inscripţii păstrate ne îndreaptă spre Drobeta (?). Nimic sigur.
. ..
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DROBETA
el.
1 2.

CIL lll 8017; IDR II, 1 .
Imp. Caes. div. 1 Hadriani fii. 1 divi Traia. Part. 1 nepot. divi Nerv. 1 pronep.

T. Aelio Ha/driano Antonilno Aug. Pio pont. ma/xim. trib. pot. VIII 1 imp. II cos.

!III p.p. 1 respublica munic. 1 Hadriani Drobet. 1 dec(reto) dec(urionum).
1 45 p. Ch.
13.

IDR Il , 2.

...../ ...... Com/modo filio/imp. T. Aeli Ha/driani Anto/nini Aug. Pii p. p. 1
respublica mu/nicipii Hadrialni Drob. dec. dec.
1 6 1 p. Ch.
1 4.

AE 1 9 1 4, 1 17; IDR II, 3 .

Divo Marco An/tonino Pio patr. 1 [imp. Caes. M Aureli 1 Commodi Antoni/
ni] Aug. [Germ. Sarm. pont. 1 max. trib. pot. VI cos. III] 1 p. p. 1 r(es)p(ublica)
m(unicipii) H(adriani) D(robetensium).
1 8 1 p. Ch.
1 5.

AE 1 9 1 4, 1 1 8; IDR Il, 5.

Imp. Caes. L. Sept. Severi Pii 1 Pert. Aug. Arab. Adi(abenici) Parth. 1
maximi f divi M. Antonini 1 Pii Germ. Sarm. nep. divi 1 Antonini Pii pro nep. divi
1 Hadr. abnep. divi Traiani 1 Parth. et divi Nervae adnep. 1 M. Aurel. Antonino
Aug. 1 r(es)p(ublica) col. Sept. Dr(obetae).
1 98- 1 99 p. Ch.
16.

IDR Il, 4 .

. . . . .. 1 ..... II cos .... .. 1 r(es)p(ublica) [m(unicipii) H(adriani)
D(robetensium)}.
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c3.
17.

AE 1 959, 3 1 7; �DR Il, 1 3 ; I. Piso, Apulum 19, 1 9 8 1 , p. 1 25- 1 26.

T. Aei. T. Aei. Zeuxi fi/. Pa[p.] 1 Aeliano Ilviro jla[mini] 1 patrono col.
Drob. eq. [R 1 praef coh. I} Noric[ orum?} .......

Post 235 p. Ch.
d.
18.

AE 1 95 9, 3 1 3 ; IDR II, 21 a; C. C. Petolescu, SCIVA 37, 1 986, 4, p.
347, nr . 326.

Gen(io) ord(inis) 1 mun. H(adriani) [Dr(obetae)] 1 Cn. Ae[m(ilius) .......]/
nus [Ivir et} 1 pont[ifex] 1 posuit 1 quod .. ../nus f.../ o EO/ ...... .
e.
19.

CIL III 142 1 69; IDR II, 42.

D. M. 1 M. Val. M f 1 Longinu[s} 1 med(icus) leg(ionis) 1 VII Cl(audiae)
1 ornat. orna/ment. decu[r.] 1 a splendid(issimo) 1 ordin(e) m(unicipii) H(adriani)
D(robetensium) 1 vix. an. XXIII 1 M Victorius 1 .. .. anio et Victoria 1 [Ge]mina
fil(io) pien[t(issimo)} 1 p(osuerunt).
.

20.

AE 1 944, 6 1 ; IDR II, 50.

D. M. 1 Iulia Kalli/genia vix. an .... 1 Val. V [i}v[i}b[ius] 1 vix. an. L lui.
Pae!v[. ..]enus aug. 1 c[ol.} Drub. con/iugi pientis[s}i/m[a]e et ami[c}is 1 b. m. p.
21 .

AE 1 959, 3 1 5; IDR II, 52.

D. M. 1 M Minicio 1 S[y]mphoro 1 aug. M. li. D. 1 Minicia ....
22.

IDR II, 29.
...... 1 ..... Pius ... 1 .... dec(urio) ... 1 vot(um) p(osuit).
După caracterul literelor, pare din sec. II p. Ch.
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IDR II, 49.

23.

D. M 1 M. Arrius Saturninus 1 dec. m(unicipii) H(adriani) D(robetensium)
vix. ann. 1 XVI Arria Saturnina 1 soror et heres iuxta 1 voluntate (sic) testa/menti
faceundum 1 curavit.

464102).

Surprinde vârsta defunctului, dar ea nu e o imposibilitate (Jacques, p.
În r. 6, o greşeală de lapicid.

f.
24.

CIL III 8019; IDR II, 6.
.... col. splen[didissi}/mae Drob[etensium] 1 . . . .mo ...

25.

IDR II, 7 .
....OE II ..../ ordo .... 1 Drobet[ensium] ...

26.

IDR II, 8 .
....Dro[betae? - betensium?]
Schitu Topolniţei (jud. Mehedinţi)

27.

CIL III 8 0 1 8 ; IDR II, 1 3 5 .

D. M . 1 Iul. Herculanus 1 dec. scol. fabr. imag(inifer) vix. ann. LXXX.
Iulia Viv/enia coniux lui. 1 Marcianus fii. im/mag(inifer) scol(ae) fabr(um) vix. 1
ann. XXVII Aur. Iuli/us mii. c(o)h. 1 Sag(ittariorum) im/mag(inifer) vix. ann. XXX
lui. 1 Marcellinus fi!. 1 vexil(larius) scol. fabr. vix. 1 ann. XXV Iul. Ma/reia fi!. vix.
an XIII Iul. Erlaclia fii. vix. 1 ann VIII! Iul. 1 Marcellina nep. 1 vix. ann III! Viv/
enia mater se viva f
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Iezureni (jud. Gorj)
28.

AE 1 959, 329; IDR II, 1 8 1 .

D. M 1 [ ..? Clodius 1 Sept}imius dec. 1 col. Drub. vixit 1 annis LXV. Clo/
di(i) Septimius [e]t 1 Peregrinus p/osuerunt.
Băile Herculane (jud. Caraş ..Severin)
29.

CIL III 1 562; IDR IIVI, 56.

Dis et Numinib(us) 1 aquarum 1 Ulp. Secundinus 1 Marius Valens 1
Pomponius Haemus 1 lui. Carus Val. Valens 1 legati Romam ad 1 consulatum
Seve/riani c. v. missi incolu/mes reversi ex voto 1 E A.
1 53 p. Ch.
30.

CIL Ill 1 570; IDR IIV I , 62.
Herculi 1 invicto 1 P. Claudi/us Iulius 1 col. E

O 1 B. R. V. B. V. S

Transcriere defectuoasă. S-a propus în r. 5 dec. col. Drub. (?)
probabil.
31.

-

foarte

CIL III 1 572; IDR 111/ 1 , 64.

Hercul[i 1 S}alutifero 1 Q. Vib(ius) Amillu[s] 1 aug. col. Dac. 1 pro salute
1 Iuliani fiii sui.
32.

CIL III 1 5 79; IDR IIV I , 7 1 .

D. M . 1 L. lui. L . fil. Sergia 1 Basso dec. mun. 1 Drobetae quaes/tori
interfecto a 1 latronib(us) vix. an. 1 .XXXX lui. fu/ianus 1 et Bassus patri 1 piissimo
1 et lui. Valerianus 1 frater mortem 1 eius exsecutus 1 f c.
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Mehadia (jud. Caraş -Severin)
33.

CIL III 1 580; IDR 111/ 1 , 9 1 .

..... Paulus dec. 1 col. coniugi 1 carissim(a)e 1 posuit.
34.

CIL III 80 1 1 ; IDR III/1 , 89.

D(ecimus) Baebatius (C)hrisan/tus aug. col. Zermi/cegetusae vix. ann. 1
LXVI (hic?) s(itus) e(st) proscrip/tus per(?) Baebatiam 1 Gam[i}cen co(n)i(ugi ?)
et co . . . . (?) 1 et corn(?)eredibus 111/.
35.
CIL III 1 2597; IDR Ill/1, 93 .

. .

. . . . [Ulpiae T}r[aianae] Aug[ustae] 1 [Daci]ca[e Sarmiz]ege[tusae] 1
. . an. L.
Slatina Timiş (jud. Caraş -Severin)

36.

CIL III 8009; IDR III/ 1 , 1 1 8.

D. M. 1 P. Aelio 1 Ariorto 1 JJIJviro an(nuali) m (unicipii) D(iernae)
interfect(o) 1 a latronibus 1 vix. an. L Ulp. 1 Digna con(iugi) 1 pientissimo 1 et P
Ael. fil(ius) et P(ublii) 1 Ael(ii) Val(ens) et Auldarus n(epotes) b. [m} p.
În r. 5 trebuie citit nu D(robetae), ci D(iernae); cf. Al. Bărcăcilă , BCMJ
32, 1 939, p. 1 64-1 65 şi Ardevan 1 984, p. 1 08.
Caransebeş (jud. Caraş-Severin)
37.

I. Piso, Eine Votivinschrift aus Caransebeş,

mss.

[1} O. [M] 1 [Iun]oni M[iner(vae) 1 . . Eu]ryma[. . 1 aug. ?] col. pro
[salute 1 sua]m et su[orum 1 v.} l. [s.].
.

.

.

TIBISCVM
38.

CIL III 1 550; IDR Ill/ 1 , 1 32.
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Corneliae 1 Saloninae 1 Aug. coniugi 1 Gallieni Aug. n. 1 ordo mun(icipii)
1 Tib(iscensium) 1 dev(otus) num(ini) 1 maiestat(ique) eius.
Cea. 260 p. Ch.
39.

CIL III 1 55 1 ; IDR UV1 , 1 3 1 .

Q. Marcio Tur[bonij 1 Frontoni Publicio 1 Severo praef praet. 1 imp.
Caes. Aelii Traiani 1 Hadriani Augusti p. p. 1 Col. Ulp. Traian. Aug.l Dacica
Sarmizegetus(a).
1 1 8 p. Ch.
40.

CIL IU 7996; IDR III/ 1 , 1 3 3 .

[Deo} Aeterno 1 [Aur.} Sec[undinus / . . . ..} coloniaru[m Sar/mize]getus(a)e
et Napu[cen]sium jilius Marc[i 1 Au]r(elii) Secundi q(uondam) e[q. R. e]/quo
publica et dec. 1 [col.] Sarmizegetuls(a)e v. l. s.
41.

CIL IU 7997; IDR IIV 1 , 1 39.

I. O. M. D (olicheno) 1 1ulius 1 Valen tin[us} 1 flamen m (unicipii)
T(ibiscensium) 1 prd salutem 1 suam suorumlque omnium 1 contubern< al>ium 1
v. l. m. p.
Greşeli de lapicid în r. 5 (M fmal) şi r. 8 (literele AL) .
4 1 a.

CIL III 7999; IDR UI/1 , 1 54.

D. M M. 1 Ael. Guras 1iddei 1 [op]tio ex N(umero) Palmur(enorum) 1
[vi}xit ann. XXXX/1 mi!. 1 [an]n. XXI Ael. Habibis 1 [pon}tif et h(eres) b. m. p.
(Urmează un r ând în palmyreană).
În r.l, dublarea lui M e o eroare de lapicid.
42.

IDR IU/ 1 , 137.

Deo Soli 1 1erhaboli 1 pro salutem 1 D. [D.} n. [n.} Aug[g.} l Aurel.
Laecanius 1 Paulinus vet. 1 ex c(ustode) a(rmorum) coh. 1 Vind(elicorum) 1 et
dec. col. Sarmiz. 1 v. l. s.
Cf. IDR UI/ 1 , 1 3 8 (acelaşi personaj, dar numai veteranus).
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43.

IDR lll/1 , 1 40 .

... ? Ae]l [Vic]/torinus 1 dec. quaes/toric(ius) col. 1 Apul. 1 pro salute 1 sua
et suo/rum ex voto 1 !. p. m.
44.

CIL lll 1 553; IDR lll/ 1 , 269.

D. M 1 Fabricius Iucun[dus] 1 vixit an. L [. ..] 1 Fab. I[u]c[und]/us her. et
F[alb]rici S[i]lv[an.] 1 et Licinia[n.] 1 fratres [cum] 1 collegio fa[b]/rorum tit. 1
[p]os. fratri 1 pien.
Provenienţă nesigură, Caransebeş Uud. Caraş - Severin) sau chiar Sebeş
Uud. Alba). Mommsen o considera din Caransebeş şi referitoare la societatea din
municipiul Tibiscum.
45.

IDR lll/1 , 1 7 1 .

D. M. 1 Valeriae Cres/centillae vix. 1 ann. XXXV 1 C. Caecil(ius) Felix 1
aug. col. 1 coniugi b. m. 1 posuit.
Foeni (jud. Timiş)

46.

CIL lll 1 2595; IDR lll/ 1 , 273.

Aurel. Faustu[s d/ecurio ?) mu]n(icipii) Tib(isci) vet. vix. an. XLVI 1
Septimia Marcia coniux feci[t] 1 D. M 1 lui. Martialis v(e)t. v[ix. an. ....
Provenienţă nesigură; adusă din altă parte.
Denta (jud. Timiş)
47.

CIL lll 1 555; IDR Ill/ 1 , 1 09.

/. O. M 1 I(unoni) R(eginae) M(inervae) T(errae) M(atri) 1 C. Kaniniu[s]
1 Sabianianu[s] 1 d(ecurio) c(oloniae) M. Ilvir . . .
Inscripţie foarte mult discutată. Provenienţă a nesigură. Chiar dacă a fost
găsită în localitate, se pare că nu se referă la vreun oraş din Dacia. Pentru r. 5 s-a
propus de curând lectura d(ecurio) c(oloniae) M(ursae) (C. C. Petolescu, SCIVA,
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38, 1 987, 1, p. 25-26), perfect verosimil. Admitem această soluţie. O magistratură
a dedicantului la Sarmizegetusa (ibidem, p.26) rămâne probabilă, dar imposibil
de dovedit.
Marga (jud. Caraş-Severin)
48.

CIL lll 1 547; lOR 11111 , 272.

Deae Nemesi 1 Ael. Diogenes 1 et Silia Valeria 1pro salute sua et 1filiorum
suorum 1 mater et pater 1 ex voto a solo 1 templum ex suo 1 fecerunt colle/gio
utriclari/orum.

VLPIA TRAIANA SARMIZEGETVSA
a.
49.

CIL lll 1 443; lOR Ul/2, 1 .

[Divinis auspiciis 1 Imp. Cae]saris divi Nerva[e f Nervae] Traiani Augusti
1 [Germ. Dacici] condita Colonia [Ulpia Traiana A ugusta] Dacica 1
[Sarmizegetusa] per 1 [D. Terenti]um Scaurianum 1 [legatum eius propr.].
1 08- 1 1 0 p. Ch.
50.

CIL lll 1 446; IDR lll/2, 8.

Imp. Caes. divi Traiani 1 Parthici f divi Nervae nep. 1 Traian. Hadrian.
Aug. pont. 1 maximo trib. potest. XVI cos. III p. p. 1 aqua inducta Colon. Dacic.
Sarmiz. 1 per Cn. Papirium Aelianum legat. eius 1 pr. pr.
1 3 1 - 132 p. Ch.

51.

CIL lll 1 5 1 6; IDR lll/2, 12.

M Veponius Maximinus aug. 1 col. Sarm iz. porticum [te] ctum 1 ex solo
de suo feei!.

�
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52.

CIL lll 1 5 1 7; IDR llV2, 23.

P. Vibidius [.. fj 1 Valentinus 1 aedil. et qq. S[... ?} 1 honorem m . . . . (?)/
pecunia sufa. . . . 1 loc(o) pu[blico . . . .]
53.

CIL I1l 6270; IDR lll/2, 2.

M. Proc(ilius) M. fi!. Pap. Niceta 1 Ilvir et flamen col. Sarmiz. 1 item
sac[e}r[d(os)j Laurentium 1 Lavinat(ium) aedem augustalibus 1 pecunia sua
faciend(am) instituit 1 eandem M. Proci[l.} Regulus 1 dec. col. eq. publ. filius et
here(s) 1 eius perfecit dedicavit[q.].
54.

CIL lll 7907; IDR llV2, 1 9.

Deae [Re]ginae 1 M. Com(inius) Q[u]intus eq. p. 1 pon(tifex) et qq. col.
et Anto/nia Valentina eius 1pro salute Claudi/ae Valetinae 1 templ. a solo fecerunt.
55.

CIL lll 7954; IDR lll/2, 1 8.

Diis Patriis 1 Malagbel et Bebellaha/mon et Benefal et Manavat P. Aei.
Theimes !Ivira!. 1 col. templum fecit solo et 1 impendio suo pro se suisq. 1 omni
bus ob pietate(m) ipsorum 1 circa se iussus ab ipsis fecit 1 et cu/inam subiunxit.
56.

CIL lll 7960; IDR Ill/2, 1 3 .

Tib. Cl(audius) Ianuarius 1 aug. col. patr. dec. 1 1 picturam porticus 1 et
accubitum item 1 CI. Verus filius eius 1 ob honorem dupli 1 proporticum et cu/il nam et frontalem 1 ex suo fecerunt.
57.

CIL lll 7983 ; IDR lll/2, 9.

M. lui. Pap. Justus dec. 1 col. ob hon(orem) pontif(icatus) 1 campum cum
suis 1 aditibus clusit et 1 statuam posuit.
58.

AE 1 9 1 2, 76; IDR lll/2, 6.

Pro salute imp. Caes. M. A ur. 1 [Antonini] Pii Aug. 1 M. Pompon(ius)
Severus dec. col. quaest. 1 patr. col!. fabr. 1 et M Urbius Valerianus patr. col!.
eiusd. 1 aedem pecunia sua fecerunt.
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Numele imperial Antoninus a fost martelat, este vorba aşadar despre
Elagabal.
2 1 8-222 p. Ch.
59.

AE 1 933, 24 1 ; lOR lll/2, 1 34.
Ordini 1 augustalium 1 P. Antonius 1 Super dec. col. 1 Sarmiz. Metro/polis

d.d.
60.

AE 1 968, 44 1 ; lOR lll/2, 22.

[In hjonorem Domus Divinae 1 [L. ? Antjonius Pap. Domitius Priscus 1
[dec. ? cjo/. Dacic. pecunia sua fecit 1 /. d. d. d.
61.

lOR lll/2, 4 .

......... ../ A[. . . . col.] Dac. Sarm. 1 aed[emj ope[re tectjorio et pic/turis
item se[afis sigij/lis et linteis 1 exornavit it[em canj de/abra ae/rea duo colleg[io
dedit dedijc[avit].
62.

lOR III/2, 5.

Ex permiss[uj spl[ejndidis/simi ordi[nis cjol. Sarmiz. 1 M[ejtr[opojlis 1
[. . . . j er aug. [coj i. eiusd. 1 [aedem cojllegarum vetus/[ta te dilapjsam
s[ujmptib[usj 1 suis re[sjtitu[it].
63 .

lOR lll/2, 7.

[Aedejm quae fuit 1 [vetujstate conlabsa 1 [. ... ?j Herculanus 1 [dec. coji.
aedil. omni 1 [impenjdio suo ampli/[avit cujm porticibus 1 [? et culin(am) subjstituit.
64.

lOR lll/2, 1 0.

T. A nchar(ius) Octavius 1 dec. col. Sarm. Metrop. 1 patronus dec. XV 1
porticum per pedes 1 XXXXV 1 ob honorem patronatus 1 ex suo fecit.

·�
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65.

IDR III/2, I l .

Libero Patri Aug. sac. 1 L. Apul(eius) Marcus dec. quaes(tor) 1 porticus
cum cubiculis a vi 1 hostium exustos pecunia 1 sua ob scribatum restituit 1
permittente ordine.
Post 1 70 p. Ch.
66.

IDR III/2, 14.

[A]el. Maximus et Ing(enuvius) Superst[es] 1 [s]tateram publicam c[on/
-s]ervatore lib(erto) publico po[suer(unt)] 1 l. d. d. d.
Numele celui de-al doilea personaj ar putea fi Ingenuvinius (A. Paki, PolEdil,
p. 1 1238, 1 1 6). Cuvântul conservator poate fi antroponim, dar e mai probabil să
desemneze funcţia libertului (R. Ardevan, PolEdil, p. 22).
67.

IDR III/2, 1 95; L Piso, Al. Diaconescu, ActaMN 22-23, 1 985-1 986, p.
1 8 0; R. Etienne, L Piso, Al. Diaconescu, REA 92, 1 990, 3-4, p. 284-285,
294/VI.

[C]onco[rdiae 1 or]din[is et 1 populi] ...
68.

IDR III/2, 242 .

.. ../ [de]dicatum epulo Iovis 1 X k(alendas) Iun(ias) 1 [Av]iola et Severo
cos.
al: Inscripţii pe băncile de piatră din amfiteatru.
69.

CIL 1 2586; IDR III/2, 29.

Aug(ures ? -ustales ?)
70.

IDR III/2, 30.

Aug. II ... ?
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71.

IDR IIV2, 33 .

. . . . coloniae.
72.

IDR IIV2, 36.

Dec. col.
73.

lOR IIV2, 37.

[F]abr.
b.

74.

CIL III 7995; IDR IIV2, 68.
N TICA

a)

b)

NTO
O eAl
AC

\ce\

eT
75.

IDR IIV2, 63.

P. Aei. Caiu[s] 1 Publicia Eu . . 1 P. Aei. Iulian[us] 1 P. Aei Stato[rius ?] 1
Aelia Mo{ . .] 1 P. Aei. Cai[anus ?] 1 CI. (?) Et....
.

76.

IDR III/2, 64.

.... ae . . 1 . .... 1 . . . . . 1 ..... nymph 1 ..... 1 ..... Antigenes .. ./ .... Felix 1
Sever . . . . .
.

77.

.

..

...

. 1 ....

IDR IIV2, 65.

a) .. .. T .... 1 .... EVS ... ./ C. Sped. Vic[torinus ?] 1 C. Sped. Va[lerianus] 1
... Ulp. A ../ [Q. A]ure[l. Saturninus ?] . . . .
b) . . . . .[nomina subscripta ?] sunt 1 . .. [M]arcus 1 . [Val]entinus 1 . . . . .
Antipater 1 . . . [Cr]escentio 1 ... [Euty]ches 1 .. -lus 1 [? Aur Vi]talianus Esurio 1 ...
c) ... us 1 .. inus 1 ..... nus.
..

.

..

..
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..

.

78.

lOR lll/2, 66 .

.... [M] Aur. I .... 1 .... [M} Aur. A .. ../ ... M Au[r} .. ../ M U[lp] . . . . 1
. . . . anu[s] .... 1 .... ami ... ./ .... uliu[s} ....
79.

lOR lll/2, 67 .

.... [M] EPOIIOY 1 .. . ./ .... Y KAI NOY[MHNIOY ?] . . . 1 ... YII . . . .
el.
80.

CIL lll 82*; lOR lll/2, 73.

Imp. Caes. Antonino 1 Pio Aug. Colonia 1 Sarmizegethusa.
Inscripţie autentică, eventual interpolată.
81.

CIL lll 1 445; lOR lll/2, 70.

Imp. Cae[sari} 1 divi Tra[iani Par]thici f [d}iv[i] Ner/vae nepoti Trai/
ano [H]adriano 1 Aug. pontifici ma/ximo trib. potesta/te II cos. p. p. Colon. 1
Ulpia Traiana Aug. 1 Dacic. Sarmize....
1 1 7 - 1 1 8 p. Ch.
82.

CIL lll 1 447; lOR lll/2. 7 1 .

Imp. Caes[ari divi} Traiani Part[hici f] 1 divi Ner[vae nep. 1 Traiano
Hadriano 1 Aug. pontifici max.] ....
83.

CIL lil 1 448; lOR lll/2, 72.

[Imp. Caes. 1 divi Hadriani fi!.] 1 divi Tr[aiani Parth.] 1 ne[p.} divi
[Nervae] 1 pron. T. Ael. Had[riano] 1 Antonino Aug. 1 Pio pont. max. tr. 1 pot V
cos. [II]I p. p. 1 Q. Aurelius Q. f 1 Ter[t}ius Pap. Sarm. 1 dec. col. ob honor(em)
1flamoni et HS LXXX 1 n. ad annonam 1 dedit 1 l. d. d. d.
142 p. Ch.
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84.

CIL lll 1 449; IDR Ill/2, 75.

Faustinae 1 Aug. 1 divi Pii 1 jiliae 1 col. Sarmiz.
85.

CIL lll 1 450; IDR 111/2, 74.

Divo Vero Parth. max. fratri 1 imp. Caes. M. Aurel. Antonin. Aug. 1
Armeniac. Medic. Germ. Parthic. max. 1 tribunic. potestatis XXVI imp. V p. p. 1
cos. III procos. 1 Colonia Ulpia Traian. Aug. Dac. 1 Sarmizegetusa.
1 72 p. Ch.
86.

CIL III 1 452; IDR 111/2, 78.

Divo 1 Severo Pio 1 Colonia 1 Ulpia Traliana Aug. 1 Dacic. Sar/miz.
87.

CIL lll 1 453 ; IDR lll/2, 77.

Imperat[ori Caesari imp. Caes. Lu. Sep]ltimi Sever[i Pii Pert. Aug. Arab.
Adiab. Parthici} 1 maximi pon[tif max. patris patriae f divi M.] 1 Antonini Pi[i
Germ. Sarm nep. divi Antonini Pii pronep.] 1 divi Hadria[ni abnep. divi Traiani
Parth. et divi Nervae abnep.] 1 Marco Au[relio Antonino Augusto] 1 Colonia
U[lpia Traiana Aug. Dacica Sarmiz.]
88.

CIL lll 1454; IDR lll/2, 80.

Imp. Caesari 1 Marco Anton. 1 Gordiano Pio 1 felici A ug. pont. 1 max.
trib. pot. III/ 1 cos. II p. p. procos. concilium prov. 1 Daciarum III 1 devoti numini
1 maiestatique 1 eius.
241 p. Ch.
89.

CIL lll 7969; IDR 111/2, 76.

[Imp. Caes 1 M. Aur. Antonino Aug. 1 pont.] max. trib. [pot. .... imp. .... .
cos. . . . . . . pro/c]os. Armen(iaco) Med(ico) [Parth. max. divi] 1 Antonini fi/. divi
[Veri Parth. max. fra/t]ri divi Hadr. nep. divi [Traiani Parth.] 1 pronepoti divi
Nervae [abnep. Co]/lonia Ulp. Traian. Aug. Dac. [Sar.] 1 ancipiti periculo virtul
-tib(us) restituta.
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90.

CIL Ill 797 1 ; IDR Ul/2, 82.

P. Licinio Cornellio Valeriano 1 nobilissimo Caes. 1 filio 1 imp. Caes. P.
Licini 1 Egnati Gallieni 1 pii felicis invicti Aug. 1 Col. Ulp. Trai. Aug. 1 Dacica
Sarmiz. 1 Metrop. publice.
253-255 p. Ch. (cf. -P. H. Webb, RIC V, 1 , p. 28).
91.

A E 1 903, 69; IDR 111/2, 79; 1 . Piso, ZPE 49, 1 982, p . 27712_14•

[Pro salute imp. Caes. 1 M. Aur. Severi Alexan/d]ri Pii [felicis Aug.] 1
concilium pr[o]/vinciarum Dac. I[II 1 ? dedicante Iasdio 1 Domitiano cos] 1
sacerdot(io) Tib. CI. 1 Augustiani eq. p.
235 p. Ch. Numele împăratului şi al guvernatorului au fost martelate.
92.

IDR 111/2, 8 1 .

Imp. Caes. M Iulia 1 Philippo pio felici 1 Aug. pont. max. 1 trib. pot. V
cos. III 1 p. p. [procos. c]on/cil[ium III pr]o/vi[nciar. Dac]iar. 1 de[voti n]umi/ni
[maiestat]iq. 1 [eius].
248 p. Ch.
c2.
93.

CIL Ill 1456; IDR Ill/2, 89.

Q. Axio Q. f Pal. A[elian.] 1 eq. R. Laurenti Lavin[ati] 1 curatori ad
popul(um) vi[ar(um)J 1 Traianae et A ureliae [et] 1 A eclanensium proc. ad
alim(enta) 1 per Apuliam Calabriam Lulcaniam et Bruttios proc. 1 rat. priv. prov.
Maur. Caes. 1 item per Belgicam et duas 1 Germanias proc. prov. 1 Dac. Apul. bis
vicepraesidis 1 ordo col. Sarmiz. 1 Metropolis patrono.
94.

CIL III 1457; IDR 111/2, 90.
M CI. Ti. f Quirin. 1 Frontoni cos. leg. Aug. 1 pr. pr. trium Dac. et Moes.

Sup. 1 comiti divi Veri Aug. donato 1 donis mi/it. bel/o Armen. et Parth. ab 1 imp.
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Antonin. Aug. et a diva Vero Augus. 1 coron. mural. item val/ar. item classic. 1
item aurea item hast. puris !III item vexill. 1 curator(i) oper(um) locorumq.
public(orum) leg. leg. I Min(erviae) 1 leg. leg. XI Cl. praetori aedili curuli abactis
1 senatus quaestori urbana decemviro 1 stlitibus indicandis 1 Col. Ulp. Traian.
Aug. Dac. 1 Sarmiz. patrona 1 fortissimo duci amplissim(o) 1 praesidi.
1 69 p. Ch.
95.

CIL lil 1 458; IDR lll/2, 9 1 .

C. Curt[io C. fi! 1 P]oll. Iust[o] cos. [IIIIviro 1 v]iarum curandarum . . ../
quaestori urbana [adlecto] 1 inter tribunicios a div[o H]ad[riano] 1 praetori
peregrino IJII/Iviro [eq. R.] 1 turmis ducendis praef [fr]umen[t(i)] da[n]di 1
curatori via[r.] Clodiae Anniae Cassiae 1 [C]iminiae leg. imp. Antonini Augusti
Pii 1 leg. X[X] Val. Vict. proco[s.] provinciae 1 Colliae (?) leg. pr. [pr.] imp.
Anton(ini) Aug. Pii 1 provinciae Daciae 1 Col. Ulp. Traia. Dacic. 1 Sarmiz. patrona.

1 49- 1 5 0 p. Ch.
96.

CIL Ill 1 459; IDR Ill/2, 1 1 0.
C. Curtio C. [[.] 1 Pollia Rujin(o) 1 tribuna laticl. 1 leg. XIII Gem. IIIviro

1 a. a. a. f f 1 Col. Ulp. Traian[a] Dacica Sarmiz.
97.

CIL Ill 1 460; IDR Ill/2, 92.

P. Furia 1 Saturnino 1 leg. Aug. pr. pr. 1 cos. 1 Col. Dac. 1 Sarmiz.
1 6 1 p. Ch.
98.

CIL lll 1 46 1 ; IDR lll/2, 95.

Tib. Iul[io] 1 Flacci[no] 1 leg. Aug. [pr. pr.] 1 provinc[iae Dac.] 1 Col.
Ulp. T[rai.] 1 Aug. Dac. S[arm.].
99.

CIL III 1 462; IDR lll/2, 96.

Q. Marcio Turboni 1 Frontoni Publicio 1 Severa praef praet. 1 imp. Caes.
Traiani 1 Hadriani Aug. p. p. 1 Colon. Ulp. Traian. Aug. 1 [Da]cica Sarmizegetus(a).
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100.

CIL Ill 1 463 ; IDR Ill/2, 99.

[D. Te]rentio 1 Gentiano 1 trib. militum 1 qu[a}estori trib. pl. praet. 1 leg.
Aug. consuli ponti[fl. 1 cens(ori) provine. Mace[d.] 1 Colonia Ulpia Tra[ian.] 1
Aug. Dac. Sarmizege[tusa] 1 patrona.
101.

CIL Ill 1 465; IDR IIV2, 1 0 1 .

[P. Orfi]dio 1 [Senecion]i leg. Aug. 1 [pr.j pr. 1 [provinci]ae Dac. cos. 1
[Col. Ulpi}a Trai. Dac. 1 [Sarmiz.] patrona.
1 45 - 1 47 p. Ch.
102.

CIL Ill 7902; IDR Ill/2, 93.

[Dis] Faventibus et Co[n/c]ordia imp(eratorum) evenit qu/od a prima
adventu 1 suo P. F(urius) S(aturninus) leg. Augusto[r.j 1 donec provincia de/
cederet ita singulos un[i]/versosq. benig(ni)tate sua 1 tractarit oneribus eliam 1
rel[e}vaver(it) ut felicissim[aj 1 et praeci[p]uis virtuti[b(us)] 1 eiiu[s] obs[tr}icta
simul [e]t 1 devota provincia ei 1 [grat]ia[sj agat ..... 1 ..... Germ .... p.
103.

CIL Ill 7972; IDR Ill/2, 84.

L. Annio Fabiano 1 Illviro capital. trib. 1 leg. II Aug. quaest. urban. 1 trib.
pl. praetori 1 curatori viae Latinae 1 leg. leg. X Fretensis 1 leg. Aug. pr. pr. provine.
Dac. 1 Col. Ulp. Traian. Sarm.
1 04.

AE 1 9 1 3 , 55; IDR IIV2, 97.

M. Sedatio C. f 1 Quir. Severiano 1 Iul. Acri Metil. Nepoti 1 Rufino Ti.
Rutiliano 1 Censori tr. pl. quaest. 1 prov. Sicil. praet. leg. Aug. 1 leg. V Maced.
curat. viae 1 Flamin. leg. Aug. pr. pr. 1 provine. Dac. cos. 1 Col. Ulp. Trai. Aug.
Dac. Sarm. 1 patrona.
Post 153 p. Ch.
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105.

AE 1 93 1 , 1 22; lOR III/2, 85.
C Arri[o

C. f ? 1 Antoni]no leg. 1 [Aug. pr.} pr. 1 [c]os. III D[a]c. 1
[C}ol. Ulp. Traian. 1 [Au}g. Dac. Sarmiz.
1 76- 1 77 p. Ch.
106.

AE 1 93 1 , 1 23; lOR III/2, 86.

C Arrio 1 Antonino fi!. 1 C. Arri Antolnini leg. Augus. 1 pr. pr. 1 Col. Ulp.
Traia. 1 Aug. Dac. Sarm.

1 76 - 1 77 p. Ch.
107.

AE 1 93 1 , 1 24; lOR III/2, 87.

C Arrio 1 Quadrato fi/. 1 C. Arri Antonilni leg. Aug. pr. pr. 1 Col. Ulp.
Traia. 1 Aug. Dac. Sarm.

1 76 - 1 77 p. Ch.
108.

AE 1 933, 249; lOR III/2, 98.

M Sedatio 1 C. f Quir. 1 Severiano 1 tr. pl. quaest. 1 prov. Sic. praet. 1 leg.
Aug. leg. V Mac. 1 curat(ori) viae Flam. 1 leg. Aug. pr. pr. 1 prov. Dac. cos. 1 Col.
Ul[p. T}rai. Aug. Dac. 1 Sarmiz. patrona.

Post 1 53 p. Ch.
109.

AE 1 972, 463; lOR III/2, 94.

Dis Fav[ent. et Con}cordia [imperator(um)] 1 evenit q[uod a primo ad}/
ventu su[o P(ublius) Furius Saturni]/nus leg. A[ugustor. donec pro]/vincia [Dacia
Super. decede]/ret ita s[ingulos universos]!que .ben[ignitate sua tracta]/rit
on[eribus etiam releva]!ver[it . . .
1 6 1 p. Ch.
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1 10.

CIL III 90*; AE 1 972, 466.

M Papirio M f Cor . .... 1 [praef al(ae) ..... trib. leg .... .] 1 praef coh. 1
Pann. praef [nume}Iri Pal[m.] Tibisc[ensium pro]/curatori Aug. [provinciae] 1
Ponti [item pro/v]in[c.] Moesia[e Sup. ? Inf ? et prolv]in[c]. Dacia[e Apul.
a (genti) v(ice) p (raesidi) 1 Col.] Ulpia Traia[na Aug. Dacic.] 1 Sar[miz.] 1
patr[ono].

Considerată falsă de editorii CIL, inscripţia a fost rediscutată de N. Gostar
(Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.!. Cuza", Iaşi, secţia III - Istorie, 1 8,
1 972, 1 , p. 56-59), care a susţinut că e vorba de o piesă autentică, greşit copiată
şi interpolată. Versiunea propusă atunci este coerentă, dar mai prezintă unele
neclarităţi (cohors 1 Pannoniorum rămâne deocamdată necunoscută; ordinea
celor patru militae equestres este incorectă; în locul lui item din r. 6-7 s-ar putea
ascunde altceva, de exemplu [et Byt/h]in(iae) ; calitatea de a (gens) v(ice)
p(raesidi) nu e susţinută prin nimic). Date suplimentare asupra acestui personaj
ipotetic nu se mai cunosc (Devijver II, p. 629-630, nr. 1 2). Inscripţia nu a fost
cuprinsă în culegerea IDR. Totuşi, nouă ne pare în general verosimilă (persoane
de condiţie similară şi cu nomen Papirius se mai cunosc în epocă - cf. Devijver
II, p. 630, nr. 1 3 - 1 4); o acceptăm în lista noastră, cu oarecare prudenţă.
111.

IDR III/2, 102 .

..... N .... 1 ... AE [leg. Aug. 1 pr.] pr. cos 1 [D]aciar. [III] 1 Col. Ulp. Trai.
Aug. Dac. 1 Sarmiz. patr[o]n. [optima ?]
Posibil P. Septimius Geta, guvernator al celor trei Dacii între 1 94- 1 97 p.
Ch. (Piso 1 993, p. 282-283, b).
c3.
112.

CIL III 1 482; IDR III/2, 1 29.
T. Varenio 1 Proba 1 Ilviral. item 1 qq. col. 1 Varen. Pudens 1fi. coloniarum

1 eq. p. praef coh. pa/tri ob stratam ab 1 eo aream dimidiam 1 in honorem suum
1 ex s(e)s(tertium) L (mi/ibus) n(ummum) /. d. d. d.
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113.

CIL lll 1 484; IDR lll/2, 123.

M Ulp. Gem[ellino} 1 praef coh. II [FI. Com(magenorum) ?] 1 qq. IIvir
qu]aestor(i), 1 dec. co[l. Sar.] 1 ordo col. o[b merita] 1 ipsiu[s].

1 14.

CIL lll 1 486; IDR lll/2, 1 28.

[T. Vare]n. T. fi!. Pap. 1 [Pude]nti eq. p. a mil(itiis) 1 [dec.] et flam. colo/
-[n. Sa]r. qq. col. s. s. dec. 1 [mu]nic. Apul. patrol[no m]unic. Porol. et 1
[colle]gior. itemque 1 [cau]sarum.
115.

CIL lll 1 493; IDR 111/2, 1 05.

[Se]x. Attio 1 [Se]cundo 1 [eq. R. ? aug. ?] patron. 1 [col!.] fabr. huic 1
[splen]d. ordo col. 1 [orna]ment. decur. 1 [de]crevit 1 [ex a]ere conlato.
1 16.

CIL lll 1 494; IDR 111/2, 1 06.

Col!. fabr. 1 dec. III M 1 Aurel. For/tunatus ob 1 duplam spor/tu/am coli
lat(am) sibi.
117.

CIL lll 1 495; IDR lll/2, 1 26.

[ .. ? Va]l(erio) C. fi!. Pap. 1 Valentino dec. 1 col. Sarmiz. Metr. /·aedilic.
!Ivirali 1 et qq. praef col/leg. fabr. et patro/no eorundem 1 Aureli(i) Theophi/lus
et Castor dec(uriones) 1 mun. Porol. amico 1 fidissimo !. d. d. d.
1 1 8.

CIL lll 1 497; IDR lll/2, 1 07.

M Camin. M. f 1 Pap. Quinto 1 pontif. col. Sar. 1 et praef qq. pro 1
Antonino imp. 1 patr. col!. fabr. eq. p 1 ordo col. ob mer. 1 ipsius.

119.

CIL lli 1 500; IDR lll/2, 1 09.

Crasso Macrolbio 1 negotiatores 1 provinciae 1 Apul. defen/sori optima 1
!. d. d. d.
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1 20.

CIL lll 1 503 ; IDR III/2, 1 1 2.

Q. Ianuario Q. f 1 Collina Rufo 1 Tavio 1 jlamini 1 qq. prim. pro imp. 1
ordo Col. Ulp. Trai. 1 Dacic. Sarmizeg.
12 1 .

CIL Ill 1 5 1 3 ; IDR III/2, 1 08.

[Cominiae .... 1 . . . . coniugi] 1 T. Varen. Probi 1 qq. col. Sarm. 1 M Cominius
1 Quintus pontif 1 et bis qq. col. eq. p. 1 sacerdos arae 1 Aug. 1 sorori pientissimae
Il. d. d. d.
1 2 2.

CIL Ill 789 1 ; IDR III/2, 1 3 1 .

... Pap. 1 ..... o 1 .... .[S]arm. 1 ... [e]quit. 1 [Rom.... .] pri 1 ... [s]acr 1 .... ils/
.. .[ob h]onor. 1 [. ..flam]onii 1 [?.... llvi]ral. 1 . . . . . !li/ . . . . mi/ .... os/ . . .[or]nam. 1 [?
dec. col.. . .Sar]miz. 1 . . . .[patron. ? opti]mo.
123.

CIL III 12590; IDR III/2, 1 25.

C. Val. C. fi/. Pap. 1 Valeriano llviro 1 col. Sarmiz. 1 Metr. dec. col. 1 Apul.
eq. Romana 1 Valerii Niceforus et 1 Protus liberti 1 patron(o) dignissim(o) 1 /. d. d.
d.
1 24.

CIL III 1 3 787; IDR III/2, 1 1 4 .

... .[Sar]m. pa[tr.] 1 [col]/. fab[r.] . . .. 1 . . . /. Iuli[anus] 1 .. .[c]ol. e[iusdem
?]
1 2 5.

AE 1 927, 54; IDR III/2, 1 48.
M Procilio 1 Iuliano dec. 1 col. eq. publ.

1 26.

AE 1927, 55; IDR III/2, 1 1 9.

[M] Procilio 1 Regula de[c.] 1 col. eq. pu[bl.]
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127.

AE 1 933, 246; IDR lll/2, 1 2 1 .

Ulp. Domitio 1 Ulp. fi/. Pap. 1 Rufino dec. 1 col. Sarmiz. 1 Ulp. Domitius 1
Hermes lib(ertus) 1 l. d. d. d.
128.

AE 1 933, 247; IDR lll/2, 1 24.

C. Val. C. fii. Pap. 1 Sura dec. col. Sar/miz. Metrop. aedillic. praef colleg.
1 fabr. et Ilvirali 1 col. eiusdem 1 T. Aurel Emeritus 1 (centurio) leg. VI Victric. 1
Severian. socero 1 l. d. d. d.

129.

AE 1 933, 248 ; IDR Ill/2, 1 13 .
C. luZ. C. fi!. Pap. Valerio 1 vet. leg. Xlll G. Sev(erianae) ex bf 1 cos. dec.

et llvirali col. 1 Sarmiz. Metropolis 1 C(aii) lulii Valerianus bf cos. 1 Carus
frum(entarius) et dec. col. s. s. 1 Fronto mi/. coh. 1 praet(oriae) 1 scriniarius
praef(ectorum) 1 praetor(io) et dec. col. 1 eiusdem 1 Valeria et Carissima 1 fiii 1
memoriae patris 1 l. d. d. d.
130.

IDR lll/2, 1 04.

L. [Antonio L. f] 1 Pa[p. Rufo d]ec. 1 co[l. Sar]miz. 1 aedi[l./ ll]viral. 1 L.
Ant. Epaga/thus 1 patrona 1 l. d. d.
131.

IDR lll/2, 1 1 1 .

.... 1 . . . . ./ ..... 1 Firma vet. 1 leg. 1111 F(laviae) F(elicis) dec. 1 Col. Daciae
Ulp. 1 [Trai. Aug. Sarm . . . . .]
Numele legiunii llll Flavia Felix se prescurtează aşa numai în primii ani
de domnie ai lui Hadrian; în r. 3, Daciae trebuie să fie de fapt Daci(c)ae.
1 1 8- 1 20 p. Ch.
132.

IDR Ill/2, 1 1 6.

[M Ope]llio [M. f 1 Pap. A]diuto[ri 1 d(ec. ?) aedi]l. llvir. 1 {iuris di]cundi
1 [praef c]oll. f[a]br. 1 plebs 1 [ae]re conlato 1 [1. d.] d. d.
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În r. 3 se propusese lectura [q(uaestori) aedi]l. llvir. O cercetare recentă
arată că această formulă e improbabiă; mai verosimilă ar fi interpretarea [d(ec.)
aedi]/. llvir. (R. Ardevan, PolEdil, p. 22 2J . Nu este exclusă, din motive de spaţiu,
nici forma [q(uondam) aedi}l. llvir.
Prima jum. a sec. Il p. Ch.
133.

IDR lll/2, 1 1 7.

[M] Op[ellio M f Pap. Adiulto]ri (?) qu[ondam ? aedi/li I]Iv[iro praef
col/. fa/br]um f. .
Propunem în r. 2 qu[ondam] în loc de qu[aestori} şi în r. 3 praef col/. în
loc de patr. col/. (vezi mai sus, nr. 1 32).
1 34.

IDR III/2, 1 22.

Ulp. Domit[io] 1 Ulp. f Pap. [Rufo ? 1 dec. col. Sarmiz.] 1 ....
Completare nesigură, prin analogii cu
135.

nr.

1 27.

IDR Ill/2, 1 32 .

..... il[ius? ... 1 ... . Lo]ngi[nus ? .. .] 1 ... dec. .... 1 .... [sac. arae Aug. ?] n.
136.

IDR III/2, 1 3 3 .

. . . . . . 1 . . . . . / [de]c. col. equo [p. 1 pr]aef n (umeri) Maur(o rum) 1
[Mic(iensium) ? S]everian[i 1 pa]tri 1 [1. d.] d. d.
137.

IDR III/2, 1 3 6.

a) ... IR ... 1 [leg. 1] Adi(utricis ?) 1 .... br ....
c) ... aed . . . 1 .... tur (?) ....
b) ... Da]c. Sa[rm. 1 l. d.} d. [d.]
1 38.

IDR III/2, 1 44.

.... qu[aest.] . . . 1 ... .I[lvir.] ....
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139.

IDR llV2, 1 45 .

.... Aug . . . 1 .. . .II[vir} . . . .
140.

IDR llV2, 1 46 .

. . . . de]c. jlam[en . . . .
141.

IDR lll/2, 488 .

. . . d]ec. c[ol.} ... 1 . ... Ilv[ir] .. . 1 . .. de[c.] ...
d.
142.

CIL lll 1 1 34.

L. Pl. Valens 1 ob honorem 1 jlamonii 1 B(ono) P(uero) d(edit).
Eronat exclusă din IDR IW2; deşi găsită la Apulum, provine sigur de la
Sarmizegetusa (Ardevan 1 992, p. 4919).
143 .

CIL lll 1 4 1 7a: IDR lll/2, 1 64.

Aescul. Pergam(eno) 1 et Hygiae 1 sacrum 1 C. Spedius Hermias 1 jlam.
col. Sarm. 1 pos(uit).
144.

CIL lll 1424; IDR 1W2, 214.

Genio 1 coli. fa[br.} 1 Aureli[us I]lngenu[us} 1 dec. c[ol. 1 Sar}m[iz...
145 .

CIL lll 1 425; IDR lll/2, 2 1 9.

Genio ord(inis) 1 quem Ulp. Dom. 1 Hermes aug. col. 1 ob honor(em)
ornam. 1 dec(urionalium) promiserat 1 Val. Threptus [et] 1 Domiti 1 Regulus
[H]ipponic(us) 1 Hermes Onesimus 1 augustales col. h(eredes) p(onendum)
c(uraverunt) 1 l. d. d. d.
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146.

CIL lll 1 426; IDR III/2, 27 1 .

Minervae 1 Aug. 1 Ulp. Domit. Her/mes aug. col. orna/tus ornam. decur. 1
t(estamento) p(oni) i(ussit). 1 Val. Threptus et 1 Domitii 1 Regulus Hipponic(us) 1
Hermes Onesimus 1 aug(ustales) col. h(eredes) p(onendum) c(uraverunt) l. d. d. d.
147.

CIL lll 1 428; IDR Ill/2, 228.

De[a]e lsidi 1 Priscianus aug. 1 col. Sarmiz. Metrop. et 1 Aurelia Fortunata
1 liberta eius.
148.

CIL III 1 43 1 ; IDR lii/2, 202.

1. O. M D(olicheno) 1 pro salute M 1 Bassi Aquilae et 1 Gai Gaiani 1 ex
col(legio) fabr(um) 1 decuria !III 1 v. s. l m.
148a.

CIL III 1 433; IDR lll/2, 266.

Marti Aug. 1 pro salute imp. 1 Caes. M Antoni 1 Gordiani pii 1felie. Aug.
1 M Antonius 1 Valentinus 1 eq. R. dec. m(unicipii) Apul. 1 sacerdos arae 1 Aug. n.
1 coronatus Dac. 1 III d. d.
238 - 244 p. Ch.
149.

CIL lll 1 438; IDR lii/2, 3 1 4.

Deae Nemesi 1 Regin (ae) 1 Cornelius Cornelianus 1 defens(or)
lecticar(iorum) 1 et Iulia Bessa 1 co(n)iux eius 1 ex voto posuer(unt).
1 50.

CIL li1 1 440; IDR III/2, 330.

Quadrib(is) 1 Cl. Anic[e]/tus aug. c(oloniae) 1 Sarmiz. 1 Metrop. 1 ex
voto.
151.

CIL lll 1 44 1 ; IDR III/2, 334.

Deo Silvano 1 L. Coelius Ae/lianus dec. 1 col. Sarm. 1 Metropol. 1 aedilic.
ex 1 voto.
379

https://biblioteca-digitala.ro

1 52 .

CIL lil 7767; IDR lll/2, 3 1 9.

Nemesi Regin(ae) 1 C.Sped. Vale/rianus dec. 1 ca/leg. fab[r.] 1 pro salute
[sua 1 su]orumqu[e 1 o]mmiu[m 1 v.] s. /. [m.}
1 53 .

CIL lil 7896; IDR lll/2, 1 52.

Aesc. et Hygiae 1 P. Aei. Theimes.
154.

CIL lll 7900; IDR lll/2, 1 86.

[D]eo [Ae]te[rno 1 A}ur. M[arin(us) 1 M]arini U vex(illarius) 1 col]l(egii)
fabr[or. 1 pro sa]lute [sua et suo]rum [ex 1 vo]to 1 [pos]uit.
1 55 .

CIL lll 7905; IDR lll/2, 2 1 5 .

Genio dec(uriae) 1 XIII col/. 1 fabr. 1 [M} Ulp. Sa/[turn ... ?]
1 56.

CIL III 7906; IDR lll/2, 2 1 8.

Genio 1 lib(ertorum) et servorum 1 p(ublicorum) Publicius 1 Anthus et
Publ(icius) 1 Cletus d(ono) d(ederunt) d(edicaverunt).
1 57.

CIL III 79 1 0; IDR lll/2, 236.

1. O. M 1 Aurel. Valens 1 Flavius Zara 1 dec(uriones) col/. fabru(m) 1 ex
vota posue[r.}

1 58.

CIL III 79 1 3 ; IDR lll/2, 1 85.
1. O. M 1 Aetern(o) 1 Q. At(t)ius Anthim(us) 1 august(alis) col. 1 v. s. l.

1 59.

CIL lil 7914; IDR lll/2, 1 87.
1. O. M 1 Aetern(o) 1 T. FI. Aper 1 scrib{a) col. 1 ex vota.
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160.

CIL III 79 1 5; IDR 111/2, 203.

1. O. M. D(olicheno) 1 Gaius G[a]/ianus e[t] 1 Proculu[s] Apollofan[es]
1 Suri neg(otiatores) pr[o] 1 salute sua ex v[oto].

161.

CIL III 79 1 7; IDR lll/2, 253.
T. FI. A[per] ex vota.

162.

CIL III 7930; IDR 111/2, 278.

Cass(ius) Maximus aug. col. Sarm. M(etropolis) 1 Ulp. Gaius pro sai.
sua ex vota pos(uerunt).
La sfărşitul r. 1 , M poate însemna fie M(arcus), fi e M(etropolis) . Î nclinăm
spre a doua posibilitate, odată ce şi primul dedicant apar e fără praenomen.
163 .

CIL III 7933; IDR IU/2, 29 1 .

S(oli) /(nvicto) M(ithrae) C. Sped(ius) Vale[r]ianus aug. col. d. d.
164.

CIL III 7941; IDR lll/2, 293.

M(arcii) 1 Ulpii 1 Victolrinus et 1 Maius 1 dec(uriones) col. 1 Sarmiz. 1
Metrop. 1 v. l. p.
165.

CIL III 7959; IDR IU/2, 226.

Invi[cto .... ?] 1 pro salute et memoria Sex. V[alerii ... ? dec. col.] 1 Dac.
Sarmiz. et M. Valerio Dum[no . . . . .] 1 Sex. Val[erius Franta ?]
166.

CIL 7962; IDR 111/2, 353 .

..... 1 ..... municip]/iorum Porolis. et 1 Tibisc. sacerdotal(is) 1 provinciae 1
donum dedit.
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167.

CIL 7986; lOR Ill/2, 352.

a) . . . . Porolis(s)u[m . . . 1 . . . co]nserves tem[pore expeditionis ?} 1 . . . .
utum vzv
· rum . .. .?
b) .... Delm ? . .. 1 a amu . . . 1 [reduce]m vic[toremque facias .....
c) ..... A .... 1 ... . oriu . . . .
d) . . . . 1 .. . nuse .. .
.

.

.

.

.

168.

.

CIL Ill 1 2578; lOR lll/2, 332.

[Silvano] 1 Dom[es(tico)] 1 pro sa[lute] 1 Aeliae A[nto]/niae co[niug(is)]
1 lui. Vict[oria]/nus de[c. col.] 1 vot. so[lvit].
169.

CIL lli 1 2580; lOR lll/2, 267.

Deo 1 Malag/beli 1 T. FI. Aper 1 scrib(a) col. 1 ex vota.
170.

ClL Ill 1 2584; lOR Ill/2, 346 .
.... 1 ..... 1 .. . .. patr. ?] 1 col(legii) fab. 1 ex voto.

171.

CIL lil 1 2585; lOR lll/2, 358 .
. . . . . . 1 . . ... 1 ....... 1 [Sarm.] 1 M[et]rolpolis 1 ex voto 1 posuit.

172 .

ClL lil 1 3779; lOR Ill/2, 322.

Nemesi Aug. 1 T. Varenius 1 Gallicanus 1 dec. colleg. 1fabror. 1 col. Sarmiz.
1 Metrop. 1 ter mag(ister) 1 ex vota 1 [p]os[u}it.
173 .

CIL lil 1 3 78 1 ; lOR lll/2, 320.

[? M. Ul]p. Fuscinia[nus 1 aug. ?] col. ex vot[o pas.].
Î n r. 2 ar putea fi [dec.] col. , dar este mai puţin probabil, dat fi ind
cognomenul personajului, care indică o posibilă obârşie libertină (lOR III/2, p.
273).
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174.

CIL lli 1 3 783; lOR IIV2, 3 1 8.

M Proc(ilius) Theodo[rus Ilvir ?] 1 col. qq. dec.
175.

ex

vot[o pos.]

AE 1 9 1 3 , 52; lOR lll/2, 254.

Libera Patri 1 et Liberae sacr. 1 [? Fla]v(ius) Graecinus 1 [pat]ronus 1 [ ?
de]c. 1111 (?) 1 [col!. fab]rum 1 [. .. ? templu]m . . .
176.

AE 1 9 1 4, 1 06; IDR llV2, 1 90.

Deo Aeterno et luna/ni et Angelis 1 M Procilius Aphrodi/sius aug. col.
Metropol. 1 et Seximia Hermione 1 et Procilia fi/ia 1 colitoribus d(ono) d(ederunt)
p(osuerunt ?).
Î n ultimul rând sunt posibile şi alte întregiri, de exemplu d(ederunt)
d(edicaverunt) p(ientissime).
177.

AE 1 934, 1 3 ; IDR lll/2, 335.
Silvano Dom(estico) 1 T. Corbul(ius) 1 Priscia/nus dec. 1 col. 1 v. s.

178.

IDR lll/2, 153.

Aes. et Hyg. 1 pro salute 1 Aeliae Florae 1 et Mett(iorum) Proteni Cas/
siani Florae filiae 1 C. Met(t)ius Cassian. Ilvir 1 col. v. s. 1. m.
179.

IDR lll/2, 163.

Aescula[p.] 1 et Hygiae 1 pro salute 1 Lucilla[ef] 1 P. Flacc(inius) F[el(ix)]
1 dec. col/. fab. 1 ex vota.
1 80.

IDR lll/2, 1 65.

[A]esculapio 1 [e]t Hygiae 1 August(is) 1 C. Titius Aga/thopus aug. 1 col.
Sisciae et 1 Sarm. ex vota.
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181.

IDR III/2, 1 99.

Dito Patri et Proserpi/nae sacr. 1 C. Val. Zeno dec. et Ilvir col. v. s. 1 l. m.
1 82 .

IDR III/2, 20 1 .

Ael. Sept[imus] 1 dec. c[ol. v. l. p.]
1 83 .

IDR III/2, 2 1 7 .

. . . . . 1 ..... et] 1 Geni[o Daciar.] 1 P. Ael A[ntipater] 1 flame[n colon.] 1
Apulen[sis sac.] 1 arae A[ugusti n.] 1 exs mu[neribus] 1 donu[m dedit].

1 84.

IDR III/2, 24 1 .

{ . . . astu ea ita faxis tune tibi bovem cornibus auro decoratis 1 v]ovem[us
esse futurum. Iuno Regina quae in verba I. O. M. bovem cornibus auro] 1
decorat[is vovimus esse futurum quod hodie vovimus astu ea ita faxis tune] 1 tibi
in ead[em verba bovem cornibus auro decoratis vovemus essefuturam.] 1 Minerva
qu[ae in verba I. O. M. bovem cornibus auro decoratis vovimus esse futurum 1
qjuod hodie vo[vimus astu ea it faxis tune tibi in eadem verba bovem conilb]us
auro decorati[s vovemus esse futuram. Salus publica p(opuli) R (omani)
Q(uiritium) quae in verlb]a I. O. M. bo[vem cornibus auro decoratis vovimus
esse futurum 1 q]uot hodie vovim[us astu ea ita faxis tune tibi in eadem verba
bolve]m cornibus auro [decoratis vovemus esse futuram. Invicte (?) Ma]rs Pater
Gradive [quae in verba I. O. M. bovem cornibus 1 auro] decoratis vov[imus
esse futurum quod hodie vovimus astu ea 1 ita fa]xis tune tibi in e[adem verba
taurum cornibus auro decoratis 1 vove]mus esse futur[um. Fortuna Redux (?)
quae in verba I. O. M 1 bovem] cornibus au[ro decoratis vovimus esse futurum
quod hodie 1 vovim]us astu ea [ita faxis tune tibi in eadem verba bovem 1
cornib]us au[ro decoratis vovemus esse futurum .....]
Votorum carmen pronunţat de magistraţţii supremi ai oraşului (duumviri
coloniae).
1 85.

lOR III/2, 25 1 .

Deo Numini Libera Pa[tri ex] 1 voto C/(audius) Anicetus aug. [col.]
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186.

IDR III/2, 252.

[Libero P}atri A u[g. sacr.} 1 ... Chrys . ../ [aug. col. Sa]rmiz[egetusae
... .] 1 .... ra c . ../ .... mor ..... 1 ..... cum .... 1 ... [Eum]orfo.... [pro ? 1 mer]ito posu[it
? -er(unt) ?]
187.

IDR III, 333.
[M ? Au}r. Valens dec col. � [vo]to posuit.
Sec. III p. Ch.

188.

IDR III/2, 349.
..... us ... 1 . nus .... 1 [dec. ?] col/. fabr. 1 [? v]otum 1 [l}ibes 1 [p]osuit.
.

189.

..

IDR III/2, 3 5 5 .

....g(usto) 1 .... nt 1 .... mnis 1 [a}ug. col. 1 ....patr. cultorum 1 r� v]isu fecit
1 [1.] d. d. d.
e.
190.

CIL III 1 398; IDR III/2, 455.

D. M. 1 Sex. Val. Sex. fi[/. Pap.] 1 Frontoni d[ec. col.] 1 Sarmiz. ae[d.
Ilvir. ?} 1 jlamini p[raef ?} 1 collegii ffab. vix. 1 ann.] XXXVI.....

191.

CIL III 1 47 1 ; IDR III/2, 3 66.

[P. A}el. Sept. Audeo qui et Maxi/[mus} vet. ex (centurione) N(umeri)
P(almyrenorum) O(ptatianesium ?) vixit ann. LX 1 [A]el. Sept. Romanus mii. leg.
XIII G. 1 [a}diut. offic. cornicul(ariorum) et Septimia 1 [Se]ptimina quae et
Revocata fii. et 1 [C]ornelia Antonia uxor heredes 1 [p]onendum curaverunt
cura agent(e) 1 [S}eptimio Asclepiade aug. col. 1 liberto eius.
Cometariu detaliat la I. Piso, ActaMN 24-25, 1 987- 1988, p. 1 66- 1 67.

385

https://biblioteca-digitala.ro

192.

CIL III 1 472; IDR III/2, 370.

D. M. 1 P. Ael. P. fi!. [P1a[p.} Theimeti ve[t.1 1 et Ilvirali col. Sarm. [vix.
an.] 1 LXXXVIII/ et Aeliae [ .... 1 1 vix. an. LXXI et P. .... 1 leg. XX Victric.... 1 P. Ael.
Senec(io) gener. . . .
193 .

CIL III 1 473; IDR lll/2, 37 1 .

D. M. 1 [Qu1od Aelia Adiuta mater sibi et Comi/[ni1o Celerino pontif col.
eq. R . trib. leg. facere 1 [consti1tuerat Cominius Quintus pontif et qq. 1 [et
Cominiaj Sperata et Cominia Caecilia fili 1 [c]onsumaverunt.
194.

CIL III 1 478; IDR III/2, 428.

LXXV 1

D. M. 1 Q. Manlio 1 Pap. Vero 1 vet. leg. XV 1 sig(nifer) dec. col. 1 vix. an.
C. Iulius Macer 1 (centurio) her(es) fecit.

195.

CIL III 1 485; lOR 111/2, 452.

Ulpiae Procil/lae vix. an. XXVI 1 L. Val. Rufus vet. 1 ex bf cos. dec. col. 1
coniugi b. m. p. 1 L. V(alerio) Rufo vet. 1 leg. XIII G. ex bf 1 cos. dec. col. 1
quaest. !Ivira 1 vix. an. LXV 1 Va/eri Rufinus 1 et Proculeianus 1fiii 1 s(tatuendum)
c(uraverunt).
196.

CIL III 1 488; IDR III/2, 372.

D. M. 1 Ael. Andenae 1 Aei. Macrinus 1 Epidianus qui et 1 Epidius au[g. 1
1 col. et Macrinia 1 Marcia fil(iae) 1 posuerunt.
197.

CIL lil 1489; IDR III/2, 375.

D. M. 1 L. Ant. Pap. 1 Prisco vilxit ann. LXII 1 Antonius Ru(fus dec. col. 1
et Antonia 1 Priscilla 1 patri.
198.

CIL III 1 490; IDR III/2, 376.

D. M. 1 L. Ant. Ru[fus1 1 /Ivira!. [col.} 1 Sarm[iz.1 1 vix. an[n . . .} 1 L.
Anton[i Pris1/cus eq. [Rom.] 1 el Rufu[s et Ru1/finus [decur(iones)1 1 co[l. s. s.
?] 1fili el [heredes}.
.
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199. CIL lll 1 49 1 ; IDR Ul/2, 440.

D. M 1 Quintiniae 1 Magnillae 1 vix. an. XXX 1 Ant. Rufus 1 !Ivira!. col. 1
maritus et 1 Antonii Pris/cus Rufus 1 Rujinus dec(uriones ?) 1 col. fiiii.
Faptul că dec. apare în r. l O după trei nume de fraţi impune lectura
dec(uriones) .
200.

CIL lU 1 492; IDR lll/2, 377.

D. M 1 C. Ant. C. f Pap. 1 Ursino dec. 1 col. Dacic(a)e 1 Sarmiz. 1 vix.
ann. XXVIII 1 Terentia Her/mione ma/ter infelicis/sima 1 [b.] m. p.
201.

CIL lll 1 496; IDR Ul/2, 393.

D. M 1 Aurelia [Lu]cilla 1 vix. ann. [X]XXVIII 1 C. Clod(ius) Secundirtus
1 /Ivira!. col. coniugi 1 pientissim(a)e 1 p.
202.

CIL lll 1 498; IDR 1W2, 403.

D. M 1 Corneliae 1 Faustinae 1 undeviginti anrtos 1 natae 1 C. Spedius
Clemens 1 Ilvir col. coniugis 1 memoriae erga se 1 dignissimae 1 fecit.
203 .

CIL lll 1 499; IDR Ul/2, 404.

D. M 1 Corneliae Vic/torinae filiae 1 M. Cornelius 1 Primus 1 aug. col.
204.

CIL lll 1 50 1 ; IDR lll 2, 4 1 0.

D. M.l L. Pl. Valenti 1 vix. an. LXXX 1 col!. fabr. patr(ono) 1 p.
205.

CIL lU 1 502; IDR Ill/2, 4 1 1 .

D. M. 1 A(ulo) Frisenio Pap. 1 Vero dec. col. 1 Sarm. vix. an. XXXY 1 et L.
Clodio Pap. Eltrisco d(ecurioni) co[l.. ..
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206.

CIL III 1 504; IDR 11112, 4 1 3 .

D. M 1 Q. Ianuario 1 Zosimo vix. 1 ann. XAXV 1 et Ianuariae 1 Candidae
vix. 1 ann. XXX 1 Q. Ianuar. Agathan/gelus fil(is) piis(simis) posuit 1 ad funus
autem Zosimi 1 et titulo contulerunt 1 colleg. fabr. (denarios) CCCC 1 Q.
Ia(nuarius).
207 .

CIL III 1 505; IDR 11112, 4 1 7.

208.

D. M 1 C. Iulio 1 Marco 1 ex colleg(io) 1fabr. 1 vix. an. LX 1 coll(egium) s. s.
CIL III 1 506; IDR IIII2, 42 1 .

D. M 1 M Iulio Victori 1 aug. col. Sarmiz. 1 Metrop. vix. 1 an. LXXVI 1 Iulia
Maxima 1 coniugi b. m. p.
209.

CIL III 1 507; IDR 11112, 423.

[In m]emoriam 1 ..... Laurentia/[nu]s collegio 1 [fab]rum vixit an/[nos]
XXXVI Iulia ...
În
210.

r.

3 ar putea fi şi [ex]s collegio.

CIL III 1 508; IDR 11112, 43 1 .

[D. M. 1 ... 1 . . . .] 1 Marcio aug. 1 col. Sarmiz. 1 heres coniugi 1 piissimae 1
fecit.
211.

CIL III 1 5 1 0; IDR 11112, 444.

D. M. 1 C. Togernius 1 Ingenu(u)s aug. 1 col. Sarmiz. 1 Metrop. vixit 1 ann.
XXX 1 Pet(ilia) Victorina 1 mater posuit.

212.

CIL III 1 5 1 1 ; IDR IIII2, 445.

D. M. 1 M Turr(anio) Fro[n]ltoni dec. col. 1 vix. ann. LXI 1 et Fanniae
Maxi/mae vix. an. X. .. 1 et Turr(anio) Ant(?)lonino vix. an . ... 1 et Maximo dec.
col. vix. an. X ... . 1 Q. Manlius (?) ... aug. (?) 1 [c]ol. ..... 1 .... Maxima .. 1 ....posu
(?). . . . . .
..
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În r. 1 1 completarea Q.Manlius este foarte problematică ( doar St.
Moldovanu o transcrie aşa); în r. 1 2 însă completarea lui Moldovanu dec. col. nu
se potriveşte, pe piatră nefiind loc la începutul rândului decât pentru col. Dar şi
aug. de la sîarşitul r. 1 1 este tot atât de ipotetic. Editorii IDR consideră că sunt
menţionaţi trei decurioni ai coloniei (IDR 11112, p. 3 8 1 ).
Având în vedere cele de mai sus, ni se pare că doar doi decurioni sunt
sigur atestaţi.
213.

CIL III 1 5 12; IDR 11112, 457.

Valeria Cara 1 vix. an. XXIX 1 T. Flavius Aper 1 scriba col. 1 Sarm. coniugi
1 rarissimae.
214.

CIL III 1 5 15; IDR 11112, 459.

D. M. 1 C. Venetius 1 Privatus 1 aug. col. 1 Sa[r]miz. 1 Me[t}ropollis vixit
alnnis L Ulpia 1 Patricia coniux.
215.

CIL III 1 5 1 8; IDR 11112, 383.

D. M 1 A APIANVSAE 1 feminae 1 vix. an. XXV 1 M Ulp. Iusti/nus dec.
col. 1 coniugi 1 b. m. p.
În r. 2 numele a fost transcris eronat; posibile mai multe variante (Aureliae
Geminae, A ur. Ianuariae etc.).
216.

CIL III 1 5 1 9; IDR 11112, 447.
M Ulpio Maio 1 dec. col. Sarmiz. 1 Metrop. vix. an. XXX ...

217.

CIL III 1 520; IDR IIII2, 448.

[D. M ?} 1 M Ulpio 1 Restuto 1 Ilvir. col. Sarm. 1 Ulpiae 1 Maree/lina 1 et
Restuta 1filiae et heredes 1 t. p. c.
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218.

CIL lll 1 538; IDR Ill/2, 443. Două câmpuri geminate.

a) D. M 1 Ae[l} ia[e] Modestae 1 .... vix. an. L V 1 ... M [T]ur[r]anius 1
1 ...... .
.... dee. / Lrconzugz" .?J pzetzsszmae
· · ·
b) D. M 1 Valeriae Felete 1 vix. annis LI! 1 .... 1 ..... 1 ./. ...
·

Piatră foarte deteriorată, copii defectuoase, lectură ipotetică.
2 19.

CIL Ill 7892; IDR Ill/2, 449.

D. M. 1 M. Ulp. Tertio 1 dec. col. 1 vix. an. XXI 1 Ulpia Opiava 1filio 1p. p.
220.

CIL Ill 7970; IDR Ill/2, 4 1 9.

D. M. 1 C. lui. Sabini mi/. leg. XIII G. li/brarius a rationibus vix. an. XX"X
1 C. lui. Valens Ilvir i. d. et Cominia 1 Florentina parentes infelicissimi.
221 .

CIL Ill 7980; IDR Ill/2, 3 9 1 .

D. M 1 Aureliae 1 Donatae 1 vix. ann. LV 1 M Ulpius 1 Marteialis 1 vet. et
dec. col. 1 Sarm. Metr. 1 coniugi 1 rarissimae.
222.

CIL Ill 798 1 ; IDR Ill/2, 3 88.

D. M 1 Q. Aurelio Q. f 1 Pap. Tertio 1 dec. et flamin(i) 1 col. Sarm. 1 Q.
Aurelius 1 Saturninus 1 aug. col. 1 et Proshodus 1 et Logismus 1 lib(erti) et hered(es)
!f c.
223 .

CIL Ill 7982; IDR Ill/2, 389.

[M]emo[ri}ae 1 [T.} Aureli 1 Vitalis 1 aug. col. 1 Metropolis 1 vix. ann. XL
1 Aurelia .... o/ ... coniu[x] et 1 T. Aur. Candidu[s 1f] d[ec. col. ? 1pien]t[i]s[si}m[o
pos.]
Calitatea de dec. col (r. 1 0) nu e sigură.
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224.

CIL III 7985; IDR III/2, 443 .

'
D. M. 1 M. Suronio 1 Adrasto aug. col. 1 vix. an. L et 1 Serviliae Pri/
mitivae coniug(i) 1 vix. an. XL Adras/tus Marcus Titia/[nus ?} LI!
225.

CIL III 12587; IDR III/2, 369.

D. M. 1 P. Ael. Theim[es 1 v]et. ex (centurione) c[oh. 1 1} Vindel(icorum)
et 1 Jlvir[al.] col. D[ac.] 1 Sar[miz.] vixit 1 ann. LXXXVII[II] 1 et P. Ael. Beric[io]
1 vixit ann. XV ... 1 et P. Ael. Zabdibol 1 vix. ann. XI et 1 A[el] ia Pham[enis . . .] 1 ...
AI / ....
226.

CIL III 12588; IDR III/2, 398.

D. M 1 L. Cassio 1 Marcioni 1 aug. col. 1 vix. an. LXX et 1 Cassiae Cassianae
1 vix. an. XVIII! 1 Cassia Rufina 1 coniugi et filiae 1 piissimis.
227.

CIL III 1 2589; IDR UI/2, 385.

In memoriam 1 [Sex. At] tii Secundi 1 [patr. col] l. fabr. 1 ....
'

228.

IDR III/2, 368.

D. M 1 Aeli(o ?) Macrin(io ?) 1 Getti (?) de(curioni) col. 1 Ael. Macrinius
1 Epidianus 1 [qui e]t Epidius 1 [heres? posuit].
229.

IDR III/2, 374.

[D. M.] 1 ..... 1 .... 1 .... [Annius 1 Ma]crinus c[on(iugi) 1 pi]issimae ad[que
1 e]rga se benemer(enti) 1 et 1 Sex. Annio Pa[nno?]/nio aug. co[l.] 1 patri.
Î n r. 9- 1 0 numele poate fi Pa[nno]nius, Pa[ter}nius sau chiar altceva.
230.

IDR III/2, 406.

D. M 1 M. Domiti Pri/mi vix. an. LX 1 colleg. fabr.
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231.

IDR UI/2, 407.

[D. M. 1 ....] 1 Do[mitius? -mitianus? ....] 1 vix. [ann......] 1 colle[g. fabr.]
1fu[n .....] 1 ....D ... ../ ...... 1 .... 1
232.

IDR III/2, 409.

D. M 1 Flavio 1 Fortunalto aug. col. 1 ex dec(uria) VII 1 coll(egii) fabr(um) 1 .....
233.

IDR III/2, 456.

D. M 1 .... Val(eri) Philini 1 [vi]x. an. LXX coli. fa/[brum....
234.

IDR III/2, 458.

[D. M./ .... 1 .... vix. 1 ann ... .] 1 Varius Martia/lis dec. col. b. m. 1 posuit.
În

r.

5: Varius sau [Ian]/uarius ?

f.
235.

CIL III 1 487; IDR III/2, 139 .

...... eq. p. prae(fecto ?) ...
236.

CIL III 1 509; IDR III/2, 3.

M. Proc. M. fi[/. Pap. Niceta] 1 Ilvir et flam[. .. col. Sarm . . . . .] 1 item
sacerd [Laurentium ? ... 1 Lavinat.] ...
237.

CIL III 15 14; IDR III/2, 130.

T. Yarenio [T. f} 1 Pap. P[udenti] 1 eq. p. . . .
238.

CIL III 7964; IDR III/2, 429.

........ 1 ....... [c]ol. 1 ...... ann 1 ..... [M]arcel/ ..... [col. eiu]sd(em) 1 ........ to 1
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239.

IDR lll/2, 362.

..... nus 1 . . .... col. 1 . ..... [col!. fab]rum.
240.

IDR lll/2, 484.

. . . . cult{or? -ores?

··

:·

Ma]/lagb[eli. . . . I. . . . Pro]culu[s....

/

241 .

IDR lll/2, 487 .

. . . . . dec. col. Satur(ninus) dec. .... .
241a.

Inedită (cf. Piso 199 1 , p. 322).
Q. Canius Q. f. CI. Celeiae Restutus
-vet. leg. XIII G. dec. col. Sar.
-coniux Ulpia Adamata.
Prima jumătate a sec. I l p. Ch.; Adamata este un nume celtic.

g. Tegulae
242.

CIL lll 8075, 12; IDR lll/2, 547.

R(ei) p(ublicae) A ur(elius) Mar(ianus ? -danus ?)
243.

CIL lll 8075, 13; IDR III/2, 548.

R(ei) p(ublicae) A (ttius ?) Sec(undus)
Sântămăria-Orlea (jud. Hunedoara)
244.

IDR lll/3, 1 .

....... aug. . .... 1 . . . . . 1 . . . . . et Germ[anus] 1 .. . . {her]edes per Co[rnelium... .]
1 .. .... et Calp(urnium) Clau{dianum] .... 1 ... . [tu]tores.
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Teliucu Inferior (jud. Hunedoara)
245 .

AE 1 909, 1 1 2, 326; IDR IW3, 37.

Numini 1 Domini n. 1 M Aur. Antonin. 1 Pii fel. Aug. 1 C. Gaur(ius) Gauri/
-anus sacerd(os) col. 1 Apul. et Fl. Sotericus 1 aug. col. Sarm. cond(uctores) 1
ferrar(iarum).
AQVAE
d.
246.

CIL III 1 407; IDR III/3, 10.

!. O. M. 1 pro saf. D. n. 1 C. lul. Marcia/nus dec. col. 1 praef pag. 1
Aquensis 1 genio eor(um) 1 posuit.
247.

CIL III 1 2575; IDR III/3, 1 8 .

1. O . [M.] 1 lo[vi De}p(ulsori) ? 1 Grattius 1 [P]aternus 1 d(ecurio)
c(oloniae) p(osuit).
Numele dedicantului poate fi Grattius ori Crattius.
248.

CIL III 1 2576; IDR III/3, 1 7.

1. O. M 1 Appenino 1 M Aur. Valenti/nus dec. col. 1 v.
249.

s.

CIL III 1 2577; IDR lii/3, 1 9.

Marti 1 Lucius 1 Grattius 1 d(ecurio) c(oloniae) p(osuit).

f.
250.

CIL III 7859; lDR III/3, 6.

Diogenes 1 [l]apidarius.
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/. m.

MICIA
d.
2 5 1.

CIL III 1 339; IDR III/3, 73.

[H]erc(uli) Aug. 1 sacr. 1 Lucil(lius) Felix 1 et Dom(itius) Hercu/lanus
magist(ri) 1 cultorum 1 Hercul(is) 1 d. d.
252.

CIL III 1 345; IDR III/3, 85.
!.

O. M 1 Aurel. 1 [Val]ens 1 [mag. p(agi) ?] M(iciensium ?) 1 [v. s. !.] m.

Pe piatră în r. 4 se mai vede doar M final. Neigebaur notase M + P în
ligatură; s-ar putea ca ligatura să fi însemnat de fapt P + M. Î n IDR s-a marcat
doar M fmal. Versiunea consemnată mai sus este propunerea noastră.
253.

CIL III 1 352; IDR III/3, 83.

!. O. M 1 vet(erani) et c(ives) R(omani) 1 per M. Ul(pium) 1 Quint(u)m 1
[mag. pa]g. M[ic ....
254.

CIL III 1 365; IDR III/3, 1 4 1 .

Victoriae 1Aug. et Geni/o collegi(i) 1 eiius M Coc/ceius Luci/us lapi(darius)
d. d.
255.

CIL III 1 367; IDR III/3, 84.

1. O. M 1 [v(et.) ?] c(i)v(es) R(omani) . . . . ? 1 . ..per M ? 1 Aur. Tertlium ?
qu(a)est(orem) ? 1 AE (?) v. !. s.
.

Inscripţie foarte deteriorată, scriere neîngrij ită. Lectura foarte nesigură.
256.

CIL lll 1 368; IDR III/3, 142 .

. . . . . ? Te]/renti/us aug. 1 v. !. ....
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257.

CIL lll 1 369; IDR lll/3, 1 49 .

..... n 1 ...... eb/[us] Rufinus 1 [II]v[ir]al. col. 1 v. s.
Monument dispărut, foarte deteriorat deja în sec. XIX, când s-au făcut
copii defectuoase. Am adoptat lectura propusă în CIL şi IDR, dar ar putea intra
în discuţie şi alte variante pentru r. 4: ....V [ET]ER COH[ .. .. sau [AVG]V[ST]AL.
Înclinăm mai mult spre ultima posibilitate, datorită cazurilor similare semnalate
în localitate.
258.

CIL III 7847; IDR lll/3, 69.

Genio pag(i) 1 Mic(iae) T. Aur. 1 Primanus 1 mag. pag(i) eiu/sd(em) ex
suo 1fecit 1. m.
2 59 .

CIL III 7852; IDR III/3, 94.

1. O. M 1 Iunoni 1 Reg(inae) 1 pro salu/te Miciens(ium) 1 L. Atil(ius) Fausl
-tinus et M. Ul(pius) 1 Romanus mag(istri) 1 v. s. l. m.
260.

CIL III 7856; IDR lll/3, 1 10.

Deo Mercurilo Marcus Anto/nius Sabini/anus princeps 1 v. s. 1. m.
Editorii IDR îl consideră pe princeps magistrat în pagus Miciensis; nu
împărtăşim această părere.
261 .

A E 1 93 1, 1 20; IDR IW3, 7 1 .

Pro salute 1 Domus Divi/nae sacrum 1 Genium Miciae 1 M. Comelius 1
Stratonicus 1 aug. col. 1 et ante f(rontem) lapi(dibus) 1 stravit.
262 .

A E 1 960, 375; IDR III/3, 82.

1. O. M. 1 vet. et c(ives) Ro[m(ani)] 1 per T. Aurel. 1 Verum et Cor(nelium)
1 Fort(unatum) mag(istros) 1 v. s. 1. m.
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263.

IDR III/3, 70.

In honorem 1 Domus 1 Divinae 1 Genio Miciae 1 M. Cornelius 1 Stratonicus
1 aug. col. Dac. 1 Sarmizeg. 1 pecunia sua 1 dedit.
264.

IDR III/3, 80.

/. O. M 1 vet(erani) et c(ives) R(omani) 1 per C. Anton. 1 Crispinum 1
mag(istrum) p(agi) M(iciensis).

265.

IDR III/3, 8 1 .

/. O. M 1 v(eterani) et c(i)v(es) R(omani) 1 Miciens(es) 1 per Aur. 1 Alpinum
1 et Claud. 1 Nicomae(dem) 1 mag(istros) 1 v. s. 1. m.

e.

266.

CIL III 1 3 85; IDR III/3, 1 7 1 .

D. M 1 C. Bovi [P]al. S[y]mpho/ri aug. col. Dac. Sar. 1 qui vixit ann.
XXV ....

267.

CIL III 7868; IDR III/3, 1 59.

D. M 1 Ae/ia Hygia vixit 1 annis XVIII 1 Aei. Valent[inus dec. ?] 1 col.
Apul. ? fl(amen) ? 1 libertae et coniugi 1 gratae; 1 quam tempus durum 1 rapuit
familiam 1 qu<a>e simul Dacia te 1 voluit possedit 1 Micia secum; have 1 puella
multum adque 1 in aevum vale.
Rândurile 4-5 puternic deteriorate, lectura nesigură. În r. 4-5 pare mai
verosimilă întregirea Aei. Va/ent[inus aug.] 1 col. Apul[ensis. . .] ori chiar col.
Apul[ens. Chr(ysopolis)] (?).

Uroiu (jud. Hunedoara)

268.

CIL III 788 1 ; IDR III/3, 209.
/. O. M 1 C. Roman/ius Summus 1 dec. col. v. s. m.
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GERMISARA
d.
269 .

CIL IIl 941 ; IDR lll/3, 235.

1. O. M. 1 pro s(alute) impe/ratoris 1 colleg(ium) Gala/tarum (?) L. 1
Calpurnius 1 . . . . . . 1 d. d.

Î n copiile păstrate figurează în r. 4-5 colleg. aura!riarum. Desigur, este
vorba de " greşeală. Trebuie citit colleg. Gala/tarum (IDR lll/3, p. 234-235). Cf.
infra, 270.
270.

CIL lli 1 394; IDR lll/3, 234.

Herculi 1 Invicto 1 pr(o salute) impera/toris col(legium) 1 Galatarum 1 L.
Livius Malrcellinus 1 d. d. d.
271.

CIL lll 1 397; IDR lll/3, 242.

Nymphis Salutife!ris sacrum 1 M Lucilius LuciZi/anus aug. col. pro 1 sa
lute sua et 1 L. Antisti One/simi aug. col. 1 v. s. l. m.
272 .

IDR lll/3 , 2 1 5.

Dea A e/ter(no) A ur. 1 Maximus 1 dec. col. 1 qu(a)e(stor) m (unicipii)
Apu(lensis) 1 [v. !.] posu(it) . . . .
273 .

IDR 111/3 , 236.

[1.] O. M. 1 pro salu/te P. Furii Sa/turnini le[g.} 1 Aug. pr. pr. P. Aei. 1
Maximianu[s} 1 [dec. col. ?}
1 6 1 p. Ch.
Lectura ultimului rând este nesigură. A fost propusă de editorii IDR, dar
imaginea inscripţiei arată că pe piatră nu mai rămâne loc pentru acest rând.
Calitatea dedicantului rămâne deci incertă. Î ntregită aşa prin analogie cu R 426,
foarte probabil corect.
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2 74.

IDR III/3, 245 .

. . . . . decurialis tri/bunicius trib. 1 leg. XII Fulmin(atae) 1 praef coh. III
Cyr(enaicae) 1 flamen col. praef 1 qq. pro imp(eratoribus) 1 Antonino et Vero 1
Aug(ustis) aedilic. dec. 1 v. s. /. m.
1 6 1 - 1 69 p. Ch.
2 7 5.

IDR III/3, 247 .

..... 1 .... 1 . . . . . 1 dec. col. 1 /. m.
275a.

1. Piso, A. Rusu, Revista monumente/ar istorice, Bucureşti, 59, 1 990, 1 ,
p. 1 6, nr. 3; A . Rusu, E. Pescaru, PolEdil. p . 202, fig. 12.

Nymphis 1 sacr(um) 1 L. Livius Mar/cellus /Ivi/rai. col. pro 1filiis ex vilsu
/. m.
275b.

1. Piso, A. Rusu, Revista monumente/ar istorice, Bucureşti, 59, 1 990, 1 ,
p . 1 5 - 1 6, nr. 2; A. Rusu, E . Pescaru, PolEdil. p . 202, fig. 1 3 .

Nym[phis] 1 sanc[tissimis ?] 1 C. Siron[ius ? .. .] 1 Illlvirali[s mu]/nicipi(i)
Aur. A[pul.] 1 pro salute s[ua] 1 et suoru[m] 1 v. s. /. m.
2 7 6.

IDR III/3, 249.

D. [M 1 M ? A]urel. Iulian[us dec. ? col. 1 Dac. ? S]armiz. Met[rop. vix
1 ann.] LXXVI inc. . . . .
Cel înmormântat este, absolut sigur, un membru a l aristocraţiei municipale
din Sannizegetusa; dar demnitatea deţinută rămâne nesigură.
Sălişte (jud. Alba)
2 7 7.

CIL III 6264; IDR III/3, 278.

D. [M] 1 Q. Val. Mac[rinus ?] 1 vet. leg. V [Maced(onicae) ?] 1 miss(icius)
pr(aef ?) [dec. col. ?] 1 D]ac. Sar[miz. vix. ann .. .].
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Vinţu de Jos (jud. Alba)
278.

IDR III/2, 3 78.

[D.] M 1 [Ant]onia 1 [? Bon]ita vix. 1 [an. L} VIIII Q(uintus) 1 [Ant]onius
Vial[tor} d(ec.) c(ol.) 1 [b. m. ?] p.

Posibilă provenienţa de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
APVLVM
a.

279.

CIL III 975.

Aesculapio et Hygiae 1 P. Aei. Rufinus <dec. mun. et> patronus 1 col/.
fabrum colon. Apul. 1 pro salute sua et Ulpiae Hellpidiae coniugis et Aei. 1 Urbani
fiii ex iusso f(ecit) 1 port(icum) per p(edes) XXXX
280.

CIL III 976.

Aesculapio et 1 Hygiae P. Aei. Sylrus aug. m(unicipii) Sep(timii) Apul. 1 et
Val. Severa conliux et Aei. Syra fii/ia ex vota portlicum per pedes XXX.
281 .

CIL III 1 069; AE 1 969-1 970, 547.

/. O. M. 1 et Iunoni 1 Reginae 1 T. CI. Anice/tus aug. 1 coloniar. 1 templum
1 vetustate 1 con/apsum 1 a solo 1 restituit.

În r. 5-6 s-a susţinut lectura aug. 1 col. Sar. ; dar soluţia justă rămâne aug.
1 coloniar(um) care, deşi insolită, are bune analogii (CIL II 1 633 şi III 1 059; cf.
J. Trynkowski, Przeglad Historyczny, Warszawa, 56, 1 965, 3, p. 37435).
282.

CIL III 1 096.

Pro salute . . . . 1 M. A ur. Comat(ius) Super de[c. . . ? . . .] M. 1 Comat.
Exsuperatus Petr[o}nia 1 mater 1 Celerina Herennia Euresis eius 1filior. Superiani
Exsuperantilani Superstitis Superes cryptam 1 cum porticibus et apparatorilo et
exedra pec(unia) sua fec(erunt) l(ibentes).
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283.

CIL III 1 1 74.

Pro salute Augg. [nn.] 1 L. Sept. Severi Pii Pert. et M. 1 A ur. Antonini
impp. [et P.] Sept. 1 [Getae Caes.] col!. centonalrior(um) scholam cum aetoma 1
pecunia sua fecit dedicante 1 L. Pomponio Liberale cos. Dac. III
202-204 p. Ch.

284.

CIL 11I 1 2 1 2.

M Aurel. 1 Chrestus 1 ob hono/rem patro/nat. col!. 1fabr. col. 1 Apul. ad
ex/truction(em) 1 aetomae 1 ded(it) (sestertium) (mi/ia) n(ummum) VI.
285.

CIL III 7807.

Familiaricum a s/olo Prosmoni ex suo 1 fecerunt per Aur. 1 Statium et
Ulp(ium) Pa/ulum quaestores.
2 8 6.

CIL III 1 42 1 5, 1 5.

I. O. M Bussumario 1 C. Ati!. Eutyches aug. 1 col. Apul. pro salute 1 sua
suorumq. omnium 1 exedram long(am) p(edes) XXX" latam 1 p(edes) XXV cu[m
ar]cu pec(unia) sua fecit.
287.

B. Cserni, AFEvk XIIl, 1 904, p. 129- 1 30.

[!. 0.] M. pro salute imp. L. Septilmi Severi Pertenacis Aug. et Aurel. 1
Antonini Caesar. M. lui. Quirinus 1 aug. col. Apul. ob honor(em) patro/nat(us)
col!. Pontobithynor(um) ianuas 1 et va/vas ad introitum templi fe[c](it).
288.

CIL 111 56*; AE 1 972, 455.

M. Munatius M. f . . . . . 1 . . . . quaes[t. pa]/t[r]onu[s] causarum q[q. 1
III]Iv[ir] e[t] .flam. d[ec.] 1 mun. [et] col. Apul. 1 ..... ex v[etust. 1 diru]tu[m]
p[ec. sua] 1 ....
Inscripţie considerată falsă; rediscutată de N.Gostar (Analele ştiinţifice
ale Universităţii "Al.!. Cuza", Iaşi, secţia 111 - Istorie, 1 8, 1 972, 1 , p. 54-56), care
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o considera probabil autentică, dar mult interpolată. Am acceptat versiunea
propusă. Dar în r. 4, la început, în loc de [I]Iv[ir} propunem lectura [III]Jv[ir],
odată ce e vorba de un municipiu. Succesiunea magistraturilor municipale cu
numele oraşului abia la sfârşit sugerează că ar fi vorba de demnităţi deţinute în
aceeaşi localitate, şi anume municipiul Apulum.
289 .

I. Piso, ActaMN 1 7 , 1 980, p. 84-86, nr. 2

Apollini Dianae 1 et Leto ceterisque 1 dis deab[us]q(ue) huisq(ue) 1 loci
salutar[ib]us ex 1 imperio numi[n]is C. lui. 1 Fronton ia[nu}s vet. 1 leg. V
M(acedonicae) p(iae) e[x bf cos.} 1 dec. col. Apul. pr[o se et] 1 suis p(ecunia)
s(ua) pontem 1 extruxit.
2 90.
M. Bărbulescu, Les aspects epigraphiques des "Inscriptiones Romanae",
în voi. Istvăn Szamoskozy (Stephanus Zamosius), Analecta lapidum vetustorum
et nonnullarum in Dacia antiquitatum ( 1 593); Inscriptiones Romanae in lapidibus
antiquis Albae luliae et circa locorum ( 1 598), (ed. M. Balăzs, I. Monok), Szeged,
1 992, p. 1 9, nr. 19; idem, EphemNap 3, 1 993, p. 1 7 8 - 1 80, nr. 4.

Aesculapio et Hygiae 1 M. Gallius Epictetus 1 aug. col. Apul. et Galla 1
Severina eius et Ga/li/us Surus et Gallius Se/verinus et Gallius 1 Severianus fiii
pro 1 salute sua suorumq. 1 somno monitus 1 port(icum) fecit per p(edes) XXXVI.
b.

291.

CIL III 7803.

[Qq.] . . . . Ion. Orestus 1 lui. Victorinus 1 qq. Ulp. Valentinus 1 lui. Seneca
1 Aei. Valerius . . . .

1 qq. A el. Caesianus

el .
292.

CIL Ili 1 1 76.

Jmp. Caes. C. 1 Mess(io) Quinto 1 Traiano Decio [p. f Aug.] 1 p. m. trib.
[pot.} 1 Il cos. 11 p. p. 1 restitutolri Daciarum 1 Col. Nava Apul[en]s(is).
250 p. Ch.
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293.

Al. Popa, l. Al. Aldea, Apulum 10, 1 972, p. 2 1 1-220, fig. l ; AE 1 989, 628.

Imp. Caes. 1 C. Vibio 1 Afinio Gal/o Vel/dumiano Volu/siano p. f Aug.
trib. pot. 1 II patr[i pa]triae 1 cos. II procos. 1 ordo Col. Aur. Ap(ulensis) Chr/
ysop(olis) numini eius 1 d(edicavit).
252 p. Ch.
c3.
294.

ClL lll 1 48 1 ; lDR 11112, 120 (inclusă eronat acolo).

[P.} Tenac(io) P. fil. 1 [P]ap. Vindici 1 (centurioni) leg. XXII Prilmig(eniae)
buleutae 1 civitatis Ni/copolitanor. 1 P. Tenac. Gemel/linus aug. col. 1 Apul. libertus
1 t(estamento) p(onendum) c(uravit) l. d. d. d.
295.

ClL I1l 1 1 8 1 .

P. Aei. Antipat/ro Marcel/o 1 eq. R. dec. col. Ap(ulensis) 1fii. P. Aei. Antipa/
-tri a mil(itiis) et Ilvir. 1 col. s. s. et adoptiva 1 P. Aei. Maree/li v. 1 e. ex praef legi/
-on(um) VII Claud. et 1 I Adiut. Dades et 1 Filetus actor(es).
296.

ClL lil 1 1 82.

Publiae Aeli/ae Iulianae 1 Marcellae s(plendidissimae) p(uellae) 1fil. P.
Ael. Iuliani 1 eq. R. jlam. et //vi/rai. col. Apul. et adloptiv(a)e P. Aei. Mar/ce/li v.
e. ex pr/aef leg(ionum) VII CI. 1 et I Adiut. Dades 1 et Filetus actor(es).
297.

ClL lll 1207.

P. Ael. P. f Pap. 1 Silvano 1 //vir. et sa/cerd. [co]l. A[p(ulensis)] 1 eq. R. e.
m. v. 1 Fabia Lucil/la e. m. v. fi/ia 1 mater coll(egiorum) 1fabr. et cent(onariorum)
1 coloniae s.s. 1 socero sui amantissi/mo.
298.

ClL lll 1208.

P. Aei. P. fi!. Pap. 1 Geniali dec. 1 et pontifici 1 col. Apul. pa/tron. colleg.
1 cent. P. Ael. 1 Euthymus 1 libert.
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299 .

CIL III 1 209.

P. Aei. P. fii. Pap. 1 Strenuo eq. 1 p. sacerd. arae 1 Aug. auguri et 1 1/virali
col. Sarm. augur. 1 col. Apul. dec. 1 col. Drob. pa/tron. collegior. 1 fabr. cento/
nar. et naut/ar. conduc. pas/cui salinar. 1 et commer/cior. Rufinus 1 eius.
300.

CIL ll1 1 2 1 3 .

Aureliae 1 Apolloniae 1 T. Aei. Lupus 1 eq. R. pontif. 1 et llviral. 1 coloniae
1 Apulensis 1 matri ca/rissimae.
301.

CIL lll 1 2 1 7.

Verzoviae Sa/turninae· [e]q. R. f(iliae) 1 C. Nummius Certus 1 eq. R. au
gur col. 1 Apul. patronus col/. 1 fabr. et dendr(ophorum) col. 1 s. s. suadente adi
-fectione maltri posuit.

302.

CIL lll 6265.

Cocceiae 1 Valeriae 1 P. Tenacius 1 Geme/linus 1 aug. col. Apul. 1 ex
testamen/to P. Tenaci(i) 1 Vindicis (centurioni) 1 leg. [XXII] P[rimi]g(eniae) 1 l. d.
d. d.
303.

CIL ll1 7795; I. Piso, ActaMN 1 7, 1 980, p. 86-89,

nr.

3.

P. Aei. P. f P[a]p. M[arcello] 1 v. e. p(rimo) p(ilo) ex pra[ef leg(ionum)
VII] 1 Cl(audiae) et 1 Adiut(ricis) s[ub prin]/cipe peregr(inorum) (centurioni)
f[rum(entario)] 1 sacer(doti) Laure[nt. Lavil< <nat. patr. et dec. colo>>]/niae
patr. [rerum publi]/car. Fu[lgin (iatium) Forofla]/m in(iensium) [itemq.
Iguvinor(um)]l ....
304.

CIL ll1 7804.
C Ant. C. fi/. Papir. 1 Valentino q(uondam) 1 dec. col. Apul. C. 1 Ant.

Agrippinus 1 a milit(iis) dec. col. 1 Napoc. et munic. 1 Pot. fi/. et Gaii Ant(onii) 1
Marcellus Agriplpinus dec. col. A/pul. Marcel/a et Algrippina nepot(es) eius.
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305.

CIL III 7805; I. Piso, M. Blăjan, Apulum 27-30, 1 990- 1 993, p. 236-238,
16.

nr.

C. Cervoni[o} 1 Pap. Sabino q(uaestori) 1 col. Dac. dec. mun[i/c]ipi(i)
Apul. patron. 1 [c}ollegi(i) fabr. col. 1 [et m]unicipi(i) s. s. pa/[tro]no causaru[m
1 piis}simo am[ico] 1 rarissim[o} 1 Sex. Sentinas Maxi/mus anno primo 1 facti
municipi(i) 1 posuit.

Pe o latură:
[Ob} cuius 1 [sta]tuae dedi/[cat]ionem Lu/[ci]a Iulia uxo[r 1 C]ervoni(i)
per 1 omnes balne/[as] populo pu/blice oleum 1 posuit 1 /. d. d. d.
306.

AE 1 9 1 0, 84.

M Ulpio 1 Apollinari 1 praef(ecto) cast(rorum) 1 leg. XIII Gem(inae) 1
conscribti 1 et c(ives) R(omani) consist(entes) 1 kan(abis) leg. eiusd. 1 ex pec(unia)
p(ublica).

307.

AE 1 956, 207.

C. Ulpio 1 [B]ono 1 [d}ec. aed. 1 [III]Ivir m(unicipii) 1 A (puli) s(acerdoti)
pr(ovinciae) Ulp. 1 Lucius 1 libertus.
d.

308.

CIL III 972.

Numini 1 [A]esculapi 1 C. lui. Metro[bi]/anus Ilvir col. 1 Sarm, sacerd. 1
dei eiusd. pon/tif. .... qq. Ilvir col. 1 Apuli ex voto.
309.

CIL III 973.

Numini Serapis . . . 1 G. lui. Metrobianus llvi[r} 1 col. Zarmiz. sacerdos 1 dei
Aes[culapi pon]t. q[q.] ... .
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3 1 0.

ClL lll 974.

Numini 1 Aesculapi 1 et Hygiae 1 P A el. Geni/[ali]s [I]lvira/[lis coji.
Apu(li).
311.

CIL lll 982.

A[esc]ulapio 1 [et] H[yg]iae 1 C. [P]o[m]p(onius) 1 Fuscus 1 Ilvir col. 1
Apu(li) v. l. s.
312.

CIL lll 983.
l O.

3 13 .

M 1 C. Pomp. 1 Fuscus 1 llvir col. 1 Apul. v. /. s.

CIL lll 984.

Aesculapio 1 et Hygiae 1 L. Sep(timius) Nigri/nus patro[n.] 1 col/. fabro[r.]
1 col. Apul. 1 pro salute 1 sua et suoru[m] 1 posuit.
314.

ClL lll 985.

Numini 1 Aesculapi 1 et Hygiae 1 M Ulp. Valens 1 Illlviralis 1 munic. Sept.
1 Apul. 1 pro salute 1 sua suorum/que v. l. s.
3 1 5.

CIL lll 986.

Auribus 1 Aesc[u]/lapi et Hygiae 1 et Apollini et 1 Dianae C(aii) lu/lii
Dius Farnax Irenicus 1 fratres aug(ustales) 1 munic. Aur. Ap(u)l. 1 p(ro) s(alute)
s(ua) p(osuerunt) Praes(ente) II et Condi(ano) cos.
1 80 p. Ch.

3 1 6.

ClL lll 1 00 1 .

Dianae 1 Aug. 1 Ael. Juli/anus aug. 1 col. Apul. 1 v. l. s.
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3 1 7.

CIL lU 1 008.

Fortunae 1 Aug. sacr(um) et Genilo Canabenisium 1 L. Silius Maximus 1
v[et.} leg. 1 Ad(iutricis) 1 p(iae) f(idelis) magistra(n)s 1 primus in can(abis) 1
d(onum) d(edit) 1 et Silia Ianuaria 1 et Silius Firminus.
3 1 8.

CIL 11l 1 0 1 6.

Pro salu(te) Auggg. 1 Genio fabrum 1 M. Aur. Timon 1 aug. col. Apul. et 1
mag(ister) colt. s. s. pe/cunia sua feei! 1 l. d. d. d.
2 09-2 1 1 p. Ch.
319.

CIL lll 1 030.

Iunoni Reg/inae 1 C. Aelius 1 Primus 1 dec. col.
Î n r. 4 lectura iniţială a fost dec. c(oloniae) [P]ot(aissae); ea era eronată,
pe piatră fiind de fapt col(oniae).
320.

CIL 11l 1 035.
!. O. M. 1 P. Aelii C(a)elsidius et 1 Julianus 1 [cum ?] opera/[riis ?] su[i]s

? / V. /. p.

Î ntregire ipotetică.
321.

CIL 11l 1 043.

!. O. M. 1 pro salute im[p.] 1 et col!. fabr[um] 1 Tib. lut. Bubal[usj 1 ex
dec(uriis) XI 1 d. d.
322.

CIL 11l 1 05 1 .

!. O. M. 1 C. Sentius 1 Anicetus 1 dec. col. Sar. 1patron. col!. fabr. 1prim(us)
I mun. Sept. Apul. l v. s. l. m. 1 Aug[g.] n[n.] imp. Ant(onino) II et [Geta C(aesare)]
cos. 1 X k(alendas) Iun(ias) lun(a) XVIII die Iovis.
23 mai 205 p. Ch.
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323.

CIL lll 1 060.

/. O. M 1 ceterisque diis 1 deabusque immor/talibus 1 T. Iul. Gaianus
d[e]c. c(oloniae) 1 Sarmiz. pro salute 1 sua suorumque 1 omnium posuit.
324.

CIL lll 1 064.

/. O. M 1 dis et de/abus 1 Tib. CI. Ru/fus jla/men (?) col.
325.

CIL lll 1 065.

Libero Patr. 1 [T] ib. CI. Rufus 1 dec. col. 1 et jlamen 1 mun. Apul.
326.

CIL lil 1 079.

/. O. M. Iunoni Mi/nervae et Aescullapio domino 1 Septim(ius) Ascl(epius)
Her/mes libertus 1 numinis Aes/culapi(i) habens 1 ornamenta dec(urionalia) 1
col. Apul. et aug. 1 col. eiusdem 1 voto p.

327.

CIL lll 1 082.

/. O. M Aeterno 1 T. FI. Flavianus 1 aug. m(unicipii) S(eptimii) Ap(ulensis)
et dec. 1 col!. fabr. [c]u[m] Aelia 1 Vindia coniuge sua 1 quod pro se et Fla/viis
Restuto Flavi/no /anuario Flaviano 1 fi(l)is suis voverant v. s. l. m.

328.

CIL lll 1 083.

/. O. M 1 C. lui. Valenti/nus J///vir pri/mus annualis 1 mun(icipii) Sep(timii)
Apul. 1 et patr. col!. fab. 1 mun. s. s. ex voto 1 posuit.

329.

CIL lll 1 093.

Libero 1 Patri et Libe(rae) 1 CI. Atteius Celer 1 veteranus leg. XIII 1 Gem
.... AN dec. 1 canabensium 1 cum suis v. [!. s.] 1 d. d. d.
Terminaţia . . . . AN din r. 5 pare a fi dintr-un epitet imperial al legiunii,
ceea ce datează inscripţia în secolul lll (Al. Diaconescu, 1. Piso, PoiEdil, p. 7 1 ).
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330.

CIL III 1 097.

Lunae Luciferae 1 C. lui Varianus 1 mag(ister) d. d.
33 1 .

CIL III 1 100.

Pro salute Aug. M(agnae) D(eum) M(atri) 1 sanctum 1 T. FI. Longinus vet. ex
dec. al(ae) 11 Pann(oniorum) 1 dec. col. Dac(icae) dec. mun. Nap. dec. kanab(ensium)
1 leg. XIII G(eminae) et Cl(audia) Candida coniunx et Flavi(i) 1 Longinus Clementina
Maree/lina jil(ii) 1 ex imperio pecunia sua fecer(unt) !. d. d. d.
332.

CIL III 1 104.

Minerv(ae) 1 P. Aei. An/tipater 1 fu/ianus 1 Genialis 1 eq. p. dec(uriones) 1
col. Apuli ? Q.
Mommsen socotea că e vorba de un singur dedicant. Astăzi se acceptă
faptul că există de fapt trei dedicanţi, toţi cunoscuţi şi din alte izvoare (H.
Daicoviciu, I. Piso, EpigrTrav, p. 76-78).

333.

CIL III 1 1 14.

[Soli in]lvicto pro sa/Iute imp(erii) p(opuli)q(ue) R(omani) 1 et ordinis
col. 1 Apul. C. lui. Va/lens har(uspex) col. s. s. 1 et antistes hu/iusque loci 1 v. 1. p.
334.

CIL III 1 1 15.

Veneri vie/triei pro sa!. 1 imperi(i) et s(enatus) p(opuli)q(ue) R(omani) 1
et ordinis col. 1 Apul. C. lui. Va/le(n)s haruspex 1 col. s. s. et antisltes huiusce 1
loci 1 [v. !.] p.
335.

CIL III 1 1 1 6.

Virtuti Ro/manae pr[o} sa[!.] 1 imper(ii) et s(enatus) [p(opuli)q(ue)
R(omani)] 1 et ord(inis) co[l Apul. 1 C. Iul.] Vale[ns....
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336.

CIL IIl 1 1 1 7.

C. 1. .... 1 lu ..... 1 ....p .... d sa! ... 1 m .. .II .... 1 edr .... 1 > ...... 1 au ... e .... 1
C. fu .... Vale . ... 1 CI .... usi .... 1 sacerdo .... 1 d . . . us . . . . 1 a ... ei .... a .... 1 quinta . . . .
1 coniuge .... pc .... 1 t Caiis Iuli/is Val[ente] et 1 Pasinico 1filiis 1 v. /. p.
337.

CIL lll 1 1 26.

Nemesi exaudientis/simae CI. Marcellus au(gustalis ?)
338.

CIL ll1 1 1 32.

Bono deo 1 Puero Poslphoro 1 T. Pl. !ta/ieus 1 primus 1111/vir m(unicipii)
A(urelii) A(pulensis) 1 cum Stati/Zia Lucia 1 coniuge et 1 suis ex voto.
339.

CIL lll 1 1 39.

Priepo 1 Pantheo 1 P(ublii) Aelii 1 Ursio et An/tonianus aeldiles col.
Apul. 1 dicaverunt 1 Severa et [Q]uin[t]iano cos.
235 p. Ch.
340.

CIL lll 1 14 1 .

Si/vano . . . . 1 P. Ael. P. f Fab[ianus] 1 augur pont. [II]v[ir] 1 dec. col.
Sarm. 1 dec. col. Napo[cae] 1 augur col. eius[dem] 1 dec. mun. Apul. 1 v. s. l. m.
Am propus lectura [II]v[ir] la sîarşitul r. 3, spre deosebire de CIL, unde
se citeşte [q]u[inq.]. Motivul este faptul că quinquennalis se abreviază totdeauna
qq. (CIL lll, lndices, passim).

341 .

CIL l11 1145.

Deo Silvano 1 Ulp. Salvinus 1 qu[a]est(or) 1 v. /. p.
342.

CIL lll 1 1 50.

Silvano 1 domesltico C. luZ. 1 Valens 1 Ilvir col. Apul. 1 pro sal. sua 1
suorumque pos.
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343.

CIL lll 1 1 57.

Veneri 1 Aug. 1 F[ajb. Pulcher 1 ... . [au]g. 1 .... col. 1 [volum sol]vit.
344.

CIL lll 1 1 62.

[C. Valerius] 1 [S]alv[ijus aug. col. 1 Apul. pro salute 1 sua et Flaviae Sy/
-rae coniugis 1 et C. Val. Flaviani 1 fili et omnium 1 suorum ex vo/to posuit.
Numele dedicantului, Salvius, ni se pare sigur, în ciuda rezervelor
editorilor CIL.
345.

CIL lll 6262.

I. O. M 1 .... . l(ius) Ael[ia/nu]s pont[if. 1 col.] Apule[ns(is) 1 pr]o salut[e
sua 1 suo]rumqu[e ? v. s.].

346.

CIL lll 7739.

C. Nummius 1 Verus eques 1 Romanus 1 Ilviral. col. Apul. 1 et sacerdos 1
num(inis) A escullapi consecr(avit).
347.

CIL lll 7742; I. Piso, ActaMN 1 8, 1 98 1 , p. 448-449.

Dîan(a)e Aug. 1 C. fu!. Vale/rius vet. 1 le[g.] XIII G(eminae) 1 dec. col. 1
Sar(mizegetusae) mis(sus) 1 ex bf cos.
347a.

CIL lll 775 1 .

[H]erculi 1 Aug. 1 { . . .] Reginus 1 s[ac]erdos 1 [i]n[st]itutus ab 1 Hel(vio)
Pertinace 1 [c]os.
Mommsen nota: "Sacerdos a praeside institutus sacerdos provinciae
fuisse videtur".
348.

CIL lll 7766a; LI. Russu, StComSibiu 1 2, 1 965, p. 59,

nr .

1 5.

'A�TJVU{t) 1 Ka'ta 'E1tt/-rarltv
'a/v{�TJKa(v) 1 o'( np(cr-r(at).
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349.

CIL III 7773.
Silvano 1 Domestico 1 M. Lucil(ius) Phi/loctemon 1 Ilvir col. 1 Aur. Apul. 1

V.

l. p.

350.

CIL III 7775.

Silvano Silves/tri et Dianae 1 M Aur. Comat(ius) 1 Super dec. an[t]is/tes
pro salute 1 sua et Comatior(um) 1 Superiani Supe/res Exsupera/tiani Superlstitis
filior. 1 v. s. /. m.
351.

CIL III 7793.
II nus 1 1 .... 1 M. Ant. Sabi/nus dec. col. 1 v. s.

352.

CIL III 1 2560; 1 . Piso, ActaMN 20, 1 983, p . 1 03 ,

nr.

1.

P. Ae[l... .]us 1 po[ntifex coji. 1 Apu[lensis eq.] p. 1 pro sa[lute s]u[a] 1
suor[umqu]e 1 votum solvit.
353.

CIL III 1 4468; R. Miinsterberg, J . Oehler, Jahreshefte des osterreichischen
Archiiologischen Institutes, Wien, 5, 1 902, 1 , Bbl., p. 1 12-1 1 3 ; IDR III/5
(sub tipar).

[Aes]culapio et H[yg]iae L. Iul. 1 [B]assinus dec. col. Apul. IIvir 1 col.
Nap. jlam. col. Drob. jlam. 1 munic. Dier. 1 dec. munic. Apul. 1 e[t] Por. trib. leg.
!III FI. pro sa/Iute Iuli(ae) Beronices con[i]/ugis 1 v. l. s.
Inscripţia pare a data chiar din anii lui Septimius Severus, căci legiunea
IIII Flavia apare fără vreun epitet imperial. Dedicantul trebuie să fi domiciliat la
Napoca, unde este duumvir (toate aceste probleme discutate de 1. Piso în IDR
III/5, sub tipar).
354.

AE 1 903, 59.
Libero Patri CI. 1 Heraclides dec. v. l. m.
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355.

AE 1930, 5.

I. O. M 1 T. Aei. One/simus 1 august(alis) col. Alpule(n)se 1 ex viso.
În
356.

r.

5 o greşeală de lapicid ( Apule(n)se în loc de Apule(n)sis ).

AE 1 930, 6.

[Ne]mesi Reginae 1 C. lui Valens haros(pex) 1 col. Apul. et ant(istes) huiusc(e)
loci 1 somnio monitus /. p.
357.

AE 1 93 0, 7.

I. O. M Cust(odi) 1 lunoni Miner/vae ceteris/que dis deabus/que P. Aei.
Anti/pater llvira(lis) 1 col. Apul. et An/tonia Iulia 1 eius et Aelii An/tipater Iulial
nus Genialis 1 dece. col. eq. p. et Iu(l)ia 1fiiii eor. pro salute 1 sua suorumque.

358.

AE 1 93 0, 8.

I. O. M Cons(ervatori) 1 pro salute 1 P. Aei. Antipatri 1 sac(erdotis) arae
Aug. 1 sua suorumque 1 omniu(m) Onesimus 1 actor v. s.
359.

AE 1 944, 29.

Deanae sacrum 1 T. Fl. Italicus prim(us) Illlvir 1 mun. cum Statilia Lu/cia
coniuge et FI. Staltiliano filio ex voto.
3 60.

AE 1 944, 30.

I. O. M 1 T. FI. Itali/[cus] pri/mus Illlvir 1 mun. Aur. Ap(ulensis) 1 v. s. l. m.
361.

AE 1 947, 22.

Aeterno 1 Sanctissi/mo Pientis/simoque 1 C. luZ. Diocle/tianus eq. p. 1
dec. e� augur 1 col. Sarmiz. 1 dec. col. Apu(lensis) 1 patronus 1 causarum 1 ex
voto.
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362.

AE 1 96 1 , 82.

[1. O. M ? S]abasio 1 [pro sa!. i]mp. Caes. 1 [M Aur. Ant]onini pii fel. 1
[Aug. et Iuliae] Aug. matris 1 [Aug. ab ipso ? a dea i]ussus fecit 1 [L Aurel. (?)
M]arcianus 1 [aedil]icius.
363.

D. Radu, Apulum 4, 1 96 1 , p. 1 07 - 1 08,

nr.

1 7.

... .. Tutor et A[tj/ticus aug. col. 1 v. s. l. m.
364.

C. L. Băluţă, I. I. Russu, Apulum 20, 1 982, p. 1 20- 1 23,

nr.

5.

[? 1. O. M 1 s]ac(rum) 1 [P. Ae]l. Rustic[us] 1 dec. mu[ni]/c. Amp(elensium
?) 1 votum vix 1 satis 1 reddidit.
În r. 3, datorită spaţiului disponibil, propunem lectura Rustic[us].
În r. 4-5 lectura rămâne controversată. Pe piatră se vede doar dec.
mu[ ... .]/ CAMP. Versiunea adoptată de noi a fost propusă de editorii piesei. Mai
sunt posibile şi ale întregiri. De exemplu, trebuie ţinut cont de alternanţa unor
forme de toponime, cu sau rară C iniţial (ca şi Amboglanna şi Camboglanna: cf.
R. G. Collingwood, R. P. Wright, The Roman Inscriptions of Britain, I, Oxford,
1965, p. 576, s.v. Birdoswald - caz semnalat nouă de dr. C. C. Petolescu, căruia
îi mulţumim încă o dată). În orice caz, este certă prezenţa unui municipiu.
e.

364a.

CIL III 1 196.

D. M 1 C. Sentio Cj Sulp(icia ?) Flacco Antiq(uaria) 1 vet. leg. Xliii G.
M(artiae) V(ictricis) 1 dec. Col. Dac. Sarm. 1 vix. an LXXV 1 C. Sentius Flacci/
[n]us filius et heres.
Sulp(icia ?) ar putea fi un trib fictiv. Cum legiunea a Xliii-a Gemina a
participat la cucerirea Daciei, inscripţia pare să dateze din prima jumătate a
secolului II p. Ch. (cf. Ardevan 1 989, p. 82).
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365.

CIL III 1 1 98.

T. Varen. T. f Pap. Sabiniano eq. R. 1 jlam. Laurentino item jlam. 1 col.
Sarmiz. dec. col. Sarmiz. et Apul. 1 e. m. v. omnib. equestrib. milit. perfunct(o) 1
Cornel(ia) Lucilla coniux pita extruc/ta sarcofagum in quo Varenia 1 Probina
q (uonda m) Sabiniani soror condita 1 erat eliam eius corpore conloca/to
superposuit.

366.

CIL lll 12 10.

1 P. Aei. Valerianus 1 patronus et dec. 1 col!. fabrum vix. 1 an. LX
dece. et prin/cipales coll(egii) s. s. aere 1 conlato secund(um) 1 decretu[m
ip]sor(um) 1 fac(iendum) cur[ave]runt.
D. M

Găsită la Petreşti Uud.Ciuj), în conacul nobiliar de acolo (dusă cândva în
sec. XIX).
3 67.

D. Radu, Apulum 4, 1 96 1 , p. 1 08- 1 09; I. I. Russu, SCIV 1 8� 1 967, 1, p.
1 77- 1 78 .

. . . . [mun. ? col. ?] 1 Aur. Apul. 1 Aelia V[era ?] 1 coniugi 1 piiss(imo)
pos(uit).
368.

I. Piso, Zur Munizipalleben in Apulum, ZPE 1 993 (manuscris).

D. M 1 Domit(ius) Nic . . 1 [mun.] S[eptimii] Apul. / vi[x. a . . . . 1 Dom(itius)
E}ufras aug. . . .. 1 . . [p]atron[o 1 pienti]ssim(o) pos(uit).
. .

. .

f.
3 69.

C IL III 12 1 8 .
. . . . . instantibus 1 Ulp. A[r]t[e]midoro et 1 Aur. Maxima quaes/toribus.

370.

CIL III 7806; I. I. Russu, StComSibiu 1 2, 1 965, p. 207-208,

nr.

3.

. . . . nder 1 . . . . [col!.] fabrum 1 . . . .
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371.

CIL III 1 4483 .

...... 1 . ... [Ilv]ir col. 1 [pecunia s]ua fec(it).
372.

I. Berciu, Al. Popa, Apulum 5, 1 965, p. 1 99-200, nr. 16 .
.... 1 al C .... 1 (?) aug. c[ol.] 1 .... et or ....

373.

I. Piso, ActaMN 1 8, 1 98 1 . p. 444-445,

nr.

2.

.... . io .... 1 Maxima [Ti. CI.] 1 Augustia[ni] 1 augur. m(unicipii) Ap(ulensis)
l,
eq. p. [fil(ia) ?].
222-23 5 p. Ch. (vezi R.9 1 ).
3 74 .

C. L . Băluţă, I . I . Russu, Apulum 20, 1 982, p. 1 20,

nr.

4.

..... h]arus[pex col..... ? 1 . . . .] ob ho[norem .....
Descoperită în "Cetate"; editorii presupun că ar fi aparţinut coloniae Novae
de la mij locul sec. III p. Ch. Argumentarea este insuficientă, iar lectura rămâne
contestabilă.
Şard (jud. Alba)
375.

CIL III 1 084.

1. O. M. 1 Conservat(ori) 1 L. Ant. Secun (dus ?-dinus?) 1 aug. col.
Ap(ulensis) 1 in his aedib(us) 1 natus cum 1 Celsina fil(ia) 1 v. s. /. m.

AMPELVM
a.

3 76 .

•

CIL III 1 293 ; IDR III/3, 282.

1. O. M. .... 1 ..... 1 ..... 1 . ..... 1 . . .... R 1 .. [ ? aquae]ductum 1 .... [? aqua]m
a domo 1 Ilvir(i) ? et ordo Amp(elensium) 1 C. Aurel. Salviano 1 proc. Aug. n.
c(urante).
..

.
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Inscripţie foarte deteriorată, astăzi pierdută. Rândurile 2-5 martelate. În

r. 6-7 întregirile propuse rămân foarte nesigure. La începutul r. 8 s-a păstrat
forma destul de nesigură II VIR, ceea ce a fost citit IIvir(i); dată fiind deteriorarea
pietrei, putea să fi fost de fapt termenul [II]llvir(i) , mai probabil într-un
municipium. Procuratorul minier atestat nu poate fi datat.
c.

3 77.

CIL lll 1 307; IDR III/3, 283 .

. . . . .[Anniae] 1 Luci[llae] 1 Augus[tae] 1 imp. Veri A[ug.] 1 Armenia[ci 1
Par]th[ici] 1 maxim[i] 1 lib(erti) et familia 1 et 1 leguli aurariar(um).
1 65 - 1 66 p. Ch.
378.

CIL l l l 1 308; IDR lll/3, 284.

[Imp. Caes.] 1 divi M[ard Anto]/nini Pii Ger. S[ar]/mat. fi/. divi Co[m]/
modi fratri d[ivi] 1 Antonini Pii n[ep.] 1 divi Hadria[ni pro]/nep. divi Traia[ni] 1
Part. abnep. div[i Ner/vae] adn[epoti 1 L. Se]pt. Se[vero Pio] 1 Pert. Aug. Ar[ab.
Adi]/ab. Part. max. [pon]/tif. max. tri[b. pot.] 1 VIII imp. XI co[s. II] 1pro[c]onsul[i]
1 ordo Ampele[ns.] 1 d. d. L. Oct. Iulian[o cos.] 1 Dac. III 1 MAC ....
200-20 1 p. Ch.
Inscripţia este puternic deteriorată, totuşi lizibilă. A fost mult reluată şi
comentată. Datarea ei nu ridică probleme. Doar literele MAC ... , singurele păstrate
din ultimul rând, n-au fost desluşite. Referitor la acestea, credem că o altă
interpretare a ultimelor trei rânduri ar putea oferi o rezolvare.
Lectura propusă pâna acum pentru rândurile 1 8-20 este: d(e)d(icante) L.
Oct(avio) Iulian[o cos.] 1 Dac. III 1 MAC. ... Dar literele D.D din r. 1 8 ar putea fi
citite şi ca d(onum) d(edit) - referindu-se, fireşte, la ordo Ampelensium ca dedicant
colectiv; numele guvernatorului n-ar mai fi decât un mij loc de datare. În această
variantă, literele MAC de la începutul r. 20 ar putea fi de fapt începutul cuvântului
magistri, trebuind apoi să urmeze numele celor doi magiştri eponimi ai aşezării.
Propunem aşadar pentru rândurile 1 8-20 următoarea soluţie:
d(onum) d(edit) L(ucio) Oct(avio) Iulian[o co(n)s(ulare)] 1 Dac(iarum)
(trium) 1 mag(istris -istrantibus) ..... .
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d.

379.

CIL III 942; IDR III/3, 3 17.
I O. M. 1 ceterisq. 1 dis conse/ntibus 1 M. Opellius 1 Adiutor 1 1/vir col.

380.

CIL III 1 279- 1280; IDR III/3, 286. Text identic, scris d e două ori pe
două laturi ale altarului.
Aescula/pio et Hy/giae M. An/tonius 1 Saturni/nus dec. col. 1 v. s. l.

381.

CIL III 1 28 1 ; IDR III/3, 293 .
Dianae 1 M. Antolnius [S}alturninus 1 dec. col. 1 [v. s.] l.

382.

m.

m.

CIL III 1 282; IDR III/3, 308.
I O. M. 1 M. Anto/nius Sa/turni/nus d(e)c. 1 col. v. s. l. 1 m.

383.

CIL III 1 283; IDR III/3, 309. P e acelaşi suport c a şi 3 82, dar p e altă
latură.
I O. M. 1 M. Anto/nius Sa/turnin/us 1 v. s. l.

384.

m.

CIL lll 1 284; IDR III/3, 330.
Terrae 1 Matri M. 1 Antonius 1 Saturnin[us] 1 dec. col. 1 v. s. l.

385.

CIL III 1 285; IDR III/3, 33 1 . P e acelaşi suport c a şi 3 84, dar p e altă
latură.
Terrae 1 Matri M. 1 Antonius 1 Saturni/nus 1 v. s. l.

386.

m.

m.

CIL III 1 303 ; IDR III/3, 3 1 9.

Libera P/atri et Li[b]/erae Herclia[n}/is et Cervabu[s] 1 Romanus Aug.
n. 1 et Ayr(elia) Creste vo[t.] 1 l. posuerun[t].
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387.

CIL III 1 33 3 ; lOR Ill/3, 334.

[V} ictoriae 1 Commodi [ob 1 h]onorem 1 [Ul]p. Maxîm[us] 1 . .p]r.
aur[a]r[iar(um)] 1 .... ID V .... 1 . . . .
.

În culegerea IDR s-a preluat lectura din CIL: [V]ictoriae 1 Commodi [ob
1 h]onorem 1 [Ul]p. Maxim[us 1 et Ul]p. Avi[tus ? 1 Ilv(iri) ?] i. d. ? .. .. Noi am
preferat versiunea propusă de Noeske 1 977, p. 356, AMP 24. Este puţin probabil
să avem la Ampelum, centrul administraţiei miniere imperiale din Dacia, un
municipiu încă de pe vremea lui Commodus. Desigur, magistraţi ai Sarmizegetusei
apar la Ampelum, cu titlu individual (vezi R 3 79-385, 3 89, 3 90, 393, 3 94, 396).
Dar textul propus în acest caz de CIL şi IDR, cu doi duumviri dedicând un altar
Victoriei imperiale, sugerează o acţiune oficială a lor; acest lucru e mai greu de
conceput pe teritoriul unui domeniu imperial. Dimpotrivă, prezenţa unui procu
rator aurariarum în acest context ar fi firească şi chiar necesară. Monumentul
este foarte deteriorat, orice verificare a textului devine imposibilă.
3 8 8.

CIL lll 1 602; lOR Ill/3, 3 1 1 .

... .pro sa!. 1 dom. n. n. [n.] 1 L. Sept. Severi 1 et M Aur. Anto/nini et 1 [P.
Sept. Getae] 1 Caes. Augg[g.] 1 cult(ores) lovis 1 dedic(atum) 1 VIII k(alendas)
Aug(ustas) 1 Muciano et 1 Fabiano 1 cos.
25 iulie 20 1 p. Ch.
389.

CIL lll 7838; lOR lll/3, 322. Text aproape identic, pe două feţe ale
aceluiaşi monument.
a) [Sat]u[r]no 1 M An[t]o/nius Sa/turninus 1 dec. col.
b) [Sat]urlno M A[n]/to[n]ius 1 Saturnilnus dec. col. 1 v. s. /. m.

390.

CIL III 7839; lOR Ill/3, 335 .
..... 1 . . V .... Anton/[iu]s Saturni/nus dec. col.
. .

391.

A E 1 902, 1 43 ; IDR I II/3 , 303.

D(e)aee Fortun(ae) 1 Salutari M. 1 Aur. Verecunldus d(ecurio) m(unicipii)
Apul(ensis) 1 pro salute sua 1 et suorunque 1 omnium v. l. m. p.
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Scriere urâtă, forme aberante de limbă şi grafie. Secolul III p. Ch. ?.
Criteriul paleografic pentru datare este foarte nesigur.
392.

IDR IIV3, 333.

[1. O. M ?] 1 Do[lichen]i ? sive Co[mmagen]i ? 1 Apollonius ? 1 ATPIIIAS
1 augustal(is) 1 col.
Piatră foarte deteriorată. Lectura nesigură, adesea neconcordantă cu ceea
ce se mai distinge pe suprafaţa altarului.
393.

1 T. Lipovan, SCIVA 3 9, 1 988, 1 , p. 59-6 1 ,

nr.

2.

1. O. M. 1 pro salute 1 M. Val. Mart/in(us) dec. col. 1 v. l. p.
e.

394.

CIL III 1 32 1 ; IDR IW3, 340.

D. M. 1 P. Aelius Iulianus 1 vixit mensib(us) V 1 dieb(us) XXV 1 P. Aelius
Provincialis 1 dec. col. filio pos.
395.

CIL III 1 322; IDR III/3, 345.

D. M. 1 T. Aur. Aper De/mata princ(eps) 1 adsignato ex m(unicipio) Splono
1 vix. ann. XXX Aur. Sat/tara lib(ertus) patr(ono) optima p.
396.

CIL III 1 323; IDR IW3, 3 50.

D. M. 1 P. Celsenio Constanti 1 dec. col. Delmatiae 1 Cl(audia) Aequo
item dec. col. 1 Dac. v. a. XXX M. O[p]ellius 1 Adiutor Ilvir col. Daci(cae) 1
h(eres) t(estamenti) v(oluntate) p(osuit).
397.

CIL III 1 324; IDR IIV3, 342.

I(nferis ?) D. M 1 Asclepius [qui ?] 1 et Asclep(iades ?) 1 cives Bithi/num
vix. an. XXX 1 Affia coniunx 1 b. m. p.
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Monument pierdut, transmis printr-o copie defectuoasă; lectura aproape
sigură. Forme lingvistice aberante.
398.

IDR lll/3, 34 1 .

D. M 1 Al[e]xandrian(us) 1 civ[i]s Bithynus 1 v[i]x. ann. LXV 1 Tatius
Lucius vix. an. XXX 1 Antonius Iulius 1 Lucilianus fratres 1 patri et fratri et Lucia
mater 1 b. m. p.

g. Tegulae
399.

CIL lll 8075, 39; IDR lll/3, 377.

M(arcus) O(pellius) Ad(iutor).
400.

IDR lll/3, 379.

R(ei) p(ublicae) A. Bel(lius ?).
Întregirea oferită de N. Branga (Urbanismul Daciei romane, Timişoara,
1 9 80, p. 1 56- 1 57) ne pare nefondată. Numele Bellius mai apare în Dacia {lOR
111/4, 40). Pentru interpretarea literelor RP de la începutul ştampilei, vezi textul
nostru, capitolul 1, B8.b.

ALBVRNVS MAIOR
d.

401.

CIL III 1 260; IDR 111/3, 390.
/. O. M. 1 M Aurelius 1 Maximus 1 [l]egulus 1 [v]otum li/[b]e(n)s an(imo)

solvit.
402.

CIL lll 782 1 ; IDR 111/3, 3 83 .

Apollini Pla/tor Panen/tis

ex

[v]oto 1 castellanis 1 v. s. l. m.

421

https://biblioteca-digitala.ro

403 .

CIL lll 7822; IDR 111/3, 385.

Dianae 1 sac(rum) 1 Celsen(ijus 1 Adiutor 1 mag(ister) coll(egii) 1 d. d.
404.

CIL lll 7827; IDR lll/3, 402.

Silvan(o) 1 Plabaoltius et 1 col(l)egi 1 d. d.
405.

AE 1 944, 22; IDR lll/3, 400.

Al[{) Eapvc.!v&JviO 1 K'OÂÂ1{r!ewv evlxl}v.
406.

AE 1 944, 24; IDR lll/3, 388.
Genio co/llegi k(astello ?) Ba/ridust[a(rum)] 1 Seneca Bi/sonis d. d.

407.

AE 1 944, 25; IDR lll/3, 398.

Al[{] Nap1JVI6J K'OÂÂTJI�lOV 1 e'VXrJV.
408.

AE 1960, 235; IDR 111/3, 403.

Silvano 1 aram plosuit Va/rro Scen(i) 1 cot prom(iserat) 1 colleg(a ?)
Aeli(us) Be ....
Evident, cot din r. 5 este o grafie incorectă pentru quod.
409.

AE 1 965, 42; IDR 11113, 386.
Dassius ... . 1 Deanae .. . . 1 et conle[gii ....

410.

Wollmann 1 986, p . 263-265,

nr.

5.

Maelanto/nio Dasas 1 e(t) Dasurius 1 pro salut< a>e 1 Maniatium 1 v. s. l.
Numele divinităţii este necunoscut. În r. 5 este amintită o comunitate din
Dalmatia, un trib illyr pe nume Ma.vt?Utm (Maniatae). (Wollmann 1 986, p. 265).
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411.

Wollmann 1 986, p. 267-268,

4 1 2.

Collegio 1 Liber[o} 1 Patri 1 ex vota 1 posuit 1 l(ibens) s(olvit) m(erito) ?
Wollmann 1 986, p. 269-270, nr. 1 0.

nr.

7.

Miner(vae) 1 k(astellani) Ansli.
413.

Wollmann 1 986, p. 270-27 1 ,

nr.

1 1.

[D]ean(a)e 1 [k(astellum)} Ansis 1 [v.] s. l. m.
4 1 4.

Wollmann 1 986, p. 278-279, nr. 1 8.

!ano Ge/[m(ino)] 1 k(astellum) Ansis 1 [v. s.] l.
4 1 5.

Wollmann 1 986, p. 284-285,

nr.

24.

Silvano 1 sac(rum) 1 k(astellani) Ansi v. s. 1 l. m.
e.

4 1 6.

CIL lll 1 266; IDR lll/3, 4 1 8.

D. M. 1 Cassiae Pere/grinae integ[r}a[e} 1 vix. an. XXVII f(ecit) Bi/sius
Scenob(arbi) Sard(ias) 1 coniug(i) b. m.
În r. 5 este amintit tribul illyr Sardeates.
4 1 7.

CIL lll 1 27 1 ; IDR lll/3, 422.

D. M. 1 Platino/nis Verzo/nis k(astello) Anso 1 vix. ann. 1 LI/II Rufus 1
Platoris 1 con(iugi) k(arissimae) p(ro) p(ietate) f(aciendum) c(uravit).
Sebeş (jud. Alba)
4 1 8.

CIL lll 1 2 1 6.

D. M. 1 L. Rustio [F}i/nito dec. c[o]l. 1 vix. an L 1 [? R]us[t]ia Cens[o/
rina] . . .
423
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Daia Română Oud. A lba)
419.

ClL I11 7788; lDR 1W4, 32.

[l} O. M. 1 C. Aelius 1 Primus 1 dec. col.
Doştat Oud. Alba)
420.

ClL 111 1 2555; lDR 1W4, 30.

[lnvic}to [Soli Deo 1 ge]nitori P. [Ael. Art]/emidorus de[c. ?] 1 sacer(dos)
creatus a Palm[yre]/nis do(mo) Macedonia el adve[n]/tor huius templi pro se 1
el suis feei! [l(ibenter) ?].
Provenienţă necunoscută. Piesa se afla aici la un conac modern, adusă
de stăpâni în vremuri apropiate.
Spring Oud. A lba)
421.

CIL 111 6263; IDR III/4, 29.

Obil(a)e et 1 Herculi 1 M. D. P. d(ecurio) col(oniae) 1 v. s. l. m.
Crăciunelu de Sus Oud. Sibiu)
422.

CIL III 7726; IDR III/4, 96.

D. M. 1 C. Ulp. Sab(inus) d(ecurio) col(oniae) Aur(eliae) Apu[l(ensis)] 1
vix. an. L Ulp(ia ?) Sabi(na ?) v[ixit an. ? 1 .... M]ar(cus ?) Ulp. Maximus A . ....
? 1 ..... anus pa[tri ? .. .].
Piatra nu pare adusă de departe. La sîarşitul rândului 2 editorii au propus
col. Aur. Na[p.], fără a exclude cu totul varianta col. Aur. Apu[l.]. Optăm pentru
a doua soluţie. Teritoriul satului nu putea aparţine oraşului Napoca, în schimb
era posibil să depindă de Colonia Aurelia Apulensis.
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Cetatea de Baltă ijud. Alba)
423.

CIL lli 7727; IDR lli/4, 1 26.

[D. M] 1 . . . . 1 .... Ian]uari(u)s 1 ... [c]ol. Apul. 1 .. .. . [C]laudi/ .....
.

Benic ijud. A lba)
424.

AE 1 944, 43; IDR lll/4, 60.
l O. M 1 L. Bel(lius) Saturlninus 1///vi[r] 1 mun(icipii) Apul[i] 1 v. s. l. m.

Lopadea Nouă ijud. Alba)
425.

IDR lll/4, 63.
M Aur. Maximus jlam(en) m(unicipii) A(pulensis) v. s. /. m.
Aiud ijud. Alba)

426.

CIL lll 943 ; IDR lll/4, 64.
P. Furio 1 Saturnino 1 cos. P. Aelius 1 Maximianus 1 dec. col.
Pare a fi adusă de altundeva (Germisara ?).
Moldoveneşti ijud. Cluj)

4 2 7.

CIL lli 7709.

D. [M] 1 M. Aur. Av[itus ?] 1 aug. c[ol. Pot. ? vix.] 1 an. LA .. ../ ca her[es
?] 1 or p . .... 1 opi ?.....
POTAISSA
b.

427a.

CIL lll 7688.
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...... 1 . . . . . sac}erdotalis Daciae 1 .... ius ex dup. Aur. fu/ianus Aur. Anici[us}
.... 1 .... nes Aur. Statilius ex dup. Aur. Firmidiu[s} .... 1 ..... nus Aur. Valens Aei.
Aufidius 1 . ... ex dup. Aur. Valens Aur. Victorinus ex eq. 1 . . . . . us Sep. A lexander
ex dup. Au[r.} Verus ex eq. 1 . . . . . s Val. Valens Aur. Firmus ex dupl. 1 . . . . . Aur.
Vict. . . . . us ex dup. Aur. Flavianus ex imm. Aur. Maximinus 1 ..... Aur. Farnax .....
ex dup. Aur. Victorinus Aur. Sedatus ex im. l(i)b. 1 ...... [ex c.}a. Aur. Lucilius ex
opt. A ur. Vital . . . . . ex dup. A ur. Crispus Aur. Crescens 1 . . . . . A ur. Gaianus Aur.
Celsus ex dup. Aur. Verus Aur. Iulius ex be. tri. 1 ..... .[ex s}pec. Aur. Mucianus ex
c. a. Aur. Valeria . . . . . . em g. n. Aur. Maximus ex arc. Aur. Quintillianus 1 . .... [ex]
dup. Aur. Maximus ex c. a. Aur. Sabin . .... Aur ..... Petr. Marcianus ex lib. 1 .....
[ex] opt. Ael. Cassius . . . . . il Sep. Crisp . . . . . . cad. Ael. Valerius ex c. a. Aur.
Valentinus ex tub. 1 .... .[ex] opt. Aur. Lucius ex c. a. Aei. Lu ..... oup. Aur. Domnio
ex imm. Aei. Maximia. ex tess. 1 .... .[ex} dup. Aur. Agrippa ex c. a. ..... opt. Aur.
Valerius Sfi. Volusius 1 . . . . . . us vet. ex bf leg. M ..... ra ex suo posuit.
.

.

.

d.

428.

CIL lll 882.

Isidi Myrioni/mae C. Iul. Mar/tialis pater et 1 L. Livius Victori/nus quaestor
1 collegio lsidis 1 d. d.
429.

CIL lli 888.
1. O. M. 1 Manl(ius) 1 quaes(tor) 1 v. s. l. m.

Grafie neîngrijită, dar lectura este sigură.
430.

CIL lli 903.

Silvano 1 sac(rum) 1 Val. Ce/sus 1 jlamen 1 municipi 1 v. s. l. m.
43 1 .

CIL lll 7678.

1. O. M 1 M. Ulp. 1 Magnus 1 Il/Ivira/lis P(otaissae) v(otum) [m(erito)].
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432.

CIL III 7689; N. Gostar, AIIA laşi 6, 1 969, p. l 32- 1 3 3 .

. . . . . 1 . . . . [Fla]v. Hiero fi[!.] 1 . . . . . ad. Anton . . . . 1 . . . mun. S(eptimii)
Pot(aissae) et U[l/pia Sa]bina coniux ei/[us et fi] li et Claud(ia) Sabina 1 .... cub/a
et Cl. M/[aximian]us filiorum fi ..... sua vota res/[titueru]nt.
.

Inscripţie foarte deteriorată, lectura nesigură. Faţă de ultima variantă
avansată, am propus şi noi câteva mici modificări (de exemplu: în r. 3-5 în loc de
item propunem, mai firesc, et; în r. 2 nu suntem siguri de lectura Anton(inianae)).
N.Gostar citea în r. 2 numele unei legiuni Antoniniana şi susţinea că piesa
argumentează înfiinţarea municipiului de la Potaissa abia în anii lui Caracalla.
Dar aceste litere din r. 2 se pot interpreta şi altfel, aşa ca ele nu dovedesc nimic
asupra istoriei oraşului (R. Ardevan, Sargetia 20, 1 986- 1 987, p. 1 1 8; idem, Eos
77, 1 989, p. 82).
433.

I. Teglas, ArchErt 28, 1 908, p. 3 6 1 .
1. O. M 1 D(olicheno) M Ael. 1 Anton(inus) d/ec. col. Na(pocae) 1 llvir

(?) m (unicipii) P(otaissensis).
La începutul r. 5 apar literele IVR. Cum lectura iur(idicus) m(unicipii)
P(otaissensis) nu poate fi acceptată, cea mai verosimilă rezolvare o constituie
[J]Jv[i]r m (unicipii) P(otaissensis), posibil chiar în vreo formă de ligatură ([1]1
VR).
434.

I.Teglas, ArchErt 35, 1 9 15, p. 48 .

.. . .. 1 llvir col. 1 Pot. v. 1. s.
435.

C. Daicoviciu, AISC 1/2, 1 933, p. 61; AE 1 934, 1 7.

Liber[o] Paltri et [L]ibe/r(a)e Conser/vato[r]ibus 1 Ael S[u}per< z> 1 aug.
m[u]n. Sep. 1 Pot. [v.] l. p.
La sf'arşitul r. 5, 1 final este o greşeală de lapicid.
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436.

C. Daicoviciu, AISC I/2, 1 933, p. 6 1 ; AE 1 934, 17 bis.

[1.} O. M 1 [Con]servator[i] 1 Aei. Super aug. 1 muni(cipii) Sep. <M> 1
Pot. v. l. p.
La sîarşitul r. 4, M final este o greşeală de lapicid, dacă nu cumva a vrut
să scrie Sep[ti]m(ii) .
437.

1 ex

AE 1 950, 1 4 .

1. O. M 1 C. fu/. Priscus 1 llviralis 1 m(unicipii) S(eptimii) P(otaissensis)
visu l. p.

438.

AE 1 973, 457.
[. . . . . decurio ? mu]ni(cipii ?) Pot[aissensis 1 ...} Vale[ns ? -rianus? .... .}

439.

AE 1 974, 550.

Silvano D/omes<s> tic[oj 1 Aurel. Via[to]/r scriba munic(ipii) Se[p(timii)]
Pot(aissensis).
Eroare de lapicid în r. 2 (dublu S).
439a.

N.Vlassa, Potaissa 2, 1 980, p. 1 3 3 - 1 53 .
Vârf d e stindard, bronz.

'PE iApJ.UXfl.

'Ialo 'lam Tu'h�

440.

M. Bărbulescu, A. Cătinaş, PolEdil, p. 50,

1 992, p. 1 14,

nr.

nr.

3 ; iidem, EphemNap 2,

3.

Herculi 1 cives Rom[a}/ni per Satria/<a>num et Dec[u]m/um mag(istros).
Eroare de lapicid în r. 4 (A iniţial).
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441.

M . Bărbulescu, A . Cătinaş, PolEdil, p . 50,
1 992, p. 1 14, nr. 4.

nr.

4 ; iidem, EphemNap 2,

Terrae 1 Matr[i] 1 c(ives) R(omani) per 1 [S]atrianu[m 1 et D]ecumum 1
[m]ag(istros).
e.

442.

CIL lll 9 1 2 .

. . . . . . II 1 . . . . . . . . A ur . . . . . / [Secun]dus mag. 1 [aug. Nap]ocae Aur. 1
Felicissimae so/rori b. m. p.

Întregirea rândului 4 nesigură, făcută prin analogii cu nr. 456. Totuşi,
este varianta cea mai verosimilă.
443.

I. Teglas, ArchErt 24, 1 904, p. 410 .

. . . . . . c(ol. ?) Ilvir (?) .....

g.
444.

E. Toth, Folia Archeologica 32, 1 98 1 , p. 1 64-1 66, fig. 57 a-b.
Ţeavă de bronz.
M Aurel. Cassianus 1 et Veteranus S (?) 1 aediles.
În r. 2, S fmal ar putea fi o eroare de gravare (deci, Veteranus<s> ).
Petreştii de Jos (jud. Cluj).

445.

CIL lll 1 2 1 1 ; l. l. Russu, Materiale 6, 1 959, p. 891, nr. 3 1 .

D. M 1 P. Aelio 1 Victo/ri Plautiano 1 dec. mun. [Po]t. (?) 1 Sa/via con(iux)
selcundum v[o]/lunta[tem testa]lmenti. . . . . .

429

https://biblioteca-digitala.ro

Piesă găsită la conacul modem, astăzi pierdută. Provenienţă nesigură.
Copiile păstrate sunt defectuoase, lectura rămâne ipotetică.
La sfărşitul rândului 5 sunt posibile mai multe variante. Am optat pentru
prezenta soluţie din următoarele motive:
1 ) - după MVN se vede o hastă verticală, iar la sfr. rândului un P (?)
destul de neclar. Hasta ar putea fi o parte dintr-un P deteriorat, în timp ce P final
(deteriorat, nesigur) putea să fi fost de fapt T;
2) - între două semne grafice rămâne un spaţiu relativ redus, ceea ce
exclude o formulare mai lungă;
3) - este ilogică scrierea aproape întreagă a cuvântului municipium
împreună cu abrevierea extremă a numelui oraşului (normale ar fi abrevierea
mun. urmată de o formulă fără echivoc pentru numele localităţii);
4) - în localitate se găsesc vestigii romane (RepCluj, p. 308-309, nr. 3-7),
deci piatra putea fi găsită chiar aici sau în imediata apropiere; prezenţa unor
decurioni din Potaissa apropiată este foarte verosimilă.
446.

CIL III 1 2 1 4.

D. M. 1 T Fabio /b[l} io/maro domo 1 Augus(ta) Treve[r(orum)] 1
quond(am) dec[ur. 1 k]anabar. vix. 1 annis LX 1 Fabii Pulcher 1 Romana Aqui/
leiensis per tu/tores suos pos(uerunt).
Piesă găsită la conacul modem. Provenienţa nesigură (Apulum ?).

Miceşti (jud. Cluj)
447.

I. I. Russu, Z. Milea, StComSibiu 1 3 , 1 967, p. 1 65- 1 72; I. Piso, informaţie
verbală.

Volk(ano) Aug. 1 pro sa/. imp. 1 L. Sep. Severi 1 Pert. Aug. et. 1 M Aur.
Anton[i]/ni Caes. destin(ati) 1 colleg. fabr. 1 munic. Po[t.} . . . . .
1 97 p. Ch.
I. Piso ( Tyche 6, 1 99 1 , p. 156 125) a observat literele PO, foarte şterse, la
încheierea ultimului rând. Piesa provine aşadar din Potaissa.
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A iton (jud. Cluj)
448.

CIL III 1 627. Miliarium.

Imp. 1 Caesar Nerva 1 Traianus Aug. 1 Germ. Dacicus 1 pontif. maxim. 1
[tr.} pot. XII cos. V 1 imp. VI p. p. fecit 1 per coh. I Fl. Ulp. 1 Hisp. mi!. c. R.
eq(uitatam) 1 a Potaissa Napo/cae 1 m. p. X
1 0 8 p. Ch.
NAPOCA
b.

449.

CIL III 870; A. Bodor, Dacia 7, 1 963, p. 229-234.

Severa et Quintiano cos. 1 Nomina Asianorum 1 Germanus spirar[ch}es
1 Tattario Epipodia mater 1 Ermes Valentina 1 Dizo Augusta 1 Gaius Asclepiodote
1 Hyius Tiberina 1 Zoilus Maximina 1 Valerius Tzinta 1 Zoilianus Iustina 1 Crescens
Cornificia 1 Eptala Longa 1 Ulpius Cornelia 1 Mucianus Vera 1 Carus Hilara 1
m(agistri ?) Graeca 1 Suri . . . . 1 Tzinto Rujina 1 Longinianus Victorina 1 Ulpianus
Pau/a 1 Iulius .... 1 Ermescus .... 1 Nepos . . . . 1 Agrippinus . .. 1 Valerianu[s] .... 1
Curini .. . . 1 Reu ... 1 Co . . 1 Zoilianus scripsit.
.

.

..

235 p. Ch.
c.
450.

CIL III 865.

Imp. Caes. L. Aelio 1 Aurel. Commodo 1 p. f Aug. Sarm. Ger/manie. Max.
Britt. 1 ob honorem dec(urionatus?) 1 Ael. Constantis 1 proc(uratoris) eius et lul.
Pa/[ca]tiani quondam 1 [pr(aefecti) a(lae) S(ilianae) Fl.] Ianua/[rius Ilvi}r col.
et 1 T. Fl. Germanus 1 dec. col. quod dec(uriones) 1 alares promise/runt pecunia
suia posuerunt l. d. 1 d. d.
Partea inferioară a pietrei (r. 1 0- 1 5) s-a pierdut, restul este foarte prost
păstrat. Textul integral apare în copii din sec. XIX, defectuoase, cu lectura nesigură.
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Inscripţia a fost mult comentată (mai recent: H. Daicoviciu, JC, 1 974, p. 3 1 ;
idem, ANRW ll/6, p. 926-927) propunându-se diferite variante ale textului.
Am adoptat versiunea de mai sus, din următoarele motive:
1 ) - în r. 9, titlul lui lulius Pacatianus trebuie să fi fost praefectus alae şi
nu procurator; el poate fi identificat cu cavalerul C. lulius Pacatianus, care va
parcurge o strălucită carieră procuratoriană (Devijver, 1, p. 270-27 1 , nr. 9 1 ). Pe
inscripţia noastră, titlul lui putea să fi fost marcat pr(aefectus) a(lae) S(ilianae),
cum mai apar exemple (D. lsac, ActaMN 1 6, 1 979, p. 62, nr. 8).
2) - în r. lO ar trebui să fie consemnată demnitatea deţinută de Flavius
lanuarius în colonie; cum în faţa cuvântului col. copiile vechi marchează un R,
cea mai verosimilă întregire ar fi [Ilvi]r col. (ideea aparţine dr. 1. Piso, care
pregăteşte un studiu asupra acestei inscripţii; îi mulţumim şi cu această ocazie).
Asta ar explica şi de ce demnitatea lui Germanus este consemnată aparte, nu
prin formula mai scurtă dece. col.
Rămân neclare numele corect al lui lanuarius şi forma în care el este
scris (cu praenomen sau fără ?). Apare neobişnuită scrierea numelor a doi
demnitari imperiali de rang ecvestru Iară praenomina, în timp ce doi membri ai
aristocraţiei municipale au tria nomina. O posibilă explicaţie ar fi înălţarea
monumentului la o dată ulterioară (după cum sugerează şi textul), când cei doi
funcţionari imperiali părăsiseră deja Dacia.
1 85- 1 92 p. Ch.
451.

max.

AE 1 944, 39.
Imp. [Caes.] 1 M lui. [Phi]/lippo [p. f in]!vict[o A ug.] 1 pont[ifici] 1
[trib.] 1 pot. c[os.] 1 res p[ubl.] 1 col. N[apoc.]
244 p. Ch.

452.

AE 1 944, 40.

Marc[iae] 1 Otac[iliae] 1 Sever[ae] 1 sanct[iss.] 1 Augus[tae] 1 d. n. mat[ri
Phi]/lippi no[bilis]/simi Ca[es.] 1 et ca[str(orum)] 1 resp(ublica) col. [Nap.]
Se datează ca şi precedenta (244 p. Ch.)
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_.53.

CIL Ill 37*; AE 1 950, 1 7.

Imp. Caesari 1 Marco Antolnio Gordiano 1 pio felici inlvicto Aug. p[on]/
-tif max. [trib.] 1 p[ot . . . . resp. col. 1 Nap. dicatissima 1 numini maiestatilque eius
?}.
Considerată iniţial falsă, piesa a fost regăsită şi dovedită drept autentică.
d.

454.

CIL III 858.

1. O. M 1 Iunoni Reginae 1 Minervae 1 pro salute d. n. 1 M Ant. Gordiani
1 p. f Aug. et Sabiniae 1 Tranquillinae 1 Augustae 1 L. Lael. Terentia/nus dec. col.
aed. praef
240-244 p. Ch.
455.

CIL III 860.

1. O. M. 1 Taviano 1 pro salu(te) 1 imp. Anto/nini et M 1 Aureli Caes. 1
Gal[at]ae con/sistentes 1 municipio 1 posierunt.

456.

CIL III 862.

Numini Aug. 1 M Ulp. Caecil. 1 Bassianus 1 .... Callisth(enes) 1 magg. 1
augustalis 1 col. Nap. 1 d. d.
În r. 5-6, evident, mag(istri) 1 augustales (sfârşitul celui de-al doilea cuvânt
comportă o greşeală de lapicid).
457.

CIL III 7657.

Fortun(a) e A ug. 1 Ulp. Mascu/linus vet. ex 1 sign if(ero) leg. V
M(acedonicae) 1 et dec. col. Nap. pro 1 sal(ute) sua et suor(um) p(osuit). 1 Dedicata
1 kal(endas) Septem(bris) 1 Cilon/e II et 1 Silone cos.
204 p. Ch.
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458.

ClL lil 7658.

/. O. M. 1 pro salute 1 C. fu/ Conlstantis 1pont(i)f(icis) C. lui. 1 Marcus 1 v.
s. !. m.
459.

ClL lll 14465.

[/. O. M.] 1 Cons(ervatori) Mulnic. Aeli 1 Hadr. Napoc. 1 cura Ilvir(um)
qq. 1 C. Numeri Deci/ani et Juli Ingenui 1 v. s. !. m.
Probabil că lectura corectă a rândurilor 6-7 ar fi C(aiorum) Numeri Deci/
-ani et Juli Ingenui, deci ambii magistraţi vor fi avut prenumele Caius.
460.

ClL lil 1 4466.

Soli Inviclto Myth[rae 1 p]ro salut[e 1 or}dinis aug(ustalium) . . . . . .
461 .

AE 1 933, 2 1 .
Lib(ero) Pat(ri) 1 M. Valer/< ir> ius V[i]lctor dec. 1 col. v. s. 1 /. m.
La începutul r. 3, evidentă eroare de lapicid.

462.

AE 1 966, 3 1 0.

Libera Pa/tri deo 1 P. Aei. Mar/cianus dec. 1 col. Napoc. 1 pro sua salute
et 1 suorum 1 v. s. l m.
463 .

1 . Piso, Potaissa 2 , 1 980, p . 1 25-1 27.

[Gesah]enis pro 1 [se et suis P. A]el. Maxi/[mus Ilvir q]q. et fla/[men col.
Nap.] a militi(i)s 1 [sacerdos ar]ae Aug. n. 1 [corona(tus) Dac. !]II dec. col. 1 . . s.
În ultimul rând trebuie să fi fost numele altui oraş.
e.

464.

ClL Ili 867.

D. M. 1 P. Aei. Traiano 1 vix. an. XXVIII 1fi/. et Aei. Libera 1 alumno v. a.
LIII (?) 1 P. Aei Dacianus 1 dec. et aedil. col. 1f c.
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Numele consemnate au părut suspecte (H. Daicoviciu, ANRW II/6, 1 977,
923,
93 1 şi IC, p. 28, 34). Dar o cercetare mai recentă dovedeşte că le putem
p.
considera autentice (C. C. Petolescu, Thraco-Dacica 1 3 , 1 992, 1 -2, p. 1 22 - 123).
465.

CIL lll 6252 .

. . . . . . . m . . .. 1 . . . [d]ec. et patro[ni . . . . 1 . . . v}ixit anni[s . . .. 1 [Val]entina
mar[ito . . . . 1 . . . . j)aciendum [curavit].
.

Completările din r. 4-5 ne aparţin.
4 6 6.

CIL lll 7664; R. Ardevan, I. Hica-Câmpeanu, ActaMN 22-23, 1 985- 1 986,
p. 55 1 .
. . . . . . XXXV Aelia Proba vix. an[n . . . . 1 m ..... d . . .]XI P. Aelius Ingenu(u)s

vix. [. ... . 1 P. Ae}lius Probus jlamen muni[c. Nap. 1filiis] pientissimis et sibi vi[vo
fec(it)].
467.

CIL lll 7665.

D. M 1 M Aurel. Papia aug. col. Nap. 1 vixit annis [L}X 1 Aurelia Bona
con[iu]x malrito perficiendum cu/ravit.
f.

468.

CIL lll 868 .

.. .. iae 1 . . . . . o dec 1 . . . . . . 1 . .. . . . 1 ...... 1 . . . . . . 1 . . . . . et Aurei . . ... 1 . . . . anus a . . . .
.

.

g. Tegulae
469.

CIL lll 8075, 26.

Col(onia) Nap(ocensis)
Pierdută; doar consemnări din sec. XVII.
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470.

AE 1 966, 3 1 1 .
Ex(ercitus) D(aciae) P(orolissensis).

471 .

P. Iambor, St. Matei, A. Halasu, ActaMN 1 8, 1 98 1 . p. 43-44.

R(es) p(ublica) N(apocensis).
Gilău (jud. Cluj)
472.

CIL III 845.

1. O. M./ 1 Sex. Vale/rius Saturlninus dec. al(ae) 1 Sil(ianae) et col(oniae)
l v. s. !. m.
Agârbiciu (jud. Cluj)
473.

AE 1 9 1 0, 1 32 .
1. O. M F(ulguratori) 1 P. Aei. Ma/ximian/nus augu(r) 1 col. v. s.
Almaşu Mare (com. Poeni, jud. Cluj)

473a.

CIL III 8060. Miliarium.

Imp. [C}aesari Caius lui. [Verus Ma/x}i[mi}nus p. f Aug. pontif[ex 1
maximus] trib. potestat[is] 1 II imp. III cos. pater patria[e} 1 et Gaius [Iul.}
V[eru}s M[axim/us} 1 nobi(li)ssim[us] Caes. fi!. Augu[sti} 1 M XVI a R[esc?}ul(o)
vico An[artorum ?} ...
236 p. Ch.
Sânnicoară (jud. Cluj)
474.

CIL III 6254.

lui. Arphoc[rae] 1 aug. mun .... 1 Aei. H .... 1 Mar .... 1 nt .... 1 b...... .

436

https://biblioteca-digitala.ro

Gheorgheni (jud. Cluj)
475.

AE 1 97 1 , 398.

[. ...]itui (?) [. .. . . 1 . .] mun(icipium) [.... 1 . . . . ? Fortu]natu[s.....
.

.

Cristeşti (jud. Mureş)

476.

AE 1 967, 401 ; IDR III/4, 1 33 .
Hermeros la[p]idarius.
Călugăreni (jud. Mureş)

477.

CIL III 944; IDR III/4, 2 1 5.

In h(onorem) D(omus) D(ivinae) 1 Adrastiae 1 colleg(ium) utric/ariorum.
Gherla (jud. Cluj)
478.

CIL III 1 2539; R. Ardevan, ActaMN 1 9, 1 9 82, p. 287-290.

Sabino 1 et Anulin[o] co[s.] 1 Di(s) D(e)ab(us)q(ue) imo[r(talibus)] 1 pro
sa/. d. n. 1 in honore[m] 1 no[c]tumo/r(um) M. Au[r.] Fron/toni[a]n[us] 1 v. s. l. m.
2 1 6 p. Ch.
Căşeiu (jud. Cluj)
479.

CIL Ill 828; l. Piso, AIIA Cluj 1 9, 1 976, p. 262,

nr.

3.

[1. O. M ? D]ol(icheno) pro sa/. d. n. Aug. 1 . . ... . pont(ifex) m(unicipii)
S(eptimii) P(orolissensis) et Antiochian< d> (u)s 1 ..... p ?.... sae 1 ....
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480.

CIL III 7633.

[Deae Ne]m[esi] 1 Reg(inae) M [Val.] Va/lentinus bf 1 cos. [mi]l[es]
l[eg.] 1 XIII G(eminae) Gordi(anae) 1 aed[il.] col. Nap. 1 agens sub sig(nis) 1
Samum cum reg(ione) 1 Ans(amensium) v. l. m. [p.] 1 imp. d. n. M. Ant. G[ordi(ano)
Augus]/to et Aviola c[os.] X [. . . . . .]
239 p. ·Ch.
Domneşti (jud. Bistriţa-Năsăud)
481 .

AE 1 930, l O; AE 1 95 7, 273.

[!.] O. M. et l(unoni) M(inervae) 1 [p]ro sal(u)t(e) Ael. 1 Mari fi. col. 1
conduc(toris) pasc(ui) 1 et salina(rum) Atlticus act(or) eius 1 v. s. l. m.
Mai puţin probabil în r. 1 [!.] O. M. et l(nvicto) M(ithrae).
Tihău (jud. Sălaj)
482.

CIL III 838.

T[e]r[e]n[ti]us 1 Marcellus 1 [et A]u[r]e[l.] 1 Man[ne]us [et] 1 Mestrinius
[F]Iirminus [et 1 A]ur(elii) [Vic]tor [et] 1 Pacutianus [et] 1 Maximus d(ederunt).
1 Aurelis Manneus princeps pos(uit).
Piatră foarte deteriorată în partea superioară, azi dispărută. Pentru r.
editorii propuneau şi Ti[b.] Ann[i]us. Ne pare mai potrivită cealaltă variantă,
păstrată de noi, deoarece dedicanţii apar fără praenomina.

POROLISSVM
c.

483.

Daicoviciu 1 940, p. 326-327, nr. 7b; Gudea 1 989, p. 764,

nr .

17.

Imp. Caes. M. lui. 1 Philippo pio fel. 1 invicto Aug. pontif 1 max. trib.
protest. 1 p. p. cos. procos. 1 res publica mulnic. Sept. Porol.
244 p. Ch.
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484.

Daicoviciu 1 940, p. 327,

nr.

7c; Gudea 1 989, p. 764,

nr .

1 8.

[M Iul. Selvero Phi/lippo] nolbilissimo 1 Caesari 1 nostro 1 res publica 1
munic. 1 Sept. Porol.
Rândurile 1 -2 martelate.
Se datează ca şi precedenta (244 p. Ch.)
485.

Daicoviciu 1 940, p. 327, nr. 7d; Gudea 1 9 89, p. 765-766, nr. 2 1 .

Marciae 1 Otaci/liae Severae 1 sanctissimae 1 Augustae n(ostrae) 1 matri
M. lui. 1 Philippi nobillissimi Caesaris 1 n. et castrorum 1 res publica 1 munic.
Septimi 1 Porol.
Se datează ca şi 483-484 (244 p. Ch.)
d.

486.

Daicoviciu 1 940, p. 352, nr. 6; 1. 1. Russu, AIIA Cluj 1 8, 1 975, p. 6 1 ,
1 ; Gudea 1 989, p. 768, nr. 37.

nr.

De(ae) Suri/ae A ur. 1 Gaianus 1 dec. m (unicipii) P(orolissensis) 1
sace(r)do[s].
Post 235 p. Ch.
487.

AE 1 97 1 , 3 87; Gudea 1 989, p. 768, nr. 3 3 .

Silvano 1 Domestico 1 sacrum 1 Val. Them(es ? -o?) 1 vet. dec. 1 municip.
1 [v.] s. l. m.
488.

N. Gudea, ActaMP 4, 1 980, p. 89,

nr.

2.

I. O. M. 1 P. Aei. 1 Iacubus 1 dec. mun. 1 Por(olissensis) 1 v. s. l. m.

Post 235 p. Ch.
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489.

N. Gudea, ActaMP 4, 1 980, p. 89-90,

nr.

3.

1. O. M 1 P. Ael. M/alachu(s) 1jlamen 1 qq. mun. 1 S(eptimii) Por(olissensis)
et sa/cerdos 1 Dei N(umeri) P(almyrenorum) P(orolissensium) 1 v. s. l. m.
Ante 235 p. Ch.
e.

490.

Daicoviciu 1 940, p. 324,

nr.

2; Gudea 1 989, p. 772,

nr.

54.

D. M 1 [Ius]tinae 1 [E]utychiae 1 [vix. a]n. Xll'XV 1 Livius Rufus 1 dec.
coniugi 1posuit 1 [b.] m. p.
491 .

Daicoviciu 1 940, p. 324, nr. 4; I. I. Russu, AIIA Cluj, 1 8, 1 975, p. 6 1 ,
Gudea 1 989, p. 769, nr. 39.

nr.

1;

Ael(ia) Nice vix. annis XC Ael(ius) 1 Victor vix. annis !III Ael(ia) M(a)m/
-mutio vix. annis XXIII Ael. Vita/lianus augu(r) [po]ntif(ex) qq. (?) matri et .filio
(et) 1 neptiae b. m.
Partea centrală a pietrei deteriorată, lectură ipotetică pentru r. 4, pontif
qq. Am adoptat totuşi această soluţie din motivele următoare:
- după augur mai pot urma alte honores municipale deţinute de dedicant;
- cele două litere 00, care se văd c lar în r. 4, pot fi qq., abrevierea
obişnuită pentru quinquennalis;
- între augur şi qq se află un spaţiu deteriorat şi încă două semne, citite
NM; ele ar putea fi resturi dintr-o prescurtare [PO]N, deteriorată şi ea, deci
[pojntif(ex). În spărtură, resturile ligaturilor N+T şi l+F puteau fi luate drept altceva.
Pentru numele femeii din r. 2-3 optăm pentru lectura M(a)m/mutio; dar
litera A s-ar putea ascunde într-o ligatură cu un M. Pare un nume feminin tracic,
pentru care există analogii (A. Calderini, Epigraphica 7, 1 950, p . 1 1 9 l a
Mediolanum).
-

492.

Toth 1 978, p. 30,

nr.

24; Gudea 1 989, p. 770,

nr .

45 .

.... .ICN (?) .... 1 Aei Thema{ .... vet. ex] 1 (centurione) dec. co[l. ?] . .... 1
LAMA T (?) pat[er .filio posuit ?]
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Monument foarte deteriorat. Numele veteranului are mai multe variante
posibile. În r. 3 poate fi şi dec. co[ll(egii) . . . .], dar optăm pentru cealalta posibilitate,
dată fiind lipsa izvoarelor epigrafice despre collegia la Porolissum. Literele
LAMAT (?) din r. 4 ascund probabil numele dedicantului. Încheierea r. 4 ar
putea fi şi pat[rono optima] sau ceva similar.
493.

Toth 1 978, p. 32,

nr.

29; Gudea 1 989, p. 772,

nr.

56.

Ael(iae) . . . . SIN . . . . v(i)xit 1 an XL . . . . M Co[cce]ius 1 A lexander vet. 1 ex
(centurione) augur m (unicipii) Sep(timii) 1 Por(olissensis) coniugi 1 ....

494.

M. Macrea, ActMuz 2, 1 956, p. 1 1 1 ,

nr.

7; Gudea 1 989, p. 770,

nr.

44.

. . . . . . Ael(ius) . . . . 1 .. .. tia .... 1 . . . . [m]un[icipii ?]
Tăbliţe cerate de la ALBVRNVS MAIOR
495.

CIL III, p. 924-927, 1, lOR I, 31 (TabCerDI).
Interior

1) Descriptum et recognitum factum ex libello, qui propositus 1 erat
A lb(urno) Maiori ad statione Resculi, in quo scriptum erat 1 id quod i(nfra)
s(criptum) est. 1 Artemidorus Apolloni magister ca/legi Iovis Cerneni et 1 Valerius
Niconis et O.ffas Menojili questores ca/legi eiusldem posito hac libello publice
testantur: 1 ex collegio s. s., ubi erant ho[m(ines)] L/111, ex eis non plus 1 remasisse
ad A lb(urnum) quam quot h (omines) XVJJ: Iulium Juli quoque 1 commagistrum
suum ex die magisteri sui non accessisse 1 ad A lburnum neq(ue) in collegio:
seque eis qui pre/sentes fuerunt rationem reddedisse et si quit 1 eorum abuerat
reddedisset sive funeribus:/
2) et cautionem suam, in qua eis caverat, recepisset: 1 modoque autem
neque funeraticis su.fficerent 1 neque loculum aberet neque quisquam tam magiw
1 tempore diebus, quibus legi continetur, convenire 1 voluerint aut conferre
funeraticia sive munera: 1 seque i[d]circo per hunc libellum publice testantur, 1
ut, si quis defunctus fuerit, ne putet se colle/gium abere aut ab eis aliquem petitia/
-nem funeris abiturum. 1 Propositus A lb (urno) Maiori V idus Febr(uarias)
imp(eratore) L. 1 Aur. Vero III et Quadrato cos. 1 Act(um) Alb(urno) Maiori.
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Exterior
1 ) (Lateral) L. Vasidi Victoris 1 C. Secundini Legitimi 1 Stertini Rustici 1
Aeli Platoris Geldonis 1 Ulpi Felicis 1 Septembris Platoris. 1 Descriptum et
recognitum 1 factum ex libello, qui propo/situs erat Alb(urno) Maiori ad statio/
nem Resculi, in quo scrip/tum erat id quod i(nfra) s(criptum) est. 1 Artemidorus
Apolloni magister 1 collegi Iovis Cerneni et Valerius 1 Niconis et Offas Menofili
questo/res collegi eiusdem.
posito hoc libello publice testantur 1 ex collegis s. s., ubi erant homin(es) LIIII, 1
ex eis non plus remasisse Alb(urni) 1 quam quot homin(es) XVII:
2) Iulium Juli commagistrum suum 1 ex die magisteri sui non accessisse
ad A lburnum neq(ue) 1 in collegio: seque eis qui presentes fuerunt ratio/nem
reddedisse et si quit eorum abuerat redde/disset sive funeribus, et fautionem
suam, in qua 1 eis caverat, recepisset: modoque autem neque fu/neraticis
sujjicerent neque loculum aberet neq(ue) 1 quisquam ta[m magno tempore diebus
qui} bus legi 1 continetur convenire voluerint aut confer/re funeraticia sive munera:
1 seque idcirco per hunc libellum publice testantur, ut, si quis 1 defunctus fuerit,
ne putet se collegium abere aut 1 ab eis aliquem petitionem funeris abiturum. 1
Propositus A lb(urno) Maiori V idus Febr(uarias) imp. L. 1 Aur. Vero III et 1
Quadrato cos. Act(um) Alb(urno) Maiori.
1 67 p. Ch.
496.

CIL lll, p. 945; IDR I, 39 (TabCerD IX).
Contract de vânzare-cumpărare a unei jumătăţi de casă:
- menţionează în cadrul aşezării de la A1burnus Maior un vicus Pirustarum.
6 mai 159 p. Ch.
Daciae incerta

496a.

CIL Ill 1 60 1

Sul(evis) Mont(anis) T. 1 Iulius lapid(arius) 1 v. !. p.
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ALTE PROVINCII

Mauretania Caesarensis

CAESAREA
497.

AE 1 905, 1 10; Dobo4, 856.
Sex. Cornelio 1 Eucaeriano 1 municipium 1 Hadrianum 1 Drobetense 1 ex

Dacia.
Pentru numele corect al dedicantului cf. I. I. Russu, ActaMP 8, 1 984, p.
1 5 9- 1 63 .
Baetica

HISPALIS
498.

CIL Il 1 180; AE 1 965, 237; Dobo4 860.

Sex. Iulia Sex f Quir. Possessori 1 praef coh. Ill Gallor. praeposito nume/-ri
Syror. sagittarior. item alae primae Hispa/nor. curatori civitatis Romulensium Mall
vensium tribuna mi[!. leg.] XII Fulminatae 1 curatori coloniae Arcensium adlecto 1
in decurias ab optimis maximisque 1 imp. Antonino et Vero Augg. adiu/-tori Ulpii
Saturnini praef annon. 1 ad oleum Afrum et Hispanum recen/sendum item salamina
transfelrenda item vecturas navicula/riis exsolvendas proc. Augg. ad 1 ripam Baetis
scapharii Hispalen/ses ob innocentiam iustitiam/que eius singularem.
1 68 - 1 69 p. Ch.
Pentru interpretarea ei cf. C. C. Petolescu, SCIVA 38, 1 987, 1 , p. 27-28.
Italia

FVLIGINIAE
499.

CIL XI 52 1 5 ; Dobo4 847.

P. A elio P. f Papir. 1 Marcel/o cent. 1 frum. sub principii <pe> 1
peregrinorum adastato 1 et principi et primipilo 1 leg. VII Gem. pi(a)e fel. adle[c}/
443

https://biblioteca-digitala.ro

to ad munera praefe[c.] 1 legg. VII Clau. et primae 1 A diutricis v. e. jlamini 1
luculari Lauren. Lavina[t.] 1 patrona et decurioni co/loni(a)e Apule(n)sium
patrono 1 civitat. Forojla(miniensium) Fulginia(tium) 1 itemque Iguvinorum splen/
didis[sim}us ordo Forojlam (iniensium) 1 cuius dedicat(ione) decurionibus 1 et
liberis [. .. .] eorum panem 1 et vinum et (sestertios vicenos) n (ummos) item 1
[m]unicipibus (sestertios quatenos) n (ummos) dedit.
Noricum

Villach (lângă VIRVNVM)
500.

AE 1 957, 1 09; Dobo4 664.
...... 1 ..... [c}ol. Da[c(icae)] 1 Sar[mi}zaege/thusae v. s. 1 m.
Dalmatia
SALONAE

501 .

CIL III 2086; Dobo4 66 1 .

D . M. 1 V(aleriae ?) Ursin (a) e T. f con(iugi) inc(omparabili)
d(e)f(unctae) an. 1 .... m. VI d. V Aur. Aquila dec. Pata/vise(n)sis neg(otiator) ex
pro(vincia) Dacia b. m. 1 p. et sibi cum qua 1 vixit an. VII sine 1 ulla querella.
.

NED INVM

502.

CIL III 2866; Dobo4 846.

Cocceio Umbria[n]o 1 decurioni auguri et pontifici 1 civitatis
Paralissensium 1 provinciae Daciae 1 Cocceius Severus 1 filius patri pientissimo.

TRAGVRIVM
503 .

CIL III 2679; Dobo4 854.

Aurelio 1 Longini/ano dec. col. 1 Drobetens(ium) Aelia 1 Balbina coiunx
oblsequentissima [q]ui liber/os suos S[....jeristanupa 1 Titios s. mater qu(a)e vi
ixit cum eo an[no]s 1 IT
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Moesia Superior
Smederevo (lângă VIMINACIVM)

504.

CIL III 8 1 29; Dobo4 855; H. Wolff, ActaMN 1 2, 1 975, p. 1 39-1 4 1 ; C. C.
Petolescu, SCIVA 3 8, 1 987, 1 , p. 23-24.

D. M 1 L. Quesidio C. 1 filio Praesenti 1 dec. et qq. pri/mo mun. P. Ael.
Dru(betae) 1 et dec. mun. Vim(inacii) vixit 1 an LXIII. L. Quesid. Pr[ae]/sentian(us)
fi!. et Luci(us) Regu/lin(us) 1/vir col. Mal. (?) et Au/ref. Ferox qq. mun. Vzm(inacii)
1 s(cribendum) c(uraverunt). 1 H. s. e.
În r. 9, în loc de MAL ar putea fi de fapt MVR (eventual în ligatură
M+V+R), deci Mur(sae) .
VIMINACIVM
5 0 5.

M. Mirkovic, SI. Dusanic, Inscriptions de la Mesie Superieure, Beograd,
1, 1 976, nr. 76; l. l. Russu, SCIVA 28, 1 977, 3, p. 459-462; C. C. Petolescu,
Crisia 1 2, 1 982, p. 1 04, nr. 88.

D. M Cl. Valentinus eq. R. d(ecurio) 111/(vir) mun(icipii) Ap(ulensis) Aur.
Probill(a)e c(oniugi) c(arissimae) q(uae) vixit annos XV/111 b. m. p.
Sec. III p. Ch. (după lipsa de praenomina şi nomen Aurelia).
TRANSDIERNA
506.

A E 1 952, 1 95; Dobo4 853; C. C. Petolescu, SCIVA 3 6, 1 985, 4, p . 359,
DT. 270.

lunoni Regin(a)e /Ulp. Ant(onius) Quintus dec. 1 aedilic. qu(a)est.
m (unicipii) D(iernensium) ob 1 honor(em) q(uin) q(uennalitatis) port[ujs.
Piesă adusă de la Diema, probabil în antichitatea târzie (C. C. Petolescu,
Apulum 2 1 , 1 9 8 3 , p. 67-68). Pentru apartenenţa ei la Diema, cf. R. Ardevan,
ActaMN 2 1 , 1 984, p. 1 05, 1 08 şi R 507. Propunerea de a se citi în ultimul rând
honor. qq. port[a}s [f(ecit)] (C. C. Petolescu, SCIVA 37, 1 986, 4, p. 348, nr. 327)
pare mai puţin verosimilă, dat fiind specificul monumentului - bază de statuie.
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507.

AE 1 979, 520; C. C. Petolescu, Apulum 2 1 , 1 983, p. 7 1 -79.

C. lui. Sabinus bis llviralis 1 et patr. m(unicipii) H(adriani) D(robetensium)
ob honor(em) 1 flamoni C. lul(il) Naesi Sabini 1 nepotis sui cryptam vestusltate
dilapsam pecunia suia reformavit et exalti/avit.
Inscripţie adusă de la Drobeta, probabil în antichitatea târzie ( cf. R 506).
PONTES
508.

M . Gara8anin, M. R . Vasi t, G . Marjanovic-VojoviC, Cahiers des Portes
de Fer, Il, Beograd, 1 984, p. 78-79; C. C. Petolescu, SCIVA 37, 1 986, 4,
p. 347, nr. 324.
1. O. M. Montana nomi/ne M Luci Romani Mari/ni(us, -inius) aug. col.

1 Drub(etae) ex vo!tum in possessione sua posuit.
Desigur, tot o piatră adusă din nordul Dunării (cf. supra).

Moesia Inferior

AQVAE
509.

CIL lll 1 42 1 5, 13; Dobo4 857. Tegula.
Drubeta.
OESCVS

510.

CIL III 7429; Dobo4 557.

[T.} Iulia Capitani c(onductori) p(ublici) p(ortoril) lllyric(i) 1 [e]t r(ipae)
T(hraciae) omnib. honorib. ab ord(inem) 1 [Co} !. FI. Sirmiatium honorato et 1
[sen]tentiae dicundae item sacerdotalib. 1 ab ordine Col. Ulp. Oesc. et statuam
aere col(lato) 1 decretis iam pridem ab eodem ordine 1 ornamentis Ilviral(ibus)
item decurionallib(us) ornamentis honorato ab ordinib(us) 1 Coloniar. Ulpiae
Poetovionensis 1 ex Pannonia Superiore Ulp. Ratiar. 1 ex Moesia Superiore
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Traianae Sarmi/zegethusensium ex Dacia Superiore 1 item Ilviralib. ab ordine
municipi 1 Romulensium buleutae civitatis 1 Tomitanorum patrona 1 aug(ustalium)
Col. Ulp. Oesc. 1 ordo Col. Ulp. Oesc. statuam aer[e] 1 collato cum ornamentis
sacer/dotalib. ex decreto et ornament. 1 Ilviralib. iam pridem honorato 1 ob eius
erga se merita; honore 1 contentus impedium remisit 1 l. d. d. d.
511.

A E 1 956, 230; Dobo4 859; B. Gerov, Inscriptiones Latinae in Bulgaria
repertae, Serdicae, I, 1 989, p. 45, nr. 76 .

Aei. Faventinus v. e. proc.
Villanus [Pe] 1 regrinus dece. Col.
et Aurel. Gaurus vet. hered[es]. 1
[Ael. Ph]ilocalum libertum [fecit

CC lllyrici [vix.] 1 ann. LX Aeli(i) Florentinus
Aurel. Dacicae Na[p(ocensium)] 1 Mammosa
Secundum volutatem testame[nti Fe]/stus per
ve/ posuit].

Post 1 95 p. Ch.
Slla.

T. Ivanov, Das A ltertum 1 977, 1 , p. 47-48, apud. Mrozewicz, 1 989, p.
96, nr. MI 1 5 (non vidi). Text nepublicat.

T. Flavius Valentinus
- pontifex (?), Ilviralis, praef. saltus, patr. coli. fabr. Oesci et Apuli, patr.
col. Oescensium, eq. R.
Endze
512.

A E 1 939, 246; Dobo4 858.
Deo Apollini Ant. Valentinus 1/vir col. Napoc.
Thracia

AVGVSTA TRAIANA
513.

IGB III/2, 1 590; Dobo4 848.

'Ayal'htt 'tUXTJt 1 8c0? �oÂtXTJVcf 'uncp 'tTJ<; 'tOU lCUp(ou � J.LOOV 1
' avt10{1:ou Kat 'r_rov(ou 8taJ.Lovif<; Ka\ VrlKTJ<; (!) 1 mhoKpd'topt Ka{crapt
MapKro A'up(TJÂlro) r.coul'fp o O? 1 'AÂEI;avopro cbcrE�o1J<; cb'tuxou<;
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" 6v8 voqoa

•tlS
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·SoJXo.ut,3 (i,) l0d3I Alp, A'1JA,!XlLUt(.O) lg \'JJ::X 1
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Indici

la "Repertoriul materialului epigrafic"
Aedilis
- col. Apul.: R 339, 362; mun. Apul: R 307.
- Dierna: R 506.
- col. Napoca: R 454, 464, 480.
- col. Potaissa: R 444.
- Sarmizegetusa: R 52, 63, 66, 1 1 7, 128, 130, 132, 1 33, 137, 1 5 1 , 1 90, 274.
Aequum: R 396.
Aere conlato: R 1 1 5, 1 32, 366.
Ajutor înmormântare
- Ampelum: R 495; Apulum: R 366; Sarmizegetusa: R 204, 206, 207,
230, 23 1 (?), 233.
Alburnus Maior (referitor la): R 401 -4 1 7, 495, 496.
Ampelum
- referitor la: R 346, 3 76-3 78, 3 86-3 88, 3 95, 3 97-400.
- munic. : R 364; ordo: R 3 76, 378
Anarti: cf. Vicus.
Anceps periculum: R 89.
Annona: R 83.
Ansamenses: cf. Regio.
Apulum
- referitor la: R 43, 1 14, 1 23, 148a, 1 83, 245, 267 (?), 272, 279-322, 324346, 347(?), 348-357, 359-363, 365-375, 39 1 , 4 1 8-425,
446, 499, 505, 5 1 1 a.
- col.: R 3 03, 3 1 9, 324, 343, 3 5 1 , 357, 363, 37 1 , 372, 374, 392(?), 393
(?), 394, 4 1 8, 4 1 9, 42 1 .
- col. Apul. : R 43, 1 23, 1 83, 245, 267, 267, 279, 284, 286- 290, 2943 02, 3 04, 3 08, 3 1 0-3 1 3 , 3 1 6, 3 1 8, 325, 326, 3.3 2-335,
339, 342, 344- 346, 352, 353, 355-357, 3 6 1 , 365, 367(?),
375, 423, 499, 5 1 1 a.
- col. Aur. Apul. : R 349, 422.
- col. Aur. Apul. Chrysop.: R 293.
- col. Nova Apul.': R 292.
- munic. : R 359.
- mun. Apul.: R 1 14, 148a, 272, 288, 305, 307, 325, 340, 353, 373, 3 9 1 ,
424, 425, 505.
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- mun. Aur. Apul. : R 275b, 3 1 5, 338, 360, 367 (?).
- mun. Sept. Apul. : R 280, 3 1 4, 322, 327, 328, 368.
Aquae (pagus): R 246.
Aquae (?): cf. Cioroiu Nou.
Asiani: R 449.
Asociaţii (liste)
- Apulum: R 29 1 ; Napoca: R 449; Sarmizegetusa: R 74 (!.greacă), 7578, 79 (l.greacă).
Augusta Traiana: R 5 1 3 .
Augusta Treverorum: R 446.
Augur
- col. Apul. : R 299, 3 0 1 ; mun. Apul. : R 373; col. Nap.: R 340; Porolissum
: R 49 1 , 493, 592; col. Potaissa R 473 ; Sarmizegetusa: R
69-70(?) , 1 39 (?), 299, 340, 3 6 1 .
Augustalis
- Apul.: R 337; col. Apul. : R 286, 287, 290, 294, 3 02, 3 16, 3 1 8, 326,
343, 344, 355, 363, 3 72, 375, 392(?); mun. Aur. Apul. : R 3 1 5,
327, 368; mun. Sept. Apul. : R 280.
- coloniarum: R 28 1 .
- Drobeta: R 20, 2 1 , 508.
- Micia (?): R 256, 257.
- Napoca: R 442, 456, 460; col. Nap. : R 467; mun. Nap.: R 474.
- col. Pot. : R 427 (?); mun. Pot. : R 435, 436.
- Sarmizegetusa: R 3 1 , 34, 37 (?), 40, 45 (?), 5 1 , 53, 56, 59, 6 1 , 62, 69
(?), 70 (?), 1 15 (?), 1 45- 1 47, 1 50, 1 58, 1 62, 1 63,
1 73, 1 76, 1 80, 1 85, 1 86 (?), 1 89, 1 9 1 , 1 96, 203,
208, 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 4, 222-224 (?), 245, 26 1 , 263,
266, 27 1 , 392.
Autohtoni: R 20, 3 2 1 (?), 449 (?), 49 1 , 503 (?).
Bithini: R 397, 398.
Bouleutes: R 294, 5 1 3, 5 1 4.
Camp. (?) munic. : R 364 (cf. Ampelum).
Canabae (leg. XIII Geminae): R 306, 3 1 7, 329, 3 3 1 , 446.
Castellum: R 402, 406, 4 1 2-4 1 5, 4 1 7.
Cervae: R 3 86.
Cives Romani: R 306 (Apulum); 440, 441 (Potaissa).
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Civitas: R 498, 499, 502.
Civitas coloniae Romulae: R 2.
Cioroiu Nou: R 9, 1 0.
Colitores: R 1 76.
Co1egium
- Alburnus Maior: R 404-409, 41 1 ; Iovis Cerneni R 495; Maniate R 4 1 0;
Sardias R 41 6.
- Ampelum: Bithini R 397, 398; cultores 1ovis R 388; Hercliani et Cervae
R 386; leguli R 377, 40 1 .
- Apulum: fabri R 366, 370; operarii R 320; pristae R 348; prosmoni R
285.
- col. Apulum: centonarii R 283, 297, 299; dendrophori R 3 0 1 ; fabri R
297, 299, 3 0 1 , 3 05, 3 1 3 , 3 1 8, 32 1 , 370.
5 l l a; nautae R 299; Pontobithyni R 287.
- Călugăreni: utriclarii R 477.
- Cristeşti: lapidarii R 476.
- Drobeta: fabri R 27.
- Germisara: Galatae R 269, 270.
- Marga: utriclarii R 48.
- Napoca: Asiani R 449; Galatae R 455.
- Potaissa: R 429 (?); fabri R 477; egipteni R 439a; lsidis R 428.
- Sarmizegetusa: fabri R 56, 73, 1 1 6, 1 44, 1 48, 1 52, 1 54, 1 55, 1 75, 1 79,
206, 207, 209, 230-233, 239, 3 05 ; lapidarii R
250, 254; lecticarii R 1 49; negotiatores R 1 1 9.
- cf. Ajutor înmormântare.
Co1onia (?): R 47.
Colonia ( ordo): R 39, 80, 8 1 , 84-87, 89, 95-1 01, 103-108, 1 10, 1 1 1, 1 20, 122, 13 1 .
Coloniae (duae ): R 1 1 2, 28 1 .
Concilium 1 1 1 Daciarum: R 8 8, 9 1 , 92.
Construcţii: R 49, 50, 67-73.
Cultores: R 240, 25 1 , 3 88, 495.
Curator: R 498.
=

Dalmatini: cives Romani R 1 0, 36, 1 32, 1 33, 1 96, 2 1 4 (?), 2 1 5 (?), 2 1 9, 3 0 1 ,
376, 395, 396; peregrini R 402, 404, 406, 408-4 1 0, 4 1 6, 4 1 7.
Decreto decurionum: R 12, 1 3 .
Decreto decurionum collegii: R 3 66.
Decuria collegii: R 56, 64, 1 1 6, 1 48, 1 55, 1 75, 232, 32 1 .
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Decurio: Apulum R 282, 350, 3 54; Doştat R 220; Drobeta R 22; Napoca (?) R
463, 465, 468 (?); Potaissa R 501; Şpring R 421.
Decurio col. (?): R 418, 419.
Decurio coloniae
- Apulum: R 43, 123, 267 (?), 288, 2 89, 295, 298, 303, 3 04, 319, 325,
332, 3 51, 353, 3 5 7, 361, 365, 422 (?), 499
- Drobeta: R 28, 299, 503.
- Napoca: R 3 04, 340, 433, 454, 457, 461, 462, 464, 472, 492 (?), 511.
- Romula: R 5, 8.
- Sarmizegetusa
- dec.: R 218.
- dec. col: R 33, 42, 53, 57, 58, 63, 65, 72, 83, 113, 125, 126,
132, 135, 136, 140(?), 141, 168, 173 (?), 174,
177, 181, 182, 187, 194, 195, 197, 199, 200,
212, 215, 219, 228, 241, 246-249, 268, 272 (?),
273 (?), 274, 275, 278, 3 80-3 85, 3 89, 390, 394, 426.
- dec. col. Dac. : R 60, 331, 396.
- dec. col. Sarmiz.: R 114, 127, 130, 131, 134 (?), 144, 165, 190,
205, 222, 227, 241a, 322, 323, 340, 347,
361, 3 64a, 3 65, 514.
- dec. Metropol.: R 59, 64, 117, 128, 129, 151, 164,
216, 221, 223 (?), 276.
Decurio collegii
-col. Apul: R 283; mun. Apul.: R 327.
- Drobeta: R 27.
- Sarmizegetusa: R 152, 157, 172.
Decurio municipii
-?: R l l.
- Ampelum (?): R 364
-Apulum: R 114, 148a, 279, 288, 305, 307, 340, 3 53, 391, 505.
- Dierna: R 506.
- Drobeta: R 23, 32.
- Napoca: R 331, 450.
- Porolissum: R 117, 3 53, 486-488, 490 (?), 502, 513.
- Potaissa: R 304, 438, 445.
- Romula: R 6, 7.
- Tibiscum: R 46.
Decurioni şi magistraţi: cf. Magistraţi şi decurioni.
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Defensor: leticariorum R 149; negotiatorum R 119.
Dendrophori: R 3 01.
Devota provincia: R 102, 109 (? ).
Dierna: R 36, 353, 506.
Drobeta
- referitor la: R 12-26, 27 (?), 28, 30, 32, 299, 353, 497, 503, 504, 507-509.
- col. Drob. : R 17, 20, 28, 30 (?), 299, 353, 503, 508.
- col. splendidissima Drob.: R 24.
- mun. Drob.: R 32.
- mun. Hadr. Drob.: R 18, 19, 21, 23, 507.
- mun. P. Ael. Hadr. Drub.: R 504.
- resp. col. Sept. Drob.: R 15.
- resp. mun. Hadr. Drob.: R 12-14, 16 (?), 497.
Duumviri
- Ampe1um: R 376 (? ), 3 87 (? ) .
- col. Apulum: R 295-297, 3 00, 308, 310-312, 342, 346, 349, 357, 3 71.
- Drobeta: colonia R 17; municipium R 18, 507.
- Napoca: colonia R 3 53, 450 (? ) , 463 (? ), 512; municipium R 459.
- Potaissa: R 443 (? ); colonia R 434; municipium R 433, 437.
- Romula: R 3.
- Sarmizegetusa: R 53, 55, 112, 113, 117, 122, 123, 128- 130, 132, 133,
138 (? ), 139 (? ), 141, 174 (? ) , 178, 181, 190 (? ),
192, 193, 198, 199, 201, 202, 217, 220, 225,
236, 257 (?), 275a (? ), 299, 3 08, 3 09, 340, 379, 396.
Egipteni: R 439a.
Eques Romanus: R 17, 40, 53, 54, 91, 93, 112- 1 14, 1 1 5 (? ), 118, 121-123, 125,
126, 136, 148a, 193, 198, 235, 237, 274, 295-297, 2993 01, 303, 3 04, 332, 346, 3 52, 353, 3 61, 365, 373, 450
(? ), 463, 499, 505, 511a.
Evergesii
- Apulum: R 281, 284, 285, 287, 288, 3 1 8, 376 (? ), 507.
- Sarmizegetusa: R 51, 53-58, 60-65, 83, 112, 1 75 (?), 261, 263.
Fabri
- Apulum: R 279, 284, 287, 297, 299, 3 01, 305, 313, 318, 321, 322,
327, 3 28, 366, 3 70, 511a.
- Drobeta: R 2 7.
- Potaissa: R 4 77.
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- Samizegetusa: R 56, 73, 1 1 6, 1 44, 1 48, 1 52, 1 54, 1 55, 1 75, 1 79, 206,
207, 209, 230-233, 239, 3 05.
- Tibiscum (?): R 44.
Flamen
- Apulum: colonia R 1 83, 267 (?), 296, 324; municipium R 288, 325, 425.
- Diema: R 353.
- Drobeta: R 1 7, 3 53, 507.
- Napoca : co1onia R 463 ; municipium R 466.
- Porolissum: R 489.
- Potaissa: R 430.
- Samizegetusa: R 53, 83, 1 1 2, 1 14, 1 20, 1 22, 1 40, 1 42, 143, 1 90, 222,
236, 274, 365, 4 8 1 (?).
- Tibiscum: R 4 1 .
Flamen Laurentinus: R 365, 499.
Genius co1oniae et pagi: R 246.
Genius collegii: R 1 14.
Genius decuriae: R 1 55.
Genius libertorum et servorum: R 1 56.
Genius ordinis: R 1 8, 1 45.
Genius pagi: R 258, 26 1 , 263 .
Germisara (referitor la): R 269, 270.
Haruspex col. Apul.: R 333-336, 3 56, 374 (?).
Hercliani: R 3 86.
Honor
- honor dupla: R 56.
- in honorem: R 1 1 2, 478.
- ob honorem: Diema R 506; Drobeta R 507; Sarmizegetusa R 52, 56,
57, 64, 1 1 6, 1 42, 3 87, 5 10 (?).
Honores neprecizate: Apulum R 367, 423; Napoca R 475; Porolissum R 1 66,
494; Potaissa R 432; Samizegetusa R 6 1, 1 7 1 ,
238; Tibiscum R 1 66.
lmaginifer collegii: R 27.
Instrumenta: Ampe1um R 3 99, 400; Drobeta R 5 0 9 ; Napoca R 469-47 1 ;
Sarmizegetusa R 242, 243.
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Lapidarius: R 250, 254, 476, 496a.
Laurens Lavinas: R 53, 93, 236, 3 03 .
Laurentinus (flamen): R 365, 499.
Lecticarii: R 1 49.
Legatio ad Romam: R 29.
Leguli: R 377, 40 1 .
Liberti et servi: R 1 56.
Libertus collegii: R 44.
L ibertus publicus: R 66, 1 56.
Loco publico: R 52.
L. d. d. d.
- Apulum: R 294, 3 02, 305, 3 1 8, 329 (?), 33 1 .
- Napoca : R 450.
- Romula: R 6(?).
- Sarmizegetusa : R 60, 66, 83, 1 1 2, 1 1 7, 1 1 9, 1 2 1 , 123, 1 27- 1 30, 1 3 2,
1 3 6, 1 3 7, 1 46, 1 86.
Magister: Ampelum R 378 (?), 403; Micia R 252 (?), 253, 256, 259, 262, 265 ;
Potaissa R 440, 44 1 .
Magister augustalis: Napoca R 456; Potaissa R 442.
Magister collegii: Albumus Maior R 403, 495; Apulum R 3 1 8; Micia R 25 1 ;
Napoca R 449; Sarmizegetusa R 1 72; incertus R 330.
Magistraţi şi decurioni în mai multe oraşe: R 40, 1 12, 1 23, 1 4 1 (?), 1 66, 1 80,
28 1 , 288 (?), 396, 463 (?), 499,
504, 5 1 0, 5 l l a .
Malva (?): R 47, 504.
Maniatae: R 4 1 0.
Marga: R 48.
Mater collegii: R 297, 499.
Meritum: R 94, 1 1 3, 1 1 8 (ob merita).
M icia
- referitor la: R 25 1 -255, 258-260, 262, 264, 265.
- magister pagi: R 252 (?), 253, 258, 264.
- magistri: R 259, 262, 265.
- pagus: R 252, 258, 259 (?).
- veterani et cives Romani: R 253, 255, 262, 264, 265.
Montana: R 1 0.
Monumente pentru î mpăraţi: Ampelum R 3 7 8 , 3 84; Napoca R 4 5 0-45 5 ;
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Porolissum R 483-485; Sarmizegetusa R 80-92, 1 48a, 292, 293 .
Monumente pentru guvernatori: Sarmizegetusa R 39, 94, 95, 97, 98, 1 0 1 - 1 05,
1 08, 1 09, 1 1 1 , 273.
Monumente pentru procuratori: Sarmizegetusa R 93, 1 1 0.
Monumente pentru alţii: Sarmizegetusa R 96, 99, 1 00, 1 06, 1 07.
Munus: R 1 83 (ex muneribus).
Mursa (?): R 47, 504.
Napoca
- referitor la: R 40, 3 04, 340, 353, 433, 442, 448-473, 475, 478 (?), 480,
5 1 1 , 5 1 2.
- co1onia: R 454, 46 1 , 464, 472, 492 (?).
- col. Aur. Nap.: R 5 1 1 .
- col. Nap. : R 40, 304, 340, 3 53, 433, 456, 457, 462, 463, 467, 469,
480, 5 1 2.
- municipium: R 455, 475.
- mun. Aei. Hadr. Nap. : R 459, 474.
- mun. Nap.: R 33 1 , 466 (?).
- respubl. col. Nap. : R 45 1 -453.
- respubl. Nap.: R 47 1 .
Nautae: R 299.
Negotiatores: R 1 1 9, 1 60, 50 1 , 5 1 3 .
Nicopolis: R 294.
Noctumi: R 478.
Nume autohtone: cf. Autohtoni.
Nume dalmatine: cf. Dalmatini.
Nume greceşti: R 4, 1 7, 20, 2 1 , 27, 34, 36, 37, 48, 53, 74 (?), 76, 77, 79, 1 1 7,
1 23, 1 27, 1 30, 143, 145, 1 46, 1 50, 1 56, 1 58, 1 60, 1 74,
1 76, 1 78, 1 80, 1 8 1, 1 85, 1 86, 1 9 1 , 200, 2 06, 2 1 8, 222,
224, 228, 233, 236, 240 (?), 250, 26 1 , 263, 266, 279,
282, 284, 286, 290, 2 9 1 , 298, 3 00, 306 (?) 3 1 5, 3 1 8,
322, 326, 336 (?), 348, 3 53-355, 358 (?), 368, 369, 386,
392 (?), 397, 398, 420, 432, 449, 456, 467, 490, 491 ,
495, 507.
Nume romane: R 3, 4, 7-9, 1 0, 1 7-20, 23, 27-32, 34, 36, 40-48, 5 2-54, 56-60,
63-66, 75-78, 83, 1 12-1 2 1, 1 23- 1 3 1 , 1 34, 1 35, 1 42, 1441 49, 1 5 1 , 1 52, 1 55, 1 57, 1 59- 1 65, 1 68, 1 69, 1 72, 1 73,
1 75, 1 77- 1 80, 1 82, 1 83, 1 87, 1 90, 1 9 1 , 1 93- 1 95, 1 97-
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2 1 0, 2 1 2-222, 224, 226- 232, 234, 236-23 8, 240-249,
25 1 -265, 267-273, 275a- 280, 282, 285, 287-29 1 , 2943 14, 3 1 6, 3 1 7, 3 1 9-32 1 , 323-325, 327-33 1 , 3 3 3-347,
3 50-353, 356-3 6 1 , 363- 3 67, 3 69, 375, 3 8 0-386, 3883 9 1 , 393, 3 94, 40 1 , 4 1 6, 4 1 8, 4 1 9, 422-433 , 435-442,
444, 445, 449, 450, 454, 456-459, 46 1 -467, 472, 473,
478, 480-482, 486, 490, 49 1 , 493 , 495, 496a, 499, 50 1508, 5 1 1 , 5 1 2.
Nume occidentale: R 5 1 , 66, 1 6 5 , 2 1 1 , 24 1 a, 282 (?), 350 (?), 42 1 , 446, 463,
496a (?).
Nume orientale: cf. Orientali.
Occidentali: cf. Nume occidentale.
Oescus: R 5 1 0, 5 1 1 a.
Operarii: R 320.
Ordo decurionum
- cf. Colonia (= ordo), L. d. d. d. , Publice, Respublica.
- R. 1 , 1 2- 1 6, 1 8, 1 9, 24, 25, 38, 62, 65, 93, 1 1 3, 1 1 5, 1 1 8, 1 45, 333335, 3 76.
- genius ordinis: R 1 8, 1 45.
- permissio ordinis: R 62 (ex permissu), 65 (permittente ordine).
- pro salute ordinis col.: R 333-335.
Orientali
- nume: R 4 1 a, 55, 128 (?), 1 53, 1 54 (?), 1 57, 1 9 1 , 1 92, 225, 280, 35 1 ,
344 (?), 474, 479, 482, 488, 489, 492, 5 1 3 , 5 1 4.
- origine: R 1 20, 1 60, 420, 5 1 3 .
- zei: R 4 1 , 42, 55, 1 43, 1 48, 1 54, 1 5 8- 1 60, 1 63, 1 65 (?), 1 69, 2 3 8 (?),
240, 272, 286, 333 , 36 1 , 362 (?), 392 (?), 405, 407, 4 1 0, 420,
428, 433, 439a, 499, 455, 460, 477 (?), 479, 486, 5 1 3 , 5 1 4.
Omamenta
- decurionalia: R 1 9 , 1 1 5, 1 22, 1 45, 1 46, 326, 5 1 0.
- duumviralia: R 5 1 O.
Pagus: R 246, 252, 253, 258, 259, 26 1 , 263, 264.
Pater collegii: R 1 89 (p. cultorum), 428.
Patronus
- causarum: R 1 1 4, 288, 305, 3 6 1.
- civitatis: col. Apul. R 303, 499; Drobeta R 1 7, 497, 507; Napoca R 450
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(?), 465 (?); Porolissum R 1 14 ; Sarmizegetusa R 49, 9396 (?), 1 00, 1 0 1 , 1 04, 1 08, 1 1 0, 1 1 1 , 1 22 (?); în afara
Daciei: R 303, 499.
- collegii: Apulum R 366; col. Apul. R 279, 284, 287, 298, 299, 3 0 1 ,
3 1 5, 5 1 1 a; mun. Apul. R 3 0 5 , 322, 328;
Sarmizegetusa R 58, 1 1 5, 1 1 7, 1 1 8, 1 24, 1 70 (?),
204, 227, 3 05.
- collegiorum: R 1 14.
- decuriae collegii: R 64, 1 75.
Pecunia publica: R 3 06.
Pirustae: cf. Vicus.
Plebs: R 1 32.
Pontifex
- col. Apul.: R 298, 300, 308, 3 09 (?), 345, 352.
- Drobeta: R 1 8 .
- Napoca: R 458.
- Porolissum: R 349, 49 1 (?), 502.
- Sarmizegetusa: R 54, 57, 1 1 8, 1 2 1 , 1 93, 340.
- Tibiscum (?): R 4 1 .
Pontobithyni: R 2 87.
Porolissum
- referitor la: R 1 1 4, 1 1 7, 1 66, 1 67, 353, 479, 482, 494, 502, 5 1 3 .
- civitas: R 502, 5 1 3 (?).
- munic. : R 487, 494.
- mun. Por. : R 1 1 7, 1 66, 167 (?), 353, 486, 488.
- mun. Sept. Por.: R 479, 486, 493 .
- respubl. mun. Sept. Por.: R 483-485.
Potaissa
- referitor la: R 3 04, 427, 428-44 1 , 443-445, 447, 448, 470, 5 0 1 .
- munic. : R 430, 445; mun. Pot.: R 304, 43 1 , 433, 438, 447; mun. Sept.
Pot.: R 432, 435-43 7, 439.
- colonia: R 443, 437; col. Pot. : R 427 (?), 434.
Praefectus
- Aquae R 246; Napoca R 454; Sarmizegetusa R 235 (?).
- ex praefecto: R 4.
- quinquennalis: cf. Quinquennalis.
Praefectus collegii fabrum: R 1 17, 1 28, 1 32, 1 3 3 , 1 90 (?).
Pristae: R 348.
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Prosmoni: R 285.
Publice: R 90.
Quaestor: Apulum R 342, 369; col. Apul. R 43; mun. Apul. R 272, 288; Dierna
R 506; Drobeta R 32; Micia R 255 (?); Potaissa R 429
(?); Romula R 8; Sarmizegetusa R 58, 65, 1 1 3, 1 3 3 (?),
1 3 8 (?), 1 95, 305.
Quaestor collegii: Alburnus Maior R 495; Apulum (?) R 285; Potaissa R 428.
Quattuorviri: mun. Aur. Apulum R 275b, 288 (?), 3 07, 338, 3 59, 360, 424; mun.
Sept. Apul. R 3 14, 328, 505 (?); Dierna R 36; Potaissa R 43 1 .
Quinquennalis
- col. Apul. (?): R 29 1 , 308, 309 (?); mun. Apul.: R 288.
- Dierna: R 506 (qq. portus ?).
- mun. Drob.: R 504.
- col. Nap. : R 463; mun. Nap,: R 459.
- mun. Porol.: R 489, 49 1 (?).
- Sarmizegetusa: R 52, 54, 1 1 2- 1 14, 1 1 7, 1 2 1 , 1 74, 1 9 3 .
- praefectus q q . pro imperatore: R 1 1 8, 1 20, 274.
Regio Ansamensium (?): R 480.
Respubl. col.: R 1 5, 45 1 -453, 47 1 .
Respubl. mun . : R 1 2- 14, 1 6 (?), 483-485, 497.
Romul a
- referitor la: R 2-8, 498, 5 1 O.
- civitas: R 498; civitas coloniae suae: R 2.
- colonia: R 3 , 5; colonia Romula: R 8.
- municipium: R 6,7; munic. Romul. : R 5 10.
Sacerdos
- ab cos. institutus: R 347a.
- arae Augusti: R 9 1 , 1 2 1 , 1 3 5(?), 148a, 1 66, 1 83, 299, 358, 463 .
- coloniae: R 245, 297.
- Laurens Lavinas: R 93 (funcţionar imperial); 53, 236, 393 (decuriones).
C f. Flamen Laurentinus.
- provinciae: R 3 07, 427a.
Sardias: R 4 1 6.
Sarmizegetusa
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- referitor la: R 3 1 , 33-35, 37, 39, 40, 42, 44 (?), 45, 49-53, 90, 93-1 0 1 ,
1 03- 1 08, 1 1 0- 1 1 8, 1 2 0- 147, 149- 1 65 , 1 68 - 1 82, 1 84-249,
256 (?), 257, 26 1 , 263, 266, 268, 27 1 -278, 28 1 (?), 299,
305, 3 08, 3 09, 322, 323-325 (?), 3 3 1 , 340, 343 (?), 347,
3 5 1 (?), 3 6 1 , 364a, 365, 379-385, 3 89-390, 392 (?) 394, 396, 426, 48 1 ,500, 5 1 0, 5 1 4.
- colonia: R 3 3 , 37, 45, 54-58, 63 , 83, 1 12, 1 15, 1 2 1 , 1 25 , 1 26, 1 36,
145, 1 46, 1 63 , 1 68, 1 69, 1 73, 1 74, 1 77, 1 78, 1 8 1, 1 82,
1 85, 1 87, 1 93- 1 97, 1 99, 201-203, 2 12, 2 15, 2 1 8 (?), 2 1 9,
222, 224, 226, 228, 229, 232, 234, 24 1 , 246-249, 26 1 ,
268, 27 1 -275a, 278, 379, 380-385, 3 89, 390, 48 1 (?).
- col. Dacica: R 3 1, 60, 3 05, 33 1 , 396.
- col. Dacic. Sarmiz.: R 50, 61 (?), 97, 1 65, 200, 225, 263, 266, 276,
277, 3 64a, 5 00, 5 1 4.
- col. Metropol.: R 1 76, 223.
- col. Sarmiz.: R 34, 40, 42, 5 1 , 53, 80, 84, 1 13, 1 14, 1 1 8, 1 27, 1 3 0, 1 44,
1 80, 1 86, 1 89 (?), 1 90, 1 92, 1 98, 205, 2 1 0, 2 1 3,
2 17, 24 1 a, 245, 299, 308, 3 09, 3 22, 323, 340,
347, 36 1 , 3 65 .
- col. Sarmiz. Metropol.: R 59, 62, 64, 93, 1 17, 1 23, 1 28, 1 29, 1 47, 1 50,
1 5 1 , 1 62 (?), 1 64, 1 7 1 , 1 72, 208, 2 1 1 ,
2 1 4, 2 1 6, 22 1 .
- col. Traiana Sarm.: R 5 10.
- col. Ulp. Traian. (Aug. Dac.) Sarm.: R 35, 39, 49, 8 1 , 85, 86, 87, 89,
94-96, 98- 1 0 1 , 1 03- 1 08, 1 0, 1 1 1,
1 20, 122 (?), 1 3 1 , 1 37.
- col. Ulp. Traian. Aug. Dac. Sarm. Metrop.: R 90.
- Sarm. (?): R 52, 83.
Scho1a: fabrum R 27 (Drobeta); centonariorum R 283 (Apulum).
Scriba: coloniae R 65, 1 59, 1 69, 2 1 3; collegii R 499; municipii R 439.
Scribatum: R 65.
Siscia: R 1 80.
Spirarches: R 499.
Splendidissima col.: R 24.
Splendidissimus ordo: R 19, 1 1 5.
Splonum: R 395.
Sportulum (duplum): R 1 16.
Sucidava: R 1.
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Territorium: R 1 .
Tibiscum
- referitor la: R 3 8, 4 1 , 4 1 a (?), 44 (?), 46, 1 66.
- munic. : R 38, 4 1 , 46, 1 66.
Utriclarii: R 48, 477.
Veterani decurioni şi magistraţi: R 42, 46, 1 29, 1 3 1 , 1 92, 1 94, 2 2 1 , 225, 24 1 a,
264 (?), 274, 277 (?), 289, 303, 3 06 (?),
3 17, 329, 3 3 1 , 347, 353, 364a, 365, 450,
457, 472, 4 80, 487, 492, 493, 499, 5 1 1 .
Vexillarius coli.: R 27, 1 54.
Vicus: R 496 (Pirustarum), 473 a (Anartorum ?).
Viminacium: R 504.
Vota publica: R 1 67, 1 84.
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TABEL DE CONCORDANŢE
CIL Il
CIL 111

1 1 80
37*
56*
73*
82*
90*
827
828
838
845
854
858
860
862
865
867
868
869
870
882
888
903
912
913
94 1
942
943
944
972
973
974
975
976
982
983
984

R 498
453
288
219
80
1 10
480
479
482
472
457
454
455
456
450
464
468
467
449
428
429
43 0
442
432
269
379
426
477
308
309
310
279
280
311
312
3 13

CIL III
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985
986
1 00 1
1 008
1016
1 03 0
1 03 5
1 043
1 05 1
1 060
1 064
1 065
1 069
1 079
1 082
1 083
1 084
1 093
1 096
1 097
1 1 00
1 104
1 1 14
1 1 15
1 1 16
1 1 17
1 126
1 1 32
1 1 34
1 139
1 14 1
1 145
1 150
1 1 54
1 157
1 162

R

3 14
3 15
316
3 17
318
3 19
320
321
322
323
324
325
28 1
326
327
328
375
329
282
330
331
332
333
334
335
336
337
338
142
339
340
34 1
342
350
343
344

ClL lll

R
1 1 74
1 1 76
1 1 80
1181
1 1 82
1 1 96
1 1 98
1 207
1 208
1 209
1210
121 1
1212
1213
1214
1216
1217
1218
1 260
1 266
1271
1 279- 1 280
128 1
1 282
1 283
1 284
1 285
1 293
1 3 03
1 3 07
1 308
1321
1 322
1 323
1 324
1333
1 339
1 345
1 352

283
292
3 03
295
296
364a
365
297
298
299
366
445
284
3 00
446
418
301
369
401
4 16
417
380
381
382
3 83
3 84
385
376
3 86
377
378
394
395
396
397
387
25 1
252
253

CIL lll

1 3 65
1 3 67
1 368
1 3 69
1385
1 3 94
1 3 97
1 398
1 40 5
1 407
1 4 1 7a
1 424
1425
1 42 6
1428
143 1
1433
1438
1 44 0
1 44 1
1 44 3
1 44 6
1 44 7
1 44 8
1 44 9
1450
1452
1453
1 4 54
1455
1456
1 457
1458
1459
1 460
1461
1 462
1463
1 46 5

R

254
255
256
257
266
270
27 1
1 90
258
246
143
1 44
145
146
147
148
148a
149
1 50
151
49
50
82
83
84
85
86
87
88
81
93
94
95
96
97
98
99
1 00
101

463

https://biblioteca-digitala.ro

CIL lll

147 1
1472
1473
1 478
148 1
1482
1 484
1485
1486
1488
1 489
1 490
1491
1492
1493
1494
1495
1 496
1497
1498
1499
1 500
1501
1 502
1 503
1 504
1 505
1 506
1 507
1 508
1 509
1 5 10
1511
1512
1513
1 5 14
1515
1516
1517

R

191
1 92
1 93
1 94
294
1 29
1 13
195
1 14
1 96
1 97
198
199
200
1 15
1 16
1 17
20 1
1 18
202
203
1 19
204
205
120
206
207
208
209
210
236
21 1
212
213
121
237
214
51
52

ClL lll
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1518
1519
1 520
1 53 8
1 547
1 550
1 55 1
1 553
1 55 5
1 562
1 570
1 572
1 579
1 580
1 58 1
1601
1 602
1 627
2086
2679
2866
6252
6253a
6254
6262
6263
6264
6265
6270
6309
7429
7633
7657
7658
7664
7665
7678
7688
7689

R

215
216
217
218
48
38
39
44
47
29
30
31
32
33
12
496a
388
448
501
503
502
465
458
474
345
42 1
277
302
53
504
510
480
457
458
466
467
43 1
427a
432

CIL III

7709
7726
7727
7728
7739
7742
775 1
7766a
7767
7773
7775
7788
7793
7795
7803
7804
7805
7806
7808
782 1
7822
7827
7838
7839
7847
7852
7856
7868
788 1
789 1
7892
7895
7896
7900
7902
7905
7906
7907
79 1 0

R

427
422
423
420
346
347
347a
348
1 52
349
350
419
351
303
291
3 04
3 05
3 70
285
402
403
4 04
389
390
258
259
260
267
268
1 22
219
250
1 53
1 54
1 02
1 55
1 56
54
157

CIL III

R
79 1 3
7914
79 1 5
79 1 7
7930
7933
794 1
7942
7954
7959
7960
7962
7964
7969
797 1
7979
7980
798 1
7982
7983
7985
7986
7995
7996
7997
7999
8004-8005
8009
80 1 1
80 1 7
8018
80 1 9
803 1
8033
8049
8060
8075 , 1 2
8075, 1 3
8075,26

1 58
1 59
1 60
161
1 62
1 63
1 64
1 03
55
165
56
1 66
238
89
90
220
22 1
222
223
57
224
1 67
74
40
41
41a
46
36
34
12
27
24
2
7
11
473a
242
243
469
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CIL lll

CIL XI
AE

8075,39
8 129
1 2539
1 2555
1 2560
1 2575
1 2576
1 2577
1 2578
1 2580
1 2584
1 2585
1 2586
12587
1 2588
1 2589
1 2590
1 2595
1 2597
1 3779
1 378 1
1 3783
1 3787
142 1 5, 1 3
142 1 5, 1 5
142 1 6,9
14465
14466
14468
14483
14486
p.924-927, I
p.945, Vlll
52 1 5
1 902. 143
1 903 . 59
69
1 905. 1 10

R

399
504
478
420
352
24 7
24 8
24 9
168
1 69
1 70
171
69
225
226
22 7
1 23
46
35
172
1 73
1 74
1 24
509
286
19
459
460
353
37 1
4
495
496
499
391
3 54
91
497
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1 909, 1 12, 326
1 9 1 0, 84
132
528
1 9 1 2, 76
303
1 9 1 3 , 52
55
1 9 14, 1 06
1 17
1 18
54
1 927,
55
1 93 0,
5
6
7
8
10
1 93 1 , 120
1 22
1 23
1 24
1 933, 2 1
24 1
246
247
248
249
1 934, 1 3
17
1 7 bis
1 939, 246
1 944,
Se
22
24
25
29
30

R

245
306
473
58
1 69
1 75
1 04
1 76
14
15
125
1 26
355
356
357
358
48 1
26 1
1 05
1 06
1 07
46 1
59
1 27
128
1 29
1 08
1 77
435
436
5 12
486
405
406
407
359
360

AE

Dobo4

R
39
40
54
61
1 947, 22
1 950, 14
17
1 952, 1 95
1 956, 207
230
1957, 1 09
273
1 959, 3 1 5
317
329
1 960, 235
375
1 96 1 , 82
1 965, 42
1 966, 3 1 0
311
1 967, 40 1
1 968, 4 1 1
1 969- 1 9 70, 54 7
1 97 1 , 3 87
398
1 972, 455
463
1 973, 457
1 974, 550
1 979, 520
1 989, 628
557
66 1
846
847
853
854

45 1
452
485
20
361
437
453
5 06
307
511
500
48 1
21
17
28
408
262
3 62
409
462
470
476
60
281
487
475
288
1 09
438
439
507
293
510
501
5 02
499
506
5 03

Dobo4

IDR 1,
IDR 11,

IDR 111/1 ,

855
856
857
859
860
31
39
1
2
3
4
5
6
7
8
13
2la
29
42
49
52
135
141
142
181
1 90
324
332
333
344
351
357
366
65 1
56
62
64
71

R

5 04
497
509
511
498
495
496
12
13
14
16
15
24
25
26
17
18
22
19
23
21
27
9
10
28
1
2
4
3
5
7
8
6
11
29
30
31
32
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IDR lll/1 ,

89
91
93
1 09
1 18
131
1 32
133
137
139
410
1 54
171
269
272
273
1
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Militărdiplome als historische Quelle. Koln-Wien, 1 986.
W. Eck, H. Galsterer (Hrsg.), Die Stadt in Oberitalien und in den nord
westlichen Provinzen des Romischen Reiches. Deutsch-Italienisches Kolloquium
in italienischen Kulturinstitut Koln ( Kolner Forschungen 4), Mainz, 1 991 .
Epigrafia e territorio. Politica e societâ. Temi di antichitâ romane II. Bari,
1 987.
Ed. Fn�zouls (red.), Les villes antiques de la France, I-II, Strasbourg,
1 988.
J. Gonzălez, J. Arce ( ed. ), Estudios sobre la Tabula Siarensis. Madrid,
1 988.
J. Gonzâlez, (ed.), Estudios sobre Urso, Colonia Iulia Genetiva. Sevilla,
1 989.
G. Gottlieb (Hrsg.) Raumordnung im romischen Reich. Zur regionale
Gliederung in den gallischen Provinzen, in Rătien, Noricum und Pannonien
(Kolloquium an der Universităt Augsburg, 28-29 Oktober 1 985). Munchen,
1 989.
B. R. Hartley, J. Wacher (ed.), Rome and Her Northem Provinces. Pa
pers Presented to Sheppard Frere. Oxford, 1 983.
M. G. Jarrett, B. Dobson (ed.), Britain and Rome. Essays presented to
Eric Birley on his sixtieth birthday. Kendal, 1 965.
A. King, M. Henig (ed.), The Roman West in the Third Century. Con
tributions from Archaeology and History, 1- II, BAR Int. Ser. 1 09. Oxford, 1 98 1 .
M.A. Levi, A. Biscardi (ed.), La citta antica come fatto di cultura. Atti
del Convegno di Como e Bellagio ( 1 6/ 1 9 giugno 1 979). Como, 1 983.
V. A. Maxfield, M.J. Dobson (ed.), Roman Frontier Studies 1 989. Pro
ceedings ofthe XVth international Congress of Roman Frontier Studies. Exeter,
1 982.
A. G. Poulter (ed. ), Ancient Bulgaria: Papers Presented to the Interna
tional Symposium on the Ancient History and Archaeology of Bulgaria, I-II.
Nottingham, 1 983.
Recherches sur les structures sociales dans 1 'Antiquite classique (Caen
25-26 avril 1 969). Paris, 1 970.
F. Reutti (Hrsg. ), Die romische Villa, Darmstadt, 1 990.
=

474

https://biblioteca-digitala.ro

J. Rich, A. Wallace-Hadrill (ed.), City and Country in theAncient World.
London - New York, 1 99 1 .
A . L. F. Rivet (ed.), The Roman Villa in Britain. London, 1 969.
Les villes de la Gaule Belgique au Haut-Empire. Actes du Colloque
tenu a Saint-Riquier (Somme) les 22-23-24 octobre 1 982 (=Revue archeologique
de la Picardie, no. 3-4 ). Amiens, 1 984.
Les villes de Lusitanie romaine. Hierarchies et territoires. Paris 1 990.
J. S. Wacher ( ed.), The Civitas Capitals of Roman Britain (Papers given
at a Conference held at the University of Leicester, 1 3- 1 5 December 1 963).
Leicester, 1 966.
G. Webster (ed. ), Fortress into City. The Consolidation of Roman Brit
ain, frrst century A.D. London, 1 988.
B. Cărti
.

AlfOldy, Bevolkerung und Gesellschaft der romischen Provinz
Dalmatien. Budapest, 1 965.
G. Alfoldy, Flamines provinciae Hispaniae Citerioris. Madrid, 1 972.
G. Alfoldy, Noricum. London-Boston, 1 974.
G. Alfoldy, Romisches Stădtewesen aufder neukastilischen Hochebene.
Ein Testfall fiir die Romanisierung. Heidellberg, 1 987.
M. S. Bassignano, Il flaminato nelle province romane dell 'Africa. Roma,
1 974.
M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană. Cluj-Napoca,
1 984.
M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V
Macedonica şi castrul de la Potaissa. Cluj -Napoca, 1 987.
D. van Berchem, Les routes et l 'histoire. E tudes sur les Helvetes et leurs
voisins dans 1 'Empire romain. Geneve, 1 982.
T. F. C. Blagg, A. C. King, Military and Civilian in Roman Britain.
Cultural Relationship in a Frontier Province, BAR Brit. Ser. 1 36. Oxford, 1 984.
E.W. Black, The Roman Villas of South-East England, BAR Brit. Ser.
1 7 1 . Oxford, 1 987.
T. Bekker-Nielsen, The Geography of Power. Studies in the Urbanisation
of Roman North-West Europe, BAR Int.Ser. 477. Oxford, 1 989.
G.

475

https://biblioteca-digitala.ro

N. Branga, Urbanismul Daciei romane. Timişoara, 1 980.
N. Branga, Italicii şi veteranii în Dacia. Mărturii epigrafice şi arheologice.
Timişoara, 1 986.
Y. Bumand, Domitii Aquenses. Une familie de chevaliers romains de la
region d' Aix-en-Provence. Mausolee et domaine. Paris, 1 975.
B. C. Burnham, J. Wacher, The "Small Towns " of Roman Britain.
London, 1 990.
A. Chastagnol, L' album municipal de Timgâd. Bonn, 1 987.
M. Clavel, Bezieres et son territoire dans l' Antiquite. Paris, 1 970.
M. Clavel-Leveque, P. Leveque, Villes et structures urbaines dans
l'Occidentromain. Paris, 1984.
E. S. Cleary, Extra-Mural Areas ofRomano-British Towns, BAR Brit.
Ser. 1 69. Oxford, 1 987.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l' Antiquite. Bucarest, 1 945.
C. Daicoviciu, Dacica. Cluj, 1 972.
H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica
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THE MUNICIPAL LIFE IN ROMAN DACIA
(Abstract)

The object of this work is to study as comprehensively as possible the
self-administrating communities of Roman Dacia. This purpose means frrst to
state the existing self-governing communities and their legal status, then to fol
low their evolution and the development of Roman municipal policy in Dacia as
well. The author also took into consideration the organization of each civitas, its
institutions and the study of the local aristocracies (decuriones). Separate inves
tigations were dedicated to the elite of the freedmen (augustales) and the corpo
rations (collegia). Finaliy, the author examined the relations among different
civitates. That is why the work was structured in six chapters, each of them
dealing with one of the above-mentioned problems. The work also contains: a
list of ali the inscriptions used in the text (some of them accompanied by com
ments and the author's own interpretations; a selected bibliography, partialiy
abbreviated; 57 tables and 1 3 maps as a supplement to support the demonstra
tion.
The elucidation of these problems may offer an important contribution
to a better understanding of the social history of Roman Dacia.
A s hort preface (pp 4-5) sets forth the subj ect and expresses the
acknowledgements to ali those who helped the author's endeavour. A special
place herein is due to the Soros Foundation for an Open Society and to the
Central European University of Prague as well.

2
The introduction (pp 6- 1 6) shows the importance of the subject and briefly
presents its historiography. Then, the specific case of Roman Dacia is treated,
where the partial researches are not very developed (mainly the field ones). The
method of work used is also outlined: a corroboration of ali the sources, insisting
on the epigraphical ones. The best anologies are to be found in the border Euro
pean provinces, similar to Dacia in many respects. The main object of the research
was the specific character of the cities and society of Roman Dacia, so that the
general theoretical problems were only briefly mentioned.
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ln Chapter 1 ("Civitates and territoria'), after a general presentation (A),
author
proceeds to a systematization of the available data concerning the 1 1
the
Roman cities attested in Dacia, municipia and coloniae (B). Then he tries to de
limit the municipal territories of the province (C). Much more difficult is the at
tempt to specify the extent of the other possible civitates, possessing a lower legal
status, of the province, especially from archaeological sources (D). The results
can be seen on the maps 1 and 2. On the hasis of the data acquired, a history of the
Roman-Dacian municipalities can be outlined and a municipal policy of the Ro
man state in our province is made evident (E).
The conclusions of these investigations are relevant. It is possible to
prove that the Roman-Dacian cities do not continue the life of autochthonous
settlements, but that they appear after the conquest, by colonization. Nor do the
other possible civitates seem to continuate pre-Roman realities, but they are new
foundations, of the post-conquest period. Therefore, it results the different char
acter of the provincial society and administrative structure, as compared to the
pre-Roman Dacia, together with the very important role of the colonization.
From the territory and civic body of the colony of Sarmizegetusa, other five new
Roman cities will (Municipum Aurelium Apulense then Colonia Aurelia,
Municipium Septimium Apulense , Ampelum, Tibiscum and Dierna) gradually
separate, so that the colony will justly get the epithet of Metropolis from Severus
Alexander. No cities organized according to the ius Latii are known in the prov
ince of Dacia, but only Roman cities. The legal status of other civitates cannot
be specified; some of them are likely to have been structured around some simple
viei. But not the entire surface of the province can be divided into sure or prob
able civitate s; vast portions still remain unknown. The analogies with certain
areas of the European border (Agri Decumate s, North Britannia) suggest the
possibility that, in certain remote and poorly developed regions of the province,
the functions of local administrative centres might have been taken over by
rnilitary viei. As it is proved by the contemporary research, the presence of the
army does not decisively influence the territorial structure of the province.
The Roman municipal policy in Dacia corresponds to the policy carried
on in the entire Empire. The important privilege ius Italicum was granted only
by Septimius Severus for four coloniae (Sarmizegetusa, Apulum, Napoca,
Potaissa), to the frrst three of them probably as a compensation for the territorial
losses undergone by the respective cities as a result of the separation of new
autonomous civitates from their territory (E3 .7). In the history of Roman-Dacian
municipalities, Trajan's reign is only a beginning. Hadrian sets up three new
municipalities (Napoca, Drobeta, Romula), and the promotions continue under
-
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Marcus Aurelius and Commodus. The climax of urban development is reached
under Septimius Severus.
Chapter II deals with "Municipal lnstitutions". A short introduction (A)
shows the administrative mechanism of Roman cities from the time of the
Principate (Al ), then the author discusses the available sources - municipal laws
(A2), inscriptions (A3), and even others (A4). There follows the enumeration of
the data known for each separate city, also displayed in Tables 11-X:Vl. We know
very little about the settlements with inferior status, but they seem to have had a
common Roman organization, with annually elected magistri and quae stores
(B2, 1 2). The privileged cities, municipia and coloniae, had institutional struc
tures common to the Roman world; only the three municipia founded by Hadrian
show a duumviral constitution, like other foundations of the same emperor (B2. 1 ,
2 , 1 0 ) . I t is doubtful whether there i s o r not a specific magistrature,
quinquennalitas portus, at Diema. The municipal cursus honorum is poorly
known; as much as we know, it appears as simplified (both the aedilitas and the
quaestura may lead to the supreme municipal magistrature), but this is a com
mon feature of the time. Only a single case, at Diema, seems to suggest an
aberrant cursus honorum but this possibility is hardly likely. Nothing allogeneous
or indigenous could be noticed in the municipal institutions of Roman Dacia (in
contrast with the other provinces).The four principes known do not rule territo
rial units, but allogeneous clans, immigrated and submitted to Romanization.
A few special notions are cleared up in the final part (C). The epithet primus
accompanying a magistrature always has a chronological value (C 1 ). The for
mula duumvir quinque nnalis may mean both two distinct magistratures, and
one and the same function (C2); in its registering, a "Ulpian tradition" (two
distinct functions), and a "Napocensis" one (the same dignity) are likely to exist.
As to the decurionate mentioned beside some magistrature, it may be justified in
most of the cases, it refers to former pedani (C3). A single legatio ad Romam
from the Sarmizegetusa occurs once, too (C4). Finally, patronus causarum is
likely to be a high, occasional and non-collegial function, acting as a defender
of the cause of the city before the govemor (C5).
As the annual number of the ordinary magistrates and municipal flamins
can be stated, we tried to calculate the percentage of the magistrates known nowa
days (see Table XVII). The results clearly show that we operate on simple samples.
As our sources (inscriptions) indicate only individuals and their careers,
we ought to underline that the drastic lessening of the documentation after AD 235
only reflects the pauperization and the precarious condition of the municipal aris-
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tocracy - on no account does it refer to the modification or the abolition of the
system.
Chapter lil is entitled "Municipal Aristocracy ". It begins by showing
the object of this research, in the light of the latest bibliographies (A). The con
ditions of pertaining to the category of notables (Al -2), the evergetic behaviour
(A3), the social mobility and promotion (A4), the stratifications within ordo
decurionum (AS) are dealt with herein.
Once the method of work stated (B 1 ), aU the municipal aristocrats known
from inscriptions, for each settlement, are indexed (B2. 1 - 1 0). Tables XIX-XXIV
comprise these lists, chronologically structured (as much as possible). Both the
number and the moment of the attestations, and the onomastics of the known
notables, were taken into consideration.
It was possib le to make more detailed analyses at Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, as the attestations are much more numerous (B2.9). The chro
nology of the inscriptions (B2.9.a), the structure of the class of notables (B2.9.b),
the onomastics (B2.9.c), the families of notables (B2.9.d), the social promotion
and internat stratification (B2.9.e), the evergetism (B2.9.f) were dealt with sepa
rately. A similar treatment was also applied to the less numerous inscriptions,
from the three civil settlements of Apulum (B2 . 1 0). The acquired results are
displayed in Tables XXVll-XXXVll.
The conclusions of this chapter generally show that the Roman-Dacian
municipal elite is of a very good Romanism; the allogeneous presences are minute,
and the autochthonous ones are missing (one single exception - Napoca). No
restricted oligarchy that clearly dominates the life of any place could be brought
forward. Ordo decurionum seems open enough for homines novi, that stiH re
main a minority. The proportion of the new citizens is relatively reduced and; it
gradually increases only in the 3rd century - exceptions are likely to be the cities
of Romula and Porolissum.
Ornamenta rarely occur and, as a rule, they are reserved for the rich
freedmen (C2). The phenomenon of the "multiple decurionate", that is the bold
ing of the position of de curio and of some magistratures in several cities at the
same time (C3), reflects the gradual constitution of a richer stratum of de curionies,
having real estates and obligations in several civitates (see Table XXXVIll). A
similar process of social ascent is illustrated by the relatively numerous mem
bers of the equestrian order (C4 - see also Table XXXIX) and the magistrates
Laurentes Lavinates (C5).
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The concentration of the epigraphic sources to the end of the 2nd cen
rury and in the first decades of the 3rd century indicate for sure the climax of the
Roman-Dacian municipal life in the time of the Severan dynasty.
Chapter IV is assigned to the augustales . Firstly, the history of the latest
scientific researches and opinions on this social category are shown (A). Then ,
the attestations from Dacia are examined (B). We have only few proofs from
three cities: Drobeta, Potaissa and Napoca. In exchange, the abundant evidence
from Sarmizegetusa (B I ) and Apulum (B2) allow more detailed analyses (chro
nology, onomastics, social stratification, organization). The data have been gath
ered in Tables XL-XLI.
The results of these investigations (C) indicate a full similitude with the
augustales of the other provinces. This is a social stratum macte almost exclu
sively of newly rich freedmen, a "second hand elite" that cannot accede to the
magistratures. It groups in its own organizations and plays an important social
part, under the pretext of celebrating the imperial cult. The greater proportion of
Greek names is connected only to their servite origin, they express themselves
in Latin and constitute a typically Roman institution (absent in the eastern-Greek
society). Their occurence indicates a relatively open character of the municipal
societies; in the depth of the general crisis from the mid 3rd century they disap
pear completely, a phenomenon indicating the restriction of social mobility. As
to the organization (C3), the author considers that the title of augustalis is likely
to have become lifelong, and magistri from Napoca to be mere chiefs of the
local corporation of augustales - not a separate organization.

Chapter V ("Collegia") deals with the different associations present in
the Roman-Dacian socicty. It opens with an introductory presentation (A) of
previous researches, of the notions used and of the types of colleges of the
Roman society. Although these collegia are generally "sociability structures",
the author considers that the "professional" associations stiU keep a certain eco
nomic role in the period.
The study of the attestations of Dacia (B) comes next. The first step is. the
separatiot;l of the .know,n corporations and their distribution per civitate s . We
have mere signals from many places (B3.a-g; see also Tables I-ll); lapidarii present in several places, and utriclarii - with their hypothetical centre Colonia
Aurelia Apulensis (B3 .h-i) constitute a peculiar problem. The uncommon situa
tion from Alburnus M aior is separately studied and explained (B4) - this is a
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very composite ethnic structure, grafted on a dispersed mountainous inhabita
tion. More thorough examinations are allowed by the cities having more numer
ous attestations: Ulpia Traiana Sarmizegetusa (B5), Apulum 1 (B6) and Apulum
Il (B7). The difference among these settlements is very interesting: while in the
frrst one collegium fabrum clearly dominates, the settlements of Apulum show a
richer corporative structure, but with marked differences between them.
In the conclusions (C), the social role of the colleges in the Roman
Dacian cities and the fact that their occurence indicates stratified and relatively
open societies are pointed out. But the corporations reflect only partially and
incorrectly a professional or economical pattern, or certain social relations. The
special character of the local society, the structure of the population and of the
elite are of great importance. As a rule, only the upper stratum of these collegia
and the notables that patronize them are recorded in the inscriptions. Dacia inte
grates itself in the west-central-European area of the Roman world, area which is
influenced by "the model of the Cisalpine Gaul". Table XLIII tries to offer a
general survey on the colleges.

·

Chapter VI, the last one,is entitled "Beyond the Municipal Horizon". It
examines the relations among different civitates of the province. Firstly, the oc
casional occurences of some notables from the exterior of Dacia (A l ) and of
some Roman-Dacian aristocrats outside Dacia (A2) are examined. The relations
of municipal patronage are more important. After having defined their specific
character in the period (B 1 -2), the analysis of the known Dacian cases follows
(see Tables LV-LVI). Generally, this phenomenon remains peripheral, less spread;
only Sarmizegetusa (B3 .b) knows a greater series of patroni coloniae. The gradual
increase of the equestrian patrons to the detriment of the senators, as well as the
issue of some municipal patrons from the influential fellow citizens (fact that is
missing at Sarmizegetusa) can be noticed in Dacia, too. We consider that these
phenomena do not reflect any administrative measure, but a process of social
transformation, known in those times.
The single institution commom to the civitates of the province remains
concilium trium Daciarum (C). After a general survey of the provincial conci/ia
in the Roman world (C l ), the detailed study of the case of Dacia follows. The
author argues that such a provincial concilium might have appeared soon after
the conquest and that it might have become the concilium "of the three Dacias",
even without a unified commandment of these provinces; but the concilium might
have gained importance only to the beginning of the 3rd century, when the
municipalization of Roman type also reaches its climax. This concilium is the
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one to issue the provincial coinage in the mid 3rd century, and the lack of sources
after AD 257 does not mean its dissolution, but only the decrease of its impor
tance. It always functioned at Sarmizegetusa. As to the sacerdotes arae Augusti,
they are recruited from the peaks of the municipal aristocracy, preferably of
equestrian rank, but from any civitas. Dacia had no provincial temple of the
imperial cult, but only an ara. Ali the available data have been gathered in Table
LVII.

The conclusions of this research underline the good quality of the
Romanization of Dacia and the importance of the colonization in this process.
Yet, the considerable proportions of the civil colonization beside the military
one are clearly outlined. The role of the natives in the provincial elites remains
almost null (hardly perceptible, but only at Napoca). The municipal Roman
Dacian societies are of western Roman type, stratified and diversified, but not
excessively polarized (neither great landed properties, nor senators of Dacian
origin occur - there is only one exception). They seem relatively open and bal
anced, the promotions in the equestrian order are relatively numerous. Yet, the
Roman-Dacian elite lingers on modest ambitions and a local horizon; for in
stance, the Roman equites of Dacia do not follow a procuratorial career. The
aristocrats of importance on the scale of the Empire are missing in the Carpathian
province.
Certain specific features , at the level studied so far, could be distin
guished for each of the Roman-Dacian cities more richly documented with in
scriptions. We must emphasize the special role of Sarmizegetusa, both by its
importance in the province, and particularly by the quality of the civic body.
Another important conclusion is the fact that the Roman-Dacian cities
and their aristocracies witness their climax in the time of the Severan dynasty.
The general crisis of the mid 3rd century strikes them very strongly; after AD
2 3 5, the local notables disappear almost completely from the sources. But this
reflects only the worsening of their material situation, and not a transformation
of the social structure.
The research undertaken herein does not tind, for the moment, analo
gies in the specialized literature dedicated to Roman Dacia. It also remains some
how singular as compared to the bibliography of other Roman provinces which
was accessible to the author. For the time being, the acquired results are gener
ally confirmed by previous researches on the Roman-Dacian civilization.We
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hope that these findings maintain their utility for the future efforts of the special
ists. But this work obviously represents only a momentary stage of the research.
lts validity could be validated or invalidated only by deeper future investiga
tions, both of archeological type, and of the social and civilization history type,
eventually undertaken on the scale of the whole Danubian basin.
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LISTA HĂRŢILOR
Fig. 1 . Dacia romană în timpul lui Hadrianus
1 ) Frontiera Imperiului; 2) Frontiere între provincii;
3) Teritoriul coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa;
4) Teritoriile municipiilor lui Hadrian; 5) Oraş; 6) Localitate;
7) Castru de legiune; 8) Castru auxiliar.
Fig.2. Dacia roman în timpul lui Septimius Severus
1 ) Frontiera Imperiului; 2) Frontiere între provincii;
3) Frontiere presupuse ale teritoriilor municipale; 4) Frontiere
posibile ale altor civitates; 5) Teritorii de oraşe cu ius Italicum;
6) Centre sigure de civitates de statut inferior; 7) Centre
presupuse de civitates de statut inferior; 8) Oraş; 9) Comună
mai importantă; 1 O) Localitate; 1 1 ) Castru de legiune;
1 2) Castru auxiliar; 1 3) Burgi şi turnuri.
Fig.3 . Romula (după OR\ p. 1 78- 1 79, fig. 42).
1 ) Traseu presupus al incintei; 2) Traseu sigur al incintei;
3) Fortificaţia centrală cu zid de cărămidă; 4-5) Presupuse
castella de pământ; 6) Necropole.
Fig.4. Drobeta (după D. Benea, Acta MN 1 4, 1 977, p. 1 45, fig. 4).
1 ) Traseu presupus al incintei; 2) Necropole; 3) Linie ferată;
4) Castru.
Fig.5. Diema (după D. Benea, Banatica 3 , 1 975, p. 93).
1 ) Locuire antică; 2) Necropole; 3) Fortificaţia din secolul IV
(quadriburgium).

Fig.6. Tibiscum (după A. Ardeţ, PolEdil, p. 86, pl. I).
1 ) Incinta castrului mare; 2) Incinta castrului mic; 3) Incinta
presupusă a municipiului; 4) Drumuri antice; 5) Necropolă.
Fig. 7. Ulpia Traiana Sarmizegetusa ( după 1. Piso, Al. Diaconescu, ActaMN
22-23, 1 985-1 986, p. 1 62, fig. 1 ).
1 ) Incinta nouă a coloniei; 2) Incinta veche a coloniei;
3) Tramăstradală presupusă; 4) Incinta sigură a terenului
afectat cultului imperial provincial (?); 5) Incinta presupusă a
terenului afectat cultului imperial provincial (?); 6) Edificii de
locuit; 7) Temple; 8) Mausoleu; 9) Necropole;
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A-B. Complexul forului religios; C. Forul civil; D. Domus
procuratoris; E. Amfiteatrul; F. Templul Nemesidei;
G. Instalaţie termală; H. Schola gladiatorum (?); 1. ara A ugusti
şi sectorul cultului provincial; 1. Templul mare; K. Asklepieion.
Fig.8. Apulum (după Al Diaconescu, 1. Piso, PolEdil, p. 78, fig. 3).
1) Incinta colonieiAurelia; 2) Incinta municipiuluiAurelium;
3 ) Ziduri de incintă sigure; 4) Ziduri de incintă probabile;
5) Zid cu agger şi cu an ; 6) Tramă stradală presupusă;
7) Necropole; 8) Curs de apă, traseu sigur; 9) Curs de apă,
traseu reconstituit; 1 0) Curbe de nivel.
Fig.9. Potaissa (după M. Bărbulescu, Potaissa. Studia monografie, Turda,
1 994, p. 42, fig. 7).
1 ) Aria probabil a unui vicus premunicipal; 2) Aria probabilă a
comunităţii de cives Romani în perioada premunicipală;
3) Suprafaţa locuirii antice; 4) Zidul castrului de legiune;
5) Necropole; 7) Drumuri antice.
Fig. 1 0. Napoca (după 1. Mitrofan, ActaMN 1 , 1 964, p. 2 1 0, fig. 1 2).
1 ) Traseu ipotetic al incintei fortificate romane; 2) Necropole;
3) Incinta medievală veche (sec. XIV); 4) Incinta medievală
nouă (sec. XV); 5) Ziduri vizibile la suprafaţă; 6) Ziduri antice
dezvelite; 7) Biserici; 8) Clădiri moderne.
Fig. 1 1 . Porolissum (după Gudea 1 989, p. 357, fig. 7).
1) Incinta castrului mare; 2) Incinta castrului mic; 3) Incintă
probabilă; 4) Locuire dacică; 5) Necropol ; 6) Suprafaţa
presupusă a oraşului roman; ?)Amfiteatru; 8) Terme şi palestre
(?); 9) Clădiri civile şi temple; 1 O) Val de pâmânt; 1 1 ) Zid de
piatră; 1 2) Turn; 1 3) Burgus; 1 4) Drum roman.
Fig. 1 2. Sucidava (după OR4, p. 1 98-1 99, fig. 50).
1) Incintă dezvelită; 2) Incintă presupusă; 3) Zidul median,
după 244 p. Ch. ; 4) Drum roman; 5) Şanţ şi val de pământ;
6) Necropol ; 7) Fortificaţia romană târzie, sec. IV-VI p. Ch.
Fig. 1 3 . Micia (după IDR 11113 , p. 56, fig. 32).
1 . Incinta castrului; 2 ) Necropol ; 3) Cartier meşteşuguresc;
4) Aşezare civilă; 5) Terme; 6) Amfiteatru; 7) Templul lui I. O.
M. Erapolitanus; 8) Templul zeilor mauri; 9) Râpăl O)Şosea
modernă; 1 1 ) Calea ferată.
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Tabelul I

Oraşele din Dacia romani şi originea lor
Aşezare
prerornană

Nr .
crt .

Nume l e

Perioada an tela
interne- rioară inteierii
mei ere

Importanţ� economic�

Castru
( durată )

ColoForme de
Coloni zare
administraţie
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c. R .
grină

X

-

X ( ante 1 1 8 )

?

X
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X

X

-

X ( 1 0 2- 2 7 4 )

?

X

ti.s;;.wi rnil itar

X

2 0 0- 2 1 1

?

?

X (?)

X

1

�
�

1.

Romu l a

1 1 8 - 1 38

2.

Drobeta

1 18-138

3.

Dierna

4.

Tibiscurn

2 0 0- 2 1 1

-

-

X ( 1 0 2-2 7 4 )

X

1

5.

Sarmizegetusa

108- 1 1 0

-

-

-

X

-

6
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-

-

-

X

-
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I

""
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....
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..:

X

X

X
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X

X
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9
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-

-

X ( 1 7 0- 2 7 4 )

X

X

�' apoi
canSIQi:l.�

X

?

X

� (?)

X

?

X

� militar

-

X ( 10 6- 2 7 4 )

(Jl
....
-.]
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X

X

Arnpelurn

X

X

X

8.

-

X

X

!;;i:l.ll!ll:!!!e ( 7 )

118-138

X

X

X

V
orl
....
ori
o
CI
"'

V
orl
...
4)
1:1

ri

o

:0:

X

X

�

X

2 0 0 -2 1 1

"'

X

X ( 1 0 6- 2 7 4 )

Poro l i s s um

rl

o

X

-

Napoca

�

u

4)
.j.Jo
1:1
CI
,:::

X

-

11.

.j.Jo
1-<
4)

X

193-197
(?)

10 .

1-<
:::J
Ol
:::J
.,.
Gl
V
.,.
4)
�

X

Apu lum I I

-

ri

o

X

-

7.

o

o.
.,
1:1
CI
1-<
.,.,

X

X

X

X

1

X

1

X
X

X

X

1

(Jl
....

00

Oraşele din sudul Daciei

Tabelul I I

Nr .
crt .

o
1.

2.

Oraşul

1
Romu l a

Romul a

Nume
2

Poz�ţ�e
socialll

Conexiuni

3

4

R 8

Romula

sec . I I I

R 3

smede�:evo

118-138

italie

R 504

Drobeta

sec . I I

qenio
ordinis mun .

R 18

L. Quasidius
P�:aesens

dec . 1 qq. primus
mun .

cn.

IIvir1
mun •

Aemilius
nus

• • • • • •

8.

Drobeta

?

R0111U l a

dec .mun.
Viminacii

pontif .

c . Iulius
Naesius Sabinus

flam . mun.

Tekija

sec . I I

c . Iulius
Sabinus

bis I Ivir 1
patron. mun .

Tekija

sec . I I

dec .. ,

Băile
Herculane

sec . I I

L . Iulius
Bas sus

quaest . mu n .
dec . col . Apu l . 1
I Ivir col . Nap. 1
f l am . mun. Dier . 1
dec . mun . Apu l .
e t Porol .

Drobeta

L . Iul ius
Bas sinus

EQ . R

Apulum

200-211

10.

Drobeta

T. Aelius
Aelianus

I Ivir 1 flam. 1
patr . co l . 1 EQ . R

Drobeta

post 2 3 5

P . Aelius
Ariortus

I l l lvir mun .

S l atina Timiş

o ierna

f lam . co l . 1
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R 4

R 507

R 507
vix . ann.

9.

11.

8

7

incep. sec.
III

Drobeta

Drobeta

6

5

sursa

Romula

4.

7.

Observaţii

dec . 1 quaest . 1 aed .
col .
I Ivir col .

D�:obeta

Datare

Aelius Iulius
Iul ianus

( i.d. ? )

7 Capito

6.

Proven�enţa
inscripţiei

(1)

prae f .

Rcmula

Drobeta

Magistraţi

M . U 1pius
Herculanus

3.

5.

-

sec . I I I

xxxx

R 32

R 353

oriental
vix . ann . L ;
obârşie
i l l yrll ( ? )

R l7

R 36

Oraşele din sudul Daciei

Tabelul II

3

12 .

O ierna

13 .

O ierna

14.

T ib iscum

15 .

T ibi sc um

L . I u l ius
Bassinus

-

Magistraţi ( 2 )
5

4

f l am . mun . ,

EQ . R

dec . co l . Apul , I Iv i r
col . Nap . , f l am col .
Drob . , dec . mu n i c .
Apu l . e t Poro l .

Apulum

6

7

8

R 353

200-2 1 1

dec . , aed . ,
quaes t . mun .

Tek i j a

sec . I I I

qq.
portus ( ? )

R 506

Habibis

pont i f .

Tibiacum

sec . I I I

palmyrean

R 41a

I u l iu s
Valentinus

flam . mun.

Tib i scum

sec . I I I

Ulpius Antonius
Quintus
Aelius

Ul
....
\C)
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R 41
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Duumviri

Tabelul I I I

Nr .
crt .

Nume

o
1.

2.

Poziţie
sociali

1

2

Datare

Observaţ ii
6

5

Sursa
7

R 1 3 2 , 133
ante 160

Germisara

ante 160

augur col . Nap . ,
dec . mun . Apul .

Apulum

ante 180

R 340

pont i f . , qq . ,
I Ivir col . Apu l .

Apulum

post 180

R 3 0 8 , 309

UTS

180-200

UTS

post 200

UTS

post 200 ( ? )

R 174

Apulum

post 200

R 299

vet . , ex 7

UTS

post 200

c . I u l iu a
Valer iu a

vet . ,
ex bf . cos . , dec .

UTS

poet 2 2 2

R 129

UTS

post 222

R 128

UTS

poet 2 2 2

R 117

L . Livius
Kareellus

4.

c. I u l ius

5.

T . varenius
Probus

qq.

6.

K . Proci1ius
Nicetas

f l am . col .

7.

K . Proc i l ius
Theodorus

qq.

P . Aelius
Strenuus

augu r, EQ . R

10.

4

3

dec . , aedil . ,
praef . co l l . fabr .

P . Aelius
Fabianus

9.

Provenienţa
inscripţiei

UTS,
Ampelum

K . Opellius
Adiutor

3.

8.

Conexiuni

(1)

augur , pont i f . ,
dec .

Ketrobianus

P . Aelius
Theimes

11.

C.

Valerius
Surus

dec . , aed . , praef .
col l . fabr.

12.

c . Valerius ( ? )
Valentinus

dec . , aed . , qq. '
prae f . et patr .
coll . fabr .

sac . Laur . Lav.

augur col . Apul . ,
dec . co l . Drob . ,
pat r . col l . fabr.
cent . nautar .
Apul . , sac . arae
Aug .
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dalmatin

R 2 7 5a

(?)

(?)

3 7 9 , 39 6

italie

R 112

italie ( ? )

R 53, 256

R 55, 192,
palmyrean

255

Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Duumviri

Tabelul I I I

3

1

13 .

14.

15.

16.

c . Valerius
Valerianus

EQ . R

L . Antonius
Rufus

dec . ,

dec . col . Apu 1 .

4

UTS

5

(2)
7

·-o

R 123

post 222

UTS

?

R 1 3 0 , 198
199

C1odius
Secundinus

UTS

?

R 201

c . Iulius

UTS

aed.

c.

R

Valens
17.

c.

18 .

c.

UTS

Spedius
Clemens

UTS

19.

M.

20.

M.

Ulpius
Gemel linus

qq. , quaest . ,
EQ . R

oriental

?

dec . ,

UTS

R 178

R

202

R 113

UTS

Ulpius
Restutus

(?)

?

R

2 17

21.

Sex. Valerius
Fronto

dec . , aed . , f l am . ,
praef , col l . fabr.

UTS

R 190

22 .

L . Valerius
Rufus

vet . ex bf . cos . ,
dec . , quaest .

UTS

R 195

Valerius
Zeno

dec .

UTS

R 181

UTS

R

23 .
24 .

>�
:N
......

Mettius
cassianus

220

c.

f1am.

(?),

EQ . R

( Fragmente nesemn ificative :

R

138, 139, 141)

( Lectură IIvir improbab i l ! :

R

257 )
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Quinquennales şi praefecti quinquennales

Tabelul IV

Nr.
crt .

l'ozl:ţle---·-

-- ---

Nume

social�

Conexiuni

Provenienţa
inscripţ iei

Observaţ ii

Datare

Sursa

-

1.

Q . Ianuarius
Rufus

2.
J,

?
M . Cominius
Quintus

f l amen

ex Tavio

f l amen , aed . ,
dac . , EQ . R
pont i f . , patr .
col l . fabr . , bis
qq. EQ . R

4.

T . Varenius
Probus

IIvir

5.

M . Proc i l ius
Theodorua

IIvir

(?)

T . Varenius
Pudens

dec . ,
pat r .
pat r .
EQ . R

flam . ,
caus ar . ,
col lag ior . ,

1.

c.

Valerius ( ? )
Valentinus

dec . , aed . , I I vir,
praef . et pat r .
col l . f abr .

8.

M . Ulpius
Geme l l inus

I Ivir, quaest . ,
dac . , EQ . R

9.

P . Vibidius
Valentinus

aed .

·
6.

UTS

Germisara
sac .
Aug .

138-161

qq primus
pro imp .

R 120

1 6 1 - 1 69

praef . qq.
pro impp.

R 274

arae

dac .mun . Apul . ,
patr .mun. Porol . ,
pat r . col legior

praef . qq.
pro Antonino
imp .

R

5\. r&

121, 193

UTS

180-200 ( ? )

UTS

180-200 ( ? )

R

UTS

post 200

R 174

UTS

200-222

UTS

post

222

(?)

(?)

112,121

R 1 14

R 117

UTS

?

R 1 13

UTS

?

R 52
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Aediles

Tabelul V

Nr.
crt .

1.

Poziţ1e
social!

Nume

dec . , I l v i r , prae f .
col l . fabr .

M . Opel lius
Adiutor

2.

Conexiuni

UTS

dec . , f l am . , prae f .
q q . pro impp . , EQ . R

?

Provenienţa
inscripţiei

Germisara

Datare

108-160

Observaţ i i

dalmatin

sursa

R 132, 133

161-169

R 274

UTS

sfr. aec . I I

R 63

3.

( Aur . ? l
Herculanua

dac .

4.

c.

valeriu a
Surua

dac . ,
col l .

UTS

222-2 3 5

R 128

s.

c . Valerius ( ? )
Valentinua

dec . , I I v i r , qq. , praef
et pat r . coll . fabr.

UTS

post 222

R 1 17

6.

L . Antoniua
Rufua

dac . ,

UTS

sec. I I I ( ? )

R 130

UTS

post 2 2 2

IIvir, prae f .
fabr.

I Ivir

7.

L . coeliua
Aelianus

dac .

a.

Sex. Valsriua
Front o

dec . , I Ivir , flam . ,
prae f . co11 . fabr .

UTS

9.

P . Vibidiua
Valentinus

qq.

UTS

( R 137

-

fragment nesemn i f icat i v ;

R 66

-

statera pub l i c a )

VI
N
w
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R 151
vix . ann .
XXXVI . . •

R 190

R 52

,1:'./1
IN
·�

Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Quaestores

Tabelul VI

Nr.
crt .

ziţl�e

Po
social!

Nume

1.

c.

Cervonius
sabinus

pat r .
fabr.

2.

L . Apuleius
Marcus

dec .

3.

M . Pomponius
Severus

dec . ,
col l .

M . Ulpius
Geme l linus

dec . ,

L . Valerius
Rufus

4.

5.

138

patr . causar. ( ? )
dec. mun. Apul .

'

Datare

observaţii

Sursa

Apulum

161-180

italie

R 305

UTS

post

pat r .
fabr .

UTS

2 18-22 2

R 58

I lvir,
EQ. R

UTS

?

R 113

vet . ex bf . cos . ,
dec . , I lvir

UTS

?

R 195

qq . ,

(R

coll.

Provenl.enţa
inscripţiei

Conexiuni

-

fragment mic ,

nesemn i f icativ)
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180

R 65

Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Flamines

Tabelul VII
Nr .
crt.
1.

Q. Aurelius
Tertius

2.

Q . Ianuarius
Rufus

3.

Conexiuni

dec.
qq.

imp .

primus pro

ex Tavio

prae f . qq.
pro impp . , aed . ,
dec .. , EQ. R

?

Provenienţa
inscripţiei

Observaţii

Datare

80 . 000 sestert i i
ob honorem fla.monii

S u r sa

R 83, 222

UTS

142

UTS

138-161

R 120

Germisara

161-169

R 274

Domne�ti

ante 180

UT S

post 200

R 53 , 23 6

UTS

200-2 2 2

R 112,114

4.

P . Ael.ius
Marius

conductor pasc.
et salinar.

5.

M. Procilius
Niceta

I Ivir

sac . Laur . Lav .

6.

T. Varenius
Pudens

dec . , qq. , patr .
col1egior . , EQ . R

dec . rnun . Apul . ,
patr . mun .. Porol . ,
fla.m. coloniar . ,
pat r . collegior .

7.

T . Varenius
Sabinianus

dec . , E Q . R

dec. col . Apul . ,
flarn . Laurent .

6.

L . Flavius
Valens

UTS

?

9.

Spedius
Hermias

UTS

?

oriental ( ? )

R 143

( ? ) ' prae f . col ! .
fabr .

UTS

?

vix . ann .
XXXVI . . . •

R 190

I I v i r ( ? ) ' EQ . R

UTS

?

10 .

11.

(Jt
N
(Jt

Po:uţie
socială

Nume

c.

Sex. Valerius
Fronto

?

dec .. , aed . , I Ivir

Apulurn

(R 140 : fragment mic, nesemnif icativ )
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200-222

f l a.m . col .

R 461

R 365

(?)

R 142

R 122

Ul
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Pontifices et augures

Tabelul V I I I

Nr .
crt .

1.

Poziţie
socială

Nume

Conexiuni

l?roven1.enţa
inscripţiei

pontif . ,

M. Corninius
Quintus

patr .

bie qq. ,
col l . fabr . ,

augur ,
causar . ,

EQ . R

sacerdos arae Aug .

UTS

180-200

2.

c . Iulius
Diocletianus

dac . ,
patr .

dec .

col .

Apu l .

Apu lum

post

3.

P. Aelius

augur , ponti f . ,
qq. , dec .

dec .
col .
rnun .

et augur
Nap . , dec .
Apu l .

Apulum

160-180

P . Aelius
Strenuus

augur ,

augur col . Apu l . ,
dec . col . Drob . ,
pat r . collegior .
fabr . centenar .
nautar . , sac .
arae Aug .

Apu lum

200-222

·.4 .

s.

Observaţ ii

Datare

EQ . R

Fabianus

EQ . R

IIvir ,

PQn!df . , dec .

M. Iulius
rustus

(R

69-7 0 :

(R

139 :

frg.

frg.

mic i ,

mic ,

cu AVG ;

R 54,UB,
121,193

(?)

R

180

cond . pasc .
salinar. et
commercior.

mai curlind augures declit augustales ) .

nesemnif icativ ) .
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361

R 340

UTS

spătare de amf iteatru ;

Sursa

R

299

R

57

Tabelul

Nr .
crt .

Nume

o

1.

2.

3.

IX

Apulum I ( Municipium Aure l i um ; după 1 8 0 p . Ch . Colonia Aure l ia ) - Magistraţi ( 1 )

Magistraturi
2

1

ţb.

Func
preoţeşti
3

Provenienţa
Conexiuni

Fl aviu s
Ital icus

I I I Iv ir primus

L.

Bellius
Saturninua

I I IIvir

c.

Sironiua
. . . . .

I I I Iv ir

U1pius

dac . , aed . ,
I I IIv ir

aacerd.
provine .

qu ae s t . , patr .
causar . , qq . ,
I I IIvir ( ? ) , dec .

dac. col .

T.

..

.

.

4.

c.

s.

M.

6.

P . Ae1iua
Antipater

IIvir

7.

Ael ius
Genialis

dec . ,

Bonus
Munat ius

P.

a.

P . Ael iu a
I u l ianua

9.

P . Aelius
Antipater

inscripţiei

Datare

5

4

Observaţii
1

6

sursa
8

Apulum

post 161

R 338, 359
360

Benic

161-180

R 424

Germi s ara

ante 180

R 275b

Apu1um

ante 180

R 307

Apu1um

cea .

180

R 288

Apulum

post

180

pontifex

Apulum

incep.
sec . I I I

f1amen

Apu lum

sec.

f1amen

Apul.

I I vir,

(?)

R 357
EQ . R , pat r .
col l . centonar .

R 298 , 3 10
332

III

EQ . R

R 296,332

Apu lum,
UTS

inc ep .
sec . I I I

EQ . R

R 183, 295,
332

Apu lum

sec.

incep.
I Ivir
I Ivir

f l arnen

s ac . arae
Aug .

( j un . )
10.

P . Aeliua
Str enuu a

sac. arae
augur

Aug . , dec .
col . Drob . ,
augur et
IIvir Sarm.

incep.
III

EQ . R ;
pat r . col l .
fabr . cent .
nautar . ;
cond . paac . ,

R 299

aal inar . et
11 .

�

P. Ae1ius
S i l vanua

I Ivir

sacerdoa
col .

Apu lum

.-";1
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i ncep .

sec .

III

commercior ..
EQ . R

R 297

Ul
N
00

ApulWD I (Municipium Aurelium; după 1 8 0 p . Ch . Colonia Aure lia ) - Magistraţi ( 2 )

Tabelul IX

o

12 .

13.

2

1

P. Aelius
Aelianus

3

5

4

(?)
pontifex
f lamen
coloniar .

T . Varenius
Pudens

dec . f lam.
qq . Sarm . ;
dec . mun . Apu l . ;
patr .mun. Porol .

6

7

Apulum

incep .
sec . I I I

UTS

200-222

Apulwn

post

Teliucu
Inferior

212-217

EQ . R

R 345,

EQ . R, pat r .
col leg .

R 1 1 2 , 114

14.

T i . Claudius
Rufus

15.

c.

Gaurius
Gaurianus

16.

P . Aelius
Ursio

aed .

Apu lum

235

R 339

17 .

P . Ae1ius
Antonianus

aed.

Apu lum

235

R 339

T . Aelius
Lupus

IIvir

Aelius ( ? )
Victorinus

dee . , quaest .

18.

19.

20.

c.

21.

c.

22.

23.

24.

Iulius
Metrobianus

dec .

flamen

flamen mun . Apu l .

saeerdos
col .

qq . ,

Apulum

pontifex

pontifex

I Ivir

IIvir Sarm.

sec . I I I

R 324 , 32 5

19 7

(?)

cond . ferrar .

EQ.R

R 245

R 300

Tibiscwn

sec. I I I

R 43

Apu lum

sec . I I I

R 3 0 8 , 309

Iulius
Valene

Uvir

Apu lwn

sec . I I I

R 342

M . Lucilius
Philoctemon

IIvir

Apu lum

sec . I I I

R 349

Apu lum

sec . I I I

Apulwn

sec . I I I

c . Nummius
Certus

C . Nu.mrnius
verus

augur

I Ivir

352
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EQ . R , patr .
col l . fabr .
e t dendroph . ;
mama illyrli.

R

301

R 346

Apulum I ( Municipium Aurelium; după 1 8 0 p . Ch . Colonia Aurelia )

Tabelul IX
1

.4

-

Magistraţi ( 3 )
7.

5

---a-

-

25.

c . Pomponius

Fuscus

IIvir

Apuhm

sec . III

26.

Aelius
Caesianus

qq .

Apulum

sec . I I I

col . Aur. ( ? )

R 291

27.

Aelius
Valerius

qq .

Apulum

sec . II I

col . Aur . ( ? )

R 291

28.

Iulius
Seneca

qq .

Apulum

sec . II I

col . Aur. ( ? )

R 291

29.

Iulius
Victori.nus

qq .

Apulum

sec . II I

col . Aur . ( ? )

R 291

30.

Ulpius
Valentinus

qq .

Apulum

sec . I I I

col . Aur . ( ? )

R 291

qq .

Apulum

sec. I I I

col . Aur . ( ? )

R 291

31.

. . . . .an

Orestus

(R 3 7 1 : lectura Ilvir col . e nesiguri - poate fi şi altceva )
(R

267:

lectura dec. col . Apul. flamen e nesiguri - mai degrab! auguatalis ) .

Ul
N
I.C
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.R 3 1 1 , 312

Ul
w
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Tabelul
Nr .
crt .
1.

Apulum I I (Munic ipium Septimium )

X

Nume
Iulius
Valentinus
c.

2.

T i . Claudiu&
Rufus

3.

M. UlpiuB
Valena

4.

T i . Claudius
Auguatianus

5.

M. Aurel ius
Maximus

Magistraturi

Func ţii
preoţeşti

Conexiuni

I I IIvir primus
flamen

dec . et flam.
col . Apul .

IIIIvir

Magistraţi

Provenienţa
inscripţiei

Datare

Observaţii

Sursa

Apulum

197

(?)

patr . coll .
fabr.

R

Apulum

poBt

19 7

R

Apulum

incep.
sec . I I I

R

sac. arae Aug. Apulum

augur
quaestor

-

flamen

dec . col . (Apu l . )

222-235

Germ.isara,
Apulum,
sec. I I I
Lopadea Nou!

cu nr .

6.

Aurelius ( ? )
Marcianus

aedil .

Apulum

sec . III

7.

Claudius
ValentianuB

IIIIvir , dec.

Viminacium

sec. I I I

EQ . R

8.

Ulpius
Artemidorus

quaestor

Apulum

sec. III

cu nr .

Ulpius
Salvinus

quaestor

Apulum

sec .

9.
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III

R

EQ. R
8

5

328

324,325

314
91, 373

R ZT2.

425

R

362

R

505

R

369

R

341

3'9,

Apulum - Patroni causarwa

Tabelul XI
Nr .
crt.

Conexiuni

Provenienţa
inscripţiei

Sursa

Nume

Domiciliu

Cervonius
Sabinus

Apulum

dec .

quaest . col . Sarm . ,
pat r . col l . fabr.
col . et mun .

Apulum

161-180

R 305

Apulum

quaest . , qq. ,
IIIIvir ( ? ) ,
flam. , dec . mun.

dec . col. Apu l .

Apulum

cea. 180

R 288

dec . , f1am. ,
qq.

dac . mun·. Apul . ,
patr . mun. Porol . ,
patr·. collaqior .

UTS

200-222

EQ. R

R

dec . , auqur

dec . col . Apu l .

Apulum

post 180 ( ? )

EQ. R

R 361

1.

c.

2.

M. Munatius

3.

T. varenius
Pudens

UTS

4.

c.

Iulius
Diocletianus

UTS

Funcţii

tii
w
......
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Datare

Observaţii

114

!Jl
�
N

Potaissa - Magistraţi

Tabelul X I I
Nr .
crt.

Poziţie
social Il

Nume

l.

M . Aelius
Antoninus

IIvir

2.

Aureliua
Viator

3.

c.

Iuliua
Priscus

4.

(?)

Conexiuni

mun.

dec .

col . Nap.

Provenienţa
inscripţie!

Datare

observaţii

Sursa

Potaiasa

post

197

R 43.3

scriba mun .

Potaissa

post

197

R 439

I Ivir mun .

Potaissa

post

197

R 437

M . Ulpiua
Magnus

I I I Ivir mun.

Potaissa

post

197

R 431

s.

Valeriua
cel sus

flamen mun .

Potaissa

post

197

R

6.

P . Aelius
Maximianus

augur col .

Ag.trbiciu

sec.

III

R 473

7.

?

IIvir col .

Potaissa

sec.

III

R

8.

?

IIvir col .

Potaissa

sec .

III

R 443

(?)

430

434

9.

M . Aurelius
Casa ianus

aedil .

Potaissa

sec.

III

R 444

10 .

M. Aurelius
Veteranus

aed i l .

Potaissa

sec.

III

R

Manlius

quaest.

Potaissa

sec .

III

R 429

11.

(?)

(?)
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444

Napoca - Magistraţi

Tabelul XIII

Nr.
crt .

NUllle

Poziţia
sociali

Conexiuni

e�ie

Prov
nţa
inscripţiei

Datare

Observaţii

Sursa

1.

( C . ) Iulius
Ingenuu a

IIvir qq. mun .

Napoca

118-161

(?)

R

459

2.

NU1118riua
Dac ianus

I Ivir qq. mun .

Napoca

118-161

(?)

R

459

3.

P . Aelius
Probua

flamen mun.

Napoca

118-161

(?)

R

466

4.

P . Aeliua
Dac ianus

dec . , aed. col .

Napoca

post 161

R

464

5.

P . Aeliua

l!'abianua

augur, dec . col.

ApulWII

ante 180

R

340

6.

T . l"laviua
Ianuariua

I Ivir col.

Napoca

184-192

R

450

7.

L.

Apulwn

200-211

EQ . R

R

353

incep.
sec. I I I

BQ . R

R

463

c.

augur, pont . , IIvir,
dec . sarn; dac .
mun. Apul

dec. col . Apu l . , flam.
col . Drob . , flam . mun .
Dier . , dec . mun . Apul .
et Porol .

autohton

(?)

Iuliua
Saaainua

I Ivir col.

P . Aelius
Maximua

IIvir qq.
flam. col.

dec . col. ? , aac.
arae Aug .

Napoca

Valeriu&
Valentinua

aad. col.

bf. COB . , agena
sub signis

Clşaiu

239

R

480

Laalius
Terentianus

dec . , aed. col . ,
prae f .

Napoca

2 4 1-244

R

454

11.

Antonius
Valantinus

I Ivir col .

End!e

sec .

R 512

12 .

c.

Iuliu•
Con etans

pontifex

Napoca

8.

9.

10 .

M.

L.

Ul
(.-.1
(.-.1
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III

?

R 458

tii
(H

""

Porol issum - Magistraţi

Tabelul XIV

Nr .
crt.

zrţie--

Nume

1.

Po
socială

�

Conexiuni

Provenienţ a
inscr tpţ iei

Datare

pontifex

Clişeiu

post 2 1 1

Porolissum

ante 2 3 5

Porolissum

ante 2 3 5

2.

P . Aelius
Malachus

qq . ,

3.

H. Cocceius
Alexander

augur,
ex >

vet .

4.

Aelius
Vital ianus

augur,

pont ifex,

s.

Cocceius
Umbrianus

qq .

f lamen

dec . , augur,
pont i f ax

Porollssum

Nedinum
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Observaţii

Sursa

R 479
palmyrean

R 489
R 493

fiicil cu
nume trac

R 491
R 502

Instituţii din aşezări de statut inferior

Tabelul XV

Nr .
crt.

Localitatea

o

1

Statut
juridic

2--

Instituţia

Persoana

�-

-

-----

(1)

Conexiuni

Datarea

5

-6

4

Observaţi i

7

240-270

Sursa

8
R 1

Sucidava

territorium

2.

Aquae

pagus UTS

c . I u l iu &
Mare ianus

3.

Mic ia

pagus

c. Antonius
Crispinus

mag ieter

4.

.

.

Aurelius
Alpinus

mag ieter

sec ..

5.

.

.

L. At i l ius
Faustinus

mag ieter

6.

.

.

T . Aureliue
Primanus

m.agister

7.

"

.

Aurelius
Valens

mag ieter

8.

"

"

T. Aure lius
Verue

mag ieter

?

9.

"

.

Claudius
N icomaedes

magister

sec .

10.

"

"

Corne lius
Fortunatus

magister

R 262

ll.

..

.

H . Ulpius
Romanu s

magister

R 259

12 .

..

..

H . Ulpiue
Quintus

mag ieter

R 253

13.

"

.

H . Aurelius
Tertius ( ? )

quaestor

1.

curiales
prae f .

pagi

(?)

dec . col .
Sarmiz.
dec. alae
I I Pann. ( ? )

(?)

(?)

Ul
�
Ul
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R 246
IDR III/3,
54

R 264

vet .

(?)

R 265

?

vet .

(?)

R 259

?

Genio pag i

incep.
sec . III

sec .

III

III

(?)

R 252

(?)

vet .

III

(?)

R 258

(?)

R 262
R 265

R 255

U'l
w
0\

Instituţii din aşezări de statut inferior

Tabelul XV

o

--

14.

15.

16.

1-

Apu1um

Apu1um

.

2

_3__

_

5

canabae

canabae

"

conacribti et
c. R. consist.
L. Silius
Maxilllu e

magistrane
primu s

T. Flavius
Longinus

dacurio

decurio

17.

.

"

Claudiua
Atteius C&ler

18.

"

.

T . Fabiua
Ibl iomarua

19.

Ampelum

pagus
UTS ( ? )

20.

.

.

21.

22.

Potaisaa

.

vicua
( c ivea R . )
"

(2)

?

magiater

?

ordo

vet. leg. I
Adiutricia
vat . ex dec .
alae I I Pann . ,
dec . co l . Dac . ,
dec . mun . Nap.

domo Aug.

(?)

Trev.

R 306

poet 106

R 317

ante 161

R 331

sec.

vet.

decurio

ex pecunia
publica

?

R 329

III

?

201
?

oblrşie
ealtiel

R 446

R 378
R 3 7 6 , 378

Satrianue

magi ater

ante 170

R 440 , 44 1

Decura.ua

magister

ante 170

R 440 , 44 1
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Instituţiile in oraşele daco-ro.ane ( ln parantez e : informaţie nesigur! )

Tabelul XVI

Nr .
crt

Numele şi
statutul

Per;-

Instituţiile ·

Qq.

llvir

1.

Kunic . Romula

120-205

X

2.

Colon . Romul a

205-270

X

3.

Kunic . D robeta

1 2 0-205

4.

COl . Drobeta

205-270

5.

Dierna

sec . I I I

6.

Tibiacum

sec. I I I

7
•

Ulpia Traiana
Sarmizegetuaa

108-270

X

·

Kun. Aur .
Apulum

161-180

X

:�l:�·

180_270

X

Hun . Sept .
Apu1um

197-250

11.

1\mpelum

sec . II I

12

Hunic .
Potaisaa

197-205

X

Colon.
Potai saa

205-270

X

14.

Kuni c . Napoca

120-170

15.

Colon . Napoca

16.

Porol iaaum

8

9.
10
•

1

3

•

·

170-270
_

.!_I_

sec . I

X

II_II
v1r

Priaedf .
•

Prae
if .
pro 11p.

AedH.

X

(X)

X

Quoest.

X

ordo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Dece .

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Augur

X

Fl8R1'1

i
X

1

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• e

X

X
X

Allte

X

X
X

X

Pont; f.

X

X

X
X

X
X

X
X

(X)

X
X

X

X

X

X

��--

Ul
(H
-..l
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Ul
w
oc

Tabelul XVII
Nr .
crt .

Procenta j u l atestării instituţi ilor municipale in câteva oraşe daco-romane ( \ )

Nume l e

Statutu l j u ridic

Magistraţ i
supremi ( i . d . )

Aediles

Quaestores

Fla:nires

1.

Sarmizegetusa

colon ia

13, 2

3,6

2

9, 1

2.

Aurel ium Apulum

muni c ipiu

15

2,5

2,5

6 , 6

3.

Aure l i a Apulum

colon ia

12

1,3

0,6

8

4.

Septimium Apu l um

municipiu

2,5

0, 8

2,5

3,3

5.

Pota i s s a

mun icipiu ,
apoi co lonia

4,5

1,8

0,9

1,5

6.

Napoca

colon ia

3,3

1,6

-

2,2
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Decurio et aagistratus

Tabelui XVIll

Nr.

Numele

Localitatea

crt.

Felul
inscriP!iei

Pozitia
sociali

Conexilllli

3

4

5

o

1

1.

Aelius Iulius
Iulianus

Romula

2.

L. Iulius
Bassus

Drobeta

3.

Aelius (?)
Victorinus

Coi. Apul.

votivă

4.

M. Iulius
Iustus

UTS

pe

UTS

onorifică,

5.

Q. Aurelius

2

7.

M. Uipius
Gemellinus
T. Varenius

"cu trudă"

funerarA

dec., quac:st.

edificiu

UTS

onorifică

onorifică

Pudens

Data

Sursa

7

8

6

dec, quaest,
aedil.

incep.
III

R8

ucis

sec. II

R 32

indică rangul ?

post 180

R 43

dec., pontifex

ob hon. pontif.

?

R 57

dec., llamen

ob hon.

sec.

dec,
quac:storicius

funerarli

UTS

Observatii

(40 ani)

funerarA

(40 ani)

Tertius
6.

(1)

llarn.;

142

R 83, 222

heredes liberti
EQ.R, praef. coh, qq.,
llvir, quaest., dec.

R 113

ordo ob merita

ipsius

200-222

R 114

dec, aedilic, Ilvir, qq.,
praef. coU. fabr. et patron.

post 222

R 117

dec., aedilic., Ilviral.,
praef. coU. fabr

post 222

R l28

EQ.R, a militiis,
dec., llam., qq.

dec. mun. Apul.,

patr. mun. Porol.,
patr. collegior.
et causar.

8.

C. Valerius (?)
Valentinus

UTS

onorifică

9.

C. Valerius
Surus

UTS

onorifică

Ul
�
\C)
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Decurio et aagistratus

Tabclu! XVDI
o

1

2

3

(2)
s

4

6

7

8

10.

L. Antonius
Rufus

UTS

onorifică

dec, aedil., Uviral

11.

M. Opellius
Adiutor

UTS

onorifici

dec., aedil, Uvir,
praef. coll. fabr.

12.

C. Valerius

UTS

votivl

dec., Uvir

?

R 181

UTS

funerarA
(36-39 ani)

dec, acd, Uvir (?), f1am.,
praef. coU. fabr.

?

R 190

Valerius
Rufus

UTS

funerarA
(65 ani)

dce, qnaest., Uvir

?

R 195

15.

?

UTS

votivl

EQ.R, a militiis, flam., praef.
qq. pro impp, acdilic., dec.

161-169

R 274

16.

M Munatius
.... ? ....

Mun. Aur.
Apul.

pe edificiu

dec, quaest., patr. causar,
qq, Illlvir (?), f1am., dec. mun.

cea.

180

R 288

17.

P. Aelius
Genialis

CoL ApuL

onorificA

dec, pontif.,
patr. coll. centonar.

i.llcep. sec.
lli (?)

R 298

18.

P. Aelius
Fabianus

UTS

votivl

dec, augur, pont, Ilvir

dec. et augur coL Nap,
dec. mun. Apul.

161-180

R 340

19.

C. Iulius
Diocletianus

UTS

votivl

EQ.R, dec., augur

dec. col Apul,
patr. causarum

post 180

R 361

20.

T. Varenius
Sabinianus

UTS

funerarA

EQ.R, a militiis,
llam., dec.

dec. col. Apul.,
llam. Laur.

i.llcep. sec.

R 454

?

dec. nesigur

anle 160

R 130

R 132, 133

Zeno

13.

14.

Sex. Valerius
Frooto
L.

11CI. ex.

dec. coL Apul.
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bf. cos.

m

Decurio et magistratua

Tabelu! XVDI

o

1

2

3

4

21.

L. Laelius
Terentianus

Napoca

votivl

dec., aed., praef. (i.d. 7)

22.

P. Aelius
Dacianus

Napoca

funerarA

dec., aed. col.

23.

Cocceius
Umbrianus

Porolissum

funerar!

dec., augur, ponti!cx

24.

L. Quesidius
Praesens

Drobeta

funerar!.
(63 aDi)

dec., qq. primus

25.

Claudius
Valcntinianus

Mun. Sept.
Apul.

funerarA

EQ.R, dec., IIUvir

26.

Ulpius Antonius
Quintus

Dierna

votivl

dcc., aedilic., quaest�
qq. portus (?)

( 3)
5

7

6

filius vixit

8

241-244

R 454

sec. IIT

R 464

an. xxvm

R 502
dec. mun. Vuninacii

tit

".
1-"
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ob honor.

qq.

118-138

R S04

sec. IU

R 505

sec. III

R 506

Ul
.a:..
N

Hot abili

Tabelul XIX

Nume

Nr.

crt.
1.

Aei. Germanus
?

2.

Pozitie

sociali

din

Romul a

Tip de

Observatii

Datare

Sursa

mouument

dec.

funerar

sir. sec. Il

dec.

votiv

sec.

frate veteran

R7

R6

II
sec. III

R8

3.

Aei. lulius lulianus

dec. quaest. aed.

funerar

incep.

4.

...

Capita

llvir

votiv

sec. III

?

dec.

votiv

sec. III

dardan 7

RS

sec. III

dardan ?

R5

5.

6.

Aei. . . . . ?

dec.

votiv

7.

M. Ulpius Herculanus

praef. (?)

votiv
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R3

R4

Notabili

Tabelul XX

Nr.

Nume

crt.

o
1.

Pozitie

socială
2

1
L. Quesidius

dec., qq prim.

Cn. Aemilius

Conexiuni

Drobeta

Tip de
monument

3
dec. mun.

(1)
Datare

Ilvir, pontif.

M. Arrius

5.

118-138

italie 7

R 504

votiv

sec. II

genio ordinis

R 18

funerar

dec.

C. Iulius

bis Ilvir,

Sabinus

patron

C. Iulius

flamen

L. Iulius

L. lulius

unchiul lui

onorific

nr. S

dec.

nepotul lui

vix. ann. XVI;

R 23

sec. II

constr. publică

R 507

soroc heres

lui. Valerius

onorific

sec. Il

funerar

sec. II

vix. ann. xxxx

votiv

incep. sec. III

trib. leg. IIII

onorific

încep. sec. III

sac. arae Aug.

frater
flamen, EQ.R

sec. II

(pecunia sua)

nr. 4

Bassus
7.

7

mun.

Naesius Sabinus
6.

6

funerar

Saturninus
4.

Sursa

5

. . . . nus
3.

Observatii

4

Viminacii

Praesens
2.

din

dec. col. Apul.,

constr. publică

R 507

(ob honorem)

FI.

R 32

R 353

llvir col Nap�

Bassinus

llam. mun.

Dier.

dec. mun. Apul.
et Porol.

8.

P. Aelius
Strenuus

dec., EQ.R

augur et IIvir Sarm.,
augur col. Apul.,
patr. coli., conduc!.
pasc. satin et commerc.

tJI

""

w
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R 299

�

�

Tabelul XX

o

Notabili

2

1

3

din

Drobeta

(2)

4

5

6

7

T. Aelius
Aelianus

llvir flam.
patr., EQ.R

onorific

pos1 235

oriental;
praef. coh.

R 17

10.

Aurelius
Longinianus

dec.

funerar

sec. III

origine traci (?)

R 503

11.

P. Claudius
Iulius

dec. (?)

votiv

sec. III

(?)

R 30

12.

Clodius
Septimius

dec.

funerar

sec. Ill

vix. ano. LXV

R 28

?

dec.

votiv

9.

13.
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R 22

lfotabili

Tabelul XXI

Nr.
crt.

Orqul

Nume

Pozitie
socială

1.

Ampelum

P. Aelius
Rustic(us?)

dec.

2.

Oierna

P. Aclius
Ariortus

llllvir

3.

Diema

L. Iulius

llam., EQ.R

Bassinus

din

alte

Conexiuni

oraşe
Tip de
monument
votiv

funerar

dec. col. Apul., IIvir
col. Nap., flam. col
Drob., dec. mun.
Apul. et Porol

votiv

Datare

Observatii

sec. m

Sursa

R 364

sec. ni

il1yr (?)
vix. ann. L

R 36

incep.

trib. leg.

R 353

sec. 111

ob honorem
qq.

R 506

sec.

IU

JIU Fl.

4.

Oierna

Ulp. Antonios
Quintus

dec., aed.,
quacst., qq.
portus (?}

votiv

5.

Tibiscum

Aelius Habibis

pontif.

funerar

sec. III

palmyrean

R 41 a

6.

Tibiscum

Aurelius Faustus

dec. (?)

funerar

sec. In

vet. vix.
an. XI.VI

R 46

7.

Tibiscum

Iulius Valentinus

flamen

votiv

sec. III

R 41

8.

Tibiscum

votiv

sec. III

R 166

?

dec. (?}

dec.(?) Porolis.,
sacerd. provine.

(Jt

".
(Jt
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Notabili

Tabelul XXII
Nr.

Nume

crt.

Pozi!ie
socială

Conexiuni

din

Ulpia

Sarmizegetusa

Trai ana

Locul

Tip de
monument

Date
personale

Familia,
originea

Observalii

Datare

Sursa

(altul decât UTS}
4

5

6

7

8

9

10

U?-120

R 131

incep.

R 241a

incep.

R 194

o

1

2

1.

? Firmus

dec.

?

vet. leg. IIII FF

2.

Q. Canius
Restutus

dec.

?

ve!. leg. XIII G.

3.

Q. Manlius
Verus

dec.

C. Sentius
F1accus

dec.

5.

Q. Aurelius
Tertius

dec. llam.

onorific;
funerar

6.

Q. lanuarius
Rufus

llam� qq.

onorific

4.

3

(1)

funerar
Apulum

funerar

sotiaceltă

vix. ann. LXXV

vei. leg. XV Apol,
signifer
vet. leg. XIIII G.

sec. II

domo
Antiquaria

vix. an. LXXV
ob honor. llam.
ad annon. dedit

see. rr

incep.
142
138-161

exTavio

R 364a

sec. II

R 83,
222
R 120

prim. proimp.

7.

Iulius
Carus

dec. ?

Băile
Herculane

votiv

legati Romam

153

R 29

8.

Marius
Valens

dec.?

Băile
Herculane

votiv

legati Romam

153

R 29

9.

Pomponius
Haemus

dec. ?

Băile
Herculane

votiv

legati Romam

153

R 29

10.

Ulpius
Secundinus

dec.?

Băile
Herculane

votiv

legati Romam

153

R 29

11.

Valerius
Valens

dec. ?

Băile
Herculane

votiv

legati Romam

153

R 29

12.

P. Aelius
Maximianus

dec.

Gennisara

votiv,
onorific

nue identic
cuR 473
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ante 161

R 273,
426

Rotabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII
o

1

2'

3

4

5

Apulum

funerar

Apulum

votiv

dec.

Apulum

votiv

nvir, aed.,
dec.

Ampclum

onorific,
funerar, votiv

13.

Q. Antonius
Viator

dcc.

14.

T. Fiavius
Longinus

dec.

15.

T. Iulius
Gaianus

16.

M. Opellius
Adiutor

dec.mun. Nap.,
dec. kanab. leg.
XIII Gem.

6

(2)
7

8

vet.exdcc.
alae Il Pann.

praef. coU.
fabr.

dalmatia

9

10

ante l61

R 278

ante 161

R 331

ante l61

R 323

ante 161

R 132,

133, 3?),

396
17.

?

llam., praef. qq.

Germisara

votiv

dec. tribunic.,
trib. leg. Xll
Fulm., praef.
coh. III Cyreo.

161-169

R 274

conduct. pasc.
_
et salinar.

ante l80

R 481

pro imp., aed.,
dec., EQ.R

18.

P. Aelius
Marius

!lam.

Domn�ti
(salinll)

votiv

19.

C. Aelius
Primus

dec.

Apulum,
DaiaRom.

votive

ante 180

R 319,
419

20.

P. Aelius
Provincialis

dec.

Ampclum

funerar

ante 180

R 394

21.

L.Antonius
Domitius Priscus

dec. ?

ante 180

R 60

22

M. Antonius
Sabinus

dec.

Apulum

votiv

ante 180

R 351

23.

M. Antonius
Saturnious

dec.

Ampclwn

votiv

anle 180

R 380-

onorific

IHDD pccunia
sua fecit

-:R;,lP,

390
fJl
�
-.l
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o

1

(3)

Hotabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII
2

3
dec.col.
Aequum

4

5

6

7

8

9

10

Ampelum

funerar

dalmatin

vix. ann. XXX

anle 180

R 396

dec.

Şpring

votiv

celt (?}

Obilae et
Herculi

ante180

R 421

L llvius
Marcellus

IIvir

Germisara

votiv

ante180

R 275a

1:1.

L Rustius
F"mitus

dec

Apulum ?

funerar

ante180

R 418

28.

M. Valerius
Martinus

dec.

Ampelum

votiv

ante l80

R 393

29.

? Paulus

dec.

Mehadia

funerar

ante180

R 33

30.

?

dec.

Germisara

votiv

ante 180

R 275

161-180

R 340

per balneas
publice oleum
posuit

161-180

R305

24.

P. Celsenius
Constans

dec.

25.

M. D.P. (?)

26.

vix. ann. L

31.

p. Aelius
Fabianus

augur pont.
llvirdec.

augur dec.
col. Nap.,
dec.mun. Apul.

Apulum

votiv

32.

C. Cervonius
Sabinus

quaest.,
patr. causar.

dec. mun. Apul.

Apulum

onorific

33.

LApuleius
Marcus

dec.quaest.

votiv

porticus pecunia
sua ob scribatum
restituit

sfr.sec. II

R 65

34.

(Aurelius ?}
Herculanus

dec.aedil.

pe edificiu

aedem ampliavit

sfr. sec. Il

R 63

35.

M. Procilius
Niceta

Ilvirflamen

pe edificiu

aedemAug.
fac. instituit

sfr. sec. Il

R 53,

sac. Laur. Lav.

patr.coll.
fabr. col.
et munic.
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Rotabili din Ulpia Traiaua Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o

1

2

3

4

5

M. Procilius
Regulus

M. Procilius
lulianus

dec� EO.R

pe edificiu

M. Procilius

llvir ? qq.
dec.

votiv

39.

M. Aurelius
Secundus

dec., EQ.R

40.

M. Aurelius
Secundinus

(dec. ?)

41.

C. lulius
Metrobianus

llvir

42.

M. Comiuius
Celerinus

ponlif., EQ.R

43.

M. COminius
Ouintus

pontif., qq., praef.
qq.proimp.,
EQ.R

36.

37.

38.

44.

45.

Tbeodorus

T. Varenius
Probus

P. Aelius
Strenuus

Tibiscum

votiv

(dec. ?) col Nap.

Tibiscum

votiv

pool. qq.llvir
coi.Apul.

Apulum

votive

funerar

Apulum

onorific

8
aedem perfecil

trib. leg.

Ul
�
�
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10

post 200

R 53,

post 200

R l25

post200 (?)

R 174

tatii lui
nr.40

sfr. sec.
II (?)

R 40

fiul lui
nr.41

sfr.sec.
II (?)

R 40

postl80

R 308,

tatăl lui nr. 43; ante 180 (?)
rel. cunr.44

R 193

fiullui
nr. 42;
rei. cunr.44

18().200

ob merita
ipsius

rei. cu nr . 42-43;
tatăl lui
nr. 49, SO
patr. collegior.
fabr. centonar.
nautar ., conduc.
pasc. salinar. et
commercior.

9

126

fiullui
nr. 35(?)

onorifiC,
funerar

sac. arae Aug.,
augur col. Apul.,
dec. col. Drob.

7
fiul lui
nr.35

onorific, votiv,
funerar

sac. arac Aug.

llvir qq.

augur llvir,
EQ.R

6

pe edificiu

dec.,EQ.R

<'>

193
aream
stravit

180-200

309

R 54,

118, 121,

R 112,
121

200-222

R 299

!Jl
!Jl
Q

Tabelul XXII

o

46.

1
C. lulius
Diocletianus

Rotabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa
2

3

4

5

dec. augur
patr. causar.

dec. col. Apul

Apulum

votiv

patr. col!. fabr.
primus mun. Sept.
Apul.

Apulum

votiv

6

(5)
8

7

C.Sentius
Anicetus

dec.

48.

P. Aelius
Theimes

llvir

10
R361

205

R 322

200-22:2

R 55,

sec. III

EQ.R

47.

9
incep.

templum fecit; vix.
ann. LXXXVIIII

votiv, onorific, vet. ex >
funerar
coh. 1 Vindel.

palmyrean

onorific

a militiis; patr.
collegiorum

rei. cu
nr. 42-44

200-222

R 112,
114,237

Apulm

funerar

a militiis

relcu nr.
'43, 49; sora
Var�niaProbina

200-222

R365

Tibiscurn

votiv

vet. ex cust.
arm. cob. I
Vindel

211-ZU

R 42

aedem
fccit

218-222

R 58

ol>honor.
patronatus
porticum f.

post222

R 64

nuc identic
cu IDRIII/2,
379, 543;
ord. Aug. d. d.

post 222

R 59

49.

T. Varenius
Pudens

nvir qq. tlam.
dec., patr. causarum, EQ.R

tlam. coloniar.,
dec.mun. Apul,
patr.mun. Porol

50.

T. Varenius
Sabinianus

flam., dec.,
E().R

dcc. col. Apul.,
tlam. Laur.

51.

Aurclius
Laecanius
Ptulinus

dec.

52.

M. Po111ponius
Seve rus

dcc, quaest.

votiv

patr. coll. fabr.

53.

T. Ancharius
Octavius

dec.

pe edificiu

patr.dec.XV
(coli. fabr.)

54.

P. Antonius
Super

dec.

pe edificiu
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153, 192,

225

dalmatin?

Notabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o

1

2

55.

T.Aurelius
Candidus

dec.?

56.

M. Aurelius
lulianus

dec. 7

57.

L. Coelius
Aelianus

dec.aedil.

58.

C. lulius
Valerius

dee.llvir

59.

C. Iulius
Valerianus

60.

3

4

6

5
funerar

Germisara

(6 )
7

8

fiu de
libert (?)

vix. ann. LXXVI

funerar

votiv

10

post 222

R 223

post222

R 276

post222

R l51

onorific,
votiv

vet. cxbf.
cos.

tat!llui
nr. 59-61

post200

R l29,
347

7

onorific

bf. cos.

fiul lui
nr.58

post222

R l29

C. Iulius
Carus

dee.

onorific

frument.

fiullui
nr. 58

post222

R l29

61.

C. Iulius
Fronto

dec.

onorific

mii. coh.I
praet., seriniar. praef. pr.

fiul lui
nr. 58

post222

R 129

62.

M. Uipius
Maius

dec.

votiv,
funerar

post222

R l64,
216

63.

M. Uipius
Victorinus

dec.

votiv

post222

R l64

64.

M. Uipius
Marteialis

dee.

funerar

vet.

post222

R 221

65.

C. Valerius
Surus

dec.aedil.
Ilvir

onorific

praef. coll.
fabr.

dec.,EQ.R

onorific

praef. num.
Maur. Mic.(?)
Sever.

66.

?

Apulum

9

vix. ann. XXX

Ut
Ut

....
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ginere
centurion

230-235

R 128

230-235

R 136

(JI
(JI
�

Hotabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o
67.

68.
69.

1

C. Valerius
Valerianus

?
C. Valerius (?)

2
Ilvir, EQ.R

3

4

dec.col.

7

8

onorific

9

10

post222

R 123

post222

R 171

post222

R ll7

sec. III

R 187

sec. lll

R 220

sec. III

R 166

sec. III (?)

R 514

sec.lll (?)

R 420

Apul.

(dec. ?)

votiv

dec. aed.

onorific

Valentinus

!Ivirqq.

70.

M.Aurelius
Valens

dec.

vOtiv

71.

C. Iulius

llvir

funerar

Valens

6

5

(7)

relatii la
Porolissum

praef. el patr.
coU. fabr.

fiul militar
in leg. XIII G;
SQ\ia Cominia

florentina

n.
73.

?

P. AeliusArrianus

?

(dec.?) Porol., (dec.?)
Tibisc., sac. arae. Aug.

votiv

votiv

dec.

!. greacă

Alexander
74.

P. Aelius

dec.

Doştat

votiv

Artemidorus

sac. tteatus
a Palmyrenis,
adventor templi

domo
Macedonia

75.

Aelius Macrinius
Getti (?)

dec.

funerar

sec. III (?)

R 228

76.

Aelius

dec.

votiv

sec. III (?)

R 182

dec.

funerar

sec. III (?}

R 200

Septimus

n.

C. Antonius
Ursinus

Terentia
Hermione
mater
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vix. ann. XXVIII

Kotabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o

1

2

3

4

5

6

(8)
7

LAntonius
Rufus

dec.aed.

llvir

funerar,
onorific

tati!llui
nr. 78-81

L.Antonius
Priscus

dec.,EQ.R

funerar

fiul lui
nr.78

80.

L Antonius
Rufus

dec.

funerar

fiul lui
nr. 78

81.

L.Antonius
Rufinus

dec.

funerar

fiul lui
nr. 78

82.

Aurelius
Ingenuus

dec.

votiv

83.

M. Aurelius
Valentinus

dec.

votiv

84.

L. Ciodius

dec.

funerar

85.

C. Clodius
Secundinus

llvir

86.

T. Corbulius
Priscianus

78.

79.

8

9

10

sec. U-111

R 130,
197-199

sec. II-III

R 198-199

sec. 11-111

R 198-199

sec.II-UI

R 198-199

sec. II-III

R 144

sec. li-UI

R 248

sec. II-III

� 205

funerar

sec. II-m

R 201

dec.

votiv

sec. 11-111

R 177

Ulpius Domitius
Rufmus

dec.

onorific

sec. 11-111

R 127,

88.

L. f1avius
Valens

Oamen

votiv

89.

A. Frisenius
Verus

dec.

funerar

87.

Etriscus

tii
tii
�
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IOM Appenino

rudlcu

nr. 89

134

no e identic
cuR 204

ob honorem

sec. II-III

R 142

rudlcu
nr. 84

vix. ann. XXXX

sec.II-IJI

R 205

!Jl
!Jl

"""

Notabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o

1

2

3

4

5

(9)
9

10

sec. II-lll

R 247,
249

sec. II-III

R 57

votiv

sec. II-III

R 246

sec. 11-111

R 168

scc.ll-111

R 178

6

7

8

90.

L Grattius
Paternus

dcc.

91.

M. Iulius
lustus

dec, pontifex

92.

C. Iulius
Marcianus

dec.

93.

lulius
Victorianus

dec.

votiv

94.

C. Mcttius
Cassianus

llvir

votiv

95.

C. Romanius
Summus

dec.

votiv

sec. II-III

R 268

96.

C.Spedius
Clcmcns

llvir

funerar

sec. II-III

R 202

97.

C. Spedius
Hermias

flamen

votiv
(Aesc. Pergameno)

origine

sec. II-III

R 143

98.

M. Turranius
Fronto

dec.

funerar

tatăl lui
nr. 99

vix. ann. LXI

sec. II-III

R 212

99.

(M. Turranius)
Maximus

dec.

funerar

fiul lui

vix. ann. X...

sec. II-III

R 212

100.

M. Ulpius
Gemellinus

qq. llvir
quaest. dec.
EQ.R

onorific

obmerita
ipsius

sec.II-lll

R 113

101.

M. Ulpius
lustinus

dec.

funerar

sec. II-III

R 215

Aquae

votiv
ob honorem
campum clusit el
statuam pos.

onorific

praef. pagi
Aquensis

Aquae

origine
oricntalJI (?)

asiatică (?)

nr.98

praef. coh.
(FI. Comm. ?)
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prosalute
familiae

Notabili cUn Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o

7

9

10

sec. II-III

R 217

sec. II-III

R 219

sec. II-III

R 165

sec. II-III

R 165

sec. II-III

R 165,
190

sec. II-III

R 2TI

sec. II-III

R 195

votiv

sec. II-III

R 181

1

2

102.

M. Uipius
Rcstutus

Ilvir

funerar

103.

M. Uipius
Tcrtius

dec.

funerar

104.

M. Valerius
Dumno...

dcc. (?)

votiv

105.

Sex. Valerius

dcc. (?)

votiv

Sex. Valerius

dec.aed.
llvir (?) !lam.

votiv

praef. (?)
coU. fabr.

107.

Q. Valerius
Macrinus

dcc.

funerar

vei. leg. V Mac.
miss. praef.

108.

L. Valerius
Rufus

dec. quaest.

funerar

vei. exbf. cos.

C. Valerius

dec. llvir

3

( 10 )

4

5

6

mamă

illyră

8

vix. ann. XXI

origine
celtică

.. .?•..
106.

Fronto

109.

Săliştea

llvir

Zeno

vix. ann. XXXVI...

2 fu

vix. ann. LXV

110.

Varius (?)
Martialis

dec.

funerar

sec. II-III

R 234

111.

P. Vibidius

aedil. qq.

onorific

sec. II-III

R 52

sec. 11-111

R 124

sec. II-III

R 124

?

sec. II-III

R 135

?

sec. ll-lll

R238

Valentinus
112.
113.

. . . lulianus
?

(dec. ?)

?

(dec. ?)

?

114.

. . . Longious (?)

dec.

115.

. . . Marcel . . .

(dec. ?)

sac. arae Aug(?)

palr. coU. fabr.

Ul
Ul
Ul
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Hotabili din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXII

o
116.

2

1
. . •

Saturoinus ?

dec.

117.

?

dec.

118.

?

Ilvir?,Oam.?

3

4

5

6

( 11)
7

8

9

10

?

sec. II-m

R 241

?

sec. II-In

R 241

onorific

sec. II-In

R 122

onorific

sec. II-III

R l41

onorific

sec. II-III

R 137

EQ.R

?

dec.IIvir

120.

?

aedil. (?)

121.

?

augur ?,IIvir

?

sec. II-m

R 139

122.

?

quaest., Ilvir

?

sec. II-III

R 138

123.

?

dec.flamen

?

sec. II-In

R l40

119.

dec.?

praef. ?

124.

?

EQ.R

sec. II-III

R 235

125.

?

(dec. ?)

votiv

sec. II-III

R 500

dec.

funerar

sec. II-III

R 218

sec. II-Ill

R 239

126.
127.

Turranius ?
?

(dec. ?)

?

?

? coll.fabr.
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Tabelui XXDI
Nr.

Rotabili

Nume

�ea

1

2

crt.

o

Pozitie

sociali
3

de

la

ApulUIIl

Conexiuni

Tipul de
mooument

4

s

Familia,
originea
6

Observatii

1

italie

Datare

8

ante 161

R 331

post 161

R 30S

votive

post 161

R 338,
359, 360

votiv

161-180

R 340

votiv

161-180

R 424

onorific

161-180

R 307

161-180

R 275b

117-180

R 347a

cca. 180

R 288

canabac

vet,

2.

T. Flavius
Lonp.us

canabae

vet, dec.

dec. col. Dac.,
dec. mUD. Nap.

votiv

3.

C. Cenonius
Sabinus

mun. Aur.

dec.

quaest. col.
Dac.

onorific

4.

T. F1avius

mun. Aur.

Imvir primus

mun. Aur.

dec.

votiv

italie

patr. coli. fabr.
col. ct mun.

ltalicus
P. Aelius

augur pont. Ilvir
dec. col. Sarm.,
augur dec. col. Nap.

Fabianus
6.

L. Bcllius
Saturninus

mun. Aur.

llllvir

1.

C. Ulpius
Bonus

mun. Aur.

IIOvir

8.

C. Sironius
.....

mun. Aur.

llllvir

9.

....

mun. Aur.

?

LO.

Reginus

M. Munatius

mun. Aur.

quaest. qq. llllvir
flam. dec. patr.

sacerd. prov.

9
R 317

L. Silius
Maximus

s.

Sursa

post 106

1.

magister
primus

(1)

votiv

sacerdos
(prov. ?}

votiv

gec. !<QI. Al!ul.

pe edificiu

causar.

Ul
Ul
-J
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italie

institutus ab
Helvio Pertinacc
cos.
italie

VI
VI
QC)

Hotabili

Tabelul XXlll

o

11.

1
C. Antonius

Valentinus

2

col. Aur.

3

de

la

Apulum

4

7

6

5
onorific

dec.

(2)

fiul dec. col. Nap. quondam
dec.
şi mun. Pot.;

g

9

post 180

R 304

c!. nr. 38-39

u.

C. Ulpius

col. Aur.

dec.

funerar

180-197

R 422

13.

. . . . . . .. .
Ianuarius (?)

col. Aur.

dec. (?)

funerar

180-197

R 423

14.

P. Aelius
Antipater

col. Aur.

IIvir

votiv

post 180

R 357

15.

C. Iulius

col. Aur.

dec., patr. causar.,

dec. augur
col. Sarm.

votiv

post 180

R 361

EQ.R

flam. dec.

�

votiv

post 197

R � JZi

post 197

R 328

(50 ani)

Sabinus

Diocletianus

c!. nr. 19-21

Ti. Claudius

col. Aur.

17.

c. Iulius
Valentinus

mun. Sept

Illlvir primus

votiv

18.

C. Iulius
Frontonianus

col Aur.

vet. ex bf. cos.,
dec.

votiv

oriental ?

180-211

R 289

19.

P. Aelius
Antipater Gun.)

col. Aur.

votive

c!. nr. 14, 20,

200-222

R :l!\ 2&

16.

Sel!l· Al!ul.

Rufus

20.

21.

dec. Ilvir, EQ.R
militiis

sac. arae Aug.

21, 28

a

P. Aelius
Genialis

col. Aur.

P. Aelius
Iulianus

col. Aur.

patr. coli. fabr.
mun. ss.

33"1,3$7,
358

dec. l lvir pontif.,
EQ.R

votive

dec flam. Uvir,
EQ.R

votiv,
onorific
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cf. nr. 14, 19, 21
cf. nr. 14, 19,

20, 21, 22

patr.

coli.

200-222

R :;&\ 3ll
332

200-222

R 2l>-332

centonar.

Tabelul XXIU

o
22.

1

P. Aelius

Hotabili
2
col. Aur.

Marccllus

23.

L Iulius
Bassinus

24.

T. Varcnius
Pudens

col. Aur.

mun. Sept.

3
dcc. ct patron.,
EQ.R, praef.
lcgionum

de

la

4

flam. lucular. Laur.

Apulum
5

6

onorifice

cf. nr. 21, 29

Lav.; patr. Foro
Flam., Fulgin, Iguvin.

dec., EQ.R

dec. mun. Allul., Ilvir
col. Nap., flam. col.
Drob, flam. mun.
Dier, dec. Porol.

dec., patr. causar.,
EQ.R a militiis

dec. flam.

qq. col.
Sarm, patr. mun. Porol,

votiv

onorifice

flamen col!l!!i!rum

dec. flam. col. Sarm.,
flam. Laurent.

funerar

T. Varenius
Sabinianus

col. Aur.

26.

Aurclius (?)
Marcianus

mun. Sept.

acdil.

votiv

27.

C. Gaurius
Gaurianus

col. Aur.

sacerd. col.

votiv

28. .

P. Aelius
Strcnuus

col. Aur.

augur, EQ.R

P. Aelius

col. Aur.

dec., EQ.R

mun. Sept.

augur1
EQ.R

col. Aur.

acdil.

25.

29.

dec., EQ.R

a militiis

augur Ilvir col. Sarm.,
dec. col. Drob.,
sac. arae Aug.

(3)
7
cx pp. leg.

italie;

F1.

patr. collcgior.

italie;

9

200-222

R 2l\ 21\

200-211

R 353

200-222

R � :M

200-222

R 365

212-217

R 362

212-217

R 245

Vll Gcm.

trib. leg. IIII

cf. nr. 26

8

313, 4»

cf. nr. 25

italie (?)

onorific

onorific

conductor
ferrariarum

post 200
patr. coll. fabr.
cent. et nautar.;
conduc. pasc. salinar.
et commercior.
cf. nr. 20, 23

R 299

post 222 (?)

R 295

222-235

R9l,m

235

R 339

Antipatcr
Marccllus
30.

Ti. Claudius

Augustianus
31.

P. Aelius
Antonianus

sac. arac Aug.

onorific

votiv

tii
tii
\C
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cu nr. 32

VI
CI\
=

Bot abili

Tabelul XXID

o

1

2

3

de

4

la

Apulum
5

(4)
6

32.

P. Aelius
Ursio

col. Aur.

aedil.

33.

C. Valerius
Valerianus

col. Aur.

dec., EQ.R

llvir col Sarm.

34.

M. Antooius
Valentinus

mun. Sept.

dec., EQ.R

sac. arac Aug.

35.

P. Aelins
Aelianus (?)

col. Aur.

pontif, EQ.R

36.

P. Aelius
Rufmus

mun. Sept.

dec.

37.

P. Aelius
Silvanus

col. Aur.

IIvir sacerd.
coi., EQ.R

funerar

38.

C. Antonius
Agrippinus

col. Aur.

dec.

onorific

cf. nr.

39.

C. Antonius
Marcellus

col. Aur.

dec.

onorific

cf. nr.

39a.

T. Aelius

col. Aur.

pontif., llvir,
EQ.R

onorific ?

col. Aur.

dec. quaest

votiv

M. Aurelius
Maximus

mun.

quaest. flam.

M. Aurelius
Vcrccundus

mun. Sept.

Lupus
40.

41.

42.

Aelius (?)

�

dcc,!<QI t.�ul.

onorific

post 235 (?)

R 123

votiv

238-244

R 148a

votiv

incep. sec. III

R Jf\ 32

votiv

incep. sec. III

R 279

nora mater coll.
fabr. et centonar.

incep. sec. III

R 297

11, 39

tatii dec. col. Nap.
şi mun. Pot.

incep. sec. III

R 304

11, 38

tatii dec. col. Nap.
şi mun. Pot.

incep. sec. III

R 304

mama Aurelia
Apollonia

sec. III

R 300

sec. III

R 43

sec.

III

R � 311
425

sec.

III

R 391

votive,
pc edificiu

dec,

9
R 339

Victorinus

Sept.

8
235

cu nr. 31

votiv

RJ!tr. coli, f1!1r.

7

votiv
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cf. nr. 52

Hotabili

Tabelul XXIII

3

2

de

4

la

ApUlWII
·s

o

1

43.

Claudius
Atteius Celer

canabae

vet., dec.

votiv

44.

Claudius
Valentinianus

mun. Sept.

dec. IIIIvir,
EQ.R

funerar

45.

Domitius
Nic . . . .

mun. Sept.

dec. (?)

46.

C. Iulius
Metrobianus

col. Aur.

pontif. qq.
Ilvir

47.

C. Iulius
Valcns

col. Aur.

48.

M. Lucilius
Philoctemon

49.

(5)
6

7

8

9

sec. III

R 329

sec. lli

R SOS

funerar

sec. III

R 368

votivc

sec. III

R TI\ 311

Ilvir

votiv

sec. III

R 342

coL Aur.

Ilvir

votiv

sec. III

R 349

C. Nummius
Certus

col. Aur.

augur, EO,R

onorific

sec.lll (?)

R 301

50.

C. Nummius
Vcrus

col. Aur.

Ilvir, EQ.R

pe edificiu

sec. III (?)

R 346

51.

C. Pomponius
Fuseus

col. Aur.

Ilvir

votive

sec. III

R 311, 312

52.

Ulpius
Artemidorus

mun. Sept.

quaest.

pe edificiu

53.

Ulpius
Salvinus

mun. Sept. (?)

quaest.

54.

M. Ulpius
Valens

mun. Sept.

llllvir

Ilvir col. Sarm.

soţia din
Viminacium ?

mama illyrll

patr. coU. fabr.
et dendroph.

cf. nr. 41

(?)

sec. lll

R 369

votiv

sec. III

R 341

votiv

sec. III

R 314

(Jl
0'1

-
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tll
Q'l
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Tabclul xxm

o

Rotabili
2

1

3

4

de

la

ApulUBI

(6)
6

5

7

9

8

55.

Aelius
Caesianus

col. Aur. (?)

qq .

album

sec. III

R 291

56.

Aelius
Valerius

col. Aur. (?)

qq.

album

sec. III

R 291

lulius

col. Aur. (?)

qq.

album

sec. III

R 291

57.

Seneca

58.

lulius
Victorinus

col. Aur. (?)

qq.

album

sec. III

R 291

59.

Ulpius
Valentinus

col. Aur. (?)

qq.

album

sec. III

R 291

60.

. . . Ion
Orestus

col. Aur. (?)

q<J.

album

sec. III

R 291

?

dec.

votive

sec. III (?)

R � lil

canabae

dec.

funerar
(60 ani)

col. Aur.

llvir (?)

61.

62.

M. Aurelius

Comatius Super

T. Fabius
Ibliomarus

63.

64.

65.

?

Claudius
Heraclides
?

?
?

dec.
?

antistes

?

R 446

?

R 371

votiv

?

R 354

funerar

?

R 367

?
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obârşie
celticl!

domo Aug.
Trever.

Hotabili

Tabelul XXIV

Nr.

crt.

Pozitie

Nume

de

Conexiuni

socialA

la

Potaissa
Tip de

Datare

Observatii

Sursa

monument

1.

M. Aelius Antoninus

llvir (?)

2.

P. Aelius Victor

dec.

3.

C. Antonius Agrippiuus

dec. col. Nap.

votiv

197-211

R 433

funerar

197-211

R 445

onorific

197-211

Plautianus
dec., EQ.R
a militiis

dec. col. Nap.

rude dece. la

R 304

Apulum

4.

M. Ulpius Magnus

llllvir

votiv

197-211

R 431

5.

V alerius Celsus

flamen

votiv

incep. sec. III

R 430

incep. sec. lli

R 438

votiv

incep. sec. lli

R 437

votiv (?)

incep. sec. III

R 432

augur

votiv

sec. III

R 473

Ilvir

v()(ÎV

sec. III

R 434

6.
7.
8.
9.
10.

?

C. Iulius Priscus
?
P. Aelius Maximiaous
?

?

dec. (?)
Ilvir
?

11.

Aurelius Aquila

dec.

funerar

sec. III (?)

R 501

12.

M. Aurelius Cassianus

aedil.

instrumentum

sec. III (?)

R 444

13.

M. Aurelius Veteranus

aedil.

instrumentum

sec. III (?)

R 444

14.

Maolius (?)

quaest.

votiv

sec. III (?)

R 429

listă

sec. III (?)

R 427a

15.

?

?

(?)
sacerdotal. Daciae

Ul
0\
�
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fJt
0\

...

Hot abili

Tabelul XXV

Nume

Nr.
crt.

o

1

Pozi!ic
sociali

Conexiuni

2

3

Rapoca
Tip de
monument

(1)
Datare

Observatii

Sursa

6

7

5

funerar

118-161

votiv

118-161

llvir qq.

votiv

118-161

R 459

Uvir qq.

votiv

118-161

R 459

?

118-161

R 475
R 340

P. Aclius Probus

flamen

2.

T. F1avius LoDginus

dcc.

3.

C.

4.

C. Numerius Deciaous

5.

la

4

1.

Julius Jngenuus

de

dec. col. Dac., dcc.
lcanab. leg. XIU G.

?

?

R 466

vel ex dec.
alac Il Pann.

R 331

6.

P. Aelius Fabianus

dcc. augur

dec. augur pont.
Ilvir col Sarm.,
dec. mun. Apul.

votiv

161-180

7.

Aelius Constans

dcc., EQ.R

proc. Aug. prov.
Dac. Porol.

onorific

185-192

decurionat onorific

R 450

8.

C. Iulius Pacatianus

dec., EQ.R

praef. alae Sil

onorific

185-192

decurionat onorific

R 450

9.

T. F1avius Ianuarius

Ilvir

onorific

185-192

cx dec. alae

R 450

10.

T. F1avius Germanus

dec.

onorific

185-192

cx dcc.

R 450

11.

Aurelius Secundinus

? col. Sarm.

votiv

sfr. sec. li (?)

R 40

12.

M. Aelius Antoninus

dec.

llvir mun. Pot.

votiv

197-211

R 433

13.

C. Anlonius Agrippinus

dec., EQ.R

dec. mun.

onorific

197·211

?

Pot.
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alae

a militiis;
rude dece. la Apulum

R 304

Botabili

Tabelul XXV

o

2

1

de

la

3

Bapoca

(2)

4

5

6

7

votiv

204

vet. ex signif. leg.

R 457

votiv

incep. sec. III

a militiis

R 463

votiv

239

mii. leg., bf. cos.

R 480

dec. aed. praef. (i.d.?)

votiv

241-244

P. Aelius Daciallus

dec. aed.

funerar

post 161

19.

P. Aelius Marcianus

dec.

votiv

post 161

20.

Sex. Valerius Satumillus

dec.

votiv

post 161

21.

M. Valerius Victor

dec.

votiv

post 161

R 461

22.

Aelius f1orelltiJius

dec.

funerar

sec. III

R 511

23.

Aelius ViUanus

dec.

funerar

sec. III

R SU

24.

Aclius Peregrinus

dec.

funerar

sec.

III

R 511

25.

Aelius Thema . . . .

dec.

funerar

sec. III

26.

Alltollius Valentillus

Ilvir

votiv

sec. III

27.

C. lulius Constans

pontif.

votiv

?

R 458

funerar

?

R 465

?

R 468

14.

Ulpius Masculinus

dec.

15.

P. Aelius Maxi.mus

Ilvir qq. Oamen

dec. col. ?

EQ .R

sac. arac Aug.

16.

M. Valerius ValCDtinus

aedil.

agens sub signis

17.

L Laelius Terentia!lus

18.

28.

?

dec. patr. (?)

29.

?

dec. (?)

?

tll
0\
tll
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R 454
dac ?

R 464
R 462

dec. alac sa

vei. ex >; palmyreaD

R 472

R 492
R 512

VI
Q\
0\

Notabil!

Tabelul XXVI

Nr.

Nume

Conexiuni

socială

eri.
1.

Poziţie

de

Aurelius Primus Asteo

la

Porolisswa

Tip de

Datare

dec.

222-235

votiv

P. Aelius Malaebus

3.

?

Sursa

1. greacă;

R 513

oriental (?)

qui et lulius
2.

Observaţii

monument

flam. qq.

votiv

ante 235

pontifex

votiv

anle 235

palmyrean

R 489
R 479

4.

P. Aelius lacubus

dec.

votiv

post 235

palmyrcan (?)

R 488

5.

Aelius Vitalianus

augur pont. qq.

funerar

sec. III

trac (?)

R 491

6.

Aelius

7.

Aurelius Gaianus

dec.

Aurelius Castor

sec. III

R 494

votiv

post 235

R 486

dec.

onorific

post 235

R 117

Aurelius Tbcophilus

dec.

onorific

post 235

R 117

10.

M. Cocccius Alexander

augur

funerar

sec. III

11.

Cocceius Umbrianus

dec. augur pont.

funerar

sec. III

R S02

12.

Livius Rufus

dec.

funerar

sec. lll

R 490

13.

Valerius Tbem . . .

dec.

votiv

sec. lii

votiv (?)

sec. lll

. 8.

9.

14.

?

?

?

dec. (?)

?

(dec. ?) mun. Tibisc.,
sacerdotal. provine.
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vet. ex >

vei.; palmyrean

R 493

R 487
R l66

Repartiţia cronologiei a inscripţiilor notabililor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul XXVII

Nr. notabili
cunoscuţ i

Numerele din
tabelul XX II

Procentajul
din total ( \ )

Procentajul din
cei dataţ i ( \ )

Coeficientul
notabili/an

30

4

1-4

3 , 14

5 , 79

0 , 13

138-161

23

12

5-16

9 , 44

17,39

o,

3.

161-192

31

26

17-42

2 0 , 47

3 7 , 68

0 , 83

4.

193-222

30

11

43-52 , 57, 58

8 , 66

1 5 , 94

0,36

13

16

53-57 , 59-69

12 , 59

23, 18

1 , 23

Nr .
crt .

Perioada

1.

108-138

2.

5.

222-235

( sigur post

?

222 )

Nr .

ani

52

6.

post

235

?

-

-

-

-

-

7.

sec .

III

70

8

70-7 7

6,29

-

0 , 11

1 1-1 1 1

165

50

7 8 - 127

39 , 37

-

0 , 30

8.

sec .

tii
<:7'1
-l
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1

tii
0'1
00

Tabelul XXVIII

Nr .
crt .

Procentaj ul noilor cetăţeni intre notabilii de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Perioada

Nr . notabi l i
cu nume l e
intreg
cunoscut

Număr

Gent i l icii imperiale recente

Gentilicii vechi
Procentaj

(%)

Număr

Procentaj

1.

108

-

138

3

3

100

-

o

2.

138

-

161

12

10

8 3 , 33

2

1 6 , 66

3.

161

-

192

20

15

75

5

25

4.

193

-

222

11

8

7 2 , 72

3

27 , 27

13

8

6 1 , 53

5

38 , 4 6

7

3

42 , 8 5

4

5 7 , 14

29

82 , 8 5

6

17 , 14

5.

6.
7.
'----

222 - 235 ?
( s igur post 2 2 2 )

sec .
sec .

III

II-III

�
---

35
�

----

-
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(%)

1

Tabelul XXIX

Veterani

Nume

Nr.
crt.

? F'mnus

1.

in

aristocraţia

Unitatea
militară

municipală

Gradul

de

la

Statutul social
in viata civilă

Ulpia

Traiana

Datare

Sarmizegetusa
Observatii

Sursa

=--==

leg. 1111 FF
leg. XIII G.

dec.

117-120

R 131

dee.

incep. sec. II

R 241a

dec.

incep. sec. II

vix. ann. LXXV

R 194

dec.

incep. sec. n

domo Antiquaria;
vix. ann. LXXV

R 364a

2.

O. Canius Restutus

3.

O.

4.

C. Sentius F1accus

leg.

5.

T. F1avius Longinus

ala II Pann.

dec.

dec.

ante 161

dec. mun. Nap., dec.
kanab. leg. XIII Gem.

R 331

6.

P. Aelius Theimes

cob. 1 Vindel.

centurio

Ilvir

200-222

palmyrean;

R 55, 153,

7.

Aurelius Laecanius
Paulinus

coh. 1 Vindel.

custos armorum

dec.

211-212

R 42

8.

C. lulius Valerius

leg. XIII Gem.

bf. cos.

dec., Ilvir

post 200

R 129, 347

9.

M. Ulpius Marteialis

dec.

post 222

R 221

sec.

Manlius Verus

leg. XV Apoi.
Xliii

signifer

Gem.

10.

O.

Valerius Macrinus

leg. V Mac.

miss. praef.

dec.

11.

L

Valerius Rufus

leg. XIII Gem.

bf. cos.

dec, quaest.,
llvir

!Jl
0'1
\C
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vix. ann. LXXXVI!II

11-111

sec. II-Ill

192, 225

R 277

vix. ann. LXV

R 195

tii
-.l
=

Tabelul XXX

Nr .
crt .

Stratificarea notabililor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Pedani

Perioada

1

"

2

"

'

3

"*

4

1 0a - 1 3 a

2.

1 3a-161

3.

1 61-192

*
1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 24 '
*
*
2 7 , 2 a , 2 9 , 3 0 , 1,2 , 4 0

4.

1 9 3- 2 2 2

.li , p_ ,

7,

a,

Post 2 2 2

61,

7a

*

,

as,
6.

Sec .

II-III

11,

12,

13,

14

"

superiori

5

'

47,

51

25,

*

6,

95,

79,

ao,

"

a1,

32

*

,

52

a2,

83 ,

70,

16

105,

.lQl." '

112,

113,

12_4. ,

125,

114, 115,
*
126 1 127

110,

�

J.l,

26 ,

ll., �

"*

4a

65,

li,

69 ,

96,

lJUl.,

117 ,

*

'

88,

91,

106

97 ,

123

111'

lll!. ,

121 ,

122

'

108

44

i2,,

�'

94,
120

IT, !5,

�' n, n,

57

111,
116,

1a,

84 ,

a6, a7 , 89 , 9 0 , 9 2 , 9 3 ,
*
*
*
*
98 , 99 , 1 0 1 , 102 ' 103 '

104 ,

33,

34

*
5 4 , 5 5 , 5 6 ' 59 ? ' 6 0 ,
*
"
6 2 , 6 3 , 6 4 , .22 ,
6a,
*
*
73, 74, 75 ' 76, 77

72 ,

1
1

10,

9,

Magistraţi

preoţeşti

15

53,
5.

,

Funcţii

inferiori

"*

1.

'

Magistraţi

"*

,

sa

·

71

109 ,

IT9,

- numere le i n ci fre arabe sunt cele din tabe l u l XX I I
-- exp l i caţia s emne lor :
exercitare de honores ş i in alte localităţ i ; ___ cava l e r ;
•
•
veteran ;
cava l er c u militia e equestres ;
deceda t
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Tabelul XXXI

Poziţia socială a notabililor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
-

Nr .
crt .

Perioada

1.

1 0 8- 1 3 8

2.

1 38 - 1 6 1

Poziţie
inferioară

Poziţie obişnuită

1,
5

2,

Poziţie

3, 4

16

6,

1 61-192

27

24

1 9 3- 2 2 2

5.

Post 2 2 2

48

58 ,

56

64 ,

71, 77,
6.

Sec .

II-III

84 ( ? ) ,

98, 99

89,

81,

94,

103,

109,

85 ,

96,

65

88,
97,

107 ,
111

80,
91,

102 ,

108 ,

18,

19,

20,

21,

.li, J;i, �

47 , 5 1 ,

52

59,

53, 54,

55, 57,

.i.l , 4 4

60,
67

61 ,

TI , 1!1 , ll2 ,
1 0 6 , 1 1 4 , .l].].,
119, .l2.i

68, 69
70,

86,

104,
115,

122 ,

73,
87,

12,

11,

26, 28, 29,

.2,2 ,

78,

32 ( ? ) ,

10,

35, ..lQ, n,
.JJ. , 4 0 , 4 1 ,

,ll ,

4.

7, 8, 9,

14

ll· TI,

3.

Nedeterminabili

excepţională

30,

U1
-l
.....
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15

22, 23, 25,
33,

34 ,

62,

63,

38

1
74, 75,
89,

92,

76,
93,

105 ,

110,

112,

123,

125,

126,

116,

117,

120,

- numerele în cifre arabe sunt cele din tabe l u l XXI I
-exercitare de honores şi ln alte loca lităţ i ;
cava ler cu militiae equestres

- expl icaţia semnelor :

13,

_

82,
95,

113,

83,

101,

121,
127

cavaler ;

Ul
-...l
N

Tabelul XXXI I

Repartiţia cronologică a inscripţiilor notabililor d e la Apulum I
Nr.
notabili
cunoscuţi

Procentajul
din total
48
<'>

Procentajul
din cei dataţi
32
<'>

coeficientul
notabili/an

16, 66

25

0,4

1 1 , 1 2 , 1 3 , 14 ,
1 5 , 16, 18

14 , 58

2 1 , 87

0 , 33

9

19 , 2 0 , 2 1 , 2 2 ,
23, 24, 25, 27, 28

19 , 14

2 8 , 12

0 , 39

23

8

29, 31, 32 , 33,
3 5 , 3 7 , 3 8 , 39

18 , 75

25

0 , 34

70

16

39a, 40 , 4 1 , 46 ,
4 7 , 4 8 , 4 9 , 50,
51, 55, 56, 57,
5 8 , 5 9 , 60, 63

33, 33

-

0 , 22

Nr .
crt .

Perioada

1.

161-180

20

8

2.

180-200

21

7

3.

200-222

23

4.

2 2 2-245

5.

secolul I I I

Tabelul XXXIII

Nr.

ani

Numerele din
tabelul XXIII

3,

4,
8,

5, 6, 7,
9 , 10

Repartiţia cronologică a inscripţi ilor notabililor de la Apulum I I

Nr .
notabili
cunoscuţi

Nr .
crt .

Perioada

1.

200-222

23

5

2.

2 2 2 -2 4 5

23

3

3.

secolul I I I

70

7

Nr .

ani

Numerele din
tabelul XXI I I

16,

17,

23,

24,

30 ,

34,

36

26

4 1 , 42 , 44, 4 5 ,
5 2 , 53 , 5 4
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Procentajul
din total
15
<'>

Procentajul
din cei dataţ i
8
<'>

Coeficientul
notabili / an

3 3 , 33

6 2 , 50

0,21

20

3 7 , 50

0 , 13

46, 66

-

0, 10

P rocentaj ul noilor cetăţeni intre notabilii de l a Apulum I

Tabelul XXXIV

Nr . notab i l i
cu nume l e
intreg
cu nos cut

Număr

1 61-180

7

5

7 1 , 42

2

2 8 , 57

2.

1 8 0- 2 0 0

6

4

66, 66

2

33, 33

3.

2 0 0- 2 2 2

9

4

44 , 44

5

55 , 55

4.

2 2 2- 2 4 5

8

3

37 , 50

5

62 , 50

5.

Seco l u l I I I

13

8

61 , 53

5

38 , 46

Nr .
crt .

Perioada

1.

Procentaj

Gent i l i c i i imper iale recente
(%)

Număr

Procentaj

(%)

Procentaj ul noilor cetăţeni intre notabilii de la Apulurn II

Tabelul XXXV

(Il
-....1
(..,)

Gent i l icii vechi

Nr . notab i l i
cu nume l e
întreg
cunos cut

Număr

200-222

5

4

8 0 , 00

1

20 , 00

2.

222-245

3

2

66, 66

1

33 , 33

3.

Secolu l I I I

7

2

2 8 , 57

5

71 , 42

Nr .
crt .

Per ioada

1.

Gent i l i cii vechi
Procenta j
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Gent i l icii imperiale recente
(%)

Număr

Procentaj

(%)

!

tii
-l

"""

Tabelul XXXVI

Nr .
crt .

Stratificarea notab i lilor de la Apulum I

Per ioada

Poziţie inferioară

Poziţie obi ş nu ită

Poziţie excepţ ională

1.

1 6 1- 1 8 0

2.

1 8 0-2 0 0

11

3.

2 0 0-2 2 2

27

ll r 2 0 , 2...L n· , -'l, ,
24, 25, �

4.

Post 2 2 2

3 1 , 32 , 3 8 , 3 9

ll, 3 3 , 3 5 , TI

5.

Sec .

III

40

-

*

,

12* , 13*

3* , 4 , 6 , 8 , 1 0

5, 7, 9

1 4 , 1 6 , 1 8.

ll

4 7 , 4 8 , 5 1 , 5 5 , 56 ,
5 7 , 5 8 , 59 , 6 0 , 63

--L___

J....2.g , 46, .i2_ , 5...Q.

-------

- numer e l e ln c i fre arabe sunt c e l e din tab e l u l XX I I I
- exp l i caţia semne lor :

exercitare de honores şi ln a l t e local ităţ i ;
cavaler cu mil itiae equestres ;
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•

veteran ;

*

__

cava l e r ;

decedat

'

1

Tabelul XXXVII

Nr .
crt .

Strat i f icarea notab i l ilor de l a Apulum I I

1
Perioada

Po z i ţ i e inferioară

1.

2 0 0-2 2 2

26

2.

Post 2 2 2

36

3.

Sec .

42 ,

III

P o z i ţ i e obi ş nuită

16 ,

17

Poziţie excepţională

2 3 , ll

30, 1.1
45 ,

52 ,

53

41 ,

54

44

- numer e l e i n c i f re arabe s u n t c e l e d i n tabe l u l XXI I I
- exp l i caţia s emne lor :

exercitare de honores

şi in a l te l o c a l ităţi ;

caval e r cu milit iae equestres

CJl
-...l
CJl
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__

cava l e r ;

Ul
-...1
0'1

Notabili

Tabelul XXXVIII

Nr.

Nume

Domiciliul

crt.
o
1.

1

Dacia

activi

in

�aai

multe

local ităţi

Pozitie

Decurion in

Magistraturi

Sacerdopi

socială

alte oraşe

in alte orru;e

in alte ora�

4

3

2

P. Celsenius

din

5

6

(l)
Observatii

7

Data

8

Sursa

9

UTS

dec.

Aequum

vix. ann. XXX

anle 180

R 396

Drobeta

dec., qq. primus

Viminacium

vix. ann. LXIII

ante 1 50

R 504

Napoca ?

dec.

vet. ex dec.

ante 161

R 33 1

161-180

R 305

161-180

R 340

Constans
2.

L. Qucsidius
Praesens

3.

T. Flavius

4.

C. Cervonius

UTS

P. Aclius

UTS

Fabianus
6.

M. Munatius
...

?

quaestor,

alae Il Pann.

G.

mun. Apul.

patr. causar.

Sabinus

5.

col. Dac.,
lcanab. leg. XIII

Longinus

Apulum l

augur col. Nap.

dec., augur,

col. Nap.

pontif., Ilvir

mun. Apul.

quaest., patr. cau.sar.,

col Apul.

cca. l80

R 288

coi. Apul.

post l80

R 361

pont. col. Apul.

post 180

R � 3P

Dam. mun. Apul.

post 197

R :D\ 3!\

sfr. sec. I l

R 40

qq., IIllvir, flam.,

...

dcc. munic.
7.

C. Iulius

8.

C. Iulius

UTS

dec., augur, EQ.R.
patr. causar.

Diocletianus
UTS

Ilvir

Apulum 1

dec. Oam.

UTS

dec. (?)

qq. Ilvir col. Apul.

Metrobianus
9.

Ti. Claudius
Rufus

10.

(M.) Aurelius

?

col. Nap.

fiu de cavaler,
dec. col. Sarm.

Secundinus
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lfotabili

Tabelul XXXVIII

o

3

2

1

din

activi

Dacia
4

M. Aelius
Antoninus

Potaissa

llvir (?)

col. Nap.

12.

C. Antonius
Agrippinus

Napoca (?)

dec. col., EQ.R

mun. Pot.

L. lulius
Bassinus

Napoca

P. Aelius
Strenuus

UTS

14.

mai

multe

5

11.

13.

in

localităţi
6

a militiis
llvir, EQ.R

Ilvir,

augur, EQ.R

(2)
9

197-211

R 433

tatăl �i fiii
decc. la Apul um

post 197

R 304

200-211

R 353

post 200

R 299

patr. collegior.

200-222

R II1, 114

200-222

llam. col. Drob.,
llam. mun. Dier.

trib. leg. 1111 FI.

Apul., mun. Porol.
col. Drob.

augur col. Apul.

patron. coUeg. fabr.
centonar. nautar.,

col. Apul., mun.

8

7

cond. pasc. salinar.
et commercior.

llam. col. (Apul.)

15.

T. Varenius
Pudens

UTS

dec., llam. qq.,
patr. causar.,
EQ.R a militiis

mun. Apul.

16.

T. Varenius
Sabinianus

UTS

llam.,

dec.,

col. Apul.

llam. Laurent.

EQ.R

a militiis

17.

P.

sac.

Aclius

C. Valerius

arae Aug.

·

R 365

incep. sec. 111 R 463

Napoca

Ilvir qq., llam.,
EQ.R a militiis

col. (?)

UTS

llvir, EQ.R

col. Apul.

post 235

R 123

Apulum li

quaest., flam.

col. Apul.

sec. III

R 27l, �

Maximus

18.

patron. mun. Porol.

Valerianus

19.

M. Aurelius
Maximus

20.

?

21.

?

UTS

UTS

?

dec. llvir

? mun. Porol.
? mun. Tibisc.
?

tii
-J
-J
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sacerd .

sec.

425

III

R 166

?

R

provine.
141

(Jl
-.....1
QO

Notabili

Tabelul XXXIX

Nr.
crt.

Numele

Oraşul

o

J

2

l.

?

UTS

Honores

M. Cominius
Cclcrinus

UTS

3.

M. Cominius
Quintus

UTS

decurialis
tribunicius

pontif.

pontif., qq., praef.
qq. pro imp.

4.

M Aurelius
Secundus

UTS

dec.

5.

C. lulius
Diocletianus

UTS

dec., augur,
patr. causar.

M. Procilius

UTS

dec.

M. Procilius
Regulus

UTS

dec.

C. Antonius
Agrippinus

Apulum l

L. lulius

Napoca

llvir

P . Aelius

Apulum 1

pontif.

Romani

(1)

Militiae

4

pro imp., aediL, dcc.

2.

6.

Conexiuni

3

nam., praef. qq.

equites

5

Observa\ii

6

sac. arae Aug.

7

Sursa

8

161-169

R 274

cf. nr. 3

ante 180 (?)

R 193

cf. nr. 2

180-200

R 54, 118

sfr. sec. Il

R 40

post 180

R 361

cf. nr. 7

post 200 (?)

R 125

cf. nr. 6;

post 200 (?)

R 53, 126

trib. leg. XII Fulm.,
praef. coh. III Cyr.
trib. leg.

Data

dec. col. Apul.

121, 193

lui ianus

7.

8.

9.

tatăl sac. Laur. Lav.

Bassinus

10.

Aelianus

?

dec. col. Nap.,
dec. mun. Pot.

a militiis

post 200

R 304

dec. col. Apul., dec.
mun. Apul. el Porol.,
Dam. col. Drob. et
mun. Dier.

trib. leg. !III FI.

200-211

R 353

încep. sec. III

R JIS, N
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Hotabili

Tabelul XXXIX

o

11.

1

2

P. Aelius

Romani

4

3

Apulum l

e<Juites

dec., llvir

sac. arac Aug.

(2)
6

5

a militiis

cf.

nr. 13-15, 23

8

7

200-222

R in:;!&

:mm

Antipater jun.

358

12.

P. Aelius

Apulum 1

dec., pontif.,

P. Aelius
lulianus

Apulum l

dec., flam., llvir

14.

P. Aelius
Marcellus

Apulum l

dec., patron. col.

flam. lucular. Laur. Lav.;
patron. Foroflam.,
Fulgin. Iguvin.

pp. leg. VII G., praef.
legg. VII CI. et l Ad.

15.

P. Aelius
Maximus

Napoca

llvir qq .. flam.

sac. arae Aug.,
d ec. ?

a militiis

16.

P. Aelius
Silvanus

Apulum l

Ilvir, sacerd. col.

P. Aelius
Strenuus

UTS

T. Varenius
Pudens

UTS

T. Varenius

UTS

Ti. Claudius

Apulum

Gcnialis
13.

17.

18.

19.

Sabinianus

20.
21.
tit
-...l
\CI

patr. coli. centonar.

cf. nr. 12, 15, 23

200·222

R2& 31l
332

nr. 12, 13,

200-222

R 2lj :lll

cf. nr. 12-14, 23

200-222

R :;!l\ 2lj

l lvir

cf.

15, 23

incep. sec.

III

R 463

incep. sec. III

!t 297

patr. coli. fab. ccntonar.
nautar., cond. pasc.
salin. et commercior.

post 200

R 299

palr. collegior.;
cf. nr. 20

200·222

R

cf. nr. 19

200-222

R 365

222·235

R 91.373

230·235

R l36

nu rus:

mater collegior.
ccntonar.

rahr. et

augur,

Il

augur col. Apul.,
dec. col. Drob.,
sac. arac Aug.

Uvir

el

flam., dec., qq.,
patr. causar.

dcc. mun. Apul.,
flam. col. (Apul.),
patr. mun. Porol.

a militiis

flam., dec.

dec. col. Apul.,
flam. Laurent.

a

augur

sac. arac Aug.

rnilitiis

:ID,4})

114 11<\
237

Augustianus
?

UTS

dec.

praef. Num. Maur.
Mic. Scveriani
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Hotabili

Tabelul XXXIX

o

1

2

4

3

22.

P. Aclius
Antipater Marcellus

Apulum 1

dec.

23.

C. Valerius
Valcrianus

UTS

llvir

24.

T. Aelius
Aelianus

Drobeta

llvir, nam., patron.

25.

M. Antoniu.<
Valentinus

Apulum Il

dec.

26.

T. Aelius
Lupus

Apulum l

pontif., llvir

27.

Claudius
Valentinianus

Apulum II

28.

C. Nummius
Certus

29.

(3)

eauites _Romani
5

6

7

8

post 222 (?)

R 295

post 235

R 123

post 235

R 17

238-244

R 148a

mama Aurelia
Apollonia

sec. III

R 300

dec., llllvir

sotia Aurelia
ProbiUa

sec. III

R 505

Apulum l

augur

mama iUyră (?);
patr. colleg. fabr.
el dendrophor.

sec. III

R 301

C. Nummius
Verus

Apulum 1

llvir

sec. III

R 346

30.

L. Antonius
Priscus

UTS

dec.

fiu de dec.

sec. 11-111

R 198

31.

M. Ulpius
Gcmellinus

UTS

ordo ob merita
ipsius

sec. 11-111

R 113

?

R 122

?

R 235

cf. nr. 12·15

dec. col. Apul.

?

UTS

33.

?

UTS

origine greacă

sac. arac Aug.

qq., llvir, quaest.,

dec.

32.

praef. coh. 1
Noric.

praef. coh. Il

FI. Commagen.

nam.(?), llvir (?)
?

praef. (?)

https://biblioteca-digitala.ro

Tabelul XL

Augustali de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Numele

Nr.
eri.

Date
personale

(1)

Observatii

Tip de
monument

Provenienta

3

4

5

Data

Sursa

o

1

2

1.

Q. Aurelius
Satuminus

libertul unui dec.
şi flam.

R 83

funerar

UTS

mijlocul sec. II

R 222

actor conductoris
pasc. et salinar

R 481

votive

Domneşti,
Apulum

ante 180

R 363,481

2.

?

Atticus

3.

?

Tutor

6

7

vritiv

Apulum

ante 180

R 363

4.

L. Antistius
Onesimus

cf. nr. 5

votiv

Germisara

anle 180 ?

R 271

5.

M. Lucilius
Lucilianus

cf. nr. 4

votiv

Gennisara

anle 180 ?

R 27 1

6.

C. Caecilius
Felix

funerar

Tibiscum

sec. Il

R 45

Q. Vibius

votiv

B�ile

sec. Il

R 31

votiv

Caransebeş

sec. II

R 37

votiv

Micia

sec. II ?

R 257

votiv

Ampelum

sec. II ?

R 392

funerar
(vix. ann. LXVI)

Mehadia

180-222 ?

R 34

Chrysantus
C. Bovius
Syrnphorus

(vix. ann. XXV...)

funerar

Micia

180-222 ?

R 266

vot iv

Teliuc

212-217

R 245

7.

Amillus

8.
9.

?

. . . eb. Rufinus

10.
11.

12.

B.

Euryma

...
aug. ?

?

O.

Baebatius

Flavius
Sotericus

conduct. ferrar.

relatii cu un
sacerd. col.

Ul
QO
.....
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Herculane

Ul
QC
N
Tabelul XL

Augustali

o

1

14.

M. Cornelius

2
everget

de

la

Ulpia

4

3
Domo Divinae

(2)

Sarmizegetusa

Traiana

5

6

7

votive

Mici a

incep. sec. III

R 261, 263

funerar

UTS

incep. sec. III

R 191

votiv

UTS

post 222

R 147

UTS

post 222

R 223

votiv

UTS

post 222

R

votive

UTS, Apulum

post 222

R 150,
185, 281

UTS

post 222

R 208

UTS

post 222

R 176

UTS

post 222

R 211

UTS

post 222

R 214

pe edificiu

UTS

post 222

R 62

funerar

Uts

Stratonicus

15.

16.

Septimius
Asclepiades

libertul unui
centurion palmyrean

Aurelius
Priscianus

sotia liber!!!

17.

T. Aurelius
Vitalis

fiul dec. col.

1R.

Cassius
Maximus

19.

T. Claudius
Anicetus

20.

aug. coloniar.;
everget

rei. cu A pulum

funerar
(vix. ann.

M. lulius
Victor

21.

22.

M. Procilius
Aphrodisius
C.

everget

colitores;

C.

XL)

LXXVl)

votiv

162

R 53, 125, 126
174, 236

Togernius

nume celtic

Tngcnuus
23.

funerar
(vix. ann.

runerar
(vix. ann.

XXX)

runerar

Venctius

Prival us

(vix. ann. L)
?

24.

. . . er

25.

Sex. Annius

everget

aedcs Aug.

Pannonius ?

https://biblioteca-digitala.ro
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R 229

Augusta l i

Tabelul XL

1

o
26.

Q. Attius
Anthimus

27.

Sex. Attius
Secundus

28.

patr. coli. fabr.;
ornaL ornam. decur.

30.

M.

R 227, 243

patr. dec. 1 (col i. fabr.);
everget pt. fabri

ornat. ornament.
decur.; evergct

Domitius

libertul iui nr. 31

?

R 158

onorific

UTS

?

R 115

funerar

UTS

?

R 226

onorific

UTS

?

R 56

funerar

UTS

.,

R 203

R 145, 141'

cf. n r . 31,

votive

UTS

?

R 145, 141'

votive

UTS

?

R 145, 141'

votive

UTS

?

R 145, 141'

votivc

UTS

?

R 145, 141'

fu ne ra r

UTS

?

R 232

funerar

UTS

?

R l%

33-35, 42

34.

Domitius

libertul lui nr. 31

cf. nr. ] 1 -33,
35, 42

libcrtul lui nr. 31

cf. nr. 31-�4,

42

Regulus
FJa,1us

ex dec. VTI coli.

Aei. Macrinius

qui ct Epidius

Epidianus

UTS

?

cf. nr. 31-32,
34-35, 42

37.

votiv

UTS

libcrtul lui nr. 31

Fonunatus

7

votive
(ob honorem)

Domitius
Hipponicus

36.

6

R 127; cf.
nr. 32-35, 42

33.

Domitius

5

(3 )

posrum

Hermes

35.

4

Sarmizegetusa

(vi.'<. ann. LXX)

Hermes

Onesimus

Traiana

(aere conlato)

Cornelius
Primus
Ulp. Do?J itius

Ulpia

3

Cassius
Marcio
Ti. Claudius
Ianuarius

32.

2

la

L.

29.

31.

de

fain.

R 228;
sotie illyril

tll
QO
(.H
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Augustali

Tabelul XL
2

o

de

la

Ulpia

Traiana

(4)

5

6

7

votive

urs

?

R 152, 163

funerar
(vix. ann. L)

urs

?

R 224

3

dec. coli. fabr.

Sarmizegetusa

4

38.

C. Spedius
Valerianus

39.

M. Suronius
Adrastus

40.

C. Titius
Agatbopus

aug. col. Sisciae
el Sarmiz.

votiv

urs

?

R 180

41.

M. Ulpius
Fuscinianus

aug. ?

votiv

UTS

?

R 173

42.

Valerius
Threptus

votive

UTS

?

R 145, 146

43.

M. Veponius
Maximinus

pe edificiu

urs

?

R 51

cf. nr. 31-35
everget;
nume cehic ?

44.

?

Chrys . . .

votiv

urs

?

R 186

45.

?

Marcio

funerar

UTS

?

R 210

46.

?

Terentius

votiv

Micia

?

R 256

onorific

UTS

?

R 189

funerar

Sântămăria
Orlea

?

R 244

pater cultorum

47.

48.

- cognomen grecesc
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Tabelul XLI

Nr.

crt.

Augustali

Numele

o

Date
personale

Observatii

2

3

1

1.

C. Iulius
Dius

2.

C. lulius
Farnax

3.

C. lulius
lrenicus

4.

T. Aelius
Ooesimus

5.

L. Antonius
Secundus

libert al templului
!OM

6.

C. Atilius
Eutyches

galatin;
everget

7.

M. Gallius
Epictetus

8.

C. Valerius
Salvius

9.

M. lulius
Quirinus

10.

M.

Aurelius

Timon

nume iranian

de

la

Apulum
Oraşul

(1)
Tip de
monument

4

Sursa

Data

6

5

Cf. nr. 2-3

mun. Aur. Apul.

votiv

180

Cf. nr. 1, 3

mun. Aur. Apul.

votiv

180

7
R 315

R 315
.

-

mun. Aur. Apul.

votiv

180

R 315

col. Aur. Apul.

votiv

sfr. sec. n

R 355

col. Aur.Apul.

votlv

sfr. sec. Il

R 375

cxedram cum arcu f.

col. Aur. Apul.

votiv (IOM
Bussumarius)

sfr. sec. li ?

R 286

port. fecit

col. Aur. Apul.

votiv

sfr. sec. li ?

R 290

col. Aur. Apul.

votiv

sfr. sec. Il ?

R 344

Cf. nr. 1-2

patr. coli.
Pontobithynor.;
everget

ianuas et valvas
fecit

coi. Aur. Apul.

VO{iV

196-197

R 287

magister coli. fabr.;
cverget

genio fabrum

col. Aur. Apul.

votiv

209-211

R 318

tii
QQ
tii
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Tabelul XLI

o

Augusta li

11.

Septimius
Asclepius
Hermes .

libertus numini
Aesculapi; ornat.
ornam. decurional.

12.

T. Claudiu•
Anicetus

aug. coloniar.;
everget

13.

P. Tenacius
Gemellinus

libertus 7
leg. XXII Primig.

14.

Aelius
lulianus

15.

Aelius
Valentinus

aug. ?

16.

Fabius
Pulcher

aug.

17.

P. Aelius
Syrus

18.

Domitius
Eufras

19.

T. Flavius
Flavianus

20.

Claudius
Marcellus

21.

3

2

1

relatii cu
Sarmizegetu•a

Micia

porticum fecit

dec. coli. fabr.

de

la

Apulum
4

col. Aur. Apul.

votiv

incep. sec. li!

R 326

col. Aur Apul.

votiv

post 222

R 281

col. Aur. Apul.

onorifice

incep. sec.

col. Aur. Apul.

votiv

sec.

col. Aur. Apul. ?

funerar

sec. III

R 267

col. Aur. Apul. ?

votiv

sec. III (?)

R 343

mun. Sept. Apul.

votiv

sec. III

R 280

mun. Sept. Apul.

funerar

sec. III

R 368

mun. Sept. A pul.

votiv

sec. III

R 327

votiv

?

R 337

?

?

R 372

col. Aur. Apul.

·

7

6

5

?

?

(2)

coQ'J\nmen grecesc
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li!

(?)

li!

(?)

R 294,302

R 316

Augustali

Tabelul XLII

Nr.

Oraşul

Numele

din

alte

Observatii

crt.

!JI

oraşe

ale

Daciei

Tip de
monument

Provenienta

Data

Sursa

1.

Mun. Drobeta

M. Minicius
Symphorus

Minicia ?

funerar

Drobeta

sec. Il

R 21

2.

Col. Drobeta

Iulius
Paev . . . enus

Iulia Kalligenia
coniux

funerar

Drobeta

sec. III

R 20

3.

Col. Drobeta

(M. Lucius ?)
Marinus

nomine M. Luci
Romani

votiv
(!OM Montana)

Drobeta ?

sec. III

R 508

4.

Mun. Potaissa

Aelius
Super

votive
(Libero el Liberae;
!OM Conservatori)

Potaissa

197·210 ?

R 435, 436

5.

Col. Potaissa

M . Aurelius
Au . . .

funerar
(vix. an. L)

Moldoveneşti

sec. III

R 427

6.

Mun. Napoca

Iulius
Arphocras

funerar ?

Sânnicoară

1 18· 180 ?

R 474

7.

Col. Napoca

M. Aurelius
'
Papia

Aurelia Bona

funerar
(vix. an.

Napoca

sec. III

R 467

coniux

LX)

8.

Col. Napoca

Aurelius
Secundus ?

magister aug.

funerar

Potaissa

sec. III

R 442

9.

Col. Napoca

M. Ulpius Caecilius
Bassianus •

magister aug.

votiv
(numini Aug.)

Napoca

sec. I I I

R 456

10.

Col. Napoca

M. Ulpius C?ecilius ?
Callisthenes

magister aug.

votiv
(numini Aug.)

Napoca

sec. III

R 456

11.

Col. Napoca ?

pro salute
ordinis Aug.

votiv
(SJM)

Napoca

?

· cognomen grecesc

QC
-l
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Colegii şi asociaţii in Dacia romani

Tabelul XLIII

(1)

Colegii profesionale
Nr .
crt .

Local itatea
Fabri

l.

DROBETA

X

2.

TIBISCUM ( ? )

X

3.

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

X

4.

MIC IA

5.

GERMISARA

6.

AMPELUM

Centonarii

Nautae

Lib. et
servi
publ .

Lecticarii

X

X

Utriclar ii

Lapidarii

Pristae

X

Negot iatores
prov .

X

X

7.

ALBURNUS MAIOR

8.

APULUM

I

X

9.

APULUM

II

X

10.

Cristeşti

11.

POTAISSA

12 .

NAPOCA

X

X

X

X

X
X

_.._
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(2)

Colegii şi asociaţii in Dacia romană

Tabelul XLIII

Asoc iaţii etpo-reliqioaae

>

..

Nr.
crt .

Localitatea

..;
(1,
;.,

O>
CII
.c

1.

DROBETA

2.

TIBI SCUM

3.

ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA

4.

MIC IA

5.

GERMISARA

6.

AMPELUM

7.

ALBURNUS MAIOR

CII

..
..
..
.....
..
C>

";
...

>.
.a

o

..
c:

o

"'

,;
;.,
E
....
"
"'

;:;
..;
..
"
..
....
"'

...
'"
"
'O
...
..
..
"'

.;
..
"
'O
..
"
"'

..;
"
....
r::
..
:.:

"
"'

·-<
r::
.c

..;

....
r::
"
....
..
<

·-<

....
"
o
..
CII
:.:

.;
..

..
....
>
o
....

CII
u

"

·-<
>

o
....

CII
o

...
"
...;
o
..
CII
:.:

.;
..
"'
..

CII
.o

·-<
..,

'"
...
'O
...
..
H

..;
(1,
o
..
'O
r::
..
'O

.;
o
E
""
o
..
"'

,;
o
..
....
"

o

(?)

X

X
X

1
1

X
X

X

B.

APULUM

I

9.

APULUM

II

10.

Cr iste ş t i

ll.

POTAISSA

12.

NAPOCA

X

X

X

X

X

X

X

!
X

X

X
X

X

X
X

X

Ul
OCI

""
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Tabelul XLIV

Nr.

Numele

Pozitia
socială

crt.

o
1.

Honestior�s în relaţie

1

2

CQll�giYm

Functia in

fAb� de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Conexiuni

colegiu

praef.

C. Cervonius

quaest., patr. causar.,

patron.

Sabinus

dec. mun. Apul.

Tip de

4

5
onorific

Adiutor
2.

3.

M. Cominius

pont. col., praef.

Quintus

qq. pro Antonino

Observatii

(l)

Data

Sursa

monument

3

dec. aed. Ilvir

M. Opellius

CU

dec. mun. Apul.

onorific

6

7

8

ante 161

R 132, 133

ante 180

R 305

180-200

R 118

patr. collegior.

200-222

R 114

aedem pecunia

218·222

R 58

post 222

R 64

plebs aere conlato

f

coi fabr.
col et muo.

onorific

patron.

imp., EQ.R
4.

T. Vareoius
Pudens

dec. flam. qq.,
EQ.R a militiis

patr. causar.,

patron.

onorific

dec. mun. Apul.,
dec. Porol.

5.

M. Pomponius

dec. quaest.

ef. tabelul XLV,

patron.

6.

T. Ancharius

7.

C. Valerius

pe edificiu

nr. 2

Severus
dec.

patron. dec. XV

sua fec.
pe edificiu

porticum ob
hooor. patr. f.

Octavius
dec. aedil. llvir

praef.

onorific

230-235

R 128

praef. et patron.

onorific

post 222

R 117

Surus
8.

9.

(C.) Valerius

dec. aed. IIvir

Valentinus

et qq.

Aurelius

dec.

?

vativ

Genio coli. fabr.

onorific,
funerar

aere conlato

sec.

III

R 144

?

R 115, 227

Ingenuus
10.

Sex. Attius
Secundus

aug., ornat.
ornam. dec.

patron.

https://biblioteca-digitala.ro

Tabelul

XLIV

2

o
11.

Ti. Claudius

(Ti.) Claudius
Verus

13.

Flavius

4

3

patron. dec. 1

aug.

lanuarius
12.

(2)

Honestiores in relaţie cu collegium fabrum de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
6

5

7

8

cf. nr. ll

pe edificiu

everget

R 56

cf.

pe edificiu

everget (ob honor.
dupli)

R 56

nr. 10

aug.

ex decuria VII

funerar

R 232

aug.

dec.

votive

R 152, 163

praef. (?)

funerar

R 190

Fortunatus

14.

C. Spedius
Valerianus

15.

Sex. Valerius

Fronto

16.

dec. aed.
narn.

Ilvir

R 239

. . . . nus ?

fJ1
\C
-
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Tabelul XLV

Nr.

Numele

crt.
o
1.

1
P. F1accinius Felix

Membri in coll�gi� fab� de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Poziţia

Functia !n

social!

colegiu

2
libert ?

Conexiuni

Tip de

(1)

Observatii

Data

Sursa

monument
4

3
dec.

6

5
votiv

7
incep. sec.
III (?)

8
R 179;
IDR III/2,
162

2.

M. Urbius Valerianus

cf. tabelul XLIV,

patr.

218-222

R 58

votiv

post 222

R 172

votiv

sec. III

R l57

pe edificiu

nr. 5
libert ?

dec., ter magister

aedem pecunia
sua fec.

3.

T. Varenius Gallicanus

4.

Aurelius Valens

dec.

5.

Aurelius Marinus

vexillarius

votiv

oriental

sec. III

R 154

6.

M. Aurelius Fortunatus

ex dec. Il!

ooorific

ob duplam sportulam

sec. III

R 116

7.

Flavius Zora

palmyrean

sec. 111

R 157

8.

M. Bassus Aquila

9.

M. Domitius Primus

libert ?

peregrin

cf. nr. 7

dec.

cf. nr. 4

votiv

ex dec. IV

cf. nr. 12

votiv
fuoerar

10.

Flavius Graecinus

patron. dec. IV (?)

Il.

L. Flavius Valens

patron.

12.

Gaius Gaianus

peregrin

ex dec. IV

(colleg. pos.)

vo!iv

cf. nr. 8

?

R 148

?

R 230

?

R 175

funerar

coUeg. pos.

?

R 204

votive

Surus negotiator

?

R 148, 160

https://biblioteca-digitala.ro

Membri in collegig. fabrum de la Ulpia Traiana Sarmi% egetusa

Tabelul XLV

2

1

o

4

3

5

(l}

6

7

8

13.

O. lanuarius Agathangelus

cf. nr. 14-15

funerar

R 206

14.

lanuaria Candida

d. nr.

13, 15

funerar

R 206

15.

Q. lanuarius Zosimus

cf. nr. 13-14

funerar

collcg. contulit

R 206

16.

C. 1uli us Marcus

funerar

colleg. (pos.)

R 207

17.

M. Ulpius Saturninus (?)

votiv

Gcnio dec. XIII

R 155

18.

Valerius Philinus

funerar

colleg. (pos.)

R 233

19.

...

funerar

colleg. (pos.)

R 231

20.

.

21.

. . . . nus

.

.

Domitianus

ex dcc.

XIII (?)

(?)

Laurentia (?)

(?)

funerar
dec.

(?)

cognnmen grecesc

Ul
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R 188
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Tabelul

Nr.

XLVI

Numele

Alte corporaţii la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

1.

Date

Corporaţia

crt.

Conexiuni

personale
P. Aelius

Tip de

Observatii

Data

Sursa

monument
dec. (col. ?)

Palmyreni

sacerdos, adventor

lecticarii

defensor

votiv

Crassus

oegotiatores

defensor

onorific

Macrobius

prov. Apul.

M. Procilius

colitores

votiv

votiv

anle 161 ?

R 420

post 222

R 149

peregrin {?)

post 222

R 119

Deo Aeterno,

post 222

R 176

?

R 156

?

R 156

?

R 189

domo Macedonia

Artemidorus
2.

(O.) Cornelius
Comelianus

3.

4.

aug. col.

lunoni et Angelis

Aphrodisius
5.

P. Publicius

liberti et servi

libertus col.

cf. nr. 6

votiv

6.

P. Publicius

liberti et servi

libertus col.

cf. nr. 5

votiv

?

Genio lib.
et servor.

Cletus
7.

Genio lib.
et servor.

Anthus

cultores

pater

aug. col.

cognomen grecesc
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onorific ?

Col1ec:LiUJII fabrwn in oraşul Apulum I

Tabelul XLVII

Nr.

Numele

crt.

2.

Funcţia in
colegiu

2

1

o

1.

Pozitia
socială

C. Cervonius

dec. mun . Apul.,

3

patron.

Conexiuni

Date

personale
4
quaest. col. Dac.

5
everget

(1)

Tip de

Observatii

Data

Sursa

7

8

9

monument

6

onorific

S abinus

pat r. causar.

M. Aurelius

aug. col.

magister

everget

votiv

dec. mun. Apul.

patron.

portic. per
ped. XXXX f.

votiv

patr. coli. fabr.

161-180

R 305

209-211

R 318

incep.

R 279

col. et munic.
Genio fabrum

Timon

3.

P. Aelius
Rufinus

4.

5.

P. Aelius

EQ.R, augur,

Strenuus

sac. arae. Aug.

Fabia

Lucilla
6.

. socrul EQ.R, Ilvir

patron.

augur et llvir

conductor

col. Sarm.; dec.

pasc. salinar.

col. Drob.

et commercior.

matcr

sec. III

onorific

funerar

ceotonarii,

incep.

nautae

sec. lll

P. Aelius

patron.

Valerius

ct dec.

8.

L. Septimius
Nigrinus

funerar

sec. III

R 366

sec. III

R 313

ob honorem

sec. III

R 284

praef. sahus

?

dece. et princip.
coli. aere con!.

patron.

M. Aurelius

votiv

ad extruct.

patr on.

aetomae d.

Chrestus

9.

T. Flavius
Valentinus

EQ.R

R 297

sec. III

et sacerd. col.

secund. decr.

7.

incep.

centonarii

R 299

patron.

pont. Ilvir patr.
col. Oesc., patr.
coli. fabr. Dese.

!.11
\,()
!.11
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pc edificiu

?

ipsor.

R 511a

Ul
\C
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Tabelul

XLVII

Collegium fabrum in oraşul Apulum I
2

o

10.

4

3

5

ex dec. XI

Ti. lulius

6

(2)
7

8

9

R 321

votiv

Bubalus
n.

C. Nummius

12.

. . . nder

augur

col., EQ.R

patron.

mama iDyr3

onorific

patr. coli.

R 301

dendroph.

Certus

R 370

=

cognomen grecesc

https://biblioteca-digitala.ro

Alte corporaţii i n oraşul Apulua I

Tabelul XLVIII

Nr.

crt.
1.

Numele

Corporatia

Date

M. lulius Quirinus

Pontobithyni

Tip de

Conexiuni

aug. col.,

votiv

patron. coli.

2.

T. Varenius Pudens

?

Data

Observatii

Sursa

monument

personale

ob bonorem ianuas

196-197

R 287

200-222

R

202-204

R 283

incep.

R 298

et valvas r.

patron. collegior.

dec. llam. qq. Sarm.,

onorific

dec. mun. Apul., dec.

114

Porol, patr. causar.,
EQ.R a militiis
pe edificiu

centonarii

3.

scholam cum
aetoma pec. s.

4.

P. Aelius Genialis

centonarii

onorific

dec. pont. col.,
patron. coli.

5.

P. Aelius Strenuus

centonarii, nautae

f.

sec.

augur col., EQ.R,

augur llvir Sarm., dec.

patron. collegior.

col. Drob., cond. pasc.

onorific

fabri

III

incep.
sec.

III

R299

salinar. commercior.,
sac. arac Aug.

6.

Fabia Lucilla

centonarii

nora

de EQ.R, llvir,
mater coli.

funerar

fabri

7.

C. Nummius Certus

dendrophori

augur col, EQ.R,

incep.
sec.

sacerd. col.;

onorific

R 297

III

301

fabri

?

R

1. greac�

?

R 348

patron. coli.
8.

pristae

votiv

VI
�
-...1
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Tabelul

Corporaţii din oraşul Apulum I I

XLIX

-

Nr.

Numele

Corporatia

eri.
1.

Date
personale

C. Sentius

fabri

Funcţia in

Conexiuni

primus patron.

Tip de

Observatii

Data

Sursa

monument

colegiu
dec. col. Sarm.

votiv

205

R 322

post 205

R 328

cu familia

sec. III

R 327

familiaricum ex

sec. III (?)

R 285

sec. li! (?)

R 285

Anicetus
2.

C. lulius

fabri

llllvir primus

patron

votiv

aug. mun.

dec.

votiv

Valentinus
3.

T. Flavius

fabri

Scpt. Apul.

Aavianus
4.

Aurelius

prosmoni

quaest.

cf. nr. 5

pe edifici)J

suo a solo fec.

Statius
5.

Ulpius

prosmoni

quaest.

cf. nr. 4

pe edificiu

6.

C. Iuliw;

?

magister

Varianus

https://biblioteca-digitala.ro

familiaricum ex
suo a solo fec.

Paulus�
votiv

?

R 330

Corporaţii din alte localităţi

Tabelul L

Nr.

Localitatea

Corporatia

1

1.

DROBETA

2.

DROBETA

3.

DROBETA

2
fabri

fabri

Date

Funcţia in

Tip de

personale

colegiu

monument

Data

7

8

funerar

cf. nr. 2-3

sec. III ?

R 27

funerar

cf. nr. l , 3

sec. III ?

R 27

funerar

cf. nr. 1-2

sec. III ?

R 27

Fabricius

funerar

cf. nr. 5-7

sec. III ?

R 44

lucundus

(colleg. pos.)

3
lulius

dec. scolae,

Herculanus

imaginifer

lulius

filius

lulius

5.

TIBISCUM (?)

TIBISCUM (?)

fabri

fabri

Fabricius

imaginifer

9

scolae
fUius

Marccllinus
4.

6

5

4

Marcianus
fabri

Sursa

Observatii

Numele

crt.

o

(1)

vexillarius
scolae

heres

funerar

cf. nr. 4, 6, 7

sec. III ?

R 44

frater

funerar

cf. nr. 4, 5, 7

sec. III ?

R 44

frater

funerar

cf. nr. 4-6

sec. III ?

R 44

evergesie

sec. III ?

R 48

sec. III ?

R 250

sec. III ?

R 254

lucuodus
6.

TIBISCUM (?)

fabri

Fabricius
Silvanus

7.

TIBISCUM (?)

fabri

Fabricius
Licinianus

8.

9.
10.

Marga

utriclarii

Aelius

sotia SiUa

pater ?

Diogenes

Valeria

(cu o mater

AQUAE

lapidarii

Diogenes

lapidarius

MIC!A

lapidar ii

M. Cocceius

lapidarius

?)

Lucius
tJl
\C)
\C)
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votiv

votiv

Geoio collegii

0\
=
=

o

(2)

Corporaţii din alte localităţi

Tabelul L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

MICI A

cultores
Herculis

Domitius
Herculanus

magister

votiv

cf. nr. 12

sec. III ?

R 251

12.

MICIA

cultorcs
Herculis

Lucilius
Felix

magister

votiv

cf. nr. 1 1

sec. III ?

R 251

13.

GERMISARA

Galatae

L. Livius
Marcellinus

votiv

everge.•ie

?

R 270

14.

GERMISARA

Galatae

L. Calpurnius
... ? ...

votiv

evergesie

?

R 269

15.

AMPELUM

Hercliani

Romanus

votiv

cum Aurelia
Creste

sec. lll ?

R 386

16.

AMPELUM

cultores Iovis

2111

R 388

17.

Cristeşti

lapidarii

?

R 476

18.

Călugăreni

utriclarii

votiv

IHDD Adrastiae

19.

POTAISSA

fabri

votiv

Volkano Aug.

20.

POTAISSA

Isidis

C. lulius
Martialis

pater

votiv

21.

POTAISSA

Isidis

L.

quaestor

22.

POTAISSA

ct Cervae (?)

Aug. servus

votiv
pe edificiu

Hermeros

Livius

sec. III

R 477

197

R 447

evergesie

?

R 428

votiv

evergesie

?

R 428

votiv

Re·Harmache
(in 1. greacă)

III

R 439a

Victorinus

(Aegypteni ?)
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sec.

Corporaţii din alte localităţi

Tabelul L

(J )
:.· -

2

o

23.

NAPOCA

3

4

5

Galatae

6

7

8

9

votiv

IOM Taviano

139-161

R 455

album

spira

235

R-449

consislentes
24.
25.

NAPOCA

Asiani

cf. tabelul LI

lapidarii

T. Iulius

vot.iv

= cognomen grecesc

Q'l
c:>
......
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Sulevis Montanis

?

iR 'll96a

Spira As ianorum de l a Napoca

Tabelul LI

Data :
2 3 5 p . Ch .
Tip de i n s cripţie :
Membr i :
peste 4 3

�

Demnitari :

Germanus
Epipodia
Carus
suri ( u s ? )
Z o i l ianus

spiraches
�
rnagister ( ? )
rnagister ( ? )
s c riba

Membri :

Bibl iografie :

a ) Bărbati

b)

Agrippinus
co . . . .
Crescens
Curini . . . .
Dizo +
Eptala +
Errnes •
Errne s c u s *
Gaius
Hyius *
I u l iu s
Longinianus
Muc ianus
Nepos
Reu . . . .
Tattario +
Tzinto +
Ulpianus
Ulpius
Val erianus
Va l erius
Zoilus *

A s c lepiodote
Augu sta
Cornel i a
Corn i f i c i a
Graeca
Hi lara
I u stina
Longa
Maximina
Pau la
Rufina
Tiberina
Tzinta +
Va l entina
Vera
V i ctoria

CIL III 870;

A.

Bodor: Dacia 7 ,

602

https://biblioteca-digitala.ro

Femei

*

-

+

-

1963 , p.

Nume grecesc
Nume tracic

229-236

Corporaţii de la Alburnus Maior

Tabelul LII

(1)
=

Nr.

Corporatia

Persoana

crt.
o

1

2

Date

Tip de

personale

monument

3

4

Observatii

Data

Sursa

6

7

5

1.

Kastellani Ansis (?)

Rufus Platoris

peregrin illyr

funerar

sotia Platino Verzonis

sec.

Il ?

R 417

2.

Sardeatae (?)

Bisius Scenobarbi

peregrin illyr

funerar

sotia Cassia Peregrina

sec. II ?

R 416

3.

Castellani

Plator Panentis

peregrin illyr

votiv

Apollioi

sec. Il ?

R 402

4.

Kastellum Ansis (?)

votiv

Deanae

?

R 413

5.

Collegi (?)

Dassius . . . ? . . .

peregrin illyr

votiv

D canae

?

R 409

6.

Collegium . . . .

Celsenius Adiutor

magister coli.

votiv

Dianae

sec. II ?

R 403

7.

Collegium kastelli

Seneca Bisonis

peregrin iUyr

votiv

Genio collegii

sec. II ?

R 406

Baridustarum
8.

Kastellum Ansis (?)

votiv

Iano Gemino

sec. II ?

R 414

9.

Collegium Liberi Patris

votiv

Libera Patri

sec. II-III

R 41 1

10.

Maniatae (?)

Dasas

peregrin illyr

votiv

Maelantonio

sec. II ?

R 410

11.

Maniatae (?)

Dasurius

peregrin illyr

votiv

Maelantonio

sec. II ?

R 410

12.

Kastellani Ansis (?)

votiv

Minervae

sec. Il ?

R 412

13.

Collegium (?)

votiv

Nareno (1. greacă)

?

R 407

14.

CoUegium (?)

votiv

Sardendeno (1. greacă)

?

R 405

O\
Q
�
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Tabelul Lll

o

Corporaţii de la Alburnus Maior

1

15.

Collegium (?}

16.

Kastellani Ansis (?}

17.

Collegium (?)

18.

Collegium lovis Cerneni

2
Varro Sceni

Plabaotius

3

peregrin illyr

peregrin itlyr

4

(2)
5

6

7

votiv

Silvano

?

R 408

votiv

Silvano

?

R 415

votiv

Silvano

?

R 404

tabula cerala

https://biblioteca-digitala.ro

cf. tabelul Llll

167

R 495

Collegium Iovis Cerneni de la Alburnus Maior

Tabelul LIII

p . Ch .
9 februarie 1 6 7
Data :
Tipu l de i n s cripţ ie :
t!bliţă cerată ( proces verba l )
dizo lvarea colegi u l u i
Motivu l :
iniţial 5 4 , a cum doar 1 7
Num!r de membri :

Magistri : Artemidorus Apo l loni
I u l ius !ulii

Ouaestores :

Valerius Niconis
O f f a s Meno f i l i *

M embri semnata ri :

*

*

L . Va s idius V i ctor ( CR )
CR)
Antonius Maximus (
C. Secundinius Legitimus
Stert i n i u s Rusticus
·
Aelius P l ator +
Geldonis +
?
( CR )
Ulpius Felix
September P latori s

*

+

( CR )

Bibliografie :

CIL I I I ,

p.

9 2 4 - 92 7 ;

IDR I ,

31

_

( CR )

( CR )

+

Nume gre cesc
Nume i l lyric
Cetăţean roman

( TabCerD I . )

605
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C7\
o
C7\

Rotabili din Dacia in afara provinciei

Tabelul LIV

Nr.

crt.

Localitatea

Numele

din Dacia

Pozitia

Tip de

socială
P. Aelius Arrianus

l.

UTS

2.

UTS

3.

Mun. Sept.

Claudius

dec. llllvir

Apulum

Valentinianus

EO.R

Drobeta

Aurelius

dec.

4.

Potaissa

6.

Napoca

Napoca

Napoca

Mytilenae

Asia

?

R 514

?

R 500

votiv

Virunum ?

Noricum

funerar

Viminacium

Moesia
Superior

sec. III

R 505

Tragurium

Dalmatia

sec. III

R 503

Dalmatia

sec. III

R 501

Moesia

sec. III

R 511

sec. III

R 511

sec. III

R 511

sec. III

R 512

Tbracia

222-235

R 513

Dalmatia

sec. III

R 502

funerar

fiu cu nume
!rac (?)

Aurelius Aquila

dec.

funerar

negotiator

Salonae

Aelius

dec.

funerar

cf. nr. 7-8

Oescus

cf. nr. 6, 8

Oescus

cf. nr. 7-8

Oescus

Aelius

funerar

dec.

Villanus
8.

1. greacă

Aelius

dec.

funerar

Inferior

Napoca

Antonius

Porolissum

Aurelius

!Ivir

votiv

End!e

dec.

votiv

Primus Asteo

Porolissum

Moesia
Inferior

(templum f.)

(qui et lulius)

1 1.

Moesia
Inferior

Valentinus

10.

Moesia
Inferior

Peregrinus

9.

Data

?

Florentinus

7.

Provincia

votiv

Longinianus
5.

Provenienta

dec.

Alexander
?

Sursa

Observatii

monument

Cocceius

dec. augur

Umbrianus

pontif.

1. greacă

funerar (?)
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Augusta
Traiana

Nedinum

Patroni ai coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul LV

Nr.

crt.

Numele

l

o
1.

D. Terentius

Pozitia

Calitatea

social�

oficială

2

c.v.

Scaurianus
2.

D. Terentius

Conexiuni

Tip de

(1)

Observatii

3

4

5

leg. Aug. pr. pr.,

inscriptie

conditor

de fondare

C.V.

fiul lui nr. 1

Data

Sursa

desemnării

monument

6
deduc�e

7

8

109

R 49

onorific

cea. 109-130

R 100

Gentianus
3.

P. Orfidius

c.v.

leg. Aug. pr. pr.

onorific

cea. 144-148

R 101

c.v.

leg. Aug. pr. pr.

onorific

148-151

R 95

c.v.

trib. leg. X!ll

post 151 ?

R 96

150-153

R 29,

Senecio
4.

C. Curtius
lustus

5.

C. Curtius

6.

M. Sedatius

C.V.

Severianus
7.

8.

M. Sedatius

fiul lui nr. 4

onorific

deducJie

Gem.

Rufinus

leg. Aug. pr. pr.

c.v.

onorific

104, 108
fiul lui nr. 6

deduc�e

post 153 ?

CIL XIV

Severus lulius

246-248,

Reginus

250

M. Claudius

C.V.

cos. Dac. III

onorific

168-170

R 94

post 170

CIL VI

Fronto
9.

M. Claudius

Fronto Neocydes

c.v.

fiul lui nr. 8 (?)

Q'l
=
---1
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deduc�e

1978

="
=
QCI

Patroni ai coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Tabelul LV

o

1

10.

P. Septimius
Geta (?)

11.

O. Axius

2

c.v.

EO.R.'

3

4

5

O. Axius

EQ.R. '

13.

M. Papirius

EQ.R. "

Aelianus iunior

6

Dac. III

onorific

nume nesigur

proc. Dac. Apul.

onorific

agens \lice
praesidis

cos.

Aelianus
12.

(2)

fiul lui nr. 11

proc. Dac. Apul. (?)

... ? ...

onorific

' - cavaler cu carieră in serviciul statului
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7
194-197 (?)

238

8

R 111

R 93

deduqie

post 238 {?)

PIR' I,
A 1689

agens vice
praesidis (?);
nesigur

sec. III (?)

R 110

Patroni ai altor oraşe din Dacia

Tabelul LVI

Nr.

Oraşul

Numele

crt.
1.

Fun ctii

Pozitia

DROBETA

C. lulius

DROBETA

Corndius
Clcmcn�
Sex.

Tip de

Observatii

Data

Sursa

desemnării

monument

dcc.

bis Ilvir

pe edificiu

everget

sec. Il

R 507

C.V.

cos. Dac. 1 1 1

onorific

dcductie

post 172

R 497

post 235

R 17

eca. 200

R 303,

Sabinus
2.

Conexiuni

publice

socială

Corndius
Eucacrianus,

Sex.

lilius (?)
3.

DROBETA

4.

APULUM I

T. Aelius

EQ.R.

llvir Oam.

EQ.R.

dec.

onorific

A elianus
P. Aelius
Marcellus

patr. Foroflam.

onorifice

Fulgi n. lguvin.

pp. leg. VII Gem.,
praef. legg. VII CI.

499

el 1 Ad., Oam.
luc. Laur. Lav.

5.

NAPOCA

Aelius

EQ.R.

'

6.

NAPOCA

C. lulius

EQ.R.

NAPOCA

8.

POROLISSUM

?

T.

·

0'\
o
'-=

Varenius

Pudens

·

onorific

patron ?

ante 185

R 450

'

praef. alac

onorific

patron ?

anle 185

R 450

sec. III ?

R 465

200-222

R 114

Silianae

Pacatianus
7.

proc. Aug.
Dac. Porol.

Conslans

funerar

dec.
EO.R.

dec. !lam. qq.

onorific

patr. collegior.

Sarm., dec.

el. causar.,

mun. Apul.

a mililiis

c avaler cu carieră in serviciul statului
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Tabelul

LVII

Nr.

lnslitu\Îa

crt.
o

A testări ale cultului imperial provincial in D -.cia

Persoana

Pozi1ia

Observa1ii

socială
2

1

1.

"provincia"

2.

sacerd. prov.

C. Ulpius

?)

sacerd. (prov.

4.

sac. arae Aug.

5.

sacerd. prov.

6.

sac. arae Aug.

?

5

dec. aed.

Helvio Pertinaci cos.

M. Cominius

EQ.R. bis

Quintus

qq.

pontif.

(dec. ?) Porol.

?

Data

Sursa

7

8

urs

onorific

Apuh.>. tn

onorific

1 59-162

R 102, 109

161-180

R 307

(post 170 ?)
institutus ab

Reginus

Tip de
monument

6

IIIIvir mun.

Bonus
3.

4

3

Locali 'l::: atea

(1)

Apull.l.>orn

votiv

177-180

R 347a

UTS

onorific

180-200

R 121

166

(dec. ?) UTS ?

UTS ?

votiv

post 200

R

augur col. Apul., dec.

UTS

onorific

post 200

R 299

votiv,

post 200

R

post 212

R 427a

incep.

R 463

et Tibisc.

P. Aelius

EO.R. llvir

Strenuus

augur

col. Drob., patr. colleg.

fabr. cent. dendr., cond.
pasc. salinar. commercior.

7.

8.

sac. arae Aug.

sacerdotalis

P. Aelius

EQ.R. a miJit. Ilvir

Antipater Gun.)

flam. dec. col. Apul.

?

UTS

?) leg. V Mac.

(dec. ?)

(trib.

dec. col.

Daciac

9.
10.

sac. arae Aug.

P. Aelius

EQ.R. a miJit. llvir

(coron. Dac. III)

Maximus

qq. !lam.

183, 358

onorific

?

PotaisSO;,

a. ?

Napoc.;;;;;a.

listă veterani

votiv

sec. III
UTS

conci!. Dac. I I I
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votiv

anle 235

R 91

Tabelul LVII

Atestări ale cultului imperial provincial in Dacia

o

1

2

Il.

sac. arae Aug.

Ti. Claudius

3

4

EQ.R. augur col. Apul.

August ianus

12.

sac. arae Aug.
(coron. Dac. III}

M. Antonius

(2)

5

6

UTS,

votive

anle 235

R 91, 373

7

8

Apulum

EQ.R. dcc. mun. Apul.

pro sai. imp.

UTS

votiv

238-244

R

l48a

Yalentinus

13.

concil. D ac. Ili

devoti numin. maicstatiq.

UTS

onorific

241

R 88

14.

conci!.

Dac. III

dcvoti numin. maiestatiq.
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