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Prefaţă
lată o lucrare amplă, a cărei tematică de ansamblu nu a fost tratată până acum
aprofundat în literatura istorică

din

România, în sensul de a se utiliza minuţios şi

concentric toate categoriile de izvoare, printr-o analiză penetrantă, critică, dusă până în
resorturile intime ale problematicii abordate. Subliniez că avem de a face cu o lucrare
temeinică, bine documentată, în care se reflectă starea reală a cercetării privind ultimele
două decenii şi jumătate de existenţă a Daciei Romane, chiar dacă unele interpretări
istorice se abat de la susţinerile altor cercetători
Pe cele

266

din ţara

noastră.

pagini, în care se cuprind şi hărţile, tabelele, graficele, anexele,

autorul a pus la contribuţie izvoarele narative, cartografice, epigrafice şi numismatice, pe
care le-a analizat atent, dându-le uneori o interpretare proprie. De notat că istoriografia
problemei, în plan naţional şi european, este de asemenea supusă unei exatrunart
stăruitoare, în special când se tratează data şi împrejurările abandonării oficiale a
Provinciei, dar şi alte stări de lucruri.
Cu privire la izvoarele narative, se iau referinţe de text

din 1 8

autori, începând cu

Dexippos şi Lactantius şi continuând cu Aurelius Victor, Eutropius, Rufius Festus,
Historia Augusta etc., până la Iordanes, Malalas şi Lexiconul Suidas. Se face critică de
text şi observaţii de traducere, semantică, evaluându-se totodată valoarea şi filiaţiunea
informaţiilor la diferiţi autori.

Tabula Peutingeriana şi datele din geograful anonim din Ravenna sunt de asemenea
analizate.
Puţinele inscripţii şi monumente sculptate databile în perioada Decius-Gallienus,
ca şi ştampilele tegulare ori cele câteva inscripţii cu caracter creştin controversat, sunt
reexaminate din punct de vedere al localizării, al datării şi al condiţiei dedicanţilor,
arătându-se valoarea sau non-valoarea lor în discursul istoric. Aici, autorul exprimă unele
aprecieri personale, judicioase.
Referitor la inscripţiile refolosite ca material de construcţie, foarte frecvent la
castre, pentru repararea zidurilor, comentariul apare pertinent în cele mai multe cazuri,
dar există şi situaţii unde erorile de apreciere apar evidente: Porolissum, Ilişua,
Brâncoveneşti etc.

În afară de sfera epigrafică, un important material documentar pus la dispoziţie îl

formează monedele, izolate sau constituite în tezaure. Se urmăreşte circulaţia monetară
în oraşe, castre şi în aşezări rurale, recurgându-se la modalităţi de interpretare noi,
deosebit de interesante. Aşa sunt, bunăoară, comentariile referitoare la acumulările
succesive şi cele curente de numerar, averi, capitaluri, tipuri de tezaur în funcţie de

valoarea lor de piaţă, sume sau agoniseli de consum. O atenţie particulară se acordă
emisiunilor de monede din timpul lui Gallienus şi aflate atunci în circulaţie, nominale,
monetării. În controversata chestiune a localizării atelierului de batere (timp de

246/247 - 256/257)
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ani,

a monedelor cu Provincia Dacia, autorul înclină spre Viminacium,

nu spre Ulpia Traiana. Este o opţiune, pe baza argumentelor unor numismaţi mai vechi.
Circulaţia monetară din Dacia, în perioada Decius - Aurelian, este privită, după

J.

Fitz, în contextul provinciilor danubiene. În considerare sunt luate şi tezaurele, cu

repartizarea lor tipologică şi cronologică, ceea ce, aprofundat, se face acum pentru prima
dată.
Fără a intra aici în detalii, în analizele, opţiunile şi observaţiil e pertinente ale
autorului, voi spune numai că el abordează problemele privind monedele emise pentru

260 şi 268, cele cu Dacia Felix pe revers şi problema monetăriei de la
Serdica. Faptul că Dacia Felix nu mai apare pe monede după anul 270 îl determină pe
autor să susţină că anul respectiv reprezintă un terminus post quem pentru abordarea

legiuni între

oficială a Provinciei, aşa cum argumentase şi alţi autori, cu şase decenii în urmă. Deci, se
discută chestiunea emisiunilor monetare de la

Tarraco, Serdica, Ticinum, cu aprecieri şi

adeziuni la păreri mai vechi, dar şi cu observaţii personale, nu lipsite de interes.
"Cn loc aparte este rezervat în lucrare artefactelor. Dar - cum bine se remarcă nici cu ceramica, nici cu fibulele, nici cu armele sau alte obiecte nu se pot face datări

sigure şi precise a faptului, situaţiei şi evenimentului istoric - aşa cum am dorit şi ar fi
necesar - pe o perioadă de 20-25 de ani. Puterea probatorie în plan cronologic a
artefactelor existente se dovedeşte a fi insuficientă. Dar autorul nu renunţă la comentarii
şi ipostaze rezonabile. Totuşi, consider că se putea insista mai mult asupra fibulelor
databile (ca producere şi folosire) după domnia lui Decius la Aurelian. Aici se poate face
o comparaţie cu fi.bulele - publicate de Astrid Bohme în

1 972

-

din castrele auxiliare din

Taunus, înainte de abandonarea de către romani a teritoriilor de la est de Rin (a.

260).

259-

Sigur că statuia monumentală de bronz a lui Traianus Decius de la Ulpia Traiana,
din care s-a păstrat doar capul, este un caz excepţional şi demonstrează încă pacea şi

capabilitatea Provinciei. Blocările de porţi, repararea de ziduri la castre mai ales cu
monumente funerare, lucrări puse de obicei în legătură cu atacuri externe de majoritatea
cercetătorilor, constituie pentru autor o preocupare stăruitoare. El respinge, în general,
drept cauză a stricăciunilor, atacurile "barbare" şi consideră că aceste reparaţii se pot
explica şi în urma unor degradări în timp. Nici perioada postromană nu poate fi, uneori,
exclusă.
În mediul civil, urban şi rural, autorul face prospectarea situaţiei la Apulum,
Tibiscum, Ulpia Traiana, Potaissa, Napoca, Porolissum, Romula şi Sucidava, constatând
desfaşurarea vieţii romane până la Aurelian. De asemenea, el aruncă o privire asupra
mediului rural (aşezări, cimitire), cu privire la care cunoaşterea şi interpretarea realităţilor
se dovedeşte a fi insuficientă, pe lângă faptul că documentarea nu reprezintă nici

10%

din volumul de date şi descoperiri existente.

După analiza situaţiei documentare de care dispunem acum pentru ultimele două
decenii şi jumătate ale Provinciei, P. Hiigel se opreşte - pe lângă o serie de constatări,
observaţii şi încheieri cu caracter restrâns - la câteva concluzii majore.

1 . Materialele documentare (ştiri literare, inscripţii, monede, descoperiri
arheologice, artefacte) sunt relativ puţine, adesea nesigure şi imprecise, pentru a contura
realităţilor social-economice şi politico-militare la nivel istoric corespunzător, pentru
perioada respectivă.

2. După Decius până la Aurelian, totul arată că Dacia a intrat şi ea în sfera crizei
generale a Imperiului: conspiraţiile şi monumentele sunt sporadice, circulaţia monetară
apare de-a dreptul anemică, construcţiile (databile) în oraşe se răresc simţitor. În general,
avem de a face cu o perioadă de tranziţie şi decadenţă, pe toate planurile.

3. Nu există dovezi că în Dacia ar fi avut loc o revoltă militară, iar atacurile goto
250 şi 254 nu au afectat decât Dacia sudică, fără Banat şi vestul Olteniei.
4. Abandonarea oficială a Daciei a avut loc sub domnia lui Aurelian (a. 271), dar
a fost precedată de o pierdere parţială În sud-est (Dacia amissa) pe timpul lui Gallienus
(a. 260), aşa cum s-a întâmplat în Raetia şi la răsărit de Rin, prin căderea limesului

carpice din

germano-raetic.

Sigur că aceste constatări şi concluzii nu sunt noi în istoriografia Daciei, dar
autorul aderă la ele, după ce parcurge documentarea existentă în momentul de faţă,
punând la contribuţie cercetările din ultima vreme în Dacia şi în alte provincii europene
ale Imperiului Roman. De relevat că în complexitatea fenomenelor, evenimentelor şi

problemelor atât de mult dezbătute şi controversate în literatura de specialitate română
şi străină, autorul a reuşit în mare măsură să adopte şi să susţină unele puncte de vedere
pe care le-a considerat mai plauzibile, nu fără o contribuţie ideatică şi argumentativă
propne.
Privită

în ansamblu, lucrarea se distinge printr-o documentare bibliografică,

română şi străină, bogată şi adecvată, fiind totodată amplu ilustrată prin numeroase hărţi

tematice, tabele, grafice, planşe cu fibule şi arme, care toate la un loc îi potenţează
valoarea. Prin această lucrare, domnul P. Hiigel, eminentul meu student de altădată,

consider că aduce o contribuţie ştiinţifică incontestabilă la mai buna cunoaştere a
situaţiei şi documentelor istorice ale Daciei Romane în ultimele ei două decenii şi
jumătate de existenţă, ca provincie a Imperiului Roman.
Cluj-Napoca, septembrie 2003
Acad. Prof. D. Protase
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Cuvântul autorului
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Cuvântul autorului
Viziunea noastră asupra trecutului îndepărtat este condiţionată de contextul
prezentului nostru. Afirmaţia p are de o simplitate hilară. Nu ne referim aici doar la
stadiul ştiinţific al cunoaşterii, marcat de volumul respectiv de calitatea informaţiei şi de
metoda de lucru.

Este vorba de un context mult mai larg, care include sfera

economicului, a politicului şi, nu în ultimă instanţă, cea a mentalităţilor.
Istoriografia referitoare la situaţia Imperiului Roman în p enultimul sfert al
veacului III ilustrează grăitor aceste afirmaţii. În vremurile de criză economică şi politică
s-a vorbit de "marea criză a Imperiului de la mijlocul secolului III". În zilele noastre,
perioada este văzută, mai degrabă, ca una de tranziţie spre noi structuri economice,
politice şi mentale.
În cazul D aciei, contextul a determinat o serie de atitudini politic partizane. Miza
foarte mare, pe care dobândit-o finalul provinciei, se datorează, în ultimă instanţă, unei
mentalităţi care s-a dezvoltat la sfârşitul secolului XVIII şi în cel următor. Aceasta se
bazează pe principiul dreptului istoric al popoarelor respectiv al naţiunilor. Clasa politică
a prezentului a pus stăpânire şi pe trecutul istoric, pe care l-a ajustat conform intereselor

ei. Istorici marcanţi au intrat în jocul puterii, de bună voie sau siliţi de circumstanţe.
Astfel, au apărut o serie hibride istoriografice, care includ un procent mai mic sau mai
mare de propagandă. Aceste produse au cunoscut o largă difuzare, sprijinită de factorul
politic, ajungând să formeze mentalităţi. În virtutea acestora, problematica ultimelor
decenii ale provinciei Dacia este percepută ca un teren de luptă între două teorii elaborate la peste un mileniu şi jumătate distanţă de la consumarea evenimentelor investite cu valoare de axiomă, care, în mod tautologic, este atât premisă cât şi concluzie
a discursului istoric. În asemenea "condiţii de război", nuanţele nu-şi găsesc locul, ele
reducând doar puterea combativă.
Intenţia demersului nostru este tocmai punerea în valoare a nuanţelor. Prin
aceasta nu ne asociem nici uneia dintre taberele combatante. Astfel, atenţia noastră nu se

va îndrepta obsedant asupra retragerii aureliene, ci asupra celor două decenii şi jumătate
care i-au premers. Încercăm să reconstituim mediul vital al unor oameni care n-au trăit
cu ziua retragerii marcată în calendar ca un dat fatidic. Din nefericire, istoricii acelor

vremuri n-au acordat o

prea mare atenţie

Daciei.

Rămâne,

astfel, să încercăm

reconstituirea bazându-ne, mai mult decât ne-am dori, pe urmele materiale. Ne-am ferit
de reificarea istoriei, dar n-am reuşit s-o evităm p ermanent.
Alegerea acestei teme a implicat un risc, pe care l-am subestimat la început:
cantitatea foarte redusă de informaţie de care dispunem pentru o analiză aprofundată şi
o interpretare nuanţată. Literatura conexă subiectului este extrem de vastă, dar în
proporţie covârşitoare redundantă. Chiar dacă nu am reuşit să recompunem imaginea cu
acuitatea dorită, avem totuşi convingerea că am sintetizat informaţia relevantă într-o
structură logică, debarasată de balastul interpretărilor teziste.
Riscul pe care şi l-a asumat profesorul dr. D umitru Protase, când a acceptat să
preia conducerea acestei teze, a fost, în primul rând, acela de a vedea doctorandul
eşuând în atingerea scopului. Pentru încrederea acordată, pentru răbdarea, de care a dat
dovadă, pentru sfaturile competente, care au permis reluarea cercetării pe căi noi, când

impasul era demoralizator, pentru toate acestea şi încă altele, nenumite, îi sunt profund

recunoscător. Fără sprijinul hotărâtor pe care mi l-a acordat, această lucrare n-ar fi putut

să fie realizată.
Datorez mulţumiri profesorilor mei, care, pnn competenţa şi exigenţa lor
În mod special, îi rămân îndatorat domnului

ştiinţifică, îmi stau drept model.
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conferenţiar dr. Dan Isac, care mi-a deschis tainele cercetării arheologice ş1 rm-a
îndrumat paşii, în acest domeniu, şi după terminarea facultăţii.
În lungul proces de elaborare al lucrării, în diferite faze de documentare şi
interpretare, am beneficiat de ajutorul a numeroşi colegi din ţară şi străinătate. Llsta lor
este prea lungă pentru a fi pomenită aici. Teama de a omite din greşeală pe careva dintre
ei mă face să le mulţumesc tuturor la un loc.
Arad,

10. 03.2000

Post scriptum
Am acceptat instantaneu oferta colegului Cristian Matos, preşedintele Asocia.ţi.ei
Tinerilor Arheologi "Fortuna", de a-mi publica teza de doctorat sub egida editurii
"NereaMia Napocae". Cred că echipa de la ATAFortuna poate mişca resorturi esenţiale
în domeniul cercetării arheologice româneşti şi mă bucur, sincer, că am fost sesizat drept
compatibil p entru a pune umărul la acest demers, pe care generaţia mea, în bună măsură,
l-a ratat.
Au trecut mai bine de doi ani de la susţinerea publică a tezei, timp în care au fost
publicate lucrări remarcabile pe teme de interes major pentru subiectul lucrării de faţă. A
apărut chiar şi mult aşteptatul tratat

Istoria Românilor,

editat de Academia Română.

Tocmai de aceea, am hotărât să trimit spre publicare textul căruia i-am pus punct final în
martie

2000.

Toate erorile îmi aparţin, inclusiv cele de culegere a textului.
Arad,
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30.10.2002

1.1. Observaţii asupra metodei
În condiţiile radicalizării pluralismului lumii contemporane, în toate sectoarele ei1, şi
interpretarea istorică este supusă unui proces de înnoire prin diversificare2• Raportul dintre istoric şi
sursa de informaţie, textuală sau atextuală, a fost conştientizat drept unul interactiv, detenninat de
percepţia mai clară a dublei contextualităţi, cea a istoricului şi cea a sursei3•
Informaţia de tip pozitiv, oferită de cercetarea arheologică aplicată, este prelucrată, într-o
primă etapă (din păcate în majoritatea cazurilor şi singura, ca să nu mai vorbim de materialul
"reîngropat" în depozite), după metode cuantificative, preluate din domeniul ştiinţelor exacte.
Fragmentarea şi autarhizarea informaţiei arheologice este rezultatul "rezidual" al acestei etape, care a
împins scrierea istorică în sfera producţiilor puţin fiabile şi redundante4• Pulverizarea informaţiei
arheologice este, în bună măsură, rezultatul caracterului fragmentar al descoperirilor factuale.
Arheologia postprocesuală întrevede în interpretarea fractală depăşirea impasului. Fractalitatea este
definită ca entitate cu o filiaţie integral implicată, care este concomitent parte şi întreg5•
Transferul de informaţie între cercetarea arheologică şi scrierea istorică, fie el de natură
inductivă, deductivă sau deductiv-nomolgică, suferă din cauza diferenţelor de metodă. Informaţia
arheologică devine incomensurabilă6 şi ca atare inutilizabilă în cadrul discursului istoric tradiţional.
Acesta rămâne, în continuare, un elaborat marcat de asumarea apriorică a unui set de teorii,
argumentul arheologic fiind implicat, empiric, doar ca "element de culoare ştiinţifică".
Demersul nostru se bazează pe analiza contextuală a diferitelor surse (izvoare narative,
epigrafice, cartografice, numismatice, factuale), concluziile fiin d derivate, în primul rând, prin
raţionamente de tip inductiv. În trecerea de la o reţea de reguli şi concepte la alta (în esenţă de la cea
factuală la cea simbolică) am încercat să implicăm părţile sau cel puţin să nu intrăm în contradicţie cu
ele. Acest tip de raţionament a fost definit drept unul "transversal"7 sau "zvelt"8• Acesta trebuie să
constituie baza discursului istoric - interpretativ.
Discursul istoric este fatidic marcat de volumul şi calitatea informaţiei primare. Abordările
anterioare ale subiectului, orientate mai ales spre problema părăsirii provinciei, au încercat să
diversifice sfera de informaţii utilizabile. Din păcate, izvoarele literare sunt foarte lapidare şi confuze
în ce priveşte situaţi.a Daciei după mijlocul secolului III. Ele se referă doar la aspectele care au fost
sesizate drept importante pentru istoria întregului Imperiu. În schimb, izvoarele cpigrafice,
numismatice şi arheologice (aici în sens larg, însumând artefacte şi contextul) oferă date concrete
pentru istoria locală. Totuşi, pe baza lor nu se poate stabili data retragerii, dar ele pennit o nuanţare a
perioadei de două decenii care i-au premers.

1 W. Welsch,

Unsere postmoderne Moderne, Wien, 1 989, p. 263 sqq.
The Theory OfPraxis, New York, 1994, 5-27.
3 D. LaCapra, Rethinking Intelkctual History: Texts, Contexts And Language, Ithaca, 1 983, p. 23-7 1 ; vezi şi L.S. Kramer, în The
New Cultural History, Berkeley, 1989, p. 97-1 28.
� Asupra poziţiei arheologiei în cadrul culturii contemporane vezi R. Bianchi Bandinelli, Arheologia e Cultura, :Milano, 1 961,
p . 5 sqq; N . Himmelmann, Trecutul utopic. Arheologia şi cultura modernă, Bucureşti, 1 984, passim (prefaţa semnată d e P.
Alexandrescu, UZ!'/ şi abuZf'I de arheologie, p. 5-1 2, reprezintă prima abordare a problematicii în cultura românească); P.
Hi.igcl, în Intermedia, 5, 1995, p. 22 sq; idem, în Intermedia, 7, 1 995, p. 22-23; idem, Historia Rerum, în Intermedia-Opera Prima
(CD-ROM), 1996; idem, Archaeograffiti, în Intermedia-Commedia de/I Multimedia (CD-ROM), 1 997.
5 R. Chapman, în Secolul XX, 8 -1 O, 1 998, p. 305-309.
2

K.

Moxey,

6 Incomensurabilitatea trebuie înţeleasă în acest context ca imposibilitate de cuantificare a informaţiei arheologice

funcţie de criterii specifice scrierii istorice, precum ar fi adevărul istoric, faptul istoric.

Pentru

în

discuţii mai noi în jurul

Wahrheit und Interpfftation, Frankfurt a.M., 1986, p. 261 -282; W. Welsch,
op. cit„ p. 267-270.
7 W. Welsch, op. cit., p. 317.
K J .F. Lyotard, Grabmal des Intellektuellen, Graz-Wien, 1985, p. 87 sq.
teoremei incomensurabilităţii vezi D. Davidson,
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Cantitatea redusă şi ca:acterul lacunar a informaţiei primare ne-au obligat la o cercetare foarte
amănunţită a surselor. Am a:ializat izvoarele în funcţie de gradul lor de verbalizare. În această
ierarhie, pe primul loc se află scrierile autorilor latini, preluate ulterior de istoriografia bizantină.
Valoarea lor informaţională a fost verificată prin metodele specifice criticii de text, prin care am
încercat să stabilim sursa originară a informaţiei, pentru a obţine date cât mai puţin distorsionate de
balastul contextual al intermediarilor. Chiar şi aşa, rezultatele trebuie privite cu maximă precauţie şi
spirit critic. Însă de aici şi până la contrazicerea categorică a scriitorilor antici sau instrumentarea unor

procese de intenţie, este o cale lungă pe care am preferat să nu o urmăm.

Am încercat să diversificăm aria de relevanţă a materialului epigrafie şi numismatic. În primul

caz am urmărit, dincolo de studiul epigrafie, şi soarta vitregă a unor inscripţii care au ajuns să fie
"reciclate" fie prin rescriere, fie prin utilizare ca material de construcţie. În ciuda volumului mare de

date, rezultatele sunt sub aşteptări. Am evitat să forţăm intet:pretările.
În cel de-al doilea caz, având la îndemână o cantitate mult mai mare de material relevant, am

putut obţine o imagine mai nuanţată şi mai fiabilă. Studiul statistic, din păcate slab şi defectuos
asimilat de intei:pretarea istorică (cu unele, notabile excepţii�, reprezintă o metodă cu nebănuite
resurse, cu condiţia să nu fie reali2at în stil empiric sau tezist. Am urmărit nuanţarea şi lărgirea ariei de
relevanţă a descoperirilor monetare prin elaborarea unor noi criterii de apreciere valorică. Spaţiul
foarte întins acordat acestui capitol încearcă să suplinească absenţa din bibliografia românească a unei
abordări modeme10 şi aprofundate a problemei11•
Dintre artefacte, doar fibulele au beneficiat de o prelucrare mai insistentă de-a lungul
timpului12. Ca atare, valorificarea lor contextuală a surclasat celelalte categorii de piese, din rândul
cărora le-am înregistrat pe cele care sunt susceptibile să fie datate după mijlocul secolului III. Ele sunt
însă puţine şi pot glisa oricând în afara perioadei analizate.
Contextul

arheologic

reprezintă

cadrul

în

care

"se

mişcă",

în absenţa adevăraţilor

protagonişti, urmele materiale lăsate în urmă de aceştia. Supraponderalitatea mediului cazon în
prezentarea de faţă se datorează în măsură decisivă orientării cercetării arheologice româneşti din
ultimele trei decenii, perioadă care a produs cele mai fiabile date de teren. Prin analiza detaliată a fazei
finale a castrelor, am urmărit să verificăm viabilitatea unor concluzii, ipoteze şi şabloane care s-au
impus istoriografic.
Prin concluziile finale am încercat să "înviem" materialul inert, studiat în prima parte a
lucrării. Răspunsuri tranşante se pot da la puţine întrebări. Dar analiza de detaliu permite abordarea
reală a Daciei în contextul provinciilor dunărene care, mai ales de la jumătatea secolului III, au
constituit un organism care poate fi înţeles doar fractual (concomitent parte şi întreg).

9 Fitz 1978.

10 Vechiul studiu al lui M. Macrea (Mama 1940) este depăşit din toate punctele de vedere. Teza de doctorat a numismatei
clujene I. Winkler, Cirrulaţia monetară în Dacia romană, Cluj, 1963, a rămas inedită. Foarte recent, o altă teză de doctorat a
reluat discu�a asupra unei însemnate părţi a izvoarelor numismatice V. Suciu, Tezaurele monetare din Dacia romană, Cluj,
-

1999.
1 1 Studiul
12

lui C. Găzdac (Găzdac 1998) este extrem de rezumativ.
Teza de doctorat a colegului S. Cociş, Fibulele în Dacia romană, nu ne-a fost accesibilă.
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1.2. Istoriografia problemei
În sens strict, istoriografia problemei poate fi rezumată la un singur studiu, publicat de
Horedt

în

K.

urmă cu peste douăzeci de ani1• Acesta se referă la ultimele decenii ale provinciei în

Transilvania şi trasează liniile de forţă ale întregii problematici. Autorul porneşte de la constatarea, că
izvoarele literare şi descoperirile arheologice nu permit stabilirea datei exacte a evacuării provinciei.
Oricum, data în sine are importanţă redusă, din moment ce ştim, că ea trebuie plasată în intervalul

268

-

275.

Pe de altă parte, pare să fi fost mai degrabă un proces, care a început sub Gallienus şi s-a

încheiat sub Aurelianus. În vremea celui dintâi ar fi fost abandonat colţul de sud-est al Transilvaniei.
Pe baza răspândirii, în Transilvania, a unor tipuri de accesorii vestimentare (piese de harnaşament şi

de podoabă), K Horedt trage concluzia că, pe la mijlocul secolului III, în Transilvania s-au aşezat

grupuri de germanici şi de carpi. Ulterior, autorul a reluat problematica într-un volum dedicat

Transilvaniei în epoca romană târzie, deplasând punctul de greutate al discuţiei în perioada post
romană, respectiv sfârşitul secolului III şi secolele IV-V2•
În sens larg, istoriografia problemei este ciclopică, atât în ce priveşte dimensiunile uriaşe,
literalmente mii de titluri, cât şi monoftalmia, ultimul sfert de veac

doar prin

din

istoria provinciei fiind privit

prisma "problemei părăsirii Daciei" sau, mai larg, prin cea a "continuităţii daco-romane şi

româneşti", mereu implicată.
În economia lucrării noastre am rezervat acestui capitol un spaţiu mai redus, rezumându-ne la
trasarea liniilor de forţă ale istoriografiei româneşti, exprimate în sintezele generale. Am socotit că
este mai util să fragmentăm (nu să pulverizăm) istoriografia problemei în funcţie de segmentele
schemei noastre de abordare, fiecare capitol incluzând şi o lapidară privire retrospectivă asupra
evoluţiei cercetării în segmentul respectiv.
De o abordare modernă a subiectului în istoriografia românească, se poate vorbi abia de la
sfârşitul secolului XIX, odată ce aceasta a asimilat pozitivismul.
Începând cu sinteza lui A. D. Xenopol, ultimele decenii ale provinciei sunt subordonate
problemei părăsirii Daciei şi continuităţii daco-romane, probleme care vor focaliza, de acum înainte,
atenţia întregii istoriografii româneşti în domeniu. Argumentele discursului istoric provin din textele
cunoscute ale autorilor antici. Pe baza acestora, istoricul ieşean conchide că Dacia a fost părăsită de
populaţia bogată deja sub Gallienus, iar sub Aurelian au fost retrase doar armata şi administraţia, în
timp ce daco-romanii de rând au rămas pe loc3.
O jumătate de secol mai târziu, N. Iorga a reluat discuţia pe baza unui volum de informaţie mult mai
vast şi mai divers. Este interesant de observat, că bibliografia, utilizată de eruditul istoric, datează,

în

mare parte, din vremea când Xenopol îşi redacta opera. N. Iorga aduce în discuţie, pe lângă izvoarele
narative, şi inscripţiile (pe care, în mod aparte, le numeşte "pietre") cunoscute în urma publicării CIL
III. Concluzia istoricului este una neexploatată de istoriografia ulterioară: retragerea nu este decât un
segment al pendulării stăpânirii romane la nord şi la sud de Dunăre, daco-romanii ocupând
permanent ambele maluri ale fluviului4•
Într-un excurs sintetic, V. Pârvan a ajuns la concluzia că în urma degenerării situaţiei la sud de
Dunăre, Aurelian a retras armata şi parte din populaţie prin

270.

Alături de autorii antici sunt

invocate izvoarele epigrafice şi numismatice5•
Sinteza asupra istoriei vechi a Transilvaniei, redactată de C. Daicovicu, reprezintă o abordare
pertinentă a subiectului. Discursul istoric se află în consonanţă cu rezultatele cercetării
1

din

perioada

Horl!dt 1978.
1982.
3 Xenopol 1983, p. 229-234; Xenopol 1998, p. 16-22 - ambele sunt doar de interes istoriografic, informaţia cu privire la
perioada în discuţie este precară, iar interpretarea schematică şi tezistă.
� Iorga 1988, p. 232-240.
5 V. Pârvan, An Outline ofthe Ear!Ji Civilisations ojthe Carpato-Danubian Countries, Oxford, 1928, p. 195-197.
2 Horedt
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interbelică, inclusiv a celei arheologice. Pătrunderea masivă a barbarilor

în sudul Moldovei şi în

Câmpia Munteană îl vor fi determinat pe Trebonianus Gallus să le cedeze aceste teritorii, împreună
cu colţul de răsărit al Transilvaniei, pierderea fiind atribuită ulterior, de către autorii antici, lui

Gallienus. Invaziile barbare la sud de Dunăre l-au determinat pe Aurelian să ordone retragerea din
Dacia, în

271 6•

în sintezele generale. Ea se datorează
în primul rând lui M. Macrea7 şi a marcat istoriografia românească până în zilele noastre. Ca atare, îi
Deceniul şapte aduce cea mai amplă tratare a problemei

vom acorda o atenţie deosebită.

Cele două texte avute

în vedere sunt foarte asemănătoare. În sinteza dedicată istoriei

provinciei, M. Macrea a reluat practic textul elaborat pentru tratatul de Istorie a României,
îmbogăţindu-l cu unele descoperiri arheologice din prima jumătate a deceniului şapte: capul statuii de
bronz, reprezentându-l pe Decius, piesă descoperită la Sarmizegetusa; tezaurul Apulum III şi alte
descoperiri monetare. În ce priveşte interpretarea istorică, se trimite şi la studiile mai noi ale lui C.
Daicoviciu8 resp. D. Tudor9, care se ocupă cu unele probleme ale provinciei
sorţii a făcut ca textul din volumul apărut postum să exprime definitiv,

în secolul III. Vitregia

în fond şi formă, poziţia lui

M. Macrea faţă de problematica ultimelor două decenii ale provinciei Dacia10•
Acest text l-am supus unei

altfel de

analize decât cele istoriografice uzuale. De ce

altfeP.

În

lucrările de istorie veche şi arheologie, capitolul dedicat istoriografiei problemei este unul obligatoriu.
În principiu, prin acesta se realizează contextualizarea noului demers. Pasul mărunt de la tratarea
obligatorie la cea formală a fost cel mai adesea făcut, sub "presiunea" problemelor de substanţă, care
constituie adevăratul obiect al lucrării. Abordările sunt, ca atare, circumstanţiale, punctuale şi
subiective. Pentru specialiştii
arheologie, în special, sunt

în

în domeniul istoriografiei, lucrările de istorie veche, în general, şi de
continuare un tabu. Metodele ştiinţelor umaniste, implicate în analiza

istoriografică tradiţională, au condiţionat produse de o fiabilitate destul de redusă. Astfel, am căutat o
altă cale de analiză, contextuală, utilizând metode ale ştiinţelor exacte, care şi-au dovedit eficienţa în
interpretarea arheologică primară.
Problema majoră o constituie cuantificarea informaţiei. Am recurs la categoriile logicii
formale şi ale celei simbolice, împărţind discursul istoric al lui M. Macrea11
informaţionale /Cj

(vezi Anexa I,

II).

Tab. I,

informaţionale de bază, subordonate unui număr de

Acestea

8

reprezintă

unităţi

în 202

logice

cuante

respectiv

itemuri definite cronologic şi unuia definit

contextual.

Repartizarea cuantelor informaţionale pe itemuri (valori absolute)
Item

238 - 249
1/2 sec.

III

249 - 271
249 - 251
251 - 253
253 - 268
268 - 270
270 - 271
Qf
TOTAL

C/E

1
2
12
3
7
30
4
17
17
93

A

1
3
22
8
4
29
4
22
17
1 09

Total

2
5
33
11
11
58
8
39
35
202

Abrevieri
C/E - Concluzii/enunţuri
A - Argumente
Qf - "Quellenforschung" (critică de text)

1945, p. 183-185.
7 IrtRom I, p. 447-467; Macrea 1969, p. 442-456.
M C. Daicoviciu 1965.
6 Daicoviciu

9

D. Tudor, în Ht!toria, 15, 1965, p. 368-380.
1 11 Redactorul volumului precizează că autorului

nu i-a mai fost dat "să cizeleze unele amănunte, să definească cu mai
multă precizie câteva aspecte laterale ale unor probleme" Macrea 1969, p. 5.
11 Am avut în vedere ultima parte a capitolului Dacia după Severi (Anexa I, Tab. I) şi din cel intitulat tocmai Sfirşitul stă înirii
p
romane În Dacia (Anexa I, Tab. II) ambele din Mama 1969, p. 442-456.
-

18

• 238 - 249

/2 sec. III

llil 1

(;)249 - 271

[J 249 - 251
l'il251 - 253

0253 - 268

0268 - 270
0270 - 271

OQf

Ponderea p rocentuala a itemurilor în cadrul discursului

Repartizarea procentuală, pe itemuri, ilustrează echilibrul intern, general, al compoziţiei. Cea
mai mare greutate revine domniei lui Gallienus

(29%),

(253 - 268). Definirea mai
260 - 268, nu a fost posibilă din

tratată în ansamblu

exactă a perioadei, prin divizarea ei în două itemuri, resp.

253 - 260

şi

cauza datărilor largi şi a ambiguităţilor de exprimare. Insuficienta precizie a datărilor materialului
epigrafic12 şi nurnismatic13 relativizează discursul.
Informaţiile care vizează primii doi ani de domnie ai lui Aurelian sunt, vrând nevrând, mai

19% din discurs.
Abordarea g enerală a perioadei şi critica textelor antice au o pondere sensibl eg ală (16
respectiv 17%). Celorlalte itemuri nu le este alocat mai mult de 5%.

strâns încadrate cronologic. Ele ocupă

Această structură reflectă, într-o oarecare măsură, cantitatea de informaţii oferite de diferitele
tipuri de izvoare puse la lucru. Ea însă oglindeşte, în primul rând, intenţiile autorului, care a centrat
întregul demers în jurul problemei părăsirii provinciei. Acest fapt devine limpede, dacă însumăm
ponderea alocată perioadei

253 - 271

(pe segmente şi global) şi criticii de text, toate legate explicit de

problema sfârşitului stăpânirii romane. Astfel, se poate constata că

83%

din demers este legat direct

această problemă.
Discursul istoric al lui M. Macrea este unul esenţialmente diacronic. Ca atare, ponderea
procentuală pe itemuri trebuie reformulată în funcţie de extensia temporală (în ani) a acestora. Pentru
a afla valoarea contextuală a cuantelor informaţionale, în raport cu itemurile cronologice stabilite, am
aplicat metoda calculării unor indexuri, metodă derivată din cea utilizată pentru evaluarea statistică a
descoperirilor nurnismatice14• Indexurile reprezintă, în cazul de
acelaşi nivel de referinţă (1 00), a cuantelor informaţionale15•

Indexurile
400

C/E

faţă, ponderea reală, raportată la

şi A, pe item uri clar d efinite cronologic

Index

383

350
321

300
250
200
150
100
50

----•---139

.--

57

249 - 251

#_

C/E

--<>--A

132

... � ...-- • -------

-

75
70

65

2 5 1 - 253

253 - 2 6 8

268 - 270

270 - 271

Interval cronologic
12

Vezi Anexa I, Tab. I, 1 4-19.
Vezi Anexa I, Tab. II, 28, 32-37.
14 Gebhart şi clJ/ab 1956; vezi şi cap. II.4 Izvoare numismatice.
15 Indexul a fost calculat pentru o perioadă de referinţă de 23 de ani (249-271) şi pentru 61 (C/E) resp. 66 (A) C = 2,65
respectiv 2,87 C;/an.
13

19

Avantajele metodei constau în posibilitatea analizei comparative a diferitelor tipuri de cuante, a
dinamicii discursului şi a reprezentării grafic-semnificative a datelor.
Evoluţia indexurilor ilustrează orientarea interesului către domnia lui Aurelian, respectiv
sfârşitul provinciei (indexurile maxime atât pentru concluzii cât şi pentru argumente se situează în
intervalul cronologic 270 - 271).
Atrage atenţia evoluţia inversă a celor două tipuri de cuante în intervalul 249 - 253. În timp ce
pentru domniile lui Decius şi A urelianus se remarcă o "supra-argumentare", pentru perioada Gallus Volusianus se poate constata o "sub-argumentare".
În discursul ştiinţific, cum trebuie să fie şi cel istoric, argumentaţia respectiv formularea
premiselor, sunt determinante în stabilirea valorii epistemologice. Ca atare, analiza validităţii
argumentelor implicate este esenţială. Enunţurilor neargumentate (în majoritatea cazurilor tautologii
sau truisme) le incumbă o valoare epistemologică scăzută. În textul lui M. Macrea, 14% din enunţuri
sunt neargumentate, majoritatea fiind localizate în cadrul perioadei 253 - 268.
Ponderea argumentelor în funcţie de validitate

Ea A rgumen te eronate
§A rgu rn ente ip ote tic valide

O Argumente valide în sine,
dar neprobatorii în discurs

liml Argumente valide

Argumentele invocate, constituind 54% din întregul discurs, le-am împărţit în patru categorii,
în funcţie de validitatea lor intrinsecă şi cea contextuală: argumente eronate, ipotetic valide, valide în
sine dar neprobatorii în contextul în care au fost implicate şi argumente valide, atât intrinsec cît şi
contextual (vezi Anexa I, Tab. cumulativ I).
Evaluarea global-cantitativă relevă preponderenţa absolută a argumentelor problematice - de
la eronate, la valide în sine dar neprobatorii în context -, care reprezintă 70% din totalul
argumentaţiei. Pentru a ilustra dinamica acesteia vom apela din nou la indexuri.

Item

249 - 251
251 - 253
253 - 268
268 - 270
270 - 27 1
TOTAL

Evoluţia indexurilor de validitate a argumentaţiei
în funcţie de itemurile cronologic clar definite
A.
A.fan
Index
1 92
1 /2
o

2/ 1 5
1 /2
2/2
6/23

o

50
1 92
385

A jan

A;v

2/2
2/2
16/15
o

1 2/2
32/23

Index
72
72
78
o

432

20

Avnn
Anvian
Index
5/2
581
o

o

4/15

63

1 /2
1 0/23

116

o

o

Ajan

Av

o

2/2
6/ 1 5
3/2
7/2
1 8/23

Index
..•

o

1 28
51
1 92
449

600

Index

-'

500
400
300

200
100
o

249-251
+

251 -253

253-268

268-270

270-271

.Argurrente eronate
-<>- .Argurrente ipotetic valide
- - -&- - .Argurrente valide în sine, dar neprob-atorii în discut:s
--+-- .Argurren te valide
·

·

·

·

Analiza comparativă a indexurilor şi a curbelor evolutive permite formularea următoarelor
observaţii generale:
a. - dinamica argumentelor valide (Av) este analogă celei a concluziilor/enunţurilor (C/E);
diferită este amplitudinea;
b. - dinamica restului argumentelor este analogă celei a argumentaţiei în genere.
Astfel, în ciuda faptului că argumentele valide reprezintă abia 30% din totalul argumentaţiei,
ele sunt mai putern ic implicate în dinamica discursului diacronic decât celelalte tipuri, determinând
coerenţa acestuia. Restul argumentelor condiţionează ambiguitatea, mai ales în segmentul cronologic
251 - 258 (Gallus - Gallienus). Din punct de vedere informaţional, setul de concluzii/ enunţuri şi
argumente subordonat itemului Dacia amissa este cel mai echivoc. Nu reiese din discurs ce teritorii au
fost pierdute (sudul Moldovei?, vestul Munteniei?, estul Transilvaniei?, nordul Transilvaniei?) şi dacă
au fost pierdute (vezi în acest sens de ex. Anexa I, Tab. II, 46), atunci când s-a întâmplat aceasta
(Gallus; Gallienus, în prima sau în a doua parte a domniei).
Implicarea cu aproape aceeaşi greutate a argumentelor valide şi a celor ipotetic valide, urmate
la mică diferenţă de cele eronate, în segmentul subordonat itemului cronologic 2 70 -271 (dominat de
"problema părăsirii provinciei"), relativizează concluziile/ enunţurile.
O nuanţare suplimentară a analizei se poate obţine prin evaluarea ponderii şi dinamicii
diferitelor surse, care stau la baza argumentaţiei: izvoare narative (Atxj, epigrafice (A.� , cartografice
(AcaJ, numismatice (AnwJ, arheologice (Aarh - contextuale şi A." - rezultate din analiza artefactelor ).
La acestea se mai adaugă cele bazate pe bibliografia ştiinţifică modernă (AbsJ cele in vocate ex autoritate
(A.uJ şi cele bazate pe teoria marxistă (AmJ (vezi Anexa I, Tab. cumulativ II).
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Sursele argumentaţiei sunt diverse, ponderea lor fund sensibil diferită. Practic, discursul se

bazează în proporţie

de

63%

pe argumente provenite din izvoarele narative, epigrafice şi

numismatice, situându-se astfel în tradiţia scrierii istorice interbelice, în mediul căreia autorul s-a
format16.

Surprinde, la prima vedere, implicarea foarte modestă a argumentului arheologic

(9%).

În

fapt, situaţia reflectă stadiul de dezvoltare a cercetării de teren, care încă nu-şi nuanţase suficient

metodele, drept pentru care M. Macrea nici nu-i acordă prea mare importanţă. Pe de altă parte,
concesiile făcute ideologiei dominante a vremii se regăsesc în 1 1 % din argumente
discurs), alipite în bloc la finalul capitolului privind

II, 56 - 61).

(5%

din întregul

Sftrşitul stăpînirii romane în Dacia (vezi Anexa I,

Tab.

Analiza combinată a argumentelor î n funcţie d e sursa d e informare ş i validitate o feră

următoarea situaţie statistică:

A.

A_..

2
1
1
4

%
9,5
6
33
20

A.,h

3

38

o

o

Nr.

A.

Am

Acar,
_

o

A."

Abst
Aaut

o

o

%
24
55
33
15

4
4
6
10
43

o
o

11

A,v

5
10
1
3

o

o

Amrx
Total

Nr.

Nr.

�nn

2
4
1

4
1

o

50
80
86
1 00

o

o

o
o

12

%
9,5
22
34
20
1 00
o
o
o
o

�

Total

12
3

%
57
17

9

45

1
1
1

12
20
14

Nr.

o
o

o

27

o
o

o

Nr.

21
18
3
20
1
8
5
7
10
93

%

o
o
-

Eficienţa utilizării diferitelor categorii de surse este exprimată tranşant de raportul dintre

argumentele valide şi cele eronate

(�

:

AJ. Din acest punct de vedere, izvoarele narative (AixJ sunt

6:1 . La p olul opus se situează izvoarele
1 :3. Pentru celelalte categorii de surse utilizate se pot stabili
- 3 : 1 , Anum - 2,25 : 1 , Abst şi Aaut - 1 :0, A,," - 0: 1 . Utilizarea izvoarelor narative

cel mai eficient şi corect implicate, raportul fund de
arheologice (A.,J cu un raport de

următoarele raporturi: Aer

reprezintă nucleul valid al argumentaţiei. La conturarea acestuia contribuie, în mai mică măsură,
izvoarele epigrafice şi numismatice. Celelalte tipuri de surse sunt exploatate la o valoare probatorie
mai redusă, ceea ce determină caracterul mai degrabă ipotetic al argumentaţiei

(46%).

Coerenţa discursului este afectată de enunţurile categoric contradictorii, care reprezintă

din totalul concluziilor/enunţurilor, respectiv
1 6 M. Bărbulescu, în Mama 1978, p.

8

9,35%

sqq.

22

20%

din întregul discurs (incluzând şi argumentele) .

1 00

V aliditatea argumentelor În funcţie de sursa informaţiei

%
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o
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90%

Acart

A num

A art

Aarh
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O A rg u m e n te ipotetice şi neprobatorii în context
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A m rx

E3 Argumente eronate

251 - 268,

din enunţurile categoric contradictorii sunt masate în intervalul cronologic

fiind subordonate itemului Dacia amissa.
În cele din urmă, cuantele informaţionale categoric valide (C/Ev + Av) acoperă cca.

30%

din

întregul discurs în timp ce concluziile/ enunţurile categoric contradictorii, împreună cu cele lipsite de

20%. Argumentele implicate neprobatoriu în discurs
însumează cca. 1 2% şi ilustrează inabilitatea resp.

�

orice argument, reprezintă cca.

(Avn • împreună

cu concluziile aferente lor,

tendenţiozitatea

autorului în utilizarea argumentelor. Spectrul validităţii virtuale a discursului se situează în intervalul
dintre

30%

(validitate categorică)

şi

70%

(incluzând şi argumentele ipotetic valide,

dar fără

concluziile/enunţurile neargumentate sau cele argumentate neprobatoriu) . Estimăm validitatea reală a
discursului la

55 - 60%.

Cercetările viitoare vor permite o evaluare mai precisă.

Cu foarte puţin timp înainte ca manuscrisul lui M. Macrea să fie dat la cules

(18.09 . 1 968), alte

două sinteze fundamentale pentru istoria veche a României primeau ''bun de tipar": ediţia a treia a

(1 .08. 1 968) şi volumul doi al seriei Din istoria Dobrogei,
(22.08. 1 968). Ambele cuprind referiri la ultimul sfert de veac

lucrării lui D. Tudor, Oltenia romană

elaborat de

R. Vulpe şi I. Barnea

din istoria

provinciei Dacia.
D. Tudor abordează problematica în discuţie extrem de lapidar. Autorul emite ipoteza că linia
fortificată a Oltului, grav afectată de invaziile din vremea lui Philippus, n-a putut fi suficient de bine
refăcută de urmaşul său, drept pentru care a cedat în faţa presiunii barbare din deceniul şase,
7
Gallienus fiin d nevoit s-o abandoneze (amissio Daciae)1 • Aurelian a reuşit, "în primii ani ai domniei
sale'', să restabilească "în bună parte" situaţia în Dacia, după care ordonă retragerea "şi ajunge la o
înţelegere cu goţii, principalii duşmani ai provinciilor romane de la Dunărea infe11oară"18. În cadrul
argumentaţiei se face trimitere la izvoarele narative, epigrafice şi numismatice.
Discursul lui R. Vulpe, deşi centrat pe istoria Dobrogei, implică întreaga zonă a Dunării de
jos, referirile la Dacia fiind ample. În problema Dacia amissa, autorul subscrie ipotezei lui C .
Daicoviciu privind cedarea teritoriilor d e către Gallus, pusă d e posteritate î n seama lui Gallienus.
Astfel amissa ar trebui înţeles ca "izolată"19. Slăbirea frontului dunărean l-a determinat pe A urelian,
prin

274

-

275,

când era stăpân pe situaţie în întreg imperiul, să reorganizeze apărarea pe linia

Dunării. Ca atare, a fost retrasă armata din Dacia şi redistribuită în lungul Dunării, iar autorităţile şi o
parte a populaţiei au fost strămutate în sudul fluviului. R. Vulpe se delimitează critic de trei ipoteze
aflate în circulaţie:
a. - datarea retragerii în

271

-

argumentaţia numismatică a lui

este apreciată ca fiind neprobatorie;

M. Macrea

(vezi Anexa

I,

Tab. II, 47)

17 Tudor 1968a, p. 41 - formularea este ambiguă: au fost pierdute "părţile răsăritene ale celei (Daciei - n.n.) sudice (linia
Oltului)". În altă parte, autorul înţelege prin "părţile răsăritene" teritoriul dintre linia Oltului şi sectorul de limes
transalutan D. Tudor, în Historia, 1 4, 1 965, p. 379-380.
! 8 Tudor 1968a, p. 41 .
19 DIDII, p. 253.
-
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b. - rolul de "liberatori" al barbarilor - pentru locul la care face aluzie R. Vulpe (identic cu pasajul din
IstRomI, p. 467), argumente şi contraagumente vezi Anexa I, Tab. II, 58;
c. - romanii ar fi cedat barbarilor provincia în urma unor tratative - contraargumente: Aurelian a fost
stăpân pe situaţie când a decis retragerea, nefiind obligat la tratative; "( . . .) chiar un secol mai târziu
0
goţii nu-şi vor avea sediul în Transilvania, ci în răsărit, în Moldova şi Ucraina (. . .)" 2 .
Abia la două decenii după apariţia acestor sinteze, a fost publicată o nouă lucrare despre
provincia Dacia în ansamblu, ea ap�e lui C. C. Petolescu. Deşi redusă ca dimensiuni, lucrarea
cuprinde date mai noi ale cercetării aplicate, pe care le include într-o schemă de tratare parţial înnoită.
Autorul conchide că, în urma unei revolte militare sau a atacurilor barbare, provincia, aflată în criză, a
fost abandonată de Gallienus2 1 •
Cea mai recentă abordare sintetică a istoriei întregii provincii îi aparţine lui M. Bărbulescu.
Schema de tratare este total înnoită în direcţia "umanizării" istoriei şi a viziunii contextuale. Perioada
de după mijlocul secolului III este definită ca una în care în Dacia "situaţia politică pendulează între
speranţă şi incertitudine, pe fondul unei crize generalizate a Imperiului". Pentru Dacia amissa (tradus
cu Dacia "lăsată deoparte"), acceptată ca situaţie reală, sunt oferite ambele explicaţii aflate în
circulaţie: pierderea unor teritorii (nelocalizate) sau "o separare temporară şi forţată a Daciei de
Imperiu sub Gallienus, în urma unei secesiuni militare, ori în urma unor atacuri gotice". Autorul pare
să încline spre prima ipoteză atunci când aminteşte, pentru prima dată în sintezele istoriografiei
româneşti, o posibilă trecere a unor detaşamente din legiunile dacice de partea uzurpatorilor galici.
După "recuperarea" provinciei, Aurelian a ordonat retragerea, care a avut un caracter organizat şi s-a
petrecut la o dată care nu poate fi precizată mai exact, care se situează fie la începutul, fie la sfârşitul
domniei împăratului22•
Cele două probleme majore ale sfârşitului stăpânirii romane în Dacia - pierderea sub
Gallienus şi retragerea sub Aurelian au fost analizate în două studii de referinţă. H. Daicovicu a atacat
prima problemă ajungând la concluzia că episoadele Gallienus şi Aurelianus reprezintă două etape ale
aceluiaşi proces. În prima, Imperiul a pierdut controlul asupra provinciei în urma atacurilor barbare
sau a unei revolte interne, Claudius II sau Aurelianus au restabilit autoritatea, cel din urmă organizând
retragerea. Analiza se bazează pe izvoarele narative23.
A doua problemă a fost tratată de A. Bodor, care a demontat argumentaţia numismatică a lui
M. Macrea şi a încercat să demonstreze că retragerea a fost organizată nu la începutul domniei lui
Aurelian, ci abia în 275 24 .
Studiile secvenţiale, dedicate fie unei zone mai restrânse, fie unui sector anume al vieţii
provinciei (armată, viaţa municipală etc.) sunt incluse în subcapitolele dedicate evoluţiei cercetării
legate de diferite tipuri de izvoare.
Am avut în vedere exclusiv scrierea istorică românească din două motive esenţiale: ea produs
cel mai bogat material istoriografic cu referire la Dacia după mijlocul secolului III; lărgirea spectrului
de analiză ar fi transformat întregul nostru demers într-unul istoriografic.
Dintre specialiştii străinz:i.5, care s-au ocupat de problema în discuţie, cel mai citat şi vehement
criticat a fost A. Alfoldi, care, într-un studiu foarte greu accesibil, a analizat sfârşitul provinciei Dacia.
Pe baza informaţiei furnizate de toate tipurile de izvoare, el a ajuns la concluzia, că în ciuda şocurilor
economice, politice şi militare prezenţa romană poate fi sesizată în Dacia până la Aurelian. Ea este
mai evidentă în aglomerările militar-urbane de pe principala arteră de comunicaţie cu restul
Imperiului şi mai slabă în zonele periferice26. În criticile istoriografiei româneşti au fost amestecate,

DID II, p. 278-283 (întreaga problematică a părăsirii Daciei).
Petolescu 1995, p. 1 22- 1 26.
22 M. Bărbulescu, în IstRom 1998, p. 60 sq.
23 H. Daicoviciu 1979.
20
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Bodar 1975.
25 Împărţirea celor care s-au ocupat de această problematică în specialişti "străini" (cel mai adesea cu o conotaţie

2J

peiorativă) şi români a fost introdusă în istoriografia românească de A. D. Xenopol. Vnii autori mai fac şi astăzi apel la ea,
cu aceeaşi conotaţie. Noi nu-i acordăm alte semnificaţii decât cele strict textuale.
26 Alfa/di 1930.
24

voit sau nu, informaţiile şi interpretările ştiinţifice din lucrarea amintită, cu altele, extrase din
publicaţii propagandistice ale aceluiaşi autor27 •

3.

Nu putem încheia acest capitol, r
ară a menţiona culegerea

]ahrhunderts nach Christus (Dannstadt, 1 967),

Studien zur Geschichte der Weltkrise des

care grupează contribuţiile majore ale lui A. Alfoldi la

cunoaşterea perioadei în discuţie. Volumul, care cuprinde studii publicate între anii
fundamental pentru înţelegerea intervalului

249 270.

1 927

-

19 50,

este

Metoda de lucru este de o rigoare exemplară,
8
drept pentru care concluziile istorice au devenit un bun câştigat pentru ş tiinţă2 .

27

-

A. Alfoldi, Daci e Romani in Tranrilvania, Budapest, 1 940;
Schickrakn Siebenbiirgenr im Alterum, Budapest, 1 944.
26

idem,

Siebenbiirgen,

Budapest,

1 940,

p. 20-27; idem,

Zu den

Muţumesc, pe această cale, prietenului Cornel Marcu (1'.lilano), care mi-a procurat volwnul de la licitaµa Lanz -

Mi.inchen

(6 iunie 1 999),

deosebită, el provenind

pe propria cheltuială, suma fiin d deloc neglijabilă. Exemplarul are o valoare ştiin µfică şi bibliofilă

din

biblioteca eminentului numismat şi istoric R. Găbl

(1 9 1 9-1 �97).

Numeroasele adnotări

precum şi fişele anexă ale profesorului vienez constituie, ele însele, un subiect de studiu. Noi le-am folosit, acolo unde era
cazul, trimiterea la notă făcându-se în forma A

A/ii/di

1967, p. (adn. Găbl). Ca şi observaµe istoriografică inedită, amintim

aici interesul deosebit pe care l-a manifestat R. Găbl pentru problemele Daciei, care în sistemul de sublinieri şi adnotări al
regretatului profesor este singura provincie care beneficiază de o culoare proprie (verde).
25

11.1. Izvoare narative
Autorii antici şi bizantini din primul mileniu creştin, care pot fi invocaţi în legătură cu
problematica noastră, sunt relativ numeroşi. Însă, informaţia transmisă este lapidară, lacunară şi de
valoare diferită. Impresionanta bibliografie interpretativă, care însoţeşte izvoarele literare, este în
măsură să descurajeze orice nouă tentativă de apropiere faţă de textele originale. Şabloanele au
pătruns deja în subconştientul colectiv.
Din perspectiva abordării noastre, această categorie de izvoare implică rezolvarea mai multor
probleme şi anume: selectarea autorilor antici şi a pasajelor citate; traducerea în limba română;
stabilirea surselor principale şi a filiaţiei dintre texte; evaluarea critică a acestora; interpretarea istorică
contextuală.
Pentru început, să vedem care sunt autorii şi textele care fac referire la perioada şi zona în
discuţie.

P. Herennius Dexippos (c. 21 0 - c. 275), "istoricul acestor vremuri" 1 a fost magistrat la
Atena, pe care a apărat-o în fruntea unui corp 2000 de voluntari împotriva invaziei maritime a
2
coaliţiei nord-pontice, condusă de goţi • Opera sa cuprinde Istoria diadohilor, în 4 cărţi, bazată pe
Arian, Chronika (Cronici), o istorie universală până la anul 270, în 1 2 cărţi şi Skythika, descrierea
invaziilor germanice din intervalul 238 - 2703• Toate sunt astăzi pierdute. Din Chronika şi Skythika au
preluat infomaţii Lactantius (De mortib., IV, 3), Historia Augusta (Vita Max. et Balb„ 1 6, 3; Vita Gal/.,
1 3, 6), Cassiodorus (a. 252, 263), lordanes (Getica, 1 1 3), Euagrios Scholasticul 0/, 24, p. 2 19, 2-7),
Georgios Synkellos (p. 705, 1 O). Ele descriu diferite episoade din bellum srythicum: invazia goţilor
conduşi de Cniva în Moesia Inferior (250/1), asediul şi căderea oraşului Philippopolis, lupta de la
Abrittus (25 1), invaziile carpilor, atacul "scitic" (goţi şi heruli) asupra Histriei (267)4.
Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (c.260 - c. 325), originar din nordul Africii, a fost
discipolul lui Amobius la Sicca Veneria, în Numidia, ajungând apoi profesor de retorică la
Nicomedia, reşedinţa imperială a lui Diocletian. După ce s-a convertit la creştinism (303) a devenit, la
Trier, educatorul lui Crispus, fiul lui Constantin cel Mare şi al Minervinei (3 1 7)5•
Alături de Institutiones divinae(Instituţiile divine) (red. 303 - 3 1 1), o primă încercare de sinteză
asupra istoriei creştinismului, a scris şi o istorie a împăraţilor romani, care i-au persecutat pe creştini
(de la Decius la Maximinus Daia, 249 - 3 1 3), prin care caută să explice moartea acestora (a
împăraţilor) drept pedeapsă divină - De mortibus persecutorum (Despre felul în care au muritprigonitorii) (red.
3 1 6 - 321 ) 6. Referindu-se la moartea lui Decius autorul afirmă:

1 H.A., Call„ 1 3, 8.
2 FHDR I, p.732-735; FHDR II, p. 425, n. 37; EA, p.109, sv Dexip; după Dumitraşe11 1 997, p. 343 sqq, ar fi
vorba de heruli (n. b. HA, Gall. , 1 3,8 menţionează că "goţii au fost învinşi de atenieni sub conducerea lui
Dexippus").
J if. Dexippos în Fragmenta Historicorum Graecorum (ed. C. Milller), vol. III, 1 6-20; Fragm. der Griech. I--list. (ed. F.
J acoby), II A, Leiden, 1 923, p.456- 466.
4 Pentru aspecte particulare şi interpretare istorică vezi la E. Doruţiu, în StC/, 6, 1 964, p. 247-260; R.Vulpe, În
StCI, 1 1 , 1 969, p. 1 57-1 72; DID II, p. 258; Dumitraşe11 1997, p. 348.
und ihr
5 I.Bamea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Buc„ 1 982, p. 27; G. Bottcher, Gefliige/te Worte. Sentezen
historischer Hinter;gnmd, Berlin, 1 988, p. 87 (505').
6 L. Caecilii Finniani Lactantii, De morlibus persee11torum, Torino, 1934 (ed. I.B. Presenti.); Altaner 1955, p. 139;
FHDR II, p. 5.
.„
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3. Nam profectus adversum Cmpos, qui tum
Daciam Moesiamque occupaverant, statimque
circumventus a barbaris et cum magna exercitus
parte de!etus, ne sepu!tura quidem potuit honorari,
sed exutus ac nudus, ut hostem dei oportebat,
pab!umferis ac volucribus iacuit.
Lactantius, De mortibuspersecutorum
IV,

IV,

3.

Căci plecând împotriva carpilor, care

ocupaseră atunci Dacia şi Moesia, a fost
îndată înconjurat de barbari şi nimicit
împreună cu o mare parte a armatei sale; şi
nu i s-a putut face nici măcar cinstea unei
înmormântări, ci dezbrăcat şi gol, cum i se
cuvenea unui duşman al lui Dumnezeu, a
zăcut pe pământ, servind drept hrană
fiarelor şi păsărilor.

FHDR II, p.5,
Eusebios din Caesarea

(c.

260 -

c.

339)

trad. Vl.Iliescu

s-a format în spiritul şcolii catehetice alexandrine,

dus mai departe la Caesarea de Pamfilos (discipol al lui Origene, mort în urma persecuţiilor
anticreştine ale împăratului Decius) . Eusebios ajunge episcop de Caesarea

(31 3),

iar pe la

în anturaj ul lui Constantin cel Mare. A fost socotit cel mai erudit om al vremii sale7 •

325

se află

Ekklesiastike historia (l.storia ecc!ezjastică), o seamă de scrieri
Chronikoi K.anones (Cronici universale), o cronologie universală de la
facerea lumii şi până în anul 3038, cuprinde referiri la perioada şi, tangenţial, zona în discuţie.
Din vasta sa operă, cuprinzând

aplogetice, un panegiric, doar

220, 1, 25

220, 1, 25 Helm. Anno 263 p. Chr., CCL.X
O!Jmp. Graecia, Macedonia, Pontus, Asia
depopulata per Gothos. Quadi et Sarmatae
Pannonias occupaverunt.
221 , k, 26 Helm. Anno 270 p. Chr., CCLXII
O!Jmp. C!audius Gothos I!!Jricum et
Macedoniam vastantes superat. Ob quae in curis
c!ipeus ai aureus et in Capitolio statua aurea
con!ocata est.
Eusebios, Chronkoi K.anones

Helm. Anul

Olimpiada

260.

263

d.Chr.,

Grecia, Macedonia, Pontul

şi Asia au fost depopulate de goţi. Cvazii şi
sarmaţii au ocupat Pannoniil e.

221 , k, 26 Helm. Anul 270 d.Chr„
Olimpiada 262. Claudius învinge pe goţi
care devastau Illyricul şi Macedonia.. Pentru
aceasta i s-au aşezat în senat un scut de aur
şi în Capitoliu o statuie de aur.

FHDR II,

p.

11,

trad. H. Mihăiescu, V.

Popescu

Sextus Aurelius Victor (sec. IV) a parcurs, în ciuda originii sale modeste, o frumoasă carieră
politică, ajungând În 361 consu!aris Pannoniae Secundae (sub Iulian Apostatul), iar în 389 praefectus Urbis şi
iudex sacrarum cognitionum (sub Theodosius 1) 9 • Pe la 360 a redactat Liber de Caesaribus1 0, un compendiu

al istoriei imperiale, cuprinzând biografiile împăraţilor de la Augustus la Constantius Il1 1 •

33, 3
rem Romanam quasi naufragio dedit
cum Sa!onino fi!io, cui honorem Caesaris
contu/era!, adeo uti Thraciam Gothi libere
progressi, Macedonas Achaeosque et Asiae
.finitima occuparent, Mesopotamiam Parthi,
Orienti !atrones seu mu!ier dominaretur,
A!amannorum vis tune aeque Ita!iam, Francorum
gentes, direpta Ga!!ia, Hispaniam possiderent,

33, 3

„.

„.

a adus statul roman aproape de

naufragiu, împreună cu fiul său Saloninus

căruia îi dăduse titlul de Caesar, astfel încât
goţii care înaintaseră liber prin Tracia au
ocupat Macedonia, Achaia şi ţinuturile
învecinate cu Asia, parţii Mesopotamia,
Orientul a fost dominat de latroni şi de o
femeie, mulţimea alamanilor au ocupat

l.Bamea,O. Iliescu, op. cit„ p128; G. Băttcher, op. cit., p. 87 (504).
8 Altaner 1955, p. 141-146; FHDR II, p. 1 1 .
9 PLRE I, p . 960, nr. 1 3 .
1 11
Sexti Aureii Vidoris Liber de Caesaribus, Leipzig, 1 966 (rec. Fr. Pichelmayer, ed. cor. R.Gruendel); Cizek 1998b,
p. 152 datează redactarea în a doua jumătate a anului 360, înainte de 9 septembrie.
1 1 A . Bird, Sextus Aurelius Victor. A Historiographica/ Stuc!J, Llverpool, p. 5.
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Italia, neamurile francilor după ce au prădat
Gallia, au ocupat Spania devastând cetatea
Tarraco, apoi într-un moment prielnic
pentru corăbii o parte dintre ele au pătruns
până în Africa; şi a fost pierdut dincolo de
Istru ceea ce Traianus cucerise.
39, 43. Şi între timp marcomanii au fost
distruşi iar tot neamul carpilor a fost mutat
pe teritoriul nostru, o bună parte dintre
aceştia se găseau aici încă de la Aurelian 1 2.

vasta/o acpaene direpto Tan-aconensium oppido,
nactisque in tempore navigiis, pars in usque
Africam permeat; et amissa trans Istrum, quae
Traianus quaesiverat

39, 43. Et interea caesi Marcomanni,
Carporumque natio translata omnis in nostrum
solum, cuiusfire pars iam tum ab Aureliano erai.
Aurelius Victor De Caesaribus

Flavius Eutropius (c. 3 1 6 c. 387) s-a născut în Grecia. A beneficiat de o educa�e temeinică
din partea retorilor Acacius din Caesarea (al cărui nepot se pare că a fost) şi Libanios. In anul 362
participă la expediţia antipersană a împăratului Iulianus1 3 , iar în 379 ajunge magister memorife la curtea
împăratului Valens, din însărcinarea căruia redactează un compendiu de istorie romană. In 370 este
-

proconsul al Asiei, dar în urma suspiciunii de a fi fost implicat într-un complot împotriva lui Valens1 4
este îndepărtat din viaţa publică. Impăratul Flavius Gratianus îl promovează în schimb comes rerum
privatarnm (379) şi mai apoi praefectus praetorio Orientis (380 - 381), pentru ca în cele din urmă să ajungă
consul în 387, împreună cu împăratul Valentinianus II. Anul consulatului pare a fi şi anul morţii
sale 15 •
Breviarium ab Urbe condita (Scurtă istorie de la întemeierea Romei}1 6, în 1 0 cărţi, este un compendiu al
istoriei romane de la începuturi şi până la moartea lui Iovian (364) .
IX, 8 , 1 . Gallienus, cum adulescensfactus esset
Augustus, imperium pnmumfeliciter, mox
commode, ad ultimum perniciose gessit. nam
iuvenis in Gal/ia et Il!Jrico multa strenuefecit,
occiso apud Mursam Ingenuo, qui purpuram
sumpserat, et Trebelliano. diuplacidus et quietus,
mox in omnem lasciviam dissolutus, tenendae rei
publicae habenas probrosa ignavia et disperatione
laxavit. 2. Alamanni vastatis Galliis in Italiam
penetravernnt. Dacia, quae Traiano ultra
Danubiumfuerat adiecta, tum amissa est.
Graecia, Macedonia, Pontus, Asia vastata estper
Gothos, Pannonia a Sarmatis Quadisque
populata est, Germani usque ad Hispanias
penetraverunt et civitatem nobilem Tan-aconem
expugnaverunt,Parthi Mesopotamia occupata
Synam sibi coeperant vindicare.

IX, 8, 1 . Gallienus, fiind făcut Augustus pe
când era tânăr, a avut mai întâi o domnie
fericită, îndată după aceea una potrivită, iar
în cele din urmă una dăunătoare. Încă
tânăr, el a înfăptuit multe isprăvi în Gallia şi
Illyri.cum, ucicând la Mursa pe Ingenuus,
care-i luase purpura, şi pe Trebellianus.
Multă vreme blând şi liniştit, mai târziu
năruindu-şi viaţa în tot felul de desfrânări,
din cauza acestei apatii şi disperări el a
scăpat frâiele treburilor statului. 2. Alamanii
după ce au devastat Galliile au pătruns în
Italia. Dacia, pe care Traian o alipise
imperiului dincolo de Dunăre, a fost atunci
pierdută. Grecia, Macedonia, Pontul, Asia,
au fost devastate de goţi, Pannonia este
populată de sarmaţi şi cvazi, germanii au
înaintat în Spania şi au cucerit nobila cetate
Tarraco, parţii au ocupat Mesopotamia şi
au revendicat Siria.

1 2 Unde nu este menţionat traducătorul, varianta în limba română ne aparţine .
1 1 Eutropius, X, 1 6, 1 -3.
1 4 Amm. Marcell., Res gestae, XXIX, 1, 3, 6
1 5 G.Popa Lisseanu, Iz:;oarele istoriei românilor, vol. 10, Buc., 1 936, p. 6; FHDR II, p. 35.
Istoria literatun"i latine, vol. IV, 1 986, p. 338; Şerban 1 997, p. 6-8.
1 6 Flavius Eutropius, Breviarium ab urbe condita, Brăila, 1997 (ed. Gh.I.Şerban).
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(VI.Iliescu); L. Franga,

IX, 9, 1 . Atunci, cwn situaţia era disperată
şi Imperiul Roman era cât pe ce să fie
distrus, în Gallia a îmbrăcat purpura
Postumus, un om de provenienţă foarte
obscură, dar care timp de zece ani a
cârmuit în aşa fel încât, prin mare vitejie şi
chibzuinţă, a redobândit aproape toate
provinciile pierdute.
IX, 1 1 , 1 . Î n timp ce Gallienus neglijase
IX, 1 1 , 1 . Ita Gallienus rem publicam deserente
Romanum imperium in Decidente per Postumum, treburile publice, Imperiul Roman a fost
per Odenathum in Oriente seroatum est. Gallienus salvat de către Postumus în occident şi de
interea Medio/ani cum Valeriano.fratre occisus est Odenathus în Orient. Î ntre timp Gallienus
a fost ucis la Mediolanwn împreună cu
imperii anno nono Claudiusque ei succesit a
fratele său Valerian, după o domnie de
militibus electus, a senatus appellatus Augustus.
2. hic Gothos Il!Jn·cum Macedoniamque vastantes nouă ani, lor le-a succedat Claudius, ales de
ingenti proelio vicit. parcus vir ac modestus et iusti către soldaţi şi numit Augustus de către
senat. 2. El i-a învins pe goţii care pustiau
tenax ac reipublicae gerendae idoneus, qui tamen
Illyricum şi Macedonia într-o luptă foarte
intra imperii biennium morbo interii!.
mare. Bărbat sobru şi măsurat, tenace şi
capabil să instaureze dreptatea şi să
cârmuiască statul, s-a prăpădit totuşi din
cauza unei boli, înainte de a implini doi ani
de domnie.
IX, 1 3, 1 . După el (Quintillus - n.n.) a luat
IX, 1 3, 1 . Post eum (Quintillus - n.n.)
domnia Aurelian, originar din Dacia
Aurelianus suscepit imperium, Dalia &pensi
oriundus, vir in bel/o potens, animi tanem inmodici Ripensis, bărbat iscusit în războaie, însă cu
o fire nestăpânită şi inclinată spre cruzime.
et ad cruelitatem propensoris. [is} quoque Gothos
I-a învins pe goţi cu o foarte mare
strenuissime vicit. Romanam dicionem adfines
promptitudine. Datorită succesului
pristinos varia bellorumfelicitate revocavit.
diferitelor sale războaie a readus stăpânirea
romană la vechile ei hotare.
IX, 1 5, 1 . A înconjurat oraşul Roma cu
IX, 1 5, 1 . Urbem Romam murisfimiioribus
ziduri mai durabile. A înălţat un templu
constituit. templum Soii aedificavit in quo
soarelui în care a adus o imensă cantitate de
infinitum auri gemmarumque constituit.
aur şi pietre preţioase. Provincia Dacia pe
provinciam Daciam quam Traianus ultra
Danubium fecerat, intmnisit, vastato omni Il!Jrico care a constituit-o Traian dincolo de
et Moesia, desperans eam posse retinere,
Dunăre, a lăsat-o în cale, Illyricul şi Moesia
abductosque Romanos ex urbibus et agris Daciae
fiind în întregime devastate, pierzând
speranţa de a o mai putea păstra, a retras
in media Moesia collocavit appellavitque eam
romanii din oraşele şi de pe ogoarele Daciei
Daciam, quae nune duas Moesias dividit et est
dextra Danubio in mareJluenti, cum anteajuerit aşezându-i în mijlocul Moesiei pe care a
numit-o Dacia care acwn desparte cele
in laeva.
două Moesii şi care se află la dreapta
Dunării după cum curge aceasta în mare,
Eutropius, Breviarium ab Urbe condita
cum înainte fusese în stânga.
IX, 9, 1 . Tum desperatis rebus et deleto paene
imperio Romano Postumus in Gal/ia obscurissime
natus purpuram sumpsit etper annos decem ita
imperavit, ut consumptas paene provincias ingenti
virtute et moderatione reparai,it.

Rufius Festus (sec. IV), cunoscut şi sub nwnele Sextus Rufus, a ajuns magister memoriae în
locul lui Eutropius Oa îndepărtarea căruia se pare că contribuit) 1 7 •

17

Şerban 1997, p. 7.
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Brevian'um gestarum populi romani (Scurtă istorie a poporului roman)18, scrisă la solicitarea împăratului
Valens19, reprezintă un rezumat al istoriei romane de la începuturi până la Iovian (363) cu accent pe
condiţiile de cucerire ale provinciilor şi pe evoluţia relaţiilor dintre Roma şi Orient.
VIII, 2. Traianus i-a învins pe daci sub
regele Decebal şi a făcut provincia Dacia
dincolo de Dunăre pe pământul
barbariei, care a avut de jur-împrejur un
milion de paşi; dar sub împăratul
Gallienus a fost pierdută şi de către
Aurelian, după ce au fost strămutaţi de
acolo romanii, au fost făcute două Dacii
în regiunile Moesiei şi Dardaniei.

VIII, 2. Traianus Dacos sub rege Decibalo vicit
et Daciam trans Danuvium in solo barbariae
provinciamftcit, quae in circuitu habuit decies
centena milia passuum; sed sub Gallieno
imperatore amissa est et per Aurelianum,
translatis exinde "Romanis, duae Daciae in
regionibus Moesia ac Dardaniaefactae sunt.
Festus, Breviarium gestarum populi romani

Historia Augusta (citat şi Scriptores Historiae Augustae)20 (cca. 400 d.Hr.)21 este lucrarea care a
generat cea mai bogată literatură interpretativă, o serie de colocvii şi chiar o ramură aparte a ceea ce
se numeşte de obicei "Quellenforschung" (cercetarea izvoarelor, respectiv critica de text)22. La ora
actuală, se crede că lucrarea a fost redactată de singur grammaticus, care şi-a ascuns identitatea în
spatele a şase pseudonime23 (Aelius Spartiatus, Iulius Capitolinus, Vulcacius Gallicanus, Aelius
Lampiridius, Trebellius Pollio şi Flavius Vopiscus24), precum şi datarea în jurul anului 40025• Lucrarea
cuprinde o serie de biografii imperiale de la Hadrian la Numerian (1 1 7 284).
-

Gall„ 1 3, 6. Între timp sciţii, navigând prin
Pontul Euxin, au intrat pe Dunăre şi au
făcut multe nenorociri pe teritoriul roman.
Aflând acestea Gallienus a însărcinat pe
bizantinii Cleodamus şi Athenaeus să
fortifice oraşele, lupta s-a dat în regiunea
Pontului şi barbarii au fost învinşi de
comandanţii bizantini. 7 . Şi Venerianus a
fost comandant în lupta navală în care goţii
au fost înfrânţi, Venerianus însuşi murind
în luptă. 8. Iar pe urmă ei au devastat
Cyzicul şi Asia, apoi întreaga Achaie şi au
fost învinşi de conducătorul atenienilor,
Dexippos, istoricul acestor vremuri. Fiind

Gall., 1 3, 6. inter haec Srythae, per Euxinum
navigantes, Histrum ingrr:ssi multa gravia in solo
Romanoftcerunt. quibus compertis Galiienus
Cleodamum et Athenaeum Byzantios instaurandis
urbibus muniendisque praeftcit, pugnatumque est
circa Pontum, et a Byzantiis ducibus, victi sunt
barbari. 7 . Veneriano item duce navali bel/o
Gothi supcrati sunt, cum ipsc Vcnerianus
militaris perit morte. 8. Atque inde Cyzjcum et
Asiam, deinceps Achaiam omnem vastaruntet ab
Atheniensibus duce Dexippo, scriptore horum
tempum, vicii sunt. unde pulsi Epirum,
Macedoniam, Moesiam peroagati sunt. 9.
Gallienus interea vix excitatus publicis malis

1 8 J.W. Eadie, The Breviarium ofFestu.r. A Critica/ Edition with Histon"cal Commentary, London, 1 967.
19 Lucrarea a fost publicată probabil prin 369/370 în cadrul unui concurs de epitome organizat şi patronat de
împăratul Valens, cf. J.W. Eadie, op. cit., p. 6; Cizek 1998b, p. 1 58.
20
21

22

Istoria Augustă, Buc„
Cizek

1998b, p.

A . Chastagnol,

1 97 1 (trad. V. Popescu, C. Drăgulescu).

1 88-1 89.

Hi.rtoire Auguste,

Paris, 1 994, passim; în ce priveşte colocviile (HAq, organizate începând cu

Actelor apărute în revista Studzi Clasice, începând cu 1 965 (nr. 7); o
Studiu introductiv la Istoria Augustă, Buc„ 1 97 1 , p. 7-27; idem,
Stadiul actual al cercetărilor despre Hi.rtoria Augusta, în StCI, 17, 1 977, p. 1 67-1 77; cea mai recentă abordare la Ruscu
1 963, trimitem la informă.rile şi recenziile

rezumare a cercetărilor în domeniu şi la Vl. Iliescu,

1998, p. 241-253.
23 Ruscu 1998, p. 245, Cizek 1998b, p.

1 88 sq crede că autorul a fost un senator.
24 G. Popa-Lisseanu, op. cit„ p. 30-3 1 a susţinut pentru prima dată în istoriografia românească atribuirea lucrării
unui singur autor, identificat cu Flavius Vopiscus;

singur autor (citându-l pe

25

Iorga 1988,

H.

Dessau).

Iorga 1988,

p. 236 aminteşte şi el ipoteza că ar

Ruscu 1998, p. 245; Cizek 1998b, p. 1 88-1 89. Trebuie totuşi
ante quem oferit de Istoriile lui Q . Aurelius Memmius
Iordanes precizează că a folosit Historia Augusta, rară să ştim exact

p. 238-238 (cu bibliografia veche) ;

amintit că singurul reper cronologic sigur este termenul
Symmachus, consul în 485, despre care

fi vorba de un

când şi-a compus Symmachus opera - vezi D.M. Pippidi, în

30

StCI, 6, 1 965, p.

473.

Gothis vagantis per Il!Jricum occurit etjortuito
plurimos interemit.

respinşi de aici, au rătăcit prin Epir,
Macedonia şi Moesia. 9. Între timp
Gallienus, smuls din inactivitate de
nenorocirile statului, în timp ce goţii
rătăceau prin Illyria, a sosit şi a ucis la
întâmplare mai mulţi dintre ei.
Tyr. trig. Ingenuus, 9, 1 . Tusco et Basso coss ... Tyr. trig. Ingenuus, 9, 1 . În timpul
Ingenuus, qui Pannonias tune regebat, a Moesiacis consulatului lui Tuscus şi Bassus ...
legionibus imperator est dictus, ceteris
Ingenuus care conducea atunci Pannoniile,
a fost proclamat împărat de legiunile din
Pannoniarum volentibus. neque in quoquam
me!ius consultum reipublicis a militibus videbatur Moesia, dându-şi asentimentul şi cele din
quam quod instantibus 5armatis matus est
Pannonia. Niciodată soldaţii n-au îngrjit
imperator, quiftssis rebus mederi sua virtute
mai bine de stat ca atunci când, deoarece
potuisset .. . 3. sed Gallienus ... denique Ingenuum sarmaţii erau amenţători, a fost făcut
conflicto habito vicit eoque occiso in omnes
împărat unul care cu vitejia sa ar fi putut să
Moesiacos tum milites quam cives aspemme saevit. însănătoşească statul sleit de puteri 3.
Însă Gallienus . . . în cele din urmă, dându
se lupta, l-a învins pe Ingenuus şi după
uciderea acestuia s-a purtat cu mare
cruzime cu locuitorii Moesiei, atât militari
cât şi civili.
Tyr. trig. Regilianus, 1 0, 1 . Regilianus denique Tyr. trig. Regilianus, 1 O, 1 . În cele din urmă
in I!!Jrico ducatum gerens imperator estfactus.
Regilianus care era dux în Illyricum a fost
auctoribus impen'i Moesz'is, qui cum Ingenuo juerat făcut împărat. Autorii acestei fapte au fost
locuitorii din Moesia care împreună cu
ante superati, in quorum parentes graviter
Gallienus saevierat. 2. Hic tamen multafortiter
Ingenuus fuseseră învinşi şi faţă de părinţii
(rudele) cărora Gallienus se purtase cu
contra Sarmatas gessit, sed aucton'bus Roxolanis
consentientibusque militibus et timore
cruzime. 2. Acesta totuşi a purtat cu vitejie
provincialium, ne iterum Gallienus graviora
multe lupte împotriva sarmaţilor, dar a fost
facere!, interemptus est. . . . 8. fuit, quod negari non omorât de roxolani cu consimţământul
soldaţilor şi fiindu-le şi provinciaWor frică
potest, vir in re militari semperprobatus et
Gallieno iam ante suspectus, quod dignus videretur ca nu cwnva Gallienus să facă din nou un
imperio. gentis Daciae, Decebali ipsus, utftrtur,
măcel. . 8. Nu se poate nega că el
acifinis.
totdeanuna a fost un bărbat priceput în
treburile militare şi suspect lui Gallienus
încă mai dinainte deoarece îl vedea demn
de domnie. Se spune că el era de neam
dacic, fiind chiar rudă cu Decebal însuşi.
Tyr.trig. Celsus. 29, 1 . Occupatis partibus
Tyr.trig. Celsus. 29, 1 . Au fost ocupate
Gallicanis, On'entalibus, quin etiam Ponti,
părţile Galliei, cele ale Orientului şi chiar
Traciarum et l!!Jrici, dum Gallienus propinatur ... ale Pontului, ale Traciei şi Illyriei, în timp
ce Gallienus petrecea...
Claudius 6, 1 . ... i!li Gothi, qui evaserant eo
Claud. 6, 1. acei goţi, care au scăpat când
tempore, quo illos Marcianus estpersecutus,
i-a urmărit Marcianus şi pe care Claudius n
quosque Claudius emitti non siverat, ne quidfiere!, a lăsat să-i scape ca să nu se mai întâmple
quod ejfectum est, omnes gentes suorum ad
ce s-a întâmplat, au incitat toate neamurile
Romanas incitaverunt praedas. 2. denique
lor să-i prade pe romani. 2. În cele din
Srytharum populi, Peuct� Grutungi, Austrogotz�
urmă neamurile sciţilor, peucii, grutungii,
Teroingi, Visz� Gipedes, Celtae etiam et Herulz�
ostrogoţii, tervingii, vizii, gepizii, chiar celţii
praedae cupiditate in Romanum solum inruperunt şi herulii din dorinţa de a prăda au năvălit
ii/ic pleraque vastarunt, dum a!iis occupatus est
în teritoriul roman şi au devastat aici multe,
C!audius dumque se ad id bellum, quod conftcit,
în timp ce Claudius era ocupat cu altele şi
imperatoriae instruit ...
în timp ce se pregătea ca un împărat pentru
acest război pe care l-a şi terminat ...
„ .

..

„.
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Claudius, 1 5, 2. a fost făcut dux şi dux al
Illyriei. Are sub puterea sa armatele Tracici,
Moesiei, Dalmatici, Pannoniei, Daciei.
Claudius, 1 7, 3. Te rog, prin urmare,
Venustus al meu, dacă îmi păstrezi
credinţă, ai grijă ca el (Cla.udius - n.n.) să fie
îmblânzit de către Gratus şi Herennianus,
fără ca soldaţii din Dacia să afle aceasta, ca
nu cumva ei, fiind furioşi, să ia în nume de
rău acest lucru.
Aurelianus, 6, 3. Se cunosc multe fapte
Aurelianus 6, 3. privatim huius multa extant
strălucite ale acestuia înainte de a deveni
egregiafacinora nam erumpentes Sarmatas in
împărat şi anume el singur, cu trei sute de
Ilfyrico cum trecentispraesidiariis solus adtrivit.
soldaţi din gardă , a nimicit pe sarmaţii care
năvăliseră în Illyria.
Aurelianus, 1 7, 1 . Există o scrisoare 2.
Aurelianus 1 7, 1 . extat epistula 2. Gothi
Goţii trebuie atacaţi, goţii trebuie alungaţi
oppugnandi sunt, Gothi a Thraciis amovendz�
eornm enim plerique Haemimontium Europamque din Tracia. Căci mulţi. dintre cei care dând
lupta cu tine au fugit, devastează
vexant, qui te pugnantefagerunt. 3. omnes
Haemimontiul european. 3. Pun sub
Ilfyricianos totumque limitem in tuapotestate
puterea ta pe toţi illyricii şi întreg limesul
constituo
Aurelianus, 22, 2. Pe drum (spre Palmyra Aurelianus 22, 2. multa in itinere ac magna
n.n.) a dus la capăt multe şi mari războaie.
bellorum genera conftcit. nam in Thraciis et in
Şi anume în Tracia şi în Illyricum i-a învins
Ilfyrico occurentes barbaros vicii, Gothorum quin
pe barbarii care i-au ieşit în cale, ba chiar i-a
etiam ducem Cannaban sive Cannabanden cum
ucis pe Cannaba sau Cannabaudes,
quinque milibus trans Danuvium interemit
comandantul goţi.lor, împreună cu cinci mii
de oameni, dincolo de Dunăre.
Aurelianus, 30, 4. Deci după pacificarea
Aurelianus 30, 4. Pacato igitur Oriente in
Europam Aurelianus redit victor illic Carporum
Orientului, Aurelian s-a întors victorios în
Europa şi aici a sfărâmat trupele carpilor şi
copias adflixit et cum illum Carpicum senatus
fiindcă senatul i-a dat în lipsă titlul de
absentem vocasset
Carpicus
Aurelianus 39,6. In templo Solis multum auri
Aurelianus, 39, 6. În templul soarelui a
gemmarumque constituit. 7 Cum vastatum
adus o mare cantitate de aur şi pietre
Ilfyricum ac Moesiam deperditam videret,
preţioase. 7. Văzând Illyricul devastat şi
provinciam Transdanuviana<m> Daciam a
Moesia pierdută, a părăsit provincia
Traiano constituam sublato exercitu et
transdanubiană Dacia constituită de Traian,
provincialibus reliquif. desperans eamposse
retăgând armata şi provincialii,
retinen� abductosque ex ea populos in Moesia
nemaisperând că o poate păstra, a dus
conlocavit appellavitque suam Daciam quae nune
populaţia din ea aşezând-o în Moesia
duas Moesias dividit.
numind Dacia sa pe aceea care acum
desparte cele două Moesii.
Claudius 1 5, 2. duxfactus est et dux totius
Ilfyrici. habet in potestatem Thracios, Moesos,
Dalmatos, Pannonios, Dacios exercitus.
Claudius 1 7, 3. quaeso, igitur, mi Venuste, si
mihifidem exhibes, ut eumjacias a Grato et
Herrmniano placari, nescientibus hoc militibus
Daciscianis, qui iam saeviunt, ne graviter rem
ftrant.

„ .

.„

„.

„.

„.

.„

„.

Paulus Orosius (sf. sec. IV - sec.V), originar din Peninsula Iberică, a fost discipolul lui
Augustinus la Hippona (Africa) şi al lui Hieronymus în Palestina26•
Historiarum adversus paganos libri septem (Istorii împotriva păgânilor în şapte cărţz)27 este concepută ca
o continuare a lucrării lui Augustin De civitate Dei şi reprezintă o compilaţie de istorie universală de la
începuturi şi până în anul 41 7 (când a fost redactată lucrarea). Referirile la perioada Gallienus Aurelian sunt lapidare.
1955, p. 1 87, FHDR II, p. 1 84.
Pauli Orosii Historiarum adversus paganos libri septem, Viena, 1 883 (rec.

26 Altaner
27
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C.

Zangenmeister).

Graecia, Macedonia, Pontus, Asia
Gothorum inundatione deletur; nam Dacia trans
Danuvium in petpetuum aufertur; Quadi et
Sarmatae Pannonias depopulantur.

VII, 22,

VII, 22, 7.

7.

Grecia, Macedonia, Pontul, Asia

sunt in�date şi distruse de năvala goţilor;
iar Dacia de peste Dunăre este răpită
pentru totdeauna; cvazii şi marcomanii
pustiesc Pannoniile

Expeditione in Danuvium suscepta
Gothos magnis proeliis projligavit dicionemque
Romanam antiquis terminis statuii.

VII, 23, 4.

VII, 23,' 4. (Aurelian - n.n.) Întreprinzând o
expediţie la Dunăre i-a bătut zdravăn pe
goţi, în lupte mari, şi a restabilit stăpânirea
romană în vechile ei hotare.

Orosius,

septem

FHDR II, p.

Historiarum adversus paganos libri

1 95, trad. VI. Iliescu

Salamanos Hermeias Sozomenos (sec. V d.Hr.), originar din Bethelia (Palestina), a
Ekklesiastike Historia (l.storia bisen'cii/ bisericeascăj8, în nouă

carieră de retor la Constantinopol.

făcut
cărţi,

redactată între 443 şi 450, tratează evenimentele dintre 324 şi 421 ,cu accent pe expansiunea
creştinismului29•

;racn & f3apf3apou; <JXE8ov
;rpo<paau; av vE/31] 7rpEaj3EvEi v ro 8oyµa
rcvv Xpzariavcvv oi yEvoµEvoz Kara
Kaipov JrOAEµoi Pcvµawu; Kat wic;
aAAO<pVAOlc; Em r17c; I'aAA l l] VOV 17yEµov
iac; Km rcvv µEr avwv f3acnAECVV.

II. 6, 2. Aproape pentru toţi barbarii s-a

II.6,2.

ivit ocazia de a primi învăţătura creştină
cu prilejul războaielor ivite la timpul
potrivit între romani şi barbari, sub
conducerea lui Gallienus şi a urmaşilor lui.

I'RDR II,

Sozomenos, EKKÂ.. HJ"t .

Zosimos

(a doua jumătate a sec.

V),

p. 223 , trad. H. Mihăiescu şi V.

Popescu

înalt funcţionar imperial sub Theodosius II, a fost un

adversar al creştinismului în seama căruia a pus declinul gloriei romane. Este un reprezentant de
seamă al ultimei perioade a literaturii greceşti clasice.

Iawpia NEa (l.storia Nouă/Istoria contemporanăj0,

în şase cărţi, compusă la sfârşitul secolului

V, prezintă evenimentele de la Augustus şi până în vremea lui Theodosius II. Cartea I, concepută ca
o introducere la opera propriu-zisă, este un rezumat al istoriei romane de la Augustus la Diocletian 31•

I,37. Dw8ai & oµoyvmµov17aavrec;

I, 37. Sciţii se uniră între ei şi adunându-se
laolaltă din toate neamurile şi triburile, o

Kai &K ;ravwc; e8vovc; re Km yevovc;
eic; ev avve/i, 8o vrec; î'TJ V re J/i,Ji,vpu5a
µozpa ri vt arpmv EA17iţovw Km rac;
EV ravî'l] JrOAEmq E7rop8ovv Ev
Eazarm & Kat rmv EV J/i,Ji,vpwzc;
;rpayµarcvv &K î'l]<; rmv IKv9mv
erpo8ov 8zaK&zµsvmv Kaz ;raaryc; î'T/<;
v;ro Pcvµawvc; apx17c; ec; ro µ17KEri
/i,omov &l vai aa/i,evoµEv17c;, /i,oiµoc;
Emf3pzaac; raic; JrOAEal v, oioc; ov;rm
;rporepov ev ;ravri rcv zpovm avvef317,
rac; µev a;ro rmv f3apf3apmv avµrpopa

parte din ei pustii Illyria, prădând oraşele
din ea

„ .

În timp ce şi în Illyria situaţia

ajunsese la disperare din cauza năvălirii

„.

sciţilor şi întreg Imperiul roman se clătina
ca pentru o prăbuşire definitivă, s-a abătut
asupra oraşelor o ciumă cum nu se mai
ivise niciodată şi care a întrecut calamităţile
pricinuite de barbari, iar pe cei cuprinşi de

boală îi făcu să se fericească pe ei şi oraşele

cucerite care deveniseră cu desăvârşire
pustii.

28 Sozomenus, Kirchengeschichte, Berlin, 1 960 (Hersg. J. Bidez, G.C.Hansen).

29 Altaner 1955, p. 190; FHDR II, p. 223.
30 Zosimi Comitis Historia nova, Leipzig, 1 887 (ed. S. Mendelssohn) .
3 1 Z. Petre, Lz pensie histonque de Zosime, în StCI, 7, 1 965, p. 1 63-172; FHDR II, p. 30; EA, p.356.
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q µerpuowpaq a;rerp17 ve, rotq & TTJ
voow KareiJ.. 17µµevoiq &uoazµovtt;si v
&aurouq BOU50U Kat raq &aÂ{l)Kvtaq
TJOTJ lrOÂ&tq, avopa>v ;ravra;raaz
yevoµsvaq ep17µovq.
I, 48. Avp17J.. z avoq 8& Kpwvaµsvor; r17 v I. 48. După ce-şi întări domnia, Aurelian
plecă din Roma şi înaintă spre Aquileia. Iar
apxTJ v Kat BK TT/s Pwµ17q eJ..ao-aq em
de acolo a pornit-o spre neamurile din
r77 v AKVÂT/laV sxmp&l KaK&t9ev
Pannonia,căci aflase cum că sciţii le vor
77J.. av vev &m ra flaw vmv d)v17,
ataca.
rovrozq rovq IKv9aq µa9mv
FHDR II, p. 305, 306, trad. Th. Simenschy,
sm9so-9ai.
R. Hîncu
Zosimos, Io-ropta N&a
Ioan din Antiohia

(prima jumătate a sec. VI) a redactat o

Cronike (Cronica/2,

în

compilaţie în care redă faptele istorice majore ale istoriei romane de la începuturi şi până

lui Phokas

(61 0) 33 .

1 5 1 . În timpul domniei lui Gallus, timp de
1 5 ani (luni?) a bântuit o ciumă cumplită
care a pornit din Etiopia şi s-a întins până

15 1. I'aJ..J.. o v flao-zJ..svo-avroq t& er17
(µ17vaq?) BKpaTTJO-& J.. o iµoq, Kt v179ezq a
;ro Ai9iomaq &<»<; TTJs ovo-ea><;
µ&r&oiooro o& a;ro zµariwv Kaz l/flÂTJq
9eaq Kaz oi J:Ku9az ;rspao-avrsr; rov
/arpo v eJ.. aflov rp ;roA.siq

la apus. Ea se transmitea prin
îmbrăcăminte sau numai prin simplă
privire. Sciţii au trecut Dunărea şi au

500 de oraşe.
FHDR II, p. 355, trad.

cucerit

Ioan Antioh., XpovzK&

Flavius Magnus Cassiodorus (490 - 583) a ocupat
la 540 s-a retras în Mănăstirea Vivarium din

din Italia. Pe

4
manuscriselor vechi3 •
A compus o

1 8 cărţi, o
la moartea

H. Mihăiescu

funcţii înalte la curtea regilor ostrogoţi
Calabria introducând practica copierii

Chronica (Cronica/5, în care a consemnat evenimentele importante de la facerea
5 1 9. Este singura sa operă majoră care s-a păstrat (Istoria goţilor, folosită de

lumii şi până în anul

Iordanes, s-a pierdut). Informaţiile oferite în legătură cu domniile lui Gallienus şi Aurelian sunt scurte
şi inexacte.

a. U.c. 971 / ap. Chr. 263. Albinus et Maximus.
His conss. Graecia, Macedonia, Pontus, Asia,
depopulata per Gothos aliasque provincias
barbarorum quassavit inruptio.

a.U.c.

Albinus şi

Macedonia, Pontul şi Asia au fost prădate
de goţi, iar năvala barbarilor a zguduit şi
alte provincii.

a. U. c. 98 1 / ap. Chr. 2 71. Valerianus et Bassus.
His conss. Claudius barbaros repe//zt et Sirmi
moritur.

Cassiodorus,

971 / a.p.Chr. 263.

Maximus. Sub aceşti consuli Grecia,

a.U.c.

981 / a . p . Chr. 27 1 .

Valerianus şi

Bassus. Sub aceşti consuli Claudius alungă
pe barbarii devastatori şi moare la Sinnium.

1-<'HDR II, p. 497-498,

Chronica

trad.

Vl.

Iliescu, H.

Mihăiescu

32 Fragm.

Hi.rt. Graec., vol. IV, Paris, 1 870, frgrn. 1 50-1 5 1 (ed. C.Miiller).
FHDR II, p.355; EAIVR II, p. 263 (A. Barnea).
J4 FHDR II, p. 497.
35 Magni Aureii Cassiodori Opera, în Monumenta Germaniae Histon·ca (Auctores Antiquissimi, 1 1-12), Berlin, 1 8931 894 (ed. Th. Mommsen).
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Iordanes (mijlocul sec. VI), gat romanizat, originar clin zona Dunării de Jos36, a fost mai întâi
notarius al unui general gat din armata romană, iar după ce se creştinează ajunge episcop de Ravenna.
Este un susţinător al lui Iustinian, urmărind reconcilierea clintre goţi şi puterea bizantină37•
A scris o istorie universală - De summa temporum vei origine actibusque gentis &manorum (Despre
toate timpurile sau despre originea şi faptele romanilor/ Cronică universală/ Romana) şi o istorie a goţilor De
origine actibusque Getarum/ De rebus Geticis (Despre originea şi faptele Geţilor/ Getica) în care pentru
perioadele vechi prezintă istoria geţilor. Confuzia goţi / geţi a fost destul de frecventă în cpocă38.

Pe daci însă, după acestea, încă în
timpul domniei sale (sub comanda sa?),
Traian,după ce Decebal, regele lor, a fost
învins, i-a organizat în provincie, în
ţinuturile de clincolo de Dunăre, care au un
million de paşi. Dar Gallienus, în timp ce
domnea, i-a pierdut pe aceştia (pe daci) şi
împăratul Aurelian, după ce au fost
rechemate de acolo legiunile, i-a aşezat în
Moesia şi acolo, pe o porţiune, a întemeiat
Dacia Mediterranea şi Dacia Ripensis şi a
alipit Dardania*. lllyria însă, care fusese
supusă pe regiuni în mod separat, a fost
unită într-un singur organism, care are în
interiorul său 1 8 provincii şi anume: două
Noricum, două Pannonii, Valeria, Suavia,
Dalmatia, Moesia Superior, Dardania, două
Dacii, Macedonia, Thessalia, Achaia, două
Epyros, Praevales, Creta, în total 1 8.
287. „. Goţii au devastat Grecia, quazii şi
287.
„. Gmiam Gothi vastaverunt, Quadi et
sarmaţii au invadat Pannoniile
Sarmatae Pannonias invaserunt„.
290.
Aurelian, originar clin Dacia
290.
Aurelianus Dacia Ripense oriundus„.
expeditionequefacla in Danubium Gothos magnis Ripensis, făcând o expediţie la Dunăre i
a învins pe goţi prin mari lupte
praelliisprofligavit„.
FHDR II, p. 407, 409, trad. Vl. Iliescu
lordanes, Romana
* Aricescu 1 973, p. 487
1 1 3. După referinţele istoricului
1 1 3. Deuxippo storico refarentequi eos ab
Dexippos, ei (vandalii sau herulii) au ajuns
Oceano ad nostrum limitem vix in anni spatio
de la Ocean până în regiunile noastre, abia
peroenisse testaturprae nimia terrarum
inmensitate. quo tempore erant in eo loco manentes în decurs de un an, clin pricina mărimii
teritoriilor pe care au trebuit să le străbată.
ubi nune Gepida sedent iuxtaflumina Mansia,
Miliare et Gilpil et Grisia, qui omnes supra dictos Ei ocupau atunci locurile unde astăzi
locuiesc gepizii, lângă râurile Marisia,
excedet.
Miliare, Gilpil şi Grisia, care întrece în
lordanes, Getica
mărime pe toate celelalte mai sus amintite
FHDR II, p. 425 , trad. Vl. Iliescu
Daces autem post haec iam sub imperio suo
Traianus, Decebalo eorum rege devicto, in terras
ultra Danubium, quae habent mi/le mi/ia spatia,
in provinciam redegit. Sed Gallienus eos dum
regnaret amisit Aurelianusque imperator evocatis
extinde legionibus in Mysia conlocavit ibique
aliquam pariem Daciam mediterraneam
Daciamque ripensem constituit et Dardaniam
iunxit. Ilfyricus autem cuncta per partes quidem et
membra devicta ad unum tamen corpus apta est,
quae habet intra se provincias XVIII et sunt
Noriei duo, Pannonias duas, Valeria, Suavia,
Dalmatia, Moesia superior, Dardania, Dacias
duas, Macedonia, Thessalia, Achaia, Epyros duo,
Praevales, Creta, simul XVIII.

2 1 7.

2 1 7.

„.

„.

„.

„.

„.

„.

36 Th. Momrnsen, în Iordanis Romana et Getica, Berlin, 1 882 (rep rint 1 961), p. IX („. origine eius ex castris
Danuvianis).

37 G. Popa-Lisseanu, lsvoarele istoriei românilor, XIV. Iordanes, Buc. 1939, p. 3-7 - cu ipoteze privind locul şi data
redactării operei; FHDR II, p. 406; VI. Iliescu, "Evocatfr exinde legionibus". Zu ford Rom. 2 1 7, în StCI, 16, 1972, p.
149-1 60.

Js C.C. Petolescu, în Thraco-Dacica, 4, 1 983, p. 147-149.
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Ioannes Malalas (49 1 - 578), originar din Antiohia, a compilat Xpovoypa<pia (Cronografia),
1 8 cărţi - o istorie a lumii de la începuturi şi până la sfârşitul domniei lui Iustinian. Scrisă într-un
limbaj accesibil, ea constituie la rându-i modelul cronicilor bizantine universale de mai târziu39• După
ce relatează că Traian a întemeiat o Dacia dincolo de fluviu, foloseşte aceeaşi formulă şi când se
referă la Aurelian:

în

XII, p. 301 , 5-6 .
Acelaşi Aurelianus a creat provincia
Dacia Parapotamia, care este aproape de
fluviul Dunărea.

XII, p .30 1 , 5-6.
o & avwq Avp71J.. z avoq Kaz LiaKzav
s1roi 77&v stcapzzav TTJ V tcapatcoraµza
v, tcÂ71awv ovaav wv Liavovflwv
tcoraµov.
Malalas, Xpovoypa�ia

.„

„.

FHDR II, p. 502, traci. V. Popescu

Euagrios Scolasticul (536 - c. 600), născut la Epiphania în Siria, a ajuns la Constantinopol în
graţiile împăraţilor Tiberius II şi Mauricius (582-602), datorită erudiţiei sale40•
A redactat EKKÂ&ataarlK& Iawpza (Istoria bisericească), în şase cărţi, care înfăţişează
evenimentele de la 431 la 59441 •
V, 24, p. 219, 2-7
Kaz Lfa�mtcm & tcÂ&iara tcspz wvrmv
tc&tcov71raz, atco µv9t1C{J)V ap�aµsvm
Kaz J.. ry�avn sq TTJ V K.Âav8wv wv µsr
a TaJ..J.. i 71 vov flaaiÂszav {J) avvav&lÂTJ
nraz tc&pl mv Kaptcoz Kaz srspa f3apf3a
pa s9vry, Kara TT] V EÂÂa8a Kal epaK
ryv Kaz Imvzav 8zatcoA,sµovvrsq stepa�
av
Euagrios, EKclsazaarlK& Iawpza

V, 24, p. 219, 2-7. Şi Dexippos şi-a dat
osteneala să scrie foarte multe despre
acestea, începând cu războaiele scitice şi
terminând cu domnia lui Claudius care a
urmat după Gallienus; tot Dexippos a mai
scris şi despre cele ce au făcut carpii şi alte
neamuri barbare, purtând războaie în
Grecia, în Tracia şi în Ionia.
FHDR II, p. 525, trad. H. Mihăiescu, V.
Popescu

Georgios Synkellos (Syncellus) (sfârşitul sec. VIII - începutul sec. IX) a trăit o vreme ca
monah în Palestina ajungând apoi secretarul tainic al patriarhului Tarasios (784 - 806) . În
EKÂoys Xpovoypa<pzaq (Culegere de cronografie) reprezintă o cronică universală de facerea lumii şi
' -'
pana m anul 284 42 .

p. 721 -722. Aurelian a lăsat Dacia pe
mâinile barbarilor şi a aşezat bărbaţii şi
femeile în partea cea mai de mijloc a
Moesiei, numită Dacia de mijloc.

p 72 1 - 722. A vpryÂzavoq ... r71 v
Tpazavov 8s LiaKzav f3apf3apozq
arpsza av8paq 1eaz yvvazKaq rn; w
µsaazrawv rryq Mvazaq ar71aaq
&Karspm9sv, L1aKzav 8s µ&O"TJ V
voµzr;sa9az.
Synkellos, EK).oys Xpo voypa<pzaq

„ .

.

Leon Grammaticus (sec. X) a alcătuit o Xpovoypa<pia (Cronografie) care reprezintă defapt o
compilaţie după o operă anonimă din sec. VII/VIIl43 •
39 FHDR II, p. 501 ; Iliescu 1973, p. 20; EAIVR II, p. 263 (A. Bamea).
4° FHDR II, p. 525; EA.IVR II, p. 1 1 9 (A. Bamea).
41 FHDR II, p. 525 sqq.
42 FHDR II p. 589; Chrysos 1992,p. 1 75 sqq.
4' FHDR II, p. 699.
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p. 77. Gallus şi Volusianus au domnit 2 ani
şi 8 luni. În zilele lor s-a ivit o ciumă, care
s-a răspândit de la răsărit până la apus şi
nici-un oraş n-a scăpat teafăr de această
molimă. [ . .] Sciţii au trecut Istrul şi au
devastat tot occidentul şi Italia, precum şi
răsăritul cu Asia, şi au luat de două ori
mănăstirea lui Ilie şi Cyzicul.

p. 77. I'aÂJ.oq Kat BoJ.ovaiavoq

s{JaazA,svaav &rTJ fJ µTJ vaq T/ yqov& &
sv rmq TJµ&patq avrmv J.ozµoq,
Kl VTJ.9&zq atro avawÂTJq µszpi TTJq
OV<J"&ox;, Kat OVO&µza trOÂlq &Vp&f}·TJ
aµotpoq raVTTJq TTJC, atr&lÂTJq ... Kat ot
Dcvrat tr&paaavTEq wv Impov
traaav TTJ V ovaz v Kat !TaÂiav
avaw.ATJV T& Kat Amav &trop.9TJaav
Kal trap&Âa{Jov Ol;(a µOVTJq fÂlOV Kat
KvstKov.
Leon Grammaticus, Xpo voyparpta

.

FHDR II, p. 647, trad. H. Mihăiescu

Lexiconul Suidas44 (a doua jumătate a sec. X) a fost redactat pe baza unui imens volum de
informaţii preluate de la autorii antici. "Construcţia măreaţă, făcută cu multă trudă, bine plănuită şi
utilă" este o operă colectivă ai cărei autori au rămas anonimi45•

II,2. L1 a K z a x {j) p a TJV o Tpazavoq II. 2. Ţ a r a D a c i a: pe care a întemeiat-o
Traian în ţinuturile de dincolo de Istru. Pe
&V wtq tr&pav wv Iarpov xmptozq
aceasta a părăsit-o Aurelian, când a fost
KarmKza&. Kaz raVTTJ V AupTJÂzavoq
ameninţată provincia illyrilor şi moesilor,
atrcAlJr&, K&KaK(i)µ&VTJq TTJq lAÂUpl(i)V
socotind că va fi cu neputinţă să salveze
TE Kat MU<J"(i)V zopaq , T/YOWµ&voq
graniţa mărginaşă din mijlocul râurilor.
aou varox; &<J"&<J".9at TTJ V tr&pav &V
Luând deci pe romanii colonizaţi acolo, din
µsaozq rozq troraµozq atr&lATJµµ&VTJ V 8 oraşe şi din sate, i-a aşezat în Moesia
zaa�&a.9az. si;ayay(i)v ouv wuq
centrală, numind-o Dacia. Aceasta se află
&K&l<J"& P(i)µawuq atrmKiaµ&vouq &K
acum între cele două Moesii şi le desparte
TE T(i)V JrOA&(i)V Kat 'f(i)V aypmv &V µ&O"TJ una de cealaltă.
FDHR II, p. 699, trad. H. Mihăiescu
TTJ Muaia Ka.9i8pvas, TTJ v z(i)pav
ovoµaaaq L1aKzav T/ vvv sv µ&<J"{j) rmv
ovo Muat(i)V K&tµ&VTJ 8zazpst avraq
atr aÂÂ TJA(i)V.
Suidae Lexicon
La autorii citaţi s-ar mai putea adăuga Petrus Patricius (500-565), care relatează lapidar
episodul încheierii păcii dintre Aurelian şi vandali46, Isidor din Sevilla (sec. VII), care aminteşte
alungarea goţilor din Illyricum de către Claudius47 şi Chronicon Paschale (sec. VII), care se referă la
acelaşi episod48• Aceştia reiau doar, adesea evident alterat, sursele cunoscute.
Dintre cronicarii bizantini ai secolului XII, trebuie evidenţiat Ioannes Zonaras cu Epitome
Historion, un rezumat clar şi sobru al istoriei universale de la Adam la moartea lui Alexis Comnenul
(1 1 1 8) care pentru perioada 250 - 275 se sprijină pe breviarul eutropian respectiv pe variantele
traduse în limba greacă49•
* * *

A. Ad.Ier, Suidae Lexicon, val. I-V, Llp s ca, 1 928-1938.
45 FHDR II, p. 699.
46 Petrus Patricius, Hist„ 1 2.
47 Isidor, Eţymo/ogiarum Ubri XX, V, 39, 34.
4 8 Chronicon Pascha/e, a. 27 1.
49 FHDR III, p. 191-229; EAIVR II, p. 264 (I. Bamea).
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De-a lungul timpului istoriografia şi critica de text au reuşit să descopere sursele folosite de
autorii amintiţi, să le descifreze mesajul şi să evalueze valoarea acestuia.
În istoriografia românească, prima abordare critică a autorilor antici o găsim la Petru Maior,
care şi-a centrat discursul istoric asupra retragerii aureliene în

jurul Historiei Augusta,

apreciată drept

singura sursă de inspiraţie pentru ceilalţi autori latini, care s-au referit la evenimentul discutat. Fl.

Vopiscus s-ar fi inspirat la rându-i din jurnalul oficial al lui Aurelian, denaturând, voit sau involuntar,
adevărul istoric, pentru a ascunde lăsarea în afara imperiului a romanilor din Dacia 50•
Acestă interpretare a fost reluată şi amplificată, după o jumătate de secol, de către A.D.
Xenopol51 • Eruditul istoric a fost de părere că Fl. Vopiscus a trăit evenimentele relatate, denaturându
le voit, pentru a menaja orgoliile romane, iar Eutropius şi Rufius Festus au copiat informaţiile din

Historia Augusta52 •

În ce priveşte pierderea Daciei sub Gallienus, sunt citaţi Eutropius, O:osius şi Aurelius Victor
(în această ordine), informaţiile oferite de aceştia nefiind puse la îndoială53• ln interpretarea istorică,
Xenopol înnoieşte modelele mai vechi, afirmând că o parte a populaţiei (bogate) a părăsit Dacia Încă
din vremea lui Gallienus 54•
În cele din urmă, se poate observa, că Xenopol n-a fost familiarizat cu rezultatele criticii de
text din vremea sa.
Acestea au fost asimilate abia după altă jumătate de secol, în sinteza lui Nicolae Iorga

românilo; 5 ,

Prin prisma concluziilor, fie ele de domeniul criticii de text

<QuellenforschuniJ

-

Istoria

sau istorice,

demersul lui Iorga este unul amplu. Sunt expuse, în ordine cronologică, rezultatele la care a ajuns
"critica germană contemporană" (Enmann, Dessau, Monunsen, Geffcken etc.)56. În cele din urmă
Iorga apreciază autorii antici resp. lucrările lor, după cum urmează:

Historia Augusta

(Fl. Vopiscus) -

"expunere extraordinar de anarhică şi dezorientată (. . . ), lipsită de adevărată informaţie"57; opera lui
Eutropius

- " „.

influenţată foarte puternic de atmosfera timpului ei", " ... arată nedumirire şi nu poate

servi de bază unor concluzii sigure", "se vede în ea o flotare a frontului"58; Sextus Rufus "întrebuinţat de Eutropius" 59; Sextus Aurelius Victor - "un izvor aşa sigur şi vioi"60; Iordanes A
"compilatorul ignorant şi vulgar al lui Casiodor (. . .) n-are valoare"61 • In continuare mai sunt amintiţi:
Sincel ("vorbeşte după Eutropiu"), Dionisiu din Bizanţ, Paianus, Malalas şi Suidas ("traducerea lui
Eutropius")62• După ce trece în revistă părerile despre evacuare emise în istoriografia modernă, de la
Thunmann la Homo6\ Iorga conchide: " . . . nu e vorba de o părăsire şi de o creaţiune, ci de

50 P .

Maior, Istoria pentrn începutul românilor din Dachia, ed. 2, Buda, 1 837, p. 35-43.
5 1 Xenopol 1998, p. 16-22; Xenopol 1983, p. 231-234.
52 Xenopol 1998, p. 1 6-17; Xenopol 1983, p. 283.
53 Xenopol 1983, p. 229.
54 Xenopol 1983, p. 234. Argumentul forte este pasajul din Lactantius, De mortib.persec„ IX, 2 în care se spune că
"muma lui Maximian (= Galerius - n.n.) scăpă peste Dunăre pe când purta în sânul ei pe viitorul împărat, adică
pe la 250".
55 Ior;g,a 1988, p. 232-240.
56 lor;g,a 1988, p. 236-237. Î n aparatul critic, foarte amplu, sunt citaţi o sumedenie de alţi autori, de importanţă
foarte diferită. Formularea "critica germană contemporană" trebuie înţeleasă în sens foarte larg - majoritatea
lucrărilor invocate au fost publicate cu 40-50 de ani înainte de apariţia sintezei lui Iorga.
57 Ior;g,a 1988, p. 235.
58 Ibidem, p. 238. Î n nota 52 se afirmă că rezultatele cercetărilor noi par să-l indice pe Eutropius, "stilul lui fiind
mai scurt şi mai sigur", drept model pentru Vopiscus.
59 Ibidem, p. 239.
0
6 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem, p. 239-240.
63 Ibidem, p. 241 -246. Din istoriografia românească este citat doar F. Horovitz.
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necontenita înaintare, retragere, prefacere a frontului militar roman"64• Cedarea teritoriul fostei
provincii către goţi este exclusă, provincialii continând să ocupe ambele maluri ale Dunării65•
Critica de text românească (în sensul

Que!lenjorschuniJ

a adus unele contribu� în ce priveşte

interpretarea şi evaluarea izvoarelor literare66• Ele sunt de dată relativ recentă, de valoare inegală şi se
referă

cu precădere la textele legate de "părăsirea Daciei''.
Prima analiză mai amplă, dedicată autorilor şi operelor aduse în discuţie, a fost publicată de

G. Popa-Lisseanu67. Acesta observă superioritatea lucrării lui Eutropius, care este mai completă şi mai
Historia Augusta, pentru care constituie principala sursă de inspiraţie68 • În

pătrunzătoare decât

interpretarea istorică G. Popa-Lisseanu insistă pe caracterul retragerii aureliene, subliniin d faptul că
aceasta �e referă doar la populaţia romană nu şi la dacii romanizaţi.69•
In perioada interbelică şi imediat postbelică, D. S. Marin 2 dedicat o serie de studii lingvistice

izvoarelor legate de părăsirea Daciei70• Autorul remarcă primordialitatea breviarului eutropian în
raport cu celelalte texte păstrate. El observă că izvoarele literare indică un raport diferit între Roma şi
provincie cu privire la cele două "episoade ale părăsirii" . Astfel, pierderea controlului asupra Daciei în
vremea lui Gallienus se petrece "fără voinţa poporului roman", pe când retragerea sub Aurelian
reprezintă o acţiune "voită şi conştientă"71 . Precizarea este suţinută cu argumente istorice72•
În capitolele dedicate istoriei politice a provinciei, respectiv sfârşitului stăpânirii romane în
Dacia, redactate de M. Macrea pentru primul volum din
amplificată în sinteza

Viaţa

în

Dacia Rnmană74

Istoria Rnmîniei73

şi reluate într-o formă uşor

este inclusă şi o discutare lapidară a textelor antice.

Argumentaţia istorică se centrează pe Aurelius Victor, Eutropius, Rufius Festus, Historia Augusta şi
Iordanes. Rezumatele autorilor bizantini sunt socotite lipsite de valoare75 la fel şi opera lui Orosius,
din cauza caracterului ei apologetic76•
Comparând textele, M. Macrea observă că termenii folosiţi pentru descrierea episodului
retragerii aureliene sunt doar puţin diferiţi. Prin stabilirea diferenţelor specifice, se trimite, în subtext,
şi la filiaţia dintre texte:
fiind Eutropius
aminteşte doar

Romanis de la Festus devine legionibus la Iordanes, deosebit prin formulare
(Romanos ex urbibus et agris Daciae). Aurelius Victor diferă de ceilalţi prin faptul că
episodul gallienian, în timp ce Historia Augusta nu menţionează piederea Daciei sub

Gallienus, dar vorbeşte în termeni asemănători cu cei eutropieni de retagerea aureliană, înlocuind însă

Romanos cu populos şi adăugând exercitus care corespunde cu legionibus la Iordanes, care în schimb nu
mai aminteşte de provinciales. Se admite că autorul biografiei lui Aurelian din Historia Augusta s-a folosit
11
de Istoria Imperială Enmann .
În interpretarea istorică este preluată ipoteza lui C. Daicoviciu privind cedarea sudului
Moldovei, a Munteniei şi a colţului de sud-est al Transilvaniei de către Gallus, pierderea fiind pusă
ulterior în seama lui Gallienus. Retragerea aureliană este plasată la sfârşitul anului 27 1 78•

64 Ibidem,

p. 247.

65 Ibidem, p. 247-248.
66 Alături de ediţiile critice citate în prima parte a capitolului, mai trebuie amintită aici contribuţia revistei Studii
clasice (nr. 1-1 959), al cărei conţinut, din păcate, s-a subţiat începând cu anii '80.
67 G. Popa-Llsseanu, Isvoarele istoriei românilor, vol. IX, X, Părăsirea Daciei. Vopiscus şi Eutropius, Buc., 1936.
68 Ibidem, vol. X, p. 30.
69 Ibidem, vol. IX, p. 25.
70 Marin 1943; Marin 1957; Marin 1966.
7 1 Marin 1943, p. 1 68; Marin 1957, p. 210; Marin 1966, p. 29.
72 Marin 1943, p. 172-1 86; Marin 1957, p. 210-21 9; Marin 1966.
73 IstRom I, p. 447-467.
74 Mama 1969, p.445-456. Vezi şi Anexa I, Tab. II, 1-16.
75 IstRom I, p. 459; Macrea 1969, p. 446. Autorul totuşi se bazează pe informaţiile lui Zosimos şi Zonaras când
vorbeşte de pacea răscumpărată de Trebonianus Gallus de la goţi (IstRom I, p. 464 cu n. 1 ; Macrea 1969, p. 442

cu n. 68).

76 IstRom I, p.
77 IstRom I, p.

461; Macrea 1969, p. 447.
461 ; Macrea 1969, p. 447.
7 H IstRom I, p. 464-467; Macrea 1969, p. 451-454.
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Studiul textelor antice este reluat la începutul anilor şaptezeci de Vl. Iliescu, într-o serie de
articole79• Nota comună a acestora constă, în primul rând, în postularea unor judecăţi de valoare de la
bun început:
a. - de interes pentru problematica abordată sunt şase autori antici - Aurelius Victor,
Eutropius, Rufius Festus, Scriptores Historiae Augustae, Orosius şi Iordanes - istoricii bizantini fiind
"târzii şi lipsiţi de orice valoare proprie"80;
b. - există două tradiţii istorice despre părăsirea Daciei: una "greşită sau tendenţioasă",
reprezentată de Eutropius, Rufius Festus, Historia Augusta şi alta "bună'', reprezentată de Iordanes81 ;
criteriul împărţirii este amploarea pe care o acordă diferiţii autori retragerii aureliene: primii evacuarea totală (din motive propagandistice), cel din urmă - doar retragerea legiunilor (bazat pe
informaţii directe din regiune);
c. - istoriografia romană, mai ales cea de limbă latină, este "de la bun început suspectă din
punct de vedere metodologic" pentru că îşi începe activitatea cu opere de "propagandă defensivă"
(Fabius Pictor), construieşte o istorie mitică a începuturilor (fitus Livius) şi produce, în secolul IV, cel
mai abil, interesant şi importantfals al istoriografiei antice (Histon'a Augusta) 82;
d. - textele lui Eutropius, Rufius Festus şi Iordanes conţin un paradox: vorbesc despre două
părăsiri, una sub Gallienus şi a doua sub Aurelian;
e. - "problema părăsirii Daciei are două aspecte, unul minor şi celălalt major: primul priveşte
data exactă a evenimentului, iar al doilea caracterul acestuia"83•
Pornind de la aceste postulate, Vl. Iliescu abordează aspectul major al problemei - caracterul
retragerii aureliene. Episodul Gallienus este apreciat drept unul de importanţă minoră sau chiar drept
nascocire84.
În primul rând, ·e ste argumentată superioritatea lui Iordanes faţă de ceilalţi autori. El este
originar din regiunea Dunării de jos şi, ca atare, un bun cunoscător al zonei şi al tradiţiilor orale, fapt
care-i permite să-i corecteze şi să-i completeze pe autorii anteriori. Corectura constă în reducerea
dimensiunilor retragerii doar la transferul legiunilor, iar completarea în aceea că precizează numele
celor două provincii sud-dunărene: Dacia Mediterranea şi Dacia Ripensis85•
În al doilea rând, Vl. Iliescu constată că, în realitate, tradiţia "greşită" porneşte de la
Eutropius, care a fost copiat de Rufius Festus şi Historia Augusta. Copierea este argumentată prin
însăşi biografia lui Rufius Festus - succesor în funcţie al lui Eutropius (magister memoriae) - şi prin
indicarea aceluiaşi loc de îrunormântare al lui Gordian III de către ambii autori. În legătură cu Historia
Augusta, sunt menţionate trei asemănări hotărâtoare: referirea la Templul Soarelui (Aurelian, 3 9 , 2),
motivarea evacuării şi localizarea noii provincii (Aurelian, 3 9 , 7)86•
În cele din urmă, este ridiculizat Breviarul lui Eutropius. "Succesul de librărie" al acestuia singura operă latină tradusă de trei ori în limba greacă87 - este explicat prin caracterul facil al lucrării.
Retragerea aureliană este redată drept una totală ("golire") pentru a menaja orgoliile romane şi
reprezintă defapt o născocire a autorului antic88•
În final Vl. Iliescu rezolvă şi "problema minoră": există o singură "părăsire" a Daciei, cea
aureliană.
V

'

79 Iliescu 1970; Iliescu 1971a; Iliescu 1971 b-, Iliescu 1972; Iliescu! 973; vezi

şi Iliescu 1980.

80 Iliescu 1971 a, p. 425-426; Iliescu 1 973, p. 5-6; acelaşi autor invocă totuşi pe larg izvoarele bizantine, vezi

Iliescu 1973, p. 1 9-22 (doar în varianta germană); mai vezi şi Vl. Iliescu, Die Rdumung Dakiens in den byzantinischen
Schriftquellen, în Akten des 14. Byzantinisten Kongmses, Buc., 1 971 apud Iliescu 1973, p. 1 9, n. 66.
81 Iliescu 1971a, p. 429-430; Iliescu 1973, p. 9 -1 1 .
ez Iliescu 1971a, p. 429; Iliescu 1973, p. 9.
83 Iliescu 1971a, p. 426; Iliescu 1973, p. 7.
84 Iliescu 1971a, p. 426, n. 13; Iliescu 1973, p. 7.
ss Iliescu 1971a, p. 431 ; idem, în StCI, 14, 1972, p. 1 59; Iliescu 1973, p.12.
86 Iliescu 1971a, p. 433-437; Iliescu 1973, p. 1 6-17.
R7 Iliescu 1971a, p. 437, n. 102; Iliescu 1973, p.19.
88 Iliescu 1971a, p. 438; Iliescu 1973, p. 24 sqq.
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La scurt timp după publicarea lor, opiniile lui VI. Iliescu au fost contestate de H. Daicoviciu şi
A. Aricescu89, care demonstrează că întrega argumentaţie se bazează pe o eroare de traducere:
Iordanes (Romana, 217) nu afirmă că ar fi fost retrase doar legiunile, ci şi locuitorii provinciei Dacia
(Dacos) sunt mutaţi la sud de Dunăre, în noile provincii. În ce priveşte împărţirea tradiţiei istorice în
"bună" şi "greşită" se fac două precizări: nu se poate vorbi de două tradiţii istorice după modelul
propus de Vl. Iliescu, ci de una singură, care, în măsura în care poate fi urmărită, porneşte de la
Eutropius; în al doilea rând, dintre toţi cei care s-au inspirat din Breviarul eutropian, Iordanes este cel
care interpretează infonnaţia referitoare la caracterul părăsirii cel mai radical, apreciind că evacuarea a
fost totală (legionibus, adică armata şi administraţia şi Dacos, adică locuitorii provinciei Dacia fiin d
mutaţi în sudul Dunării)9l'.
O interpretare nuanţată a izvoarelor referitoare la situaţia Daciei sub Gallienus o datorăm lui
H. Daicovicu91 •
Pornind de la analiza textelor, H. Daicovicu constată că defapt nu există o contradicţie între
informaţiile referitoare la cele două momente cruciale pentru istoria Daciei: pierderea provinciei sub
Gallienus şi părăsirea ei sub Aurelian. Ambele sunt reale şi definesc două etape ale aceluiaşi proces,
drept pentru care la Festus, de exemplu, sunt comprimate într-o singură frază92. În timp ce retragerea
aureliană este descrisă mai detaliat, despre episodul gallienian informaţiile sunt extrem de lapidare.
Pentru a descoperi acel "ceva", care s-a întâmplat în vremea lui Gallienus în Dacia, autorul aduce în
discuţie pasajele din Historia Augusta referitoare la Claudius II (1 5, 2 şi 1 7,3). Astfel, H. Daicoviciu
apreciază că Dacia amissa trebuie interpretat ca pierdere a controlulul imperial asupra provinciei în
urma unor tulburări, fie o revoltă militară, fie un atac barbar. Controlul va fi restabilit de Claudius II
sau abia de Aurelian. Oricum caracterul organizat al retragerii presupune stăpânirea situaţiei93•
Interpretările lui VI. Iliescu şi H. Daicoviciu au fost combinate de C.C. Petolescu, care ajunge
la alte concluzii decât predecesorii săi94• Reluând pasajele deja consacrate (inclusiv fragmentele din
Historia Augusta, introduse în discuţie de H. Daicoviciu), C.C. Petolescu constată că Dacia a fost
abandonată în vremea lui Gallienus, în urma unei unei revolte militare sau a atacurilor barbare.
Aurelian doar recunoaşte oficial un fapt împlinit. Este totuşi admisă o restabilire temporară a
autorităţii romane la nord de Dunăre în vremea lui Claudius II. Infonnaţiile privind amploarea
retragerii sunt apreciate drept falsuri patriotarde ale autorilor antici, începând cu Eutropius. Singurele
informaţii veridice asupra caracterului retragerii provin de la Iordanes, care se baza pe cunoaşterea
directă a zonei despre care scrie. Ele s-ar referi doar la retragerea armatei şi administraţiei95•
În sinteza dedicată istoriei Daciei romane, C.C. Petolescu revine asupra ipotezelor enunţate
anterior, radicalizându-le96• Astfel, drept corectă este apreciată doar informaţia privitoare la pierderea
Daciei sub Gallienus. Aurelius Victor şi Orosius defapt nici nu mai vorbesc de alta. Eutropius, Rufius
Festus, Historia Augusta şi Iordanes, care pomenesc după pierderea gallieniană (la Historia Augusta,
Gal/., 6, 7 doar aluziv) şi retragerea aureliană, comit falsuri propagandistice în ce priveşte amploarea
retargerii. În consecinţă, C.C. Petolescu crede că Dacia a fost pierdută defenitiv în vremea lui
Gallienus, în intervalul cronologic 260 - 268 (probabil către sfârşitul acestuia - 267 / 8)97•
Un punct de vedere nou este pus în dezbatere de E. Cizek98• Analizând textele, acesta
constată că, din perspectiva referirilor la sfârşitul provinciei Dacia, există două tradiţii istorice diferite.
Prima, reprezentată de Aurelius Victor, plasează evenimentul în vremea lui Gallienus, în timp ce a
89 H. Daicovicu, în Steaua (Cluj), 23, 8, 1 972, p. 23 ; Aricescu 1973, p. 485-491.
911 Aricescu 1973, p. 491 .
9 1 H. Daicoviciu 1979; vezi şi idem , în Steaua (Cluj), 28, 7 , 1977, p . 7.
92 H. Daicoviciu 1979, p. 655.
93 Ibidem, p. 659-660.
94 Petolescu 1984, p. 1 87-1 93.
95 Ibidem, p. 189-191.
96 Petolescu 1995, p . 1 22-126.
97 Ibidem, p. 126 cu precizarea că pasajul citat pentru a ilustra o eventuală restabilire a autorităţii imperiale în
Dacia în vremea lui Aurelian (situaţie nereală după părerea lui C.C. Petolescu) provine din Orosius,
Hist.adv.paganos libr. VII, VII, 23, 4 şi nu din Historia Augusta; vezi şi Ruscu 1998, p. 241 n. 23.
98 Cizek 1986.
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doua, reprezentată de o presupusă Istorie Imperială de epocă constantiniană (cunoscută sub denumirea
Istoria Imperială Enmann), îl plasează în vremea lui Aurelian. Aurelius Victor nu pomeneşte retragerea
aureliană, întrucât şi-a compus opera înaintea apariţiei Istoriei Imperiale Enmann, care introduce această
informaţie în circuitul istoriografic. Pe de altă parte, portretele făcute celor doi împăraţi trădează
admiraţia lui Aurelius Victor faţă de Aurelian şi desconsideraţia sa faţă de Gallienus, căruia îi atribuie
şi pierderea Daciei. E. Cizek este de părere că Orosius pune pierderea defintivă a Daciei în seama lui
Gallienus datorită atitudinii sale manifest ostile faţă de împăraţii păgâni. Această atitudine se justifică
în cazul lui Gallienus, care este perceput prin prisma persecuţiilor declanşate de Valerian în vremea
domniei lor comune99 .
Combătând afirmaţia lui Vl Iliescu, cum că Eutropius s-ar afla la originea ştirii despre
retragerea aureliană, E. Cizek demonstrează că Eutropius defapt comprimă în pasajul respectiv cele
două tradiţii menţionate mai sus, amplificând, din motive propagandistice, dimensiunile retragerii
aureliene1 lHl.
În urma analizei comparative a surselor, E. Cizek conchide că Istoria Imperială Enmann oferă
varianta mai apropiată de adevăr, ori cea mai fidelă preluare a acesteia o găsim în Historia Augusta. În
comentariul istoric, E. Cizek se apropie de interpretarea lui H. Daicovicu. În ce priveşte situaţia din
vremea lui Gallienus, nu poate fi vorba decât de o pierdere temporară a controlului asupra provinciei.
Acesta este însă restabilit de Claudius care, în calitatea de dux Ilfyrici, are în subordine şi soldaţi din
armata Daciei (Historia Augusta, Claud., 1 5, 2). Cert este, pe de altă parte, că Aurelian stăpânea situaţia
din Dacia, chiar dacă va fi recucerit-o, precum s-ar putea deduce din informaţiile lui Orosius (Hist.
adv. pag. 23,4). Retragerea, care nu putea avea loc rară ca autoritatea imperială să fi fost restabilită în
provincie, s-a produs, în mod evident, sub Aurelian, conchide E. Cizek101 •
În volumul dedicat istoriei Daciei sud-vestice în secolele III - IV, D. Benea reia discuţia
asupra izvoarelor literare din perspectivă istorică102 • Astfel, "prin amissa provinciae din timpul lui
Gallienus trebuie înţeleasă abandonarea doar a unei zone a teritoriului aflat în sud-estul
Transilvaniei"103, zonă care s-ar putea să fi fost recucerită de Aurelian (cf. Orosius, Hist. adv. pag. 23,
4) 1114• Autenticitatea informaţiilor transmise de autorii antici nu este pusă la îndoială, fiind subliniată
doar apropierea mare între ele, în ce priveşte relatarea episodului retragerii105• D. Benea dedică o parte
importantă a demersului ei106 discutării critice a ipotezelor emise de E. Chrysos care a publicat un
substanţial studiu dedicat perioadei de la părăsirea Daciei şi până la apariţia Gothiei Romana107• În
privinţa evaluării izvoarelor literare legate de părăsirea Daciei, E. Chrysos reia parţial teoria lui E.
Cizek privindu-l pe Aurelius Victor ca sursă principală pentru ştirea potrivit căreia Gallienus ar fi
pierdut Dacia, informaţie preluată ulterior de Eutropius, Rufius Festus şi Iordanes. Pierderea
provinciei sub Gallienus a fost, în opinia istoricului grec, una reală, percepută ca atare de autorii
secolului IV. Aurelian n-a făcut altceva decât să dea o formă oficială acestei stări de fapt. În jurul
acestei forme oficiale, în sens juridic, E. Chrysos construieşte o ipoteză interesantă. Punctul de
pornire constituie analiza termenilor folosiţi de autorii antici pentru a descrie demersul lui Aurelian.
Dintre variantele existente, E. Chrysos se opreşte asupra celei oferite de Eutropius - intermittere.
Synkellos a tradus termenul în limba greacă cu arpsu;, care, prin alăturarea lui papfiapou;, echivalează
cu derelictio. În sens juridic, derelictio defineşte situaţia unui teren liber, fără stăpân, ori asupra căruia
vechiul stăpân numai are pretenţii, teren care astfel poate fi luat în stăpânire de altcineva. În cazul de
faţă, terenul este fosta provincie, eliberată prin mutarea bărbaţilor şi femeilor din Dacia în Moesia
(precum spune Synkellos, 721 -722) . Teritoriul Daciei, asupra căruia Imperiul (vechiul stăpân) nu mai
99 Ibidem, p. 1 53.
100 Ibidem, p. 1 50-1 52.
101 Aceleaşi puncte de vedere le regăsim şi în Cizek 1994, p. 123-1 53.
1 u2 Benea 1996, p. 17-24.
Ibidem, p. 1 8.
1o4 Ibidem, p. 23.
tos
Ibidem, p. 19, n.
103

106

1 6 şi 1 9.
Ibidem, p. 18, 20, 22, 31 .

1992. Acest s tudiu a fost precedat de analiza situaţiei juridice a Gothiei în sec. IV-E. Chrysos, Gothia
Romana. Zur Rechtslage des Foederatenlandes der Wes(goten im 4 jh„ în Dacoromania, 1 , 1 973, p. 52-64.
107 Chrysos
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ridică pretenţii, a rămas liber, putând fi ocupat de barbari108• În op1111a lui E. Chryos, prin
fJapfJapou; trebuie să înţelegem, în cazul de faţă, goţii, care oricum vor fi fost aşezaţi deja în Dacia
ca ş1. co1om· 109 .
D. Benea respinge aceste ipoteze, aducând în discuţie următoarele contraargumente: izvoarele
din secolele IV şi V implică în descrierile lor situaţia politică existentă în momentul redactării lucrării;
nici un izvor (narativ, epigrafie sau arheologic) nu documentează prezenţa goţilor în Dacia înainte de
părăsirea oficială a provinciei; prin retragerea aureliană, în teritoriul fostei provincii nu s-a creat un vid
de locuire, descoperirile arheologice demonstrând continuitatea locuirii daco-romane; în Imperiu nu
se cunosc analogii pentru situaţia descrisă de E.Chrysos110•
În amplul studiu introductiv la noua ediţie românească1 1 1 a breviarului eutropian, Gh. I.
Şerban întreprinde o analiză detaliată a vieţii şi operei autorului antic, lărgind în cele din urmă aria
investigaţiei şi asupra celorlalte izvoare literare, care privesc momentele importante ale istoriei
Daciei1 1 2• Drept surse ale Breviarului, pentru perioada în discuţie, sunt menţionate Istoria Imperială
Enmann şi scrierile cu caracter anecdotic, de genul cărţilor de miracole ori de fapte bizare (libri
prodigiorum), cum ar fi cea a lui Iulius Obsequens (contemporan cu Eutropius) 1 1 3 • În opinia lui Gh.I.
Şerban valoarea informaţiilor transmise de Eutropius nu poate fi pusă la îndoială, chiar dacă
scrupulozitatea autorului faţă de sursele sale degenerează câteodată în preţiozitate sau chiar ridicol1 1 4•
Ceilalţi autori (Festus, autorul Historiei Augusta, Orosius, Iordanes şi Lexiconul Suidas) preiau
informaţiile, mai mult sau mai puţin exact, de la Eutropius, care pentru toţi constituie sursa
principală. Aurelius Victor a folosit probabil Istoria Imperială Enmann, care a fost utilizată şi în Historia
Augusta, alături de Eutropius. Singurul autor, care completează informaţiile de la Eutropius, este
Iordanes, care apelează la cunoştinţele proprii, dobândite din tradiţia orală a locului1 15. În
interpretarea informaţiei istorice116 Gh.L Şerban preia pe larg opiniile lui I.I. Russu1 1 7•
Cea mai recentă analiză a izvoarelor literare referitoare la părăsirea Daciei îi aparţine lui D .
Ruscu118• Studiul, care aduce critica de text românească la nivelul anilor 90, include traduceri noi
pentru majoritatea pasajelor excerptate din scrierile autorilor latini119 precum şi un succint tur de
orizont al istoriografiei problemei în cultura românească120•
Analiza comparativă are în vedere stabilirea surselor şi a filiaţiilo r dintre diferitele texte, care
ni s-au transmis. În esenţă, D. Ruscu demonstrează că în privinţa sfârşitului provinciei există o
singură sursă istoriografică, de la care derivă toate textele ajunse până la noi. Aceasta este Istoria
Imperială Enmann, care pentru istoria secolului III rămâne şi singurul izvor latin demn de încredere.
Aurelius Victor şi Eutropius utilizează Istoria Imperială Enmann ca sursă de bază. Rufius Festus şi
Orosius folosesc în principal Breviarul lui Eutropius, iar Historia Augusta apelează atât la Istoria
Imperială Enmann cât şi la alte surse (Aurelius Victor). Iordanes preia informaţiile privitoare la
1 08

Chrysos 1992, p. 1 79-1 80.
184 sqq.
111 1 Benea 1996, p. 18, 20, 22, 31.
1 1 1 Prima şi singura traducere integrală, publicată în limba română, a fo s t cea a lui G . Popa-Lisseanu, Istoria
romană a lui Eutropiu, Buc., 1916 (ed. II - 1 923, ed. III - 1936) .
112 Şerban 1997.
11 3 Ibidem, p. 1 1 .
1 14 Ibidem, p. 25.
m Ibidem, p. 73.
1 16 Ibidem, p. 52-74.
117
I.I. Russu, Etnogeneza românilor, Buc., 1 981, p. 37-71, 190-202.
18
1 Ruscu 1998.
119 Ibidem, p. 235-238. Traducerea traducerii nu este soluţia cea mai fericită, având în vedere numeroasele
probleme care se ridică în legătură cu echivalarea în limba romdnă a termenilor folosiţi de autorii antici. Preluând
pasajul Synkellos 721, în varianta în greacă dintr-o sursă (nemenţionată) şi traducerea din FHDR II, p. 699 D.
Ruscu nu observă că prima frază a rămas netradusă, iar textul elen nu pomeneşte Dacia Mediterranea (eroare
de traducere în FHDR II).
1 20 Ibidem, p. 238-241 ; sunt prezentate contribuţiile lui D.S. Marin, Vl. Iliescu, H. Daicoviciu, C.C. Petolescu, E.
Cizek, şi E. Chrysos.
1 09 Ibidem, p.

„.
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părăsirea Daciei de la Rufius Festus, iar istoriografia bizantină le preia, la rândul ei, de la autorii latini
târzii. Deosebirile dintre relatări sunt explicate prin caracterul lucrărilor (breviarii, corpus de biografii,
istorii ecleziastice) şi prin metodele de lucru ale diferiţilor autori. Eutropius rămâne cel mai fidel
sursei pe care o foloseşte, fiind, în consecinţă, cel mai valoros izvor literar păstrat pentru istoria
perioadei în discuţie. Aurelius Victor a fost mai selectiv şi subiectiv, atât în preluarea informaţiei, cât
şi în interpretarea ei. Omiterea episodului retragerii aureliene este explicată prin interesul redus al
autorului pentru faptele de politică externă, prin simpatia sa manifestă pentru Aurelian şi prin aceea,
că va fi socotit suficientă menţionarea pierderii galleniene, în contextul în care prestaţia acestui
împărat era oricum apreciată ca dezastruoasă. Historia Augusta omite episodul gallienian din neglijenţă,
în timp ce Orosius îl pomeneşte doar pe acesta, datorită aceleiaşi rigori defectuoase, motivată, în acest
caz, prin interesul scăzut pentru istoria laică1 21•
În interpretarea istorică, D . Ruscu se alătură, în mare măsură, concluziilor lui H. Daicoviciu.
Istoria lmpena/ă Enmann vorbeşte atât de pierderea provinciei sub Gallienus cât şi de retragerea
aureliană. Ambele episoade sunt reale şi reprezintă două etape ale aceluiaşi proces. Între aceste etape
nu a mai avut loc nici o recuperare sau recucerire a Daciei. Pomenirea unor trupe din Dacia între cele
aflate sub comanda lui Claudius în calitatea sa de dux Ilfyricii (Hist. Aug., Cfaud., 1 5, 2) nu înseamnă că
întreaga armată a provinciei se afla sub autoritatea sa, ştiut fiind că subunităţi ale trupelor din Dacia
au mai fost detaşate în afara provinciei. Scrisoarea, pomenită tot de Historia Agusta (Cfaud„ 1 7, 3), este
una apocrifă. Afirmaţia lui Orosius (Hist. adv. pag„ 23, 4), cum că Aurelian ar fi restabilit vechile
graniţe ale Imperiului în urma victoriei asupra goţilor la Dunăre, este rezultatul contragerii eronate a
doua fraze din Eutropius. În final, D. Ruscu atrage atenţia că sursele literare nu ne spun dacă
Aurelian a restabilit controlul asupra provinciei înainte de retragere 1 22.
* * *

Din expunerea istoriografică, se poate lesne observa că abordările sunt, într-un fel sau altul,
unilaterale. Ele au în vedere ori strict critica de text, în sens filologic, interpretarea istorică fiind un
apendice, ori se folosesc de textele antice în demonstraţia istorică, preluând şabloanele criticii de text
mai vechi. În genere, se poate observa o ruptură între critica de text şi interpretarea istorică, în sensul
că prima produce informaţii, care circulă, în bună măsură, doar în interiorul a ceea ce se numeşte
"Quellenforschung". Această situaţie este evidentă în istoriografia românească, care, în lipsa unei
critici de text proprii, a întârziat să asimileze noile rezultate în domeniu1 23•
În selectarea autorilor şi pasajelor am pornit de la ideea că atât scriitorii latini cât şi cei
bizantini din primul mileniu, care se apropie măcar tangenţial prin relatările lor de istoria Daciei din a
doua jumătate a sec. III d.Hr„ sunt de interes şi merită să fie citaţi. Poate ar fi trebuit să fie incluşi aici
şi unii autori bizantini mai târzii (de exemplu Zonaras, ale cărui merite în păstrarea fidelă a unor texte
mai vechi este recunoscută). Chiar dacă n-am făcut-o, ei vor fi totuşi citaţi în situaţiile în care aceasta
se unpune.
Desigur, relevanţa acestor texte este inegală. Însă, de aici şi până la postularea lipsei de valoare
a unor izvoare literare, îndeobşte cele bizantine, mergând până la excluderea lor din discuţie, este o
cale lungă. Însăşi selecţia operată de autorii bizantini oferă criterii asupra fiabilităţii unor texte mai
vechi (unele, pentru noi, pierdute), nemaivorbind de traducere, care echivalează cu o interpretare a
textelor, una mult mai apropiată cronologic de evenimentele descrise şi de spiritul acestora, decât cele
moderne.
În selectarea pasajelor am urmărit, pe de o parte, să nu trunchiem înţelesul acestora1 24, iar pe
de alta, să nu lărgim prea mult aria excerptului, diluând astfel mesajul, care este de interes pentru
demersul de faţă.
121 Ibidem, p. 241-252.
Ibidem, p. 252-253.
m Ibidem, p. 241 .
1 24 Î n FDHR II s e operază ciuntiri curioase ale textelor vezi de exemplu: Aur.Viet„ D e Caes., 33, 3 ; Geogr.

1 22

Rav., IV, 7.
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În ce priveşte traducerile, în majoritatea cazurilor am optat pentru cele edite, eliminând doar

perifrazele inutile. În unele situaţii am propus traduceri noi. În acest context se impun câteva
observaţii . Trebuie remarcate traducerile lui G. Popa - Lisseanu125, V. Popescu, H. Mihăiescu, Gh.I.
Şerban1 26 pentru fidelitatea lor, la fel şi cele din latină ale lui D . Ruscu1 27 precum şi completările critice

ale lui

H.

Daicoviciu şi A. Aricescu. Este surprinzătoare libertatea traducerilor lui Vl. Iliescu1 28•

După cum s-a putut observa, litigiile majore de traducere au intervenit în legătură cu

intermittere,

folosit de Eutropius

(IX, 1 5, 1), şi cu formularea lui Iordanes din Romana (21 7).

În c e priveşte prima problemă, trebuie observat c ă

intermittere este folosit doar de Eutropius
Breviarul se poate observa că
Eutropius foloseşte acest termen o singură dată în întreaga operă129• În acelaşi timp el utilizează
în repetate rânduri termeni cu nuanţe semantice apropiate, dar care nu se pot confunda cu intermittere:
relinquo, -ere = a lăsa, a părăsi, a abandona; desero, -ere = a părăsi, a transforma în deşert; amitto, -ere = a
pierde, a renunţa; sino, -ere = a abandona. În fiecare caz, nuanţele pot fi clar sesizate conform
intenţiilor autorului. Bunăoară, în pasajul IX, 8, 2 autorul pune faţă în faţă doi împăraţi foarte
pentru a descrie episodul părăsirii Daciei sub Aurelian. Analizând

importanţi pentru istoria provinciei Dacia: Traian şi Gallienus. Efectul stilistic este reuşit, scurtimea
frazei şi contrapunerea a două verbe la participiu,

adiecta

şi

amissa,

crează un contrast puternic între

cele două momente. Atât pentru episodul gallienian, cât şi pentru situaţia sub Aurelian autorul
foloseşte compuşi ai verbului

mitto, -ere,

intermitto, -ere, -missi, -mittum (s.n.),
trimite", iar amitto prin "a trimite

respectiv

pentru cea

amitto, -ere, -misi, -mz"ssum, pentru prima situaţie, şi
de-a doua. Verbul de bază (mitto) se traduce prin "a

(departe de sine)", "a părăsi (de bună voie)", "a renunţa", "a

abandona", "a lăsa să scape", "a scăpa (involuntar)", "a pierde suferind o pagubă". Pentru

intermitto,

dicţionarele oferă următoarele variante: a. a lăsa la mijloc, a pune la mijloc, a întrerupe; b. a lăsa să
treacă (timp); c. a întrerupe, a înceta1 30• Din punct de vedere stilistic, intermisit trimite la amissa (IX, 8,

2),

ca şi compus al aceluiaşi verb, făcând referire la aceeaşi zonă. Prin aceasta sunt punctate începutul

şi sfârşitul unui proces. Mai evidentă, este reluarea construcţiei sintactice folosite pentru relatarea
pierderii gallieniene şi în cazul lui Aurelian:

Dacia, quae a Traiano ultra Danubiumfuerat adiecta, tum amissa
est (IX, 8,2) devine provinciam Daciam quam Traianus ultra Danubiumficerat intermisit (IX, 1 5 , 1). În cel din
urmă caz, contrastul se crează (după aceeaşi metodă ca şi în primul) prin alăturarea lui ficerat şi
intermisit. În ambele situaţii este însă un contrast de nuanţă, din moment ce autorul nu foloseşte
antonime. Cert este că traduceri precum "a golit", "a evacuat", "a pustiit", "a abandonat" sunt
inadecvate, iar "a părăsit" duce la sărăcirea semantică a termenului. Prefixul
intenţia lui Eutropius de a sugera lăsarea la mijloc,

între

inter

subliniază clar

Imperiu şi barbari (se subînţelege), a fostei

provincii131 • Despre felul în care fost lăsată Dacia, aflăm detalii în propoziţia unnătoare - fără romanii
din oraşe şi de pe câmpuri.
1 25 Traducerea lui G.Popa-Lisseanu, deşi depăşită din punct de vedere a normelor gramaticale actuale, este totuşi
mai aproape de originalul latin decât multe din traducerile care au urmat. Din păcate, lipseşte aparatul critic.
1 26 Î n ce priveştea traducerea lui Eutropius, o întreprindere necesară şi importantă, trebuie totuşi remarcată
abundenţa perifrazelor şi a precizărilor introduse în textul traducerii (ele avându-şi locul în aparatul critic).
Traducerea lui lotdanes, Romana, 217 (Şerban 1997, p.71 anexa 1 b) este cea eronată, preluată de la Vl. Iliescu şi
folosită În acest sens în interpretarea istorică. Critica violentă la adresa lui Vl. Iliescu, pentru traducerea lui
intermisit prin "a golit", este ciudată, din moment ce este întreprinsă din perspectiva interpretării istorice, unde
Gh. I Şerban se situează exact pe aceleaşi poziţii ca şi Vl. Iliescu.
1 27 Ar fi de remarcat că traducerea pasajului din Iordanes, Romana, 217 (Ruscu 1998, p. 237) este identică cu cea
realizată de H. Daicoviciu şi A. Aricescu, ceea ce nu înseamnă că autorul n-ar fi putut ajunge la ea prin
"traduction personnelle" (cum menţionează în dreptul acesteia).
1 2s An'cmu 1973, p. 488, n. 23, p. 489, n. 28, 35.
129 Şerban 1997, p. 297 n. 534.
1 111 Sv în Dicţionar latin-român, Buc., 1 962 (autor colectiv); Gh. Guţu, Dicţionar latin-român, Buc., 1 973, ed. II, 1 983
(Dacia amissa este tradus cu "renunţând la Dacia").
1 3 1 Deşi traduce constant intermisit cu "a golit" ("entleert'', în varinatele în limba germană), Vl. Iliescu
precizează, de fiecare dată, că e vorba de "golirea provinciei între Romani şi Barbari" - Iliescu 1971a, p.438 n.
106 ("Eigentlich 'leer dazwischen lassen', zwischen den Rămern und den Barbaren!' - IlieslU 1973, p. 24, n. 83)
şi mai pe larg Vl Iliescu, în Rev.Roum.Llng, 1 5, 1970, 6, p. 597-600; Ior;ga 1988, p. 238 traduce "a părăsit-o
provizoriu".
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Historia Augusta foloseşte reliquit. Festus contrage fraza lui Eutropius şi, sărind peste
intermittere, descrie direct mutarea romanilor, la fel Iordanes. Synkellos echivalează intermittere cu
f3apf3apou; acp&u;, iar Lexiconul Suidas cu anâ„ur&. Se vede că şi pentru autorii antici sau bizantini
termenul a fost dificil de interpretat. Historia Augusta şi Lexiconul Suidas operează o constrângere
semantică a termenului eutropian. O fac, însă, în grad diferit. În timp ce, autorul Ht!toriei Augusta
alege "a abandona", "a părăsi" (relinquere), Lexiconul Suidas optează pentru aTrOAElTr(J) care înseamnă
"a lăsa la locul său", "a lăsa în urma sa'', "a se îndepărta de", "a se lipsi de". Prin aceasta, lexiconul se
apropie cel mai mult de sensul expresiei eutropiene.
Synkellos încearcă să-i redea complexitatea prin construcţia citată, care reprezintă o
interpretare radicală a termenului folosit de epitomar. Ea implică larg evoluţia istorică ulterioară a
teritoriului fostei provincii. Introducerea barbarilor a fost explicată de E. Chrysos prin cedarea
teritoriului provinciei în stăpânirea acestora printr-un gest cu valoare juridică. Este o interpretare care
include o eroare logică, de tipul post hoc, efl,O propter hoc. Synkellos completează doar formularea lui
Eutropius, spunând că Aurelian a lăsat Dacia în calea barbarilor. Autorul oricum ştia că terioriul
fostei provincii a intrat la un moment dat în stăpânirea acestora. Chiar Eutropius spune aceasta, când
vorbeşte de înfiin ţarea provinciei pe ogorarele "pe care acum le deţin taifalii, victohalii şi tervingii"
(VIII, 2, 2 . . quos nune Taifalii, Victohalii et Thervingii haben!). Synkellos împinge această situaţie, din
vremea lui Eutropius (mijlocul secolului IV), în epoca lui Aurelian, ceea ce i se pare un lucru firesc
din moment ce motivul retragerii menţionat de Eutropius îl constituie tocmai atacurile barbare din
zonă (e drept, nu asupra Daciei).
Al doilea pasaj cu probleme de traducere este cel din Rnmana lui Iordanes. Iată în continuare
variantele de traducere oferite de Vl. Iliescu şi de A. Aricescu:
.

Daces autem post haec iam
sub imperio suo Traianus,
Decebalo eorum rege devicto,
in terras ultra Danubium,
quae habent mi/le mi/ia
spatia, in provinciam redegit.
Sed Gallienus eos dum
regnaret amisit
Aurelianusque imperator
evocatis extinde legionibus in
Mysia conlocavit ibique
aliquam pariem Daciam
mediterraneam Daciamque
ripensem constituit et
Dardaniam iunxit.

După aceasta, p e dacii din
ţinuturile de dincolo de dunăre,
care au o întindere de un milion
de paşi, i-a prefăcut în provincie
Traian, în timpul domniei sale,
după ce regele lor Decebal a fost
omorât. Gallienus însă le-a
pierdut în timpul domniei sale,
iar împăratul Aurelian,
rechemând de acolo legiunile, le-a
aşezat în Moesia şi acolo, într-o
parte a acesteia a întemeiat Dacia
Mediterranea şi Dacia Ripensis,
la care a adăugat Dardania

Pe daci însă, după acestea, încă în
timpul domniei sale (sub comanda
sa? n. A.A.), Traian,după ce
Decebal, regele lor, a fost înv1ns, i-a
organizat în provincie, în ţinuturile
de dincolo de Dunăre, care au un
million de paşi. Dar Gallienus, în
timp ce domnea, i-a pierdut pe
aceştia (pe daci) şi împăratul
Aurelian, după ce au fost
rechemate de acolo legiunile, i-a
aşezat în Moesia şi acolo, pe o
porţiune, a întemeiat Dacia
Mediterranea şi Dacia Ripensis şi a
alipit Dardania.

Iordanes, Romana, 2 1 7

Trad. Vl. Iliescu, FHDR II, p. 407

Trad. Aricescu 1 973, p. 487

Erorile de traducere au fost corectate prompt şi fără echivoc de H. Daicoviciu şi A. Aricescu.
Astfel, pronumele eos (masculin plural) se referă la Daces (tot masculin plural) şi nu la terras (feminin
plural), deci "i-a pierdut" (pe daci) şi nu "le-a pierdut" (teritoriile). Pronumele eos este complementul
direct al verbelor amisit şi conlocavit, care la rândul lor sunt predicatele a două propoziţii principale
coordonate copulativ prin -que enclitic. Datorită legăturii eronate dintre eos şi teTTas, traducătorul nu
mai consideră pronumele ca obiect direct al verbului conlocavit, pentru că teritoriile (terras) puteau fi
pierdute dar nu puteau fi aşezate de cineva (conlocavi!). Astfel Vl. Iliescu comite o nouă eroare,
apreciind că funcţia de complement direct a verbului conlocavit este îndeplinită de substantivul
legionibus, acesta însă este la cazul ablativ. Probabil, traducătorul a presupus că ar fi vorba de o greşeală
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a lui Iordanes în alegerea cazului. Însă, fraza este corect construită şi perfect inteligibilă aşa cum a
redactat-o istoricul got. 1 32
În privinţa surselor utilizate de autorii antici ale căror opere ni s-au transmis, critica de text a

reuşit să lămurească aspectele esenţiale, informaţiile astfel dobândite au devenit bunuri câştigate
pentru ştiinţa istorică. Istoriografia românească a rămas însă, în bună parte, străină de ele. În acest
context, aducerea la zi realizată de D. Ruscu trebuie apreciată în mod deosebit133•
Singurul istoric al cărui identitate o cunoaştem, care a trăit evenimentele (din perioada care ne
interesează) şi a scris despre ele este P. Herrenius Dexippos. Din păcate scrierile sale s-au pierdut. El
este însă invocat expres de o seamă de autori antici, ceea ce denotă că opera sa era recunoscută ca

valoroasă, indiferent dacă ea fost folosită direct1 34 sau prin intermediari1 35• VI. Iliescu este de părere că
Dexippos nu va fi pomenit nimic despre părăsirea Daciei, pentru că autorii mai târzii nu citează nici o
informaţie de la el în legătură cu sfârşitul provinciei1 36.

Dintre autorii latini, cei mai apropiaţi cronologic de evenimentele descrise sunt Lactantius şi

Eusebius, ambii scriitori ecleziastici. Ei pot fi încadraţi între "martorii muţi ai evenimentelor" în
discuţie 137• Ambii par să fi avut la îndemână scrierile lui Dexippos, când vorbesc despre evenimentele
din vremea lui Decius şi Claudius. Ştirea furnizată de Lactantius, privind atacul carpic asupra Daciei,

în vremea lui Decius, nu pare a se datora unei confuzii138, ci ar putea corespunde adevărului istoric.

Nici unul din cei doi autori nu pomeneşte abandonarea provinciei. Pentru Lactantius, această ştire
oricum nu avea importanţă, nefiin d legată direct de sfera demonstraţiei sale - moartea, ca pedeapsă
divină pentru împăraţii care i-au persecutat pe creştini. Cronica lui Eusebius, redactată în primul
deceniu al secolului IV1 39, ar fi trebuit s-o amintească în schimb. Omisiunea s-ar putea explica, în
acest caz, prin lipsa informaţiei din textele lui Dexippos. Este semnificativ, că Eusebius nu
pomeneşte atacuri barbare asupra Daciei.
Relatările lui Aurelius Victor şi Eutropius sunt foarte asemănătoare din punct de vedere al

informaţiei oferite. Tocmai de aici porneşte constatarea lui Al. Enrnann privind utilizarea unei surse
comune de către ambii autori140• Existenţa unei culegeri de biografii imperiale, cunoscută azi sub
numele de

Istoria Imperială a lui Enmann,

este larg acceptată141, chiar dacă rămâne o construcţie

ipotetic-teoretică142• Ea trebuie înţeleasă ca un rezumat de arhivă, destinat uzului intern. Informaţiile
trebuie să fi fost, ca atare, corecte şi clare.
Atât Aurelius Victor cât şi Eutropius au ocupat magistraturi, care le-au asigurat accesul la
informaţiile arhivei imperiale. Primul şi-a acordat o mare libertate, atât în selecţia informaţiei, cât şi în
interpretarea ei. Eutropius, în schimb, a fost constrâns atât de funcţia pe care o ocupa -

memoriae

-

magister

, cât şi de destinaţia breviarului său: informarea împăratului Valens.

Aurelius Victor îşi permite manifestări de simpatie faţă de unii împăraţi, cum ar fi Aurelian,

ţ;i

sau de antipatie faţă de alţii, precum Gallienus. Astfel, el se îndepărtează de sursă, atât prin selec e
cât şi prin interpretare, ambele marcate de subiectivism şi, în ultimă instanţă, de lipsă de rigoare. In
consecinţă, autorul comite erori prin confuzie sau omisiune. Prima situaţie poate

fi

exemplificată

grăitor prin confuzia între numele celui acuzat de trădarea lui Dedus şi numele localităţii Abritus, pe
care-l deformează în Brutus, plasând totodată căderea lui Decius şi a fiului său la nord de Dunăre:

132 Î ntreaga demonstraţie am preluat-o de la Aricescu 1973, p.

486 sqq.
Ruscu 1998, p. 241 afirmă clar că " ... la 'Quellenforschung' a fait entre temps des remarcables progres, gui
sont ignoree par l'historiographie roumaine". Demersul său se impunea ca o necesitate.
134 A.Chastagnol, HistAug„ 1 994, LXIV-LXVI.
1 35 Ruscu 1998, 245, n. 43.
136 J/iesc11 1973, p. 21 .
1 31 Iliescu 1973, p. 19-21.
1 38 VL Iliescu este de părere că autorul îi confundă pe carpi cu goţii, iar Dacia este menţionată eronat, fiind
defapt vorba doar despre Moesia (FHDR II, p. 5).
139 A/taner 1955, p. 141 -146.
14i J Enmann 1884.
1 41 Ruscu 1998, p. 241-253 (cu exemplificări); Şerban 1991, p. 1 1 .
1 42 J/iescu 1971 a, p . 438 cu n . 1 10 ; Iliescu 1973, p. 22.
m
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Decii barbaros trans Danubius persectantes, Brnti fraude cecidm

(Aur. Victor,

Caes.,

29)143• Acest pasaj ar

putea conţine o informaţie reziduală, altfel potenţial validă, referitoare la lupte purtate de Decius la

nord de Dunăre, informaţie redată şi de Lactantius. A doua situaţie este ilustrată de omiterea

retragerii aureliene. Faptul că autorul se mulţumeşte doar cu menţionarea pierderii Daciei sub

Gallienus îşi găseşte explicaţia în atitudinea generală a vremii, care pune în seama lui Gallienus toate

relele posibile, în antiteză cu virtuţiile predecesorilor şi, mai ales, cu cele ale unnaşilor, culminând cu
cei din perioada tetrarhiei1 44 • Lipsa de interes a autorului pentru faptele de politică externă145 nu poate
constitui o explicaţie, din moment ce totuşi pomeneşte pierderea Daciei sub Gallienus. Nici simpatia
manifestă pentru Aurelian nu poate fi invocată. Ar fi fost simplu să prezinte retragerea drept salvare a
romanilor pierduţi de Gallienus146 • Aurelius Victor este exponentul opiniilor de tip "common sense"
şi merită să fie studiat în primul rând prin prisma istoriei mentalităţilor. Ori, aici se resimte cel mai
clar diferenţa între el şi Eutropius: primul este, în ultimă instanţă, un talentat diletant într-ale scrierii

istorice, pe când cel din urmă este un profesionist147•

Eutropius este obligat (subiectiv şi obiectiv) să rămână mai aproape de sursă, ceea ce se
manifestă prin amploarea informaţiei şi modul de tratare, clar şi concis. Ca atare, poate fi apreciat,
1
fără rezerve, drept cel mai sigur şi complet izvor literar, păstrat pentru perioada în discuţie 48 • Tocmai
aceste calităţi i-au asigurat succesul până în zilele noastre.
Rufius Festus, succesorul în funcţie al lui Eutropius, şi-a compus breviarul în condiţii aproape
identice cu predecesorul său: la solicitarea împăratului (acelaşi Valens) şi din poziţia de şef al arhivei.
Există şi diferenţe: comanda imperială implică o mutare de accent în prezentarea informaţiei, legată
de noua situaţie politică din preajma expediţiei în Orient. Pe de altă parte, Festus a avut la dispoziţie
Breviarul lui Eutropius. Soluţia cea mai la îndemână a fost rezumarea lucrării predecesorului, pentru
aspectele care momentan erau lipsite interes major (cum era situaţia din Dacia) , şi amplificarea
informaţiei, pornind de la rezumatul de arhivă

(Istoria Imperială Enmann),

pentru cele referitoare la

Orient149•

fi calificată în totalitatea ei drept un fals notoriu1 50, dar nici nu poate
1 1
fi socotită copia cea mai fidelă a Istoriei Imperiale Enmann, în ce priveşte s fârşitul provinciei Dacia 5 •
Autorul acestei succesiuni de biografii a combinat mai multe surse1 52 , dintre care Dexippos este
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menţionat explicit şi Eutropius p oate fi recunoscut prin simpla alăturare a textelor153•
1 43 Cf.

DID II, p. 247, n. 1 28 unde R. Vulpe remarcă şi limbajul stâlcit al epitomarului.
Alfo'/di 1930, p. 20-26; A. Alfo'di 1939, p. 138 sqq (= A. A(foldi 1 967, p. 326); vezi şi &tScu 1998, p. 243.
1 45 Bird 1984, p. 23; Ruscu 1998, p. 243.
146 Iliesru 1913, p. 23 crede că Aurelius Victor a copiat corect Istoria imperială Enmann, pentru că aceasta nu
pomeneşte nimic despre retragerea aureliană, ştirea fiin d un fals introdus în circuit de către Eutropius; Cizek
1986, p. 1 50 pune omisiunea lui Aurelius Victor pe seama imposibilităţii de a consulta Istoria Imperială Enmann,
1 44 A.

pentru că aceasta a apărut mai târziu introducând ştirea privitoare la Aurelian în circuitul istoriografic.

147 vs Cizek 1998b, p. 1 52-1 53: "Aurelius Victor este cel dintâi dintr-o serie de abreviatori şi defapt cel mai

performant, cel mai inteligent dintre ei.

[„.]

Î n opera sa, Aurelius Victor furnizează observaţii interesante, unele

inedite, deşi nu lipsesc nici câteva erori". Rolul decisiv alocat forţei soartei,Jortunae vis, şi demersul cu puternic iz
moralizator fac din scrierea lui Aurelius Victor una mai degrabă formativă, spre deosebire de cea a lui Eutropius,

care este una preponderent informativă. Prin includerea unor judecăţi personale, Aurelius Victor devine mai
"atractiv" pentru analiza istoriografică, generând aprecieri pozitive care se răfrâng asupra întregii opere.

1 8
4

Şerban 1997, p.8-52; Ruscu 1 998,

p.

243; vs Iliescu 1971a, p. 483; Iliescu 1973, p. 24
intem1isit cu "a golit", care nu se încadrează

-

bazează defapt pe traducerea forţată a lui

critica vehementă se
în teoria continuităţii

susţinută de Vl Iliescu, ca atare nu îi rămâne altă soluţie decât să anuleze valoarea autorului antic;

1984,

p.

1 87-193

şi

Peto/escu 1995,

preconcepute - s fârşitul Daciei sub

vs Petolescu
1 22-1 26 care-l descalifică pe Eutropius tot pe baza a unei idei
Gallienus; vs. Cizek 1 986, p. 1 50- 1 52 care tot din perspectiva teoriei

p.

continuităţii îl acuză pe Eutropius de propagandă resp. fals patriotard.

1 49

Ruscu 1998,

p.

144

afirmă: "La utilisation directe d'Eutrope par Festus est a mon avis exclue ... ", pentru ca

mai apoi să conchidă că "Rufius Festus (...) reprend Eutrope d'une maniere concentree".

1 50 Iorga

1988, p. 236-238 (cu bibliografia veche); Iliescu 1971, p. 429; Iliescu 1973, p. 9; Peto/escu 1995, p. 125.
Cizek 1986, p. 1 57; Cizek 1 998b, p . 1 97.
1 s2 Cizek 1998b, p. 197.
1 53 G. Popa-Lisseanu, op. cit„ vol. X, p. 30; Şerban 1997, p. 25; Ruscu 1998, p . 245-248 (cu bibliografia problemei
1 51

la

zi).
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Izvorul narativ

Împăratul

TRAIANUS

(98-117)

""'"
-a

Aurelius Victor,

Flavius Eutropius,

Rufius Festus, Brr1viarium

De Caesaribus

Bmliarium ab urbe contfita

rmtm gestarum populi
Romani

I /istoria Augusta

anul redactării :

anul redactării:

anul redactării:

anul redactării:

360

365-369

371 /372

anul redactării:

551

39.7:. . provinciam Trans-

217: Daces autempost

quippe primus ... vires
Romanas trans
Istrum propagavit

toto orbe Romano injinitas eo copias
hominum transtukrat ad agros el urbes
cokndas. Daciae enim diuturno bel/o
Decibali vimfaerant exhaustae.

rr1ge Decibalo vicii et Daciam
trans Danubium in solo
barbariaeprovinciamfacit,
quae in cir-mito habuit decies
centena mi/iapasuum.

danuvianum Daciam a Troiano
constituam...

h1Uc iam sub imperio suo
Traianus Decebalo eorum
rege devicto, in ten-as
ultra Danubium, qu1U
habent milk mi/ia spatia
in provinciam rr1de.vjt.

trans Istrum, qu1U
Traianus quaesiverat

VIII.6.2: Qui (Hadrianus) Traiani
glori1U i11vide11s satim provincias tres
reliquit, quas Traianus addiderat, el de
Ar.ryria, Mesopotamia, Armenia
revocavit exerritus... Idem de Dacia/oare
conatum amici deterrnerant, ne multi
cives Romani barbaris traderentur. ..
IX. 8.2: Dacia, qu1U a Troiano ultra
Danubiumfaerat adiecta, tum amisra
est.
IX. 1 5. 1 :

(270-275)

41 7

VIII: Traianus Dacos sub

33.3: ... et amissa

AURELIANUS

anul redactării:

Romana

VIII.6.2: quia Traianus vicia Dacia ex

(117-138)

(253-268)

Historia adversus
paganos

lordanes,

1 3.3: (fraianus)

HADRIANUS

GALLIENUS

cca 400

Paulus Orosius,

Provinciam Daciam, quam
Traianus ultra Danubiumfecerat
intermisit, vastato omni If!yrico et
Moesia, desperans eam posse retinm,
abductosque Romanos ex urbibus et agris
Daciae, in media Moesia collocavit
appellavitque eam Daciam, qu1U nune
duas Moesias dividit el est dextra
Danubio in marefoenti, cum an/ea
fuerit in /aeva. "

.

VIII, 2: . . sed (Dacia) sub
Gallieno imperator amissa est
.

39.7: Cum vastatum Il!Jricum et
VIII, 2: .. etper
Aurelianum, translotis exinde Moesiam deperditam vitkret,
provin- ciam Transdanuvianam a
Romanis, duiU Daciae in
Troiano constituiam subloto
regionibus Moesi1U ac
exercitu etprovincialibus reliquit,
Dardaniaefactae sunt. "
desperans eam posse retineri,
abductosque ex eapopu/oJ in
Moesia conlocavit apellavitque
suam Daciam qu1U nune duas
Moesias dividit.
„

VIII.22.7:

Nam Dacia, trans
Danubium in perpetuum aufertur.

217: Sed Gallienus eos
dum regnaret amisit

217: Aurelianusque
imperator, evocatis
extinde kgionibus, in
Mysia conlocavit ibique
aiiquam pariem Daciam
Mediten-aneam
Daciamque Ripensem
constituit.

s

Aurelius Victor ,

Flavius Eutropius,

Rufius Festus,

De Cauaribus

Breviarium ab urbe condita

Breviarium rerum gestarum

anul redactării:

117)

anul redactării:

360
13.3:

(fraianus),

anul redactării:

365-369
VIII.6.2: ...

fiindcă, după ce Dacia

371 /372

Paulus Orosius,

lordanes,

Historia adversus

Romana

paganos

populi Romani

l

TRAIANUS (98-

I-listoria Augusta
anul redactării:
cca.

Vlll: Traianus i-a

Aurelian,

39,7:

400

anul redactării:

417

anul redactării :

551
217:

... provincia de

Pc daci Însă,

într-adevăr,

fusese învinsă, Traianus transferase

învins pe daci sub

dincolo de Dunăre, Dacia, a

după acestea, încă în

primul ... a făcut

acolo din toată lumea romană

regele Decebal şi a

fost întemeiată de către

timpul domniei sale

să existe forţe

nesfuşite mulţimi de oameni pentru

transfonnat în

Traianus . . .

romane şi dincolo

a cultiva ogoarele şi a îngriji oraşele.

provincie Dacia de

Traian, după ce
Decebal, rege-le lor, a

de lstru.

(sub comanda sa ?),

Căci, din cauza îndelungatului război

dincolo de Dunăre, din

al lui Decebal, forţele Dacici fuseseră

pământul barbariei, ca

fost învins, i-a

secătuite.

care a avut de jur-

organizat în

Împrejur un milion de

provincie, în tinuturile

paşi.

de dincolo de
Dunăre, care au un
milion de oaşi.

VIII.6.2: Acesta (Hadr:ianus),
pizmuind gloria lui Traianus, a părăsit

\J1
o

imediat cele trei provincii, pc care

Traianus le adăug-.i.se şi a rechemat

HADRIANUS
(117-138)

armatele din Asiria, Mesopotamia şi
Armenia ... Prietenii l-au oprit să facă
acelaşi lucru cu Dacia, ca nu cumva
să fie lăsaţi în scama barbarilor
numeroşii cetăteni romani.

33.3: ..
GALLIENUS
(253-268)

şi a fost

IX. 8 .2:

Dacia, pe care Traian o

VIII, 2:

dar sub

pierdut dincolo de

alipise imperiului dincolo de Dunăre,

împăratul Gallienus

Istru ceea ce

a fost atunci pierdută.

(Dacia) a fost pierdută

Traianus cucerise.

AURELIANUS
(270-275)

IX. 15.l: Provincia Dacia pe care a

VIII, 2:

constituit-o Traian dincolo de

Aurelian, după ce au

şi de către

Aurelian,

39,7: Văzând

VIII.22.7: iar Dacia

217: Dar Gallienus, în

de peste Dunăre

timp ce domnea, i-a

este răpită pentru

pierdut pc aceştia (pe

totdeauna

daci)

217: .. . şi împăratul

Illyricul devastat şi Moesia

Aurelian, după cc au
acolo legiunile, i-a

Dunăre, a lăsat-o în cale, Illyricul şi

fost strămutaţi de acolo

pierdută, a părăsit provincia

Moesia fund în întregime devastate,

romanii, au fost făcute

trans-danubiană Dacia

fost rechemate de

pierzând speranţa de a o mai putea

două Dacii în regiunile

constituită de Traian,

aşezat în Moesia şi

păstra, a retras romanii din oraşele şi

Moesiei şi Dardaniei.

retrăgând armata şi

acolo, pe o porţiune,

de pe ogoarele Daciei aşezându-i În

provincialii, nernaisperând că

a întemeiat Dacia

mijlocul Mocsiei pc care a numit-o

o poate păstra, a dus

Mediterranea şi Dacia

Dacia care acum desparte cele două

populaţia din ea aşezând-o în

Ripensis şi a alipit

Moesii şi care se află la dreapta

Moesia numind Dacia sa pe

Dardania.

Dunării după cum curge aceasta în

aceea care acum desparte cele

mare, cum înainte fusese în stânga.

două Mocsii.

De altfel, opera lui Eutropius devenise deja un bun public154• Libertatea mare pe care şi-o
acordă autorul
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în selectarea, interpretarea şi chiar inventarea ştirilor este ceea ce

contează în discuţia de faţă. În acest sens, el continuă un stil de lucru care l-am putut observa, în
parte, şi la Aurelius Victor. Informaţia din

Historia Augusta

este utilă în discuţia istorică doar în

măsura în care poate fi verificată pe baza surselor mai sigure, în primul rând Eutropius.

Filiaţia

Eutropius - Orosius a fost demonstrată convingător155• Din nou, simpla alăturare a

textelor este în măsură să lămurească problemele. Diferenţele se datorează modului defectuos în care
Orosius a contras frazele eutropiene. Această observaţie este valabilă atât pentru omiterea retragerii
aureliene, cât şi pentru pasajul referitor la restabilirea vechilor frontiere ale imperiului de către
Aurelian156• Probabil că în atribuirea pierderii Daciei lui Gallienus a contat şi prostul renume de care
se bucura împăratul în epocă şi, cu atât mai mult, în rândul creştinilor, care l-au inclus în rândul
persecutorilor, datorită edictului anticreştin al tatălui său (aceasta în ciuda faptului că ulterior
Gallienus şi-a revizuit atitudinea157) .
Iordanes reprezintă un caz aparte pentru istoriografia românească. E l a fost invocat cu
insistenţă pentru sursele sale de informaţie locale, care i-ar fi permis corectarea şi completarea
informaţiilor preluate din surse literare158• Deja Th. Mommsen a lămurit în esenţă problema
originalităţii lui Iordanes: p entru perioada în discuţie singura informaţie nouă care o aduce este
nominalizarea celor două Dacii sud-dunărene -

Ripensis şi Mediterranea159 •

Rămâne însă de discutat în

ce măsură această precizare acoperă realitatea deja în vremea lui Aurelian, sau se datorează
implantului unei realităţi dintr-o epocă mai târzie, pe care Iordanes o cunoştea direct. Cât priveşte
"corectura", pe care ar fi făcut-o menţionând doar retragerea legiunilor s-a demonstrat că ea nu există
şi că e vorba de o eroare a traducătorului modem. Împrumuturile de la Eutropius şi Festus sunt de
domeniul evidenţei1 60•
În textele bizantine se recunoaşte uşor influenţa majoră a lui Eutropius, care fusese tradus în
limba greacă, devenind lucrarea de referinţă a cronicarilor pentru istoria perioadei în discuţie161 •
Concizia textului eutropian i-a îndemnat să adauge explicaţii acolo unde păreau necesare, dar au
făcut-o prin prisma evoluţiei istorice ulterioare. Astfel, în discurs apar erori logice de tip post

propter hoc, preluate ca atare şi de istorici moderni,
În cele

din

hoc, ergo

precum E. Chrysos.

urmă, se poate constata că deşi izvoarele literare cunoscute sunt aparent multe, ele

se pot reduce în esenţă la unul care este de referinţă - Eutropius. Ceilalţi autori prezintă interes mai
degrabă prinfa/ul în care au preluat informaţia.
Adăugirile sunt puţine şi trebuie privite cu precauţie. Astfel, pasajele din

C/aud. 1 5,2

şi

1 7,3

sunt de explicat nuanţat. Comanda lui Claudius,

dux Il!Jri'ci, poate

Historia Augusta,
să se refere, cum

bine s-a remarcat, doar la subunităţi detaşate ale trupelor din Dacia162 • Ştirea în sine este altfel

1 54 Prima traducere în limba elenă a fost realizată deja pe la 380 ceea ce înseamnă că Breviaru/ depăşise cadrele
arhivei imperiale.
ss
1 Ruscu 1998, p. 248-249 (cu o parte din bibliografie).
1 56 Ibidem; şi Peto/escu 1995, p. 126 respinge posibilitatea recuceririi Daciei de către Aurelian dar cu argumente
specifice demersului său istoric.
1 57 Î n acest sens trebuie înţeles probabil şi argumentul lui Cizek 1986, p. 1 53, căci, dacă am lăsa motivaţia doar
la nivelul aversiunii de principiu a autorului creştin faţă de împăraţii păgâni, atunci între Gallienus şi Aurelian
într-adevăr nu există nici o diferenţă - ambii au fost păgâni (observaţia la Ruscu 1 998, p. 240, n. 1 9).
1 58 lliescu 1971, p. 431 sqq; idem, în StC/, 1 4, 1972, p. 1 59; Iliescu 1973,p. 1 2 sqq; altfel Iorga 1998, p. 239 (vezi mai
sus).
5
1 9 Th. Mommsen, în Iordanis Romana et Getica, Berlin, 1 882 (reprint 1 961), p. 28: Daciarum duorum vocabula de suo
addidit lordanes.
l 6t1
Iliescu 1971a, p. 431 -432; Iliescu 1973, p. 1 1 - 1 2 (cu bibliografia mai veche); Benea 1996, p. 1 90; Ruscu 1998,
p. 249.
1 61 Iliescu 1973, p. 19-22, observând că majoritatea textelor bizantine sunt "mute" în privinţa sfârşitului Daciei,
conchide că nici sursele lor greceşti nu au pomenit episodul, evidenţiin d sensibilitatea acestui subiect, iar
Eutropius ar fi rezolvat problema introducând, prin fals, ştirea retragerii (salvării) întregii populaţii a Daciei.
1 62 Ruscu 1998, p. 252.
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corectă163. Î n schimb, scrisoarea, p omenită în al doilea pasaj, este una apocrifă1 64• Se poate totuşi
admite că ea a fost introdusă în text pentru a sugera starea de spirit încinsă a acelor
Omisiunile din textele unor autori (Aurelius Victor,

Historia Augusta,

milites dacisciani.

Orosius) nu pot fi

invocate pentru a postula inexistenţa evenimentelor, mai ales atunci când acestea sunt pomenite de
alte surse. Faptul că nici unul din izvoarele literare cunoscute nu pomeneşte explicit Dacia în perioada
Decius - Gallienus poate fi semnificativ într-o singură direcţie şi anume că provincia nu a fost
implicată în evenimente războinice care să fi fost percepute în epocă drept majore sau de importanţă
pentru "istoria mare".
Presupusa contradicţie in ternă a izvoarelor literare privind s fârşitul provinciei Dacia este
rezultatul interpretărilor exclusiviste, care se exprimă în forma: s fârşitul, ori sub Gallienus, ori sub
Aurelian. O nuanţare stă la baza echivalării Daciei amissa cu pierderea unor teritorii. În acest caz s-a
sesizat că izvoarele vorbesc de un proces etapizat. Aceeaşi idee a fost formulată şi de cei care văd ca
prima etapă pierderea controlului asupra provinciei. Despre o fază în care controlul să fi fost reluat
izvoarele nu pomenesc nimic (exceptându-l pe Orosius, care o face dintr-o eroare de compilare) .
Etapa finală este retragerea aureliană.
Valorizarea textelor se poate face doar coroborându-le echilibrat cu alte categorii de izvoare.
Prin

echilibrat înţelegem că

trebuie evitată folosirea unei categorii de izvoare împotriva alteia. Oricum,

textele ne o feră cadrul general al evoluţiei pe care celelalte tipuri de izvoare îl particularizează.

163 H. Daicovitiu 1979, p. 655.
1 64 Ruscu 1998, p. 252.
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11.2. Izvoare cartografice
Dintre hărţile şi itinerariile romane care includ şi provincia Dacia ne sunt cunoscute doar
două: Tabula Peutingeriana şi Cosmographia unui geograf anonim din Ravenna. Îndreptarul Geografic al lui
Ptolemcu, deşi se pare că a avut în vedere tot provincia\ va fi luat în discuţie aici doar ca element de
comparaţie, pentru verificarea unor informaţii. Scutul de la Dura-Europos2, se referă la o situaţie din
perioada 230 - 250, dar are în vedere doar litoralul pontic. Itinerarium Antonim"' prezintă, în varianta
păstrată, refăcută sub Diocletian, doar regiunile din dreapta Dunării, iar Notitia Dignitatum4, redactată
la sfârşitul sec. IV, consemnează rezultatele reformelor militare şi administrative ale lui Diocletian şi
Constantin cel Mare, oferind informaţii despre Daciile din sudul Dunării, inclusiv despre capetele de
pod păstrate la nord de fluviu.
Tabula Peutingeriana5 este un itinerariu portativ, desenat, pe care sunt redate drumurile
importante ale "lumii". Harta păstrată este o copie realizată la 1 265 de un călugăr din Calmar. Prin
împrejurări necunoscute, manuscrisul a ajuns ulterior la Worms, unde a fost descoperit în 1 494 de
umanistul Conrad Celtes, care l-a predat, în 1 507, eruditului consilier imperial Conrad Peutinger
(1 465-1 547) de la Augsburg. Pe un traseu complicat, manuscrisul a ajuns în cele din urmă la Viena
unde se păstrează şi astăzi (Hofbibliothek = Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis 324)6.
Documentul, compus din 1 1 file (prima, cu titlul şi autorul lucrării, s-a pierdut), are o lungime
totală de 6,82 m şi o lăţime de 0,34 m. Forma ciudată a manuscrisului se datorează destinaţiei sale de
"vademecum". Continentele şi mările sunt reprezentate subţiat şi alungit, iar formele orografice sunt
redate foarte schematic prin haşuri lungi şi dantelate, în timp ce reţeaua hidrografică apare sub forma
unor linii albastre de grosime egală. Se indică şi punctele de trecere peste fluvii. Situaţia administrativă
corespunde, în parte, celei din vremea Augustus - Traian, în parte, celei din vremea lui Diocletian. În
interiorul provinciilor, a căror graniţe nu sunt trasate, sunt reprezentate, prin linii frânte în cremalieră,
principalele drumuri. "Staţiile" de pe parcurs sunt figurate prin vignete specifice (555 în total).
În stânga Dunării, în teritoriul corespunzând provinciei Dacia (segm. VII şi VIII), sunt
marcate drumurile Lederata - Tibiscum, Dierna - Tibiscum - Sarmizegetusa - Apulum - Potaissa Napoca - Porolissum, Drobeta - Romula - Arutela - Caput Stenarum - Apulum7. Sannizegetusa şi

1 I. Bogdan-Cătăniciu, în Acta MN, 24-25, 1987-1 988, p. 1 45-1 59.
FHDR I, p. 724-728; DID II, p. 205-206; Aricescu 1977, p. 1 34-1 79; Popescu-Spineni

2

1978, p. 83-84.
O. Cuntz, ltineraria romana, 1, Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, Leipzig, 1 929, p. 32-33; FHDR I, p.
746-749; DID II, p. 205, 271 -272; Aricescu 1917, p.134-179; Popescu-Spineni 1978, p. 84-85.
4 O. Seeck, Notitia Dignitatum. Pars Orientis, Berlin, 1 876 (reprint 1 962), XXXIX; FHDR II, p. 208-21 1 ; DID II,
p. 371-374; Aricescu 1977, p. 1 34-1 79; Popescu-Spineni 1978, p. 85-86; Mazzoli 1990, p. 27.
5 K. Miller, Itineraria romana. Riimische Reisewege anhand der Tabula Peutingeriana dargestellt, Stuttgart, 191 6, col. 506512; Idem, Die Peutingersche Weltkarte des Castoniu, Stuttgart 1 929, segm. VII/4-5, VIII/1 -5; M. Popescu
Spineni, Romdnia în istoria cartografiei pdnă la 1600, I, Buc., 1 938, p. 51 - 56; FHDR I, p. 737-741 ; DID II, p. 205206; Tudor 1968a, p.50-60; Tudor 1968b, passim; Macrea 1969, p. 1 50-1 52; IstRom I, p. LVI; Atlas istoric, Buc.,
197 1 , H. 28; E . Weber, Tabula Peutingeriana, Graz, 1 976; Arice.rcu 1977, p. 1 34 sqq; Popescu-Spineni 1978, p. 7983; Şt. Ferenczi, D. Ursuţ, în Acta MN, 22-23, 1 985-1 986, p. 214 (cu critica transcrierilor realizate de K.
Mill er); Mazzoli 1990, p. 26-27; P. Tozzi, în Postumia 1998, p. 258-260 (erorile cuprinse în TP).
6 Manuscrisul a fost donat împăratului Carol VI de către prinţul Eugeniu de Savoya în 1 737 (cf. Mazzoli 1990,
p. 26).
7 Tudor 1968a, p. 50 precizează că pe TP apar două drumuri în Oltenia, respectiv unul Drobeta - Romula şi al
doilea Sucidava - Romula - Transilvania, dar În continuare (p. 50-60) descrie un singur drum, cel trecut pe TP,
adică Drobeta-Romula-Arutela-Caput Stenarum; vezi şi Gudea 1996, p. 105, pentru problematica drumurilor în
1

general, pentru cele din provinciile dunărene în special şi pentru cele din Dacia în particular, cu întrega
bibliografie esenţială adusă la zi.
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Aquae nu sunt legate de un drum deşi după numele primei localităţi apare distanţa până la
următoarea (XIII! m.p.).
De-a lungul drumurilor sunt însemnate cu două turnuri oraşele Tz'visco, Sarmategte, Apula,
Napoca, Porolisso. Ad Aquas este reprezentat printr-o construcţie pătrată cu bazin la mijloc. Restul
localităţilor, oraşe, târguri, sate sau mansiones8, sunt trecute doar cu numele, în continuarea cărora
apare distanţa, exprimată în mii de paşi (l m.p. = 1 .478,5 m), până la următoarea localitate.
De remarcat, că în Dacia nu apar oraşe însemnate cu trei turnuri (ca de exemplu Tomis în

Srythia Minor), nici centre comerciale marcate cu cerculeţe pe turnuri şi nici temple sau reşedinţe ale
guvernatorilor cum pot fi observate în alte provincii9•
Tot în interiorul provinciei mai apar cinci râuri, dintre care doar Apus jlumen (Caraşul) este
nominalizat. La vest de acesta sunt trecute numele neamurilor sarmatice Amaxobii Sarmatae, Lupiones
Sarmatae şi Ulnavi Sarmatae10• În nord sunt plasaţi Alj'm Bastarnice (Carpaţii septentrionali) , dincolo de
care trăiau Bastarni, iar la est de ei Dac(i) Petoporiani. În spaţiul Moldovei de astăzi sunt înscrise numele
Piti, Gaete, Dagae şi Venedi. După Pârvan Piti ar fi un epitet stâlcit al numelui următor, Gaete, şi ar
trebui citit Piegetae1 1 • Dagae este o formă coruptă a lui Dacae iar Venedi se referă la slavi şi pare a fi
adausul unui copist târziu.
-

Asupra datei când a fost redactat originalul şi asupra autorului părerile diferă. Iniţial s-a opinat
că harta ar fi fost realizată în secolul IV de cosmograful Castorius, care ar fi reprodus harta lui
Agrippa Orbis pictus. Aceasta, fiind expusă pe peretele nnui portic, ar fi trebuit să aibă o înfăţişare
identică cu Tabula Peutingeriana. Este însă mult mai probabil, ca originalul pierdut, din care derivă
tabula, să fi fost de fapt un sul portativ, care, din motive de ordin practic, trebuia să fie foarte îngust12.
-

s

Tudor 1968b, p. 34-36.

9 Cf. FHDR I, p. 737; cf. TP, segrn. III (Italia septentrională).
1 1 > C . Tirn o c, în Acta MP, 21, 1997, p. 291 , 297, 301 fig. 1 (harta).

1 1 V. Pârvan, Getica, ed. II, Buc., 1 982, p. 241-242.
12 Ibidem, p. 80.
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Tabula Petttingeriana, segmentele VII, VIII.
(după Atlas istoric, Buc„ 1 971 , H 28)
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Tabula Peutingeriana transpusă pe o hartă modernă•
Conform altei ipoteze, harta ar data din vremea lui Diocletian, ea fiind realizată de un
cosmograf anonim, care pentru Dacia redă situaţia existentă în intervalul 260-2751 3 • Ipoteza se
bazează pe argumentele lui C. Daicoviciu care presupunea că Trebonianus Gallus ar fi cedat goţilor
Muntenia, Moldova de sud şi colţul de sud-est al Transilvaniei, drept pentru care acest din urmă
teritoriu nu apare pe tabula14• Ulterior, această ipoteză a mai fost nuanţată dar, în esenţă, menţinută15.
Din perspectiva Tabu/ei Peutingeriana aceasta nu poate fi susţinută. Se poate lesne observa, că pe hartă
figurează doar localităţile prin care trec drumurile principale, sau cele de rangul I cum au mai fost
numite1 6• Pe de altă parte, nu este trecut nici drumul de la Apulum la Micia, despre care ştim sigur că
existat, fiind atestat epigrafie chiar în vremea lui Trebonianus Gallus1 7 • Nici în Banatul de câmpie nu

•

Toponimele au fost corectate după datele oferite de Ptolemeu şi sursele epigrafice.

1 3 Besnier 1937, p. 62 - datează TP după Ptolemeu, dar înainte de 250; Manni 1949, p. 30-31 - presupune că
originalul trebuie să fi fost conceput după 260 IstR.om I, p. LVI, 465 - harta e redactată în sec. IV, după un
model care datează din deceniile 6 - 7 ale secolului III, sau la scurt timp după; FHDR I, p. 737 - modelul
folosit prezintă situaţia Daciei pentru intervalul 261 - 271 /2; Tudor 1968a, p. 50 - " în jurul anului 250 î.e.n.";
Macrea 1969, p. 451 - prototipul datează din perioada 250-260 sau curând după aceea; Aricescu 1977, p. 134 redactată în secolul IV după un model din perioada 260-270; Mazzoli 1990, p. 26 (sec. IV).
14 C.Daicoviciu, în AISC, 3, 1 936-1940, p. 253-254; idem, în RT, 6, 1 940, 54; Daicoviciu 1945, p. 1 84, n.2.
15 IstRom I, p. 464-465; C. Daicoviciu 1965, p. 244; Macrea 1969, p. 453; Horedt 1982, p. 28-30 presupune că în
vremea lui Gallienus sectorul de limes din sud-estul Transilvaniei a fost scurtat prin abandonarea castrului de

la Breţcu şi retragerea graniţei pe linia de fortificaţii Olteni - Comalău - Boroşneu - Cumidava; cea mai recentă
poziţie în acest sens la Benea 1996, p. 1 8.
1 6 Gudea 1996, p. 1 05 apreciază că pentru Dacia drumuri de rangul I sunt cele care se desprind din artera
principală, care urmează cursul Dunării; clasificarea a fost adaptată după sistemul aplicat pentru Pannonia
Superior de către G. Pascher, Die ro'mischen Sied/ungen und Strassen im Lt'mesgebiet ZJ"irchen Enns und Leitha, Wien,
1949 (= Der romische Limes in Ostemich, 20).
1 7 IDR III/3, nr. 50.
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apar drumuri18 şi, ca atare, conform logicii lui

C.

Daicoviciu, ar trebui să presupunem că nici acestă

zonă nu aparţinea de provincie, ori, tocmai acelaşi autor a susţinut că Banatul a fost parte a provinciei
de la Traian la Aurelian 1 9 • E limpede că în Dacia, ca şi în celelalte provincii, sunt trecute doar
drumurile de rangul I care erau de interes pentru cosmograf respectiv pentru călător20• Despre
drumurile şi localităţile nemenţionate se poate spune doar că ele nu erau de interes în contextul dat.
Alte concluzii nu se pot trage.

Geograful din Ravenna (sec. VII) este un autor creştin care a redactat o amplă CoJmographia
(Descriere a lumit), în cinci cărţi, care cuprinde cca. 5300 de nume (toponime, hidronime/1 .
Iată pasajele care se referă la Dacia:

5, p. 47 ... item ad aliam partem sunt civitates
quae dicuntur: Phira, Tirepsum, Iscina, Capora,
Alincum, Ermerium, Urgum, Sturium, Congri,
Parollisum, Certie

IV, 5,

IV, 7, p. 49-50 . . . item transfluvium Danubium
sunt civitates Mysie inferioris, id est Porolissos, Certie,
Largiana, Optatiana, Macedonica, Napoca,
Patabissa, Salinis, Brutia, Apulon, Sacidaba,
Cedonia, Caput Stenarum, Betere, Aluti, Romu/as.
!tem iuxta ipsam Cedoniam est civitas dicitur
Burticum, Blandiana, Germigera, Petris, Aquas,
Sarmazege, Augmonia, Augusti.

IV, 7,

IV,

p. 47 . . . . D e asemenea în altă parte sunt

oraşele care se numesc:

Phira, Tircpsum, Iscina,
Capora, Alincum, Ermerium, Urgum, Sturium,
Congri, Parollisum, Certie
p.

49-50 . . .

De asemenea peste fluviul

Dunărea sunt oraşele Moesiei inferioare şi
anume: Porolissos, Certie, Largiana, Optatiana,
Macedonica, Napoca, Patabissa, Salinis, Brutia,
Apulon, Sacidaba, Cedonia, Caput Stenarum,
Betere, Alutz� Romu/as. D e asemena lângă însăşi
Cedonia este un oraş cu numele Burticum,
Blandiana, Gcrmigera, Petris, Aquas, Sarmazege,
Augmonia, Augusti.

IV, 1 1 , p. 52 Dintre munţii acestei Sarmaţii
IV, 1 1 , p . 52 ex cuius Sarmatiae montibus exeunt
plurima}lumina, inter cetera unum procedit in Oceano izvorăsc numeroase râuri, între altele unul
numit Bangis se varsă în ocean, iar altul, cu
quod dicitur Bangis et aliud venit quasi adpartem
numele Appion, vine cam în partea de
septentrionalem Danubii, quod diciturAppion.
miazănoapte a Dunării.

IV, 14, p . 53-54 itcrum adpartem meridianam, ut
dicamus ad spatiossossimam terram, suntpatrie
Jpatiosissime quae dicuntur Datia prima et secunda,
que et Gepidia apellatur, ubi modo Uni qui Avari
inhabitant. quas utrasque Datias plurimi
descripseruntphylosophos ex quibus ego legi Menelac
et Aristarchum Gothorum phylosophos, sed ego
secundum Sardatium ipsas patrias designabi. in quas
lH

Tudor 1968b,

p.
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IV,

1 4,

p.

53-54 Tot cam aşa în partea sudică,

ca să vorbim despre un pământ foarte întins,
se află regiuni foarte întinse care se numesc
Dacia Prima şi Secunda, numite şi Gepidia,
unde locuiesc acum hunii , numiţi şi avari.
Amândouă aceste Dacii au fost descrise de
foarte mulţi filosofi dintre care eu am citit pe
Menelac şi Aristarh, filosofi ai goţilor, dar eu

explică lipsa din TP a drumului Micia - Partiscum - Lugio prin aceea că TP reprezintă

doar căile terestre în vreme ce drumul menţionat va

fi

fost receptat ca unul fluvial; pentru problematica a

Tibiscus, 3, 1974, p. 1 1 1 - 1 27 (cu întreaga
Gudea-Moţu 1983, p. 1 68-170; mai nou Benea 1996, p 142 1 43 şi Gudea
1996, p. 105; vezi şi P. Hiigel, M. Barbu, în Acta MP, 21, 1 997, p. 545, 571; cercetări aeriene mai recente nu au
putut observa traseul presupusului drum dintre Partiscum şi Lugio - O.Braasch, Flugprospektion in der ungarischen
Tiefebene, la KIM Pecs 1 998.
1 9 C. Daicoviciu, în AISC,2, 1 933-1 935, p. 240; Idem, în Apulum, 1 , 1 939-1 942, p. 1 04; Idem, în Dacia, 7-8,
1 940, p. 456-468; Idem, în AISC, 4, 1 941-1944, p. 316; Daicoviciu 1945, p. 39; pentru întreaga problematică
legată de apartenenţa Banatului la provincia Dacia vezi la Gudea-Moţu 1983, passim şi cea mai recentă abordare
la E.M. N emeth, Aktuelle Fragen der siidwestlichen Grenze des ro'mischen Dakien, KIM Pecs 1 998.
211 Pentru tipurile de călătorie vezi N . Lascu, Călători şi exploratori fn antfrhitate, Buc„ 1 968, p. 1 5-38, 151-206.
2 1 ]. Schnetz, Itineraria romana, 2, Ravennatis An01rymi Cosmographia et Guidonis Geograjica, Leipzig, 1 940, p. 46-47;
FHDR II p. 579 (Vl. Iliescu) = EAIVR II, p. 175 (C.C. Petolescu); Aricescu 1977, p. 143; Popescu-Spineni 1978,
drumurilor dintre Dacia şi Pannonia vezi pe larg Şt. Ferenczi, în

bibliografie până la data respectivă);

.

87-88.
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-

am

Dacornm patrias antiquitus plurimasfuisse civitates
legimus, ex quibus aliquantas designare volumus, id
est Drnbetis, Medilas, Pretorich, Panonin, Gazanam,
Masclunis, Tibis, qui coniungitur cum civitate
Agmonia patrie Misie. item in aliam partem sunt
civitates ipsas Datias, id est Tema, Tiviscum, Gubali,
Zizjs, Bersovia, Arcidaba, Canonia, Potu/a,
Bacauâs. per quas Dacorum patrias transeunt
plunmaflumina, inter cetera quae dicuntur Tisia,
Tibisia, Drica, Marisia, Arine, Gilpit, Gresia. que
omniaflumina in Danubio merguntur: namfluvius
Flautasisfinitpatriam. temen ipsaspatriaspraefatus
Iordanis chronographus subtilius exposuit.
Ravennatis Anonymi Cosmographia

descris regiunile înseşi după Sardatius. În

aceste regiuni ale dacilor am citit că în
vechime au existat foarte multe oraşe, dintre
care vom arăta pe unele, şi anume: Drubetis,
Medilas, Pretorich, Panonin, Gazanam, Masclunis,
Tibis, care se leagă cu oraşul Agmonia din
părţile Moesiei. De asemenea în altă parte sunt
există oraşe chiar în Dacii şi anume:

Tema,
Tiviscum, Gubalz� Zizjs, Bersovia, Arcidaba,
Canonia, Potu/a, Bacaucis.Prin aceste regiuni ale

dacilor trec foarte multe râuri, între altele şi
cele care sunt numite Tisia, Tibisia, Drica,
Marisia, Arine, Gilpit, Gresia, care toate aceste
râuri se varsă în Dunăre: căci fluviul Flautasis
formează hotarul regiunii. Totuşi amintitul
cronicar Iordanes le-a expus mai amănunţit.

FHDR II, p . 579-581
Lucrarea are la bază itinerarii şi hărţi mai vechi, între care

'Iabu/ei Peutingeriana.
unică din secolul V,

(trad. Vl. Iliescu)22

Itinerarium Antonini

şi modelul

Se presupune că geograful ravennat s-ar fi inspirat direct şi dintr-o hartă militară
revizuită de diverşi istorici (Orosius, Iordanes, Isidor din Sevilla)23• Însuşi autorul

mărturiseşte în repetate rânduri că şi-a procurat informaţiile citind plerique phylosophi [et]

historiographi (I,
1 2, 1 1 ) între care la loc de frunte se situează Iordanes, citat în calitatea inedită de sapientissimus
cosmographus (I, 1 2, 1 1 ) . Pentru D acia este invocat ca sursă de informare Sardatius (Sardonius?).
Formele corupte ale toponimelor şi hidronimelor fac adesea dificilă identificarea lor cu datele

oferite de surse mai exacte. Trebuie însă observat că înşirarea localităţilor se face în ordinea în care
acestea sunt aşezate de-a lungul drumurilor. Această observaţie este importantă mai ales în cazul
descrierii a ceea ce a fost interpretat drept "drumul de comerţ al iazigilor cu roxolanii, prin Dacia,
îngăduit de M. Aurelius a-l folosi cu învoirea guvernatorului provinciei"24• Ori, geograful plasează
Porolissum şi Certiae (în această ordine) la un capăt de drum, ceea ce indică direcţia descrierii dinspre nordvest spre sudest. Dintre localităţile premergătoare
pentru Aquincum iar

Capora pentru Carpis,

menţionată de

A/incum poate fi o formă coruptă
Ptolemeu (Geogr„ III, 7, 1 ) chiar lângă cotul

Dunării, adică lângă Aquincum, unde figurează şi în descrierea geografului ravennat25• Acest drum este
documentat arheologic26 •

Enumerarea localităţilor din interiorul provinciei Dacia (numită eronat Moesia) se face de la
nord la sud, urmând drumul de la Porolissum la Apulum şi de aici, prin Cedonia, pe valea Oltului
până la Romula

(IV, 7),

(IV, 7).

Sunt menţionate şi sectoarele de drum Apulum - Sarmizegetusa - Acmonia

Drobeta - Ad Mediam - Tibiscum

(IV,

1 4) şi Tibiscum - Lederata

22 Am preluat traducerea cu următoarele modificări: în paragraful
localităţilor dintre

Phira

şi

Ermerium,

care lipsesc din fragmentul din

IV, 5,
FHDR II;

p.

(IV,

47

1 4)27 • Atât traseul

am completat numele

numele localităţilor şi fluviilor

au fost transcrise de Vl. Iliescu în forma latină cunoscută din Ptolemeu, TP sau Iordanes, ceea ce depăşeşte

limitele unei traduceri; am renunţat şi la alte corecturi-interpretări prezente în varianta V. Iliescu
Hylas,

Sardatius -

23 FHDR II, p.

Sardonius etc.).

(Menelac -

579.
24 Mama 1969, p. 1 53; în acelaşi sens şi FHDR II, p. 579, n. 2.
2s P. Hi.igel, în Intermedia, 13, 1998, p . 14-1 5.
26 Şt. Ferenczi, în Tibiscus, 3, 1 974, p . 1 1 1-127 (cu toată bibliografia mai veche); Gabier 1975; pentru stadiul
actual al cercetării vezi M. Kăhegy, Ein romischer Handelsweg durch das Theiss-Donau Zwischenstromgebiet, KTM Pecs
1 998; M. N agy, Ethnische Verhaltnisse in der ungarischen Tieftbene wahrend der ro'mischen Kaiserz.eit, KTM Pecs 1998.
27 I. Bogdan Cătăniciu, în Acta MN, 24-25, 1987-1988, p. 1 5 1 n. 26 este de părere că traseele Dierna Tibiscum şi Drobeta - Acmonia - Sarmizegetusa au fost confundate de către geograf; într-adevăr pe

TP

nu

apare o legătură rutieră directă între Drobeta şi Ad Mediam, se pare că geograful a confundat în acest caz
Drobeta cu Dierna.
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drumurilor intra provinciam cât şi hidronimul Apus (Caraş) trimit direct hi Tabula Peutingeriana. Restul
hidronimelor au fost preluate, precum menţionează chiar geograful, de la Iordanes (Getica, 1 1 3).
Faptul că nici geograful ravennat nu pomeneşte localităţi (implicit nici drumuri) din estul
Transilvaniei, deşi a consultat şi alte surse decât Tabula Peutingeriana, nu demonstrează decât că această
zonă a fost de un interes economic, cultural şi turistic scăzut, ceea ce în bună măsură, demonstrează
şi descoperirile arheologice.
Frapează oarecum lipsa drumului de-a lungul Mureşului mijlociu şi inferior (Apulum - l\ficia Partiscum). E posibil ca importanţa acestuia să fi fost supralicitată de istoricii moderni 28•

28

E bine să ne reamintim de rezervele lui Th. Mommsen în acest sens (CIL III, pl. II

incertae).
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-

viae publicae P.R

11.3. Izvoare epi grafice
Materialul epigrafie poate fi încadrat, într-o ierarhie ad-hoc a "izvoarelor vorbitoare", pe locul
secund, după informaţiile transmise de autorii antici. Ca şi arie de cuprindere, înţelegem prin
"material epigrafie" aceleaşi categorii care sunt prezente şi în corpusurile de inscripţii, în speţă IDR
pentru Dacia.
Inscripţiile au, în esenţă, o dublă valoare cognitivă: odată, prin mesajul transmis de însuşi
textul lor şi, în al doilea rând, ca material arheologic, prin contextul (stratigrafic) în care au fost
descoperite. Ca atare, vom avea în vedere, în primul rând, inscripţiile descoperite pe teritoriul Daciei,
pentru că doar acestora le incumbă dubla valoare din perspectiva demersului nostru.
Piesele descoperite în afara provinciei care, prin textul lor, pot oferi informaţii de interes
direct pentru Dacia, vor fi avute şi ele în vedere.
Inscripţiile creştine sau creştinate sunt incluse în discuţie, chiar dacă în cazul lor problemele
de interpretare şi datare implică asumarea oarecum apriorică a unor puncte de vedere.
De pe teritoriul provinciei provin următoarele inscripţii care, cu siguranţă, pot fi datate în
intervalul cronologic Traianus Decius - Gallienus:
1 . Apulµm
IMP(eratori) CAES(ari) C(aio) / MESS(io) QUINTO / TRAIANO / DECIO [P(io) F(elici)
AUG(usto)] / P(ontifici) M(aximo) TRIB(uniciae) [POT(estatis)] / II CO(n)S(uli) II P(atri) P(atriae)
/ RESTITUTO/RI DACIARUM / COL(onia) NOVA APUL[EN]S(is)
Datare: 250
Bibl. : CIL III, 1 1 76 = ILS 5 1 4; Ardevan 1998, R-292.

2. Micia
[IM]P(eratori) CAES(ari) C(aio) M(essio) / [Q(uinto)] TRAIANO DE / [CI]O
PIO FELICI / [AUG(usto)] PONT(ifici) MAX(imo) / [fRIB (uniciae)] POT(estatis) CO(n)S(uli) II /
PRO CO(n)S(uli) ALA / I HISP(anorum) CAMP(agonum) DE / CIANA C(ivium) R(omanorum)
DEVO / TA NUMINI MA / IESTATIQ(ue) EIUS / EX QUAESTURA / SUA
Datare: 250
Bibl.: L. Petculescu, în Potaissa, 3, 1 982, p. 85-87, nr. 2 = AE 1983, 847.
3. Porolissum
[HERENNIAE ETRUS/CILLAE SANCTISSIMAE / AUG(gustae) CONIUGI D(omini) N(ostri)
/ TRAIANI DECI AUG(usti) I MATRI AUG(usti)] / ET CASTRO/RUM SENATUS AC /
PA TRIAE N (umerus) PAL(myrenorum) / POROL(issensium) SAG(ittariorum) C(ivium)
R(omanorum) / DECIANUS DICATISSI /MUS NUMI/NI EORUM
Datare: 250/251
Bibl.: C. Daicoviciu, în Dacia 7-8, 1 937-1 940, p. 328-329, nr. 7 /f; Toth 1918, p. 38, nr. 50; Gudea 1989,
p. 765, nr. 20.
4. Ulpia Traiana Sannizegetusa
:\IUMINIBUS PRAE/SENTISSIMIS APOL/LINI ET BONO PUERO / M(arcus) AUR(elius)
MARCUS V(ir) E(gregius) / PROC(urator) AC'G (usti) N (ostri) / AGE(n)S / VICE PRAESIDIS /
HERACLIDA ALUMN/ [U]S PRO SALUTE PATRO/[NI] SUI POSUIT
Datare: 249 - 251 (?)
Bibl. : I. Piso, în ZPE 50, 1983, p. 247, nr. 1 6 = AE 1 983, 841 ; Daicoviciu-Alicu 1984, p. 222.
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5. Apulum
EPONAE AUG (ustae) / PRO SALUTE / [[ DD(ominorum) NN(ostrorum) / GALU ET I
VOLUSIANI ]] / AVGG(ustorum) / AUR(elius) MARCUS / V(ir) E(gregius) A(gens) V(ice)
P(raesidis)
Datare: 251 - 253
Bibl.: I. Piso, în ZPE 50, 1 983, p. 248, nr. 17 = AE 1983, 842; C. C. Petolescu, în Revlst 39, 9, 1 986,
p. 901 , nr. 69.
6. Apulum
IMP(eratori) CAES(ari) C(aio) VIBIO / AFINIO GAllO VEL / DUMIANO VOLU/SIANO
P(io) F(elici) AUG(usto) PON / TIF(ici) MAX(imo) TRIB (unicia) POT(estate) / II PATR[I
PA]TRIAE / CO(n)S(uli) II PROCO(n)S(uli) / ORDO COL(oniae) AUR(eliae) AP(ulensis)
CHR/YSOP(olis) NUMINI EIUS / D (edicavit)
Datare: 252/3
Bibi.: I. Popa, I. Aldea, în Apulum, 1 O, 1 972, p. 209-220; Ardevan 1 998, R - 293.

7. Micia
IMP(eratori) C(aesari) CAIO VI/VIO TRABONIA/NO GALLO P(io) F(elici) / AUG(usto) P(atri)
[P(atriae)] ET / IMP(eratori) C(aesari) C(aio) VIVIO / AFINIO GALLO / VELDOMI:'.\JIA / NO
[VO]/LUS[IANO] / AUG(usto) P(atri) P(atriae) / AB A [P(ulo) M(ilia) P(assuum)] I XLV
Datare: 251 - 253
Bibi. : CIL III, 8061 = IDR III/3, 50.
8. Potaissa
DEO AZIZO BONO P [UERO CONSERVA] /TORI PRO SALUTE DD (ominorum) /
[N(ostrorum) VALERIAN! ET GAL] / LIEN! AUGG(ustorum) ET VALERIAN [!
NOBILISS(imi) CAESARIS] / ET CORNELIAE SALONINA[E AUGUSTAE ET] / LEG(ionis)
V MAC(edonicae) III PIAE FID [ELIS „.] / DONATUS PRAEF(ectus) LEG(ionis) EIUSDE[M ...]
/ TEMPLUM INCE(p)TUM PERFECIT V[...]
Datare: 257 - 258
Bibi.: CIL III, 875 = ILS 4345; I.I.Russu, în Acta MN, 6, 1 969, p. 1 81 ; Sanie 198 1, p.265 nr. 55.
9. Ulpia Traiana Sarmizegetusa
P(ublio) LICINIO CORNE/LIO VALERIANO / NOBILISSIMO CAES(aris) / FILIO /
IMP(eratori) CAES(ari) P(ubli) LICINI / EGNATI GAllIENI / PII FELICIS INVICTI
AUG(ust:i) / COL(onia) VLP(ia) TRAI(ana) AUG(usta) / DACICA SARMIZ(egetusa) I
METROP(olis) PUBLICE
Datare: 257 - 258
Bibi. : CIL III, 7971 = ILS 554 = IDR III/2, 82; Ardevan 1 998, R - 90.
10. Praetorium
IMP(eratori) CAES(aesari) P(ublio) LICI(nio) / GALO)IENO P (io) F(elici) AUG(usto) /
PONT(ifici) MAX(ximo) TR(ibuniciae) PO[f(estatis)] / CONS(uli) III PROCONS(uli) / COH(ors)
III DELMATARDM / VALERIAN(a) GALO)IE/ [NAE] D D D EQQ(uitata) C(ivium)
R(omanorum) P(ia) F(idelis) I [DEV]OTA NUMINI / [MAIE]STATIQUE EOR(um)
Datare: 257 - 258
Bibl.: CIL III,1 577 = 8010 = IDR III / 1 , 77; M.Macrea, N.Gudea, I.Moţu, Praetorium, 1 993, p. 1 1 3,
nr. 3.
1 1 . Tibiscum
CORNELIAE / SALONINAE / ADG(ustae) CONJUGI / GAllIENI AUG(usti) N(ostri) /
ORDO MUN(icipii) / TIB(iscensium) DEV(otus) NUM(ini) / MAIESTAT(ique) EIUS
Datare: probabil ante 260
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Bibl.: CIL III,

1 550 =

IDR III/ 1 ,

1 32; Ardevan 1998, R - 38.

12. Băile Herculane
DIIS

MAGNIS

/

ET

B ONIS

AESCC/LAPIO

ET

HYGIAE

/

MARC(us)

ACR(elius)

VETE/RANCS PRAEF(ectus) LEG (ionis) / XIII GALL(i)ENIAN (ae) / V(otum) S (olvit) L(ibens)
M(erito) P(osuit)
Datare: post

260
1 560

Bibl.: CIL III,

=

ILS

3845

=

IDR III/ 1 ,

54; Moga 1985, p. 1 44, nr. 3.

Aceste inscripţii au fost abordate istoriografic din două direcţii:
a. epigrafie, în corpusuri sau articole speciale, în care prevalează analiza tehnică, interpretarea istorică
fiind trimisă în plan secund;
b. istoric, în sinteze de amploare diferită, unde apar ca argumente în cadrului discursului, aspectele
epigrafice fiin d trecute pe planul doi sau chiar total eludate.
Monografiile orientate spre diferite segmente ale istoriei provinciei au prezentat anumite
inscripţii din ambele perspective1 •
Pentru a trasa liniile d e forţă ale "carierei istoriografice" a acestor piese, n e vom întoarce la
CIL III

(1 873)

unde sunt incluse şapte dintre ele, adică toate cele cunoscute la vremea respectivă2. De

remarcat, că printre acestea se află şi cea mai târzie, dintre cele sigur databile şi socotite ca aparţinând
provinciei3. Ulterior, H. Dessau a prezentat cinci dintre inscripţiile menţionate în culegerea sa (ILS) .
IDR include piesele care se înscriu în aria geografică vizată de volumele editate până acum4•
În sintezele istorice au fost invocate mai toate inscripţiil e cunoscute la momentul respectiv.
În

Istoria României, vol.

1 5, M. Macrea aduce în discuţie cele

7

piese publicate în CIL III la care

adaugă inscripţia de la Porolissum închinată Herenniei Etruscilla6 şi epitaful pus de A. Celsinianus.
În volumul dedicat vieţii în Dacia romană, acelaşi autor menţine, în mare, structura
capitolelor din

IstRom I.

La materialul epigrafie amintit, M. Macrea mai adaugă un număr de inscripţii

descoperite în afara provinciei: în Italia, atestând, în opinia autorului, prezenţa aici a unor subunităţi
ale legiunii XIII Gemina în vremea lui Trebonianus Gallus (CIL V,

808, 850, 897, 95 1 , 1 1 00)7,
32.561) şi

respectiv apartenenţa provinciei Dacia la Imperiu în vremea lui Gallienus (CIL VI,
Claudius II sau Aurelian

(CIL

legiunea de la Apulum (AE

V, 7366) 8 ;
1 936, 53-57)9;

în Pannonia, documentând detaşarea unei vexilaţii din
în Gallia, unde este menţionat titlul de

Dacicus Maximus

pentru Aurelian, pus în legătură cu unele victorii repurtate de acesta în zona fostei provincii (ILS,

971 ) 1 0 .

În relativ recenta sinteză asupra istoriei Daciei romane, C.C. Petolescu aduce în discuţie şase

din piesele repertorizate de noi1 1 . Din afara provinciei, sunt amintite o inscripţie din Italia, cuprinzând

1 Cităm cele mai recente Benea 1983, Moga 1985, Bărbulescu 1987, Gudea 1989, Piso 1993, Ardevan 1998.
2 Pentru evoluţia istoriografică până la CIL III vezi ampla introducere despre istoria epigrafiei pe teritoriul
României din IDR I, p. 33-63 redactată de I.I. Russu. Acelaşi autor aminteşte în introducerea istorică (p. 9-32)
şi 5 inscipţii din cele databile în perioada Decius - Gallienus.
3 Interesant de amintit aici că Th. Mornmsen, editorul corpusului, fixează sfârşitul provinciei în CIL III, p. 1 61
şi în Romische Geschichte, vol. 5, p. 220 ( = Istoria romană, vol. 4, Buc., 1 99 1 , p. 1 1 8) imediat după 255 de când
"datează ultima monedă bătută de această provincie şi cea mai recentă inscripţie".
4 Lucrarea lui C. C. Petolescu, Inscriptions de la Dade. Insmptions extemes concemant l'histoire de la Dacie (Ier - Ille
siedes), Bucureşti, 1996, nu ne-a fost accesibilă.
5 IstRom I, capitolele Istoria politică a provindei Dacia (p. 447-459) şi S.ftrşitul stăpînirii romane în Dada (p. 459-467).
6 IstRom I, p. 463, inscripţia este pomenită în contextul descrierii reparaţiilor "executate în grabă" la castru şi
doar în calitatea ei de material de construcţie datat; piesa nr. 1 1 este invocată doar la istoricul oraşului
Tibiscum (p. 365) scăpând atenţiei autorului în capitolele citate mai sus.
7 Mama 1969, p. 442.
A Ibidem, p. 448.
9 Ibidem, p. 448-449.
111 Ibidem, p. 442, 454.
1 1 Petolescu 1995, p. 120 (nr. 1), 1 21 (nr. 7, 8, 9, 10, 12)
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cariera lui L. Petronius Taurus Volusianus (CIL XI 1 836) şi cele ridicate de militarii din legiunile
dacice în mithraemul de la Poetovio (AE 1936, 53-5 7) 12•
Toate piesele sunt edite. Analizându-le, remarcăm, pentru început, că materialul din care au
fost realizate este în majoritatea cazurilor cel tradiţional: piatră calcaroasă (tuf calcaros sau calcar
cochilie). Cea mai târzie dintre ele este, însă, din mannură. Semnificativă este refolosirea unui
monument arhitectonic mai vechi pentru realizarea miliarului de la Micia. Se pare că este vorba de un
fus de coloană provenind de la un templu căzut în ruină13•
Locurile în care au fost descoperite aceste inscripţii jalonează pe hartă drumul de la Dierna la
Porolissum. Oarecum excentric faţă de această axă, se plasează piesele de la Micia, miliarul atestând,
însă, repararea unui drum netrecut pe Tabula Peutingeriana1 4. Piesele provin din oraşe (Apulum - 3,
Sarmizegetusa - 2, Tibiscum şi Potaissa câte 1) sau din castre (Porolissum, Micia, Mehadia) . Cea mai
târzie a fost ridicată într-o staţiune balneară (Băile Herculane).
Contextul arheologic concret în care au fost descoperite este semnificativ dar în unele cazuri
insuficient cunoscut. Inscripţia. care atestă colonia nova Apulensis a fost găsită în imediata vecinătate a
castrului1 5 . Cealaltă piesă provine din arealul coloniei Aurelia, din actualul cartier Partoş16, în timp ce
dedicaţia lui M. Aurelius Marcus a fost descoperită chiar în pretoriul guvernatorului celor trei Dacii17•
Piesa de la Porolissum a fost găsită în afara castrului, în zona porţii decumana1 6. Inscripţia onorifică de
la Micia a fost descoperită în castru, în timp ce miliarul provine din "zona arheologică"19• Piesele de la
Sarmizegetusa au fost descoperite în for2°. Din castrul de la Mehadia provine inscripţia dedicată de
cohortă lui Gallienus21• Piesa de la Potaissa se afla în ruinele unui templu situat pe un deal de lângă
Turda, în vii 22. Epigrafa de la Tibiscum a fost găsită în secolul XVIII la confluenţa râurilor Timiş şi
Bistra23• Cea mai târzie dintre inscripţiile pomenite pare să provină de la B ăile Herculane, deşi
apropierea Mehadiei, de care staţiunea aparţinut din punct de vedere aclminsitrativ în epoca modernă,
a dus la formularea confuză a locului descoperirii: "la Mehadia (Mehadiae, adică la Băile
Herculane) "24

12

Ibidem, p. 121.
IDR
III/3, p. 63-64.
13
4
Tudor
1968 b, p. 120 - fonnularea "„.mi//iarium pus la Micia în anii 251-253 de către împăraţii Trebonianus
1
Gallus şi Volusianus„." (s.n.) este nefericită.
1 5 C. Daicoviciu, în SCIV, 1 , 2, 1 950, p. 227-228 - inscripţia a fost descoperită în poziţie secundară; Ardevan
1998, p. 50
deşi foarte rezervat, înclină să atribuie piesa oraşului Apulum II, în virtutea locului de
descoperire; Diaconescu - Piso 1993, p. 71 socotesc locul de descoperire irelevant având în vedere poziţia
secundară În care a fost găsită piesa.
t 6 I.Popa, I. Aldea, în Apulum, 10, 1 970, p. 211.
1 7 Piso 1993, p. 93 cu n. 53.
18 T6th 1978, p. 1 0; Gudea 1989, p. 79.
1 9 IDR III/3, p. 65.
20 I. Pisa, în ZPE 50, 1983, p. 247, nr. 16 = AE 1983, 841; Daicoviciu-A/icu 1984, p. 222; CIL III, 7971 = ILS
554 = IDR III/2, 82.
2 1 Macrea-Gudea-Moţu 1993, p. 1 13.
22 Bărbu/escu 1994, p. 70 - ar putea fi vorba de pantele nordice ale Dealului Zânelor.
23 IDR III/1, 132; Benea-Bona 1994, p. 87.
24 IDR III/ 1, p. 77; vezi şi Tudor 1968b, p. 25, 28.
-
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Repartizarea geografică a inscriptiilor

Traianus Decius
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Gallienus
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Aspectul inscripţiilor este mai puţin îngrijit decât în perioada severiană. Greşelile de grafie şi
de limbă alternează cu formulări surprinzător de corecte. Semnificativă este în acest sens piesa de la

Galienae iar equitata este prescurtat eqq. În
cos, este prescurtat corect cons.Trebuie
ale numelui împăraţilor de pe miliarul de la Micia (Vivio, Traboniano).

Mehadia unde chiar epitetul imperial al trupei apare stâlcit
schimb, tot aici

consuli,

care în restul inscripţiilor

amintite şi formele vulgarizate

din

lot apare

Lecturile propuse încă de la prima publicare au fost preluate de istoriografia ulterioară.

(nr.

6), publicată la vremea ei cu semnul întrebării25, a fost între timp
unanim acceptată, ajungând să fie un bun câştigat pentru ştiinţă26 •
Întregirea CHRYSOP(olis)

Datările ridică unele probleme. Inscripţiile închinate lui Decius la Apulum şi Micia pot

fi

250, în funcţie de trib. pot. II 27 • Altarul de la
din a doua jumătate a anului 250 sau prima jumătate

datate relativ strâns, în intervalul iunie-septembrie
Porolissum, dedicat Herenniei Etruscilla, datează
a anului

25 1 , pe

baza epitetelor asociate împărătesei28. Se delimitează astfel un "orizont epigrafic"29 în

a doua jumătate a anului

0

250

Maxtmus
.
1uat de rmparar
.
- 3.

şi începutul celui următor. Din anul

(

250

Altarul ridicat de M. Aurelius Marcus la Sarmizegetusa nr.

pare să dateze şi titlul

4)

Dacicus

am preferat să-l datăm sub

AVG. N., deci
5 unde sunt pomeniţi doi - AVGG), iar funcţia
este definită în întregime, procurator şi agens vice praesidis, pe când în inscripţia de la Apulum, care este
ulterioară, apare doar ca ag. v. p., funcţia de procurator fiind subînţeleasă.
Inscripţia ridicată în onoarea lui Volusianus de către ordo coloniae Aureliae Apulensis Chrysopolis
3
poate fi datată fie în funcţie de trib. pot. II, pe care ambii împăraţi au obţinut-o în 252 1 , fie în funcţie
32
de al doilea consulat al lui Volusianus, datat 253 • Argumente decisive pentru o datare sau alta nu
Decius (probabil

250/251) din

două motive: funcţionarul imperial este PROC.

trimisul unui singur împărat (spre deosebire de nr.

există33.

Opinii diferite există în legătură cu inscripţia închinată la Sarmizegetusa lui P. Licinius

Cornelius Valerianus, fiul lui Gallienus. Editorii IDR III/234 precum şi H. Daicoviciu împreună cu D .
36
Alicu35 o datează 255 - 258 în timp c e R. Ardevan propune o datare mai timpurie: 253 - 255 . M .
Macrea plasează piesa în acelaşi interval c a ş i altarul ridicat d e M. Aurelius Veteranus, adică

26837 .
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Deşi nu menţionează criteriul care a stat la baza acestei încadrări, putem presupune că e acelaşi

ca şi în cazul altarului ridicat de prefectul legiunii, adică pomenirea unui singur împărat (Gallienus) .
Ceea ce poate fi valabil pentru altarul de la Herculane, nu mai funcţionează în cazul inscripţiei de la
Sarmizegetusa. Aceasta se poate data doar în funcţie de datele biografi.ce ale lui Valerian
fost ridicat la rang de

Caesar (Princeps lventutis)

în

255,

titulatura

NOB. CAES.

II.

Acesta a

fiind atestată din

257,

cu

2s

I. Popa, I. Aldea, în Apulum, 10, 1972, p. 212.
Cel mai recent vezi la Ardevan 1998, p. 49, 81 şi R 293.
27 Cf. Kienast 1996, p. 204 - trib.pot. II - cca. mai/iunie - cca. sept. 250; cos. II - 250.
28 Ibidem, p. 206 - MATER CASTRORUM de la mijlocul lui 250; Herennius devine Augustus înainte de 9 iunie
251, iar Hostillianus este ridicat la rang de Augustus abia de către Gallus.
29 În analogie cu "orizonturile de tezaure monetare" (Schatzfundhorizonte), pot fi delimitate şi "orizonturi de
evlavie epigrafică" (Inschnftensetzungshorizonte). Î n ciuda conotaţiei ironice a terminologiei, care poate fi receptată
drept "neserioasă", acest concept poate fi definit şi este util. Masarea cronologică (în limitele unui an
calendaristic) şi geografică (unitate geo-politică coerentă) a unui număr semnificativ de mare (diacronic şi
geografic) de inscripţii onorare închinate unui împărat (inclusiv farnilei sale) indică implicarea sa majoră în
istoria locală.
3° CIL II, 4949, 4957. Titlul apare doar pe miliariile din Hispania Tarraconesnis, cf. Kneissl 1969, p. 235; Kienast
1996, p. 205. Pentru semnificaţia titlului vezi A!foldi 1967, p. 313 cu n. 6; Mama 1969, p. 442; N.Gostar, în
Actes de la XII• Confarence Eirene 1972, Bukarest-Amsterdam,1975, p. 645.
:ii Kienast 1996, p. 210.
26

32

Ibidem.

3 3 I.Popa, I. Aldea, în Apulum, 10, 1 972, p. 219 - datare: 253; Ardevan 1998, R 293 şi M. Bărbulescu, în IstRom
1998, p. 60 - datare: 252.
34 IDR III/2, 82.
35 Daicoviciu-Alicu 1984, p. 36.
36 Ardevan 1998, R - 90.
37 IstRom I, p. 462; Mama 1969, p. 443.
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puţin timp înainte de moartea sa misterioasă, petrecută la sfârşitul anului 257 sau începutul celui
unnător36• Ca atare, inscripţia se datează de la s fârşitul lui 257 - începutul 258. Rămâne oricum
interesant de observat, că epigrafa menţionează numele unui singur împărat, aici în calitate de tată,
deşi datează dintr-o perioadă când Valerian I domnea împreună cu Gallienus. Ar fi fost de aşteptat ca
dedicanţii să menţioneze ambii împăraţi, unul în calitate de tată şi celelalt în calitate de bunic.
Inscripţia ridicată de Donatus, praef.

datează între

259 - 26041 .

253

leg. V Macedonicae,

este şi ea încadrată diferit. M. Macrea o

J

şi 25939 în timp ce M. Bărbulescu restrânge intervalul la 256 - 25840 iar I .I.Russu a

Elementul folosit pentru încadrarea cronologică este epitetul legiunii

- III pia fidelis. In

datarea acestuia, autorii citaţi se bazează pe ipoteza lui C. Daicoviciu, care presupunea că legiunea şi
ar fi dovedit fidelitatea respingând atacurile dacilor liberi asupra graniţei de nord a provinciei,
evenimente plasate în intervalul 254 -

255,

poate şi după42• Există şi alte opinii în ce priveşte

împrejurările în care legiunea ar fi dobândit epitetul43• Având în vedere faptul că inscipţ:ia este
închinată şi lui Valerian II
2584 4.

NOB. CAES„

este evident că ea se datează la s fârşitul lui 257 - începutul

Reţine atenţia faptul că din aceeaşi perioadă, a doua jumătate 257 - primăvara 258 datează trei
inscripţii. La cele de la Sarmizegetusa (nr.
(nr.

1 0),

9)

şi Potaissa (nr. 8), poate fi adăugată şi cea de la Mehadia

având în vedere faptul că al treilea consulat al lui Gallienus este datat 25745 • Astfel se

conturează un nou "orizont epigrafie", care câştigă în semnificaţie prin asocierea informaţiei, că tot în
257 este datat (ipotetic) şi titlul de

Dadcus Maximus dobândit de

Gallienus46.

Inscripţii dedicate lui Valerianus Caesar în acest interval de timp se mai cunosc din Pannonia
Superior (4)47 şi din Moesia
susţine că
Caesar49 •

în

intervalul

256

(1)48,

ceea ce constituie un element cheie pentru ipoteza lui

J.

Fitz, care

- 258 autoritatea nominală asupra acestor provincii i-a revenit tânărului

Inscripţia închinată Corneliei Salonina la Tibiscum a fost datată pe la

260,

ţinând cont de

faptul că îl mai pomeneşte doar pe Gallienus. Ca atare, s-a presupus că ar fost ridicată într-o perioadă

ulterioră căderii în captivitate a lui Valerian 150• Pe de altă parte, am văzut că în cazul inscripţiei de la
Sarmizegetusa, dedicată lui Valerian I , a fost pomenit doar Gallienus, în calitate de tată august, ori la
vremea respectivă mai guvernau ambii împăraţi. La Tibiscum, însăşi formularea dedicaţiei exclude
pomenirea
anul

lui Valerianus în calitatea de socru. Titulatura Cornelia Salonina Augusta apare începând cu

2 54 în inscripţii5 1 ,

dar o regăsim şi pe aversul monetelor52 • Este foarte probabil ca şi inscripţia de

la Tibiscum să dateze dinainte de

260.

38 Kienast 1996, p. 221 .
39 Mama

1969, p. 443.
Bărbulescu 1987, p. 31, 64; idem, în IstRom 1998, p. 60.
4 1 1.1.Russu, în Acta MN, 6, 1 969, p. 1 81 ; aceeaşi datare şi la S. Sanie, Cultele orientale în Dada, 1 981, p. 1 1 9.
42 C. Daicovidu 1965, p. 244 - " um 254-255, vielleicht auch nachher''.
43 A. A!foldi 1967, p. 99 - considera că epitetul III pia fidelis a fost acordat în urma celui de-al treilea triumf
asupra germanilor (cf. ILS, 4345, datată 256-258); Fitz 1966a, p. 353-365 - aprecia că epitetul trebuie pus în
legătură cu fidelitatea legiunii în timpul rebeliunilor militare; vezi şi Petolescu 1995, p. 1 2 1 , în acelaşi sens.
44 Datarea în intervalul 253-255, pe care am propus-o în Napoca 1999, p.109, este eronată. Ea se bazează pe
datele de sorginte numismatică, oferite de P.H. Webb, în RJC, V/ 1 , p. 28; Kanke!fitz 1996, p. 339; vezi şi
Ardevan 1998, R - 90. Ele nu sunt probatorii.
45 Kienast 1996, p. 219.
4(, CIL II, 2220; CILVIII, 1430; Kienast 1996, p. 219 (datare ipotetică, titlul neoficial ?). Asupra semnificaţiei
titlului vezi A!foldi 1967, p. 3 1 3 n. 6; Mama 1969, p. 443; M6c.ry 1974, p. 205; N .Gostat, în Actes de la XII•
Conferince Eirene 1972, Bukarest-Amsterdam, 1975, p. 645.
47 CIL III 4646, 4647, 4652; W. Hoffiler - B. Saria, Antike lnschriften aus Jugoslawien, I, Zagreb, 1 939, nr. 600.
46 CIL III 7608.
49 Fitz 1966, p. 24-29; Fitz 1967, p. 1 1 6 sqq; Fitz 1978, p. 1 6; Mricry 1974, p. 205.
5o IDR III/1, p. 1 52.
5 1 Kienast 1996, p. 222.
52 RIC V /1, 5, 7, 8, 26 etc. Sugestia privind invocarea argumentului numismatic o datorăm colegului dr. R.
Ardevan, pentru care îi mulţumim şi pe această cale.
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Altarul pus de M. Aurelius Veteranus, praef. leg. XIII Geminae Gal(li)enianae, nu poate fi datat
mai strâns pe baza informaţiei sale intrinseci. Epitetul Gal(li)eniana indică perioada în care Gallienus a
domnit fără tatăl său. Acelaşi epitet îl poartă legiunea şi în inscripţiile din mithraeumul din Poetovio53•
Toate inscripţiile menţionate au fost puse de instituţii municipale, unităţi militare sau
personaje de rang înalt din provincie - ag. v.p. şi paef. leg. Altarul ridicat de Heraclida la Sarmizegetusa a
fost în mod evident finanţat de patronul ei. Mai bine de jumătate din piese (7) sunt inscripţii onorifice
închinate împăraţi.lor şi familiei imperiale. Două altare sunt dedicate unor divinităţi. la modă, iar cel de
la Herculane cuplului tămăduitor Aesculapius şi Hygieia. Dedicanţii, persoane individuale, sunt M.
Aurelius Marcus (ag. v.p .), Heraclida (alumnus), Donatus (praej. leg. V Mac.) şi M. Aurelius Veteranus
(praej. leg. XIII Gem.). Preponderenţa statistică a inscripţiilor oficiale se datorează şi faptului că în
genere acestea sunt singurele databile mai exact.
Pe lângă acest lot de piese, mai trebuie amintită o inscripţie dedicată lui Traianus Decius, în a
doua jumătate a anului 25054. Ea a fost descoperită în zidurile cetăţii de la Turnu (Măgurele), unde a
fost adusă, în evul mediu, de la O escus sau Romula55•
Alte inscripţii, al căror loc de descoperire este cunoscut, sunt nesigure din punct de vedere al
încadrării cronologice. Cele susceptibile de o datare în intervalul studiat trebuie totuşi amintite.
Din mediul militar provin două inscripţii, care ar putea data din vremea lui Gallienus.
Elementul de datare şi controversă este comun ambelor piese: menţionarea funcţiei de praefectus
legionis, care este în concordanţă cu reforma militară realizată de Gallienus56. Problema majoră o
constituie absenţa epitetelor specific gallieniene ale legiunilor implicate în discuţie. Pe de altă parte,
abrevierea praef. leg. poate desemna şi praejectus castrorum legionis, ţinând cont de faptul că aceasta
devine uzuală din vremea lui Septimius Severus57 • Inscripţiile în cauză provin de la Potaissa şi
Apulum. În primul caz este atestat un Optatus, praefectus legionis V Macedonicae58 . A .v. Domaszewski
nu-l aminteşte printre praefecti legionis V Macedonicae59, iar B. Dobson îl consideră praej. castr. legionis în
vremea lui "Commodus (?)"60• M. Bărbulescu îl trece, cu rezerve, alături de Donatus, la capitolul
praefecti legionis61 • Se pare că trebuie să vedem în Optatus62 un praef. castr. leg. de la sfârşitul secolului II
sau începutul celui următor. Ar fi de altfel singurul atestat la Potaissa.
Pentru legiunea de la Apulum se cunosc cinci praefecti, dintre care doi sunt atestaţi prin
inscripţii din Dacia63• Unul este M. Aurelius Veteranus, care a ridicat altarul de la Herculane, iar cel
de-al doilea este M. Ulpius Caius, numit praeftctus legionum IIII Flaviae et XIII Gem(inae) într-o inscripţie
de la Apulum64• D. Benea consideră că acesta a îndeplinit mai întâi funcţia de prefect al legiunii IIII
Flavia Felix, fiind transferat ulterior, cu aceeaşi funcţie, la comanda legiunii XIII Gemina, ceea ce s-ar fi

5J

AE 1 936, 53-57.

54 IDR II, 639: [Im]p(eratori) Caes[ari] / C(aio) Messio Q(uinto) Traia[no] / Decio P(io) F(elici) Invicto

Au[g(usto)] / pont(ifici) m(aximo) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) I [I] / designato p(atri) p(atriae)
proco(n)s(uli) / reparatori disciplinae / militaris fundatori / sacr(ae) Urbis firmatori / spe[i Rom(anae)].
Datarea în anul 249 este eronată.
5 5 IDR II, p. 246 (C.C.Petolescu); R.Vulpe presupune că ar proveni de la Novae sau Oescus (DID II, p. 243
n . 1 1 2) . De la Oescus provine şi o altă inscripţie Închinată lui Decius (CIL III, 1 2351 ) , de altfel singura
cunoscută din Moesia Inferior ca fiind dedicată acestui împărat.
56 Aur. Victor, De Caes„ 33, 34; 37,6; Manni 1949, p. 51; T. Nagy, în KJio, 46, 1965, p. 340; Cizek 1998a, p. 1 39140.
57 Dobson 1978, p. 69 - ultima formulare praej. castr. leg. datează din anul 201 .
5K CIL III, 892 (Potaissa): I O M / et Diis De / abusq et / Genio loci / Optatus / praef. leg. / V
M(a)c(edonicae) V L S M; în ultimul rând se poate completa şi M(acedonicae) c(onstans) V S L M (cf. IDR
111/1, p. 144) .
59 Domaszewski 1967, p. 1 20 - este pomenit doar Donatus.
60 Dobson 1978, p. 356.
6 1 Bărbulescu 1987, p. 65.
62
Al� Optati (doar cognomina) în Dacia: IDR III/1 , nr. 1 27 (Caransebeş) - Optatus, [a] diut(or) t[abularii] ;
Optatus - fabricant de lucernae - CIL III 8076, 26 etc.
GJ Moga 1985, p. 89.
64 CIL III, 1 201 (Apulum): M. Ulpio Caia / praefecto / legionum IIII Flaviae / et XIII Gem(inae).
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întâmplat în secolul III (după Caracalla)65. V. Moga apreciază că inscripţia apulensă ilustrează
participarea unor vexillaţii din ambele legiuni la evenimentele din nordul Italiei în vremea lui
Gallienus, de unde M. Ulpius Caius ar fi revenit la Apulum66. Situaţia rămâne echivocă.
Un caz aparte îl constituie un altar votiv descoperit în castrul de la Drobeta, În cursul
săpăturilor din 1 928, efectuate de Al. Bărcăcilă67. Pe o faţă a piesei se află o inscripţie votivă Închinată
genio ordinis municipii Hadriani Drobetensium de către un duumvir68, datată în secolul Il69• Pe faţa opusă a
altarului a fost gravată, răsturnat, o altă inscripţie votivă, închinată lui Jupiter Co(ho)rtalis de către Lupus,
tribunul0 Aceasta a fost datată în a doua jumătate a sec. III71, la sfârşitul aceluiaşi secol72 sau chiar în
secolul IV73. Argumente peremptorii pentru o datare sau alta nu există74. Având în vedere faptul că la
Drobeta prezenţa militară romană este atestată în continuare şi după abandonarea provinciei nord
danubiene75, credem că inscripţia în cauză nu prezintă o relevanţă deosebită în contextul discuţiei
noastre.
Între inscripţiile invocate de M. Macrea în discursul istoric, dedicat perioadei de sfârşit a
provinciei, se află şi epitaful pus de soldatul Aurelius Celsinianus, tatălui şi unchiului său76 . Trupa din
care făcea parte a fost identificată cu c(o)h(ors) I P(almyrenorum) P(orolissensium/1. Aceasta s-ar fi format
prin restructurarea numerosului Palmyrenorum Porolissensium. Întrucât apare în inscripţia dedicată
Herennici Etruscilla (nr.3) cu epitetul Decianus, s-a dedus că reorganizarea s-ar fi putut petrece doar
după 251 . Nu există altă atestare epigrafică a trupei, iar dezlegarea numelui cohortei a rămas
ipotetică78, la fel şi datarea eventualei sale existenţe79•
Prin asumarea ipotezei cum că la Sucidava n-ar fi existat construcţii militare înainte de
mijlocul secolului III, C. C. Petolescu pune sub semnul întrebării întregirea şi datarea unei inscripţii
onorifice, ridicată împăraţilor [per m]il[i�es suos8°. Piesa, refolosită ca material de construcţie în zidul
cetăţii romano-bizantine, a fost datată de D. Tudor în 21 1 - 212, împăraţii fiin d identificaţi cu
Caracalla şi Geta81 . C. C. Petolescu înclină mai degrabă spre datarea sub Valerian şi Gallienus (a. 256)
sau Diocletian şi Maximian (a. 288) 82. Starea precară a piesei, precum şi prezenţa militară la Sucidava,
•

65 Benea 1983, p. 203, nr. 28.
66 Moga 1985, p. 89.

Al. Bărcăcilă, in ArhO/t, 13, 1 934, p. 71-73.
IDR II, 21 a (dedicantul este socotit a fi IIII vir); C.C. Petolescu, în SCIVA, 37, 4, 1 986, p. 347 nr. 326;
Ardevan 1998, p. 356/R 1 8 (dedicantul este un duumvir, cf. şi ibidem, p. 1 33, 51 8 tab. II nr. 5).
69 Ibidem; cf. şi Tudor 1968a, p. 484 - S E nr. 14 a, care o datează în secolul III.
70 IDR II, 21 b: Ara(m) / lovi / Co(ho)rtalis / p (ro) (centurionibus) (duorum ordinum), Lupus / tribunus; r. 4
este citit diferit - Gr. Florescu, SCIV, 9, 2, 1 958, p. 422: p(ius) p(osuit), Lupus; Tudor 1968a, p. 484 - SE nr. 14
b: p(ro) (centurionibus) o(mnium) o(rdinum), Lupus.
1 1 IDR II, 21 b (C.C. Petolescu).
72 Tudor 1968a, p. 484 - SE nr. 14 b; Mama 1969, p. 465 (eventual Aurelian).
73 E. Popescu 1916, nr. 402.
74 Tudor 1968a, p. 484 - SE nr. 1 4 b invocă "literele târzii, de la finele secolului III"; Macrea 1969, p. 465 are în
vedere faptul că a fost refolosit un monument mai vechi; C.C. Petolescu (IDR II, 21 b) aminteşte analogii din
Dalmatia (AE, 1 944, nr. 98; AE, 1 959, nr. 313; AE, 1 960, nr. 360) şi din Moesia Superior (AE, 1 97 1 , nr. 427 428), databile în a doua jumătate a secolului III.
75 Cel mai recent vezi la M. Zahariade, în Acta MN, 34/ 1 (număr special), 1 997, p. 1 59-173.
7 6 CIL III, 908: D(is) M(anibus) / Aur(elius) Celsus vix(it) an(nis) LX / Aur(elius) Bassus vix(it) an(nis) L /
Aur(elius) Celsinianus mil(es) c(o)h(ortis) I P(almyrenorum) P(orolissensium) / patr(i) et aunculo pient(issimo)
/ ob merita p(osuit).
77 C. Daicoviciu 1945, p. 1 76; IstRom I, p. 458; Macrea 1969, p. 444; I.I.Russu, în Acta MN, 6, 1 969, p. 1 74;
Bărbulescu 1987, p.37 n.43; Petolescu 1997, p. 1 26; E. Nemeth, în EphemNap, 7, 1 997, p. 1 02; S. Nemeti, în
Napoca 1999, p. 1 94 sq.
1e
Gudea 1989, p. 1 75.
79 E. Nemeth, op. cit„ p. 1 02.
B0 IDR II, 1 89.
B1 Tudor 1968a, p. 510 nr. 21 1 .
82 IDR II, p. 1 06; cf. şi V. Barbu, in SCIV, 24, 2, 1 973, p. 46-47 n. 72, 73.
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atestată epigrafie cu începere clin secolul II83, relativizează mult orice ipoteză de încadrare

cronologică. Martelarea numelui împăraţilor rămâne, în schimb, un argument valabil pentru datarea
propusă de D . Tudor84•

O altă inscripţie, care pomeneşte curial(es) territ(orii) O uci(davensis) 85 , a fost datată de specialişti

începân9- cu prima jumătate a secolului III

decisive pentru o datare sau alta nu există87•
Calitatea de

augustalis coloniarum,

(V.

Pârvan) şi până în secolul IV (D .Tudor)86• Argumente

a lui T. Claudius Anicetus, atestată de o inscripţie de la

Apulum88, ar putea data dintr-o perioadă post 25089• În discuţie sunt implicate şi alte două inscripţii
puse de CI. Anicetus,

augustalis coloniae, la Sarmizegetusa90• S-a afirmat că cele două colonia, pomenite în
inscripţia apulensă, ar fi colonia Aurelia şi colonia nova (Apulum II), cea din urmă ajungând la acest rang
abia sub Decius91 • Pentru că şi la Sarmizegetusa metropolis apare CI. Anicetus92 ca augusta!, s-a presupus,
pe de altă parte, că inscripţia de la Apulum se referă prin coloniarum la colonia Aurelia şi la
Sarmizegetusa, ambele piese fiin d datate începând cu Severus Alexander93• În cele clin urmă, se poate

observa că doar prin asumarea unor ipoteze în cascadă, inscripţiile ar putea fi datate după 250, ori din
perspectivă istoriografică o asemenea abordare duce inevitabil la distorsiuni.
În acelaşi mod, larg ipotetic, mai pot fi invocate aici şi inscripţiile puse în cinstea fostului său
patron, P . Tenacius Vindex,

centurio leg. XXI.I Primigeniae94

şi a soţiei acestuia95, de către P. Tenacius

Gemellinus, libertul lor96, ajuns augusta! la Apulum. I . I . Russu datează prima inscripţie ipotetic

în

vremea lui Filip Arabul când vexillaţii ale legiunii au fost detaşate la Romula97, ocazie cu care

centurionul ar fi făcut o vizită libertului său la Apulum98. R. Ardevan e de părere că libertul ridică

83 Toropu-Tătulea 1987, p. 99-1 05; cf. şi Ardevan 1998, p.95 sq.

84 D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1 974, p. 99 n. 3 1 ; argumentul lui C.C. Petolescu (IDR II, p. 1 06), privind

relaţiile tensionate dintre Gallienus şi senat, care ar putea motiva o martelare, este neconvingător; cf. şi Kienast
1996, p. 218.
HS
IDR II, 1 90: [D] eae Nemesi / pro salute Augg(ustorum) / curial(es) territ(orii) :Euc(idavensis) / [t]emplum a
solo / restituerunt; piesa a fos t descoperită " în ruinele cetăţii romano-bizantine, utilizată ca material de
construcţie" (IDR II, p. 1 06).
86
IDR II, p. 106-107 (cu bibliografia aferentă); Toropu-Tătulea 1987, p. 1 54, datează inscripţia prin 248-249;
Ardevan 1998, p. 96 şi R 1 datează piesa "240 - 270 (?)" referindu-se în discuţie doar la temton'um; oricum,
curiales temtorii nu apar în alte inscripţii din provincia Dacia.
87 E. Popescu 1976, nr. 277; vezi şi Cizek 1998a, p. 265.
88 CIL III, 1069 = Ardevan 1 998, R 281: I.O.M / et Iunoni / Reginae / T. Cl(audius) Anice / tus aug(ustalis)
/ coloniar(um) / templum / vetustate / conlapsum / a solo / restituit.
89 V. Moga, în Apulum, 1 4, 1 976, p. 125.
9 ° CIL III, 1 440 = IDR III/2, 330 = Ardevan 1998, R 150: Quadrib(is) / CI. Anic[eJ / tus aug(ustalis)
c(oloniae) Sarmiz(egetusae) Metrop(olis) ex voto; H. Daicoviciu, I. Pisa, în Acta MN, 1 3, 1 976, p. 89-90 =
IDR IIl/2, 330 = Ardevan 1998, R 1 85: Deo numini Libero Pa[tri ex] / vota Cl(audius) Anicetus aug(ustalis)
[col(oniae)].
91 V. Moga, în Apulum, 14, 1 976, p. 1 25; Tudor 1968 b, p. 1 52 - prin coloniarum trebuie înţelese cele două
apulense, cu precizarea că municipium Septimium a fost ridicat mai devreme la rang de colonia, înainte de 250.
92 Tudor 1968 b, p. 1 52 crede că T. CI. Anicetus nu este identic cu CI. Anicetus.
93 H. Daicoviciu, I. Piso, op. cit., p. 89-90 cu bibliografia problemei; Ardevan 1998, p. 257 n. 1 27.
94 CIL III, 1 481 = I.I.Russu, în Acta MN, 3, 1 966, p. 456-458 = IDR III/2, 1 20 (inclusă greşit la
Sarmizegetusa) = Ardevan 1998, R 294: [P(ublio)] Tenac(io) P(ubli) f(ilio) / Pap(iria tribu) Vindici /
(centurioni) leg(ionis) XXII Pri / mig(eniae) buleutae / civitatis Ni / copolitanor(um) / P(ublius) Tenac(ius)
Gemei / linus aug(ustalis) col(oniae) / Apul(ensis) libertus / t(itulum) p(onendum) c(uravit) l(ocus) d(atus)
d(ecurionum) d(ecreto); la Ardevan 1998, R 294 se citeşte t(estamento) în ultimul rând.
95 CIL III , 7804 = Ardevan 1998, R 302: Cocceiae / Valeriae / P(ublius) Tenacius / Gemellinus / aug(ustalis)
col(oniae) Apul(ensis) / ex teştamen / to P(ublii) Tenaci(i) / Vindicis (centurioni) / leg(ionis) [XXII]
P[rimi]g(eniae) / l.d.d.d.
96 CIL III, p. 1 01 6.
97 Tudor 1968 a, p. 195, SE - p. 495 sq - nr. 83-84; C.C. Petolescu, în SCIVA, 3 1 , 1 , 1 980, p. 1 1 3; Tătulea 1994,
p. 76.
9K 1.1.Russu, op. cit„ p. 458.
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ambele monumente, în virtutea obligaţiilo r testamentare faţă de defuncţii săi patroni. Aceasta s-ar fi
pu tut petrece doar după Philippus şi ca atare am putea avea aici cea mai târzie atestare a unui augustal
în Dacia. În cele din urmă însă, R. Ardevan se distanţează de criteriul de datare oferit ipotetic de
I.I.Russu, plasând inscripţia în prima jumătate a secolului III, fără un argument explicit99• Precum
remarca 1.1.Russu, prezenţa centurionului de la Mogontiacum la Dunărea de Jos, unde ajunge buleut
la Nicopolis, "poate fi pusă în legătură cu vreo expediţie orientală la care a participat unitatea sa"1m.
Nu există o datare certă a acesteia în vremea lui Filip Arabul precum se pare că a înţeles R.
Ardevan 1 01 • Astfel, ambele monumente nu pot fi încadrate cu certitudine. Eleganţa lor le plasează însă
în prima treime a secolului III.
Şi mai nebuloasă rămâne datarea posibil târzie a altarelor votive ridicate în cinstea Lunei
Lucifera şi a lui Apollo Salutaris de către C. Iulius Varianus, magister la Apulum102• R. Ardevan nu
datează inscripţi.ile1 03• Editorii celei de-a doua epigrafe sunt de părere că apariţia frecventă a lui Apollo
Salutaris pe monedele lui Trebonianus Gallus şi Volusian ar permite datarea monumentului "în prima
jumătate a secolului III, poate chiar în anii zbuciumatei domnii" a acestora104. Pe baza celei din urmă
datări, conchid că inscripţia "constituie o dovadă elocventă a atmosferei de îngrijorare şi refugiu sub
egida zeităţilor romane, acum cu multiple atribute sub influenţa cultelor orientale, cât şi eroica
încercare a împăraţilor Traianus Decius, Trebonianus Gallus şi Volusianus de a acorda întreaga
atenţie provinciei carpatice, în interesul suprem al salvării Imperiului"105. Luna Lucifera apare şi pe
manetele celor două Faustine, ale Iuliei Damna şi pe un medalion al lui Severus Alexander, în timp
ce Apollo Salutaris se regăseşte şi pe denarii lui Caracalla, constatări făcute şi de editorii inscripţiei
discutate106. Astfel, piesele pot fi datate oricând în prima jumătate a secolului III. Pe de altă parte, ele
nu ne vorbesc deloc despre îngrijorarea dedicantului asupra soartei provinciei şi imperiului, ci doar
despre grija firească pentru sănătatea a lor săi, mai ales că altarul dedicat lui Apollo Salutaris provine
probabil din Asklepeionul de la Apulum107. Acest exemplu de interpretare forţată a unor izvoare
antice este semnificativ: ceea ce e ipotetic în primul aliniat devine certitudine pentru concluziile
istorice din următorul. Un astfel de demers este păgubos.
Din mediul datărilor relative, mai trebuie amintite cele bazate pe frecvenţa unor cognomina
într-o anume perioadă de timp. Astfel, I. Pisa datează epitaful ridicat de Iulia Ursula108 în secolul III,
bazându-se pe răspândirea cognomenului în această perioadă109. R. Ardevan şi I. Hica-Câmpeanu
datează epitaful Flaviei Ursula (a trăit 83 de ani !11� după jumătatea secolului III, aducând drept
argumente caracterul puţin îngrijit al "punerii în pagină" şi frecvenţa cognomenului în sec. IIl 1 1 1 •

99 Ardevan 1998, p. 260.

1.1.Russu, op. iii„ p. 45 7 .
1 111 A rdevan 1998, p. 25 9 .
wz
CIL III, 1 097 = Ardevan 1 998, R 330(Apulum): Lunae Luciferae / C. Iul(ius) Varianus / mag(ister) d.d.;

rno

l.Berciu, C. Băluţă, în Apulum, 1 0, 1 972, p. 1 66 (Apulum): Apollini / Salutari / pro salute / filiorun1 / sua(e)
coniugis I suorumq(ue) / C(aius) Iul(ius) Varianus.
tm Ardevan 1998, p. 598, tab. IX, nr. 6 (C. Iul. Varianus "?", la rubrica Data; nu este amintită decât inscripţia
CIL III, 1097).
1 04 l .Berciu, C. Băluţă, op. iit„ p. 1 70 .
1 os Ibidem, p. 1 7 1 .
1 1 16 Ibidem, p . 169.
w7 l.H.Crişan, în Apulum, 9, 1971, p. 341-346; C.Bart, în Apulum, 10, 1 972, p. 721 -726; I.Pisa, în Acta MN, 1 8,
1981, p. 445 446
l uH
I.Pisa, în Atta M\J, 1 8, 1 981 , p.443 (Apulum): [D(is)] M(anibus) / Ulp(iae) Victorinae omni / obsequ(io)
mar[it]ali / C(aius) lul(ius) Iul(ianus) [a] m@it(iis) / maritus [et iulia] Ursula / fil[ia].
1 09 Ibidem.
1 1 ° Cel mai longeviv locuitor al provinciei, atestat epigrafie, este Suadullus Titurs, care a trăit 91 de ani (cf. IDR
III/ 4, nr. 98 Dârlos /SB/), iar din rândul sexului frumos Candia Maxima (cf. IDR III/ 4, nr. 1 96 - Sighişoara)
şi Aelia Nice (Gudea 1989, p. 769, nr. 39 - Porolissum), ambele ajungând la vârsta de 90 de ani.
1 1 1 R.Ardevan, I. Hica-Câmpeanu, în Acta MN, 22-23, 1 985-1 986, p. 542, nr.1 (Napoca): D(is) M(anibus) /
Fl(aviae) Ursulae / vfixi] t ann[is] / LXXXI I[!] Fl(avia) Cae / mina lib(erta) pro / pietate patr / on(ae) suae pa
/ suit bene me / renti.
-

.

-
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Piatra de mormânt a fost descoperită în necropola situată la sud-est de Napoca112•
Puţin probabilă ni se pare datarea în a doua jumătate a secolului III, propusă de V. Moga
pentru un altar votiv de la Apulum113. Piesa a fost descoperită accidental în timpul excavării
fundaţiilor pentru Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, situată în colţul nord-vestic al cetăţii.
Alături de altar au mai apărut şi alte piese: un catil/us, un capac de sarcofag, fragmente ceramice şi şase
monete de bronz de la Gordianus III, Philippus I, Otacillia Severa şi Valerianus I1 14• Invocând
monedele, care se încadrează cronologic între 243 şi 256/7, V. Moga datează inscripţia după mijlocul
secolului III1 15• Piesa se afla, în mod evident, în poziţie secundară (alăturarea capacului de sarcofag
este semnificativă în acest sens) şi ca atare nu pot fi folosite monedele pentru datarea ei.
Este probabil ca un număr de inscripţii datate general (sec. II - III sau III, respectiv după 200,
222, 235 etc.11r) să fi fost puse în perioada 249 - 260. Datări mai târzii sunt improbabile. Câte anume
vor fi fost, nu putem şti, oricum nu prea multe.
Analiza statistică a repartizării cronologice a inscripţiilor latine (datate precis) din vremea
Principatului, în provinciile apusene, a demonstrat, că cel mai mare număr de piese/ an revin domniei
lui Septimius Severus, după care se înregistrează o scădere abruptă1 17•
20
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Inscripţii/ an în vremea Principatului, .\n provinciile vestice ale Imperiului şi în Dacia.
(Situaţia din provinciile apusene, după S. Mro2ek, în Epigraphica, 35, 1 9 73, p. 1 1 4; datele pentru Dacia
din CIL III, IDR II, IDR III/ 1 , III/2, III,3, III/4, Ardevan 1 998 şi alte publicaţii)
Pentru Dacia, valorile absolute din perioada ante Decius sunt orientative, documentarea
noastră nefiind exhaustivă. Evoluţia curbei statistice indică însă vârfuri la Caracalla şi Philippus.
Acestea, credem, sunt corect plasate. După Philippus se înregistrează o uşoară scădere. Dă de gândit
numărul mare de inscripţii/ an pentru Decius şi Gallus/Volusianus. În primul caz putem vorbi cu
certitudine de un "orizont epigrafie" bine delimitat, este de presupus un altul în perioada 25 1 - 253.
Analiza comparativă a celor două curbe statistice pune în evidenţă o desincronizare a Daciei
faţă de provinciile occidentale. Aceasta se manifestă începând cu primul vârf statistic, retardat faţă de
media apuseană, şi continuă printr-un nou ciclu ascendent de la Severus Alexander la Philippus, în
timp ce curba provinciile apusene se află pe o pantă descendentă. Această "deviere pozitivă" a Daciei
11 2 Ibidem, p. 540-552.
1 13 V. Moga, în Apulum, 1 4, 1 976, p. 1 20 (Apulum): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / I (ulius) et Tib(erius) / Atius /
Ati[lian]us / p(osuerunt); întregiri propuse Ati[an]us, Ati[ni]us, Ati[li] us.
1 14 Ibidem, p. 1 1 9; pentru monete vezi V. Pavel-Popa, în Apulum, 1 9, 1981, p. 1 39.
1 1 s V. Moga, op. dt„ p. 1 20.
1 1 6 De exemplu la Ardevan 1998 peste 70 % din piese sunt datate general.
1 1 1 S.Mrozek, în Epigraphica, 35, 1973, p. 1 10-1 1 4.
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se accentuează categoric sub Decius şi Gallus, când numărul de inscripţii din Dacia egalează suma
celor din provinciile apusene pentru Decius şi o depăşeşte pentru Gallus118• În intervalul următor, 253
- 268, Dacia devine un "deviant negativ": în timp ce numărul de inscripţii/ an creşte în occident, în
Dacia scade la zero. Tratarea globală a perioadei 253 - 268 reprezintă o eroare, de altfel foarte
frecventă în interpretarea factual-istorică (vezi chiar datele sintetizate de S. Mrozek). Pentru Dacia,
orizontul epigrafie sf 257 /înc.258 este diluat într-un interval de 1 5 ani. Ori, la data menţionată Dacia
"pulsa epigrafie" la unison cu restul provinciilor dunărene, ba chiar mai puternic decât Moesiile,
Pannonia Inferior şi Noricum. După 260, provincia devine mută din punct de vedere epigrafie. Dacă
luăm Lydia drept element de comparaţie119, constatăm aceeaşi "deviere pozitivă" a Daciei pentru
intervalul Philippus - Gallus, dar la o amplitudine mult mai redusă, pentru ca mai apoi, în perioada
260 270, în ambele cazuri numărul de inscripţii/ an să fie zero.
Fluctuaţiile generale par să fie determinate de disponibilităţile materiale şi spirituale ale
dedicanţilor. În cazul determinărilor materiale, "barometrul" aşezării de inscripţii poate fi comparat
cu indexurile circulaţiei monetare. La nivelul Imperiului curba devalorizării antoninianului şi cea a
inscripţiilor/ an cunosc evoluţii similare, în ambele cazuri ea se află pe o pantă descendentă. În Dacia,
evoluţia indexurilor circulaţiei monetare din mediul militar descrie o curbă identică cu cea a
inscripţiilor/ an (vezi cap. II.4 Izvoare numismatice)
În ce priveşte determinările spirituale, putem doar presupune resorturile intime, care se
situează în sfera largă a modei (de la culte la politică) . Surprinde faptul, că în Dacia nu cunoaştem nici
o inscripţie dedicată lui Mith.ras după mijlocul secolului III, în timp ce la Poetovio, ofiţeri din statul
major al celor două legiuni din provincie "mobilează" un mithraeum cu inscripţii votive. Evenimentele
politico-militare, cum au fost vizita lui Caracalla120 sau războiul lui Philippus cu carpii121 , au
determinat reacţii epigrafice notabile.
Stampilele tegulare, fie militare, fie civile, nu pot fi suficient de exact datate, pentru a putea
atribui anumite tipuri sau piese ultimelor două decade ale provinciei. Totuşi, în contextul demersului
nostru, amintim pe cele ale legiunii a XIII-a Gemina, descoperite la Mehadia122 şi Dierna123• Dintre
acestea, tipul LEG XIII G se deosebeşte de cele cunoscute la Apulum. El a fost datat în a doua
jumătate a secolului III124• În aceeaşi epocă este încadrată şi ştampila comună a legiunilor XIII
Gemina şi V Macedonica, descoperită în castrul de la Mehadia125•
-

a
b
Stampile de pe cărămizi descoperite la Mehadia
a. LEG(io) XIII G(emina) b. LEG(iones) V M(acedonica) ET XIII G(emina) X(?)126

1 18 Inexactitate la S.Mrozek pentru perioada
1 1 9 R. MacMullen,

Gallus /Volusianus; cf Ivenast

1996,

p.

209

sq.

în ZPE, 65, 1 986, p. 237, fig. 1. Am invocat tocmai Lydia datorită unui fericit "accident

bibliografic", pentru care suntem îndatoraţi colegului E. N emeth.

1 20 A . Bodor, în MemCD, p. 39-50
1 21 I . Pisa, în MemCD, p . 301-3 1 1 .
1 22

IDR III / 1 , p . 1 09-1 10, nr. 1 0 1 şi p . 98; Macrea-Gudea-Moţu 1993, p . 94, nr. 1-1 0.
D. Benea, în Acta MN, 13, 1 976, p. 206
1 24 N . Gudea, în Tibiscus, 4, 1 975, p. 1 22-1 23; D. Benea, în Aaa MN, 1 3, 1 976, p . 206; Moga 1985, p. 1 73, nr. l ;
Macrea-Gudea-Moţu 1993, p . 52.
1 2s !
DR III / 1 , p. 120, nr. 1 02.
1 26 Ultimul semn din registrul secund al stampilei b. a fost interpretat drept "M" (IDR I I I / 1 , p . 1 20, nr. 102 G(e)m(ina), În completarea lui I.I. Russu) . Mai de grabă pare a fi partea inferioară a unui ''X".
1 23
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Ea fost explicată prin prezenţa aici a unor detaşamente din ambele legiuni, în deceniul şapte al
secolului III127 sau a fost pusă în legătură cu refacerile târzii (sfârşitul secolului III - secolul IV) ale
1 28
•

castrului

Ştampile ale legiunii a V-a Macedonica (tipul

L V M)

au fost descoperite pe malul stâng al

Dunării, în sectorul Diema - Sucidava, la Drobeta numărul lor fiind deosebit de mare129• D. Benea le
pune în legătură cu activitatea de construcţie desfăşurată în zonă de detaşamente ale legiunii, în
intervalul cronologic Gallienus - Diocletian130•
Datarea pieselor menţionate în secolul IV ni se pare exclusă. Atunci cele două legiuni
foloseau alte tipuri de ştampile131 • Trebuie avută în vedere încadrarea în a doua jumătate a secolului
III.

O

datare mai exactă, în perioada provinciei sau după, nu este posibilă pe baza criteriului tipologic,

pentru care momentul retragerii din Dacia nu reprezintă un reper. Noi tipuri de ştampile vor fi apărut
abea după reforma lui Diocletian132.
Frecvenţa cărămizilor aparţinând celor două legiuni, în sectorul menţionat şi mai ales

în zona

Drobetei, conturează o semnificativă simetric: în contextul cuceririi D aciei, legiunile au pregătit
infrastructura înaintării peste D unăre, iar în preajma abandonării, pe cea a retragerii la sud de fluviu.
* * *

Problema definirii şi a cronologiei obiectelor paleocreştine din vremea provinciei rămâne o
chestiune controversată133• În ce priveşte răspândirea creştinismului în Dacia, începând de la limita
secolelor II-III, există o oarecare univocitate. Când e vorba să fie stabilită amploarea fenomenului,
atunci părerile încep să difere. Cât priveşte materialele arheologice, care ar putea atesta aceasta,
interpretările diferă chiar foarte mult. M. Bărbulescu, descriind peisajul spiritual al Potaissei de la

mijlocul secolului III134, remarcă absenţa unor dovezi arheologice peremptorii, respectiv obiecte
creştine databile în secolele II-III. Aceasta se explică prin numărul redus al creştinilor, prin precauţia
cu care aceştia s-au manifestat. Prigoana anticreştină a lui D ecius

258) îi

(250)

şi edictele lui Valerian

(25 7-

vor fi îndemnat la o deosebită discreţie şi pe creştinii din provincie, atât cei umili, vizaţi de

Decius, cât şi cei de condiţie superioară, vizaţi de Valerian. Atmosfera epocii este caracterizată de
suspiciuni, legate de coexistenţa credinţelor păgâne, susţinute de autorităţi, şi a creştinismului, care se
află în proces de ascensiune. N. Gudea şi I. Ghiurco socotesc că în secolul III creştinismul este bine
definit în Dacia, deşi numărul adepţilor săi încă nu-l depăşeşte pe cel al păgânilor1 35• Autorii sunt de
părere, că pot fi definite obiecte din inventarul creştin, care se plasează cronologic în secolele II-III.

I)

1 4 pietre de inel abraxas, 1 3 gnostice, 6
2 cărămizi cu cruci. La acestea se adaugă: 1 3 vase
şi obiecte creştinate, 2 vase cu peşti incizaţi, 1 5 capace cu cruce, 3 vase cu peşti imprimaţi, 2 vase cu
cruci imprimate şi un monument de piatră. În total, nu mai puţin de 88 de piese. Comparativ, pentru
faza a III-a (sfârşitul secolului III-începutul secolului IV) sunt amintite abia jumătate (44), iar pentru
secolele V-VI, 37 de piese136• Această repartiţie ar trebui să dea de gândit asupra semnificaţiei creştine
În epoca provinciei, secolele II-III (faza

creştine,

5

inele de metal,

2

sunt datate

piese funerare gnostice,

127

Moga 1985, p. 52 - ştampila ar putea atesta participarea trupelor la respingerea unui atac inamic în zona
Dunării în vremea lui Gallienus; Bărbulescu 1987, p. 32 e probabil ca ştampila "să dateze din epoca imediat
anterioară retragerii aureliene".
1 2A Macrea-Gudea-Moţu 1993, p. 29.
129 D. Benea, în Acta MN, 1 5, 1 978, p. 235-244 - două treimi din cărămizile ştampilate, aflate în colecţia
muzeului din Drobeta Turnu Severin aparţin legiunii V Macedonica (p. 241).
1 30
Ibidem, p. 241-242. Aceeaşi părere şi la Toropu-Tătulea 1987, 1 02-1 03.
1 3 1 V. Wollmann, în Acta MN, 8, 1 97 1 , p. 547; V. Moga, în Apulum, 1 0, 1 972, p. 1 62; D.Benea, în Acta MN, 1 3,
1976, p. 205-214; idem, în Apulum, 1 6, 1978, p. 1 99-209; idem, în Acta MN, 1 5, 1 978, p. 235-244; D. Benea,
C.M. Tătulea, în Apulum, 1 3, 1 975, p. 667-675; Moga 1985, p. 1 73.
32
1 D. Benea, în Acta MN, 1 5, 1 978, p. 240.
m Vezi istoricul problemei la Gudea-Ghiurco 1988, p. 20 sqq.
rn Bărbulescu 1994, p. 1 70-1 72.
m Gudea -Ghiurco 1988, p. 1 1 0.
1 36 Ibidem, p. 36.
-
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a unor piese. Repartiţia pe locuri de descoperire indică o răspândire în toate mediile: urban, rural şi
chiar în castre 1 37• Din păcate, la covârşitoarea majoritate, locul exact de descoperire nu poate fi
precizat1 38• Astfel, datarea se face exclusiv pe criterii tipologice. Singura piesă din faza I, databilă în a
doua jumătate a secolului III, este inelul de argint de la Bologa cu inscripţia VT(ere)F(elix)1 39.
Caracterul creştin al piesei este însă pus sub semnul întrebării atât către K. Horedt 1 40 cât şi de I.

Barnea. 1 4 1

Într-un studiu mai nou, regretatul

M.

Rusu 142 a lărgit aria obiectelor cu caracter creştin, în

care a inclus vase cu decor ştampilat şi diverse tipuri de aplici, ale căror motive decorative cruciforme
sunt interpretate drept semne creştine.
Despre semnele în formă de cruce o anchetă amplă realizează N. Gudea143. Semnificaţia lor
contextuală este încă incertă. În atare condiţii, preferăm să ne rezumăm la menţionarea acestui tip de
piese (creştine), care, într-o măsură mai mare sau mai mică, ar trebui să-şi găsească locul într-un
repertoriu al descoperirilor databile în ultimele decenii ale provinciei. Includerea unor anume piese în
discuţia de faţă ni se pare o opţiune aleatorie, în condiţiile în care argumentele decisive pentru
încadrarea cronologică sau stabilirea semnificaţiei creştine lipsesc.
* * *

un capitol aparte îl constituie, precum anticipam, inscripţiile reciclate. Se pot distinge două

direcţii importante în care au fost reutilizate epigrafele: tot ca inscripţii, prin rescriere, sau ca simplu
material de construcţie (în sens larg).

O

descoperire spectaculoasă de la Apulum ne oferă date importante privind practica rescrierii

inscripţiilor144• Un lot de monumente funerare, unele rescrise, altele martelate în vederea rescrierii şi
iarăşi altele noi, au permis definirea unui atelier specializat în confecţionarea de pietre de mormânt. Se
presupune că acesta a funcţionat de la sfârşitul secolului II şi pe parcursul celui următor. Probabil
piesele

din cimitirul alăturat,

rămase fără stăpân, au fost refolosite145•

Pe de altă parte, se poate observa, că tipul inscripţiei se menţine şi după rescriere, cele

funerare rămân tot funerare iar altarul de la Drobeta rămâne tot unul votiv şi după rescrierea sa din
îndemnul tribunului Lupus 1 46• Această situaţie nu este rezultatul unei simple coincidenţe, ci expresia
unui accentuat pragmatism. "Redirecţionarea" mesajului monumentului se realizează prin păstrarea
formei sale exterioare, ceea ce reduce voh.unul de muncă.
Refolosirea unor inscripţii mai vechi, prin rescriere, a devenit un obicei curent în secolul III la
nivelul întregului imperiu147, Dacia neconstituind o excepţie în acest sens.
Degradarea unor inscripţii la rang de simplu material de construcţie poate fi privită

din

mai

multe perspective.
Sub raport statistic148 situaţia se prezintă astfel: cca. 300 de inscripţii edite, majoritatea
fragmentare, au fost descoperite în condiţii, care ar permite includerea lor în discuţia de faţă. Cifra în
sine are valoarea unui eşantion plafonat de stadiul actual al cercetării de teren şi al publicării
1 3;

Ibidem, p. 72-74.
Ibidem, p. 1 35-202 (Repertoriu).
rn Ibidem, p. 1 73, nr. 1 .
1 4 o Horedt 1982, p . 219.
1 41 I . Barnea, î n Sargetia, 1 6- 1 7, 1 984, p. 264 caracterul creştin al formulei Uterefelix ("foloseşte-l fericit") nu
este clar demonstrabil; cf. şi H. Daicoviciu, în ActaMN, 1 5, 1 977, p. 201 -204, în legătură cu fragmentul ceramic
de la Porolissum cu inscripţia Uterefe(lix) sixfelix u(tere felix?) = Gudea -Ghiurco 1988, 1 87, nr. 1 .
42
1 M . Rusu, în EphemNap, 1 , 1991, p . 81-1 1 2.
1 43 N. Gudea, în ActaMP, 1 8, 1 994, p. 95-1 1 0.
1 44 1. Piso, M . Blăjan, în Apulum, 27-30, 1 990-1 993, p. 227-239.
1 4s Ibidem, p. 236.
1 46 IDR II, 21 a, b.
147 S. Mrozek, în Epigraphica, 35, 1 973, p. 1 1 0; R. MacMullen, În ZPE, 65, 1 986, p. 235 sqq.
1 38

-

1 48 Sugestia, de a întocmi "un inventar al inscripţiilor refolosite ca material de construcţie", o datorez colegului

dr. Alexandru Diaconescu, căruia şi pe această cale ii mulţumesc.
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materialului. Astfel, datele statistice au relevanţă doar în cazul unor diferenţe procentuale mari între
itemurile comparate. Semnificativ ni se pare, că două din trei inscripţii presupus refolosite sunt
funerare (cca. 80%) restul fiind , în proporţii aproximativ egale, inscripţii votive (1 1 %) sau onorare
(9%) . Din totalul pieselor, abia o cincime sunt datate, iar dintre acestea peste 50% sunt încadrate
general "sec. II"1 49 . Piesele datate mai precis provin în egală măsură din secolul II şi din prima
jumătate a celui următor. Cea mai timpurie a fost închinată lui Hadrian la Inlăceni150, iar cea mai târzie
Philippus iun. la Porolissum151• Piesa de la Inlăceni se afla la baza colţului exterior al bastionului estic
al porţii principalis sinistra1 52, iar cea de la Porolissum-Pomet fusese zidită în blocajul culoarului sud
vestic al porţii principa/is sinistra1 53 •
Inscripţiile datate Philippus sau chiar Decius şi invocate îndeobşte pentru a ilustra refolosirea
unor monumente epigrafice ca materiale de construcţie la o dată târzie, cândva după mijlocul
secolului III, ridică unele probleme.
Un altar onorific folosit ca prag la porta praetoria a castrului de la Inlăceni154 a fost datat de N.
Gudea "epoca Severilor, dar poate fi tot atât de bine şi din perioada lui Maximinus Thrax sau
Philippus Arabs"155, în timp ce I. I. Russu opta pur şi simplu pentru Philippus156 . Alături de piesa în
discuţie, făcând parte tot din pragul porţii, se mai afla şi una închinată lui Caracalla157•
La Porolissum, în afara castrului, în apropierea porţii decumana au fost descoperite patru
inscripţii onorare (baze de statui): trei sunt dedicate de municipalitate lui Philippus şi familiei sale158,
iar una este închinată Herenniei Etruscilla de către numerus Pa/myrrmorum Poro/issensium sag. c.R.
Decianus1 59• În deschiderea acestei porţi n-au fost descoperite urmele unui blocaj160• Inscripţiile nu
prezintă urme de mortar şi este improbabil ca ele să fi căzut dintr-unul din bastioanele porţii unde să
fi fos t refolosite ca material de construcţie161 • C. Daicoviciu a crezut că aceste piese au fi fost folosite
pentru zidirea deschiderii porţii decumana1 62. Această ipoteză, prezentată sub formă de concluzie certă,
a fost ulterior preluată şi de alţi autori163 • E. T6th este de părere, că inscripţiile au fost aduse din oraş,
cu intenţia de a fi folosite la lucrări de construcţie în castru, însă, din motive necunoscute, n-a mai
fost nevoie de ele164•
Deocamdată, trebuie să recunoaştem, că data şi scopul în care piesele au fost aduse în poziţia
în care au fost descoperite nu pot fi determinate cu certitudine.
Cele mai multe inscripţii refolosite, dintre cele databile precis, fuseseră închinate lui Caracalla (!).
Geografic, pe situri, refolosirile se repartizează inegal: în Dacia Superior 1 1 situri (52%)165, în
Dacia Inferior1 66 şi Porolissensis167 câte 5 (câte 24%).

1 49 Trebuie observat cu această ocazie, că abia 30% din inscripţiil e edite din Dacia sunt datate, toate onorare
sau votive, cu caracter oficial sau implicând cel puţin un personaj oficial.
1 5o IDR III/ 4, 263.
1 5 1 Toth 1978, p.27-27, nr. 1 3; Gudea 1989, p. 763, nr. 1 4.
1 52 N. Gudea, în Acta MP, 3, 1 979, p. 1 65.
m Toth 1978, p. 26, nr. 1 3.
154 IDR III/4, 269.
l55 N. Gudea, în Acta MP, 3, 1 979, p. 201 , nr. 6.
1 6 IDR III/4, 269.
5
1 57 IDR III/4, 265; N. Gudea, în Acta MP, 3, 1 979, p. 201 , nr. 5.
158 C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8, 1 937-1 940, p. 328-329, nr. 7 b, c, d; Toth 1978, p. 39, nr. 53-55.
1 59 C. Daicoviciu, op. cit„ p. 328-329, nr. 7 f; Toth 1978, p. 38, nr. 50; Gudea 1 989, p. 765, nr. 20.
1 60 Toth 1978, p. 9.
1 Cf Toth 1978, p. 1 0.
61
1 62 C. Daicoviciu 1965, p. 244.
163 Cel mai recent vezi la Opream1 1998, p. 92.
1 64
Toth 1978, p. 10; ipoteza, că ele n-au mai fost utilizate, pentru că între timp se ordonase retragerea din
provincie, este teoretic posibilă, dar pare oarecum romantică.
165 Pojejena, Mehadia, Tibiscum, Micia, Orăştioara de Sus, Feldioara, Cincşor, Călugăreni, Râşnov, Boroşneu
Mare, Inlăceni - pentru toate vezi bibliografia în Anexa II.
1 66 Drobeta, Răcari, Romula, Sucidava - pentru toate vezi bibliografia î n Anexa II.
167 Brâncoveneşti, Gilău, Ilişua, Potaissa, Romita, Porolissum - pentru toate vezi bibliografia în Anexa II.
„.
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Trebuie observat, că peste 80 % din siturile în discuţie se află în interiorul arcului carpatic,
fiin d legate exclusiv de mediul militar.
o
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Repartizarea geografică a inscripţiilor refolosite ca material de construcţie
•piese s.igur refolosite
o piese posibil refolosite
(Cifrele reprezintă numărul sitului din Anexa II)
Repartizarea geografică a pieselor ilustrează în bună măsură şi amploarea cercetărilor de teren,
precum şi orientarea e� pentru o lungă perioadă, de timp asupra castrelor.
Se pot discerne unele criterii de selecţie a pieselor refolosite. În cazul celor onorifice,
conţinutul inscripţiei trebuia să nu mai fie actual (damnatio memoriae, căderea în desuetudine). Se poate
afirma că este vorba de monumente ieşite din uz, care au fost "reciclate". Din acest punct de vedere,
inscripţiile onorifice "se uzează moral" mai repede în secolul III, mai ales după Severus Alexander,
decât în secolul precedent. Cele funerare, dacă într-adevăr au fost luate din cimitire în vremea
provinciei, trebuie să fi aparţinut unor morminte de mult lăsate în paragină.
În unele cazuri monumentele menite a fi "reciclate" au fost luate din castre (Pojejena,
Tibiscum168, Râşnov, Boroşneu Mare, Inlăce� Gilău, Romita, Porolissum). Probabil că această
situaţie indică o renovare mai amplă.
Altarele votive aduse din 11111nicipi11111 Septimi11111 Porolissensi11111169 pentru a fi încastrate în zidul de
incintă al fortificaţiei de pe Pomet pot indica derularea unei acţiuni de curăţire, efectuate în oraş, a
170
man11 mi/itari

•

Mai greu de explicat, este utilizarea unor monumente funerare pentru necesităţi de
construcţie. În primul rând, trebuie precizat, că în doar două cazuri - Tibiscum şi Brâncoveneşti contexul arheologic permite, eventual, concluzia că monumentele au fost utilizate în zidăria romană.
În rest, descoperirea monumentelor funerare în arealul castrelor a atras după sine presupunerea
(s.n.) că acestea ar fi fost refolosite ca material de construcţie. Nici la Tibiscum şi nici la

1 68 Este vorba de inscripţia onorifică (databilă 198-211) zidită în peretele unui canal de hipocaust din principia,
vezi S. Petrescu, P. Rogozea, în Banatica, 10, 1991, p. 1 22-125; D. Benea-Bona 1994, p. 46.
169 N . Gudea, în Acta MP, 4, 1980, p. 89 nr. 2-3; Ardevan 1998, p. 439 sq (R - 488 - 489).
110 N . Gudea, în Acta MP, 4, 1 980, p. 127.
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Brâncoveneşti nu au fost găsite efectiv prinse
mortar171•

zidărie. Cele de la Brâncoveneşti aveau urme de

în

Abia zece piese epigrafice au fost descoperite efectiv în zidărie sau folosind ca praguri172, ceea

ce înseamnă abia 3% din totatul inscripţiilor "suspectate". Între acestea se află doar una funerară - la
1 73
. datata mat. degrab aw tn secolul IV174.
Suc1'd ava
r 1ostre treb we
- a caret rero
w

.

A

w

.

S-a presupus, că fie o situaţie excepţională175, fie o psihoză generală176 a putut determina

recurgerea la o soluţie, care implica profanarea unor morminte, fie ele şi neîngrijite.

Unde şi cum au fost refolosite inscripţiile ? Cele zece piese sigure, invocate mai sus, au fost

reutilizate în castre

(8)

sau în aşezări civile (fibiscum şi Sucidava). Cele din mediul civil ridică serioase

semne de întrebare, atât în privinţa contextului descoperirii, cît şi al datării refolosirii. În ambele situri

există urme certe de continuitate a locuirii romane şi după retragerea aureliană1 77, ceea ce ne

determină să datăm refolosirile în epoca post provincie. Piesele din castre au fost fie prinse cu mortar
în zidărie de bună calitate, fie utilizate ca prag. In raport cu necesităţile de construcţie ale zidărie i,

în

care au fost încastrate, ele reprezintă o parte infimă178. Acest fapt demonstrează, că s-a găsit un rost

pentru monumente ieşite din uz, în condiţiile în care exista şi suficientă piatră de construcţie uzuală.

La Tibiscum şi Gilău inscripţiile au fost zidite în pereţii unor canale de hipocaust, ascunse vederii,
devenind astfel parte a unor elemente de confort

în principia.

Tot în zidăria unei clădiri din interiorul

castrului, şi-a găsit un nou rost şi altarul onorar de la Râşnov179• Celelalte piese au fost folosite pentru
repararea elementelor de fortificaţie: zid de incintă (Porolissum180, Boroşneu Mare1 8 1), turn de poartă
(Inlăceni182), prag de poartă (Inlăceni18� respectiv blocarea culoarului de vest al porţii principalis sinistra
la Moigrad-Pomet1 84.
Restul pieselor au fost descoperite

în preajma

zidurilor de incintă ale castrelor (pe hermă sau

în primul şanţ) şi în zona porţilor. În interiorul castrelor au fost găsite abia
"suspecte".

5 %

din piesele

Data reutilizării epigrafelor ca piatră de construcţie nu poate fi stabilită cu suficientă precizie.

Terminipost quem oferiţi de inscripţiile datate se situează către s fârşitul secolului II şi în secolul III.

Pentru piesele descoperite efectiv în zidărie s-au propus datări ale refolosirii situate între a

185)

doua jumătate a secolului II (Inlăceni, porta praetoria

şi a doua jumătate a secolului III, în vremea lui

Informaţie amabilă prof. dr. D. Protase, pentru care îi mulţumim.
1 2 Î n zidărie: Sucidava, Tibiscum, Râşnov, Inlăceni, Boroşneu Mare
7
1 71

(?), Gilău, Porolissum (atât în zidul de
incintă cât şi în blocajul pps); prag: Inlăceni (pp).
m IDR II, 205.
1 14 Toropu- Tătu/ea 1 987, p. 100.
1 75 D. Protase, A. Zrinyi, în Marisia, 5, 1 97 5, p. 57 sqq; K. Horedt, în Apulum, 1 6, 1978, p. 212; Horedt 1982, p.
28; Protase 1980, p. 258; D. Frotase, A. Zrinyi, în EphemNap, 2, 1 992, p. 96. Î n toate cazurile se subliniază, că
momentul refolosirii nu poate fi determinat exact, dar se presupune că ar fi vorba de ultimele două decenii ale
provinciei. M. Macrea (IstRom I, p. 382, 458, 463 sq şi Macrea 1969, p. 234, 443) invocă stricăciunile provocate
de atacurile barbare de după mijlocul sec. III, însă pomeneşte doar inscripţiile "ridicate cu puţin înainte pentru
cinstirea împăraţilor" ca fiind folosite pentru reparaţii. Monumentele funerare nu sunt amintite.
1 76 Opreanu 1998, p. 92.
1 77 Benea 1996, p. 1 26- 1 40; Toropu- Tătulea 1 987, p. 1 02.
1 8 De ex. la Porolissum - Pomet cca. 1 % N. Gudea, în Acta MP, 7, 1983, p. 1 27.
7
1 79 M. Macrea, în AISC, 4, 1 941-1943, p. 235; N. Gudea, I. Pop, Castm/ roman de la Râşnov (Cumidava), 1 971, p.
37, 65. Altarul, închinat Iuliei Mamaea ( 222-235), martelat probabil pe la 235-238, a fost zidit cu faţa scrisă
spre exterior (cf. şi IDR III/4, 221).
0
1 8 N. Gudea, fn Acta MP, 4, 1 980, p. 489, nr. 2, 3; pentru datare vezi şi Ardevan 1998, R 488 (datat "post 235")
şi R 489 (datat "ante 235") .
1 81 IDR III/ 4, 235. Altarul onorific închinat lui Hadrian a fost descoperit în castru "în colţul sud-estic al
zidului de incintă ca material de construc�e unde era utilizat la refacerea zidului".
182 N. Gudea, în Acta MP, 3, 1 979, p. 1 65, 200 nr. 1 ; IDR III/ 4, 263.
I KJ N . Gudea, op. cit., p. 201 nr. 5, 6; IDR III/4, 265, 269. Două altare închinate lui Carcalla (unul poate lui
Philippus), martela te, au fost refolosite ca prag al porţii praeton'a.
1 84 Toth 1978, p. 8, 26-27 nr. 1 3; Gudea 1 989, p. 763 nr. 1 4.
t 8s N. Gudea, în Acta MP, 3, 1 979, p. 1 78.
-
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Gallienus (Moigrad-Pomet, porla principalis sinistra18� . N. Gudea a socotit inscripţia de la Inlăceni drept
piatră de temelie a bastionului porţii, invocând-o ca terminuspost quem pentru datarea ridicării în piatră
a fortificaţiei1 87• Dar atât din planul publicat188, cât şi din descrierea tehnică reiese că inscripţia a fost
refolosită odată cu mărirea bastioanelor în faza a doua, datată de M. Macrea "înspre jumătatea
secolului III" 1 89• Şi restul prezumtivelor refolosiri au fost datate tot pe la mijlocul secolului III, fiin d
atribuite unei "epoci de refaceri şi reparaţii" numită şi " a doua fază de piatră" 1 90. Contextul
arheologic nu a oferit până acum elemente sigure pentru datarea mai precisă a acestor reutilizări. Ca
atare, poate fi avut în vedere atât un proces de lungă durată pornit încă de la începutul secolului III,
implicând reparaţii curente, punctuale, cât şi o amplificare a acestuia în perioada Decius Trebonianus Gallus, vizând acum întărirea elementelor de fortificaţie.
În ce priveşte monumentele funerare nu există nici o dovadă certă că ar fi fost refolosite ca
material de construcţie în vremea provinciei. De altfel, chiar şi în cimitire monumentele funerare mai
vechi sunt refolosite abia în secolul IV, în contextul extinderii creştinismului şi al generalizării
inhumaţiei191 . Inscripţiile funerare au o încărcătură simbolică mult mai adâncă şi mai puţin perisabilă
decât cele onorare. Profanarea lor indică o ruptură netă faţă de valorile spirituale tradiţionale. Clivajul
este evident în secolul IV, dar primele fisuri vor fi apărut mai devreme, poate deja în a doua parte a
domniei lui Gallienus. În acest context trebuie revăzută şi nuanţată problema "atelierului de reciclat
inscripţii" de la Apulum.
Pentru mediul urban, exemplele de refolosire ca material de construcţie a unor monumente
epigrafie sunt mai puţine şi par să dateze mai degrabă din epoca post-romană. La Ulpia Traiana uriaşa
stelă funerară, descoperită în centrul arenei amfiteatrului, a fost probabil folosită, alături de capacele
1 92
de sarcofag aduse tot din necropolă, la blocarea unei intrări în edificiu, pe la sfârşitul secolului IV .
Zidul primitiv dintre clădirile 001 şi 002, în care au fost refolosite altarele ridicate de M. Lucceius
Felix, a fost şi el construit în epoca post-romană193. Canalele de drenaj, ca de exemplu cele din
templul consacrat mai multor divinităţi, în pereţii cărora au fost aşezate şi câteva altare fragmentare,
trebuie datate în evul mediu194 •
* * *

O serie de inscripţii ridicate de militari ai legiunilor "dacice" în Italia şi Pannonia Inferior au
fost invocate în discursul istoric, pentru a ilustra fie participarea unor vexilaţii la acţiuni militare în
afara provinciei, fie pentru a demonstra mutarea legiunilor din Dacia. Înainte de a corela aceste piese
cu istoria Daciei, trebuie lămurite două aspecte esenţiale: a. informaţia directă care le incumbă, în
contextul locului unde au fost descoperite; b. datarea. Abia după aceea poate fi evaluată critic şi
nuanţat, de la caz la caz, relaţia lor cu istoria Daciei.
Inscripţiil e care atestă prezenţa unor militari din legiunea XIII Gemina în nordul Italiei nu
conţin elemente de datare1 95• Singura piesă care oferă unele indicii cronologice este un altar votiv,

1 86 C . Daicoviciu,

în

1 9 5 1 , col. 270; Macrea 1969, p. 443; Prvtase 1980,
3, 1 979, p. 1 78.

RE, XXII,

1 s7 N . Gudea, în Acta MP,

1 ss Ibidem, p. 227, fig. 7 . 1 .

1 89 M. Macrea, în

p.

258; Gudea 1989,

p.

82.

SCIV, 2, 1 , 1 9 5 1 , p . 305-306.
1 2, 1 974, p. 1 9 1 ; Idem, în Acta MP, 1, 1977, p. 1 06.
191 I. Hica-Cîmpeanu, în Acta MN, 1 4, 1977, p. 234.
1 92 H. Daicoviciu, D. Alicu, în Ada MN, 1 8, 1981, p. 61 n . 20 ; C. Opreanu, în Acta MN, 22-23, 1 985 - 1 986, p.
147; Alicu 1997, p . 1 02.
1 93 Daicoviciu-Alicu 1984, p. 37, 144.
1 94 I Pis o, în AIL4, 2 1 , 1978, p. 279-281 ; H. Daicoviciu, D. Alicu, în Acta M1\J, 1 8, 1 98 1 , p. 83, presupun că
aceste canale ar aparţine fazei a doua a templului (incertă) şi au servit la drenarea apei; Daicoviciu-A/icu 1984, p.
127 - reţeaua de canale este datată în epoca medievală.
195CIL V, 897, 951 (milites), 808, 6423, 7366, 8237 (principales), 1 882, 65 1 2 (centuriones, equites), 850, 21 58,
5586, 7350, 7558 (veterani).

1 90 N.

Gudea, în Apulum,

.
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ridicat la Aquileia în cinstea lui Mithras, de către mai mulţi subofiţeri care participaseră la o lustratio1 96 •
Între dedicanţi se află Valerius Valens, signifer leg. XIII Geminae, şi Aurelius Zenon, primipil în cadrul
aceleiaşi legiuni197• Elementul de datare îl constituie epitetul imperial al legiunii menţionate în rândul
9. Acesta a fost însă martelat. În funcţie de completare, inscripţia a fost datată sub Caracalla198,
Maximinus Thrax1 99, Philippus200 sau Trebonianus Gallus20 1 • Ultimele două datări sunt practic
neargumentate202 . Încadrarea cronologică din CIL se bazează pe faptul că, pentru legiunea !III Flavia

Felix, mai este atestat epitetul Antoniniana. Datarea sub Maximinus Thrax pare cea mai probabilă. La
.
.
.
.
argumente1e 1u1 A . M ocsy203 ş1 D . B enea204 se poate adwauga ş1 unul md.irect, datorat 1Ul. I . p·iso, care

demonstrează că Iulius Licinianus, guvernatorul Daciei, a participat în fruntea unui corp expediţionar,
selectat din trupele provinciei, la luptele de la Aquileia din mai 238205•
Tot restul menţionărilor legiunii XIII în Italia au fost grupate în jurul acestei inscripţii şi
datate ca atare. Monumentele însă nu oferă indicii sigure pentru încadrarea cronologică206. Cu valoare
de exemplu fie amintită soarta istoriografică a epitafului pus la Dertona lui Aurelius Veteranus,
bene.ftciarius laticlavius leg. XIII Geminal07 • Monumentul este datat de V. Moga în anul 244, în contextul
uneia din "numeroasele acţiuni militare", când Veteranus "a căzut la datorie, acie desideratru/ 208 • M.
Macrea, deşi recunoaşte că epitaful nu poate fi datat mai precis, afirmă: "se crede totuşi că (acesta) ar
data din timpul lui Claudius II sau Aurelian"209• Citând inscripţia trunchiat şi completând-o în mod
original2111, istoricul este de părere, că aceasta ar putea dovedi apartenenţa Daciei la Imperiu la acea
dată. Din punct de vedere epigrafie completarea [D]aciae nu este posibilă, pentru că textul inscripţiei
s-a păstrat integral. Cuvântul acie nu a suferit ştersături, nefiin d nici prescurtat sau greşit ortografiat de
lapicid. El se află la locul corect în construcţia sintactică, arătând că ofiţerul a murit "în luptă", "în
prima linie a frontului" sau "la datorie", cum a tradus V. Moga. Epitetul legiunii, inventat de M.
'
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CIL V,

Sabini(us)

808

(Aquileia): D (eo) I (invicto) M(ithrae) / Fl(avius) Exuperat(us) / agens in lustr(atio) / Fl(avius)

p(rimus)

p (ilus)

/Ael(ius)

Severus

signifer(orurm) / leg(ionis) I I [. . .] p.f. /

„.

/

agens

lust(rum)

/ Aur(elius)

Flav(ius)

pr(inceps)

I

/ Valer(ius) Valens / signif(er) leg(ionis) XIII Gem(inae) / Just.

9 este completat
Germania, 44, 2, 1966, p. 312-326: leg. III
III[I F(laviae)] p. f. [Maximian(ae)] .

Aur(elius) Zenon / p (rimus) p (ilus) / v(otum) s (olvit) l(ibens) m(erito). Numele legiunii din r.
diferit - CIL V: leg. III[I Flaviae] p . f. [Antoninian(ae)] ; A. Mocsy, în

p.f. [Maximian(ae)] ; Benea 1983, p. 1 64, 1 76 n. 213: leg.
Moga 1985, p. 28.
1 8 CIL V, 808.
9
1 99 A. Mocsy, op. cit„ p . 326; Benea 1983, p. 1 64, 1 76, 221 ; Bărbulescu 1987, p. 28 (cu rezerve) .
21M1 Moga 1985, p. 28, 1 06, 1 1 1 . Autorul are în vedere şi o eventuală datare în vremea lui Gallienus (p. 52, 72,
1 1 5, 173) .
20 1 Macrea 1969, p. 442.
2112 Mama 1969, p. 442 - pune piesele în legătură cu "evenimente altfel necunoscute ( ) datând cam de la
mijlocul secolului III"; aliniatul este plasat Între domniile lui Trebonianus Gallus şi Gallienus.
203 A.Mocsy, op. cit., p. 31 2-326. Ltstrum include două componente: una laică (recensământ) şi una religioasă
(purificare) . Din vremea lui Severus Alexander există o strânsă legătură între lustrum şi annona militaris. La
[Italicae]
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„.

Aquileia se aflau oficii pentru organizarea aprovizionării trupelor din provinciile dunărene, tot aici a fost şi
cartierul general al lui Maximinus Thrax. Acţiunea la care au participat şi doi militari din legiunea XIII Gemina

avea în vedere stabilirea volumului de furnituri pentru armată. Vezi şi

204 Benea 1983, p. 1 64, 176 -

Birlry 1981,

p.

43.

reia argumentaţia lui Mocsy, arătând că la acţiune au participat şi militari din

legiunea IIII Flavia Felix (vezi mai sus), între care mai mulţi .frumentarii, fapt care susţine interpretarea lui
A.Mocsy. Autoarea evocă doar componenta laică a acţiunii, în timp ce V. Moga o are în vedere doar pe cea

(Moga 1985, p. 28) .
ZPE, 49, 1 982, 235-238.
2116
Barbu/eseu 1981, p. 28 cu n. 1 3 1 .
207 CIL V, 7366 = ILS 2406 (Dertona) :
religioasă
20;

I. Piso, în

Arel(ius) Vetera / nus benef(iciarius) lati / clavi(us) leg(ionis) XIII Ge

/ min(ae) acie desideratus vi / xit annis XXVI / menses VII dies / XV Aurel(ius) Sec / undianus imaginifer
leg(ionis) s (upra) s(criptae) con / subrino bene / merenti memo / riam posuit.

208 Moga 1985, p. 28, 1 1 5 (datat Gallienus); cf. şi I.I.Russu, în AIIA, 1 8, 1 975, p. 40-47.
209 Macrea 1969, p. 448 cu n. 99.
21 11 Ibidem, p. 448 - "epitaful pus lui Aur(elius) Veteranus benef(darius) laticlavi leg(t'onis) XIII Gemin(ae) [D}aciae
către vărul său

(consobrinus) Aurel(zus) Secundinus, imaginifir leg(ionis) s(upra) s(criptae)".
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de

Macrea, rămâne o nefericită construcţie teoretică. Chiar admiţând că acesta ar fi corect, el tot nu are
relevanţă probatorie în cadrul argumentaţiei. Interpretarea este forţată21 1 •
În concluzie, reţinem că materialul epigrafie din Italia, legat de legiunile "dacice", nu poate

fi

invocat ca temei cert, pentru a susţine participarea unor vexilaţii la acţiuni militare în peninsulă, în
perioada D ecius - Aurelian2 1 2•

O

inscripţie de la Arretium (CIL XI

pretoriului din anul

261 ,

1836 = ILS 1 332),

cuprinzând cariera prefectului

L. Petronius Taurus Volusianus, înşiră tribunatele militare îndeplinite în cadrul

mai multor legiuni, între care

item legionum Daciae. Misiunea lui a

fost interpretată drept comandă asupra

unui detaşament alcătuit din soldaţi ai celor două legiuni din Dacia21 3 şi datată fie în vremea lui Gordian
III214, fie Traianus Decius21 5 sau chiar Valerian - Gallienus21 6 • Analiza etapelor carierei importantului

personaj l-a determinat pe B . Dobson să plaseze misiunea în fruntea vexilaţiei recrutate din Dacia la

începutul domniei lui Gordian III, argumentele sunt convingătoare, dar nu exclud posibilitatea datării
sub T. Decius21 7 •

O

încadrare mai târzie nu poate fi avută în vedere, din cauza etapelor următoare ale

carierei. Împrejurările care au determinat constituirea detaşamentului nu sunt cunoscute . În aceeaşi
perioadă, o altă vexilaţie a fost condusă de un anonim dux !egionum Dac(iae, iarum/1 8 •
Inscripţiile descoperite în

1913

într-un

mithraeum

de la Poetovio (Ptuj, în Slovenia) , în

Pannonia Superior219, au fost îndelung comentate în literatura de specialitate220• Altarele au fost

Deus Sol Invictus Mithras de către T. Flavius Aper, praepositus legionum V Macedonicae et XIII
Geminae Gallienarum, respectiv de subofiţeri anonimi din ojficium-ul acestuia221 • Informaţia directă,

închinate lui

oferită de textul inscripţiilor şi de contextul în care au fost descoperite, se referă, în primul rând, la
aspecte de ordin religios, demonstrând marea popularitate a mithraismului în mediul militar. În al
doilea rând, ele sunt importante pentru prosopografia celor două legiuni222• În al treilea rând,
inscripţiile menţionează epitetul imperial al trupelor, care atestă fidelitatea lor faţă de Gallienus.
Epitetul pennite datarea inscripţiilor în intervalul iulie
captivitate a lui Valerianus223) - septembrie

21

1

268

260

(după aflarea veştii despre căderea în

(moartea lui Gallienus22�. În cele din urmă, ele atestă,

Acelaşi tip de raţionament este aplicat şi în privinţa CIL VI, 32.561 [1 2] - ... [Ma]rinus, domo Napoca

(Mama 1969, p. 448) .

Este probabil ca unele inscripţii să fie legate de participarea legiunilor la expediţia lui Septimius Severus
împotriva lui Didius Iulianus (cf. Bărbulescu 1987, p. 26) .
3
21 RE XII, c. 1 721 (Ritterling) ; Macrea 1969, p. 438 sq; Dobson 1978, p. 306-308, nr. 215; Moga 1985, p. 28-29,
95; Bărbulescu 1987, p. 29; Petolescu 1995, p. 1 20-121.
4
21 RE XII, c. 1 721 (Ritterling); Macrea 1969, p. 438 sq; Dobson 1978, p. 306-308, nr. 215; Bărbulescu 1987, p. 29.
21 s
Petolescu 1995, p. 1 20- 1 21 .
Moga
1985, p . 28-29, 95.
1
6
2
21 7
Dobson 1978, p. 306-308, nr. 21 5.
18
2 CIL VI, 1645 = ILS 2773; Dobson 1978, p. 304-305, nr . 212; Moga 1985, p. 27; Bărbulescu 1987, p. 29, 67;
Petolescu 1995, p. 1 19.
19
2 V. Hoffiler, B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien, Zagreb, 1 939, nr. 31 5-3 1 7.
11
22 C.Daicovitiu 1945, p. 177 (cu bibliografia veche); W. Reidinger, Die Statthalter des ungeteilten Pannoniens und
Obepannoniens von Augustus bis Diokletian, Bonn, 1956, p. 142-143; F. Horovitz, în SCIV, 8, 1 -4, 1 957, p. 333338; C. Daicoviciu 1965, p. 245; Fitz 1966a, p. 359; A. Alfa/di 1967, p. 327, 364; Saxer 1967, p. 57; Macrea 1969,
p. 448-449; Mocş;· 1974, p. 209; I.I.Russu, în AIL4, 1 8, 1975, p. 56; Moga 1985, p. 28, 89, 1 34; Bărbu/escu 1987,
p. 31 -32, 67; idem, în IstRom 1998, p. 60-61; E. T6th, în Hisffrans 1992, p. 60; Petolescu 1995, p. 121.
22 1 V. Hoffiler, B. Saria, op. cit„ nr . 3 1 5-317 (Poetovio) : DSIM pro salute / canacliarii et actariorum et
codicariorum et librariorum leg(ionum) / V M(acedonicae) et XIII G(eminae) Gallienarum; DSIM pro salute
/ tesserariorum et custod(em) armor(um) / leg(ionum) V M(acedonicae) et XIII Geminae / Gallienarum;
DSIM pro salute / Flavius Aper praepositus legionum V Macedonicae et XIII Geminae Gallienarum v(ir)
e(gregius).
222 Bărbulescu 1987, p. 67; Moga 1985, p. 89, 107-108, 1 55 sq.
m Asupra aflării veştii la Roma (22 iulie 260) vezi A. Alfoldi, în Numismatic Chronicle, Fifth Series IX, 1929, p.
255 sqq (= A. A!faldi 1967, p. 101 sqq); idem, în ]RS, 30, 1940, p. 1 sqq (= A. Alfa/di 1967, p. 210 sqq); Kienast
1996, 214 sq. - din bibliografie sunt omise tocmai studiile lui A. Alfoldi, care a emis ipoteza şi a demonstrat-o
ulterior.
4
22 Kienast 1996, p. 218.
21 2
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foarte probabil, prezenţa unui corp de armată, condus de T. Flavius Aper, la Poetovio. Nu aflăm
nimic despre mărimea corpului de armată şi nici despre scopul constituirii lui. Ori, istoriografia a
forţat mesajul acestor inscripţii tocmai în punctele, în care el este relativ (datarea) sau inexistent
(mărimea corpului de armată şi scopul constituirii lui). În privinţa datării, părerile sunt, cu minime
nuanţări, univoce - după anul 260. In ce priveşte mărimea corpului de armată, s-au vehiculat opinii
diferite: un detaşament din legiunile dacice225 sau legiunile în întregime226•
Evoluţia evenimentelor de la Dunărea mijlocie şi de jos în anul 260 - revoltele lui Ingenuus şi
Regalianus, invazia suebo-sarmată - induc concluzia, că misiuniea trupelor comandate de Aper s-a
consumat în toamna acestui an. Contextul geografic-strategic al dizlocării corpului de armată ar putea
oferi un indiciu cronologic. Poetovio, fosta garnizoană a legiunii a XIII- Gemina, între anii 46 - 93227,
se află pe drumul imperial care leagă Carnuntum de Aquileia. Misiunea lui Aper putea consta în
apărarea trecerii peste Drava, respectiv împiedicarea pătrunderii unei armate inamice În Italia. După
proclamarea sa ca împărat, la Sirmiwn, P. C. Regalianus, s-a retras la Carnuntum, unde pentru foarte
scurtă vreme a emis monete228• Având în vedere faptul, că Regalianus se bucura de simpatie în rândul
senatorilor229, este de presupus că va fi planificat un marş asupra Romei230• Ori, misiunea lui Aper
poate să fi fost aceea de a descuraja aceste planuri, blocând trecerea peste Drava.
A. Alfoldi a fost de părere că legiunea XIII Gemina ar fi făcut parte din armata
uzurpatorului231, în consecinţă, el datează prezenţa la Poetovio, a corpului de armată condus de Aper,
după 260m . J. Fitz a respins argumentaţia numismatică a lui Alfoldi, conchizând că este irelevantă
pentru stabilirea compoziţiei armatei uzurpatorului, pentru că epitetele de fidelitate VII P VII F s-ar
referi la victoria asupra alamanilor, la Mediolanwn (a. 260) 233 . La această opinie s-a raliat şi A.
M6csy234• În cele din urmă, trebuie să admitem, că izvorul epigrafie în sine nu permite o valorizare
foarte exactă2.� 5•
Aprecierile subtextuale asupra mărimii corpului de armată s-au bazat pe asumarea apriorică a
unor teorii insuficient demonstrate. În esenţă, toţi specialiştii citaţi sunt de acord că va fi fost vorba
doar de detaşamente din cele două legiuni. Unii induc, în subsidiar, ipoteza, că ar putea fi vorba
chiar de întregul efectiv al legiunilor236, alţii, dimpotrivă, subliniază faptul că legiunile - mamă au
rămas în vechile garnizoane din Dacia237• Precaut şi corect este, să acceptăm că e vorba de vexilaţii ale
celor două legiuni, fără să putem şti care a fost efectivul acestora şi nici cel lăsat în Dacia.
V. Moga asociază prezenţei la Poetovio, a vexilaţi.ilot din cele două legiuni, şi alte inscripiţii,
descoperite la Poetovio şi Emana (1 50 km sud-vest de Poetovio) 238. Acestea nu conţin elemente de
datare.
225 Macrea 1969, p. 449.
226 Cel mai recent vezi la E. T6th, în HisfTrans 1992, p. 60.
221
Moga 1985, p. 1 7- 1 9.
228 B. Saria, în Klio, 30, 1 937, p. 353 sqq (cu rezerve în legătură cu Carnuntum); Fitz 1966b, p. 59; A Alfa/di
1967, 363; Fitz 1967, p. 1 1 6 sqq; Cobi 1970, p. 5 sqq; Mocşy 1974, p. 206; Fitz 1978, p. 1 6.
229
AA!Joldi 1967, p. 363; Giibl 1970, p. 6.
23u Uzurpatorii T. Fulvius Macrianus şi T. Fulvius Iunius Macrianus vor veni tocmai din Orient, în marş forţat
asupra Romei, fiind opriţi abia în lliyricum de cavaleria lui Aureolus (toamna 261) - cf. Kienast 1996, p. 224-225.
23 1 A. A!foldi 1967, p. 1 00-102; altfel tot A. A!fo'di 1967, p. 226-227 (Ingenuus).
m Ibidem, p. 327.
233 Fitz 1966a, p. 363-365; Fitz. 1978, p. 1 6, n. 4.
234 M6cşy 19 74, p. 208.
23 5 Cărămizile cu ştampila LEG XlII GE (CIL III, 4460, 1 1359) de la Poetovio datează din secolul I - vezi
Moga 1985, p. 18; altă părere tot la Moga 1985, p. 173.
236 A. Alfoldi 1967, p. 327, 364 (=A. Alfoldi 1939); W. Reidinger, op. cit. p. 1 42-143; Fitz. 1966a, p . 359; Saxer
1961, p. 57; M6c.ry 1974, p. 209; E. T6th, în HisfTrans 1992, p. 60.
237 C.Daicoviciu 1945, p. 1 77; F.Horovitz, în SCIV, 8, 1 -4, 1 957, p. 333-338; C. Daicoviciu 1965, p. 245; Macrea
1969, p. 448-449; I.I.Russu, în AIIA, 1 8, 1 975, p. 56; Moga 1985, p. 28, 89, 1 34; Bărbulescu 1987, p. 31-32, 67;
idem, în lstRom 1998, p. 60 sq; Petolescu 1995, p. 1 2 1 .
23R Moga 1985, p. 28, 1 2 1 , 1 29. Este vorba de epitafuri - Situla, 5 , nr. 345 (Poetovio) şi CIL III, 3844 = ILS
2434; Situla, 5, nr. 306 (Emona, astăzi Ljubljana).
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În cele din urmă, trebuie amintită şi o inscripţie în limba elenă, închinată lui Traianus
Mucianus în oraşul său natal, Beroe (Stara Zagara). În cursul spectaculoasei sale cariere militare, el a
fost şi protector în cadrul legiunii XIII Gemina, ajungând în cele din unnă dux legionum VII Claudiae et
!III Flaviae agens in Mesopotamia, calitate în care a participat la campania lui Aurelian din Orient.
Funcţia îndeplinită în cadrul legiunii este datată în prima parte a domniei lui Gallienus239. Tot
timpul lui Gallienus sunt, ipotetic, datate240 şi misiunile a doi

praeftcti legionis

XIII

Geminae

în

atestaţi la

Ravenna - M. Apicius Tiro (Tito)241 - respectiv Philippi - Q.Claudius Capitoni(us sau -ianus/42.
* * *

Concluziile permise de materialul epigrafie par a fi sărace. Prin implicare contextuală,
izvoarele epigrafice o feră detalii esenţiale pentru nuanţarea datelor furnizate de scriitorii antici şi

bizantini.

Informaţiile epigrafice din Dacia Apulensis şi Porolissesnis se opresc în jurul anului

260.

Din

Dacia Inferior, inscripţiile databile după Filip Arabul lipsesc. Pe de altă parte, datele privesc exclusiv
mediul urban şi cel militar. În această situaţie, concluziile

ex silentio

devin în egală măsură extrem de

tentante şi riscante. La fel se întâmplă şi cu extrapolările unei situaţii punctuale la nivelul întregii
provmcu.
Aglomerarea de inscripţii în a doua jumătate a anului

257 /58,

250, iar mai apoi în intervalul 251 -253

şi

ne îndreptăţesc să vorbim de "orizonturi epigrafice", care pot fi definite şi înţelese doar prin

coroborarea tuturor informaţiilor furnizate de diferitele tipuri de izvoare.
În legătură cu situaţia din centrele urbane, cunoaştem doar patru inscripţii pentru un interval
de

1O

ani

(250 - 260) ,

iar pentru ultima decadă ele lipsesc cu desăvârşire. Informaţia existentă pentru

deceniul şase demonstrează continuitatea vieţii municipale, în tiparele tradiţionale, la Apulum, Ulpia
Traiana şi Tibiscum243, chiar dacă inscripţiil e reprezintă gesturi anonime de rutină244. O aparent

paradoxală atitudine încrezătoare faţă de evoluţia viitoare par să indice inscripţiil e din vremea lui
Decius şi a lui Trebonianus Gallus. Se poate detecta chiar renaşterea rivalităţii între Apulum şi Ulpia

Traiana exprimată prin asumarea unor titluri pompoase245• După acest nou avânt prăbuşirea a fost

una iremediabilă.

Ultimii funcţionari imperiali atestaţi în provincie ilustrează conectarea acesteia la cursul
marilor mutaţii politice. Marcus Aurelius Marcus,

vir egregius, agens vice praesidis este defacto guvernatorul

provinciei în vremea lui Decius şi Trebonianus Gallus. Suntem în perioada de ascensiune a

reprezentanţilor ordinului ecvestru care preiau atribuţiunile administrative şi cele de comandă ale
armatei246•

Praeftcti legionis atestaţi

la Potaissa şi Băile Herculane ilustrează grăitor noul curs al politicii
imperiale, care viza blocarea accesului personajelor de rang senatorial la cariera militară247.
Mişcările trupelor sunt mai anevoie de urmărit pe baza materialului epigrafie. Detaşarea unor
vexillaţii din Dacia spre teatrele de luptă din afara provinciei înseamnă implicit reducerea efectivelor

din provincie. O reorganizare strategică şi tactică a apărării Daciei trebuie, ca atare, presupusă. Luând

în considerare

ultimele inscripţii de la Mehadia şi Băile Herculane, precum şi ştampilele legiunilor din

zona Drobetei, putem presupune, că dispozitivul militar s-a orientat spre sud.
Materialul epigrafie nu ne oferă date despre situaţia din castrele Daciei. Piesele refolosite ca

material de construcţie pot fi atribuite unor reparaţii desfăşurate sistematic şi nu haotic, sub presiunea

239 ILS

9479; Benea 1983, p. 1 23-1 24, 203; Moga 1985, p. 29, 89.
Moga 1985, p. 89.
241 CIL XI, 19 = ILS 2664.
242 AE 1938, 55.
243 Ardevan 1998, p. 348.
244 Formularea publice, din inscrip�a dedicată la Ulpia Traiana familiei imperiale (nr. 8), este deosebit de
semnificativă în acest sens, ea nu se mai întâlneşte în alte inscrip� municipale din Dacia.
245 Ardevan 1998, p. 45, 49.
246 Piso 1993, p. 92-93.
247 Ibidem.
240
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stării de asediu. Piesele funerare descoperite în preajma, sau în interiorul unor castre, indică mai
degrabă o activitate ulterioară epocii provinciei.
Data retragerii nu poate fi precizată pe baza informaţiei intrinseci, oferite de materialul
epigrafie disponibil. Faptul că lipsesc inscripţiile din partea a doua a domniei lui Gallienus nu poate
constitui, în sine, un argument pentru a plasa retragerea deja sub acest împărat.

11.4. Izvoare numismatice
În interpretarea arheologică ş1 istorică, importanţa izvoarelor numismatice a fost adesea
exagerată pe baze empirice. Această hipertrofiere se datorează tentaţiei istoricului de a folosi
monetele1 ca element de datare absolută, deşi ele oferă doar termini post quem, care pot depăşi chiar şi
un secol (în cazul inventarelor funerare� . Pe de altă parte atribuirea socială3 sau etnică4 a
descoperirilor monetare este riscantă. Elementele care relativizează informaţia istorică, ce incumbă
izvoarelor numismatice, sunt legate de condiţiile de descoperire şi de însăşi aria de relevanţă a
descoperirilor.
Maj oritatea monetclor au rezultat din descoperiri accidentale. Datorită valorii lor intrinseci,
ele au exercitat de secole o atracţie deosebită asupra amatorilor de antichităţi. Activitatea acestora
influenţează direct cantitatea şi calitatea informaţiei numismatice, accesibilă interpretării istorice. Este
în acelaşi timp un avantaj şi un handicap5.
Orientarea şi extinderea săpăturilor arheologice (în spaţiu şi în timp) se manifestă ca factori
de distorsiune în contextul interpretărilor istorice bazate pe statistici empirice.
În marea lor majoritate, monetele descoperite izolat au fost pierdute de nefericitul lor posesor
din antichitate. Un raport constant între cantitatea de monetă pierdută şi cea aflată în circulaţie nu

poate fi stabilit. Împingând interpretarea la limita opusă celei uzuale, am putea spune că este cu
putinţă doar studierea comparativă a ratei de pierdere a monetei în diferite segmente cronologice şi
geografice.
Tezaurele monetare ridică o serie de întrebări, la care nu se poate răspunde tranşant: a. cine a
fost proprietarul (condiţie socială, apartenenţă etnică) ; b. cum s-a realizat tezaurizarea (acumulare în
timp, venituri curente, moştenire, jaf) ; c. cât de relevantă este compoziţia unui tezaur pentru circulaţia
monetară din zona geografică în care a fost descoperit, sau, altfel spus, care este fiabilitatea metodei
inductive în acest caz; d. care au fost motivele ascunderii tezaurului; c. de ce nu a fost recuperat de
proprietar; d. cât de relevantă este interpretarea chorografică a tezaurelor.
Interpretarea statistică a descoperirilor monetare, realizată în mod empiric, poate denatura
concluziile istorice. Cea mai frecventă eroare a fost comisă în stabilirea segmentelor cronologice (pe
axa OX) . Acestea sunt îndeobşte prea largi, fiind definite după criterii cu relevanţă redusă respectiv
nulă pentru circulaţia monetară. Astfel, perioada 253 - 268 este tratată ca un întreg, sub sigla
Valerianus şi Gallienus sau doar Gallienus, drept pentru care căderea drastică a circulaţiei monetare din
Dacia este plasată post 268 6 . Pe de altă parte, intervalul de referinţă ales de ]. Fitz pentru analizarea
1

Folosim termenul de "monetă" în locul celui încetăţenit - "monedă" -, pentru că este mai apropiat de originalul latin -

moneta, -ae -, preluat în toate limbile neolatine (acceptat ca variantă şi de DEX 1996, p. 648 StJ ) . De altfel, varinata
"monedă" este un import greco-levantin (monedha), care a reuşit să se impună în limbajul cotidian, dar care n-a pătruns
la nivelul structural-instituţional - vezi monetărie, a monetiza, sistem monetar.
2 Horedt 1982, p. 54 cu bibliografia la n. 1 09; mai nou, vezi la A. Vaday, în Jazjgok 1998, p. 1 3 5 (cu referire la mediul

barbar); pe de altă parte, datarea sub Gallienus sau chiar Aurelian a ascunderii tezaurelor încheiate cu monete de la
Gordian III sau Filip J\rabul (vezi la Macrea 1940, p. 276, 286; C. Daicoviciu, în RT, 6, 1 , 1 940, p. 52 nota 5; C. DaicotJidu
1945, p. 1 67) este o exagerare - cf. GerrJtJ 1977, p. 1 1 5.
3 Winkler 1965, p. 233 a fost de părere că tezaurele descoperite în 1 902 şi în 1 907 în termele (=pretoriul) de la Apulum
"au aparţinut unor persoane care au lucrat în aceste băi şi şi-au îngropat averea într-un colţ al încăperilor, pentru a o putea
regăsi cu uşurinţă". În sprijinul ipotezei nu aduce nici un argument, pentru simplul motiv că el nu există.
• Frotase 1966, p. 1 00-1 02 este de părere că tezaurele monetare, care se încheie în vremea provinciei, dar includ şi monere
anterioare cuceririi, trebuie atribuite populaţiei autohtone dacice, având în vedere "posibilitatea, puţin probabilă, a mutării
acestor tezaure din alte provincii ale Imperiului, în Dacia" (p. 1 02). Această posibilitate nu poate fi exclusă.
5 Vezi spre exemplu activitatea colecţionarilor I. Botar, ). Kemeny şi G. Teglas la Turda - cf. Bărbulescu 1980, p. 1 64 sqq;
Bărbulescu 1994, p. 1 32 sqq.
6 Winkler 1965, 238-239, tabel; Horedt 1982, p. 32 fig.7; E. Petac, în SCN, 1 2, 1 997, p. 27-40; Găzdac 1998, p. 234 fig.7 şi 8
autorul trece pe axa OX perioadele 253-260 şi 260-268 atribuind primului interval monetele de la Valerianus iar celui de
al doilea toate monetele de la Gallienus.
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circulaţiei monetare în provinciile dunărene - 1 4 - 268 d. Hr. -, a fost criticat, ca fiin d prea larg pentru
Dacia7•
Metoda calculării indexurilor circulaţiei monetare8, care pennite o evaluare comparativă mai
exactă, pe segmente geografice şi cronologice, a fost asimilată de cercetarea românească abia în anii
din urmă9, iar noţiuni precum factor de întârziere ('�erzogerungsfaktor") şi vârf de circulaţie
("Umlaufhohepunkt")10 sunt în continuare aplicate empiric.
Izvoarele numismatice referitoare la ultimele două decenii ale provinciei au fost utilizate de
istorici deja în secolul trecut1 1 • Astfel, J. Jung12, observând că şirul monetelor descoperite de K.
Torma în săpăturile din castrul de la Ilişua se opreşte la Filip Arabul13, a presupus că frontiera nordică
a provinciei a fost abandonată deja sub acest împărat în urma atacurilor carpice1 4 . Ipoteza a fost
preluată ulterior şi de Br. Rappaport15, L. Homo1 6, L. Schmidt17 şi E. K.ornemann18.
Th. Mommsen, care cunoştea şi el rezultatele cercetărilor lui K.. Torma19, a invocat, în
schimb, încetarea emisiunilor monetare tip PRO VINCIA DACIA, drept argument numismatic
pentru a stabili pierderea provinciei imediat post 25620 •
Prima analiză amplă şi nuanţată a izvoarelor numismatice, referitoare la problema în discuţie,
a fost întreprinsă de A. Alfoldi21, care a ajuns la concluzia că: "circulaţia monetară a fost mult redusă
după Philippus, însă a continuat să pulseze pretutindeni până la 253. Încă în vara lui 256 au fost
bătute bronzuri (în atelierul de la Viminacium) pentru provincia Dacia. ( ... ) Dar unde au fost
Întreprinse săpături sistematice, ca în principala fortificaţie a provinciei, Apulum, a devenit evident că
alimentarea armatei cu soldă a continuat şi nu s-a oprit până la începutul domniei lui Aurelian. Mai
autoritar decât zona muntoasă, a fost menţinut şi În vremea lui Gallienus drumul Orşova Caransebeş, care lega Moesia de Dacia."22
În istoriografia românească, prima încercare de valorificare a descoperirilor monetare, în
discuţia cu privire la părăsirea Daciei, a fost întreprinsă de M. Macrea23• Studiul, foarte apreciat la
vremea apariţiei sale24, a fixat cadrul cercetării româneşti în domeniu pentru următoarea jumătate de
veac. Schema de tratare este tributară atitudinii polemic-militante a autorului, care, în esenţă,
subordonează întregul discurs argumentării teoriei continuităţii. Din această perspectivă sunt
analizate intervalurile cronologice Marcus Aurelius - Aurelian, cu accent pe perioada Gallienus Aurelian, şi sec. III (post-Aurelian) - sec. V. Alături de izvoarele numismatice sunt invocate cele
narative, epigrafice şi arheologice.
Pentru perioada Decius - Aurelian, informaţia numismatică este tributară lui A. Alfoldi. Din
punct de vedere cantitativ, sunt adăugate puţine date sigure: o monetă de bronz de la Claudius II,
7

I. Winkler, în Acta MN, 1 6, 1 979, p. 886. Autoarea ignoră nuanţările explicite ale lui J . Fitz cu privire la Dacia.
8 Gebharl şi colab 1956, p. 42-43. Indexul se calculează astfel: media de monete pe an, pentru fiecare interval de axa OX
(îndeobşte perioada de domnie a unui împărat), se înmulţeşte cu 1 00 şi se împarte la media de monete pe an pentru
întregul interval cuprins pe axa OX (interval de referinţă) . Decimalele se rotunjesc.
9 Horedt 1982, p. 32 fig. 7; Găzdac 1998.
1 0 Gebharl şi colab. 1956, p. 5 1 .
11
O privire istoriografică asupra problemei şi la Macrea 1978, p . 1 71 s q (=Macrea 1940') d e unde am preluat unele
informaţii privind începuturile.
12 J. Jung, Roemer und Romanen in dm Donaulaendmt, Innsbruck, 1 887, p. 1 76.
1 3 K. Tomu, în Erdi!J Muzeum Evkiinyve, 3-4, 1 864- 1 865, p. 3 1-34.
H J . Jung, op.cit, p. 1 76; cf. Macrea 1978, p. 1 7 1 cu nota 1 5 (= Mama 194(]).
IS
Rappaporl 1899, p. 33.
1 6 Homo 1904, p. 3 1 .
11 Schmidt 1941, p. 205.
J H Kornemann 1933, p. 92.
K Torma păstrată la �agyar Tudomănos Akademia Kănyvtara, mss
1� Vezi în acest sens corespondenţa Tu . Mommsen
429571 94 - 1 97 (inedită) . Scrisorile au fost descoperite de d-l dr. G. Kovach, căruia îi mulţumesc pentru amabilitatea cu
care mi 1-ea pus la dispozi�e.
2° CIL III, p. 1 6 1 ; Mommsen 1 885, p. 220; Mommsen 1991, p. 1 1 8.
21 A!foldi 1930, p. 31 sqq; A!foldi 1939, p. 1 53 (= A!fo'/di 1967, p. 327).
22 A!foldi 1967, p. 327.
23 Macrea 1940 (= Macrea 1978, p. 1 67-1 92).
24 A fost distins cu premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române în 1 941 - apud M.Bărbulescu, în Mama 1978, p. 12 cu
nota 1 4.
-
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descoperită la Cluj, altele de la Gallienus şi Claudius II, găsite la Aiud. În rest, sunt invocate
informaţii confidenţiale (C. Daicoviciu, O. Floca) sau de valoare îndoielnică, neverificabile: Guşteriţa
- C. Goos despre manetele strânse de M. Ackner, care "mergeau pînă la Aurelian"; Romula - C.
Bolliac: "aici se găsesc monede din două epoci, de la Sept. Sever pînă la Aurelian şi apoi de la
Constantin cel Mare pînă la Honorius"25•
M. Macrea fixează, axiomatic, următoarele paradigme:
a. masivul atac carpic din vremea lui Filip Arabul nu a dus la ciuntirea provinciei şi la
hemoragie demografică, dimpotrivă, după alungarea carpilor, are loc o adevărată refacere a provinciei
- argument nwnismatic: baterea manetelor cu Provincia Dacia (p. 1 72);
c. Dacia se bucură de o perioadă de stabilitate în vremea lui Decius, care respinge un nou atac
carpic, şi Gallus - argument nwnismatic: reapariţia personificării provinciei pe manete alături de
legenda Dacia Felix (p. 173);
d. manetele cu legenda Provincia Dacia au fost bătute "într-unul din oraşele Daciei'', cu tiparele
pregătite la Viminacium; argument: baterea manetelor pentru Moesia Superior încetează în 254 iar
pentru Dacia abia în 256 (p. 1 74);
e. încetarea emisiunilor pentru Provincia Dacia nu indică abandonarea provinciei; argument:
nici pentru Moesia încetarea baterii de monetă nu echivalează cu părăsirea provinciei (p. 1 75);
f. în perioada Gallienus - Aurelian oraşele au renunţat de bună voie să mai bată monetă,
întreprinderea aceasta fiind prea costisitoare; monetăriile din Moesia Superior şi Dacia au fost primele
închise (p. 175);
g. dacă la Apulum circulaţia monetară continuă până la începutul domniei lui Aurelian atunci
şi în celelalte centre ale Daciei situaţia trebuie să fie similară (p. 1 77);
h. îngroparea tezaurelor în perioada Gordian III - Gallienus nu poate indica retragerea
stăpânirii romane, ci demonstrează speranţa provinciahlor că situaţia de criză se va îndrepta (p. 1 79);
i. în vremea lui Gallienus circulaţia monetară nu a fost întreruptă, s-a produs doar o slăbire a
ei, explicabilă atât prin criza monetară din imperiu, cât şi prin situaţia precară a provinciei (p. 1 81);
j. manetele cu legenda Daciafa/ix, bătute în anul 270 la Tarraco (Hispania), demonstrează că la
acea vreme Dacia nord-dunăreană mai exista; absenţa manetelor cu această legendă din primele
emisiuni ale noului atelier monetar de la Serdica, la sfârşitul anului 271 , demonstrează că provincia
nord-dunăreană fusese abandonată, iar noua Dacie, din dreapta fluviului, era deja organizată.
Aceleaşi idei au fost reluate de autor atât în tratatul de Istorie a României26 cât şi în volumul
dedicat vieţii în Dacia romană27•
În sinteza asupra Transilvaniei în epoca romană târzie, K. Horedt a desprins trei concluzii
majore, în ce priveşte circulaţia monetară din provincie, în perioada Gordian III - Aurelian:
a. curbele statistice ale circulaţiei monetare din principalele oraşe ale Daciei (Apulum,
Porolissum, Potaissa şi UTS) sunt foarte asemănătoare, chiar dacă volumul de monetă, descoperit în
fiecare dintre ele, este diferit28;
b. după Filip Arabul, numărul manetelor descoperite scade la jumătate, rămânând constant
pentru perioada Decius - Gallus, iar apoi, după o uşoară creştere sub Gallienus, scade la doar cîteva
exemplare de la Claudius II şi Aurelian;
c. manetele continuă în centrele legionare - Apulum şi Potaissa - până la Aurelian în timp ce
la Porolissum şi UTS se opresc deja la Gallienus29•
Într-o lucrare publicată de curând, C. Găzdac îşi propune o analiză comparativă a circulaţiei
monetare din Dacia şi din Imperiu pentru perioada 253 -27530• Articolul încearcă să rupă cu
şabloanele istoriografiei româneşti. Din păcate, autorul se rezumă la unele consideraţii generale şi
extrem de lapidare asupra circulaţiei monetare din Imperiu, reluate după sintezele de profil. În ce
25 Macrea 1978, p. 1 77 sq.
26 IstRom I, p.463-465.
27 Mama 1969, p. 327 sq, 341 sqq.
28 Horedt 1982, p. 32-33 - "cantitatea mare de monetă descoperită la Apulum poate fi explicată în parte şi prin activitatea
îndelungată a lui B. Csemi''.
29 Ibidem, p. 33.
31 1

Găzdac

1998.
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priveşte Dacia, este remarcată o uşoară creştere a indexului in vremea lui Gallienus, urmată de o
continuă scădere până la Aurelianus. În cele din urmă, C. Găzdac ajunge la concluzia, că la sfârşitul
domniei lui Gallienus, Imperiul pierduse controlul financiar asupra Daciei31 •
La aceste studii, dedicate perioadei în discuţie, s e adaugă sintezele elaborate de I . Winkler,
privind circulaţia monetară din principalele oraşe ale Daciei intracarpatice: Porolissum32, Apulum33,
Potaissa34 şi UTS35• Acestea au fost actualizate în anii din urmă de către
Pavel(Crişan) (Apulum)37,

M.

Bărbulescu (Potaissa)38 şi

R.

N.

Gudea (Porolissum)36,

V.

Ardevan (UTS)39•

Numeroasele studii, articole, comunicări şi note, în care sunt prezentate tezaure sau
descoperiri izolate, au fost sintetizate doar secvenţial pentru a argumenta tezaurizarea antoninianului
în Dacia40 sau teoria continuităţii41 • În continuare, se resimte lipsa unei sinteze asupra circulaţiei
monetare din Dacia42•
Lucrarea de referinţă pentru circulaţia monetară din provinciile dunărene la mijlocul secolului
III rămâne monumentala sinteză a lui Jeno Fitz43•
Interpretării istorice a izvoarelor numismatice, trebuie să-i preceadă înregistrarea, cât se poate
de acurată, a descoe cririlor. Publicarea precipitată şi inexactă a datelor concrete a viciat, nu o dată,
concluziile istorice. In cele ce urmează, vom prezenta toate datele accesibile, dar în calculele statistice
şi în interpretările istorice vom utiliza informaţiile sigure, verificabile.
Evaluarea doar sub aspect cantitativ a descoperirilor monetare, reprezintă o simplificare
curentă în practica istoriografică. Istoricul şi arheologul se mulţumesc

"!deobşte,

să înregistreze

numărul de monete dintr-un sit şi să le folosească drept elemente de datare. Incercările de comparaţie
statistică eşuează de obicei în constatări empirice. Ele, desigur, exprimă o realitate palpabilă, dar
simplificarea excesivă duce la denaturarea ei. Astfel, unei monete descoperite într-un oraş de

1 O.OOO

de locuitori i se acordă aceeaşi importanţă ca uneia găsită într-o aşezare rurală de câteva zeci de
suflete.

Ori,

valoarea lor - statistică şi istorică - este net diferită. Prin calcularea indexurilor specifice

fiecărui mediu, într-o perioadă determinată, se poate realiza nuanţarea esenţială, pentru a înţelege
"greutatea" monetelor pentru situl respectiv într-o perioadă de referinţă. Este de neînţeles pentru
numeroşi istorici şi arheologi cum acelaşi număr de monete (sau acelaşi procent de "intrări anuale")
poate genera indexuri diferite. Acestora le scapă tocmai nuanţele, care, în cele din urmă, permit
exploatarea la maxim izvoarelor numismatice.

Am urmat, în linii generale, schema de tratare elaborată de J . Fitz, împărţind, pentru început,

descoperirile monetare în două mari categorii: monete descoperite izolat şi tezaure monetare.
* * *

În evaluarea generală a descoperirilor izolate, alegerea itemurilor implică opţiuni adesea
dificile. Spre exemplu, includerea descoperirilor monetare de la Sucidava (Celei) în statisticile generale
privind provincia, produce distorsiuni44, din cauza evoluţiei diferite a sitului faţă de restul Daciei,
după mijlocul secolului III. Situaţia este relevantă pentru dezvoltarea localităţilor de pe malul stâng

31 Ibidem, p. 229, 231 .
32

Wink/er 1964.
Wink/er 1965.
14 Winkler-Hopârtean 1973.
35 Winkler 1975.
36 Gudea 1989, p. 209 sq.
37 Pavel 1976;V.Crişan, în Apulum, 1 9,1981 , p. 1 37-141 ; eadcm, în Apulum, 35,1 998, p. 1 1 7-119.
3 8 Bărbulescu 1980, p . 1 64 sq; Bărbulescu 1 994, p . 1 29-1 34.
19 R. Ardevan, în Alicu 1997, p. 239-260.
40 D. Pretase, în SCN, 2, 1 958, p. 253-268 (= Frotase 1995, p. 57-72).
41 Frotase 1966, p. 84 sqq.
42 Teza de doctorat a Iud.itei Winkler, Circulaţia monetară În Dacia romană, Cluj, 1 963, a rămas în manuscris şi nu ne-a fost
33

accesibilă.
43 Fitz 1978; vezi şi recenzia, pe alocuri tendenţioasă, a Iud.itei Win.kler, în Acta MN, 1 6, 1 979, p. 884-891 .
44 Vezi şi Găzdac 1998, p. 231 .
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(în sens restrâns) al Dunării. Pentru a ilustra această afirmaţie, prezentăm în continuare două statistici
generale pentru Dacia, una care include Sucidava şi a doua care face abstracţie de ea:
Indexuri45 monete izolate Decius - Aurelian
(481 monete/26 ani = 1 8,5 monete/an) (inclusiv Sucidava)
Claudius II
Aurelianus
Decius
Gallus
Valerianus
Gallienus
Număr monete
72
48
86
90
1 85
Monete/an
24
43
1 4,4
1 2,34
45
1 30
Index
78
243
232
67

Indexuri monete izolate Decius - Aurelian
(total 400 monete/26 ani = 1 5,38 monete/an) fără Sucidava)
Decius
Gallus
Valerianus
Claudius II
Gallienus
28
Număr monete
86
1 62
90
Monete/an
14
43
45
1 0,8
Index
91
280
293
70
350

:m

34
6,8
44

l Index

I
300 i
250

Aurelianus

I

J
I

()- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<>- .

·.

1 50

--

1 00

-

--

-<> - - - - - - - -

--

so

Perioada
249 - 251

251 - 253

- - - - 0 - - - - Index general

253 - 268

cu

268 - 270

270 - 275

Sucidava -e-- Index general rară Sucidava

Reprezentarea grafică este sugestivă: includerea în calcul a monetelor de la Sucidava coboară
indexul general al provinciei în perioada ante Gallienus şi îl ridică în intervalul unnător. Comparaţ;ia
este relevantă şi pentru evoluţia accentuat ascendentă a Sucidavei după jumătatea secolului III. In
esenţă, sensurile curbelor statistice nu se schimbă, doar amplitudinea suferă modificări.
Pentru întreaga provincie indexul poate sugera sensul evoluţiei circulaţiei monetare. Maximul
perioadei, situat în vremea lui Decius, reprezintă o cădere faţă de cea anterioară (Philippus)«>.
Evoluţia relativ constantă în vremea lui Gallus şi Volusianus demonstrează că prăbuşirea totală a
putut fi evitată, deşi circulaţia se menţine la un nivel sensibil mai scăzut decât în prima jumătate a
secolului. O nouă treaptă este coborâtă în intervalul 253 - 268, când indexul reprezintă abia o treime
din cel anterior, ajungând sub nivelul mediu de referinţă. Întrebarea este: unde trebuie fixat pragul
cronologic de la care începe criza? Precum am mai amintit, intervalul 253 - 268 este prea larg şi nu
permite o nuanţare statistică a evoluţiei crizei. Cumulând manetele de la Valerianus (253 - 260),
Gallienus (253 - 268) şi cele ale membrilor familiei, obţinem o valoare medie pentru întregul interval.
Această situaţie reflectă calitatea informaţiei tehnice. Pentru majoritatea descoperirilor numismatice
lipseşte determinarea exactă a pieselor, astfel că manetele emise de Gallienus intervin ca un factor de
diluare a statisticii. ]. Fitz a tratat perioada global, nuanţînd-o doar pentru provinciile din care

45

46

din Anexa III.
Horedt 1982, p.32 fig. 7; Găzdac 1998, p. 234 fig. 7; altă situaţie la Fitz 1978, p. 98.
Î n calcularea tuturor indexurilor ne-am folosit de cronologia imperială
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dispunea de date mai exacte (Nori.cum şi Pannonii)47• C. Găzdac a grupat separat manetele de la

Valerianus şi cele de la Gallienus, obţinând astfel un index mai scăzut pentru Valerianus şi unul mai

ridicat pentru Gallienus48, ceea ce-l detennină să vorbească de o uşoară revigorare a circulaţiei în
vremea celui din urmă49 • Soluţia este eronată50• Prin această împărţi.re, monerele lui Gallienus emise în
primul interval, cel al domniei comune cu tatăl său

cât a domnit singur

(260 - 268)

(253 - 260),

sunt cumulate cu cele emise în vremea

şi plasate toate în a doua perioadă. Astfel, realitatea este răsturnată.

Cum nu se poate stabili cu exactitate, care dintre manetele atribuite generic lui Gallienus sunt

emise în primul interval

(253 - 260)

şi care în al doilea

(260 - 268),

am apelat la o "fosilă directoare".

Aceasta este un index mediu, obţinut prin analiza comparativă a tezaurelor Apulum
publicate riguros. Astfel, pentru intervalul

268,

index:

2.

253 - 260

obţinem indexul:

1 1 8,

I

şi

III,

ambele

iar pentru perioada

Trebuie precizat că cele două tezaure reprezintă sume curente

260 (vezi Anexa III, sv). Ca

atare, din compoziţia lor putem deduce, în primul rând, tipurile de emisiuni care se aflau în circulaţie

în perioada când suma a fost îngropată. In absenţa unor determinări mai exacte pentru tezaurul
Apulum II, constituit prin acumulări succesive, cantitatea foarte redusă de emisiuni post
de cele tezaurele Apulum

253 - 260)

I

şi III

(0,76%

pentru perioada

rămâne singurul reper utilizabil.

260 - 268, faţă

de

45,80%

260

cuprinse

pentru perioada

Sub Claudius II indexul creşte uşor, dar scade dinnou sub Aurelian, menţinându-se la cote

foarte scăzute până în perioada constantiniană51•

Pentru a nuanţa aceste date generale, se impune o analiză sectorială a circulaţiei monetare.

Relevanţa unui asemenea studiu este condiţionată atât de cantitatea şi calitatea informaţiei tehnice, cât
şi de alegerea sectoarelor (itemurilor) comparate.

De cele mai multe informaţii utilizabile dispunem din mediul urban. Pentru Apulum, Potaissa

şi Porolissum, delimitarea descoperirilor din mediul militar, de cele din mediul civil, este dificilă, iar

pentru datele mai vechi, chiar imposibilă. Oricum, cele trei puncte sunt, fiecare în parte, atât centre

urbane cât şi militare. Prezenţa militară a condiţionat apariţia şi dezvoltarea vieţii urbane, iar circulaţi.a
monetară reflectă nemijlocit această situaţie52.

Circulaţia monetară în principalele centre urbane
Număr de monete
U.T.S.
Potaissa
Apulum

Traianus Decius
Gallus şi Volusianus
Valerianus şi Gallienus
Claudius II
Aurelianus
Total

6
3
6

61
61
96
11
3
232

Porolissum
4
1
3
1
1
10

13
9
29
4
11
66

15

Circulaţia monetară în principalele centre urbane.
Monete/ an şi index53
Apulum
U.T.S.
Potaissa
m/an index m/an index m/an index
Traianus Decius
Gallus şi Volusianus
Valerianus şi Gallienus
Claudius II
Aurelianus

30,5
30,5
6,4
5,5
0,6

342
342
72
62
7

3
1 ,5
0,4
o
o

41

385
1 92
51
o
o

6,5
4,5
1,93
2
2,2

247
178
76
79
87

Total
84
74
1 34
16
15
323

Porolissum
m/an index
2
0,5
0,2
0,5
0,2

526
1 32
52
1 32
52

Fitz 1978, p. 95 sq.
48 Găzdac 1998, p. 234 fig. 7. Studiul de referinţă citat de autor - C. Găzdac, The Monetary Cimtlation in the Main Settlements
from Roman Dacia. 244 - 332, în Carnuntum Jahrbuch, 1 998 (în curs de apa.ri�e), nu ne-a fost accesibil.
49 Găzdac 1998, p. 229.
so Aceeaşi eroare şi la Horedt 1982, p. 32 -33.
51 Horedt 1982, p. 68 fig. 25; Găzdac 1998, p. 234 fig. 305.
52 Monerele descoperite la Tibiscum au fost luate în calcul la mediul militar - castre auxiliare.
53 Indexurile au fost calculate pentru o perioadă de 26 de ani (249 - 275) după cum urmează: Apulum 232 monete = 8,92
monete/an; U .T.S. pentru 1 9 ani (249 - 268) şi 15 monete = 0,78 monete/an; Potaissa - 66 monete = 2,53 monete/an;
Porolissum - 1 0 monete = 0,38 monete/an.
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Înainte de a desprinde concluziile esenţiale de pe urma acestei comparaţii, trebuie menţionat
că fiabilitatea analizei statistice creşte odată cu cantitatea de monete luate în calcul. Astfel, sporirea
numărului de piese la U.T.S. sau la Porolissum va determina modificarea semnificativă a indexurilor,
mergând până la răsturnarea curbelor statistice. Aceasta nu se poate întâmpla în cazurile Apulum şi
Potaissa, unde numărul de piese este suficient de mare pentru a fixa sensul evoluţiei.
În stadiul actual al cercetării, se pot formula câteva concluzii de esenţă. În marile centre
urbane ale provinciei, circulaţia monetară scade de la Decius la Aurelian, însă pragurile cronologice şi
intensitatea scăderii sunt diferite. Pentru U.T.S. şi Porolissum o primă cădere drastică intervine în
vremea lui Gallus şi Volusianus: în primul caz indexul se reduce sub jumătatea celui precedent, iar în
al doilea, la un sfert. Pentru Apulum, indexul primelor două perioade este constant, în timp ce la
Potaissa se remarcă o cădere semnificativă în intervalul 251 - 253, aceasta este însă mai puţin
accentuată decât la U .T.S. şi Porolissum. Toate cele patru oraşe suferă o diminuare drastică a
circulaţiei monetare în intervalul 253 - 268 (mai degrabă 260 - 268), când indexurile lor sunt foarte
apropiate, situându-se între 51 (U.T.S.) şi 76 (Potaissa) . În vremea lui Claudius II, cele două centre
legionare evoluează asemănător, menţinând aproximativ nivelul perioadei precedente, în timp ce la
U.T.S. circulaţia monetară încetează, iar la Porolissum indexul creşte la nivelul celui din vremea lui
Gallus şi Volusianus. Sub Aurelianus, Potaissa înregistrează o uşoară creştere (index: 87), în timp ce la
Apulum circulaţia monetară se prăbuşeşte (index: 7). Porolissum revine la indexul din perioada
Valerian - Gallienus. În cele din urmă, se poate conchide, că singurul oraş în care circulaţia monetară
continuă să pâlpâie până în vremea lui Aurelian este Potaissa. La Porolissum cantitatea de manete
este încă prea mică pentru a permite o concluzie fiabilă.
Pentru restul oraşelor din provincie, cantitatea materialului numismatic descoperit nu permite
o analiză statistică. Poate fi acceptată o oarecare continuitate a circulaţiei monetare până la Aurelian
doar la Napoca.
Un alt sector important îl constituie castrele trupelor auxiliare. În peste 90% din acestea nu au
fost găsite monete post Philippus. Având în vedere amploarea cercetărilor arheologice, este
improbabil ca descoperiri viitoare să schimbe radical situaţia. Este evident, că după jumătatea
secolului III circulaţia monetară din castrele auxilare ale Daciei s-a prăbuşit iremediabil. Această
observaţie rămâne valabilă chiar dacă ţinem cont de "factorul de întârziere" şi considerăm că un
număr de manete de la Philippus au circulat şi în vremea lui Decius, Gallus şi Valerian. După 260
(poate deja din a doua jumătate a domniei lui Valerian) nu se mai poate vorbi de circulaţie monetară
în castrele auxiliare.
Manete postphilippiene pot fi localizate cu certitudine doar în castrele auxiliare de la
Tibiscum, Mehadia şi Pojejena, adică cele situate pe cel mai sudic segment al căilor de comunicaţie,
care legau Dacia de Moesia Superior. Porolissum a cunoscut o evoluţie diferită, asemănătoare mai
degrabă centrelor urbane şi legionare Apulum şi Potaissa.
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Dacă luăm în calcul toate datele disponibile, putem observa o creştere a indexului în
intervalul 251 - 253, pentru ca apoi, în perioada Valerianus - Gallienus, valoarea acestuia să se
prăbuşească, iar în continuare circulaţia monetară să nu mai poată fi urmărită.
Castre auxiliare
Decius

A

B

c

Gallus
Volusianus
A
c
B

Valerianus
Gallienus
c
B
A

Claudius

A

B

TOTAL

1 0,5
14 0,93
65
7 3,5
12
423
24
6
6 puncte
6
A = număr de monete B = media pe an C = mdex pentru o penoada de refennţă de 26
1 ,42 monete/an

Aurelianus

II

c

A

35

3

aru

(249-275)

B

c

0,6

42

ş1

37 monete =

Descoperirile monetare din mediul rural provin din 9 puncte: Aiud, Constanţi.a, Cristeşti,
Deaj, Iernut, Sibiu-Guşteriţa, Socolovăţ, Sura; Mătrici, Mediaş, Orlea (cu rezerve similare celor
exprimate în legătură cu Sucidava), Reteag, Rupea, Valea Mare. Situaţia are semnificaţii majore. În
timp ce castrele au fost intens cercetate arheologic în raport cu aşezările rurale, cantitatea de monetă
din perioada 249 - 275, descoperită în cele din urmă, este mai mare (dacă am renunţa la datele
nesigure din mediul castrens, diferenţa ar fi şi mai mare). Cantitatea absolută de piese este oricum
foarte redusă, indexurile şi curbele statistice urmând a fi remodelate odată cu îmbogăţirea
descoperirilor. Nu trebuie pierdută din vedere nici probabilitatea ca unele din manetele de la Claudius
II şi Aurelianus să fi ajuns în mediul rural după abandonarea provinciei.
Mediul rural
Decius

A
3

TOTAL

B
1 ,5

c
115

Gallus
Volusianus
A
c
B
o

o

o

Valerianus
Gallienus
c
B
A
31
6
0,4

Claudius

A
2

B
1

Aurelianus

II

c
77

A
23

B
4,6

c
354

9 puncte

A = număr de manete B = media pe an C = index pentru o perioada de referinţă de 26 ani (249-275)
şi 34 monete = 1 ,3 manete/an
Din analiza materialului numismatic disponibil din mediul rural, reţin atenţia trei aspecte:
a. absenţa manetelor emise de Gallus şi Volusianus;
b. indexul pentru perioada Valerianus - Gallienus, care este foarte apropiat de cel al oraşelor şi
castrelor;
c. curba ascendentă, care începe de la Claudius II şi continuă sub Aurelianus.

450

Index

400
350

.

/. · ···

300
250

200
1 50
100

--·
---�--�
--..
-.f
. ·----�

so

Perioada

o
249 - 251

-::i:- Apulum

251 - 253

şi Potaissa (centre urbane şi

253 - 268

268 - 270

270 - 275

castre legionare) --k- Castre auxiliare · - · - •- - -- Mediul rural
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Cele trei sectoare ale circulaţiei monetare din provincie au parcurs doar parţial o evoluţie
comună. Indexul general şterge tocmai diferenţele specifice. Din graficul cumulativ, cuprinzând un
index mediu pentru Apulum şi Potaissa, ca importante centre urbane şi militare, alături de cel al
castrelor auxiliare şi cel al aşezărilor rurale, se pot desprinde patru concluzii cu grad diferit de
fiabilitate.
1 . La începutul intervalului studiat, sub Decius, toate trei sectoarele beneficiază de indexuri peste 1 00,
cel mai ridicat aparţine mediului legionar-urban, iar cel mai scăzut castrelor auxiliare.
2. Sub Gallus şi Volusianus evoluţiile sunt total diferite: indexul urban rămâne aproximativ constant,
cel al castrelor se dublează, iar cel pentru mediul rural scade la zero.
3. În vremea lui Valerianus şi Gallienus, cele trei indexuri sunt apropiate, dar în timp ce curbele
oraşelor şi castrelor coboară la acest nivel, cea a mediului rural urcă.
4. Pentru perioada domniilor lui Claudius II şi Aurelianus, indexurile castrelor auxiliare coboară la zero,
cele ale oraşelor legionare rămân aproximativ constante, iar cele ale aşezărilor rurale cresc în continuare.
O analiză a descoperirilor din punct de vedere al nominalelor este mult îngreunată de slaba
calitate a înregistrării informaţiei primare. În majoritatea cazurilor ne lovim de sintagma "monedă de
la .... " (urmează împăratul). În unele cazuri este vorba de manete foarte tocite (s-ar fi putut totuşi
aprecia, dacă e vorba de manete de argint sau bronzuri), dar în majoritatea cazurilor este vorba de o
regretabilă suficienţă a cercetării.
Datele utilizabile pentru o evaluare statistică provin din mediul urban. Aici se conturează
două tipuri de repartizare: la Apulum şi Porolissum antoninianii reprezintă majoritatea absolută
(peste 95% în toate segmentele cronologice), în timp ce la Sarmizegetusa şi la Potaissa bronzurile
acoperă aproximativ 50% din descoperiri. La Sarmizegetusa antoninianii şi bronzurile (preponderent
coloniale) se păstrează în echilibru de 1 : 1 pentru fiecare segment cronologic, până la Gallienus, când
circulaţia monetară încetează. Evoluţia de la Potaissa este mai îndelungată şi mai complexă. Pentru
Decius şi Gallus raportul dintre antoniniani şi bronzuri este de 1 1 :2 resp. 7:2 (în cantităţi absolute).
Raportul se răstoarnă în perioada 253 268 (dinnou lipsesc nuanţările), ajungând la 14: 1 6. Sub
Claudius şi Aurelian preponderenţa bronzurilor se menţine (1 :3 respectiv 5:6)54•
Concluzii mai detailate sunt deocamdată hazardate, datorită mobilităţii accentuate a
informaţiei din teren. Definirea jaloanelor evoluţiei este posibilă, mai ales dacă se arc în vedere o
analiză comparativă a descoperirilor izolate şi a tezaurelor monetare cu referire la Dacia şi apoi, mai
larg, în contextul provinciilor dunărene. În acest fel fiabilitatea concluziilor istorice creşte.
-

* * *

Economisirea unor sume de bani reprezintă o acţiune conştientă, realizată în virtutea unei
concepţii definite asupra evoluţiei mediului economic în viitorul imediat. Bineînţeles că nu putem
face abstracţie de cazurile de avariţie patologică. Una din erorile majore ale interpretării istorice, bine
ilustrată de interpretarea tezaurelor monetare, este "adaptarea" procustiană a "individului antic" la
categoriil e scolastice ale istoricului modem. Dealtfel, tendinţele reducţioniste în explicarea dezvoltării
societăţii sunt de domeniul evidenţei.
Structura tezaurelor monetare trădează, în parte, o selectare conştientă a nominalelor retrase
din circulaţie55, dar şi un anume tip de acumulare56.
Semnificaţia tezaurelor, pentru aprecierea evoluţiei circulaţiei monetare în epocă, este
controversată. T. Pekary afirma că: "Banii sunt o marfă, iar tezaurul este o marfă retrasă de pe piaţă,
care nu mai este caracteristică pentru circulaţia monetară"57• J. Fitz este de părere că tezaurele pot fi
utilizate pentru a stabili liniile de forţă ale circulaţiei monetare, pentru perioadele în care au fost
constituite58.
Bărbulescu 1994, p. 1 29-134.
:vi. Crawford, în JRS, 60, 1 970, p. 40.
6
5 Fitz 1978, p. 227-228.
57 T. Pekary, în ArchErt, 80, 1 953, p. 1 06.
56 Fitz 1978, p. 228.
54

ss
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În interpretarea istorică specialiştii au acceptat, cu unele nuanţări, paradigmele fixate de

J.

Werner: "Aglomerarea unor tezaure monetare contemporane într-o anumită arie geografică impune o
interpretare istorică. Grupe de tezaure contemporane, aşa-numitele

(

ale unor vremuri de nelinişte (războaie sau tulburări sociale)

„.

)

Schatzfundhorizonte,

sunt martore

Aglomerarea lor intr-o anwne zonă

.

geografică răpeşte tezaurului individual caracterul hazardului şi îl transformă în argwnent arheologic

al unor vremuri de restrişte. Indiciile cele mai târzii (monetele de încheiere) permit, în cazul

contemporaneităţii lor, datarea aproximativă a catastrofei, iar repartizarea geografică a tezaurelor
ilustrează extinderea în spaţiu a cauzei care a determinat depunerile "59•

În cele din urmă, trebuie reţinut că tezaurelor monetare le incwnbă o informaţie bogată.
Exacerbarea unui anwne aspect poate provoca distorsiuni. Pe de altă parte, o atitudine interpretativă
prea distantă duce, inevitabil,

la anularea valorii lor istorice.

Pentru perioada Decius - Aurelianus în Dacia sunt cunoscute 20 de tezaure60. Datele pe care
le deţinem despre acestea sunt de amploare şi de acurateţe diferite. Chiar şi cele publicate mai recent,
sunt prezentate, în câteva cazuri, după scheme de tratare incomplete. În urmă cu două decenii J. Fitz
constata gradul foarte diferit de publicare a descoperirilor monetare din provinciile dunărene:
Nori.cum - 1 00%, Pannonia - 90%, Moesia Superior -

Dacia

63%,

- 33%

şi Moesia Inferior - 1 0%61 •

Deşi situaţia s-a îmbunătăţit între timp pentru Dacia şi Moesii, ea este încă departe de a fi
mulţumitoare, ceea ce se reflectă nemijlocit în amploarea şi fiabilitatea concluziilor istorice.
În analiza detaliată a tezaurelor (vezi Anexa

III)

am

aplicat schema de tratare elaborată de

J.

Fitz62• Aceasta şi-a dovedit viabilitatea. Nuanţările şi completările pe care le-am adus nu ştirbesc cu
nimic valoarea modelului. Am aprofundat interpretarea contextuală a itemurilor, prin care am
încercat să relevăm faţa umană a lucrurilor.
Publicarea integrală a tezaurelor din perioada provinciei rămâne încă un deziderat63.
Prima concluzie, care se impune în urma analizei celor
ordin gnoseologic. Faţă de situaţia constată de

J.

Fitz, în urmă cu

riguroase a materialului numismatic a crescut de la

26%

20 de ani, procentul publicărilor
37%. Pentru 1 6% din tezaure, cunoaştem
pentru 21 % nominalele nu sunt precizate, iar

33

tipul de nominale şi repartiţia pe împăraţii emitenţi,
pentru

tezaure (vezi Anexa III), este una de

20

la

cunoaştem, în cel mai bun caz, nwnărul de monete şi încadrarea cronologică generală a

tezaurului. În concluzie se poate afirma, că deţinem cca.

65%

din informaţia necesară unei analize

exhaustive şi acurate.
Pentru concluzii cantitative, generale, pot fi invocate toate tezaurele. Cea mai la îndemână

·

·

es te repartizarea statistică 'rn funcţJ.e de

Gallus
Decius
(f.p.q. 251)
Bârca I
Bârca IV
Bocşa
Cuptoare
Leurda
Lupşa

Şl

te1711ini post quem:
Valerianus

....
-..

"'
::l

Şl

Volusianus
(T.p.q. 253)
Apold
B. Herculane
R.â.ureni
Selişte
Sângeorgiu
Siseşti
Strâmptu

Gallienus

T.p.q. 257

T.p.q. 260

Aiud
G alet (?)

Olteni

:.u
T.p.q.

267 /268

Apulum I
Apulum III

;:I
""

o

Aurelianus

Apulum II
Viişoara

59 J . Werner, în Jahrbuch for Geldwesen und Numismatik, 2, 1 950/1951, p. 137-1 38.
60 � - am inclus în analiza noastră tezaurul descoperit în

1 905

la Hunedoara. Acesta cuprinde

1 1 1 7 piese,

care se înscriu în

Primul care a menţionat tezaurul, a fost O. Gohl, în NK, 5, 1 906, 137-1 39,
care socotea că cele două monete de curpu de la Constans ar fi străine de tezaur, care s-ar încheia sub Gallienus. Ulterior

intervalul cronologic: sec. II î.d.Hr.

- IV d.

Hr.

A. A!foldi 1930, p. 67 nici nu aminteşte monetele de la Constans. Acestea sunt invocate cu tărie de Macrea 1978 (= Macrea
1940), p. 191 şi Frotase 1995, p. 63 (= Frotase 195!). Condiţiile de descoperire neclare anulează orice interpretare acurată.
61
Fitz 1978, p. 336.
62 Fitz 1978, p. 97-335.
6l După ce am încheiat documentarea, am asistat la presusţinerea tezei de doctorat Tezaurele monetare din Dacia romană, a
numismatei V. Suciu. Rezultatele acestei cercetări nu sunt cuprinse în lucrarea noastră.
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Conform teoriei lui J. Werner privind existenţa unor Schatzfundhorizonte, se poate conchide că
situaţii determinatoare de panică au afectat Dacia în
tezaurelor ( vezi

Anexa III ),

250/51

şi

253/54.

Urmărind repartiţia pe hartă a

se poate observa că la primul termen toate tezaurele se grupează în

Dacia sudică, iar la al doilea din şapte tezaure doar două se află în Transilvania. După aceste două
orizonturi clare, situaţia se diluează în vremea domniei lui Valerianus şi Gallienus, când au fost
ascunse doar două tezaure. Pentru a doua parte a domniei lui Gallienus, atrag atenţia cele două
tezaure îngropate la Apulum

(I

şi III) :

terminipost quem sunt foarte apropiaţi (267, 268); ambele tezaure

reprezintă sume curente. Aceste concordanţe - chorologice, cronologice şi tipologice - nu credem,
totuşi, că sunt suficiente pentru a argumenta un orizont la nivelul provinciei.

Nici ultimele două depozite monetare, ascunse în vremea lui Aurelian, nu pot reprezenta un

Schatzfundhorizont.

Se vede că, din acest punct de vedere, abandonarea provinciei nu reprezintă un

reper.
Scopul calculării indexurilor este acela, de a cuantifica informaţia, pe care o pot oferi tezaurele
asupra circulaţiei monetare. Datele pot fi utilizate pentru definirea unor tipuri de tezaure, pentru
stabilirea trăsăturilor esenţiale ale circulaţiei monetare şi pentru realizarea unor comparaţii cu

itemurile similare din alte provincii. Din cele

20

tezaure prezentate, doar pentru

informaţiile tehnice necesare unei analize mai aprofundate.

ţi

Şi

1 4 (70%)

deţinem

p entru aceste tezaure cantitatea de

informa e este inegală. Unde a fost posibil, am apelat la estimări proxime.
In funcţie de evoluţia indexurilor şi a procentului de acumulare, pe împăraţi,

J.

Fitz a definit

drei tipuri mari de tezaure, care au fost îngropate în provinciile dunărene, în perioada Decius Gallienus64•

Tipul I cuprinde averi stânse, în totalitate sau în proporţie
înainte de anul 249. Acestea nu reprezintă circulaţia monetară post 249,

covârşitoare (peste

80%),

dar oferă o imagine asupra

averilor care se constituiseră până la preluarea puterii de către Decius şi care n-au mai putut fi mărite
semnificativ după anul

249.

Ele ar putea fi atribuite unor persoane ale căror surse de venit s-au stins

treptat: veterani sau mici proprietari, nevoiţi să trăiască de pe urma recoltelor obţinute de pe propriile
pământuri.
Acest tip se poate subdivide

în mai multe variante, în

funcţie de perioada în care s-a constituit

nucleul tezaurului:
I.A. - tezaure constiuite înainte de anul

1 93,

dacă peste

35%

din acumulare sunt anterioare

domniei lui Septimius Severus;

1 93 - 238, dacă 35% din manete sunt emise în perioada
anterioare anului 1 93, reprezintă cca 40% din întregul tezaur; în funcţie

I.B. - tezaure constiuite în intervalul
amintită, iar împreună cu cele

de procentul de acumulare şi de raportul dintre indexurile pentru Septimius Severus şi Severus
Alexander, perioada de formare poate fi datată mai exact;
6�

Fitz 1978, p. 254-330.
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I.C. - tezaure constituite în intervalul 238 249, dacă peste 80% din avere a fost strânsă până
la 249; acestea se caracterizează printr-un procent de acumulare ridicat pentru Gordianus III (peste
40%) sau prin aceea că manetele emise în intervalul 1 93 - 238, împreună cu cele gordiene, reprezintă
cel puţin 50% din întregul tezaur.
Tipul II include acumulări succesive, realizate prin economisirea consecventă a unei părţi
dintr-un venit constant (de exemplu solda). Acumularea începe după 238 şi se realizează în cote
procentuale aproximativ constante, fără a depăşi 40% pentru vreun împărat. Punctul de greutate al
acumulării (cel mai ridicat index) se situează după 249, cel mai des în vremea lui Decius sau Gallus.
Aceste averi ar putea fi atribuite unor persoane salariate din sectorul de stat - militari,
funcţionari - sau din cel privat.
Tipul III este definit de sume curente, care nu reprezintă rezultatul unor economisiri, ci o
cantitate de bani, pe care proprietarul o avea asupra sa în momentul în care panica (?) l-a determinat
s-o îngroape. Aceste sume pot reprezenta rezultatul unor vânzări, solda, bani de călătorie etc., în orice
caz, bani care nu fuseseră economisiţi în timp. Proprietarii lor pot să fi fost comercianţi, meşteşugari,
călători, militari etc.
Caracteristic pentru acest tip este procentajul de peste 40% din întreaga avere, care revine
ultimelor emisiuni.
Î n funcţie de aceste tipuri, cele 1 4 tezaure, ascunse în perioada Decius - Aurelian şi
determinate mai detaliat, se repartizează astfel:
Repartiţia tipo ogică
Tip III
Tip I
Tip II
Sume
curente
Averi ante 249
Acumulări succesive
I. A
l.B
I.C
Apulum I
Siseşti
Sângeorgiu
Bârca IV
Bârca I
Apulum III
Aiud
Strâmptu
Leurda
Viişoara
Apulum II
Olteni
Apold
Bocşa
-

Tip I
Tip
II
Tip
III

T.p.q.

251
Bârca I
Bârca IV
Leurda
Bocşa

Repartiţia diacrorucă .m
253-260
253
Sângeorgiu
Olteni
Strâmptu
Apold
T.p.q.

Siseşti

de tip ş1 t./J. q.
268-270
260-268

funcţle
'

270-275

Aiud

Apulum II

Apulum I
Apulum III

Viişoara

Din repartizarea crono-tipologică a tezaurelor, se poate observa că mai bine de jumătate
(57%) din averile ascunse în Dacia în intervalul 249 - 275 au fost acumulate înainte de preluarea
puterii de către Decius. Dintre acestea, jumătate au fost acumulate preponderent în intervalul 238
249. Cele mai vechi averi, încheiate cu manete deciene, fuseseră dobândite în intervalul 1 93 - 238.
Sângeorgiu de Câmpie este cel mai vechi tezaur din provinciile dunărene, îngropat în perioada Decius
- Aurelianus.
Tipul II (acumulări succesive) este mult mai slab reprezentat. Din cele trei tezaure care îi pot
fi atribuite, doar cel de la Siseşti este complet. Apulum II este cunoscut în proporţie de 95,74%, iar
Aiud în proporţie de 64,67%. Acest tip "punctează" intervalul 253 - 275. Semnificativ este faptul că
în vremea lui Aurelian, în Dacia mai poate fi identificată o avere realizată prin acumulări succesive
(Apulum II). Prin compoziţia sa, acest tezaur este cel mai elocvent pentru evoluţia circulaţiei
monetare din Dacia, în intervalul studiat.
Tipul III (sume curente) este prezent doar în a doua parte a domniei lui Gallienus şi sub
Aurelianus.
-
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Această repartizare se datorează hazardului descoperirilor, dar nu în întregime. Chiar dacă
descoperiri viitoare vor extinde aria de acoperire cronologică a diferitelor tipuri de tezaure,
preponderenţa (deocamdată absolută) a tipului

I

249 - 253 este una semnificativă, la fel şi
tp.q. 257). Această situaţie ne-o explicăm

în perioada

quasi-absenţa sa în perioada următoare (excepţie: Olteni,

prin scăderea drastică a circulaţi.ei monetare sub Valerian şi mai apoi prin agonia ei sub Gallienus.
Analiza comparativă a evoluţiei indexurilor pentru tezaurele aparţinătoare tipurilor

I

şi

II

poate oferi informaţii preţioase despre evoluţia circulaţiei monetare. Curbele evolutive ale tezaurelor,

�;,� 1

Index

1 500

1 400

1300
1 200

1 1 00
1 000

900

800

700

600
500

400
.100
200
10

· · · · 1:1 - - - - - - - - - - -C

� +-.....!:��-�-�-�--�-:._;:-�-:_;&=o;.:��;;;;;c'ţ::::�==��.z::.���-;s--_;�::;:::=:;i�--.---��--,-���
138 - 1 61

1 6 1 - 1 80

180 - 1 93

193 - 211

2 1 1 - 21 7

2 1 7 - 21 8

--+-- Bârca I - - - - D - - - - Bârca IV

218 - 222

222 - 235

235 -238

238 - 244

244 - 249

249 - 251
Perioada

- _._ - Bocşa Română � Leurda

care se încheie cu manete de la Decius, se desfăşoară relativ unitar. Remarcăm două vârfuri statistice,
în vremea lui Elagabalus şi a lui Gordianus

III,

precum şi căderea indexurilor p entru Philippus, care

în toate cazurile sunt depăşite de cele ale perioadei următoare. Această situaţie amendează, cel puţin
parţial, observaţiile lui K.Horedt65 şi C. Găzdac66 privind căderea catastrofală a indexurilor la Decius,
faţă de perioada imediat anterioară, confirmând, pe de altă parte, concluziile lui J. Fitz67 .

Un caz aparte îl reprezintă tezaurul de la Bocşa Română, pentru care indexurile cresc

accentuat şi continuu de la Gordianus

III

la Decius. Prin evoluţia ascendentă sub Philippus, el se

aseamănă cu sumele încheiate cu manete mai târzii: Olteni

ryalerianus-Gallienus)

şi Apulum

II

(Aurelianus) . Este de presupus, că tezaurul a fost descompletat. Rămân greu de explicat indexurile
foarte mari începând cu Gordianus. Chiar şi ipoteza adăugării unei sume curente la un tezaur mai
vechi explică doar parţial situaţia.
Tezaurele încheiate cu monete de la Gallus şi Volusianus prezintă şi ele o creştere a indexului
sub Gordianus III (excepţie Apold) , urmată de o scădere sub Philippus. În continuare, evoluţia lor se
diferenţiază: în timp ce Sâgeorgiu şi Apold scad respectiv rămân la index zero, Siseşti şi Strâmptu
350

Index

300
250
200
150

x --
x

1 00

so
o
193 - 21 1

21 1 - 217

Horedt 1982, p. 32 fig. 7 .
Găzdac 1998, p . 234 fig. 7 .
67 Fitz 1978, p. 95 sq.
65

217 - 2 1 8

2 1 8 - 222

222 - 235

235 - 238

238 - 244

-X - Aiud -+- Olteni

66

96

244 - 249

249 - 25 1

251 - 253

253 - 260

Perioada

înregistrează o creştere semnificativă sub Decius. Situaţia se răstoarnă parţial în ultimul segment
cronologic: tezaurele care avuseseră indexuri zero în perioada precedentă, înregistrează o creştere, în
timp ce Stâmptu scade radical. Doar pentru Siseşti indexul continuă să crească. Asemenea evolu�
pot fi explicate fie prin descoperirea incompletă a unor tezaure (Apold, Sângeorgiu) , fie prin modul
diferit de constituire.
A verile, ale căror ultime manete sunt emisiuni de la Valerianus şi Gallienus, au relevanţă

I.C) şi Aiud (tip I I) oferă date asupra fluidita�
III), ambele sume curente, oferă o imagine despre

diferită. În timp ce tezaurele de la Olteni (tip
circulaţiei monetare, cele de la Apulum

(I

şi

manetele aflate în circulaţie în a doua parte a domniei lui Gallienus.
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Perioada

Evoluţia indexurilor tezaurelor de la Olteni şi Aiud este, până la un punct, total diferită. La

Olteni, după un vârf înregistrat la Elagabalus şi o cădere drastică sub Maxirninus Thrax, urmează o
curbă ascendentă de la Gordianus

Aiud în schimb, perioada

238 - 251

III

şi până la Decius, când se înregistrează şi vârful absolut. La

este marcată de o curbă descendentă. Pentru Gallus, diferenţa se

accentuează: în timp ce acumularea de la Olteni se află pe o curbă în accentuată coborâre, cea de la
Aiud urcă vertiginos, ajungând la vârful absolut. În ultimul interval cronologic post

253,

ambele

tezaure sunt defmite de o curbă descendentă.
Dintre tezaurele îngropate în vremea lui Aurelian, în contextul discuţiei noastre se plasează
doar Apulum II. Acesta, ca şi cele de la Siseşti şi Aiud aparţine tipului
începute în vremea lui în perioada Gordianus

III

-

Philippus.

II (acumulări succesive) , toate
Apulum II acoperă întreaga perioadă

Decius - Aurelian, deci poate fi socotit drept cel mai semnificativ pentru evoluţia circulaţiei monetare
din acest interval. Evoluţia sa cuprinde două segmente distincte: o curbă ascendentă până la Galllus,
când se înregistrează şi cel mai mare index, urmată de o curbă descendentă până la Aurelianus.

253 - 268. Ca
fost înregistrat în p erioada 260 - 268.

Căderea drastică se plasează în intervalul
mai mic index a

şi în cazul descoperirilor izolate, credem că cel

Studiul comparativ al indexurilor tezaurelor şi al descoperirilor izolate Ouate în ansamblu şi pe
sectoare) poate furniza date semnificative. Tezaurele încheiate cu monete deciene nu pot fi atrase în
aceste compara�, întrucât ele reflectă circulaţia anterioară p erioadei în discuţie. Trebuie totuşi
menţionat că toate acestea (excepţie Siseşti) înregistrează indexuri mai ridicate sub Decius decât sub
Philippus.
În timp ce indexurile descoperirilor izolate rămân aproximativ constante în intervalul

253,

249 -

cele ale tezaurelor încheiate cu monete de la Gallus urcă, fie accentuat (Siseşti, Sângeorgiu), fie

mai lent (Aplod) , similar indexurilor pentru mediul militar auxiliar, sau, dimpotrivă, se prăbuşesc
(Strâmptu) sub Gallus, ca şi cele

din mediul rural.
în vremea domniei comune Valerianus statistică din intervalul 251 - 253, Acumularea de la Aiud se află pe

Pentru tezaurele de la Olteni şi Aiud, ascunse
Gallienus, defmitorie este evoluţia

97

o curbă ascendentă, ca şi cea a descoperirilor din mediul castrelor auxiliare, în timp ce tezaurul de la
Olteni se află pe una descendentă, la fel ca cea a descoperirilor izolate din mediul rural.
Tezaurul numit convenţional Apulum II, ascuns în vremea lui Aurelianus, se apropie de
evoluţia curbei statistice a descoperirilor din castrele auxiliare. Definitorie în acest sens este curba
ascendentă din perioada 251 - 253.
Analiza comparativă a indexurilor celor trei tezaure constituite prin acumulări succesive (
Siseşti, Aiud, Apulum II) şi a celor aferente descoperirilor izolate, evidenţiază asemnărarea dintre
1 200

In d e x
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·-.

·-.

.
·„ ••

-- Siseşti

---

270-275

268-270

253 - 268

2 5 1 -253

Aiud - - - - • - - - - Apulum li

evoluţia acumulărilor succesive şi circulaţia monetară din castrele auxiliare. Definitorie în acest sens
este curba ascendentă pentru perioada 249 - 253, urmată, la Aiud şi Apulum II, de o cădere continuă.
Tezaurele aparţinătoare tipului III, sume curente, sunt relevante pentru stabilirea tipurilor de
emisuni monetare (pe împăraţi) care se aflau în circulaţie în perioada în care respectivele sume au fost
ascunse.
Cele două tezaure de la Apulum (I şi III) ne oferă o imagine asupra emisiunilor aflate în
circulaţie în jurul anilor 267 - 268:
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0,54

16,03

1 4, 5

7,25

1 2,29

45,8

0,76

1 00
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P o n d e re a d i ferite l o r e m i s iu ni

7,25

1 2, 2 9

• 1 93-21 1
• 2 1 1 -2 1 7

a f1ate în circulaţie la 2 6 7 - 2 6 8

1111 2 1 8 - 2 2 2
o 222-235
• 235-238

111111 2 3 8 - 244
o 244-249
Iii! 2 4 9 - 2 5 1

0,54
0,6 1

� 2 5 1 -253
!:!l 2 5 3 - 2 6 0

1 ,3
0,45

b:;J 2 6 0 - 2 6 8
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Ponderea emisiunilor ante

32%

238

este de doar

sunt denari. Manetele lui Gordianus

Apulum

doar un denar

III,

(0,26%).

III

3,36%.

Dintre acestea, în tezaurul Apulum III,

şi Philippus reprezintă

dintre care, în tezaurul

30,54%,

Surprinde procentul redus de manete deciene, care reprezintă

exact jumătate din ponderea celor emise de predecesorul său şi ceva mai mult de jumătate din cele ale
succesorului. Din deceniul

0,76%.

249 - 259

provin

65,84%

din emisiuni, în timp ce din următorul abia

Situaţia este semnificativă şi indică, foarte limpede, că după

260

alimentarea oficială cu

monetă a provinciei a fost serios gâtuită. Procentele ridicate pentru perioadele
corespund unei masive alimentări cu antoniniani. La
dominată copios de antoninian

267 /268

238 - 249

şi

253 - 260

circulaţia monetară din Dacia a fost

(97,48%).

Masa monetară aflată în circulaţie, în Dacia, la sfârşitul domniei lui Gallienus, a fost

constituită în proporţie de

99,24% din emisiuni anterioare anului 260.

Chiar dacă includem în discuţie

un "factor de întârziere", care ar plasa penetrarea în Dacia a unei părţi a emisiunilor din a doua

jumătate a deceniului şase, abia în primii ani ai deceniului următor, tot ajungem la concluzia că în a
doua jumătate a deceniului şapte alimentarea cu monetă a provinciei aproape că a încetat. Nu putem
conchide de aici că a încetat şi circulaţia monetară. Ea s-a redus drastic, datorită volumului şi calităţii
masei monetare. În circulaţie au rămas în majoritate antonianii inflaţionişti, emişi după mijlocul

secolului

III (65,84%),

care nu meritau să fie atraşi în tezaurizări.

Tezaurul de la Viişoara reprezintă tot o sumă curentă şi, ca atare, reflectă ponderea diferitelor
emisiuni aflate în circulaţie în prima jumătate a domniei lui Aurelian, oricum anterioară reformei

monetare din
din perioada

27 4. Din felul în care a fost publicat68, nu se poate afla cu exactitate care sunt emisiunile
253 - 260 şi care din intervalul 260 - 268. Intervalul 253 - 268 este tratat global. Tabelul

cu repartiţia manetelor în funcţie de împăraţi şi ateliere monetare69 oferă totuşi unele informaţii, care

permit detalierea perioadei. Astfel, manetele lui Gallienus şi Salonina, emise la Mediolanum (atelier

2607°) şi Siscia

deschis în

(monetărie care emite din

26271),

sunt de atribuit intervalului

260 - 268, la

fel

şi cele emise de Postumus72• Manetele lui Valerian şi Saloninus73, ca şi emsiunile monetăriei centrale
de la Roma pentru Gallienus şi Salonina le-am atribuit primului interval. Reiese astfel un procentaj
maxim pentru primul interval, pentru că este probabil ca un număr de emisiuni Gallienus şi Salonina,
bătute la Roma, să dateze după 260, iar pentru al doilea interval un procentaj minim.
.
.
.
.
. nilor contmute d e tezaur:
. . crono 1ogJ.că a enus1u
Î n aceste con diL ţu, iată care este repartltia
Total
268 - 270
270 - 272
253 - 268
„

Număr de monete

253-260
133

%

I 260-268
65
I
198
20,24 I
9,89
30,1 3

Prin faptul c ă emisiunile
intervalul

253 - 260,

din

perioada

189

270

657

28,77

41 ,10

100

260 - 268

sunt semnificativ mai puţine decât cele din

tezaurul oferă, în principiu, o imagine asemănătoare a compoziţiei masei

monetare ca şi cele de la Apulum. Amploarea diferenţei între ponderea emisiunilor din cele două

intervaluri este însă foarte diferită. Tezaurele de la Apulum ilustrează o diferenţă imensă în favoarea
emisiunilor

253 - 260,

care sunt de

60 de ori mai multe decât cele

din perioada

260 - 268.

La Viişoara,

ponderea manetelor din primul interval depăşeşte doar cu puţin dublul celor din a doua perioadă. Pe
de altă parte, putem observa că în cadrul emisiunilor gallieniene post
la Mediolanum este asemănătoare: Apulum
problematice) ; Viişoara -

26,76%.

I/III

-

cca.

30%

260,

ponderea manetelor bătute

(aproximaţia din cauza determinărilor

Iarăşi demnă de menţionat este prezenţa celor doi "antoniniani" de

la Postumus, care, ca şi exemplarul de la Potaissa, vor fi ajuns din Gallia în zona Dunării de jos pe
filieră militară.

r.a

B.

Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit În Oltenia. Notăpreliminară, în Oltenia, 4, 1 982, p. 97-106.
(Addenda) .
11
7 L . Cracco Ruggini, in Milano 1990, p. 1 8; Kanke!fitz 1996, p. 32 (anul 259); pentru istoriografia problemei vezi Fitz 1978,
p. 563, 6 1 2; vezi şi Găzdac 1998, p. 229.
7 1 Kanke!fitz 1996, p. 33.
72 Kienast 1996, p. 243.
73 Ibidem, p.221 , 243.
Mitrea,

69 Ibidem, p.

1 00, vezi şi p. 1 05
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Dacă într-adevăr tezaurul de la Viişoara reflectă compozlţla masei monetare aflate în
circulaţie în Dacia în prima parte a domniei lui Aurelianus, ceea ce nu e foarte sigur, atunci am putea
conchide că alimentarea provinciei cu monetă a fost reluată la cote rezonabile de prin

269 /70,

volumul crescând în primii ani de domnie ai lui Aurelian. Această situaţie se reflectă cel mai fidel în
evoluţia indexurilor descoperirilor izolate

din

mediul rural. Manetele de la Claudius

II

şi Aurelianus

nu mai pătrund în castrele auxiliare. Ele sunt de găsit în centrele legionare de la Apulum şi Potaissa
precum şi în mediul rural.
Informaţii relevante oferă şi analiza tezaurelor din punct de vedere al atelierelor monetare
cărora le aparţin piesele componente. Pentru o cantitate de

manete, din

2494 de

determinate atelierele emitente. Atribuirea unor antoniani din p erioada

8 tezaure, au putut fi
251 - 259, emişi de Decius,

Gallus, Volusianus, Valerianus şi Gallienus, cuprinşi în tezaurele de la Olteni74 , Apoldul de Jos 75,

77
7
Apulum 1 6 şi 1 1 1 , atelierului de la Mediolanum este o eroare. Aceştia au fost bătuţi la Viminacium.
.
.
.
. • d următoarea situaţie statistică:
A m fă
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1
1
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1
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18

1

1
1
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26

236

96

176

1209
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Calculând cotele procentuale, pe care le deţin emisiunile fiecărei monetării în cadrul

tezaure1or, aiungem 1a următoarea situaţie statistică:

Tezaurul
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Monetăria
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Mediolanum
Laudicea
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Cyzicus
Serdica
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38
0,2
0,2
56,9
o
3,8
o
0,2
o
o
0,5
0,2

TOTAL
(%)

68,88
6,93
4,79
13,40
0,56
0,92
3,52
0,76
0,04
0,04
0,12
0,04

7� B.Mitrea, în SCN, 5, 1971, p. 1 39-140 catalog nr. 1 8 1 , 1 82, 1 87, 1 88, 1 92-1 94.
7 s I.Winkler, în MemCD, p. 426, catalog nr. 1 92.
76 Idem, în Apulum, 9, 1 97 1 , p. 366-367, catalog nr. 64, 65, 86?, 87?, 89?; în schimb cat. nr. 84 (p. 366) nu este emisiune
Tarraco ci Med.iolanwn - cf. Poenaru Bordea 1975, p. 1 0 1 .
n V . Pavel, în Apulum, 1 4, 1 976, p.86-96 catalog nr. 463-467, 543-556,632-638, 852-872, 1 006- 1 043,1 1 65-1 1 72.
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O Emesn f2il Alexandrin

O Cyzicus O Serdica

Monetele emise de atelierele centrale de la Roma deţin majoritatea absolută în toate tezaurele.
Excepţie face cel de la Viişoara, în care emisiunile de la Mediolanum, monetărie care începe să
lucreze de la 26078, sunt preponderente. Surprinde ponderea redusă a emisiunilor de la Viminacium,
care ating procentajul maxim de 8,6% în cadrul tezaurului de la Apulum III, dar nu depăşesc pe
ansamblul tezaurelor cota de 5%. Valori procentuale mai mici, dar totuşi semnificative, deţin piesele
emise de monetăriile de la Antiohia, Laudicea (pentru Strâmptu) şi Lugdunurn (pentru Apulum III).
Ierarhia este similară şi pentru descoperit.1.l.e izolate. Această situaţie demonstrează rolul primordial al
"banilor de stat" în circulaţia monetară şi economia Daciei. Ponderea acestora reflectă fidel caracterul
militar al provinciei.
În contextul discuţiei legate de atelierele monetare, trebuie abordată problematica monetăriei
de la Viminacium şi, implicit, cea a manetelor emise pentru PROVINCIA DACIA79.
În anul 239, Gordian III a ridicat Viminacium la rang de colonia, acordându-i dreptul să bată
bronzuri coloniale pentru provincia Moesia Inferior80. Ulterior, Philippus a decis ca numerarul
necesar pentru plata armatei angrenate în luptele de la Dunărea de jos, să fie bătut la Viminacium81 ,
primii antoniniani fiind emişi aici prin 246/24782. În anul 246, împăratul acordă ş i provinciei Dacia
dreptul să bată monetă de bronz83.
Anvergura emisiunilor realizate la Viminacium este controversată. În varianta minimală,
acestei monetării îi sunt atribuite doar bronzurile emise pentru provincia Moesia Inferior84, iar în cea
maximală, sunt adăugate manetele coloniale pentru provincia Dacia şi antoniniani emişi în intervalul
246/7 - 25885•
Manete pentru provincia Dacia au fost bătute preţ de 1 1 ani. Corespondenţa dintre "era
provinciei" şi cronologia imperială se prezintă în felul următor86:

Ruggini, în Milano 1 990, p. 1 8; Konke!fitz 1996, p. 32 (anul 259); pentru istoriografia problemei vezi Fitz 1978,
563, 6 1 2; vezi şi Găzdac 1 998, p. 229.
79 Pentru istoriografia problemei vezi Wink/er 1971; Fitz 1978, p.61 1 - 684; Martin 1 992, p. 9-21.
811 G . Voetter, în NZ, 25, 1 893, p. 385; Pick 1898, p. 25; A. A!foldi 1930, p. 1 sqq; G. Elmer, în NZ, 68, 1 935, p . 35-43; X.
Loriot, în ANRUV, II/2, 1 975, p. 790; St. Du5anic, The Era of Viminacium, Beograd, 1 976, p. 5; Fitz 1978, p. 6 1 1 , 633;
Marlin 1992, p. 9, 13.
81 Fitz 1978, p. 6 1 1 -633 cu întreaga problematică a localizării atelierului; Martin 1992, p. 9.
82 Fitz 1967, P· 1 1 3; Fitz 1978, p. 636.
B J llVinkler 1971, p. 1 52; X. Loriot, op. cit., p. 791 -792; St. Du5anic, op. cit., p. 53 -59; Fitz 1978, p. 636; Martin 1992, p. 9, 21.
84 Winkler 1971, p. 1 56-1 58.
s5 Fitz 1978, p. 6 1 1 sqq.
sr.
După Marlin 1992, p. 21 , 25.
78 L. Cracco
p.

1 01

246/
247

AN

Nominale
enuse
A = as, D

=

247/
248

248/
249

249/
250

250/
251

251 /
252

252/
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253/
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254/
255

255/
256

VIIII X
V
VIII
I
VI
VII
III
II
1111
s
s
s
s
s
A, S, S, D
s
s
A, S
D
dupondius, S = sestertius. Anul cronologiei provinciale începe în iulie sau august87.

256/2
57
XI
s

Scopul acestor emisiuni a fost să suplinească lipsa de numerar mărunt din provincie88, 111
intenţia de a revigora circulaţia monetară curentă respectiv producţia de mărfuri şi comerţul.
Repartizarea crono-chorografică a bronzurilor coloniale, emise pentru Dacia, demonstrează o
relativ intensă răspândire a emisiunilor AN. I - III (246 - 249), după care numărul pieselor scade
vertiginos, emisiuni AN. !III - XI 89 (250 - 257) fiin d descoperite doar în zona U.T.S. şi Potaissa,
precum şi la Dunăre (Diema, Drobeta)90• Această stare de fapt susţine concluzia că politica de
redresare financiară şi economică a provinciei, iniţiată de Philippus n-a dat rezultate de durată91 .
Asupra localizării atelierului, unde au fost bătute manetele pentru provincia Dacia, s-au
conturat în decursul timpului două ipoteze majore.
Prima, susţinută de istoriografia transilvăneană, pornind de la B. Pick92, plasează atelierul pe
teritoriul Daciei, la Apulum93 sau U.T.S.94. Ipoteza se bazează, în esenţă, pe asumţii cu un oarecare
grad de probabilitate: în timp ce emisiunile pentru Moesia Superior încetează deja în 255, cele pentru
Dacia mai continuă până în 25795; maneta a fost emisă sub autoritatea conciliului celor trei Dacii, care
se întrunea la Sarmizegetusa96• Argumentele de ordin stilistic97 sunt irelevante pentru localizarea
atelierului în Dacia.
A doua ipoteză a pornit de la constatarea evidentelor asemănări stilistice dintre bronzurile
emise la Viminacium, pentru Moesia Inferior, şi cele pentru Dacia98• Sunt invocate şi argumente de
ordin general-istoric. Dintre acestea, cel mai important are în vedere concentrarea baterii de monetă
pentru provinciile Dunării de jos într-un singur atelier, care se afla aproape de destinatarii emisiunilor
sale şi a cărui securitate era garantată de o importantă concentrare de trupe99• Ipoteza este susţinută
de închiderea atelierelor monetare din Moesia Inferior100 (Callatis, Marcianopolis, Tomis)
concomitent cu începerea emisiunilor imperiale şi a celor pentru Dacia, la Viminacium101 •

R?

Pick 1898, p. 4 (iulie sau august); A. A(foldi 1 930, p . 35- 36 (iulie) .
Winkler 1971, p. 1 58.
89 Emisiunile din anul XI sunt extrem de rare (f.Vinkler 1 97 1 , p. 152 s q, citează o singură piesă drept sigură) . Pentru
Valerianus emisiunile se opresc la anul X (Martin 1992, p. 1 04 nr. 7.59.1). Atât pentru Valerianus cât şi pentru Gallienus
există emisiuni din anul VI, adică 251 - 252 (Martin 1992, p. 1 02, nr. 7.51 . 1 şi p. 1 05, nr. 7.62.1), este posibil ca aceste erori
de batere să poată fi atribuite anului XI - O. Dogaru, De;pre monetele Dacia an. VI, comunicare la simpozionul organizat de
BK
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9!1 Winkler 1971, p. 1 53-1 55.
9 1 Ardevan 1998, p. 341 .
9 2 Pick 1898, p. 2.
93 P.Kiraly, Dacia Provincia Augusti, II,

1 999.

N agybecskerek,

1 894,

p.

492, apud Winkler 1971,

1 1 , 1 902, p. 24-30.

p.

1 46

n.

10; B.

Csemi, în ATRE,

Mama 1940, p. 281 -282 (= Macrea 1978, p. 1 74):
într-unul din oraşele Daciei ; idem, în IstRnm I, p. 457 (C .T.S.);
Macrea 1969, p. 327-328 (U .T.S.); Winkler 1971, p. 1 47, 1 56 sq.(C.T.S.); R. Ardevan, în Akcu 1997, p. 242 tab. XI şi cat.nr.
179, 219, 220 (UTS); vezi şi D. Tudor, în IstRnm I, p. 41 4; Tudor 1968b, p. 96 (probabil U.T.S.).
9; Mama 1940, p. 281 -282 (= Mama 1978, p . 1 74) .
96 Winkler 1971, p. 1 56 sqq; Ardevan 1 998, p. 336, 341 .
97 Winkler 1971, p. 1 56-1 58.
98 A. Alfoldi, în NK, 26-27, 1 927 / 1 928, p. 146 (localizarea la Viminacium pe baza similitudinilor stilistice); A. A(foldi 1930,
p. 35 sqq (cu argumente stilistice şi istorice); Fitz 1978, p. 636 (cu argmente istorice şi bibliografia până în deceniul opt);
Martin 1992, p. 10 (stadiul actual al cercetării) .
9 9 Fitz 1978, p. 636.
10 ° Fitz 1967, p. 1 2 1 .
! O l Fitz 1967, P· 1 1 3; Fitz 1978, p. 636.
94

"„.

.„"

1 02

Deja la sfârşitul secolului trecut, O. Voetter a emis ipoteza că la Viminacium, alături de
bronzuri coloniale, au fost bătuţi şi antoniniani, începând chiar din 239102• Ipoteza a fost contestată,
atât în privinţa localizării unei a treia monetării imperiale (pe lângă Roma şi Antiohia) la Viminacium,
cât şi în ce priveşte începutul activităţii ei. Controversele s-au perpetuat în timp. Astfel, cercetarea
britanică, pornind de la H. Mattingly, localizează atelierul monetar la Mediolanum, cea franceză
invocă doar un "atelier secondaire", iar cea central şi sud-est europeană plasează monetăria la
Viminacium103 • Argumentele stilistice şi istorice, sintetizate de J. Fitz, oferă o susţinere solidă ultimei
ipoteze. În principiu, toţi autorii sunt de acord că un "atelier secondaire" a existat. Amplasarea sa la
Viminacium poate fi argumentată în primul rând prin contextul politic şi militar. Pe la mijlocul
secolului III, începând cu Philippus, în zona Dunării de jos a fost nevoie de o mare concentrare de
trupe104, care să se opună atacurilor barbare. Cea mai la îndemână monetărie pentru asigurarea
numerarului, necesar susţinerii efortului militar, a fost cea de la Viminacium1 05 •
Data de la care au fost emişi antoniniani la Viminacium este şi ea controversată, fiind plasată
de diferiţi autori de la Gordianus III la Valerianus. Termenul post quem susţinut de J . Fitz - 246/7 este convingător argumentat1 06• Mai important pentru discuţia de faţă este momentul închiderii
monetăriei. Acesta a fost datat între 255 1 07 şi 258108• Argumentaţia cu privire la la sistarea activităţii
monetăriei şi la mutarea ei se spijină pe trei constatări:
a. - mutarea centrului principal de comandă pe Rin109;
b. - politica monetară a Romei, care a vizat sistarea baterii monetelor coloniale, drept pentru
care au fost suspendate şi emisiunile de la Viminacium pentru provinciile Moesia Inferior (255) şi
Dacia (sfârşitul 256/prima jumătate 257) 1 1 0;
c. - monetăria de la Colonia Agrippinensis şi-a început activitatea în anul 257, dată care
corespunde închiderii atelierului de la Viminacium şi mutării lui în colonia de pe Rin1 1 1 •
Analiza comparativă a ultimelor emisiuni d e antoniniani de la Viminacium şi a primelor de la
Colonia Agrippinensis au acreditat ipoteza că oficinele au fost mutate în două etape: la sfârşitul anului
257 şi în prima jumătate a lui 258 1 1 2•
Î n cele din urmă, s-ar putea conchide că activitatea monetăriei din Viminacium a fost
restrânsă în trei etape: 255 - sistarea emisiunilor pentru Moesia Superior; 256/257 - renunţarea la
baterea monetelor coloniale pentru Dacia; a doua jumătate a anului 257 - primele trei oficine sunt
mutate la Colonia Agrippinensis. Odată cu mutarea ultimelor trei oficine, atelierul de la Viminacium a
fost desfiinţat. Aceasta se întâmpla în prima jumătate a anului 258. Dar, este posibil ca primele două
etape să nu corespundă unei restrângeri de activitate, ci orientării tot mai pronunţate spre baterea de
antoniniani. Aceasta s-ar putea explica prin imputernicirea specială a lui Valerianus II (nominală,
desigur) asupra complexului provincial compus din cele două Pannonii, Dacia şi cele Moesii.
Revenind la compoziţia tezaurelor monetare, constatăm, fireşte, că acestea nu cuprind
bronzuri coloniale. Nici măcar sumele curente, fie îngropate ca atare, fie adăugate unor acumulări mai
vechi, nu cuprind astfel de monete, ceea ce, coroborat cu situaţia relevată de descoperirile izolate,
demonstrează importanţa minoră a acestor manete începând chiar cu domnia lui Decius sau, cel
târziu, Gallus. O singură monetă de bronz, emisă de Elagabalus pentru Iulia Soaemias, s-a rătăcit în
tezaurul de la Olteni (vezi Anexa III).
Din punct de vedere al nominalelor tezaurizate, este semnificativă ponderea antoninianilor.
Pentru opt tezaure, însumând 2635 de monete, au fost determinate nominalele.
102 O. Voetter, în NZ, 25, 1 893, p. 383.
103

Pentru întreaga discuţie vezi Fitz 1978, p. 6 1 1 -636.
Fitz 1967, p. 1 1 3.
111s
Fitz 1978, p. 61 3-6 1 6.
106
Fitz 1978, p. 636 sq (cu istoricul problemei).
11J7 RI C V / 1 , 1927, p. 22.
rns G. Elmer, în BJ, 146, 1 941, p. 1 2.
to9 A. Alfa'/di 1967, p. 322, 334 cu n. 1 05.
1 111
Pick 1898, p. 4.
1 1 1 R. Găbl, în NZ, 74, 1 95 1 , p. 30.
1 1 2 Fitz
1978, p. 680-684.
104

103

Tezaur
Bârca I
Bârca IV
Leurda
Apold
S trâmp tu
Olteni
Apulum III
Viişoara
TOTAL

Ponderea antoninianilor în tezaurele determinate
Total monete
Tip
Antoniniani
Antoniniani
tezaur
(%)
(nwnăr piese)
67
I.B
32
47,77
l.C
1 27
68,50
87
l.B
26
34,62
9
l.B
2,58
1 94
5
I.C
65,63
96
63
56,76
l.C
259
147
III
99,17
1 209
1 199
III
100,00
657
657
2635

T.p.q.
25 1
251
251
253
253
257
268
272

83,45

2199

Pentru alte şase tezaure am estimat ponderea antoninianilor, atribuind toate monetele cu începere de
la Gordianus III acestui nominal.
. 1 determm ate
pond erea estunatlva a antomruan
. . iior m tezaure e par(la

Tezaur

Total manete

Bocşa R.
Sângeorgiu
Siseşti
Aiud
Apulum I
Apulum II

1 15
57
151
1 94
101
225

An toniniani
(număr piese)
88
10
1 34
194
78
1 54

TOTAL

843

658

Antoniniani
(%)
76,52
17,50
88,74
100,00
77,22
68,44
78,05

Tip
tezaur
l.C
I.A
II
II
III
II

T.p.q.
251
253
253
260
267
270/75

Cumulând tezaurele, ajungem la un procent de 82, 1 4% antoniniani, ceea ce permite concluzia
că peste 80% din manetele tezaurelor ascunse în Dacia în intervalul 249 - 275 sunt antoniniani.
.Aceşti.a apar în tezaure deja de la Caracalla (Bârca I 1 monetă), pentru Elagabal numărul lor creşte
uşor (Bârca I 2, Bârca IV 1 , Leurda - 1 , Olteni 4), iar de la Gord.ianus III ei înlocuiesc total (cu
minore excepţii) denarii. Această constatare confirmă atât concluziile emise acum patru decenii de D .
Pro tase 1 13, în legătură cu tezaurizarea antonianului în Dacia, cât ş i observaţia mai generală că în
circulaţia curentă antoninianul suprimă treptat denarul ca monetă "standard" de argint1 1 4•
Ne punem fireasca întrebare, care a fost valoarea tezaurelor în vremea când au fost îngropate.
În aprecierea acesteia, trebuie să ţinem cont de mai mulţi factori. Esenţială este compoziţia din punct
de vedere al nominalelor. Denarii tezaurizaţi au valori de piaţă diferite. Cei din secolul II sunt o marfă
cu valoare intrinsecă, datorită conţinutului de argint115. Începând cu Severus Alexander, denarul intră
pe panta declinului, pierzând constant din greutate şi din conţinutul de argint, pentru ca după 260 să
ajungă o monetă de bronz spoită cu argint1 16 • Antoninianii din prima etapă de batere (21 5 - 219) au
un curs ridicat (= 2 denari) şi un titlu de argint încă rezonabil (cca 60%), faţă de ceea ce va urma.
După reluarea emisiunilor de către Balbinus şi Pupienus (238), valoarea acestora scade continuu, iar
după 253 căderea devine accentuată şi ireversibilă, conţinutul de argint ajungând, la începutul
domniei lui Aurelian, la 1 % 1 17• Reforma monetară realizată de acesta, prin 274, a dus la creşterea
-

-

-

-

Protase 1958, p. 268 (= Protase 1995, p. 72).
1 1 4 Ca/lu 1969, p. 248 sqq; Crawfard 1975, p. 569.
1 1 5 A. A!foldi 1967, p. 417; A. Vaday, în ]a�gok 1998, p. 135.
i u.
Denarul lui Severus Alexander ajunge la jumătatea greutăţii unui antoninian emis de Caracalla; acesta a fost preţul plătit
pentru renunţarea la baterea antoninianilor cf. A. A!foldi 1967, p. 414, 420 sq; Crawfard 1975, p. 569; cf şi Protase 1995, p.
rn

60-61 .

1 17 Ca/lu 1969, p . 1 97 sqq; D.R. Walker, în BA R, IS, 40, 1 978, p . 64-71 ; Crawford 1975, p . 565, 569; Protase 1995, p . 60-61;
Friz 1976, p. 1 8- 1 9; Kanke!fttz 1996, p. 23.
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greutăţii şi a conţinutului de argint al antoninianului şi la revigorarea sesterţului11 8 • Rezultatele
reformei nu se mai regăsesc în circulaţia monetară a provinciei Dacia119•
AG ';,.

500

450

An!Wche

350

250

1 50

Rome
Mi/an
Gaule (Cologne 1i 'ves)
-- - - - - - Orient (Antioche - amosate - Emese)
__

. ..

50

_ _ _ -·-

-

245

238

265

255

Devalorizarea antoninianului în intervalul

274

238 -274 (după Ca/lu 1969, p.249 fig. 3)

Î_n asemenea condiţii, echivalenţele reale dintre diferitele tipuri de nominale sunt greu de
stabilit. In practica numismatică, se au în vedere următoarele rate de schimb, pentru perioada în
discuţie: 1 antoninian = 2 denari = 8 sesterţi = 1 6 dupondii = 32 aşi; astfel, unui antoninian îi
corespund în medie 1 8,67 de monete de bronz120•
Este destul de limpede că simpla menţionare a numărului de monete din care se compune un

tezaur oferă informaţii destul de sărace despre valoarea acestuia. În unele cazuri, ea poate

fi estimată

cu un procent acceptabil de eroare (max
începere de la Gordianus

5%), socotind că piesele componente sunt antoninieni, cu
III. Pentru a putea aprecia şi compara valoarea tezaurelor, este necesar să le

aducem la un numitor comun din punct de vedere al nominalelor.
Val oarea tezaure or expnmata m antonuuam,
'
Tezaur

Total
manete

Denari

Antoniniani

denan

ş1 sesterţl

Valoare în

în

Valoare

Antoniniani

denari

Valoare
în
sesterţi

Bârca I
Bârca IV
Leurda
Apold

67
1 27
26
1 94

32
87
9
5

35
40
17
1 89

49,5
107
1 7,5
99,5

99
214
35
1 99

396
856
140
796

Ca/lu 1969, p. 323 cu n. 4 (bibliografia problemei); Crawford 1975, p. 575-577; Kanke(fttz 1996, p. 370.
Gaz.dac 1998, p. 23 1 .
1 20
Winkler 1965, p. 237; Picozzj 1966, p. 1 6; Fitz 1 978, p. 94; J .P.C. Kent, B. Overbeck, A.U. Stylow, Die tiimische Miinze,
1 973, p. 1 25; Gudea 1996, p. 93; Kankelfitz 1 996, p. 21
1 18

1 19

1 05

63
Strâmptu
96
Olteni
1 47
259
Apulum III
1 209
1 199
Viişoara
657
657
88
Bocşa R.
115
Sângeorgiu
10
57
Siseşti
134
151
194
Aiud
1 94
Apulum I
78
101
154
Apulum II
225
Valorile tipărite cu caractere italice sunt estimative.

33
111
10
o
27
47
17

1 59
405
2408
1314
203
67
285
388
1 79
379

79,5
202,5
1 204
657
101,5
33,5
142,5
1 94
89,5
189,5

o

23
71

636
1 621
9632
5256
812
268
1 140
1552
716
1516

Situaţi.a rezultată nu poate fi socotită ca fiind absolut reală, pentru că nu ţine cont de valoarea

de piaţă denarilor şi antoninianilor cu conţinut ridicat de argint.

J.

Winkler aprecia că "o monetă din

vremea lui Gallienus echivala (...) cu o jumătate până la o cincime dintr-o monetă din epoca
Severilor"121 . Pe de altă parte, au fost luate în calcul doar manetele determinate (măcar împăratul
emitent cunoscut), cele pierdute sau nedeterminate ignorate.
Pentru a fixa valoarea tezaurelor în contextul epocii, este necesar să urmărim veniturile
realizate de anumite categorii socio-profesionale. De date satisfăcătoare dispunem doar din mediul
militar, dar, având

în

vedere importanţa decisivă a acestuia

drept semnificative.

RANGUL
pedes
eques
sesquiplicarius pedes
sequiplicarius eques
duplican'us pedes
duplican'us eques
centun·o
primus pilus
praefectus castrorum
praefectus alae
praefectus alae milliarae

în

Solda anuală (în denari.) 122
LEGIO
675 (7 50)
786,5
1 .012,5

viaţa provinciei, ele pot

AIA

fi apreciate

COHORS
225
337,5
337 ,5
506,25
450
675

450
675

1 2.500
56.250
56.250
35.000
56.000

Aceste sume corespund situaţi.ei din vremea lui Caracalla. Evoluţia

următoarele şapte
decenii nu a putut fi determinată, dar este de presupus că solda a crescut abia după anul 2801 23•
Situaţia altor categorii socio-profesionale nu este cunoscută pentru perioada post Severi1 24•

în

Pentru a doua jumătate a secolului II mai pot fi oferite unele repere: salariul pe zi al unui miner din
zona auriferă - aprox.

un veteran de legiune
sesterţi

(= 1 5.000

1 ,5 sesterţi respectiv 480 sesterţi. pe an (= 1 20 denari.)125; missio nummaria pentru
2.000 D126; venitul anual al unui procurator aurariarum, de rang ecvestru 60.000
-

-

denari) 1 27; procuratorii financiari ai celor trei circumscripţii financiare (Dacia

Apulensis, D. Porolissensis şi D . Malvensis), aparţineau clasei centenare, deci aveau un venit anual de
1 00.000 sesterţi. (= 25.000 denari) 1 28.
1 2 1 Winkler 1965, p. 240.
122 Sumele reprezintă valori medii estimative

după datele de la G.R. Watson, The "Roman Soldier, London, 1 969, p. 89-92; R.
Develin, în lAtomus, 30, 1971, p. 687-695; B. Dobson, în ANRW, II/1 , 1 974, p. 408; Crawford 1975, p. 571; Fitz 1978, p.
335; Birky 1981, p. 43; Breeze-Dobson 1987, p. 1 77 sq; M. A. Speidel, în JRS, 82, 1 992, p. 87-106; R. Alston, în JRS, 84,
1 994, p. 1 1 3-1 23; Gudea 1996, p. 94.
m Ca/lu 1969, p. 399 sq; Craw
ford 1975, p. 57 1 . Dublarea soldei de către Maximinus Thrax (cf. Herodian VI, 8, 8) se referă
defapt la extinderea gratuităţilor (vezi, mai nou, la R. Alston, op. cit., p. 1 1 4 sqq) şi nu la dublarea efectivă a stipendiilor (M.
A . Speidel, op. cit., p. 88-1 06, Tab 1 , 4, 5, 6, 7 ia în calcul creşterea efectivă a soldei) .
m Macrea 1969, p. 1 1 2; vezi şi R. Alston, op. cit„ p. 1 1 3.
125 Wol/mann 1996, p. 89, 96.
1 26 Macrea 1969, p. 1 1 2.
1 27 Wollmann 1996, p. 48, 53.
128
Piso 1993, p. 85.
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Pentru a contura o imagine a averilor care existau în Dacia, ne stau la dispoziţie date disparate
din secolul II şi începutul celui următor. Astfel, pentru pentru pragul de jos al averilor, este
semnificativ capitalul de pornire al unei societăţi de împrumuturi
Deusara în

28

martie

1 67: 767

(societas danistariae), înfiinţată la
(20 iunie 1 62), unul dintre asociaţi, Iulius
1 40 de denari cu o dobândă de 1 2% pe an130.

denari129• Cu cinci ani înainte

Alexander, împrumutase lui Anduenna Batonis suma de

Este cea mai mare sumă împrumutată, dintre cele consemnate pe tăbliţele cerate131 • La celelalt pol se
situează averile pe care încercăm să le bănuim pe baza gesturilor de evergesie.

M. Aurelius Chrestus,

patron al colegiului fabrilor din colonia Aurelia Apulensis, a plătit, la începutul secolului III, suma de
6000 de sesterţi (1 .500 denari) pentru renovarea sediului colegiului1 32• La Sarmizegetusa, T. Varenius

Pudens, jlamen coloniarum (UTS şi Apulum), a plătit, tot la începutul secolului III, suma de SO.OOO de
sesterţi (= 1 2.500 denari) în memoria tatălui săi pentru pavarea unei jumătăţi dintr-o piaţă publică133•
Cea mai mare sumă pomenită în inscripţiile Daciei este cea de 80.000 de sesterţi (20.000 denari),
donată de Q. Aurelius Tertius, cu ocazia alegerii sale ca jlamen (anul 1 42), pentru annona oraşului
Sarmizegetusa134• Nu este lipsit de sens, să amintim că censul necesar pentru a putea accede în ordo
decurionum era de minim 1 00.000 sesterţi (25.000 denari)135•

Nivelul preţurilor constituie cel mai important criteriu în stabilirea valorii de piaţă a

tezaurelor. Din nefericire, tocmai pentru evoluţia acestora în secolul III lipsesc datele pentru Dacia1 36•
Aici se poate apela doar la estimări.

O observaţie de principiu trebuie însă acceptată. Concentrarea

mare de trupe pe linia Dunării a determinat un mare aflux de monetă în zonă, plătită de stat sub
formă de soldă şi donative, ceea ce, mai ales după

235,

a determinat o creştere mai accentuată a

preţurilor decât în alte părţi ale imperiului137• La nivel general, inflaţia galopantă, însoţită de creşterea
catastrofală a preţurilor, pare să fi intervenit abia către sfârşitul deceniului şapte138 •
În aceste condiţii, preţurile pentru perioada

249 - 275

sunt extrem de greu de estimat. Au fost

invocate în trecut fie preţuri specifice secolului II, extinse la întreaga perioadă a provinciei139, fie
preţuri din alte provincii şi alte intervaluri cronologice pentru a ilustra situaţia din Dacia secolului
III140• Imaginea constituită pe baza acestor elemente este, în mod cert, una distorsionată. Pe de o

parte, trebuie să

amintim că deja în sec. II. au existat diferenţe între preţurile practicate în Dacia şi în

alte provincii141, iar pe de alta, încă la începutul secolului IV, prefaţa Edictului lui Diocletian asupra
preţurilor maximale (anul

301)

indică sensibile deosebiri de preţuri între diferitele părţi ale

Imperiului142• Astfel, definirea pieţei din Dacia prin cea a altor provincii nu reprezintă o soluţie. Ele
pot folosi ca element de comparaţie pentru perioadele în care se cunoaşte şi situaţi.a din Dacia.

1 29

IDR I, TabCerD XIV. Contractul de fondare a fost încheiat între Cassius Frontinus (Palwnbus) şi Iulius Alexander,
primul, reprezentat de un actor (Secundinus), contribuie cu 267 D, iar al doilea cu 500 D - cf. Mama 1969, p 276, 327. I.I.
Russu (IDR I, p. 241 -242) a fost de părere că Secundinus a participat cu suma în nume propriu, iar Cassius Frontinus şi
Cassius Palwnbus (patronul lui Secundinus) ar fi personaje diferite, contribuţia pecuniară a primului lipsind din text şi ca
atare capitalul de pornire al societăţii ar trebui să fie mai mare de 767 D.
Bo
IDR I, TabCerD III.
1 31 Mama 1969, p. 327.
1 32
CIL III, 1 2 1 2; Mama 1969, p. 326; Ţeposu-Marinescu 1995, p. 1 95; Ardevan 1998, R. 284 şi p. 595 Tab. XLVII nr. 8.
m IDR III/2, 1 29; Mama 1969, p. 326; Ţeposu-Marinescu 1995, p. 1 90, 1 95; Ardevan 1998, R. 1 1 2 şi tab XXII nr. 44 şi 49.
Există o oarecare confuzie în ce priveşte interpretarea textului inscripţiei privitor la everget şi persoana căreia i-a fost
dedicată inscripţia respectiv cu privire la destinaţi.a donaţi.ei.
rn IDR III/2, 72; Mama 1969 p. 326; Ţeposu- Marinescu 1995, p. 1 90, 1 95; Petolescu 1995, p. 9 1 ; Ardevan 1998, R 83.
135 Mama 1969, p. 1 37; cf. şi Bărbu/escu 1994, p. 6 1 .
1 36 Winkler 1965, p . 246; Gudea 1996, p . 9 4 - este eronată afirmaţi.a ". . . n u există nici un document referitor la preţurile din
provinciile dunărene ale Imperiului", cu referire la întreaga perioadă a provinciei. Vezi spre exemplu IDR I, TabCerD VI,
VII, VIII, XVI etc.
137 M. Christol, în Armeis etjiscalite 1977, p.253; Birlry 1981, p. 50.
l38 Cal/u 1969, p. 395; Crawfard 1 975, p. 571.
1 39 Mama 1969, p. 272, 278, 297, 3 1 6, 326 sq.
1 40 Winkler 1965, p. 246; Gudea 1 996, p.94-97.
1 4 Pentru came (de porc sau de miel) şi vin preţurile sunt similare celor din provinciile "ieftine", precum Egiptul. În
1
schimb, preţul sclavilor este mai mare decât în Italia (provincie "scumpă") - cf. MroZ!k 1971, p. 444-450; Wol/mann 1996,
p. 96.
14 2
CIL III, pars posterior, p. 1 0 1 ; cf. şi Birley 1981, p. 50.

107

Pentru a defini preţurile din a doua jumătate a secolului III din Dacia, dispunem de date din
secolul

II

şi de cele din Edictul lui Diocletian, emis la mai bine de un s fert de veac după ce provincia

fusese abandonată. Ca să putem aprecia, măcar ipotetic, valoarea de piaţă a tezaurelor amintite,
trebuie încercată o "actualizare" a preţurilor între limite extreme. Reperele ne sunt oferite de

J.

Winkler, care aprecia că denarul gallienian valora între o jumătate şi o cincime din cel emis în vremea
Severilor1 43. Astfel, se poate avea în vedere o devalorizare a denarului situată între 1 00 şi 400% pentru
un interval de cca.

1 00

de ani. Raportate la viaţa unui om, atât perioada cât şi aproximaţia sunt foarte

largi. Din păcate, altă soluţie, mai bună, nu există în stadiul actual al cercetării.

Suma
1/2 D
5D
18 D
22 D
sau
35 D
1 69 D

Reprezintă

1 hemina (0,273 l) de oţet
preţul unui purcel
preţul pentru cinci miei
preţul pentru 3 amfore
(quadrantales) (3 x 26,26 l =
78,78 l)de vin144
cheltuiala pentru orgaruzarea unUl banchet, de
Lzrarium (1 mai), al unUl
colegiu, la Alburnus Maior
(?) 1 45
205 D preţul unei sclave (Passia, în
vârstă de 6 ani), la Kartum,
în zona auriferă a Apusenilor
300 D preţul unei jumătăţi de casă,
în stare foarte bună (optima
maxzmaque est !), în vicus
Pirustarum,
cartier
din
Albumus Maior
400 D ajutor de înmormântare Ş1
piatră funerară, din partea
colegiului fabrilor din UTS
pentru
Ianuarius
Q.
Zosimus, fost membru al
colegiului
420 D preţul unei sclave (femeia
în
Theudote),
canabele
legiunii
XIII
Gemina,
Apulum
600 D preţul unw sclav (copilul
Apalaustus, în vârstă de cca
10- 1 5 ani), în canabele
legiunii
XIII
Gemina,
Apulum

Data

Bibliografie

sec.II
sec.II
sec.II
sec.II

!DR I, TabCerD XVI
!DR I, TabCerD XVI
!DR I, TabCerD XVI
!DR I, TabCerD XVI;
Mrozek 1971, p. 446

Devalorizare

Devalorizare

1 00%
l D
lO D
36 D
44 D
sau
70 D
338 D

400%
2,5 D
25 D
90 D
l lO D
sau
175 D
845 D

sec.II

!DR I, TabCerD XVI;
I.I.Russu, în !DR I, p.
244; Wollmann 1996, p.
96

1 7.03
1 39

!DR I, TabCerD VI

410 D

1025 D

6.05
1 59

!DR I, TabCerD IX

600 D

1 500 D

sec.II
III

!DR III/2, 413; Ardevan
1998, R. 1 06; Mama
1969, p. 316

800 D

2000 D

4.10
1 60

!DR I, TabCerD VIII

840 D

2100 D

1 6.05
142

IDR I, TabCerD VII

1 200 D

3000 D

14J Winkler 1965, p. 240.
D. Tudor, Iston·a sclavqjului în Dacia, Buc., 1 957, p. 171 completează textul tăbliţei absolut fantezist, introducând două
categorii de vin - menim (superior, de import) şi vinum (inferior, autohton) - cwnpărate la preţuri diferite. Preţul de 1 ,85
denari pentru un litru de vin este mult prea mare atât în comparaţie cu preţurile aceluiaşi produs din alte provincii cât şi
raportat la preţurile celorlalte produse de pe listă (cf. Mrozek 1971, p. 446 n. 1 1). Macrea 1969, p. 297 a preluat
interpretarea lui D. Tudor. Varianta propusă de Wollmann 1996, p. 96 (3 congia = 9,75 1 == 97 D) este şi ea total deplasată,
preţul unui litru de vin (9,94 D) ajungând să fie aproape dublul preţului unui purcel.
145 Din suma totală 58,57 % s-au cheltuit pe băutură, 21 ,89% pe bacşişuri şi 1 9,54% pe mâncare (
m afară de produsele
citate în tabel /IDR I, TabCerD XVI/, au mai fost cwnpărate: pîine albă - 2 D; tămâie - 3 D; verdeaţă - 1 D şi o
semiuncie; sare şi ceapă - 1 5 -24 D).
1 44

1 08

Pentru a avea unele elemente de comparaţie, amintim că în secolul II, în Egipt un purcel costa
4,5 - 5 denari, iar în Palestina un miel se vindea cu 2 - 4 denari.1 46 • În provinciile africane, un monument
funerar banal costa între 250 şi 500 de denari, iar cheltuielile de înmormântare variau între 20 şi 20.000
de denari1 47• În Italia, un sclav costa între 200 şi 625 de denari, în timp ce în Egipt preţul sclavilor era
cuprins între 50 şi 300 de denari. Un litru de vin costa, în funcţie de zonă şi de calitate, între 1 as
(Spania, Egipt) şi 2 - 8 aşi (Italia), iar un porc 63 de denari1 48• Prin Edicrul lui Diocletian, se stabileşte
pentru fibra (= 327 g) de carne preţul maximal de 12 denari, iar pentru un muncitor zilier un salar
maxim de 25 denari/zi149. Faţă de preţurile înregistrate în Dacia la jumătatea secolului II pentru carnea
de porc (0,3 - 0,5 D /kg), cele stabilite de Diocletian sunt cca. 1 00 de ori mai mari (36,69 D/kg), în timp
ce salariul maxim al unui zilier este de 37,31 ori mai mare decât cel al unui miner din Apuseni.
În cele din urmă, revenind la tezaurele în discuţie, trebuie să mai adăugăm că valoarea
acestora depinde şi de mediul în care ar fi urmat să fie valorificate. Trebuie să presupunem că
preţurile practicate în preajma centrelor militare, mai ales cele legionare, au fost, indiferent de epocă,
mai mari decât cele din zonele rurale.
Însumând elementele prezentate, se poate construi, desigur ipotetic, o scară a inflaţiei pentru
intervalul studiat. Aceasta se bazează în primul rând pe datele legate de scăderea valorii denarului şi
antoninianului. Astfel, luăm drept bază de calcul o devalorizare de 1 00% până la 260, urmată de una
de 400% pentru intervalul 260 - 268. Etapele evoluţiei ulterioare sunt aproape imposibil de estimat.
Dacă ne-am baza exclusiv pe compararea preţurilor cunoscute din secolul II sau, cel târziu, începutul
celui următor şi cele cuprinse în Edictul lui Diocletian, ar trebuie să presupunem o devalorizare de 6700% a manetei de argint.
Încercarea de a stabili valoarea tezaurelor în epoca în care au fost îngropate, se loveşte de
dificultăţi majore, legate direct de cunoaşterea compoziţiei lor. Dintre cele 1 9 tezaure invocate, doar
două au fost recuperate şi determinate în întregime (Bârca I şi IV). Celelalte fie au fost recuperate
doar parţial, fie n-au fost determinate integral. În cele din urmă imaginea oferită este una deteriorată.
Există însă date care permit "restaurarea" ei.
Am încercat să sintetizăm toate datele disponibile privind compoziţia valorică a tezaurelor în
următorul tabel. Pentru tezaurul de la Cuptoare (cca 550 manete) am estimat valoarea ţinând cont de
procenrul mediu al antoninianilor în celelalte tezaure care se încheie cu manete de la Decius
(58, 1 8%). Pentru tezaurele de la B. Herculane (cca. 900 piese) şi Râureni (80 piese), încheiate cu
manete de la Gallus şi Volusianus, am inclus câte două estimări: prima pe baza mediei de 23,44%
denari cuprinşi în tezaurele determinate cu acelaşi t.p.q. (Apold şi Strâmptu), iar a două pe baza
mediei de 42,5%, obţinută prin includerea tezaurelor de la Sângeorgiu şi Siseşti,cu acelaşi t.p.q. dar
lacunar determinate.
. - Aurelianus
ac1a 1l1 m tervalulD ecms
Tip III
Tip
Tp.q.
neprecizat
251
251
251
251

Valoarea Am d enart a tezaure or monetare mgropate m
Tezaurul
Tip I
Tip II
I.A
I.C
I.B
Bârca I
99
Leurda
35
Bârca IV
214
Bocşa
*203
201 J 21 1
Română
Cuptoare

550
870

Total I
Total II

o

1 34

550

417

421 J

425

870

1 101

I

1 425
Mrozek 1971, p. 444 sqq.
Duncan}one.r 1982, p. 64- 1 1 9.
1 �8 Mrozek 1971, p. 446-450; Duncan-Jones 1982, 1 56-223.
J.19 Edict. Dioclet. VII . 1 a.
w.
W

1 09

1429

251

Sângeorgiu
de Câmpie
Apoldul de
Jos
Strâmptu

253

*67

253

1 99
210

I

221

253

159
161

I

163

900

I

1111

199

67

210

253

1

221

161

1

1210

1 63

1 690

I

1 933
Olteni

405
446

Aiud

I

2123
257
260

I

600

793

940
Tip I

Tip II

I.B

1 387

*388

Total II

I.A

I

487
494

Tezaurul

I

104

980

285

1 59

Total II

I

Tip III

I.C

Apulum I

1087
Tip
neprecizat

T.p.q.

267

* 179
1 93

Apulum III

I

207

I

241 6

268

2408
241 2

Total II

2587

I

2605
Viişoara

2623

Apulum II

1

*379
389

Total II
333
344

I

981
355

1028

I

1 1 68

1 075

I

270/5

1 284

3901

I

3921

7864

I

8614

1 330

399

1 693
I
1 052

171 1
67

1

272

1314
1 322

Total general
I
Total general
II

1 283

80
99

Total I

253
253

*285

Siseşti
Băile
Herculane
Râu reni

3953

1 729
1 530
2080 I 2257
8991

Pentru înţelegerea tabelului sunt necesare câteva precizări tehnice. Valorile marcate cu * sunt
estimative. La tezaurele care nu au fost recuperate integral, sau la care nu a putut fi determinată
întreaga cantitate de monetă, am oferit două estimări. Prima presupune că diferenţa de monetă dintre
cea determinată şi cea descoperită ar fi denari iar cea de-a doua că ar fi antoniniani. Se obţin astfel
limitele, inferioară (în primul caz) şi superioară (în cel de-al doilea), pentru valoarea

întregului tezaur.
I reprezintă

Totalurile, pe intervaluri cronologice şi cele generale, au următoarea semnificaţie: Total

-

suma valorilor determinate şi estimative (minime şi maxime pentru întregul tezaur) pentru fiecare tip
de tezaur. Total

II reprezintă suma pentru toate tipurile de trezaure încheiate în perioada respectivă,

structurată tot pe valori determinate, supra valori estimative (minim/maxim) pentru tezaurele
întregite. Totalurile generale respectă aceeaşi structură.
Estimările minime, pornite de la întreaga cantitate de monetă cuprinsă de tezaur, se apropie
cel mai mult de valoarea reală a acestuia. După cum se poate observa, aceasta este în toate cazurile
mai mare decât valoarea obţinută doar pe baza manetelor determinate. Majoritatea diferenţelor sunt

2 şi 1 4 denari (Bocşa 4, Apold 1 1 , Strâmptu 2 Apulum I 1 4, Apulum III - 4,
8, Apulum II 1 0). Mai importante sunt diferenţele pentru Olteni - 41 de denari şi mai ales

cuprinse între
Viişoara

-

-

-

-

110

-

,

-

pentru Aiud

- 1 06

denari. Toate acestea reprezintă diferenţe trurume, pentru că pornesc de la
fi denari. În cazul estimării maxime (toate piesele - antoniniani),

presupunerea că toate piesele ar

diferenţa se dublează. Valorile tezaurelor complete se situează undeva între aceste extreme. Ele se
înscriu între limitele fixate de Leurda

(35

D) şi Apulum

III

(valoare pe baza manetelor determinate:

2.408 D) .
Suma de la Leurda ne face să ne întrebăm, care este palierul de jos pentru definirea unei sume
de bani drept tezaur. Dacă la jumătatea secolului
a

3

amfore de

II

banii descoperiţi la Leurda ar

fi ajuns cumpărarea

la jumătatea celui următor se putea cumpăra probabil doar jumătate din această

vin,

cantitate. Păstrând proporţiile, se poate presupune, că cei

35

de denari puteau fi folosiţi cel mult

pentru organizarea unui banchet în familie. Valoarea nominală mică a acestei averi se explică, în
parte, şi prin perioada de constituire a cărei greutate cade în vremea lui Elagabalus şi Severus
Alexander. Astfel, denarii sunt preponderenţi, ceea ce este firesc din moment ce Elagabalus a încetat
după

219

să mai bată atoniniani, iar Severus Alexander nu a emis de fel acest nominal. Care va

rata de schimb, la mijlocul secolului

III,

fi

fost

pentru denarii de relativ bună calitate din epoca Severilor

(pot fi socotite deja "manete-marfă"), nu putem şti.
La polul opus se află suma curentă de la Apulum

(III), care are o valoare nominală de 68,8

ori

mai mare decât tezaurul de la Leurda. Valoarea sa nominală este mai mare decât cea celorlalte tezaure

t.p.q. 25 1 , 5 tezaure: 1 1 01 / 1 425-1 429 D; t.p.q. 253, 6 tezaure: 1 690/1 933-2123
- 270/5, 2 tezaure: 1 693/ 1 71 1 -1 729 D). Î n condiţiile unei devalorizări
de 1 00% faţă jumătatea secolului II, ceea ce înseamnă că ar corespunde valoric sumei de 1 204/ 1 2061 208 D la nivelul mijlocului secolului II, banii reprezintă o avere medie, care putea permite

grupate pe orizonturi -

D - sau intervaluri cronologice

posesorului investiţii de capital.
Î n funcţie de valoarea lor de piaţă, pot fi disociate două tipuri de tezaure 150:

C.

sume care pot fi pot fi

cheltuite doar

pentru consum, deci reprezintă economii modeste,
din viaţa unui om de rând: diminuarea

destinate, foarte probabil, "gestionării" unor situaţii speciale

veniturilor curente (spectrul sărăciei şi foametei), căsătoria, poate călătorii, moartea; valoric, aceste
250 D) 1 51 •

sume pot ajunge până la preţul unui monument funerar (cca.

[

.

sume

care

constituie potenţiale

achiziţionarea unui sclav de calitate
jumătatea secolului

II;

II.
t.p.q.

Pentru tezaurele cu

inclusiv

ce

pot

fi investite cel puţin pentru

sau a unei jumătaţi de casă, la nivelul preţurilor de la

„.

în această categorie pot

cursul mijlocului secolului

1 00%,

( )

capitaluri,

fi

incluse tezaurele care depăşesc

300

de denari, la

268, trebuie să avem în vedere o devalorizare minimă
II. În aceste condiţii repartizarea tezaurelor în funcţie

faţă de a doua j umătate a secolului

.
V a1oarea 1 or se prezintă precum urmeaza:

Tezaurul

Suma
(în denari)

Devalorizare

Bârca I
Bârca IV
Leurda
Bocşa Română

99

49,5

Cuptoare

210
210

1 99

I

1 59

I

221

105

X

251

X

X

99,5

253

1 1 0,5

I.B

X

79,S

253

1 1 1 0,5

I.C

253

X

225

1 05,5

435

105

X

251

I

33,S

221

251

j'" i
u

l.C
?
(III ?)
I.A

1 01 ,5

67

Tip

251

1 03,S

870

Sângeorgiu
Apoldul de Jos
Strâmptu

I

550

211

T.p.q.

l.C
I.B

1 7,5

35

203

l.B

1 07

214
207

Tip acumulare

1 00%

I

251

de
de

Tip
"
l. J

X

1 5° Fitz. 1978, p. 335 eşuează în încercarea de a stabili un criteriu valoric pentru aprecierea tezaurelor; suma de 500 denari,

fixată de el, nu reprezintă decât un palier aleatoriu, raportat la presupusul venit anual al tlllui legionar de rând. Aprecierea
valorii economice, de piaţă, a tezaurelor lipseşte din lucrare.
1 5 1 Preţurile sunt valabile pentru jumătatea secolului II.
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285
900
1 1 1 1 I 1283
80
99 I 1 04
405
446 I 487
388
494 I 600
1 79
1 93 I 207
2408
2412 I 241 6
1314
1 322 I 1 330
379
389 I 399

Siseşti
Băile
Herculane
Râureni
Olteni
Aiud
Apulum

I

Apulum III
Viişoara
Apulum II

1 42,5
450
555,5 I 641 ,5
40
49,s I 52
202,5
223 I 243,5
194
247 I 300
89,5
96,5 I 1 03,5
1204
1206 I 1208
657
661 I 665
1 89,5
t 94,5 I 1 99,5

X

II

253

?
(III ?)

253

?

253

X

I.C

257

X

II

260

X

III

267

X

III

268

X

III

272

X

II

270/5

X

X

Observăm că majoritatea tezaurelor aparţin, valoric, sumelor destinate consumului, deci nu
sunt capitaluri. Din punct de vedere al tipului de acumulare aici se încadrează toate tezaurele tipului
(averi ante

249)

şi

II

I

(acumulări succesive) . Astfel, economiil e mărunte, gen "bani puşi la ciorap

pentru zile negre", reprezintă

7 5 % din

tezaurele perioadei. Acestea aparţin unor persoane de stare

modestă, care s-au adaptat doar minimal la economia de piaţă.
Doar sumele curente (tezaure de tip

III, din perspectiva compoziţi.ei) reprezintă, din punct de
I. Dar este o falsă problemă,

vedere valoric, potenţiale capitaluri. Excepţie pare să facă Apulum

pentru că modul de dobândire al sumei curente nu poate fi identificat şi, ca atare, suma nu poate oferi
date precise asupra proprietarului. Evident că o sumă de proporţiil e tezaurului Apulum

III

nu ne

trimite la un individ cu avere modestă (deşi poate fi rezultatul unui furt sau al unei "lovituri" în
afaceri) . Oricum, repartiţia valorilor tezaurelor în funcţie tipologia compoziţiei evidenţiază faptul că
persoanele cu adevărat înstărite nu au recurs la "economii de ciorap", ci vor

fi preferat

să investească

în afaceri, bănci sau obiecte cu valoare intrinsecă mare. Un studiu asupra mercantilismului În epoca
romană lipseşte deocamdată.

În ansamblu, valoarea tezaurelor îngropate în Dacia, pe parcursul a două decenii

270 / 5)

este modestă. Dacă organizatorii banchetului de

Laralium din

zona auriferă ar

dispoziţie suma totală cuprinsă în tezaurele îngropate în Dacia în intervalul
asigura "baza materială" pentru un banchet de
provinciei, ar fi putut sărbători doar

25

50

251 - 275,

fi

(25 1

-

avut la

ar fi putut

de zile. Cu aceeaşi sumă, în preajma abandonării

de zile. Dacă ar fi aşteptat până la Edictul lui Diocletian, suma

le-ar fi ajuns pentru un banchet de o zi, cu restricţii la sare şi ceapă.
Sensul evoluţiei circulaţiei monetare

din

Dacia nu poate

fi înţeles în afara contextului

provinciilor dunărene. Ca atare, analiza comparativă a principalelor itemuri se impune.

Î n legătură cu evoluţia generală a indexurilor pentru provinciile dunărene în perioada
1 93 - 268, trebuie citate în primul rând statisticile şi concluziile lui ]. Fitz. Luând drept bază
de referinţă media perioadei ante 1 93 = 100, autorul oferă datele pentru următoarea
reprezentare grafică:
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De pe urma acestei situaţii statistice, istoricul maghiar conchide că:

253- 268

·

Moesia Inferior

"„.

circulaţia monetară din

Dacia prezintă caracteristici particulare. (...) Intensitatea circulaţiei monetare pentru epoca Severilor
este comparabilă cu Moesia Inferior şi semnificativ mai mare decât în provinciile vestice. Perioada

238 - 253,

în cărei a doua jumătate provincia a fost permanent atacată de barbari, prezintă, spre

deosebire de Moesia Inferior, o intensificare a circulaţiei monetare; indexurile reprezintă maximul din
provinciile dunărene"152. După această perioadă de vârf, circulaţia monetară

din Dacia scade constant

până la abandonarea provinciei.

O imagine actualizată şi cu detalierea intervalului 253 - 268 o feră C. Găzdac, care conchide,
că, spre deosebire de provinciile vestice (Gallia, Britannia) şi Italia, care sunt alimentate cu o masă
mare de monetă în perioada

260 - 275, Dacia

suferă de o demonetizare, care îşi găseşte exprimarea în

scăderea continuă a indexurilor de la Gallienus la Aurelian153. Graficul realizat de autorul citat se

prezintă precum urmează, pentru perioada

250
200

j

l

253 - 284:

Index

1

150 .
100
50

253-260

260-268

268-284

- Dacia ----- Pannonia Superior -X- Pannonia Inferior

r

Pe i oad a

Vârful statistic obţinut pentru Dacia în intervalul 260 - 268 reprezintă o eroare, datorată
cumulării monerelor emise de Gallienus pe parcursul a 1 5 ani şi plasării lor în perioada cât acesta a
domnit singur (260 - 268) . O detaliere satisfăcătoare a intervalului 253 - 268 nu este posibilă în stadiul
actual al cercetării.
Pentru o analiză statistică-comparativă a circulaţiei monetare
dispunem de date fiabile doar pentru

1 s2

m

N oricum,

Fitz 1978, p. 803.
Găzdac 1998, p. 230-23 1 .
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în

provinciile danubiene,

Pannonii şi Dacia. Informaţia cu privire la

descoperirile izolate din cele două Moesii este lacunară şi ca atare nu poate fi inclusă într-o analiză
detaliată1 54•
Pe baza datelor de care dispunem la ora actuală155, se poate construi următorul grafic referitor
la circulaţia monetară din patru provincii dunărene. În realizarea acestuia au fost incluse doar
descoperirile izolate.
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Pannorua Inferior

r

270 - 275
•

Dacia

Prima observaţie, care se impune, este că Pannoniile şi Dacia urmează pe parcursul întregului
interval acelaşi trenduri: curbă descendentă de la Decius la Gallienus, urmată de una ascendentă sub
Claudius II, pentru ca la finalul intervalului de referinţă, sub Aurelian, toate să se afle pe o curbă
descendentă. Nori.cum parcurge o evoluţie diferită în prima parte a intervalului, când această
provincie este singura care urmează o curbă ascendentă. Diferenţele specifice dintre provincii reies
nu din sensul evoluţiei (cu excepţia menţionată pentru Nori.cum) �i din amploarea acesteia.
Graficul ilustrează în bună măsură concluziile lui J. Fitz. In mod evident, circulaţia monetară
din Dacia a cunoscut maxima intensitate în perioada Decius - Gallus, când, conform indexurilor, se
situează pe primul loc între provinciile dunărene. Acest fapt se poate datora, indirect, şi atacurilor
barbare de la începutul anilor cincizeci156, în sensul că efortul militar de la Dunărea de Jos a fost
însoţit de o susţinută alimentare cu bani a trupelor dizlocate în zonă. Fluiditatea circulaţiei monetare
demonstrează vigoarea activităţii economice şi atenţi.a de care se bucura provincia, şi din punct de
vedere financiar, din partea puterii centrale, care a depus eforturi pentru a menţine stăpânirea nord
dunăreană în faţa presiunii barbare.
Atât Pannoniile cât şi Dacia se află pe o curbă descendentă în vremea lui Gallienus, când se
înregistrează cele mai mici indexuri de până atunci. În acelaşi interval, indexul estimativ pentru
Moesia Inferior înregistrează o scădere catastrofală.157 Revoltele lui Ingenuus şi Regalianus, masivul
atac barbar din 260 asupra Pannoniei, precum şi incursiunile goţilor în Moesia Inferior au tulburat
situaţi.a financiară din aceste provincii158. După 268, evoluţia provinciilor se diferenţiază net. Cele
vestice, Noricum şi Pannonia Superior, cunosc o creştere spectaculoasă a indexurilor (Noricum se
afla pe o curbă ascendentă deja după 253), iar Pannonia Inferior revine la situaţia dinaintea domniei
lui Valerian. Pentru Dacia creşterea este abia perceptibili, dar ea totuşi există şi aceasta făcând

1 54 Fitz 1978, p. 83-96 foloseşte pentru calcularea indexurilor unor perioade largi doar datele disponibile de la Histria,
soluţie discutabilă şi inaplicabilă pentru o analiză mai detaliată. Pentru Moesia Inferior (de fapt Histria) indexurile
calculate de J. Fitz sunt: 1 24 - pentru perioada 238 - 253 şi 56 pentru intervalul 253 - 268 (sub Decius şi Gallus e zero).
Găzdac 1998, p. 234 fig. 8 nu include Moesiile în graficul comparativ.
155 S. Dusanic, în Al\lRW, II/ 6, 1 977, p. 93 sqq; Fitz 1978, p. 26-48, 90-97; P. Kos, în Situla, 24, 1 986, p. 94 sqq. Pentru
Dacia vezi bibliografia din Anexa III.
l%
Fitz 1978, p. 86, 803 are în vedere intervalul 238 - 253, pentru care explică intensificarea circulaţiei monetare, prin
atacurile barbare asupra Daciei, referindu-se în primul rând la atacurile carpilor din vremea lui Philippus.
1 57 Fitz 1978, p. 86; în acelaşi sens vezi şi Gerov 1977, p. 1 1 3, 146.
1 58 Fitz 1978, p. 1 7-1 9, 86-87, 803-804; Gerov 1971, p. 1 4 1 .
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abstracţie de descoperirile monetare de la Drobeta şi Sucidava, care, dacă ar fi fost incluse în calcul,
ar

fi ridicat indexul general al provinciei peste 1 00, apropiindu-I sensibil de cel al Pannoniei Inferior.
Compararea indexurilor generale ale provinciilor nu permite decât concluzii generale şi, în

oarecare măsură, uniformizatoare. Urmărirea diferitelor segmente - mediul urban, militar, rural poate aduce unele nuanţări.

Pentru o cantitate redusă de descoperiri monetare, analiza statistică are o fiabilitate
redusă, ca atare şi comparaţiile devin conjuncrurale, legate prea strâns de un anumit stadiu
(cantitativ) al informaţiei tehnice. Dintre segmentele menţionate anterior, doar mediul urban
legionar oferă volumul de date necesar unei analize comparative. Ca atare, am inclus în
următorul grafic evoluţia indexurilor pentru patru centre urbane aflate în preajma unor castre
de legiune: Carnuntum, Aquincum, Apulum şi Potaissa.
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270 - 275

268 - 270

• - - - Carnuntum � Apulum --9-- Potaissa

Punctul de întâlnire al indexurilor celor patru oraşe este iarăşi perioada

253 - 268.

Aquincum,

Apulum şi Potaissa au ajuns aici prin strangularea circulaţiei monetare, Carnuntum, dimpotrivă, se
află pe o pantă ascendentă, asemănătoare evoluţiei din Noricum. Spre deosebire de evoluţia generală
a provinciilor, cea a oraşelor este diferenţiată atât ca sens cât şi ca amplitudine. În timp ce Apulum
păstrează prima poziţie în perioada
cca.

30%

mai mic pentru intervalul

249 - 253
251 -253),

(indexurile cele mai mari) , Potaissa coboară (index cu
iar Aquincum urcă vertiginos (index cu cca

40%

mai

ridicat pentru Gallus) . După lovitura din perioada

253 - 268,

revine spectaculos sub Claudius (creştere

Carnuntum se afla oricum pe o linie ascendentă

(creştere de peste

70%),

circulaţia monetară de la Aquincum îşi

la Potaissa creşterea este abia perceptibilă (3%). Indexurile post
Gallienus de la Apulum cad continuu până la un infim index 7 sub Aurelian. Spectaculoasă, nu ca

80%),

în timp ce

amplitudine, ci ca sens, este evoluţia situaţiei la Potaissa, unde spre deosebire tot restul oraşelor

incluse în comparaţie, curba ascendentă continuă şi sub Aurelian, creşterea fiind de
perioada anterioară. Chiar dacă indexul pentru Aurelian este foarte redus

(87),

1 0%

faţă de

totuşi se poate vorbi

de circulaţie monetară, spre deosebire de Apulum. Însă, din nou trebuie introdus un factor de

ponderare - posibilitatea ca o parte din manete să fi fost vehiculate în zonă abia în epoca post
provincială.
De pe urma analizei comparative a evoluţiei indexurilor în provinciile dunărene şi în câteva
oraşe mari se pot trage, cu maximă precauţie, următoarele concluzii:
a. Evoluţia circulaţiei monetare în provinciile Pannonia Superior, Pannonia Inferior şi Dacia
este foarte asemănătoare ca sens, dar diferită ca amplitudine.
b. Diferenţele de amplitudine specifice se regăsesc atât în prima parte a intervalului

253),

(249 -

când Dacia în general, iar oraşele Apulum şi Potaissa în particular, înregistrează cele mai mari

indexuri din provinciile dunărene, cât şi în a doua, când Dacia (implicit oraşele) este caracterizată de
indexuri semnificativ mai mici decât provinciile Pannonia sau Noricum. Pe măsură ce ne îndreptăm
spre vest, diferenţa creşte.
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c. Perioada

253

-

268

înseamnă pentru provinciile dunărene, mai puţin pentru Noricum, o

strangulare a circulaţiei monetare, indexurile înregistrate sunt foarte apropiate şi se situează toate sub
1 00. Doar detalierea perioadei, măcar pe două intervaluri

(253 - 260 şi 260 - 268) ar putea oferi

explicaţia pentru această cădere şi pentru evoluţia ulterioară. Se poate presupune pentru Dacia, că
primul interval înseamnă o cădere mai puţin drastică (totuşi cca. 6 0 %), indexul rămânând oricum
peste 1 00. Î n schimb, în al doilea, spre deosebire de Pannonii, căderea continuă.
d. Evoluţia circulaţiei monetare nu oferă repere pentru datarea abandonării provinciei. l.Jn
singur exemplu în acest sens: Nori.cum a înregistrat indexuri mai mici sub D ecius decât Dacia sub
Gallienus sau Aurelian. Ori, despre abandonarea provinciei Noricum sub D ecius nu poate fi vorba.
* * *

Cea mai simplă evaluare comparativă a tezaurelor este cea strict cantitativă: numărul de
tezaure, grupate în funcţie de data ultimei emisiuni monetare şi în funcţie de provincia în care au fost
descoperite.

,
� de tezaure inc
· da 249 - 275n
A heiate
• tn penoa
Numar

249 - 251
Noricum
Pannonia Superior
Pannonia Inferior
Moesia Superior
Moesia Inferior
Dacia

2
3
37
6

TOTAL

48

251 - 253
4
7
5
7

23

253 - 268
4
15
9
3
13
5

268 - 275

2

20

49

9

129

O astfel de statistică poate folosi, cel mult, pentru identificarea unor

TOTAL
4
15
15

2
5

15

60

Schatzfundhorizonte.

Este

greu de stabilit care ar trebui să fie numărul mffiim de tezaure necesar p entru definirea unui orizont
cu semnificaţii istorice. Cert este că cele

37 de tezaure îngropate în Moesia Inferior în timpul domniei
lui Decius, în contextul contextul invaziei barbare din 250/25 1 160, cele 24 ascunse în Pannonii la
sfârşitul domniei lui Valerianus, în contextul atacului sarmat de la 260161 şi cele 1 3 tezaure cu tp.q.
267 /68 descoperite în Moesia Inferior, legate nemijlocit de invazia barbară din acei ani162, constituie
orizonturi ferme. Numărul mare de tezaure cu termini post quem la mijlocul secolului III, descoperite în
Moesia Inferior oferă un argument irefutabil pentru teoria

Schatzfundhorizonte1 63 •

Un element de

importanţă hotărâtoare în definirea unui orizont este repartizarea geografică a descoperirilor. Cu cât

tp.q. este mai mare, cu atât suntem mai îndreptăţiţi să
presupunem că acelaşi eveniment i-a determinat pe proprietari să-şi ascundă averile. Î n acest context,

densitatea chorologică a tezaurelor cu acelaşi

chiar un număr mai mic de descoperiri, dar cu o densitate mare pe o anume arie geografică, pot
indica un orizont comun. Î n acest din urmă context se înscriu şi cele şase tezaure încheiate cu manete
de la Decius, descoperite, toate, în sudul Daciei. Ele trebuie puse în legătură cu evenimentele din

250/25 1 . Cele şapte tezaure din Dacia, încheiate cu manete de la Gallus şi Volusianus indică un alt
orizont de tezaurizare. Cinci dintre ele sunt grupate în zona de sud-vest a Daciei (înspre Drobeta) .
Lor li se pot asocia alte 1 O tezaure localizate la limita dintre provinciile Moesia Inferior şi Superior.
Toate acestea pot

fi legate de o nouă invazie a carpo-gotă, desfăşurată la începutul domniei comune a
16
lui Valerianus şi Gallienus (a. 25 4) 4 •
159

Datele, în afară de Dacia, după Gerov 1977, p. 1 63-171; Fitz 1978, p. 97-209.
Gerov 1977, p. 130 sqq.
Fitz 1978, p. 804.
t 62 Gerov 1977, p . 141 sq.
1 63 Statistica întocmită de Gerov 1977, p. 1 1 3 pentru Moesii şi Thracia este semnificativă: din intervalul 101 - 237 (137 ani)
se cunosc 78 de tezaure (rn medie 0,6/an), pentru perioada 238 - 251 (14 ani) sunt 1 80 ( în medie 1 3 pe an), iar pentru
următorii 34 revin 60 de tezaure (m medie 1 ,76 pe an).
1 64 Gerov 1977, p. 1 40. C. Daicoviciu 1965, p. 244 a presupus un atac carpic asupra Daciei pentru perioada 254 - 255 . .!\cesta
ar fi afectat atât zona dunăreană cât şi nordul provinciei. Argumentele invocate nu sunt probatorii.
ir.ii
161

116

Dacă judecăm instabilitatea (insecuritatea) unei perioade după numărul de tezaure monetare,
trebuie să conchidem că cele 49 de averi îngropate în vremea lui Valerian - Gallienus în provinciile
dunărene fixează perioada de maximă instabilitate între anii 253 şi 268. Concluzia nu este hazardată,
toate provincile dunărene au avut parte în această vreme de evenimente generatoare de insecuritate.
Dar ele au fost de natură diferită şi s-au consumat la paliere cronologice diferite. Dinnou, tratarea
globală a intervalului acţionează nivelator, ştergând tocmai diferenţele specifice.
Urmând aceeaşi logică, anii 249 - 25 1 , reprezenaţi prin 48 de tezaure, constituie o altă
perioadă de grele încercări. Repartizarea a 46 din acestea în Moesii şi în sudul Daciei ne arată care au
fost zonele mai greu afectate.
Din punct de vedere al tipurilor de acumulare a averii, tezaurele determinate din provinciile
dunărene se prezintă în felul următor1 65:
Tipuri de tezaure (cantitate absolută)
Tip II
Tip III
Tip I
2
1
1
Noricum
5
Pannonia Superior
3
1
6
2
Pannonia Inferior
6
3
Moesia Superior
o
3
11
5
Moesia Inferior
16
3
3
Dacia
8
23
TOTAL
27
29
.
e tezaure. cote procentua e ttp I provmc1e
Tip III
Tip II
Tip I
50%
Noricum
25%
50%
56%
Pannonia Superior
33%
11%
43%
43%
Pannonia Inferior
1 4%
50%
Moesia Superior
o
50%
Moesia Inferior
34%
1 6%
50%
2 1 ,5%
Dacia
21 ,5%
57%
TOTAL
29%
34%
37%
T1pun

TOTAL
4
9
14
6
32
14
79

TOTAL

�
e
o
o
.-I

Dacia se remarcă prin numărul mare de averi constituite înainte de 249 (tip I), situându-se,
acest punct de vedere (cantitate absolută), pe locul doi după Moesia Inferior. Ca şi cotă
procentuală deţinută de acest tip în cadrul tezaurelor fiecărei provincii în parte, Dacia se află pe
primul loc cu 57%, urmată de Moesia Inferior şi Noricum cu câte 50%. În cele două Pannonii cotele
pentru acest tip sunt asemănătoare, resp. 1 1 % - Pannonia Superior şi 1 4% - Pannonia Inferior. În
Moesia Superior acest tip de tezaure lipseşte, situaţie care se datorează în mare măsură informaţiilor
lacunare. Prin slaba lor reprezentare după 253 1 66, tezaurele de tipul I par să ilustreze declinul
categoriei micilor producători. Oricum, aceştia au fost cel mai puternic afectaţi de invaziile barbare şi
de instabilitatea sistemului.
Acumulările succesive (tip II), care pot fi legate, în bună măsură, de mediul "bugetarilor"
(militari, funcţionari), au fost constituite, în majoritatea cazurilor, începând cu domnia lui Gordianus
III, şi au fost îngropate mai ales sub Valerianus (48%)1 67• Cele mai mari cote procentuale sunt
deţinute de acest tip în Pannonii şi Moesii. Ele se datorează prezenţei masive şi active a mediului
militar în aceste provincii. Procentul maxim (50%) deţinut de Moesia Superior, unde se afla principala
concentrare de trupe a frontului dunărean, susţine explicaţia. Răspândirea acestui tip poate să ofere o
imagine şi asupra unei anume atitudini faţă de economia de piaţă, în care banii strânşi în loculus nu
reprezintă un capital, ci o sumă care se devalorizeză odată cu creşterea inflaţiei, ori, cel puţin
din

1 60 Datelele, în afară de Dacia, după Gerov 1977, p. 1 63-1 7 1 ; Fitz 1978, p. 273, 292, 3 1 3 .
1 66 Sub Decius se termină 52%, sub Gallus 1 1 % şi sub Valerianus 37% după Fitz 1978, p. 273.
167 Sub Decius au fost ascunse 21 % iar sub Gallus 31 % după Fitz 1978, p. 312.
-

-
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începând cu domnia lui Gordianus III, devalorizarea manetei trebuia să fi fost de domeniul evidenţei.
Pe de de altă parte, moblitatea mediului din care provin aceste tezaure, precum şi instabilitatea
politică şi militară din zona geografică în care au fost constituite, nu vor fi fost argumente pentru
investirea, pe termen lung, a unor capitaluri în această zonă. În cadrul provinciilor dunărene, Dacia se
află mai aproape de cele vestice prin prisma numărului de tezaure tip II, situându-se în acelaşi timp
sub media generală.
Sumele curente au fost ascunse mai ales în vremea lui Valerianus (62%)1 68. Din analiza acestui
tip de tezaur se poate reconstitui, cu o rigoare direct proporţională cu numărul descoperirilor,
compoziţia masei monetare. Dispunem de date fiabile pentru a reconstitui compoziţia masei
monetare aflată în circulaţie în jurul anului 260.
Compoziţi.a masei monetare aflată în circulaţie în jurul anului 2601 69
(cote procentuale
249 - 253
238 - 249
1 93 - 238
ante 1 93
23,23
Noricum
5,40
0,41
9,96
1 8,81
Pannonia Superior
1 5,30
0,69
0,09
20,61
Pannonia Inferior
3,72
2 1 ,1 5
0,94
Dacia
1 9,69
30,77
3,39

253 - 260
61
65,1 1
53,58
46, 1 5

Situaţia Daciei s e aseamănă cel mai evident cu cea din Pannonia Inferior. Procentul
emisiunilor ante 238, rămase în circulaţie, este foarte mic în ambele provincii. Masa monetară este
definită prin emisiuni recente - Valerian/Gallienus - şi prin cele din epoca Gordianus III - Philippus.
Suprinde procentul redus al emisiunilor lui Decius şi Gallus.
Din punct de vedere al valorii, am împărţit tezaurele în sume destinate consumului şi
capitaluri. Această tipologie poate fi aplicată corect doar în cazul în care putem măcar estima
compoziţi.a pe nominale a sumei în cauză. Pentru foarte multe tezaure, descoperite mai ales în cele
două Moesii, nu există informaţia necesară pentru astfel de estimări. Ca atare, am recurs la numărul
de monete/tezaur, care este cel mai adesea cunoscut, pentru a stabili următoarea ierarhie: tezaurele
cuprinzând până la 300 de monete le-am atribuit, fără rezerve, tipului sumelor destinate consumului
(tip O C , cele cuprinse între 300 şi 600 unui tip intermediar (O 0 ) care poate fi, în funcţie de
compoziţie şi procentul de devalorizare, fie sumă destinată consumului fie capital, şi tezaure cu peste
600 de monete, care reprezintă în mod cert capitaluri (tip O ).
cote

Număr de tezaure
[!

Noricum
Pannonia Superior
Pannonia Inferior
Moesia Superior
Moesia Inferior
Dacia
TOTAL

2
6
9
4
23
12
56

Tip
oo

1
1
2
4

8

[J

1
3
7
6
17
4
38

procentuale
[:

Total
3
10
17
12

Noricum
Pannonia Superior
Pannonia Inferior
Moesia Superior
Moesia Inferior
Dacia

44

16

TOTAL

102

1 68 Procentele pentru Decius şi Gallus sunt de 24 şi 1 4% - după Fitz 1978, p.292.
1 69

D atele, în afara celor pentru Dacia, după Fitz 1978, p.296.
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67
60
53
33
52
75
54

Tip
[J o

10
6
17
9

8

[j

33
30
41
50
39
25
38

� o �

Repartizarea tipurilor valorice în funcpe de provincii şi t.p.q. Nwnăr de tezaure
[i

Noricum
Pannonia Superior
Pannonia Inferior
Moesia Superior
Moesia Inferior
Dacia
TOTAL

2
2
17
3
24

249 - 251
[J O

c

'-"

2
2
3

5
1

5

3

6

9

251 - 253
lJ c;

J

1
2
4
1

1
2

3

8

c

2
6
5

253 - 268
CJ J

1

6
3

1

22

2

J

[J

268 - 270
c: u

'I
'-�

:J

1
3
6
2
6
1

1

19

1

270 - 275
1 " ; 1.1

•..

2
2
1
5

Repartizarea tipurilor valorice în funcpe de provincii şi t.p.q. Cote procentuale
CJ

Noricum
Pannonia Superior
Pannonia Inferior
Moesia Superior
Moesia Inferior
Dacia
TOTAL

12
16
39
19
23

249 - 251
[J [

c

[i

12
16
7
3

11
6

32

6

9

251 - 253
LJ D

6
17

3

c

6
17
9
6
8

r-:

67
60
29
14
19
21

253 - 268
LD

10

2
2

:J

J

268 - 270
��

'l

:l

33
30
35
17
14
6

6

19

1

270 - 275
' o
, _/

c

17
4
6
5

Fiabilitatea criteriilor este demonstrată, indirect, şi de procentul mic, de doar 8%, reprezentat
de tipul = := , care, în cele din unnă, este doar un hibrid de circumstanţă, datorat caracterului lacunar al
informaţiei.
Din totalul de 1 02 tezaure luate în calcul, peste jumătate reprezintă sume destinate
consumului. În cifre absolute, Moesia Inferior se detaşează de restul provinciilor, prin cele 23 de
tezaure, care aparţin acestui tip, 73,91 % din acestea se termină cu manete de la Decius. Pe
următoarea poziţie se află Dacia cu abia 1 2 tezaure, din care 41 ,67% se termină cu emisiuni de la
Gallus şi Volusianus (împreună cu cele încheiate la Decius însumează 66,67%). Un număr
semnificativ mai mic de sume din acest tip, provin din provinciile situate mai spre vest. De menţionat
este, că în Moesia Superior acest tip de tezaur se întâlneşte doar în perioada D ecius - Gallus, în timp
ce în Pannonia Superior şi în Noricum apare doar în intervalul 253 - 268, iar în Pannonia Inferior
66,67% datează tot din această perioadă.
În cadrul fiecărei provincii proporţiile dintre cele două tipuri de tezaure sunt diferite. În afară
de Moesia Superior, tipul D este predominant, cota cea mai ridicată o deţine în Dacia (75%), unnează
apoi provinciile vestice.
Doar în Moesia Superior sumele care constituie potenţiale capitaluri (tip O ) deţin majoritatea.
Strict numeric însă, Moesia Inferio� domină net cu cele 1 7 tezaure aparţinătoare acestui tip, din care
52,94% se încheie până la Gallus. In celelalte provincii numărul lor se situează sub jumătatea celor
moes1ce.
Din repartiţia acestor tipuri de tezaure pe intervaluri cronologice şi provincii se pot trage
unele concluzii cu caracter mai general.
Sumele mici, pentru consum, rezultă în majoritatea cazurilor din averi constituite anterior
anului 249. Ele pot fi atribuite, măcar ipotetic, unui segment social de condiţie mai modestă (nu
pauper), provenind din mediul rural, unde a fost descoperită quasi-totalitatea acestor tezaure.
Proporţia mare de tezaure din acest tip, încheiate sub Decius, în Moesia Inferior, demonstrează că
invaziile barbare din această vreme au zdruncinat baza economică a segmentului social menţionat.
Semnificativ este, în acest sens, că în perioada următoare, sub Gallus, tezaure de tip D lipsesc din
această provincie. Ele reapar abia în contextul invaziei din 267 /68. În Dacia procentul maxim se
situează în vremea lui Gallus.
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Tulburările politice şi militare de la sfârşitul deceniului şase au afectat mai ales Moesia
Superior şi Pannoniile, drept pentru care majoritatea tezaurelor încheiate cu manete de la Valerianus
provin din aceste provincii. Relativul echilibru între sumele de tip O şi O demonstrează că aceste
evenimente au afectat un spectru social foarte larg.
Ar fi hazardat să folosim numărul de tezaure şi proporţile celor de tip O sau C pentru a
demonstra nivelul de trai atins într-o provincie sau alta. Dar, putem spune că numărul deosebit de
mare de tezaure, de valori foarte diferite, descoperite în Moesia Inferior evidenţiază două aspecte
esenţiale: 1 . această provincie a fost ţinta preferată a invaziilor barbare; 2. sub presiunea acestora a
fost nevoită să "demonstreze" prin tezaure că a fost o provincie bogată. S-ar putea conchide că Dacia
nu a fost vizată de expediţiile de jaf post-philippiene, pentru că devenise o provincie săracă,
invocându-se în acest sens cantitatea mult mai mică de tezaure. Aparent, logica este cel puţin
acceptabilă. Se pierde însă din vedere că nu numai bogăţia unei provincii a ghidat expediţiile de jaf, ci
şi proporţia de risc pe care şi-o asuma invadatorul (cât poate câştiga şi cât poate pierde). Ori, din
acest punct de vedere Dacia nu era o ţintă atractivă. Riscul ar fi fost prea mare, mai ales după
revigorarea infrastructurii (probabil şi a dispozitivului militar dizlocat aici) de către Philippus, Decius
şi Gallus. Era evident mult mai profitabil să treci de "linia de foc" a Dunării, pentru a pătrunde în
teritoriile mult mai slab apărate şi bogate, din sud. Astfel, presiunea mai redusă asupra Dacici, după
Philippus, a produs mai puţine dovezi arheologice, sub forma tezaurelor. În concluzie, nu prin
numărarea tezaurelor putem obţine date asupra bogăţiei sau sărăciei din Dacia.
Repartizarea chorografică a descoperirilor monetare din Dacia şi din provinciile dunărene
poate furniza o serie de date pentru interpretarea istorică (vezi hărţile din Anexa III'/1°.
Descoperirile din vremea lui Decius sunt legate de principalele artere de comunicaţie: şapte
(50%) se înşiră în preajma drumului Lederata - Tibiscum - Porolissum, la care se adaugă Mehadia,
situat pe ramura Dierna - Tibiscum a aceluiaşi drum (în total 57 %). Drumul Romula - Drobeta pare
să fie implicat în relaţia cu două tezaure (Leurda, Lupşa de Jos), iar descoperirile de la Bârca şi Orlea
trebuie legate de sudul Dunării.
Raportate la harta descoperirilor din provinciile dunărene, cele din Dacia, toate localizate în
sudul provinciei, par doar ecouri ale "orizontului" sud-dunărean. Repartizarea chorografică este, în
acest caz, un argument forte pentru stabilirea traseului invaziei barbare din 250/25 1 , care a vizat zona
de câmpie situată între Dunăre şi munţii Haemus, pătrunzând prin trecători şi la sud de aceştia. Sudul
Daciei se va fi înscris în atenţia unei linii secundare de atac.
Harta descoperirilor monetare din vremea lui Gallus conţine trei elemente demne de relevat:
a. descoperirile izolate jalonează, din nou, drumul Drobeta - U.T.S. - Apulum - Potaissa Porolissum;
b. tezaurele se concentrează la nord-est de Drobeta, toate în zone accesibile de pe drumul
spre Romula;
c. două tezaure marchează drumul Romula - Apulum, prin pasul "Turnul Roşu".
Se poate presupune, nu fără temei, că drumul de la Drobeta - Tibiscum - Porolissum a fost
autoritar menţinut de armata romană. Un atac asupra zonei Drobeta trebuie luat în calcul şi ca atare
penetrarea unor cete de barbari în Oltenia. Este greu de crezut că barbarii vor fi reuşit să pătrundă,
pe valea Oltului, în Transilvania, cum par să sugereze tezaurele de la Râureni, Aplod şi Sângeorgiu.
Incursiunile din sudul Dunării vor fi urmat cursurile râurilor Oescus, Augusta şi Ciabrus, afluenţi ai
Dunării.
Descoperirile monetare din perioada 253 - 268 jalonează din nou drumul imperial, iar în
Transilvania se difuzează spre est, pe văile Mureşului şi ale Tâmavelor. Manetele descoperite imediat
la nord de linia Dunării se înscriu în alt context, cel al unei evoluţii abrupt ascendente.

1 70 J. Fitz nu acordă importanţă repartizării chorografice a descoperirilor, fie manete izolate, fie tezaure monetare. Ca
atare, comite erori în localizarea unor puncte (plasate în provincia greşită !) vezi Anexa III. B. Gerov exploatează la
maxim argumentul chorgologic (vezi şi hărţile Gerov 1977, p. 1 79-181). Bizară este harta inserată de E. T6th, în HistTrans
1992, p. 58 carte 3, sub titlul L'abandon de la Dacie. Monnaies enfauies au miJ/ieu du IIIe siede, indiquant le dipirissement de Ja Dacie.
-
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"Greul" ascunderii de tezaure cade, în această perioadă, pe Pannonia, care a fost implicată
atât în acţiunile uzurpatorilor, cât şi în atacul suebo-sarmat din 260. Tezaurele de la Apulum şi Aiud
nu susţin definirea unui orizont care să poată fi legat de anume evenimente politico-militare.
La nivelul provinciilor dunărene, pot fi înregistrate două orizonturi de tezaure pentru
perioada Valerianus - Gallienus. Primul poate fi datat ' la sfârşitul deceniului şase, fiin d definit de
tezaurele ascunse în Pannonii şi, prin recul, în Noricum. Al doilea orizont poate fi legat, pentru
Moesia Inferior, de invazia goţilor din 267 /68.
Monetele claudiene şi aureliene se repartizează în centrele urbane şi militare aşezate pe
drumul imperial, de la Dierna la Porolissum. Surprinde numărul mare de puncte, situate la est de
tronsonul transilvănean al drumului, precum şi absenţa descoperirilor situate de la vest de acesta.
Defapt, în cel din urmă sector n-am putut înregistra nici o descoperire monetară pentru perioada
studiată. Tezaurele de la Apulum şi Viişoara nu sunt suficiente pentru a susţine un orizont cu
semnificaţii istorice mai ample.
Pe ansamblul provinciilor dunărene, tezaurele încheiate cu monete de la Claudius II şi
Aurelian sunt dispersate în Moesia Inferior, Thracia şi Moesia Superior.
* * *

În cele din urmă, mai trebuie abordate trei probleme legate de izvoarele numismatice:
a. - manetele emise pentru legiuni în intervalul 260 - 268;
b. - manetele cu reversul DACIA FELIX;
c. - problema monetăriei de la Serdica.
a. În urma analizei emisiunilor monetare de la Mediolanum, din toamna anului 260, A. Alfoldi
a ajuns la concluzia că armata lui Regalianus s-a compus din legiunile pentru care nu apar epitetele de
fidelitate VII P(ia) VII F(idelis), respectiv leg. X Gemina (Vindobona), leg. XIII! Gemina (Camuntum),
leg. XIII Gemina (Apulum) şi leg. XI Claudia (Durostorum)171. În consecinţă, el datează prezenţa la
Poetovio, a corpului de armată condus de Aper, după 260172• J. Fitz a fost de părere, că epitetele au
fost acordate în urma victoriei asupra alamanilor din anul 260 (Mediolanum)173• În cele din urmă,
trebuie reţinut, că legiunea de la Potaissa a rămas fidelă lui Gallienus în vremea evenimentelor
învolburate din toamna lui 260174• Presupunem că şi trupa de la Apulum a avut o atitudine identică.
Ambele legiuni din Dacia apar pe aureii emişi de uzurpatorul gallic Victorinus, în 269175•
Probabil, vexilaţii ale celor două legiuni, trimise împotriva lui Postumus, au trecut de partea
succesorului acestuia - Victorinus176• Se presupune, că ar fi fost vorba de vexilaţiile legiunilor,
staţionate în nordul Italiei din vremea lui Philippus177• Analiza contextuală, numismatică şi
chorografică, a demonstrat că de partea uzurpatorilor galici au trecut o serie de vexilaţii din legiunile
de pe limesul danubian (vezi şi Anexa III/ 78 •
b. În prima serie de bronzuri coloniale emise pentru Dacia (246), pe stindardul ţinut în mina
stângă (tip A) sau dreaptă (tip A') de personificarea provinciei, sunt înscrise literele D F179 . Întregirea
D(acia) F(elix) este posibilă1 80, dar nu e obligatorie1 81•

171

A . A!foidi 1967, p. 1 00-1 02. l:lterior istoricul a revenit asupra interpretării legând epitetele d e victoria asupra lui
Ingenuus (p. 226-227) .
m Ibidem, p. 327.
1 73 Fitz 1966a, p. 3 53-365. Aceeaşi părere şi la Mtic.ry 1974, p. 208; Fitz 1978, p. 1 6, n. 4.
174 Bărbukscu 1987, p. 3 1 .
m Coh2, 61 (leg. V Maceckmica), 63-64 (leg. XIII Gemina); Kiinig 1981, p. 1 4 1 ; Franco 1999, p. 9 1 .
176 RE, XII, 1 , col. 1 344 (Ritterling); A . A!foidi 1967, p . 327 c u n. 59; Kiinig 198 1 , p. 1 41 ; Bărbulescu 1987, p . 32; Franco
1999, p. 9 1 .
m A . A!foidi 1967, p . 327; Kiinig 1981, p. 1 29, 1 41 .
17K B. Pferdehirt, în Jahrbuch des Riimisch-Germanischen ZentraJmuseums, 3 1 , 1 984, p. 430.
rn Winkier 1971, p. 147; Martin 1992, p. 84 nr. 2.51 -2.53, 2.56 (Philippus I), 2.72 (Otacilia Severa), 2.82 (Philippus II).
1 811 Winkler, în StCI, 7, 1 965, p. 23 1 ; Winkler 1971, p. 147; Martin 1992, p. 1 5.
1 8 1 N . Lascu, în Sargetia, 1 1 - 1 2, 1 974-1 975, p. 233.
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Monete purtând pe revers legenda explicită DACIA FELIX au fost emise de Traianus
.
Dccius 1 82, Claudius II183 şi Aurelianus184• Semnificaţia lor istorică a fost interpretată diferit. In esenţă,
s-au conturat două curente de opinie. Primul corelează legenda fie cu un program de recucerire a

provinciei185, fie cu organizarea Daciei sud-dunărene de către Aurelianus186. În ambele variante se

presupune că Dacia din stânga fluviului a fost pierdută, măcar temporar. Al doilea curent de opinie

susţine, că DACIA FELIX se referă la vechea provincie, aflată sub stăpânire romană187. Este evident
că legenda nu putea face referire la o provincie care nu se afla sub stăpânire romană. Ea trimite, în
toate cazurile, la Dacia

din

nordul Dunării, cum vom vedea în continuare.

DACIA FELIX face parte dintr-o

serie de legende,

care mai cuprinde GENIVS ILLYRICI,

GENIVS EXERCITVS ILLYRICIANI şi PANNONIAE. Semnificaţia acesteia a fost explicată de

A. Alfodi: " . . . aceasta înseamnă, negreşit, că se ştia peste tot de un spirit, o mare voinţă, care, pornind

din părţile dunărene, luptă pentru binele întregului Imperiu."188 D ep ozitarul acestui spirit şi a acestei
voinţe era, în viziunea emitentului,

şi D acia.

Seria a fost iniţiată de Traianus Decius în octombrie

249 1 89

şi a cuprins la început, alături de

legendele citate, doar varianta scurtă DACIA (similar cu PANNONIAE), p entru provincia nord
danubiană. DACIA FELIX apare abia în 251 1 90•

Seria nu a fost continuată de G allus, Valerianus şi Gallienus, care nu erau originari din
Illyricum. Aceştia revin la legendele simple, care menţionează doar numele provinciilor, între ele şi

DACIA 1 9 1 •

Spiritul

ilir renaşte

sub Cla.udius I I (născut la

Claudius) şi Aurelianus (născut la

9

sept.

214,

1 0 mai 214, în

Illyricum192), Quintillus (fratele lui

în Dacia Ripensis sau la Sirmium193) şi odată cu ei seria

de legende iniţiată de Decius194• Ea apare pentru ultima dată în formulă completă în chiar prima serie
de emisiuni monetare aureliene (a. 270), după care legenda DACIA FELIX dispare definitiv195•

Pentru a putea descoperi semnificaţia apariţiei şi dispariţiei legendei din seria menţionată, este
necesar să vedem ce mesaj intrinsec poartă formula DACIA FELIX. Trebuie subliniat, în primul
rând, că dintre toate provinciile Imperiului, doar D acia poartă epitetulfi/ix196• M. Macrea şi N. Lascu
au fost de părere că acestuia îi incumbă o conotaţie militară197• Personificarea D aciei, cu

stindardul

1 82
1 83

Coh2, 1 2-36.
RIC V / 1 , 1 43.
1 84 Coh2, 73. Sub Quintillus s-a pregătit baterea seriei cu reversurile PANNONIAE, GENIVS ILLYRICI, GENIVS
EXERCITVS ILLYRICIANI şi DACIA FELIX, dar, datorită foarte scurtei domnii a împăratului, au fost emise doar
piese cu prima legendă (vezi A A!fiildi 1967, p. 327 n. 60). Bodor 1973, p. 33 crede, eronat, că Quintillus a bătut întreaga serie.
1 85 Damerau 1934, p. 74, 1 02.
186 Th. Mommsen, în CIL III, p. 1 6 1 .
1 87 Homo 1904, p. 3 1 4; Salisbury-Mattingfy 1 924, p. 1 7; A A!foldi 1930, p. 45 sq.; Macrea 1940, p. 291; N. Lascu, în AISC� 4,
1 941 -1943, p. 68-71 ; I. Winkler, în StC/, 7, 1 965, p.232-233; AA!fo/di 1967, p. 230, 233 (contradictoriu: la p. 230 se referă
la Dacia din nordul Dunării, iar la p. 233 la cea din sud); 327sq (legenda constituie un argument pentru ipoteza, că la
începutul domniei lui Aurelian abandonarea Daciei încă nu era planificată); Macrea 1969, p. 442, 453; Bodor 1973, p. 32 sq;
N . Lascu, în 5argetia, 1 1 -1 2, 1 97 4-197 5, p. 233-236.
I RH A. A!fo'/di 1967, P · 230.
1 89 K.Pink, în NZ, 69, 1 936, p. 17-18.
l9o Salisbury-Matting!y 1924, p. 17.
19 1 Macrea 1978, 1 65. Există o variantă "barbară" (Coh2 , 147), care pe revers reproduce legenda DACIA FELIX, iar pe
avers portretul lui Gallienus. O posibilă explicaţie la I.Winkler, op. cit., p. 233.
1 9 2 Kienast 1996, p. 23 1 .
19·1 Ibidem, p. 234.
194 Sub Quintillus s-a pregătit baterea seriei, dar, datorită foartei scurte domnii a împăratului, au fost emise doar piese cu
legenda PAN�O::\'IAE (vezi A. A!fo'/di 1967, p. 327 n. 60). Bodor 1973, p. 33 crede, eronat, că Quintillus a bătut întrega
sene.
1 95 A. A!fo'/di 1930, p. 46; Macrea 1940, p. 291 ; A. A!foldi 1967, p. 327; Macrea 1969, p. 453; Bodor 1973, p. 33.
196 I. Win.kler, op. cit„ p. 23 1 n.6 - epitetul apare în legătură cu Roma (RO:MA FELIX, ROMAE FELICI, ROM FEL,
FELIX ROMA) în emisiunie monetare ale împăraţilor Hadrianus, Commodus, Caracalla, Macrinus şi Diadumenianus,
mai este asociat şi oraşelor Carthago, Heliopolis, Ninive şi Berytos pe monetele lui Caracalla , Gordianus III, Phillipus,
Gallienus şi Claudius II; vezi şi N. Lascu, în Sargetla, 1 1 -12, 1 974-1975, p. 236 - pe monere, epitetul mai este atribuit şi
Italiei.

197 Macrea 1 978, p. 1 65; N. Lascu, op. cit„ p. 233-236. I. Winkler credea că epitetul face trimitere la fericirea şi
prosperitatea provinciei - în, StCI, 7, 1 965, p. 23 1 ; Winkler 1971, p. 1 49.
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(s.n.) în mână, ar trimite la o semnificaţie a luiftlix, similară cu cea care i se acordă, când este epitet al
legiunilor, care s-au distins în luptele cu duşmanii. La aceasta s-ar adaugă şi sensul "fericită", pentru
că se afl� sub protecţia imperiului roman"198.

In legătură cu reprezentarea Daciei cităm aprecierea Iuditei Winkler: "( . . . ) dacă legenda ar
lipsi, n-am putea presupune că figura feminină de pe monede simbolizează Dacia, îmbrăcămintea ei
fiind identică cu a divinităţilor romane"199.
Ceea ce unii specialişti au numit stindard (fără alte precizări)200 sau stindard
dacic201 , pentru alţii este o baghetă (baston) pe care este aşezat un cap de
0
măgar2 2 . Pe manetele cunoscute până acum, fie cu legenda DACIA FELIX, fie
cele deciene cu legenda scurtă, DACIA, datorită stanţării mai slabe a reversului,
elementele iconografice ale acestuia nu au putut fi determinate cu certitudine.
Şansa a făcut, ca la o licitaţie numismatică din decembrie
Fig.

1

1 998,

organizată la

New York, să fie oferită spre vânzare o piesă cu o combinaţie avers/revers
inedită - un aureus de la Traianus Decius203• În urma prelucrării computerizate a
fotografi.ei piesei am obţinut o imagine, stilizată liniar. (Fig.

1) .

Fără a intra î n detalii, observăm acum doar următoarele:
a. - după caracteristicile anatomice nu se p oate stabili cu certitudine dacă în capătul superior al
bastonului se află un cap de asin204 sau unul de lup;
b. - botul animalului este legat cu o bandă; la un capăt al acesteia (sub botul asinului) se poate
observa o zăbală; celălalt capăt este înfăşurat în jurul bastonului şi ţinut cu mâna dreaptă de
personajul feminin.
Această reprezentare aparte poate induce interpretări diferite. Dacă pe baghetă este aşezat un
cap de asin, este posibil ca prin aceasta să facă trimitere la aspecte de ordin religios. În acest caz,
personajul feminin ar reprezenta generic o divinitate din panteonul clasic roman, care pune frâu
măgarului, animal asociat de păgâni cu practicanţii creştinismului205• Este ştiut, p e de altă parte, că în
prima jumătate a anului 250, prigoana anti-creştină, declanşată de împărat, a ajuns la apogeu206•
Reprezentarea de pe reversul manetelor discutate s-ar putea afla în legătură cu aceste acţiuni. Apariţia
mai târzie a legendei DACIA FELIX ar putea marca tocmai încheierea cu succes a acestora.
Pentru varianta în care ar fi vorba de un cap de lup (stindard dacic), ne putem gândi la
simbolizarea unei victorii asupra dacilor liberi. Reprezentarea D aciei cu cuirasă şi, pare-se, cu coada
dragonului detaşată şi aruncată peste umăr ar constitui argumente în acest sens .
Oricum, în contextul seriei de legende, DACIA FELIX nu înseamnă "Dacia, care
nou să fie fericită", cum spune A. Alfoldi207 (s.n.), ci, dimpotrivă, că Dacia

era

trebuia din

fericită, pentru că a

biruit duşmanii, fie creştinii din provincie, fie barbarii, sau, mai degrabă, pe ambii.
Reluarea seriei de către Claudius, menţinând pentru Dacia epitetul fa/ix, poate trimite la o
nouă victorie în provincie. Este însă la fel de posibil, ca împăratul să fi preluat pur şi simplu ultima
1 9H N . Lascu,

op. cit„ p. 236.

1 99 I . Wink.ler, în StCI, 7, 1 965, p. 232.
200 N. Lascu, op. cit„ p. 235; Macrea 1 978, p. 165 ("stindard legionar") .
2111 I.Winkler, op. cit., p. 233, cu nostima observaţie a autoarei: " . . . din cele cunoscute nouă despre zootehnia Daciei, pe

aceea vreme măgarul nu era atât de răspândit încât să devină atribut al Daciei . . . .
2112 Coh2, 1 87-1 88.
"

203 Iată descrierea ei din catalogul

Triton II, New York, 1 998, p. 171

nr. 996: " Aureus (4.49

DECIVS AVG, laureate and cuirassed bust right, seen from behind

gm). IMP C M Q 1RAIANVS
I DACIA, Dacia standing left, holding staff

surmounted by an ass' head. RIC IV -; Hunter -; Cohen -; E(xtremely) F(ine), lustrous, weakly struck on the reverse.
Unpublished aureus with this combination of obvrese legend and reverse type
prietenului Cornel Marcu (Milano), care mi-a trimis catalogul licitaţiei.

($

5000)". Mulţumesc şi cu această ocazie

Pentru problematica emisiunilor deciene cu legenda DACIA şi DACIA FELIX vezi Sali.rbury-Matting!y

1 924, p. 1 7- 1 9.
2114 J ohn C. Lavender şi W. J effrey Winter, experţi numismaţi, angajaţi pentru respectiva licitaţie, sunt de părere că "it is,
without any doubt, a staff surmounted by an ass' head, weakly struck, as stated in the catalogue" (comunicare amabilă
prin e-mail).
205 N. Gudea, în Acta MN, 32/ 1 , 1 995, p. 1 49- 1 6 1 .
206

A. A/fdldi 1967, p. 285
2o7 A. A!fo'di 1930, p. 46.

sqq;

Rives 1999, p. 1 35-1 54.
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serie din vremea lui Decius pentru a anunţa renaşterea spiritului ilir. Dacia se referă evident, ca şi în
cazul lui Aurelianus, la provincia

emisiunile ulterioare anului

270,

din

nordul Dunării. Faptul, că DACIA FELIX nu mai apare pe
terminus ost quem pentru abandonarea provinciei206 .

asigură un

p

c. M. Macrea a încercat să stabilească data exactă a retragerii, folosind ca
încetarea emisiunilor cu legenda DACIA FELIX, care ar

quem deschiderea

monetăriei de la Serdica, în anul

271 209•

fi

terminus post quem
terminus ante

fost bătute la Tarraco, iar ca

Emisiunile amintite aparţin atelierului de la

Ticinum, nu celui de la Tarraco, dar aceasta reprezintă o eroare de importanţă minoră210• Importantă
este valabilitatea termenului post quem.

Data deschiderii monetăriei de la Serdica nu este cunoscută. Specialiştii oscilează în fixarea
începutului activităţii între domniile lui Gallienus, Claudius, Aurelian şi Diocletian2 1 1 • În aceste
condiţii, termenul

ante quem fixat de M.

Macrea pierde

2os

din relevanţă.

A. Bodor (Bodor 1973, p. 33) a susţinut, că dispariţia legendei din emisiunile post 270 ar fi irelevantă pentru stabilirea
datei retragerii din Dacia (cu trimitere la Mama 1969, p. 453). Drept argument, el menţiona faptul, că, în a doua serie de
emisiwli aureliene, legendele GENIVS ILLYRICI şi PANNONIAE nu apar, ceea ce nu înseamnă că provinciile ar fi fost
abandonate. Dar acelaşi autor arată, că aceste legende continuă să apară pe emisiunele de la Siscia. În ce priveşte DACIA
FELIX, nu se pune problema absenţei temporare din unele serii de emisiwli, ci a dispariţiei definitive.
209 Mama 1940, p. 291 sq; Macrea 1969, p. 453.
210 Pentru întreaga problemă vezi Bodor 1973, p. 31 -32.
21 1 Bodor 1973, p. 33. Mai nou Kankelfitz 1996, p. 32 (Diocletian), 371 (Aurelian).
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11.5 Artefacte
Determinarea artefactelor, care să ilustreze o perioadă de doar un sfert de veac din existenţa
provinciei, este o întreprindere dificilă. Un repertoriu complet nu se va putea realiza. Principala
problemă nu se referă atât creşterea continuă a volwnului de informaţie, ci la chestiuni de ordin
metodologic. Dificultatea fundamentală este determinată de lipsa unor criterii, crono- şi tipologice,
fiabile.
Majoritatea materialului arheologic este compus din obiecte de uz gospodăresc, care şi-au
schimbat prea puţin forma de-a lungul întregii perioade a provinciei, fără să mai punem la socoteală
identitatea formală ante- şi post romană. Acestea sunt materialele care, de obicei, în repertorii şi
cataloage poartă în dreptul lor "datare generală" sau "secolele II-III". Altele se datează doar în
secolul III, iarăşi o încadrare generală, putând indica doar o succesiune sau evoluţie faţă de tipuri mai
vechi. Evident că un număr din aceste obiecte au fost în uz şi după mijlocul secolului III. În absenţa
unei analize primare de tip contextual-statistic, greu (pentru a nu spune imposibil) se poate determina
care anume sunt piesele folosite şi după 250. O ridicare a datării exclusiv pe criterii tipologice ar fi în
bună măsură aleatorie.
În studiile dedicate special ultimelor decenii ale provinciei sub aspect arheologic, s-a apelat la
un set relativ restrâns de materiale. K. Horedt1 aduce în discuţie doar materiale creştine timpurii,
obiecte de podoabă cu decor granulat şi filigranat, fibule cu piciorul întors pe dedesubt (varianta
romană), forme timpurii ale fibulelor cu capete de ceapă, precum şi pinteni cu butoni. Nuanţarea şi
definirea lor tipologică şi cronologică sunt esenţiale.
În cuprinzătorul său studiu despre Potaissa după mijlocul secolului III, M. Bărbulescu2
supune analizei circulaţia monetară, unele aspecte ale ceramicii (mai ales opaiţe), fibule (cu piciorul
întors pe dedesubt, în formă de "T", cu capete de ceapă), podoabe, (inel cu inscripţia VT.F, cercei
din aur, gema cu scena "Bunului Păstor", talismane de tip "Herkuleskeule"). Piesele se datează după
mijlocul secolului III, dar şi în cel următor. Această "glisare" cronologică ridică un obstacol de
netrecut în faţa unei analize limitate la descoperiri dintr-o perioadă de un sfert de veac.
Într-o atare situaţie există două posibilităţi de abordare a problemei: una foarte largă,
incluzând piesele care s-ar putea să fi fost folosite şi în perioada În discuţie, ceea ce ar presupune o
diluare a problematicii, sau una strânsă, incluzând numai piesele datate cu certitudine maxim posibilă
doar în această perioadă. Din considerentele arătate mai sus (durata folosinţei, paralelisme evolutive)
nici această variantă nu poate fi foarte relevantă. Vom opta pentru o cale de compromis. Unde
datările specialiştilor sunt ferme, piesele apar ca atare, unde există opinii divergente, le vom menţiona
pe acestea.
Fibule. Bibliografia referitoare la fibulele Daciei romane a luat amploare abia într-o perioadă
mai recentă, odată cu publicarea exemplarelor cuprinse în colecţiile unor muzee3 sau provenite din
complexe arheologice definite4• Întreaga informaţie disponibilă pentru fibulele din provincie a fost
prelucrată de S. Cociş, într-un volwn (teza de doctorat), rămas inedit. Pe baza datelor publicate,
1 Horedt 1978, p.21 1 -237.
2 Bărbulescu 1980, p. 1 61 -1 87.
3 Primele au fost publicate cele din colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi, D. Popescu, în Dacia, 5-6, 1 935- 1 936, p.
239-246; idem, în Dacia, 9- 1 0, 1 941 - 1 944, p. 485-505; au urmat: Muzeul de Istorie al Transilvaniei - I. H. Crişan, în
ActaMP, 3, 1 979, p. 275 -320; S. Cociş, în ActaMN, 17-18, 1 985-1 986, p. 527-533; idem, în ActaMN, 26-30, I/1, 1 9891 993, p. 269-290; Muzeul de Istorie şi Artă Zalău - N. Gudea, V. Lucăcel, în ActaMP, 3, 1 979, p. 321 -378; Muzeul Deva
S. Cociş, A. Rusu, în Sargetia, 1 8- 1 9, 1 984-1 985, p. 1 3 1 -1 39; idem, în Sargetia, 20, 1 986-1 987, p. 1 3 9-147.
4 E. Chirilă, N . Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1 972, p. 86-94; D. Protase, în ActaMN, 8,
1 97 1 , p. 1 54-156 (Obreja); Frotase 1976, p. 6 1 -65; Bărbulescu 1980, p. 1 72- 1 75 (Turda); S. Cociş, E. Nemeş, în ActaMN, 20,
1 983, p. 432-449 (U.T.S.); Alicu-Cociş-Ilieş- Soroceanu 1 994, p. 49-50 (U.T.S.); N. Gudea, în ActaMP, 1 6, 1 992, p. 299-303
(Porolissum); S. Cociş, R. Ardevan. R. Pintea, în ActaMP, 1 6, 1 992, p. 321-338 (Gherla); D. Protase, S. Cociş, C. Gaiu în
Re1JBistriţei, 7, 1 993, p. 51 -61 (Ilişua).
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desigur parţiale, se poate totuşi schiţa un tablou de ansamblu, privind repartizarea tipologică şi
succesiunea cronologică a acestor piese.
Pentru perioada ultimelor decenii ale provinciei, intră în discuţie, în principal, două tipuri de
fibule: cele cu piciorul întors pe dedesubt5 şi cele în formă de "T". Pe baza paralelismului evolutiv, a
creşterii perioadei de folosire şi a inovaţiilor probabil mai reduse din această perioadă(', se poate
presupune cu temei că şi alte tipuri vor fi fost în uz după prima jumătate a secolului III. Ne gândim la
fibulele cu genunchi7, la cele în formă de arbaletă de tip "dacic"8• Deocamdată nu există argumente
contextuale pentru a susţine o asemenea încadrare. Ca atare, ne-am îndreptat atenţia asupra firului
evolutiv care leagă fibulele cu piciorul întors pe dedesubt de cele în formă de "T", care derivă din
primele. Cele două tipuri au coexistat o anumită perioadă. Din fibulele în "T" se dezvoltă cele cu
capete de ceapă, specifice secolului IV9• Aceasta este direcţia evolutivă care ne interesează, deoarece
se încadrează în perioada la care ne referim. Din tipul mai timpuriu al fibulelor în "T" au apărut cele
cu buton la un cap10, anterioare la rândul lor celor cu butoni la cap şi braţe.
Asupra fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt nu există un consens în privinţa datării. Gh.
Diaconu a definit şi datat "tipul roman" (cu cinci variante) în perioada 1 60-2501 1 • I. H. Crişan a
susţinut încadrarea lor la sfârşitul secolului II şi în secolul III12. D. Frotase a demonstrat evoluţia
tipului în secolul III, perioada lor de folosire depăşind mijlocul veacului13• K. Horedt arată că aceste
piese erau în uz în al doilea sfert al secolului III, perioada de folosire trecând şi dincolo de anul 250 1 4.
M. Bărbulescu datează tipul în prima jumătate a secolului III până către mijlocul acestuia15• N. Gudea
îl încadrează de la sfârşitul secolului II şi în întreg secolul III16. S. Cociş susţine o datare în prima
jumătate a secolului III17. Dintre variantele "tipului roman", cea cu buton la cap a fost datată de D.
Frotase, K. Horedt şi N. Gudea ca trecând şi în a doua jumătate a secolului III, ca atare am inclus-o
în "mostra" noastră. Oricum, apariţia butonilor indică deja un sens evolutiv care va culmina cu
"capetele de ceapă".
Cele mai târzii fibule ale provinciei sunt cele în formă de "T"18, iar dintre variante, cea cu
butoni la cap şi braţe (sau cu buton doar la cap) . Ele constituie o etapă de trecere spre fibulele cu
capete de ceapă. K. Horedt a şi numit această variantă "forma timpurie a fibulelor cu capete de
ceapă"19. Datarea variantei depăşeşte mijlocul secolului III. Este greu de precizat cu cât.
Analizând compoziţia lotului de fibule de la Gherla, S. Cociş20 observă, că nu există piese
databile cu toată certitudinea în a doua jumătate a secolului III, acelaşi fenomen apărând şi în alte
aşezări din Dacia. Explicaţia ar rezida în recesiunea economică generală, marcată de slăbirea
circulaţiei monetare şi a legăturilor comerciale. Ca atare, este de presupus, ca şi atelierele locale să-şi fi
restrâns activitatea şi să se fi rezumat la producerea tipurilor deja rodate. Pe de altă parte şi perioada
de folosire a pieselor va fi crescut.
În această fază a cercetării, trebuie să ne mulţumim cu numirea celor două variante
menţionate, pentru care folosirea după mijlocul secolului III este foarte probabilă.

; Gh. Diaconu, în Dacia, 15, 1 97 1 , p. 239-267 abordează monografic fibulele cu piciorul întors pe dedesubt delimitând
trei tipuri principale: roman: anii 1 60-250; sarmatic: anii 21 0-250; gotic: anii 250 - 400.
6 S . Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit, p. 325-326.
7 Ibidem, p. 323 cu n. 29.
H O. A.licu, S. Cociş, în Apulum, 25, 1 988, 227-228 - tip provenit din lwnea neromană şi datat ipotetic în secolul III.
9 K. H oredt, în Apulum, 1 6, 1 978, p. 21 9-224; Horedt 1982, p. 38-43; I.H. Crişan, op. cit. , p. 299-300; D.Protase, S. Cociş,
C. Gaiu, op. cit., p. 53.
HI A. Rustoiu, în Apulum, 27-30, 1 990-1 993, p. 1 55-1 6 1 .
11
Gh. Diaconu, op. cit., p. 301 .
1 2 I. H. Crişan, op. cit„ p. 301 .
n Protase 1976, p. 64.
1 4 K. Horedt, în Apulum, 1 6, 1 978, p. 21 9-220; Horedt 1 982, p. 38-39.
1 ; Bărbulescu 1980, p. 1 72.
16 � - Gudea, în ActaMP, 13, 1 989, p. 605-606.
1 7 S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit., p. 325.
1 8 S . Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit., p. 325; O. Frotase, S. Cociş, C. Gaiu, op. cit„ p.53.
1 9 K. Horedt, în Apulum, 1 6, 1 978, p. 220-222; Horedt 1982, p. 39-43.
20 S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit., p. 325-326.
-
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Repartizarea geografică a fibulelor (C ifrele corespund numărului
T - Fibule în formă de "T", varianta cu butoni.

din Anexa IV, Tab.

I, II)

� - Fibule cu piciorul întors pe dedesubt, tip roman, varianta cu buton la cap.

Cele 40 de fibule avute în vedere (vezi Anexa IV, Tab. I, II) provin exclusiv din Dacia
intracarpatică. Această situaţie reflectă mai de grabă un stadiu al cercetării primare şi publicării
materialului. În Transilvania, descoperirile însoţesc principala arteră comercială, dar se găsesc şi la
răsărit de aceasta, în 3 situri. Bologa şi Micia sunt punctele situate la. apus de drumul imperial.
În funcţie de mediul din care provin, piesele se repartizează în felul următor:
ITI Urban

ISI Militar (aux.)

CJ Rural

18

16

Buc

14

- + -

12
10
8

------ Fibule tip "b"
o. • • __

---·-·-· · --- · · -- . · - · · -

4

55%

o

Fibul• tip "r'

• • -ii

M<diul
Udnn

Militar (aux.)

Rural

Repartizarea cantitativă a fibulelor

Repartizarea procentuală in functie de mediul de provenienta

in functie de tip si mediul de provenientâ

Peste jumătate din întreaga cantitate de fibule provine din castrele auxiliare (54%). Dacă le
adăugăm şi pe cele din centrele legionar-urbane (Apulum, Potaissa), ajungem la 73%. Aceste
proporţii se datorează în bună măsură orientării cercetării de teren, care a avut în vedere în primul
rând castrele auxiliare. Chiar şi aşa, pătrunderea acestor accesorii vestimentare în primul rând în
mediul militar nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Difuzarea în mediul rural trebuie privită cu
precauţie mai ales sub aspect cronologic. Piesele descoperite aici, chiar dacă tipologic se pot data mai
timpuriu, în genere până către anul 260, trebuie luat în considerare un termen de folosire mai lung şi,
implicit un t.p.q. mai larg.
Interesantă este repartiţia pe tipuri de fibule şi mediul de provenienţă. Curba frecvenţei
fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt descriu un veritabil clopot al lui Gauss în graficul nostru, din
care s-ar putea deduce că ele sunt specifice mediului militar. Dar, dacă urmărim dispersia geografică a
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locurilor de descoperire, observăm cu uşurinţă că peste 50% din piese provin din acelaşi sit Porolissum. Ca atare, concluziile privind frecvenţa acestui într-un anumit mediu trebuie formulate cu
maximă circumspecţie. Se poate totuşi aprecia că acest tip îl vom găsi mai degrabă în mediul militar
decât în cel civil. Fibulele în formă de "T" cu butoni cunosc dispersie mai largă şi relativ uniformă.
Deşi mai frecvente în mediul militar şi urban, ele au pătruns totuşi în proporţie semnificativă şi în
mediul rural. Aceste fibule reprezintă ultimul "tip la modă" care a mai existat pe piaţa provinciei
Dacia. În sfera modei accesoriilor vestimentare, în ultimii 1 O - 1 5 ani ai provinciei, nu au mai apărut
noutăţi semnificative.
Anne . Î n domeniul armamentului, abia în ultimii ani au început să apară lucrări de tip
monografic, unele cu caracter mai restrâns21 , altele de mai mare cuprindere22, în care s-a încercat o
abordare modernă, uniformă a acestei categorii de material. Cercetarea este încă într-o fază incipientă.
Terminologia ne-unitară şi criteriile de abordare diferite sunt simptomele acestei etape. Problema cea
mai acută o constituie absenţa datărilor. Î ntr-o lucrare relativ recentă, N. Gudea oferă o schemă de
tratare modernă, care, În ciuda unor tipologii coerente, nu stabileşte încă repere cronologice certe,
pentru a putea delimita tipurile de armament specifice perioadei finale a castrelor. Ca observaţie
generală, reţinem o scădere a numărului armelor grele în favoarea celor uşoare, inclusiv creşterea
numărului de vârfuri de săgeată (vezi Anexa IV, Tab. I II). Această situaţie poate indica o schimbare la
nivel tactic23 dar şi strategic. Î n condiţiile reducerii efectivului militar al Daciei, odată cu permanentele
detaşări de vexilaţii la principalele teatre de luptă din afara provinciei, se impunea adoptarea unui
sistem defensiv mai flexibil, bazat pe trupe cu o mai mare mobilitate, înzestrate cu armament uşor.
Piesele de armament descoperite în ultimul nivel roman al castrelor mai bine cunoscute prin săpături
susţin această ipoteză.
Abia cercetări mai aprofundate vor putea permite o nuanţare, în această etapă consideraţii la
nivelul întregii provincii nu au sprijinul documentar.
Alte categorii
Amintim aici, în primul rând, o descoperire singulară: capul statuii de bronz reprezentându-l
pe Traianus Decius24. Piesa, descoperită întâmplător, în anul 1964, la cca. 1 50 de m de amfiteatrul de
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aparţine unei statui în mărime naturală a împăratului, confecţionată în
maniera realistă, caracteristică artei romane de la mijlocul secolului III25. Monumentul a fost apreciat
drept "descoperirea cea mai însemnată a statuarei de bronz din Dacia"26• Eleganţa formei este
afectată, într-o măsură semnificativă, de numeroasele corecturi de turnare27, care indică neglijenţa cu
care s-a realizat turnarea.
Este posibil, ca un cap de marmură din Muzeul de la Alba Iulia (nr. inv. 801), să-l reprezinte
pe Gallienus tânăr (anii 253 - 260)28.
În domeniul pieselor mărunte, al căror studiu aprofundat de tip monografic a demarat într-o
perioadă mai recentă29, remarcăm datarea posibil mai târzie a unor cercei (inaun) 30 . Perioada lor de
folosinţă va fi atins şi a doua jumătate a secolului III, materialul preţios, din care sunt confecţionaţi,
constituie un argument suplimentar în acest sens31• Pandativele-amuletă de tip bui/ac sunt susceptibile

21 C. Ilieş, în ActaMN, 1 8, 1 98 1 , p. 413-423 (Sarmizegetusa); N. Gudea, în ActaMP, 1 3, 1 989, p. 538-547 (Porolisswn,
descoperiri până în 1 977) .
22 C . M. Vlădescu, în SMMIM, 7-8, 1 974-1 975, p. 25-54, reluat în Vlădescu 1 983, p. 25-54; N. Gudea, în EphemNap, 1 ,
1 991, p . 69-80 (pt. Bologa, Buciwni, Moigrad).
2' �- Gudea, op. cit„ p. 73.
24 O. Floca, în Sargetia, 7, 1 970, p. 80; C . Pop, Sargetia, 13, 1 977, p. 543-547; Idem, în ActaMN, 1 5, 1 978, p. 1 52-1 54.
25 C. Pop, în ActaMN, 15, 1 978, p. 1 52.
zr, M. Gramatopol, Dacia antiqua, Buc„ 1982, p. 1 29.
27 C. Pop, op. cit„ p. 1 52.
28 M. Gramatopol, în Apulum, 3, 1 975, p. 1 95 şi fig. 1 4.
29 Alicu-Cociş-1/ieş-Soroceanu 1994, p. 1 50; Gudea 1 989, p. 440 sqq.
'° Alicu-Cociş-1/ieş-Soroceanu 1994, p. 1 1 5, nr. 807-81 0 (Sarmizegetusa) .
·1 1
Bărbulescu 1980, p. 1 83 - observă că obiectele din metal preţios devin mai numeroase în secolul III şi mai ales spre
mijlocul acestuia, creşterea interesului faţă de metalul preţios fiin d o reacţie firească faţă de continua depreciere a
monedei.
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de o datare către mijlocul secolului 11132• Un studiu dedicat podoabelor din bronz cu email din Dacia
Porolissensis, cu referire specială la aplici33 oferă o tipologie a acestora (IV grupe). Stadiul cercetării
încă nu permite o definire cronologică precisă. Astfel, din 1 3 7 de piese publicate, 1 1 8 sunt încadrate
în secolul III. Aceasta, pornind de la faptul că ele provin din descoperiri de suprafaţă, deci probabil
din straturi mai târzii. Astfel de datări rămân, deocamdată, în domeniul ipotezelor de lucru.
Ustensilele medicale au constituit şi ele subiectul unei abordări integratoare34, analiza
demonstrând că perioada lungă de folosinţă nu permite o nuanţare cronologică satisfăcătoare, abia un
cuţit de bronz putând fi datat în a doua jumătate a secolului IIl35 •
Din cadrul ceramicii, amintim ca materiale specifice celei de-a doua jumătăţi a secolului III
opaiţele piriforme36, precum şi unele exemplare târzii de t.s., produse la Pfaffenhofen, care ajung în
Dacia până în deceniul şase al secolului 11137. O descoperire de dată relativ recentă a adus elemente
noi privind ceramica folosită în mediul militar la jumătatea secolului III. Într-o baracă din castrul de
la Favianus (Mautern) din Noricum, un strat gros de arsură acoperă un nivel datat cu manete
mergând până la 251 (Decius) . Ceramica, foarte bogată numeric acoperă un spectru de forme relativ
sărac (castroane şi oale medii), majoritatea absolută de culoare roşie. Mai apar şi fragmente de te"a
sigillata lisă, produsă la Rheinzabem38•

32 Alicu-Cocij-Ilieş-Soroceanu

1994, p. 1 08, nr. 7 1 5 (Sarmizegetusa); Bărbule.rcu 1987, p. 139 (furda, Gilău, Alba Iulia).
Gudea, D. Tamba, în ActaMP, 1 6, 1 992, p. 305-320.
34 N . Gudea, I. Bajusz, înActaMP, 1 6, 1 992, p. 249-29 1 .
3 5 Ibidem, p. 254, nr. 7 , pi. I/7.
36 D . Alicu, Opaiţele romane. Die rifmi.rchen Lampen. Ulpia Troiana Sarmizegetu.ra, Cluj -N. 1 994, p.6 1 ; Gudea 1997b, p. 46, 94
(Bologa); Gudea 1997c, p. 6 1 (Buciumi).
37 D. !sac, Terra Sigillata în Dacia romană (rezwnatul tezei de doctorat), 1 985, p. 5.
·18 St. Groh, Ab.rtracts of the XXI RCRF Congrw, Ephesos-Pergamon, 1 998, p. 72. Informaţii amabile de la domnul dr.
Stefan Groh (Viena), pentru care îi mulţumim.
33 N.
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11.6. Contextul arheologic
Contextualitatea arheologică

se defineşte prin două componente esenţiale: una factuală şi

alta virtuală. Prima se referă la relaţiile stratigrafice stabilite între elementele fizice, a doua la cele
logice, induse pe seama celor dintâi. Cele două elemente se întrepătrund, condiţionându-se reciproc.
Fatalitatea, specifică cercetării arheologice aplicate, constă în imposibilitatea regenerării contextului
fizic pe cale experimentală. Ca atare, produsul istoriografic primar al cercetării - raportul de săpătură ajunge să reprezinte contextul factual, căruia i se substituie. Ceea ce putem noi realiza, este o
interpretare a interpretării. Procedeul ne îndepărtează de contextul factual prin interfaţa reprezentată
de autorul cercetării primare. Statistic, se poate demonstra că fiabilitatea concluziilor este invers
proporţională cu numărul interfeţelor.
"Materia primă" a demersului nostru o constituie produsul istoriografic de bază al cercetării
de teren - raportul de săpătură. Acesta este marcat ireversibil de personalitatea specialistului care a
întreprins cercetarea. Ca atare, lectura diacronică a rapoartelor de săpătură devine o autentică istorie a
arheologiei româneşti. Este adesea mai uşor să delimitezi şabloanele gândirii cercetătorului, decât să
reconstitui contextul fizic la care se referă. Dintre aceste constante, detaşăm două, legate de perioada
ultimelor decenii ale provinciei:
a. - de pe la mijlocul secolului

III,

Dacia a fost supusă unui asediu quasi-permanent

din

partea

neamurilor barbare, drept pentru care, arheologic, se pot constata numeroase refaceri pripite
(realizate în grabă) ale fortificaţiilor distruse; acestea implică refolosirea unor monumente epigrafice
pentru repararea zidurilor de incintă şi blocarea unor porţi ale castrelor;1
b. - pe la mijlocul secolului

III

poate fi datată o "nouă epocă de reparaţii şi refaceri" respectiv "o a

doua fază de piatră"2, care afectează atât elementele de fortificaţie cât şi clădirile din interior.
Ambele itemuri se se înscriu în aceeaşi nomologic. Problemele sunt tratate global, iar
concluziile sunt susţinute cu exemple punctuale. Totuşi, cele două paradigme sunt diferite. Prima, a
făcut carieră în anii

'50 - '60

şi este determinată de o metodă de lucru încă insuficient de riguroasă şi

de ideologia dominantă a vremii. A doua, a apărut la începutul anilor

'70.

Ea reflectă progresele

făcute în domeniul metodei şi o anume detaşare faţă de constrângerea ideolodică. S fârşitul de mileniu
surprinde arheologia românească într-un proces de tranziţie, definit de un accentuat eclectism. În
acest context, debarasaţi de lestul ideologic, vom încerca, printr-o analiză detaliată, să verificăm
susţinerea acestor ipoteze şi, unde este necesar şi posibil, să le corectăm sau să le nuanţăm.
* * *

Mediul militar

a beneficiat de o cercetare arheologică mult mai amplă decât cel civil.

Determinările acestei stări de fapt sunt multiple. Unele sunt esenţiale, altele circumstanţiale. Oricum,
"arheologia castrensă" şi-a perfecţionat simţitor metoda de lucru în ultimii

30

de ani, reuşind să ofere

o imagine complexă asupra evoluţiei sistemului defensiv al provinciei3.
Ne vom îndrepta atenţia asupra fazei finale din existenţa castrelor provinciei. Ca atare, vom

urmări schimbările constructive, despre care se poate presupune, că ar fi intervenit în intervalul
Trai.anus Decius - Aurelianus. Majoritatea nu pot fi datate exact, ele se înscriu într-un proces, care
începe odată cu ridicarea în piatră a primelor castre şi continuă până după mijlocul secolului

III.

Asupra existenţei acestui proces n u există dubii. Ceea c e ne interesează, sunt variaţiunile de
intensitate, localizarea lor în timp şi spaţiu, determinările lor.

1 M. Macrea, în IstRom I, p. 382, 463 sq; Mama 1969, p. 234, 443 .
2 N. Gudea, în Apulum, 1 2, 1 974, p. 1 91 ; idem, în Acta MP, 1 , 1 977, p. 1 66.
3 Gudea 1997, p. 2 sqq.
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De cea mai însemnată cantitate de informaţii dispunem în legătură cu elementele de
fortificaţie. Această "aglomerare informaţională" a avut drept efect redundanţa discursului istoric în
segmentul alocat argumentului arheologic. Dialecticul "salt calitativ" nu s-a produs. În schimb, se
desfăşoară un proces de nuanţare, anevoios şi discontinuu.
Şanţurile de apărare constituie unul din elementele de continuitate în cadrul evoluţiei
fortifica�ei în genere. Ele reprezintă o semnificativă expresie arheologică � rutinei (= disciplinei)
cazone. Intreţinerea lor meticuloasă va fi fost o constantă a vieţii militarilor. In Dacia, cunoaştem un
singur caz, în care şanţurile au fost abandonate în timpul funcţionării castrului. De pe la mijlocul
secolului III, la Moigrad-Pomet, şantul
castrului a fost folosit drept groapă de gunoi de către civilii
'
.
care şi-au extins habitatul până sub zidurile fortificaţiei4• Situaţia nu este unică în imperiu. In
Britannia, pe "Hadrian's Wali", s-a observat că în sec. III şanţurile au fost umplute, pentru a permite
desfăşurarea unor activităţi civile5. Credem că aceste situaţii trebuie interpretate drept rabaturi făcute
disciplinei cazone tradiţionale6•
Pe de altă parte, suplimentări ale sistemului de şanţuri nu sunt clar documentate, amplificarea
sistemului fiin d socotită o măsură care ar indica un pericol major7• Amintim, totuşi, situaţia de la
Bumbeşti, unde se presupune, fără argumente arheologice, că a fost săpat un nou şanţ de apărare
după distrugerile de la mijlocul secolului III8• Lărgirea şanţului de la Răcari, de la 8 la 1 2 m, s-a
întâmplat în epoca post-romană, probabil în evul mediu9• Se poate conchide că pentru restul
garnizoanelor din Dacia, nu vor fi existat motive pentru o asemenea măsură, vechile şanţuri, bine
întreţinute, răspunzând necesităţilor.
Din profil.ele publicate, se poate deduce că la părăsire şanţurile au rămas relativ curate. Ele s
au umplut în timp, cu straturi succesive de depuneri naturale şi dărâmături din incintă.
Benna10 nu are funcţionalitate tactică. Ea a fost amenajată din raţiuni legate de statica zidului
de incintă şi necesităţile de întreţinere a acestuia 1 1 • Literatura arheologică românească este marcată de
o serie ezitări în legătură cu existenţa, definirea şi funcţionalitatea bermei12•
Amenajări speciale ale hermei, care intră în sfera discuţiei noastre, au fost constatate la
Moigrad - Pomet şi la Orăştioara de Sus. În primul caz, a fost observată o bermă pavată cu tegule, în
dreptul turnurilor porţii decumana1 3 • Tegulele poartă ştampila cohortei V I.ingonum (CVL)14• E T6th
presupune că această amenajare este contemporană cu penultima fază de construcţie a porţii
decumana, datată la mijlocul secolului III15. Pentru N. Gudea, numărul mare de tegule de tip CVL din
Informaţie amabilă prof. dr. N. Gudea, pentru care îi mulţumim.
B��ze-Dobson 1987, p. 141 - atât segmente clin şanţul ce însoţeşte zidul lui H adrian, cât şi la castre (Benwell).
6 Abandonarea celui de al treilea şanţ pe lan.ua de vest a ca1tellu111-ului Gilău I (traianeu), reprezintă corectarea unei erori
inginereşti sau de execuţie: fusese săpat mult prea adânc în raport cu distanţa de la incintă.
7 H. Schonberger, în JRS, 59, 1 969, p. 1 79.; idem, Kastell IVin�ng - Quinlana, în Umesfarschungen, 13, 1 975, p. 1 4; Lander
1984, p.88.
8 Viădescu 1986, p. 25.
9 O. Tudor, Apulum, 5, 1 96, p. 1 37-1 3 8; OR3, p. 302.
111 Berma este un termen modem, împrumutat de cercetarea arheologică clin domeniul ingineriei. Berma (berm- engleză;
Benne-germană) este un pervaz orizontal în planul înclinat al unui rambleu sau debleu - J.S. Scott, Dictionary of Civil
Engineering, 4<h ed„ London, 1 99 1 , p.33. În faza de piatră a castrelor, herma este reprezentată de spaţiul aproximativ
orizontal situat între zidul de incintă şi buza interioară a primului şanţ de apărare.
1 1 Jones 1975, p. 1 05; Johnson 1987, p. 69-70; Breeze-Dobson 1987, p. 3 1 , 93.
12 F
ără a face un istoric al acestora, amintim doar că M.Macrea, în ACMIT, IV, 1 938, p. 20 credea că "pe hermă
sentinelele făceau de pază", idee reluată în Macrea 1969, p.225. N .Gudea afirma, în AIIA, 1 7, 1 975, p. 80, n. 6: "Valul de
pământ avea hermă; aşa cwn se credea în arheologia noastră până nu demult valul de pământ avea şi hermă. A fost una
clin ipotezele avansate şi susţinute de unii dintre arheologii români la care s-a renunţat în ultimii ani"; idem, în ActaMP, 4,
1 980, p 80, n. 14: "Semnificaţia termenului de bermă nu este deloc clară nici la Porolisswn nici aiurea în Dacia sau în
Imperiu". C. M. Vlădescu oferea următoarea definiţie a hermei, în EAIVR I, p. 1 76, sv.: "herma (lat) (rn arhit. romană),
spaţiu orizontal amenajat pe un taluz de pământ bătut, la lucrările de fortificaţii. Era plasat pe coama valului şi desparte
drumul amenajat pe val de zidul de incintă, parapet şi şanţul de apărare. Avea o lăţime variabilă după înălţimea taluzului, şi
era în aşa fel concepută încât să nu ofere inamicului posibilitatea de a se adăposti înainte de lansarea asaltului incintei".
n Toth 1978, p. 8, 1 00; cf. Gudea 1989, p. 63, 65.
1 4 Toth 1978, p. 66, sv.; Gudea 1989, p. 534.
1 5 Toth 1978, p. 1 0, 52. Datarea se face pe baza unui antoninian de la Philippus, descoperit în interiorul turnului de SE al
porţii (p. 70, nr. 21).
�
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această zonă nu indică decât staţionarea trupei în retentura castrului16• Amenajarea nu poate fi datată,
argumentele aduse de E. T6th nu sunt probatorii. Este probabil, ca trupa, căreia îi aparţin ştampilele,
să fi realizat amenajarea. Sensul pavajului este limpede - limitarea infiltrării de apă la baza zidului de
incintă. O motivaţie identică are şi pavajul cu lespezi de piatră, descoperit pe herma castrului de la
Orăştioara de Sus17• Între piesele folosite s-au aflat şi două inscripţii: una onorifică, dedicată lui
Commodus18, cealaltă, o stelă funerară, aparţinând unui fost soldat al unităţii din castru19• Ambele
monumente erau dispuse, la data descoperirii, cu faţa în jos. Invocând refolosirea inscripţiei
onorifice, N. Gostat a presupus ridicarea în piatră a castrului în perioada lui Septimius Severus Caracalla20• Ulterior, s-a demonstrat că "benna putea fi întărită cu lespezi mult după construirea
zidului"21•
Oricum, practica pavării hermei se întâlneşte şi în alte părţi ale Imperiului, scopul ci fiin d
mereu acelaşi - protejarea bazei zidului de incintă22•
Repararea "în grabă" a zidurilor de incintă a fost una din constatările cercetării arheologice
mai vechi. De pe urma ei, s-a tras concluzia că o serie de fortificaţii din provincie au fost grav afectate
de atacuri barbare23•
Este foarte probabil ca la majoritatea castrelor, în decursul timpului, să fi fost necesară
repararea incintei. Arheologic, au putut fi observate doar acele intervenţii, care au afectat baza zidului.
Sistemul de săpătură, cu secţiuni perpendiculare pe elementele de fortificaţie, a pus descoperirea unor
segmente de zid refăcute sub semnul hazardului. Vechiul sistem a dat rezultate mai bune în problema
discutată. Este una din puţinele direcţii, în care aplicarea "şanţurilor de urmărire" a fost benefică.
Vom analiza în continuare trei situaţii tipice, în care se pune problema reparaţiilor incintei cu
toate implicaţiile.
Jupa. Cercetările mai vechi ale profesorului M. Moga au dus la dezvelirea integrală a zidului
de incintă pe laturile de est şi nord24. Cu acest prilej, pe latura de est, s-au observat "plombe",
executate din piatră de carieră în locul blocurilor de calcar fasonate. Iniţial, aceste reparaţii au fost
puse în legătură cu o "distrugere de mari proporţii", în urma căreia, zidul a fost refăcut în mare grabă,
prin plombări cu piatră de carieră25. Distrugerile şi reparaţia zidului, asociate cu reparaţii la porţi,
respectiv cu blocarea porţilor praetoria şi principa/is sinistra, au fost plasate în contextul războaielor
marcomanice, cu precizarea că " nu există încă date suficient de concludente, care să permită o
încadrare cronologică precisă"26• Săpăturile recente au sesizat plombări ale zidului şi pe latura de vest.
Fără a se susţine o refacere generală a castrului, reparaţiile incintei şi modificările constructive de la
principia sunt datate la începutul secolului III şi nu mai sunt legate de un eveniment politico-militar27.
Se poate observa, cum, pe măsura aprofundării cercetării, problema reparaţiilor trece din planul
evenimenţialului, în cel al procesului anodin de întreţinere a incintei. Datarea şi corelarea diferitelor
etape de refacere încă nu sunt posibile. Cât despre zidul de incintă, acesta a fost ridicat pe o talpă de
1 <>

Gudea 1989, p. 79, 1 70.
C. Daicoviciu, N. Gostar, H . Daicoviciu, în Materiale , 6 1 959, p. 350-35 1 ; H. Daicoviciu, I. Glodariu, în LMcrŞt
. Oradea,
1 9 7 1 , p. 1 9-20; C. Daicoviciu şi colab, în Materiale, 10, 1 973, p. 79.
t B !DR
II/3, nr.261 .
1 9 JDR II/3, nr. 263.
20 Materiale, 6, 1 959, p. 352
2 1 H . Daicoviciu, I. Glodariu, op. cit„ p. 1 9, n. 1 0.
22 Johnron 1987, p. 70.
23 Din vasta bibliografie referitoare la această problemă aillllltun: IstRom I, p. 382, 458, 463-464 (
tn general, cu
exemplificarea Moigrad-Pomet); Mama 1969, 1 969, p.234, 443 (în general, cu exemplificarea Moigrad-Pomet şi Inlăceni);
N. Gudea, în Apulum, 1 2, 1 974, p. 1 9 1 (în general, exemplificări - Buciumi, Bologa, Rîşnov); idem, în AIL4., 1 8, 1 975,
p.85; idem, în ActaMP, 1, 1 977, p. 1 06; idem, în BAR, 1 980, p. 810 (exemple Moigrad-Pomet, Inlăceni, Rîşnov); Horedt
1978, p. 212-213 (exemple Moigrad-Pomet, Brâncoveneşti, Inlăceni), Horedt 1982, p. 28; D. Protase, A. Zrinyi, în Marisia,
5, 1975, p. 60 (Brâncoveneşti); Frotare 1980, p. 258 (tn general, exemple: Moigrad-Pomet, lnlăceni, Brâncoveneşti, Rîşnov,
Hoghiz); D. Protase, A. Zrinyi, în EphemNap, 2, 1 992, p. 1 07 (Brâncoveneşti cu analogii la Căşei, Ilişua, Gherla); Bărbulercu
1980, p. 1 62-1 63; Bărbulercu 1987, p. 29 (Turda).
24 Benea-Bona 1994, p. 39.
25 M. Moga, D. Benea, în Tibiscus, 5, 1 978, p. 1 36.
26
Ibidem.
27 Benea-Bona 1994, p. 39 cu n. 3 1 .
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bolovani de râu (fără mortar) , peste care au fost dispuse straturi succesive de bolovani şi mortar.
Elevaµa avea doar paramentul exterior din blocuri fasonate, în spatele acestuia aflându-se iarăşi
bolovani de râu legaµ cu mortar28. Folosirea a două categorii de material, cu caracteristici diferite, n

au dat zidului suficientă coeziune, ca atare, blocurile fasonate, respectiv fragmente din paramentul
exterior, s-au desprins. Pentru aceasta nu era nevoie de un atac inamic.
Moigrad-Pomet. În diferitele etape de cercetare29, au fost dezvelite mai multe porµuni ale
zidului de incintă. Cu ocazia săpăturilor din

1 939,
1 943,

inscripVi şi monumente30• În campania din

în preajma incintei au fost descoperite o serie de
s-a constatat că zidul a fost sprijinit, pe anumite

porµuni, cu blocuri ·de piatră fasonată, aşezate mai ales la baza acestuia3 1 . Cercetările din

1958-1 959

au dus la concluzia că zidul are o singură fază de construcµe. Nu au fost sesizate refaceri32• Datele
provenite din vechile cercetări sunt sumare. InformaVi mai bogate au adus săpăturile de după
Pe latura de sud-est,

la

1 977.

baza zidului de incintă33, au fost descoperite două inscripţii votive, databile în

prima jumătate a secolului I I I34 • Implantarea lor în zid este atribuită unei faze de reparaVi, datată la

mijlocul secolului III sau după35. Odată cu dezvelirea unui segment de zid, între porta praetoria şi colţul
de nord-vest, s-a putut observa că linia exterioară a incintei nu este dreaptă. Zidul este pe alocuri
"bombat", fiin d sprijinit dinspre exterior cu

6

contraforturi, situate la distanţe variabile unul de altul.

Între materialele folosite la construirea zidului, s-au găsit fragmente de monumente funerare, piese
arhitectonice şi inscripţii36• Pornind de aici, autorii săpăturii au condus că "la începutul secolului III
(perioada când se presupune că ar fi fost ridicat zidul de incintă - n.n.) în oraş existau deja destul de
multe construcVi, unele care se cereau reparate, de vreme ce s-a putut lua material pentru construcµe
provenit de la ele. Utilizarea unor asemenea fragmente la construirea zidului nu însemnă că lipsea
materialul de construcµe (procentul lor fiind de

1 % în raport

cu necesităţile zidului) , ci că utilizarea

lor era necesară pentru degajarea terenului"37•
Reparaţiile reprezintă o acµune de rutină, care nu este altceva, decât "o luptă continuă cu
alunecările de teren"38. Reciclarea unor monumente ieşite din uz, prin folosirea lor ca material de
construcµe este expresia unui accentuat pragmatism. Dacă aceste reparaVi pot indica vreo stare de
spirit a militarilor, atunci aceasta poate fi doar mâhnirea, provocată de alunecarea treptată a zidului
către şanţ.
Brâncoveneşti. Castrul face parte din rândul exemplelor de reparare în pripă a zidurilor de
incintă în perioada Decius-Aurelian39. Statutul său se bazează pe descoperirile din campaniile

1 97340.

Atunci,

sculpturale

(52

în

zona porţii

1 970-

decumana,

a fost găsit un "covor" de monumente epigrafice şi
buc.), întins de pe herma castrului până în fundul primului şanţ de apărare41 . Toate

piesele sl'.nt fragmentare şi au caracter funerar. Alături de ele, au apărut şi blocuri de piatră fasonate,
anepigrafe, precum şi ceramică romană42• Piesele sculpturale şi epigrafice au o valoare artistică şi
istorică deosebită şi au fost publicate

in extenso 43•

S-a presupus din start că monumentele au fost luate din cimitir, aduse

la dimensiuni adecvate

şi folosite la repararea în grabă a stricăciunilor pricinuite la zidul de incintă, probabil în timpul

28

Ibidem, p. 39.
Asupra istoricului cercetării vezi la Gudea 1989, p. 33-37 şi Gudea 1997d, p. 1 3-22.
30 C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8, 1 93 7-1 940, p. 299-306; Gudea 1989 , p. 82.
3 1 Toth 1978, p. 5 = Gudea 1989, p. 6 1 .
32 M . Macrea, D. Frotase, M . Rusu, în Materiale, 7, 1 9 6 1 , p . 372 = Gudea 1989, p . 60.
33 N . Gudea, în ActaMF, 4, 1 980, fig. 3.
34 Ibidem, p. 89, nr. 2 şi nr. 3; Ardevan 1998, p. 439 R - 488 - 489 (datarea).
:15 N. Gudea, în ActaMF, 4, 1 980, p. 1 0 1 . Ipoteza apare doar în rezumatul în limba germană.
'6 N. Gudea, în ActaMF, 7, 1 983, p. 1 21 ; Gudea 1997d, p. 39.
37 � - Gudea, în ActaMF, 7, 1 983, p. 1 27.
1a Gudea 1997, p. 39.
39 O. Protase, A. Zrinyi, în Marisia, 5, 1 975, p. 57-70; Horedt 1978, p. 212; Horedt 1982, p. 28; Frota.re 1980, p. 258.
40 D. Frotase, A. Zrinyi, în EphemNap, 2, 1 992, p. 96; Frotase - Zrinyi 1994, p. 8-21.
41
O. Frotase, A. Zrinyi, în EphemNap, 2, 1 992, p. 96.
42
[ibidem.
43 !ibidem, p. 95- 1 1 0.
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războaielor marcomanice sau a atacurilor barbare de la mijlocul secolului III44• Ulterior, s-a apreciat
că "nici alte evenimente, mai puţin fixate documentar, nu pot fi excluse din cauzele directe ale
„45
distrugerilor .
Mai trebuie amintit că zona castrului a fost afectată de lucrări de nivelare în secolele XVII XVIII, pricinuite de construirea unui castel nobiliar46• Se presupune că în această perioadă
monumentele au ajuns în şanţul castrului47•
Precum se observă, datele legate de refolosirea pieselor ca material de construcţie sunt puţine.
Ele se rezumă la constatarea că monumetele au fost sparte şi la poziţia în care au fost descoperite.
Ambele argumente pierd din relevanţă, dacă avem în vedere lucrările de nivelare care s-au produs în
epoca modernă.
Presupunând că ele într-adevăr au fost refolosite în epoca romană, fapt sugerat şi de urmele
de mortar pe care le prezentau, mai trebuie precizat, că piesele nu oferă argumente pentru o datare
precisă a refolosirii, ele însele fiind datate relativ (secolele II-III)48• Faptul în sine, şi doar el, că au fost
refolosite monumente din cimitir, nu indică obligatoriu stricăciuni rezultate de pe urma unor
confruntări militare. Nevoia de a repara incinta se poate datora unor deteriorări provocate de cauze
naturale (sau tehnice) . Contraforturile adosate incintei, dinspre exterior49, tocmai pe latura cu porta
decumana, arată că au existat probleme cu stabilitatea zidului50•
Concluzia de esenţă, pe care o desprindem din exemplele citate, este că incinta (val+zid) a
fost practic inexpugnabilă, ea nu a putut ceda în faţa mijloacelor unui atac barbar51 • Reparaţiile se
datorează exclusiv unor cauze naturale (tehnice, fizice) şi nu pot fi datate cu precizie, ele au fost
făcute metodic şi odată cu trecerea timpului au fost tot mai frecvente.
Porţiunile mai vulnerabile ale incintei sunt cele în care valul de pământ lipseşte, respectiv
porţile, colţurile şi, în anumite cazuri, segmente ale curtinei52•
Intervenţii constructive "târzii" asupra turnurilor de porţi, au fost constatate arheologic la
Moigrad-Pomet, Romita, Brîncoveneşti, Inlăceni, Răcari, Drobeta, Turda şi Gilău. Ele sunt de natură
şi amploare diferite şi ca atare trebuie analizate individual.
La Moigrad-Pomet, E. T6th, bazându-se pe săpăturile lui A . Radn6ti Gurnalul de săpături) din
zona porţilor (,p.p„ p.p.s„ p.d), distinge cinci faze mari de construcţie. Ultimele două sunt datate în
perioada Philppus/Decius (IV) respectiv Gallienus (V). Pri.ma s-ar lega de războiul lui Philippus cu
carpii, în timpul căruia fortificaţia ar fi suferit distrugeri. Remedierea acestora ar putea fi observată la
porta decumana (cămăşuirea turnului de sud-est) şi, secvenţial, pe latura de nord-est a incintei. Ultima
fază s-ar lega de pregătirile în perspectiva retragerii şi s-ar fi concretizat în blocarea parţială a porţilor
(,p.p., p.p.s., p.d)53• În legătură cu porta principa/is dextra există doar afirmaţiile lapidare, datorate lui M.
Moga: "Săpăturile executate (în bastionul de nord - n.n.) ne-au permis să stabilim că el a fost refăcut
de două ori. Dintre aceste două refaceri prima trebuie considerată radicală. A doua fază a fost
44 D. Protase, A. Zrinyi, în Man'sia, 5, 1 975, p. 6 1 .
� s lidem, în EphemNap, 2 , 1 992, p . 1 07.
46 Iidem, în Materiale, (A 1 7-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Ploieşti, 1983), partea a 2-a, 1 993, p. 298.
47 !idem, în EphemNap, 2, 1 992, p. 96; Protase - Zrinyi 1994, p. 39.
48 Ibidem, p. 96-107 (Evenimentele politico-militare "nu pot fi precizate prin datele intrinsece fumizate de materialul
documentar concret"); K. Horedt, în Apulum, 16, 1 982, p. 21 2; Horedt 1982, p. 28.
49 D. Protase, Al. Zrinyi, în Mansia, 5, 1 975, p. 59 - contraforturile nu se ţes cu incinta.
5o Cu ocazia dezvelirii porţii principalt's sinistra, s-au constatat îngroşări ale zidului de incintă, precum şi neconcordanţe în
aliniamentul acestuia. Ele au fost puse pe seama unor probleme tehnice - D. Protase, Al. Zrinyi, În Materiale, (A 1 7-a
Sesiune Anuală de Rapoarte, Ploieşti, 1983), partea a 2-a, 1 993, p. 298.
51 Probabil, perşii au fost singurul inamic, capabil să utilizeze maşini de luptă (U.ttwak 1 978, p. 1 97) şi să susţină un asediu
prelungit. În rest, barbarii foloseau, în cel mai bun caz, berbecele pentru forţarea porţilor (Luttwak 1978, p. 135).
Utilizarea unor maşini de război de către "barbari" este accidentală şi s-a datorat cw10ştinţelor unor transfugi sau
prizonieri, care au putut manipula maşini capturate - vezi atacul germanilor asupra Vetera I (a. 70) - cf. Tacitus, Hist., IV,
23 - sau goţii, folosind mechanai, în al doilea şi al treilea asediu la Philippopolis - a. 267 (Dexippos, frg. 20, în Die Fragmente
dergriechischen Historiker (F. J acoby, II, A).
52 La castel/a din preajma masivului Cozia, la ieşirea Oltului din pasul Turnu Roşu, - Bivolari, Rădăcineşti, Titeşti şi castrul
de la Racoviţa agger-ul lipseşte ( Vlădescu 1983, p. 92-1 14; Vlădescu 1986, p. 46-79). Situaţia a fost explicată ingenios de J.
Lander: originea constructorilor (sirieni) - Lander 1984, p. 66.
SJ Toth 1978, p. 9-10 = Gudea 1989, p. 78-79.
-
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determinată de slăbirea zidurilor, lucru care s-a produs în urma unui atac inamic, dat în faţa acestei
porţi."54• În urma resăpării celor patru porţi, N. Gudea socoteşte drept probabilă o reparaţie după

fi refolosite şi piese arhitecturale sau inscripţii mai vechi55.
IV pe un antoninian de la Philippus, descoperit pe ultima
podea (de lut bătut) din interiorul bastionului de sud-est al porţii decumand6• Pornind de la ideea că
refacerea s-ar fi datorat unor distrugeri provocate de un atac inamic, E. T6th apreciază că acestea
trebuie să se fi petrecut în timpul războiului purtat de Philippus cu carpii57• Drept argwnent, este
invocat şi epitetul Philippiana, atribuit cohortei V Lingonum, probabil după victoria asupra carpilor58.
La acesta este asociată observaţia că la porta decumana marea majoritate a tegulelor poartă ştampila
CVL, drept pentru care, T6th conchide că această trupă a efectuat reparaţiile în vremea lui
mijlocul secolului

III,

cu acel prilej putând

E. T6th îşi întemeiază datarea fazei

Philippus59. Argumentaţia nu este probatorie: maneta nu poate data podeaua; nu există argumente
arheologice, care să susţină distrugerea violentă a porţii; nu poate
epitetul trupei şi lucrările de construcţie de la porta
desprinsă din contextul dat, este că trupa

decumana.
menţionată va fi

fi

demonstrată legătura dintre

Singura concluzie validă, care poate fi
efectuat lucrările din zona porţii. Din

păcate, nu aflăm amănunte despre tehnica reparaţiilor sau a refacerilor (folosirea de monumente,
inscripţii, etc.). Nici M. Moga nu le oferă60• În urma noilor cercetări, se pomeneşte de "câteva
fragmente arhitectonice mai vechi refolosite" la bastioanele porţii

decumana,

fără indicaţii mai

precise61• Pentru explicarea refolosirii monumentelor, îl cităm pe N. Gudea: "„.aceasta nu înseamnă

nimic (refolosirea -n.n.) . Reparaţiile nu se datoresc în chip neapărat unor distrugeri ca urmare a unor

atacuri. Zidurile se puteau strica, dărâma. Datorită poziţiei castrului de la Pomet acest lucru era mai
posibil decât în alte părţi"62. Suntem de aceeaşi părere. Datarea reparaţiilo r nu poate

fi

făcută cu

prec1z1e.
Cercetările recente de la Romita au pus în evidenţă reparaţii, unele probabile, altele certe, la
ambele porţi săpate:

p rincipalis sinistra

şi praetoria63• La prima, reparaţia este doar presupusă, pe seama

unui număr de monumente, fragmente arhitectonice şi de inscripţii, descoperite în deschiderea porţii.
Ea ar data din a doua jumătate a secolului I II64•
La

porta praetoria,

zidul exterior al bastionului de est a fost reclădit aproape în întregime şi

îngroşat. Zidul dinspre interiorul porţii a fost dublat pe o porţiune. Aceste îngroşări au fost explicate
prin "nevoia de protejare a lor (a zidurilor - n.n.) în urma deselor atacuri ale barbarilor care deja în
sec.

III

d.Ch. învăţaseră tehnici de asediu prin spargeri de ziduri cu lovituri de berbece"65• În

bastioanele ambelor porţi au fost observate puternice urme de arsură, în nivelurile superioare66• Poate
acestea indică atacuri barbare, care au dus la incendierea structurilor de lemn (acoperişuri, poarta
propriu-zisă) . Reparaţia radicală şi îngroşările amintite se datorează altor cauze. Zidurile exterioare ale
bastioanelor au fost amplasate în şanţul fazei de pământ67• În urma tasării umpluturii acestuia, zidul s
a prăbuşit. Pentru a evita un accident similar, la refacere, zidul a fost îngroşat, iar pentru a asigura
coerenţa întregului turn, elevaţia nouă (cu masă mai mare decât cea veche) a fost ancorată
suplimentar de restul construcţiei, prin dublarea zidului dinspre interiorul porţii. Evident că zidăria
mai groasă oferea protecţie sporită, dar nu aceasta a fost motivul realizării ei. Datarea reparaţiilor nu
este asigurată.

M. Moga, în SCTV, 1 , 1, 1 950, p. 132-133 = Gudea 1989, p. 58-59.
55 Gudea 1989, p.82.
56 Trith 1978, p. 70, nr. 21 .
57 Ibidem, p. 1 0.
5 8 Ibidem, pentru titulatură vezi Fitz 1983, p. 228.
59 Trith 1978, p. 10.
611 M. Moga, în SCIV, 1,1, 1 950, p. 1 32-1 33 = Gudea 1989, p. 58-59.
61 N . Gudea, în ActaMP, 4, 1 980, p. 87.
62 Idem, în ActaMP, 6, 1 982, p. 87.
63 Matei-Bqjusz 1997, p. 38-57.
r>l !ibidem, p. 41, 55.
65 !ibidem, p. 46.
6<· !ibidem, p. 40, 43.
67 !ibidem, p. 41 ,45.
54
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Situaţia de la Brâncoveneşti am discutat-o în contextul reparaţiilor la zidurile de incintă (vezi
mai sus). Aici mai adăugăm doar, că este posibil, ca monumentele şi inscripţiile descoperite să fi fost
refolosite şi în zidăria porţi decumana.
Castrul de la Inlăceni reprezintă un caz aparte între fortificaţiile Daciei. Amplasarea,
orientarea şi unele soluţii constructive ridică tot atâtea semne de întrebare, care încă nu şi-au aflat
răspunsul68• M. Macrea afirma, că porţile principales au suferit mai multe refaceri, care au implicat şi
folosirea unor monumente arhitectonice69• Din lista descoperirilor publicate, reiese că doar două
piese epigrafice au fost găsite în zidăria rămasă în picioare, un fragment minor şi un titulus honoran·us
(Hadrian - a. 1 29)70, încastrate în turnul de est al porţii principalis sinistra. Inscripţia se afla la baza
colţului exterior al bastionului71• M. Macrea n-a atribuit-o explicit unei faze anume, presupunea însă,
ridicarea în piatră a castrului sub Caracalla72• N. Gudea a socotit-o piatră de temelie, datând faza de
piatră în a doua jumătate a secolului II73• Dar, atât din planul porţii, cât şi din d;scrierea tehnică,
reiese că inscripţia a fost refolosită odată cu mărirea bastioanelor în faza a doua. In interiorul şi în
jurul bastioanelor au fost găsite fragmente de inscripţii şi monumente, refolosite în această fază. M.
Macrea o data "înspre jumătatea secolului III"74•
Nici transformarea porţii decumana nu poate fi datată mai precis. În zidul de închidere a
contraforturilor, care iniţial ţineau loc de turnuri, n-au fost găsite monumente refolosite. Această
deosebire tehnică ar putea indica un decalaj cronologic între refacerile celor două porţi. Inscripţiile,
închinate lui Caracalla şi refolosite ca prag la porta praetoria75 , nu pot data refacerile celorlalte porţi.
La Răcari, două observaţii, provenite din săpături mai vechi, au fost combinate în chip diferit.
Pe de o parte, în zidăria p.p.d., a fost descoperit un fragment dintr-o inscripţie onorifică, închinată
probabil lui Caracalla76, iar "pe pavajul turnului din stânga porţii praetorid' un fragment de stelă
funerară (sf. sec. II)77 • Pe de altă parte, P. Polonic a observat un strat gros de arsură (20 cm) în
interiorul castrului78. D. Tudor a datat "restaurarea" întregului castru în prima jumătate a secolului
III, pe baza inscripţiilor refolosite. El a socotit, că stratul de arsură ar marca sfârşitul fortificaţiei79• C.
C. Petolescu şi C. M. Vlădescu au pus incendierea pe seama războiului cu carpii, de la jumătatea
secolului III, dar au apreciat că după această dată castrul a fost reracut, ocazie cu care au fost
refolosite monumentele mai vechi80• Mai trebuie amintit că în castru s-au efectuat lucrări, de diferită
amploare, până în evul mediu, ceea ce complică mult situaţia stratigrafică81 • Nuanţări sunt greu de
făcut în absenţa observaţiilor stratigrafice.
Analizând fazele de construcţie ale castrului de la Drobeta, R. Florescu a datat o amplă
refacere în timpul lui Gallienus (faza III)82• În ce priveşte elementele de fortificaţie, aceasta s-ar fi
materializat prin: înălţarea incintei r), închiderea a trei porţi cu turnuri pătrate exterioare, flancarea
porţii praetoria cu turnuri exterioare în formă de potcoavă, supradimensionarea bastioanelor de curtină

68 N .

Gudea, în ActaMP, 3, 1 979, p. 1 49-270.
69 M. Macrea (responsabil), în SCIV, 2, 1, 1 95 1 , p. 305, - "Îndeosebi poarta de E (.porta decumana - n.n.) a fost complet
refăcută în secolul III când au fost aduse aici monumente mai vechi şi folosite ca material de construcţie". În mod curios,
N. Gudea, op. r:it., p. 1 62-1 63 nu pomeneşte nimic despre refolosirea de monumente (''Nu s-au făcut descoperiri deosebite
la această poartă" - p. 1 63).
711 N.
Gudea, op. r:it., p.200, nr.1 şi p. 206 nr. 4 (fragment).
71 Ibidem, p. 1 65, vezi şi p. 227, fig. 1 7 . 1 (cele 2 porţi principales au fost inversate).
72 M. :Vfacrea, în SCIV, 8, 1 957, p. 239.
73 N. Gudea, op. r:it., p. 1 78.
7� M. Macrea, în SCIV, 2, 1, 1 95 1 , p. 305-306.
7 5 N. Gudea, op. r:it. , p. 200, nr. 2, p. 201 , nr. 5-6.
76 Tudor 1968a, p. 302 şi SE nr. 427; IDR II, nr. 1 62.
77 Tudor 1968a, p. 302 şi SE nr. 428 (ar proveni tot din p.p.d.); !DR II, ru:. 1 64 f.p.p.)
78 Cf. Tudor 1968a, p. 302.
79 Ibidem.
811 ID R II, p. 89; Vlădescu 1983, p. 80-81 = Vlădescu 1986, p. 29.
s1 Tudor 1968a, p. 302.
82 R. Florescu, în Studien Z!' den Milităwenzen Roms, Koln-Graz, 1 967, p. 1 44- 151 (cu bibliografia mai veche); mai nou vezi
M. Zahariade, în A.-ta MN, 34/1 (publicaţie separată), p. 1 59.
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de pe latura de nord şi adăugarea unor bastioane de colţ exterioare în segment de cerc. Aceste
transformări sunt asociate cu altele din interiorul fortificaţiei83•
Formele turnurilor sunt specifice secolului IV84. Coroborarea transformărilor elementelor de
fortificaţie cu cele din interiorul castrului rămâne încă o problemă greu de rezolvat, nu doar la Drobeta.
Cu ocazia excavării porţii praetoria a castrului de la Turda, acţiune săvârşită în 1 82 1 , s-au găsit
numeroase monumente funerare. Pe baza acestei informaţii s-a dedus că monumentele se vor fi
refolosit la o reparaţie a bastioanelor85• Fragmente de altare au fost descoperite şi în exteriorul
turnului de nord al porţii decumana86• Pentru a data aceste posibile reparaţii, M. Bărbulescu asociază
alte trei elemente: blocarea temporară a porţii decumana printr-un zid transversal, îngroşarea zidurilor
turnului din colţul de nord-vest şi descoperirea unui tezaur monetar, îngropat în apropierea castrului
(ultimele manete din anii 242-243). În cele din urmă, autorul conchide că războiul carpic al lui
Philippus va fi determinat blocarea porţii, întărirea incintei şi îngroparea tezaurului, iar refacerea
porţii praetoria, refolosind monumente funerare, s-a realizat în pripă, pentru a remedia cât de repede
distrugerile provocate de evenimentele războinice87•
Plasarea elementelor menţionate la acelaşi orizont cronologic este posibilă, dar nu există
argumente peremptorii care să o susţină. Ascunderea tezaurului se leagă cel mai probabil de războiul
cu carpii, dar consolidarea pereţilor laterali ai turnului de colţ e improbabil să aibă vreo legătură cu
respectivele evenimente88• Presupusele refaceri ale porţilor, implicând refolosirea unor monumente
fragmentare, nu pot fi datate pe baza informaţiei actuale.
La Gilău, pentru două dintre porţi (p.d.89şi p.p.d.�, s-a precizat o fază de reparaţii târzii, datată,
pe baza de materialului arheologic (inclusiv monumente şi fragmente de inscripţie refolosite), la
mijlocul secolului III. Intervenţiile constau în consolidarea zidului dinspre interiorul castrului, la un
bastion al porţii decumana şi în construirea unui prag respectiv astuparea canalului deversor din porta
principalis dextra91 •
C'nul din reflexele condiţionate ale istoriografiei postbelice este asocierea ultimului sfert de
veac din istoria provinciei cu blocarea porţilor de castre, interpretată ca măsură de siguranţă în faţa
deselor atacuri barbare. Lucrurile par a fi atât de clare şi evidente, încât o analiza comparativă pare
superfluă.
În realitate, situaţia blocărilor este destul de complexă şi nu poate fi tratată în bloc. Tocmai de
aceea, vom prezenta cazurile unde cercetările au surprins ziduri transversale în deschiderile porţilor.
Vărădia. Două praguri, late de câte 0,9 m, sunt aşezate transversal în deschiderile porţii
praetoria. Pentru Gr. Florescu, ele marcau existenţa unei porţi duble92•
Jupa. Jumătatea nordică a deschiderii p.p. a fost blocată cu un zid transversal, lat de 1 ,90 m,
construit dintr-un parament de blocuri de calcar şi un emplecton din piatră de râu, toate legate cu
mortar. În spatele lui, se afla un strat de dărâmătură, care cuprindea fragmente de monumente
funerare, un stâlp miliar fragmentar, fragmente de capitel din marmură, elemente arhitectonice
decorative. Printre aceste materiale, au apărut manete de la Caracalla şi Gordianus III. D. Benea
apreciază că intrarea a fost redeschisă pe la mijlocul secolului III. Atunci, pe zidul de blocaj,
demantelat până la înălţimea păstrată astăzi, a fost aşezată o bază de coloană, dispusă cu fusul în jos,
având două orificii pătrate pentru fixarea stâlpilor porţii93• Cealaltă jumătate a deschiderii nu a fost
blocată94•
83 R. Florescu, op. cit., p. 1 50 sq.
84 H.

von Petrikovits, în ]Rf, 6 1 , 1 97 1 , p. 203; N. Gudea, în Drobeta, 5, 1982, p. 93-1 1 4; Lander 1984, p. 306 sqq.
Bărbulescu 1 980, p. 162-1 63; Bărbulescu 1987, p. 29, 93, 1 1 1 -1 1 2; Bărbuleicu 1994, p. 95.
Hr. Bărbulescu 1980, p. 1 62.
87 Ibidem.
88 Bărbulescu 1997, p. 22. Autorul revine asupra interpretării mai vechi, afirmând: "Consolidarea bastionului, făcută din
motive şi într-o epocă neprecizabile (s.n.), a constat în îngroşarea laturilor."
89 D. I sac, A. Diaconescu, C. Opreanu, în PotaiJsa, 2, 1 980, p. 36-3 7.
90 Idem, în ActaMN, 1 8, 1 981, p. 85-96.
9 1 !sac 1997, p. 54-56.
n Gr. Florescu, op. cit, p. 63.
93 Benea-Bona 1994, p. 41.
94 Ibidem, fig. 1 4.
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Porta principalis sinistra a fost blocată cu un zid lat de 1 , 1 O m, compus din două paramente
construite din blocuri de calcar şi un emplecton din bolovani de râu, toate legate cu mortar . Se
presupune, că poarta a fost blocată, după ce fusese construit sistemul defensiv al vicusului95, sau, că
avea menirea de a ridica intrarea la nivelul de locuire din castru96 •
Veţel. În mijlocul deschiderii porţii praetoria se află un zid transversal, lung de 4 m şi lat de
2,20 m, care lasă libere două deschideri de câte 2 m, între capetele sale şi turnuri. Zidul a fost
'
'
interpretat ca pinten median97 s-au obturare tarz1e98.
Bologa. Un zid transversal, lat de 0,85 m, aşezat pe via, a blocat porta praetoria. În spatele lui,
au apărut urme de locuire (două vetre de foc, un fragment de râşniţă, diferite artefacte)99. Porta
decumana a fost blocată cu un zid de aceeaşi factură şi dimensiuni ca cel de la p.p. Spaţiul porţii a fost
umplut cu pământ până la nivelul valului. Pământul de umplutură, care provine din interiorul
castrului, conţine fragmente de ceramică şi chirpic100•
Romita. În deschiderile ambelor porţi cercetate, au fost surprinse urmele unor ziduri
transversale. Acestea sunt late de 1 ,60 m şi s-au păstrat la înălţimea de 40 50 cm. Peste ele, se dispun
mai multe niveluri de folosire şi ultima stradelă. În deschiderea porţilor, au fost depistate podele de
cocciopesto, care trec peste zidurile transversale şi care ar aparţine unor locuinţe. În deschiderea porţii
praetoria a funcţionat, temporar, un cuptor.
Se presupune că zidurile transversale aparţin unui blocaj, construit pe la mijlocul secolului II
şi desfiinţat după mijlocul celui următor1 01 . Autorii săpăturii conchid că amenajările din spaţiul
porţilor (podele, cuptor) nu par să aibă în faţa ziduri de blocaj, "impresia generală fiind aceea a unei
locuiri civile în porţile castrului."1 02
Românaşi. Pe baza documentaţiei din 1 959, se presupune blocarea porţii praetoria "cu o
umplutură de pământ"tu3.
Moigrad-Pomet. Culoarul de sud-est al porţii praetoria a fost blocat cu un zid din blocuri
fasonate, legate cu mortar. În celălalt culoar, au fost �site urme mai slabe ale unui blocaj. Se apreciază
că ar putea fi vorba doar de o îngusta.re a deschiderii. In zidăria blocajelor n-au apărut inscripţii104•
Culoarul de sud-vest al porţii principalis sinistra a fost blocat cu două ziduri transversale,
paralele, situate la capetele pintenului median (spina). Spaţiul dintre cele două ziduri a fost umplut cu
pământ105• În componenţa zidului interior s-au aflat numeroase fragmente de inscripţii, cea mai târzie
fiind una onorifică, închinată fiului lui Maximinus Thrax1 06 • Celălalt culoar a fost doar îngustat, cu un
zid aşezat pe pragul porţii1 07.
La porta principalis dextra a fost descoperit pragul din dale de piatră. Se pare că deschiderea a
fost îngustată printr-un zid transversal108•
Porta decumana n-a fost blocată1 09• În faţa acestei porţi, a fost găsită inscripţia onorifică,
închinată Herenniei Etruscilla 1 tu.
Blocarea porţilor a fost datată după mijlocul secolului III (Gallienus)1 1 1•
A

'

-
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99 E. Chirilă, N. Gudea, în Materiale, 1 0, 1 973, p. 1 20; Gudea 1997b, p. 44.
1110 N . Gudea, în Apulum, 10, 1 972, p. 1 28; Gudea 1997b, p. 44-45.
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102 Ibidem, p. 55.
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1 09 Toth 1978, p . 9.
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Căşei. Porţile principales au fost parţial blocate cu ziduri transversale. În spaţiul p.p.d. au fost
.
.
depistate urme d e 1ocUlte 11 2 .
Ilişua. Ambele culoare ale porţii praetoria au fost blocate cu câte un zid construit din bucăţi de
gresie, mamă, bucăţi de râşniţă şi fragmente arhitecturale, toate legate cu lut. Pavajul porţii a fost
acoperit cu un strat de lut bătătorit113.
La porta principalis dextra, C. Torma a identificat un zid scund, de slabă calitate1 14, iar în spaţiul
..
porţn au aparut numeroase arte f:acte romane 11 5 .
Inlăceni. La porta praeton'a, a fost identificat un prag din blocuri de piatră atent fasonate, între
care şi două inscripţii refolosite, care aveau câte o gaură pentru a cuprinde fusul porţii propriu-zise.
Inscripţiile onorifice fuseseră închinate lui Caracalla1 16• Altă inscripţie, închinată aceluiaşi împărat, se
afla în faţa porţii1 1 7 .
Porta decumana a fost parţial blocată cu un zid de slabă calitate118• O situaţie similară a fost
constatată şi la porta principalis dextra1 1 9•
În deschiderea porţii pn'ncipalis sinistra a fost descoperit un prag din piatră, prelucrat în vederea
montării fusului porţii1 211• Blocarea totală sau parţială a p.p.d. şi p.d. a fost datată după mijlocul
secolului II11 2 1 •
Breţcu. În deschiderile celor patru porţi au fost surprinse pragurile, late de 1 , 1 O m, construite
din piatră legată cu mortar şi aşezate pe nivelul de pietriş al stradelei122• N. Gudea exprimă îndoieli
asupra funcţionalităţii "pragurilor", propunând, ca ipoteză de lucru, interpretarea acestora drept
ziduri de blocaj la 2-3 din porţile castrului. În sprijinul ipotezei se aduce argumentul, că toţi autorii
mai vechi au observat în teren doar o singură poartă - cea de sud (porta praetoria)m.
Râşnov. Deschiderile porţilor principales şi decumana au fost parţial obturate cu ziduri groase de
0,9 - 1 ,8 m, fără temelie, construite din piatră, legată superficial cu mortar. Deschiderea porţilor se
reduce astfel la 2,35 2,60 m 124• Zidurile sunt socotite blocaje ale porţii, datate la mijlocul secolului III
şi puse în legătură cu atacurile barbare, care determină întărirea fortificaţiei1 25•
Bivolari. La porta praetoria a fost descoperit un prag din blocuri mari de piatră dreptunghiulară.
Acesta traversa toată deschiderea şi era mai înalt decât pavajul stradelei1 26• Porta principalis dextra
"fusese blocată cu un zid improvizat, poate încă din antichitate"1 27 •
Răcari. Porţile au avut praguri înalte de 0,07 m1 28• Ele au fost realizate din "blocuri luate de la
alte construcţii mai vechi '·129• Porţile au fost baricadate cu ziduri târzii130.
Turda. Sub ultimul nivel al drumului de acces în castru, în deschiderea porţii decumana, între
spina şi bastionul nordic, a fost surprinsă temelia unui zid, lată de 1 ,5 - 1 ,6 m. Înălţimea păstrată este
de 0,6 m131• Se presupune că temelia reprezintă restul unui zid, care blocase la un moment dat
-

1 1 2 D. Isac şi colab„ 'Rapoarte de săpătură pe
1 1 3 Protase-Gaiu-Marinescu 1997, p. 48.
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1 25 Ibidem, p. 65.
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1 30 Ibidem.
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culoarul nordic al porţii. Blocajul este pus în legătură cu războaiele lui Philippus cu carpii. După ce
pericolul a trecut culoarul a fost redeschis (Filip Arabul/Decius)13 2 .
Gilău. La porta principalis dextra, un zid înalt de 0,30 m traversează deschiderea, în dreptul
capătului exterior al pintenului median. Zidul a fost interpretat drept prag. Într-un culoar al porţii, a
fost amenajată o podea de lut, în celălalt, pe via, se afla o vatră de foc. Materialul arheologic datează
modificările la mijlocul secolului III133•
Elementele incintei fortificate sunt completate de turnuri de colţ şi de curtină. Intervenţii
"târzii" asupra unor turnuri de colţ au fost observate la Gilău şi Turda.
Turnul din colţul de nord-vest al castrului de la Gilău nu se ţese cu incinta. Au fost puse în
evidenţă urmele unei reparaţii, care se defineşte prin prezenţa unui bloc mare de piatră cu urme de
cioplire şi numeroase fragmente de monumente sculpturale, căzute în zona exterioară a zidului de
incintă. Între aceste fragmente, se află un ancadrament decorat cu astragale şi o bucată dintr-o
inscripţie. Refolosirea acestora a determinat datarea lucrărjlor în secolul III134. Spre est, bastionului i-a
fost adăugată o clădire ("B") într-o perioadă ulterioarăm. In interiorul ei au apărut urmele unei locuiri
post-romane136•
La Turda, s-a constatat o consolidare a bastionului de nord-vest, constând în îngroşarea
laturilor, care ajung astfel la grosimea de 2 m (chiar 2,5 m în dreptul racordului cu incinta). Motivele
şi epoca în care s-a făcut consolidarea sunt neprecizabile1 37•
În ce priveşte bastioanele de curtină, amintim două situaţii semnificative. Turnul de curtină
nr. 2 de la Porolissum s-a rupt în două, datorită alunecărilor de teren. Zidăria a fost refăcută, sprijinită
cu un contrafort masiv, iar în interiorul turnului a fost construit un zid median pentru a stăvili
alunecare. Reparaţia a fost datată după anul 2601 38• Argumentul numismatic invocat nu este probator.
La Tibiscum, o platformă de lut "implantată în agger', la 0,4 m de zidul de incintă, a fost
interpretată drept bastion de curtină, care ar fi avut suprastructura din lemn. Construcţia este datată
în secolul III139•
De pe urma situaţiilor prezentate, se pot trage o serie de concluzii asupra evoluţiei sistemului
defensiv al castrelor în ultimele decenii de folosire. Cadrele au fost fixate odată cu trecerea la faza de
piatră, ele nu au mai fost schimbate. Intervenţiile constructive se circumscriu unui program de rutină,
vizând menţinerea elementelor de fortificaţie în stare de funcţionare. Unde condiţiile terenului, erorile
de planificare sau de execuţie au provocat distrugeri mai mari sau/ şi mai dese, reparaţiile sunt mai
ample şi mai multe. Nu trebuie pierdute din vedere nici condiţiile climaterice, mai aspre în Dacia
decât în alte provincii. Fluctuaţiile de temperatură şi ale nivelului de umiditate nu constituie un mediu
optim pentru conservarea zidăriei. Odată cu trecerea timpului, aceasta s-a erodat, trebuind să fie
reparată, chiar dacă iniţial fusese executată în strictă conformitate cu regulile de construcţie ale
timpului. Astfel trebuie să ne explicăm reparaţiile la zidurile de incintă şi turnuri. Ipoteza, că atacurile
barbare ar fi afectat structura de rezistenţă a acestor elemente, nu poate fi susţinută.
Contextul arheologic nu o feră argumente probatorii pentru datarea exactă a acestor reparaţii.
Este vorba, de fapt, de un proces continuu. Aceste reparaţii nu înseamnă remodelarea elementelor
incintei, în sensul unei întăriri suplimentare, sub presiunea unor atacuri iminente. În legătură cu
presupusa grabă, cu care ar fi fost realizate anumite reparaţii, precizăm doar, că aceasta nu poate fi
dedusă logic valid de pe urma contextului arheologic. Se poate vorbi, cel mult, de reparaţii mai
temeinice sau de altele superficiale. Aceste diferenţe pot fi explicate prin gradul, mai mare sau mai
mic, de conştiinciozitate şi pricepere a constructorilor. Ori, din această perspectivă, intervenţiile
asupra elementelor de fortificaţie, constatate arheologic in situ, sunt de calitate cel puţin acceptabilă.
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O problemă mai delicată o reprezintă blocările unor porţi. Si în acest caz, situaţia trebuie
privită analitic şi contextual.
Deşi s-a afirmat la un moment dat că n-ar exista ptaguri la porţile castrelor, nici în Dacia şi
nici în altă parte140, iată că, între situaţiile expuse mai sus, găsim exemple clare pentru existenţa lor:
Moigrad-Pomet (p.p.s, p.p.d), Inlăceni (p.p., p.p.s.), Bivolari (p.p.) şi Răcari. În toate cazurile citate,
pragurile sunt lucrate din blocuri de piatră fasonate (chiar şi inscripţii) sau dale. Elementele definitorii
sunt profilul în formă de "L" (respectiv cu un cant) şi existenţa unor orificii pentru fusuri sau
sistemul de închidere. Porţile se deschideau de obicei spre interior. Praguri aproape identice au fost
descoperite şi în alte provincii141•
În legătură cu zidurile de blocare se pun unnătoarele întrebări: a) au existat ele cu adevărat?;
b) dacă da, atunci cum pot fi deosebite de praguri?; c) când au fost construite?; d) de ce a fost nevoie
de blocarea unor porţi cu ziduri?
a. Porţi, despre care se poate spune cu certitudine că au fost blocate cu ziduri, au existat.
Exemplele cele mai elocvente sunt porta decumana de la Bologa, a cărei deschidere a fost blocată cu un
zid şi umplută cu pământ bătut şi culoarul sud-vestic al p.p.s. de la Moigrad-Pomet, blocat cu două
ziduri transversale şi umplut cu pământ.
b. Zidurile transversale, descoperite în deschiderea unor porţi, s-au păstrat pe o înălţime
redusă (de obicei lipsesc datele mai exacte despre acest item). În ce priveşte lăţimile, se disting două
categorii: între 1 ,6 2 m - Turda (p.d), Rîşnov (p.p.s.), Jupa (p.p.) şi Veţel (p.p.) - respectiv între 0,8 şi 1
m - restul cazurilor. Cea din urmă corespunde lăţimii pragurilor. Dar, realitatea demonstrează că
lăţimea zidului nu este un criteriu operant pentru diferenţierea pragurilor de blocaje: zidul de blocare
al porţii decumana de la Bologa este lat de 0,85 m, în timp ce pragul porţii praetoria de la Jupa are o
lăţime de 1 ,90 m.
Contextul stratigrafic poate aduce unele clarificări. Zidurile peste care se dispun straturi de
amenajare, niveluri de folosire, stradela, podele de cocciopesto etc. în mod cert nu sunt blocaje Gupa,
Romita, Turda). Ce funcţionalitate vor fi avut înainte de a fi acoperite, praguri sau blocaje, nu putem
şti. Restul situaţiilor trebuie apreciate individual. Reguli nu se pot stabili. La Porolissum, intrarea unui
culoar al p.p.s a fost restrânsă prin ridicarea unui zid peste vechiul prag (celălalt culoar fusese blocat în
întregime) . La Breţcu, în deschiderile celor patru porţi se află ziduri transversale aşezate pe stradelă.
Ori, nu pot fi toate ziduri de blocaj. Soluţia oferită de N. Gudea, să socotim o parte dintre ele blocaje,
iar altele nu, indică tocmai punctul nevralgic al problemei: atribuirile sunt, în bună măsură, aleatorii.
S-a apreciat că urmele de locuire din deschiderea porţii ar constitui un argument clar pentru
definirea zidurilor de blocare. Urme de locuire ar fi: podele de cocciopesto, vetre de foc, diferite artefacte.
În privinţa podelelor, chiar autorii săpăturii de la Romita arătau că acestea trec peste zidul
transversal. Amintim aici că întreaga deschidere a porţii praetoria de la Căşei, precum şi porţiunea până
la primul şanţ şi, înspre interior, până la via sagu/aris, a fost acoperită cu o podea de cocciopesto, de cea
mai bună calitate. În spaţiul acestei porţi nu s-a locuit142•
Vetrele de foc din deschiderea porţii praetoria de la Bologa, a p.p.d. de la Gilău şi cuptorul din
porta praetoria de la Romita ar trebui să fie argumente irefutabile pentru existenţa unui zid de blocare.
Dar iată, că Al.V. Matei şi I. Bajusz au observat că la Romita în vremea "locuirii" porţilor, acestea nu
erau blocate cu ziduri143, iar D . Isac subliniază explicit, că zidul din deschiderea p.p .d. de la Gilău este
un prag144• Ca atare, nici urmele de locuire nu constituie un indiciu clar pentru interpretarea zidurilor
transversale drept blocaje. Ne putem imagina foarte bine desfăşurarea unor activităţi gospodăreşti
sub bolta unor porţi, care au rămas închise (ferecate, încuiate), fără ca intrarea să fie zidită. Nu trebuie
să pierdem din vedere nici faptul, că la Bologa, Romita şi Gilău se cunosc urme ale unei locuiri post
romane145.
-
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Artefactele descoperite în spaţiul de trecere al porţii nu sunt un argument pentru a susţine
blocarea acesteia. Ele puteau fi pierdute la fel de bine de trecători grăbiţi sau zăbavnici, ca şi de
eventualii "inhabitanţi" ai spaţiului.
c. Elemente pentru datarea acestor ziduri sunt puţine. La Romita, contextul stratigrafic şi
descoperirile monetare (Antoninus Pius) datează zidurile transversale deja în secolul II. Inscripţia
scoasă din blocajul p.p.s. de la Moigrad-Pomet oferă ca terminus post quem domnia lui Maximinus
Thrax. Altarul închinat Herenniei Etruscilla cu greu poate fi invocat ca şi criteriu de datare, el fiind
descoperit într-un context neclar, în afara castrului. La Inlăceni, inscripţiile ridicate lui Caracalla au
fost refolosite ca prag şi nu pot fi folosite pentru datarea blocajului.
Ca atare, din cele două blocaje cu zid sigure, doar cel de la Porolissum poate fi datat, şi anume,
spre mijlocul secolului III. Zidurile din porta praetoria de la Ilişua sunt de o calitate atât de slabă, încât e
greu de crezut, că au fost realizate de militarii din castru. De altfel, unnele post-romane din fortificaţie
sunt bo�te146 • Neclară rămâne situaţia de la porta principalis dextra a castrului de la Bivolari.
In celelalte cazuri, este vorba fie de praguri Gupa, Bologa /pp./, Romita, Inlăceni /p.p„ pp.s/,
Breţcu, Bivolari /p.p ./, Răcari şi Turda?/p.d. /), fie de restrângerea deschiderii unor porţi (Micia
/pp./, Moigrad-Pomet /pp., pp.s., pp. d. ?'j, Căşei /pp.d., p.p.s./, Inlăceni /p.d., p.p.s. /, Râşnov /p.p.d,
pp.s., p.d./ şi Turda /p.d. - blocaj? parţial, desfiinţat la mijl. sec. III/). Pentru acestea datarea este incertă.
În cele din urmă, se observă că în epoca provinciei o singură poartă de castru a fost blocată
integral cu zid transversal (Bologa, p.d.), la celelalte a fost doar împărţită sau/şi redusă deschiderea.
d. În căutarea explicaţiilor pentru blocarea cu zid a unor porţi sau restrângerea accesului prin
ele, cercetătorii s-au oprit asupra mai multor ipoteze: reducerea numărului de militari staţionaţi în
castru147, limitarea căilor de acces pentru potenţialii duşmani148, măsură suplimentară de fortificare în
faţa unor iminente atacuri barbare149, pur şi simplu nu mai era nevoie de toate porţile 1 50 sau cele
existente erau prea mari şi prea multe, iar când lemnăria începea să dea semne de slăbiciune, intrarea
era zidită în întregime sau micşorată151 •
Nu putem vorbi d e u n fenomen global, plasat la acelaşi orizont cronologic şi interpretabil ca
măsură disperată a unor indivizi aflaţi într-o cetate asediată152. Desigur, înlocuirea unei porţi de lemn
cu un zid de piatră are ca efect întărirea fortificaţiei. Deşi, ne putem întreba, cât de sigur putea fi un
zid lat de nici un metru, fără temelie sau cu una derizorie, neţesut cu restul incintei şi construit din
materiale diferite, legate cu lut, ca şi cel din portapraeton:a de la Ilişua. Singurul avantaj îl constituie
faptul, că nu putea fi distrus prin incendiere. Intărirea fortificaţiei este doar unul din efectele
colaterale ale blocărilor respectiv restrângerilor, ea nu trebuie să fi fost şi cauza.
De unele porţi probabil nu a mai fost nevoie. Semnificativ este cazul porţii decumana de la
Buciumi, care, deşi nu a fost zidită, n-a fost circulată, prin ea trecând doar conducta de alimentare cu
apă a castrului153 • Porţile nefolosite au rămas închise, iar în spatele lor s-au putut desfăşura activităţi
gospodăreşti. Nu se poate preciza dacă nu cumva extinderea acestor activităţi a determinat scoaterea
din circulaţie a unor porţi.
Restrângerea unor căi de acces monumentale poate fi interpretată şi ca semn al apunerii
vremurilor glorioase de altă dată. Nimic nu sugerează graba sau lucrul făcut de mântuială. Zidurile de
mai slabă calitate, dar totuşi legate cu mortar, de la Moigrad-Pomet, Inlăceni sau Râşnov
demonstrează tocmai că ele nu au fost concepute ca un element de fortificaţie suplimentar.
Pe de altă parte, ne întrebăm, care sunt unnele arheologice în măsură să indice efectele unui
atac violent. Este îndeobşte acceptat că ar fi vorba de straturi compacte de arsură. Corespunzător
14r,

Protase-Gaiu-Marinescu 1997, p. 56.
Lander 1984, p. 300.
1 18 TrJth 1992, p. 59.
149 Vezi mai sus, nota 23.
i so
Benea-Bona 1994, p. 41 .
1 s1 Breeze-Dobson 1987, p. 227.
147

m Blocarea porţilor amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa poate indica o situaţie dificilă pentru populaţia
nevoiaşă de la sfârşitul sec. IV. H. Daicoviciu, D. Alicu, în Acta MN, 1 8, 1 981, p. 61 n. 20; C. Opreanu, în Acta MN, 2223, 1 985 - 1 986, p. 1 47; Alicu 1997, p. 1 02.
m Gudea 1997c, p. 44.
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fazei finale a castrelor, acestea au putut fi observate la Buciumi (bastioanele porţilor şi bărăci)154,
Romita (p.p.s„ p.p.)1 55, Ilişua (întreg castrul)156, Brâncoveneşti (retentura)157, Gilău (p.d.)1 58 şi Răcari
(interiorul castrului)159• Cazul castrului de la Răcari rămâne neclar (vezi mai sus). În celelalte situaţii, s
a apreciat că între incendii şi retragerea trupelor nu există o relaţie cauzală de tip post hoc, ergo proter hoc.
Peste stratul de arsură nu se mai suprapun urme ale prezenţei militare romane. Doar în porla praetoria
de la Romita, s-au observat mai multe straturi de arsură, despărţite de niveluri de amenajare romane.
La Ilişu� au odată cu barăcile au ars şi locuinţele post-romane.
In concluzie, întregul discurs escatologic despre castrele supuse unui asediu quasi-permanent,
care a provocat ample distrugeri, reparate în mare grabă, determinând şi blocarea unor porţi de
castre, nu poate fi susţinut cu argumente extrase din contextul arheologic.
În interiorul fortificaţiilor se poate constata o activitate de construcţie quasi-permanentă, care
pare să se fi intensificat pe la mijlocul secolului III. Aceasta se recunoaşte, în primul rând, prin
·
w
. . . 1 60
re facerea ş1· extmderea unor przncz
pta O upa 161 , M01grad-pomet1 62, Gilău 163· , Turd a1 641.1 E,ste vorba de
adăugarea unor încăperi, repararea altora mai vechi, introducerea încălzirii cu hipocaust în spaţii noi.
Tehnica este îngrijită, intervenţiile au aspectul unor lucrări făcute temeinic. Ele nu afectează major
planul clădirii centrale, aşa cum s-a păstrat el din fazele anterioare. Aceste lucrări sunt datate, pe baza
unor tmnini post quem, în jurul anului 250.
Tot într-o tehnică de bună calitate, au fost construite şi adăugirile la praetotia castrelor de la
Gilău (IV a) şi Căşei (III b)165• Şi acestea sunt plasate la mijlocul secolului III. La Căşei, extinderea
spre vest a pretoriului se realizează pe seama demolării unui homum 1 66 • Prin aceasta, sistematica
interioară a fortificaţiei se îndepărtează de regulile tradiţionale de castrametaţie.
Aceeaşi "spargere a regulilor" se constată şi în alte castre. Clădiri, realizate îndeobşte dintr-o
zidărie de mai slabă calitate Q.egată cu puţin mortar sau cu pământ/lut), se extind peste viae şi val.
Asemenea construcţii au fost depistate la Jupa, Veţel, Bologa, Buciumi, Moigrad-Pomet, Căşei,
Breţcu şi Sâmbotin. Funcţionalitatea lor a putut fi definită doar în parte, dar şi aşa, se poate stabili, că
ea nu a fost identică în toate situaţiile amintite.
La Jupa, spre sud de porta praetoria, o baracă a fost construită peste via sagularis şi val1 67•
În castrul de la Veţel, un homum blochează via sagulatis în praetentura dextra168 •
Peste via decumana, în retentura castrului de la Bologa, a fost aşezată o clădire Q.ată de 4 m). Nu
se cunosc date suplimentare. În praetentura dextra, în apropierea p.p.d., a fost construită o clădire peste
val şi parţial peste via sagulatis. Alta, de mari dimensiuni (1 O x 28,5 m), a fost ridicată în latus dextrum,
lângă locuinţa comandantului, peste via sagularis. Între această clădire şi pretoriu a fost creat un nou
spaţiu de locuit, prin unirea celor două construcţii, cu ziduri transversale.
În analogie cu situaţiile similare de la Buciumi şi Moigrad-Pomet, construcţiile peste viae şi val
sunt datate după 220169 •
La Buciumi, pretoriul a fost transformat în întregime, probabil în urma unor alunecări de
teren170• Clădirii, i-au fost adosate două încăperi, aşezate peste via sagularis, ambele beneficiind de
încălzire cu aer cald. Peste colţul de nord-vest al curţii şi în parte peste via sagulatis a fo st adăugat, în
.
aceeaşi fază, un corp de clădire cuprinzând 6 încăperi, dintre care una cu absidă (baie?). In ultima fază
·
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Gudea 1997c, p. 6 1 .
Matei-Bajusz 1997, p . 40, 44.
1 56
Protase-Gaiu-Marinescu 1997, p. 56.
157 Protase-Zritry 1 994, p. 73.
1 58 Isac 1997, p. 54.
1 59 Tudor 1968a, p. 302.
1 60 I. Stanciu, în ActaMP, 9, 1 985, p. 21 9-246.
161 Benea-Bona 1994, p. 44-50.
1 62 N. Gudea, A.Landeş, în ActaMP, 7, 1 983, p. 1 68 sqq.
163 D. !sac, Al. Diaconescu, C. Opreanu, în ActaMP, 20, 1 983, p. 95-99.
164 Bărbulescu 1987, p. 137-1 39, 1 51 .
165 Isac-Hugel-Andreica 1994, p. 59.
166 Ibidem, p. 59.
1 67 Benea-Bona 1994, p. 42.
168 C . Petculescu, R. Atanasiu, în Cercetări arheologice, 5, 1 982, p. 73-76.
169 Gudea 1997b, p. 44-46.
t7ll Gudea 1997c, p. 59.
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de construcţie, băii(?) ii mai sunt adăugate două încăperi, din care una trece peste via sagularis. Zidăria
ultimelor adausuri este foarte slabă (liant lut).
În stânga şi în dreapta porţii praetoria, a fost ridicată câte o clădire peste via sagularis şi agger.
Ambele au fost locuite, iar materialul arheologic datează post 220. Funcţionalitatea lor nu a putut fi
stabilită mai exact171•
()
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Construcţii peste

(Planurile după

via sagulans şi vallum
Gudea 1997a, sv)

1 71 N . Gudea, V. Lucăcel, în Buciumi 1 972, p. 23-24, 27-31, 1 22; Gudea 1997a, p . 4 3 (construcţiile peste via şi val sunt
III, în vremea retragerii, sau chiar după); Gudea 1997c, p. 58.

dat�te după mijlocul sec.
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Trei clădiri au fost construite peste via sagularis a castrului de la Moigrad-Pomet: C 1 , lângă
p.p.d., B 6 lângă porta praetoria, şi C 8, lângă p.p.s. Clădirea B 8 a fost ridicată, probabil, mai timpuriu
decât celelalte două. Prezenţa masivă a materialului tegular cu ştampilele legiunilor VII Gemina Felix şi
III Gallica susţin o datare ante 222 1 72 •
Extinderea spre est a pretoriului de la Căşei a blocat în întregime via sagularis, ajungând până
pe val, care a fost parţial nivelat. În această anexă au funcţionat o fabrica şi o magazie. Cele trei
monere descoperite aici provin de la Maxirninus Thrax (1) şi Philippus (2)173•
La Breţcu, în zona retenturii, în imediata apropiere a zidului de dublură al incintei, au fost
sesizate urmele unor pereţi de chirpic, unne de arsură şi fragmente de metal topit174• S-a presupus că
aici a funcţionat un atelier, construit peste via sagularis1 75.
La Sâmbotin, o construcţie a fost adăugată dublurii zidului de incintă, peste via sagularis. Ea a
putut fi dezvelită doar parţial. Nu i s-a putut stabili funcţionalitatea176•
Probabil că la Inlăceni clădirea A, din latus praetorii sinistrum, suprapune parţial via principalis.
Tehnica de construcţie o apropie mult de exemplele anterior citate177• La Rîşnov, clădirea C, din latus
praetorii dextrum, deşi nu a fost construită peste via, poate fi inclusă în categoria celor de mai sus pe
baza tehnicii de construcţie similare178• Plasarea în aceeaşi etapă cronologică o permite şi o inscripţie
închinată Iuliei Mamaea, refolosită în zidăria clădirii179•
În acest context, trebuie amintită din nou
ipoteza legată de faza III (gallieniană) a fortificaţiei de la
D robeta 180 . s e presupune ca 1n urma recompartimentării barăcilor, au fost obtinute noi facilitări de
cazare (practic dublarea numărului de încăperi). Acestea
II I
ar fi fost folosite de soldaţii rămaşi în fort (împreună cu
' ttll i
familiile lor) după reducerea efectivelor. Tot în această
• •
fază, presupune autorul citat, prznczpza au fost
• •
• •
transformate într-o bazilică, ce servea drept loc de
• •
adunare acoperit.
I I I II II
În funcţie de respectarea sistematicii interioare a
111111110
castrului şi de tehnica utilizată, am delimitat două tipuri
de construcţii, care au fost datate "târziu":
a. construcţii care respectă regulile de
castrametaţie şi sunt realizate dintr-o zidărie de bună
calitate, implicând folosirea mortarului ca liant dar şi a
Castrul de la Drobeta (faza III)
unor monumente spoliate, ca material de construcţie.
b. construcţii amplasate pe arterele de circulaţie
din castru (majoritatea pe viai sagularis) sau/ şi pe val, tehnica folosită fiind de mai slabă calitate (liant
mortar puţin sau lut).
Am avut impresia că cele două tipuri se pot grupa la două orizonturi cronologice diferite,
tipul b. succedând tipului a. în deceniul şase al secolului III. Analiza de detaliu a dovedit că situaţia
este mai diversă şi stabilirea unor orizonturi crono-tipologice ar uniformiza, fără susţinere
arheologică, o realitate mult mai complexă.
Clădirea B 8 de la Moigrad-Pomet demonstrează că deja în primul sfert al secolului III,
necesităţile concrete au prevalat asupra vetustelor reguli de castrametaţie. După cum am văzut, şi
scoaterea din uz a unor porţi datează dintr-o epocă anterioară mijlocului secolului III. Clădirile
'
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Gudea 1997d, p. 41 -42.

173 Isac-Hugel-Andreica 1994, p. 59.
174 N. Gudea,

în ActaMP, 3, 1 979, p. 1 67.
Ibidem ipoteza aparţine lui M. Macrea. Ea este privită cu rezerve de N.
1 76 Vlădescu 1986, p. 43-44.
m N. Gudea, în ActaMP, 3, 1 979, p. 1 67.
1 78 Gudea-Pop 1971, p. 37, 65.
1 79 M. Macrea, în AISC, 4, 1 94 1 - 1 943, p. 235.
1 80 R. Florescu, op. cit., p.144- 1 51 şi fig. 2 (plan)
1 75
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amplasate în apropierea porţilor, pe via sagularis şi val, în castrele de la Bologa, Buciumi şi Moigrad
Pomet sunt ridicate într-o tehnică mai rudimentară. Poate ele au fost necesare ca soluţii temporare
într-o situaţie deosebită. Posibil ca această situaţie să se fi prelungit până la data părăsirii, sau s-a
renunţat, pur şi simplu, la demolarea unor clădiri, care la un moment dat nu-şi mai aveau rostul. Se
impune totuşi observaţia că aceste construcţii sunt foarte asemănătoare. N. Gudea le încadrează într
a "practică se pare tipică pentru castrele din nord-vestul Daciei"181 • Clădirile au folosit ca spaţii de
locuit, judecând după materialul arheologic pe care l-au oferit. Ca atare, trebuie să presupunem că
numărul inhabitanţilor castrelor respective a crescut la un moment dat, facilităţile de cazare existente
nefiind suficiente în noua situaţie. Credem că este vorba de concentrări de trupe. În acest context ar
putea fi explicată şi mărirea pretoriilor din respectivele castre. Abia după studierea detaliată a
materialului arheologic provenit din aceste clădiri, se va putea încerca o încadrare cronologică mai
strânsă. La ora actuală, trebuie să rămânem la termenul post quem avansat de N. Gudea (a. 220).
O situaţie asemănătoare s-a semmnalat şi în
castrul de la Câmpulung Muscel - Jidava, unde, în latus
dextrum, în apropierea pp.d. a fost ridicată "o locuinţă
de lemn" (cca. 1 1 x 5 m) pe agger. Stratigrafic, ea a fost
încadrată în faza (nivelul) III. În faza următoare,
locuinţa a fost nivelată (arsă?), locul fiind pavat cu
cărămizi (?) . Chiar dacă situaţia stratigrafică nu este
foarte clară, se poate totuşi deduce că locuinţa datează
de la începutul secolului III182.
Pentru lucrările din principia de la Moigrad
Pomet şi Gilău, precum şi pentru adausurile la pretoriul
de la Buciumi şi fabrica alipită celui de la Căşei,
dispunem de termini post quem mai târzii, care plasează
· · ···-- - --··· · -· -··· ·--T această activitate de construcţie după Philippus.
"
;j ;
l
Contextul arheologic nu oferă argumente clare pentru o
!'
!\
�
\
u
1!
datare mai exactă.
;.
l
:
li
ii
q
Este nevoie de o nouă paradigmă care s-o
înlocuiască pe cea referitoare la "a doua fază de piatră"
�b.:::�:_,J�:.:.- .::: ·::-�
sau la "epoca marilor reparaţii". S-a dovedit că vechile
Castrul de la Câmpulung Muscel - Jidava
concepte acţionează nivelator într-o realitate care a fost
(După Em. Popescu, în Materiale, 9, 1 970, fig. 1)
mult mai diversă. Nu este suficient să înlocuim un
şablon cu altul, trebuie abandonată însăşi ideea de a construi noi şabloane. Datele concrete, aşa
incomplete cum sunt ele, ne arată că trebuie să înţelegem procesualitatea fenomenelor în funcţie de
determinările individuale şi abia după aceea să trecem la generalizări, acolo unde acestea sunt posibile.
Analiza contextuală de detaliu stă la baza concluziilor generale fiabile.
Termini post quem de care dispunem permit urmărirea activităţilor de construcţie din castrele
provinciei până în deceniul şase al secolului III. O coagulare cronologică a acestora la începutul anilor
cincizeci este posibilă, dar nu poate fi demonstrată clar pe baza datelor arheologice de care dispunem
astăzi. Ce s-a întâmplat în deceniul şapte nu mai ştim.
Unii cercetători sunt de părere că acest jenant gol de informaţie arheologică pentru anii
şaizeci ai secolului III poate fi umplut cu activitatea de construcţie din fortificaţia de la Comalău.
Cazul este controversat şi în lipsa unor săpaturi temeinice; după metode modeme, nu putem decât să
menţionăm punctele de vedere deja exprimate.
Cercetările efectuate la începutul secolului XX şi prin anii patruzeci183 au acreditat ideea, că pe
malul drept al Pârâului Negru, la capătul de nord al satului, s-ar afla o fortificaţie romană. Stratigrafia,
puternic răvăşită, nu a permis concluzii clare. Materialul arheologic cuprinde, alături de ceramică
eneolitică, de epoca bronzului, dacică şi următoarele piese de epocă romană: material tegular, din care
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Gudea 1997d, p. 41 .
Materiale, 9, 1 970, p. 253.
1 83 Z. Szekely, A komolloi eriiditett romai tâbor, Kolozsv:ir, 1 943.

1 82 E m . Popescu,
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o cărămidă cu inscripţia scrijelită Sec(undinus) şi alta cu ştampila COHH(ispanorum), ceramică, două
pietre cu inscripţie (?), vârfuri de lance şi de săgeată, un umbo de scut, fibule (din care două cu butoni),

Comalău
a. Plan de situaţie după Z. Szekely
(RepArhCV, p. 238, fig. 49/2)

b. Planul fortificaţiei cu Întregirile
lui K Horedt.
(Horedt 1982, p. 29, fig. S/b)

c. Planul fortificaţiei după N. Gudea
(Gudea 1997a, p. 65 fig. 41 /b)
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două brăzdare de fier de săgeată, un umbo de scut, fibule (din care două cu butoni) , două brăzdare de
fier şi monete de la Vespasianus la Philippus184• K Horedt a modificat planul publicat de

Z.

Szekely185

şi a conchis că fortificaţia a fost (re)amanejată în vremea lui Gallienus, când colţul de sud-vest al
Transilvaniei (cu castrul de

la

Breţcu) a fost abandonat, iar graniţa a fost aşezată pe aliniamentul

Râşnov - Boroşneu - Comalău - Olteni. Ca argument suplimentar, este invocat valul de pământ
("Honarka"), aşezat pe direcţia nord-est/ sud-vest şi care ar fi fost ridicat

în

aceeaşi epocă186•

La cu totul alte concluzii a ajuns C. Daicoviciu în urma sondajelor e fectuate în

1 949:

"

În

forma ei de astăzi, cetăţuia e fort medieval-modem, cu ziduri de piatră ce îl înconjurau şi cu ziduri de

clădiri de cărămidă neromane în interior. Aproape

toate zjdurilc au fost scoase

sistematic. A existat, ce-i

drept, după cum ilustrează profilele celor trei secţiuni de pe trei laturi, şi o întăritură romană sau

burgus -

castcllum

de pământ, cu val şi sanţ, încă de pe vremea când teritoriul acestei întărituri nu era aşa

izolat de restul terasei ce se ridică deasupra Pârâului Negru. Dacă acest castellum de pământ a
continuat să fie folosit până la mijlocul sec. al III-lea - ceea ce nu cred - sau a fost abandonat şi locul
a rămas ca o aşezare civilă - fermă - întărită, e greu de precizat. Urmele prea slabe pentru o fortificaţie
romană de lungă durată indică mai degrabă a doua posibilitate."187 Acelaşi autor neagă categoric
caracterul roman al valului "Hon:irka": "Nu e, nu poate fi limesul roman. Nu are şanţ în faţă. Nimic
roman în el sau în apropierea lui. Nu se leagă nimic. E

în vânt."188

Specialiştii au adoptat, în continuare, fie punctul de vedere al lui K. Horedt189, fie au

menţionat doar că situaţia este ciudată190 sau neclară191 .
Acestea sunt datele de care dispunem astăzi, din păcate prea puţine şi contradictorii pentru a
folosi interpretării arheologice şi discursului istoric.
* * *

Mediul civil

n-a cunoscut aceeaşi amploare a investigaţiilor arheologice ca şi cel militar.

Totuşi, cercetările ultimilor ani au adus date importante asupra dezvoltării acestuia. Cele mai multe
informaţii de context arheologic provin din oraşele Daciei192•

XX,

Apulum. Deşi săpături de amploare au fost întreprinse deja la cumpăna dintre secolul XIX şi

iar rezultatele lor au fost publicate, ele nu permit o interpretare nuanţată cronologic, din cauza

informaţiei stratigrafice sumare193• Abia săpăturile recente au adus date arheologice semnificative

privind evoluţia locuirii militare şi civile de la Apulum194• Cercetarea s-a concentrat asupra delimitării
perimetrului urban şi a stabilirii stratigrafiei intramurane195• Pentru incintă au putut fi definite trei faze
de construcţie (ultima de piatră), iar pentru segmentele de clădiri dintr-o

insula,

patru (ultimele două

de piatră) 196• Elemente de datare p entru fazele finale nu există. Săpături de salvare din arealul

municipiului septimian au identificat mai multe case romane, cu ziduri construite din piatră, cărămidă
şi fragmente arhitectonice spoliate de la alte edificii (baze şi fusuri de coloană fragmentare) 197• Acestea

ar putea data dintr-o perioadă mai târzie respectiv din secolul III. Materialul arheologic publicat nu
oferă elemente de datare.
184
1 85

RepArhCV, p. 1 1 9.

Completările depăşesc amploarea nnei simple întregiri. Apar două turnuri, care nici măcar nu snnt sugerate de vechiul
plan - vezi figura alăturată.
186 K Horedt, în SCIVA, 25, 4, 1 97 4, 555-558; Horedt 1978, p. 213; Horedt 1982, p. 28, 29.
187 C. Daicoviciu, în SCIV, 1, 1, 1 950, p. 1 1 8.
1 88 Ibidem.
189 Vlădescu 1983, p. 1 1 6; Vlădescu 1986, p. 83 şi fig. 78, care nu reprezintă fortificaţia de la Comalău ci o variantă
simplificată a castrului de la Olteni (!!); Bodgan Cătăniciu 1997, p. 1 1 O.
1 90 Uinder 1984, p. 1 65.
1 91 Gudea 1997a, p. 65.
192 Pentru datele esenţiale ale istoricului cercetării vezi la Ardet1an 1995, p. 29-66.
193 Diaconescu-Fiso 1993, p. 72.
194 Ibidem, p. 68-72; V. Moga în Napoca 1999, p. 175-1 90; D. Benea, în Napoca 1999, p.40-54. Vezi şi Ardet1an 1998, p. 4648.
195 Diaconescu-Fiso 1993, p.79 fig. 3.
! 96 Ibidem, p. 67 sqq.
1 97 R.Ciobanu, N. Rodean, în Apulum, 34, 1 997, p. 1 80-1 84.
,
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Tibiscum. Cercetările sistematice din

municipium

sunt abia la început198. Ele au permis, totuşi,

definirea unei faze de construcţie ulterioare mijlocului secolului

III,

datate pe baza descoperirilor

monetare. Este de vorba de ziduri de recompartimentare a unui spaţiu de locuit mai vechi. Zidăria
constă din piatră legată cu mortar, dar pare mai neglijentă decât în fazele anterioare199•
În vicus-ul militar, situat în apropierea castrului, pe malul stâng

al

Timişului, au putut

fi

identificate patru faze de construcţie, care au conotaţii specifice pentru fiecare clădire cercetată2<H'.

Ultima etapă este caracterizată, din punct de vedere al tehnicii de construcţie, prin zidăria de slabă
calitate - ziduri fără temelie, legate cu lut, mortar friabil sau seci. Din punct de vedere planimetric, ele
recompartimentează încăperi deja existente, restrângând sau redistribuind spaţiul de locuit. În unele
cazuri, reprezintă adausuri la clădiri mai vechi, prin care se creează spaţii cu caracter meşteşugăresc
gospodăresc (clădirea

I

- atelier de sticlărie; clădirea

VIII

- atelier de olărit) . Materialul arheologic

plasează această fază de construcţii între a doua jumătate a secolului

IV201 • Demn de reţinut este faptul că după mijlocul secolului

III şi prima jumătate a secolului
III, vicusul militar, apărat printr-un val şi

două şanţuri, constituie un complex unitar împreună cu castrul, de a cărui latură nordică se alipeşte202.

Ulpia Traiana Sannizegetusa a beneficiat de cea mai îndelungată şi sistematică cercetare
arheologică dintre toate oraşele Daciei romane203• Continuitatea locuirii în zona fostului oraş
îngreunează atribuirea unor contexte arheologice. La una din extremele acestei situaţii se află canalele

de drenaj, placate cu monumente spoliare, care străpung zidurile mai multor edificii intra- şi
extramurane. Ele trebuie atribuite epocii post-romane, în sensul cel mai larg. La cealaltă extremă se
situează manifestările databile la s fârşitul secolului

III

şi în secolul IV: blocarea intrării în amfiteatru

cu monumente funerare, respectiv bararea accesului pe poarta de vest prin amenajarea a două şanţuri,

ziduri seci construite din monumente epigrafice204 şi profanarea unor statui de divinităţi şi plăci

votive205• Templele din zona extramurană, care fuseseră refăcute după distrugerile suferite în vremea

războaielor marcomanice206, ajunseseră la venerabila vârstă de aproape un secol, fără să mai fi suferit
intervenţii majore. În sanctuarul lui Aesculapius şi Hygieia activitatea se restrânge, prin abandonarea
templului romano-celtic (cel mai vechi dintre cele patru, care compun complexul)207. Alte două
temple, cel al lui Silvanus (situat la nord de oraş) şi cel

al

lui Mithras Oa sud de oraş) au suferit câte

două incendii majore. Primul este pus pe seama atacului marcomanic, al doilea poate fi datat doar
pentru templul lui Silvanus. Aici, în stratul de arsură, au fost descoperiţi. doi antoninicni: unul de la
Gordianus

III

şi altul de la Gallienus. După acest incendiu, templul nu a mai fost refăcut208• Al doilea

incendiu, care a distrus definitiv templul lui Mithras, trebuie şi el datat târziu. Marea popularitate a
cultului mithraic în secolul

III

face improbabilă abandonarea templului înainte de deceniul şapte.

Tot din spaţiul extramuran, trebuie amintită şi clădirea EM

24,

care, în ultima etapă de

construcţie (a patra), suferă ample intervenţii, ce duc la schimbarea planimetriei - se adaugă o nişă cu
absidă - şi poate chiar a funcţionalităţii . De latura sudică a acestui edificiu se alipeşte o construcţie
realizată din ziduri seci (EM
secolului

III

28)

datată, pe baza unei fibule cu piciorul întors pe dedesubt, la sfârşitul

şi începutul celui următor209• Este de presupus ca faza a patra a EM

mijlocul secolului

24

să dateze de la

III.

Dintre clădirile din spaţiul intramuran remarcăm situaţia interesantă a complexului format din

edificiile numite convenţional

001 (homum), 003

şi

004.

Despre

homum se

presupune că a fost distrus

1 96

A. Ardep, în Po/Edi/ 1993, p. 84-85; idem, în Studii de istoria Transilvaniei, Cluj, 1 994, p. 61-65.
1 99 A. A rdep, Săpăturile tk la Tibiscum. Campania 1998, comunicare la Sesiunea de rapoarte asupra cercetărilor arheologice din Banat,
Sânnicolau Mare, mai 1 999.

200 Benea-Bona 1994, p. 61; Benea 1996, p. 1 26.
201 Benea 1996, p. 1 27-130.
202 D . Benea, în Po/Edil 1995, p. 231 sqq.
2113 Pentru istoricul cercetărilor vezi IDR III/2, p. 1 0-15; Daicoviciu-A/icu 1984, p. 62-87; Ardevan 1998, p. 42
204 H . Daicoviciu, D. J\licu, în Acta MN, 1 8, 1981, p. 61 n.20; C. Opreanu, în Acta MN, 22-23, 1 985 - 1 986, p147; Alicu
1997, p. 102.
21 15 H . Daicoviciu, în Sargetia, 1 1- 1 2, 1 974 - 1 975, p. 228; H . Daicovicu, D. Alicu, în Acta MN, 1 8, 1 981 , p. 60, 80; Daicovicu
Alicu 1984, p. 1 23.
206 H . Daicovicu, I. Piso, în Acta MN, 1 2, 1 975, 1 59-1 63.
207 H . Daicoviciu, D.Alicu, în Acta MN, 1 8, 1 981, p.72; iidem, în Acta MN, 1 9, 1 982, p. 69.
208 H . Daicoviciu, O.Alicu, în Acta MN, 1 8, 1 981, p.78, 80-81 ; iidem, în Acta MN, 1 9, 1 982, p.63, 69.
2o9 H . Daicoviciu, D. Alicu şi colab., în Acta MN, 26-30, I/2, 1 989 - 1 993, p. 41 1 .
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de un cutremur pe la mijlocul secolului

III,

după care probabil a fost refăcut210• Clădirea

004

a fost

ridicată după această dată. În zidăria ei, mortarul a fost folosit doar pentru partea superioară a
fundaţiei şi pentru elevaţie21 1 •

Î n cadrul zonei centrale a oraşului, ocupată de

constructive semnificative în a doua jumătate

fora, nu par s ă fi intervenit modificări
a secolului III. Zidurile seci, care delimitează spaţii mici

în cadrul unor încăperi de mari dimensiuni, sunt de pus în seama locuirii postromane212•

Studiul instalaţiilor de încălzire din clădirile publice şi private, cercetate în arealul U.T.S.213,

permite o observaţie aparte: la un număr semnificativ de clădiri, se renunţă în fazele de locuire târzii
(finale), la încălzirea cu

hypocaustum pentru nnele încăperi. Aceasta poate indica fie reducerea confortului,

prin restrângerea spaţiului locuit în anotimpul rece, fie utilizarea altor modalităţi de încălzire.
Potaissa. Spre deosebire de castrul legiunii, oraşul este puţin cunoscut

din

punct de vedere

arheologic. Datorită suprapunerii urbei moderne, descoperirile s-au datorat hazardului respectiv unui

număr redus de săpături de salvare şi sondaje, condiţionate de evoluţia urbanistică actuală214• În ciuda
acestei stări fapt, există, totuşi, date care demonstrează că activitatea de construcţie a continuat şi în
deceniul şase al secolului

III.

Cea mai târzie construcţie

cunoaştem relativ exact, este templul închinat lui

spre s fârşitul anului

Izvoare epigraftce).

.

sau la începutul anului

257

Un capitel corintic

din

din provincie, a cărei dată de inaugurare o
Deus Az!Z!'s Bonus Puer Conservator, edificiu terminat
258, pe spezele prefectului legiunii (vezi cap. 11.3

calcar, descoperit în oraş, are analogii la Tomis, într-o piesă

datata m a doua iumatate a seco1u1w. 111215 .
�

•

�

La Napoca şi Porolissum, descoperiri accidentale mai vechi216 şi cercetări arheologice foarte

17
recente 2 nu au pus mea m valoare e1emente d e context care sa mtereseze d emersu1 nostru.
A

�

A

�

•

Dacă acceptăm ipoteza lui C.M. Tătulea218, că Oltenia n-a fost abandonată nici măcar

parţial219 sub Gallienus, înseamnă că şi Romula a rămas un oraş al provinciei până la retragerea

aureliană. Pentru perioada post Philippus lipsesc însă date de context arheologic care ar putea fi

invocate aici. Şi pentru restul oraşelor Daciei aceste date lipsesc220.

Aşezarea civilă de la Sucidava, care probabil n-a ajuns la s tatutul municipal221 , a fost îndelung

cercetată arheologic dar încă nu a furnizat date clare privind situaţia de la mijlocul secolului

111.

Se

presupun lucrări de întărire a incintei şi modificări constructive la poartă sudică în vremea lui
Philippus. Distrugerea aşezării este plasată fie în vremea invaziei carpice de la
Decius - Gallus

(249-253)223 • Argumentele invocate

sunt vagi sau discutabile.

245222,

fie în intervalul

Mediul rural " a produs" o cantitate im re�ionantă de material arheologic în virtutea căruia au
g
400 de aşezări din provincie 4• In covârşitoarea majoritate a cazurilor, este vorba de

fost localizate peste

descoperiri accidentale, rupte din contextul arheologic. Din puţinele săpături sistematice, întreprinse în

mediul tura� se poate lesne conchide asupra conservatorismului acestuia, cel puţin în ce priveşte cultura

materială225• La ora actuală, datele contextuale pentru o apreciere mai nuanţată lipsesc226•
2 1 11

Daicoviciu - Alicu 1984, p. 1 44. Pare totuşi curios cwn, dintre toate clădirile cercetate în zona intra- şi extramurană,
tocmai cea mai solidă a fost distrusă de un cutremur, ale cărui efecte asupra restului construcţiilor nu ne sunt cunoscute.
2 1 Ibidem, p. 145.
1
2 12 Daicoviciu-Alicu 1984, p. 1 45-164; I. Piso, Al. Diaconescu, în Acta Mi.'\T, 22-23, 1 985-1 986, p. 1 6 1 - 1 83.
21 3 D . .Alicu, în Acta MN 1 8, 1 981, p. 425-435.
21 4 Bărbulescu 1994, p. 1 3-25, 65-92.
2 1 5 Z . :Mi.lea, M. Bărbulescu, în Acta MN, 9, 1 972, p. 480-481 (nr. 22) .
216 Pentru Napoca vezi la Ardevan 1998 p. 61 n. 305; pentru Porolisswn: Gudea 1 989, p.33-37, 1 1 5-147.
21 7 N apoca: Ardevan 1998, p. 61 -63; Porolisswn: N . Gudea, Al.V. Matei şi colab., în Acta MF, 1 8, 1 994, p. 11 O sqq
2 1 s Tătulea 1994, p. 53.
2 1 9 Ipoteza abandonării sub Gallienus la Tudor 1968a, p. 42.
22tl Vezi în acest sens şi Ardevan 1 998, p. 29, 33-34, 36-37, 51 .
221 Ardevan 1998, p. 96.
222 Tudor 1968a, p. 209, pe baza unui tezaur încheiat cu manete de la Gordianus III şi Philippus, descoperit "în pivniţa
unei case romane incendiate".
221 Foenaru Bordea 1975, p. 95; Toropu-Tătulea 1987, p. 1 72; Tătulea 1994, p. 53 - pe baza evoluvei circulavei monetare.
2 24 Frotase 1966, p. 19-60; D. Protase, în Acta MN, 5, 1 968, p. 502-5 1 1 ; Tudor 1968b; Frotase 1980, p. 7-10, 42-76.
225 Cităm dintre cercetările mai recente: I. Winkler, M. Takacs, G. Păiuş, în Acta MN 1 6, 1 978, p. 465-479; iidem, în Acta
MN, 17, 1 979, p. 1 29-1 39; I. Glodariu, Aşezarea dacice şi daco-romane la Slimnic, Buc. 1 981; I. Winkler, M. Blăjan şi colab, în
Apulum, 21, 1 983, p. 1 21 -156; D. Protase, V. Lazăr, M. Grozav, în Apulum, 25, 1 988, p. 181 -206; M. Blăjan, în Apulum, 26,
1 989, p. 283-330. Pentru situava din Banat vezi Benea 1996, p. 122-1 60, 1 89-222.
,

,
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Necropolele oferă

cele mai puţine elemente de datare absolută. Aici

terminipost quem cresc

odată

cu valoarea simbolică a inventarului. Pornind de la dificultăţile înregistrate de interpretarea
inventarelor funerare, s-a dezvoltat arheologia procesuală

(new archaelogy) şi apoi cea postprocesuală227•
t.p.q. foarte strâns, reprezintă o eroare.

Folosirea manetelor pentru datări absolute, pe baza unui

Avem de-a face cu "maneta-marfă", tezaurizată pentru valoarea ei intrinsecă şi conotaţia simbolică în
cadrul ritului funerar228• Necropolele provinciei, fie cele urbane229, fie cele rurale, demonstrează
coexistenţa incineraţiei şi a inhumaţiei. Această situaţie ilustrează două aspecte fundamentale: a. larga
toleranţă a autorităţii romane faţă de riturile funerare tradiţionale ale etniilo r supuse; b. imuabilitatea
practicilor rituale ale diferitelor

comunităţi,

care îşi păstrează specificul şi sub stăpânirea romană.

Cronologia şi atribuirea etnică a necropolelor de la Soporul de Câmpie, Obreja şi Locusteni
au fost mult discutate în literatura de specialitate. În esenţă, s-au conturat două direcţii de
interpretare: a. necropolele respective se datează în secolele II - III şi aparţin populaţiei daco-romane,
autohtone230; b. ele se datează începând cu mijlocului secolului III şi sunt de atribuit unor encalve
carpice231• Mai nou, a fost emisă şi o a treia ipoteză, care atribuie necropolele citate, unor enclave
carpice, colonizate în provincie în momente diferite: Locusteni - de la începutul secolului II, Obreja şi
Soporu de Câmpie - după războaiele marcomanic (sfârşitul sec. II)232. Fără a intra aici în detaliile
discuţiei, remarcăm totuşi câteva chestiuni de principiu. În ce priveşte atribuirea etnică a artefactelor,
interpretarea arheologică se loveşte de o dilemă: indică anumite artefacte prezenţa fizică a celor
pentru care sunt socotite tipice, sau au ajuns doar obiectele în locul descoperirii, pe calea comerţului.
Problema pune în discuţie limitele interpretării arheologice. Ele sunt evidente. Atribuiri absolut sigure
nu se pot face. Alegerea unei alternative este o opţiune subiectivă. Ea poate fi mai mult sau mai puţin
argumentată, dar în nici un caz irefutabil demonstrată.
Posibilităţile de datare, oferite de manete sau diferite tipuri de podoabe, sunt reduse.

post quem pot

Termini

depăşi uşor o jumătate de secol233• Repartizarea chorografică a pieselor tipice, invocate

în discuţia de mai sus, sugerează, prin concentrarea punctuală a descoperirilor, mai degrabă prezenţa
unor enclave carpice decât un import atât de strâns localizat. În ce priveşte cronologia, trebuie
acceptate nuanţările făcute de C. Opreanu cu menţiunea că pentru cele două necropole

din

Transilvania, începutul poate fi fixat eventual în prima jumătate a secolului III234.

226 Pentru villae rusticae vezi, în esenţă: I. Mitrofan, în Acta MN 9, 1 972, p. 143-161; idem, în Acta MN, 1 1 , 1 974, p. 41 -59;
Horedt 1982, p. 84-85; D. Alicu, în Napoca 1999, p. 7-10.
u7 CDA, p. 28, 352, 406 etc.
22s T. Capelle, în Germania, 45, 1 967, p. 201 sq; J. Gorecki, în Berichte RGK, 56, 1 975, p. 286; Horedt 1982, p. 54; A. Vaday,
în]azjgok 1998, p. 1 35.
229 Sinteza (singura până astăzi) : Frotase 1971, p. 83-1 21; Drobeta: D. Benea, C.M. Tătulea, în Apulum, 13, 1 975, p. 667675; D. Benea, în Acta MN, 1 4, 1 977, p. 133 -145; Diema: N. Vlassa, în Acta MN 1 1 , 1 974, p. 1 25-141 ; idem, în Acta
MN, 14, 1977, p. 205-219; Tibiscum: Benea-Bona 1994; UTS: H. Daicoviciu, în Sargetia, 1 1 -1 2, 1 974/75, p. 229-232; T.
Allen, în Acta MN 26-30, I /2, 1 989-1 993, p. 397-400; Apulum: I. Berciu, W. Wolski, în Apulum, 9, 1971, p. 375-433; D.
Protase, în Apulum 1 2, 1 974, p. 1 34-1 59; AI. Popa, V. Pavel, în Apulum, 1 3, 1 975, p. 1 1 3-120; Ampelum: V. Moga, R. Pop,
în Acta MN 15, 1 978, p. 213-21; T. Lipovan, în Acta MN 22-23, 1 985-1 986, p. 503-519; Potaissa: I. Mitrofan, în Acta
MN, 6, 1 969, p. 51 7-523; Z. Milea, A . Hopîrtean, C. Luca, în Acta MN 1 5, 1 978, p. 201-206; Bărbulescu 1994, p. 84-93;
Napoca: I. Hica-Cîmpeanu, în Acta MN, 1 4, 1 977, p. 221-237; I. Hica-Cîmpeanu, R. Ardevan, în Acta MN, 22-23, 1 9851 986, p. 540-552; I. Hica-Cîmpeanu, în Napoca 1999, p. 97-1 02; Porolissum: Gudea 1989, p. 148-158; Sucidava: Toropu
Tătulea 1987, p.87 sqq. Pentru mediul rural vezi mai ales: Frotase 1971, p. 84-1 06; D. Frotase, în Acta MN, 8, 1 97 1 , p. 1 351 60 (Obreja); Frota;e 1976, passim (Soporu de Câmpie); G. Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova, 1 980.
2311 Protase 1971, p. 96-98; D. Protase, în Acta MN, 9, 1 972, p. 525-532; Frotase 1976, p. 83-89; Frotase 1980, p. 217-227; Gh.
Popilian, op. cit., p. 101-102.
23 1 K Horedt, în Acta MN 8, 1 97 1 , p. 583-587; idem, în Apulum, 1 1 , 1 973, p. 88 sqq; Horedt 1978, p. 222-232; Horedt
1982, p. 43-56.
232 C. Opreanu, în EphemNap, 7, 1 997, p. 1 1 5-127.
m Amintim aici un experiment interesant, realizat de cercetătoarele vieneze A. Schindler-Kaudelka şi S. Zabehlicky
Scheffenegger (comunicare la al XIX-iea Congres RCRF, Timişoara, 1 994). Analizând inventarul apartamentelor dintr-un
bloc de locuinţe din zilele noastre, au constatat, între altele că serviciile de veselă mai pre�oase (echivalabile cu ten-a
sigillata) au o vechime medie de cca. 50 de ani, iar bijuteriile de familie reprezintă moşteniri de până la un secol ...
234 Î n ce priveşte atribuirea cimitirelor popula�ei dacice din provincie, rămâne de rezolvat problema "înmormântărilor
discrete", fără urme arheologice, care caracterizează civiliza�a dacică în perioada imediat premergătoare cuceririi romane
cf. Horedt 1978, p. 220 sqq; Horedt 1982, p. 47 sqq.
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III. Concluzii
Am încercat să oferim o perspectivă plurală asupra ultimului sfert de veac din existenţa
provinciei Dacia. În cele din urmă, segmentele au dobândit o largă autonomie. Astfel, se impune
însumarea concluziilor secvenţiale într-un discurs istoric, care să ofere o imagine globală asupra
subiectului.
* * *

111.1. Dacia ca obligaţie de serviciu
Reprezentanţii puterii centrale se aflau în provincie în exerciţiul unei funcţii publice, care,
pentru ei, reprezenta o etapă în carieră. De profesionalismul şi loialitatea cu care se achitau de
misiunea încredinţată, depindea evoluţia lor ulterioară. Ambiţiile personale vizau paliere diferite de
promovare.
La limita de sus a acestora se situa guvernatorul provinciei, legatus Augusti pro praetore trium
Daciamm (consu/aris trium Daciamm, în termeni mai puţin ofi.ciali1), omul care deţinea, practic, frâiele
puterii în Dacia. D . Simonius Proculus Iulianus este ultimul consular cunoscut al provinciei. Misiunea
2
sa este datată la sfârşitul domniei lui Gordianus III (241 -243) .
Poate, enigmaticul uzurpator Sponsianus să fi fost guvernator al celor trei Dacii în vremea lui
Philippus. Monetele sale au fost descoperite doar în Transilvania3• Alte date nu se cunosc4•
Philippus a pus în aplicare un nou concept strategic de apărare a provinciilor de la Dunărea
mijlocie şi de j os, prin crearea unui corp de armată cuprinzând vexilaţii detaşate din trupele
Pannoniilor, Moesiilor şi Daciilor5• Care au fost implicaţiile juridice ale acestei mişcări nu este foarte
clar. Nu s-a lămurit dacă şeful acestei concentrări militare a fost în acelaşi timp şi guvernator al
provinciilor dunărene. S-a presupus că aria sa de competenţă nu cuprindea şi autoritatea
administrativă în sfera civilă. Faptul, că centrala de comandă a corpului de armată dunărean a fost
plasată la Sirmium, ar putea indica tocmai intenţia de a nu afecta autoritatea guvernatorului
provinciei, pentru că Sirmium nu era nici reşedinţa guvernatorului şi nici a vreunei legiuni6•
Primul comandant instalat în fruntea forţei de intervenţie a fost Ti. Claudius Marinus
7
Pacatianus (începutul anului 248) . Defecţiunea acestuia nu a determinat abandonarea noului proiect,
ci l-a îndemnat pe Philippus la o manevră politică subtilă - însărcinarea ilirului C. Messius Quintus
Decius cu rezolvarea problemelor ivite în provinciile dunărene. Împăratul a socotit că în acest fel va
putea domoli ambiţiile juntei ilire8. Avea să se înşele.

Piso 1993, p. 82 sq.
Ibidem, p. 296 nr. 46.
3 RIC IV /3, 67, 106.
� Harlmann 1982, p. 93, 1 21 .
s Fitz 1978, p . 16 sqq.
6 Fitz 1967, p. 1 1 4; Moc.ry 1974, p. 204.
7 Zosimos I, 20, 2; Zonaras, 1 2, 1 9; A. A!fo/di 1967, p. 3 1 7; Fitz 1967, p. 1 1 4; Moc.ry 1974, p. 204; E.M. Pegan, Tiberius
Claudius Marinus Pacatianus, Laibach, 1 984, p. 3. Datele prezentate de Gh. Poenaru Bordea, în EAIVR II, p. 143 SWlt
eronate (Pacatianus ar fi fost împărat uzurpator în perioada 248-253!!). Vezi şi EA , p. 240 ro (scurt, dar corect); Kienast
1996, p. 201 .
K Moc.ry 1974, p. 204.
t
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De interes pentru demersul nostru este funcţia deţinută de D ecius după capotarea lui
Pacatianus

- leg. Aug. pr.pr. utriusque provinciae Mosiae et Pannoniae

(a.

249)9.

În această calitate, pe lângă

comanda forţei de intervenţie danubiene, el exercita toate atribuţiunile care incumbau funcţiei de
guvernator, inclusiv cele de jurisdicţie civilă. Guvernarea Daciei trebuie să fi fost încredinţată altui
legat.
După ce Decius a ajuns pe tron, Moesia Inferior a avut propriul ei guvernator, în persoana lui
Trebonianus Gallus10.

Î n Dacia, M. Aurelius Marcus,

procurator

al Daciei Apulensis, exercita

interimatul guvernării (agens vice praesidis), cum se poate deduce din inscripţia care-l menţionează la
Sarmizegetusa 1 1 • Este de presupus că legatul se afla în misiune cu un corp de armată detaşat din
trupele provinciei.
Gallus l-a numit pe maurul M. Aemilius Aemilianus în fruntea forţei de intervenţie danubiene
(a.

252)12•

Funcţia sa n-a putut fi definită univoc: el este socotit fie legat al Moesiei Inferior13, fie al

ambelor Moesii şi al Pannoniei Inferior14, fie
M. Aurelius Marcus16,

ag.

v.

p.

v.

leg. Aug. pr. pr. Moesiae Superioris1 5 .

În Dacia, misiunea lui

e„ pare

să se fi perpetuat, cum putem deduce din inscripţia aşezată de
acesta în chiar pretoriul guvernatorului de la Apulum1 7• I. Piso este de părere că atunci când M.
Aurelius Marcus a ridicat inscripţia, Dacia nu avea legat consular18. Succesiunea evenimentelor pare să
ilustreze o etapă din procesul de trecere de la interimatul

ag.

v.

p.

la permanentizarea situaţiei şi mai

târziu la instituţionalizarea ei.
Valerianus a cunnat ambiţiile juntei ilire. Nu cunoaştem nici un comandant al corpului de
armată danubian pentru intervalul
de rang consular20•
Abia prin

256/257

253 - 256/25t9•

Probabil, Gallienus nu a mai numit comandantul

situaţia din Illyricum a devenit critică. Atunci, Valerianus II, fiul minor al

lui Gallienus, a fost instalat la comanda complexului provincial danubian21• Mutarea politică nu este
accidentală. Odată cu afişarea cezarului juvenil în fruntea armatei ilire, centrul de comandă al
"Imperiului

european"

a

fost

transferat

pe

Rin22•

Pentru

a

evita

previzibilele

mişcări ale

comandanţilor armatei ilire, determinate de un sentiment de frustrare, Gallienus le-a vândut iluzia
tratamentului egal cu noul centru de comandă. Valerinus II a fost moneta de schimb. În cele din
urmă, junta n-a înghiţit hapul şi minorul a fost ucis. Gallienus a fost nevoit să cedeze şi l-a numit
comandant al armatei ilire pe Ingenuus, un "insider" aparent loial. Rezultatele au fost catastrofale.
Unde se află Dacia în acest context? "Orizontul epigrafie" din a doua jumătate a anului
începutul lui

258,

257

şi

demonstrează că provincia a fost conectată la noul curs politic promovat de

Gallienus . În fruntea legiunii de la Potaissa, se află un prefect de rang ecvestru. Donatus a fost
beneficiarul programului imperial, prin care se urmărea bararea accesului reprezentanţilor ordinului
senatorial la funcţiile supreme de decizie din cadrul armatei şi administraţiei provinciale23• Este vorba
9 .AE, t 985,

nr. 752.
Mocşy 1974, p. 205; Kienast 1996, p. 209 (greşită atribuirea funcţiei de leg. Aug. pr. pr. Moesiae Superioris). Funcţia de dux
limitis (Iordanes, Getica, XVIII, 102) se referă la misiunea din vremea invaziei din 250-25 1 , când Gallus trebuia să men�ă
sub control frontul dunărean - vezi DID II, p. 247.
11
AE t 983, 841 ; vezi cap. II .3 Izvoar? epigrajice.
1 2 Mocry 1974, p. 205.
n A. A!fo'/di 1967, p. 322, 346.
14 A. Stein, Die Legaten von Moesien, Budapest, 1 940, p. 1 04-1 05.
15 Kienast 1996, p. 21 2.
1 6 De o remarcabilă confuzie este articolul semnat de M. Zahariade, în EAIVR I, p. 1 42 sv Aur?lius Marcus. După ce
afirmă că personajul a trăit în sec. 2, misiunea sa ("vices agens praesidtl'!!) este datată sub Maximinus Thrax sau Philippus
"în timpul legaţiei lui Axius Aelianus". "Legaţia" celui din urmă constă din exercitarea funcţiei de ag. v. p. şi este datată în
238 (Ibidem, p. 146) . Ar trebui să înţelegem, ca atare, că M. Aurelius Marcus a fost înlocuitorul înlocuitorului legatului
rn

consular al provinciei.
17 AE 1983, 842. Vezi şi cap. II.3 Izyoar? epigrajice.
1 8 Piso 1993, p. 93.
1 9 Mocry 1974, p. 205.
20 Piso 1993, p. 93.
2 1 Fitz 1966, p. 24-29; Fitz 1967, p. 1 1 6 sqq; Fitz 1978, p. 1 6; Mocsy 1974, p. 205; vezi şi cap. II .3 Izyoar? epigrafice.
22 A. A!fo'/di 1967, p. 322, 334 cu n. 1 05; vezi şi cap. II.4 Izyoar? numismatice.
23 Aur. Victor, De Caes., 33, 34; 37,6.
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de un proces clar definit în

258,

(equites), în fruntea căreia a
(dux equitum)24• Reforma s-a extins şi asupra
atestat în anul 260 în Noricum25. Procesul pare

odată cu organizarea cavaleriei mobile

fost nwnit un comandant de rang ecvestru - Aureolus
administraţi.ei provinciilor, ultimul legat consular fiind
să se

fi

derulat cu viteze diferite în mediul militar (mai rapid) şi în cel al administraţi.ei (mai lent)26•

Cine a guvernat Dacia după

253

nu ştim. Au fost probabil

agentes vice praesidis şi nu legaţi consulari.

În armată, doar comandanţii şi o mică parte din militari erau străini de provincie şi se aflau
aici exclusiv în virtutea obligaţiilor de servici. Grosul trupelor fusese recrutat
Evoluţia acestui segment al societăţii în deceniile

6

-

7

din

Dacia27•

poate fi doar vag conturată pe baza

ala I Hispanorum
Campagonum Deciana c.R (250 -Micia), numerus Palmyrenorum Porolissesium sag. c.R Decianus (250/251 Porolissum) şi cohors III De/matarum Valeriana Ga//iena oo eq. c.R pf. (257 /58
Mehadia) . Prin
cumularea unor informaţii indirecte, se poate admite, cu titlu de ipoteză, că după 25 1 , în urma
restructurării unităţii de palmireni, ar fi apărut o cohors I Palmyrenorum Porolissensiu!J'P şi o ala I
Palmyrenorum, cea din urmă fiind cantonată, poate, la Boroşneu29• Unii cercetători presupun o
restructurare, oarecum asemănătoare, şi pentru numerus Maurorum Tibiscensium. Ipoteza se bazează pe
întregirea ştampilei AIM30 în forma a(la) I M(aurorum/1. O confirmare sigură a existenţei acestei trupe,
care ar fi putut fi creată pe la mijlocul secolului III32, nu există. Stampilele pot fi civile33•
datelor de care dispunem. Dintre trupele auxiliare, trei sunt atestate prin inscripţii:

-

Legiunile sunt atestate în Dacia prin inscripţiile puse de comandanţii lor, ultimii înalţi
funcţionari de stat cunoscuţi.
Marcus Aurelius Veteranus,

din provicie: Donatus, praef. leg. V Macedonicae (257 /58
praef. leg. XIII Geminae (cca. 260
Băile Herculane) .
-

- Potaissa) şi
Nu deţinem

informaţii despre originea şi cariera celor doi34•
La aceste atestări mai putem adăuga una indirectă: miliarul care certifică repararea drumului
de la Apulum la Micia, lucrare ce a fost executată de militari ai legiunii apulense, probabil în
colaborare cu cei ai unităţilor auxiliare de la Micia.
Datele despre mişcarea trupelor sunt puţine şi confuze, ca însăşi perioada de care vorbim.
Dacă despre deplasarea vexilaţi.ilar legionare există, totuşi, unele informaţii, despre auxilii nu ştim
nlln1c.
Misiunea primordială a armatei provinciei a fost apărarea graniţelor şi menţinerea ordinii
interne. În acest context se ridică două întrebări majore:
a. a fost atacată provincia în perioada de după

249?

b. au existat revolte interne în acelaşi interval de timp?
a. Despre atacuri barbare asupra Daciei s-a scris mai tot timpul global35. C. Daicoviciu datează
un atac al carpilor asupra nordului provinciei prin anii

254 - 255,

sau la scurtă vreme după aceea. Ca

argument pentru această aserţiune se invocă zidirea inscripţiei închinate Herenniei Etruscilla în
blocajul porţii

decumana de

la Porolissum36. Argumentul nu este probatoriu

inscripţia a fost descoperită

în

din

două motive esenţiale:

afara castrului, cum acelaşi autor preciza cu altă ocazie37, iar porta

decumana n-a fost blocată38.
24 AA!fo1di

1967, p. 1 - 1 5, 408.
25 CIL VIII, 261 5 = ILS, 1 190. Vezi Cizek 1998a, p. 1 39-1 40.
26 Manni 1949, p. 51; T. Nagy, în Klio, 46, 1965, p. 340; Cizek 1998a, p. 1 39-140.
27 Bărbulescu 1987, p. 81 .
28 C. Daicoviciu 1945, p. 1 78; Petolescu 1997, p. 1 26; E. Nemeth, în EphemNap, 7, 1 997, p. 1 02, 1 1 3; S. Nemeti, în Napoca
1999, p. 195.
29 Gudea 199 7a, p. 64; Bogdan Cătăniciu 1997, p. 11 O.
30 IDR III/1, 258.
3 1 Benea-Bona 1994, p. 56; E. :-.lemeth, op. cit., p. 104, 1 1 3
.12 Benea-Bona 1994, p. 56.
33 Petolescu 1997, p. 1 20.
J.I Bărbulescu 1987, p. 79 apreciază că Donatus nu trebuie să fi fost neapărat oriental, cwn s-ar putea deduce din evergesia
privind terminarea templului închinat unei divinită� orientale.
35 Vezi cap. II.6 Contextul arheologic, nota 23 .
36 C. Daicoviciu 1965, p. 244.
37 C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8, 193 7-1 940, p. 328-329, nr. 7 f; vezi şi cap. II.3 Izvoare epigrajice.
3H T6th 1978, p. 9; vezi şi cap. 2.6 Contextul arheologic.
.
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M. Macrea a identificat două atacuri ale dacilor liberi asupra provinciei, în anii 250 şi 25739 •
Argumentele invocate sunt parţial valabile.
La doi autori antici apare o ştire reziduală cu referire la acţiunile lui Decius la Dunărea de Jos.
Lactantius spune: nam profectus adversum Carpos qui tum Daciam Moesiamque occupaverunt (De mort. persec.
IV, 3) . Aurelius Victor menţionează doar că Decii barbaros trans Danubiuspersectantes (De Caes„ 29, 2).
În anul 250 sunt atestate două cognomina ex virtute pentru Decius: Dacicus Maximu/'-0 şi
Germanicus Maximu/'1 • Ambele apar pe miliarii din provincii îndepărtate (Hispania Tarraconensis şi
Africa) şi semnificaţia lor nu e prea clară. Totuşi, ele nu pot fi trecute cu vederea. Contextul
arheologic din Daci.a nu oferă argumente pentru definirea unei invazii barbare în Dacia. În schimb,
"orizontul epigrafie" din a doua jumătate a anului 250 şi începutul celui următor, când în Dacia i se
ridică lui Decius mai multe inscripţii decât în toate provinciile occidentale la un loc42, trebuie să aibă o
explicaţie mai profundă decât simplul hazard al descoperirilor. Epitetele imperiale, purtate de trupele
auxiliare care ridică inscripţiile, vor fi fost dobândite în urma unor succese pe câmpul de luptă (care
nu trebuie căutat neapărat în preajma castrelor respective) .
La Apulum, Decius este numit restitutor Daciarum43, în timp ce la Sarmizegetusa i se ridică o
statuie în mărime naturală44.
Monetăria centrală lansează seria de legende dedicate spiritului ilir salvator. În cadrul acesteia,
apare şi Dacia iar din 251 Dacia Fe/ix45• Pe bronzurile emise pentru provincie, în anul IIII, alături de
aversul cu reprezentarea Daciei personificate (tip B) apare şi cel cu Pax (tip D)46• Doar în acest an al
erei provinciale apare şi varianta D', în care alături de Pax este reprezentată şi Victoria47.
Aceast veritabil "orizont informaţional" nu poate fi accidental. M. Macrea, care a sesizat
majoritatea elementelor menţionate, găseşte numitorul comun în reacţia la respingerea unui
distrugător atac al dacilor liberi asupra provinciei.
Să încercăm o reconstituire a evenimentelor consumate la Dunărea de jos în anii 250 - 251 . În
primăvara lui 250 (aprilie - mai)48, Cniva, regele goţilor, a pornit, în fruntea unei impresionante
concentrări de forţe barbare, o incursiune de jaf în teritoriile romane din dreapta Dunării49•
Momentul ales a fost prielnic50: trupele de intervenţie de la Sinnium erau plecate în Italia, însoţindu-l
pe Decius51, iar atenţia provincialilor a fost monopolizată de edictele anticreştine ale împăratului52•
Invadatorii s-au împărţit în două coloane. Pe unii, Cniva îi dirijă să jefuiască Moesia, el însuşi,
în fruntea a 70.000, urcă spre Novae53. În legătură cu drumul urmat de prima coloană, există mai
multe ipoteze în istoriografia modernă: a trecut Dunărea în Dobrogea îndreptându-se spre sud54; a
39 Vezi Anexa I, Tab. I, nr. 02, 03, 1 3.
4n Vezi Anexa I, Tab. I, nr. 02.
4 1 Kienast 1996, p. 205.
42 O situaţie similară s-a înregistrat şi în vremea lui Philippus (pentru anul 248) - vezi I .Fiso, în MemCD, p. 301 sqq; vezi şi
cap. II.3 Izyoare epigrafice.
43 CIL III, 1 1 76; vezi şi cap. II.3 Izyoare epigrafice.
4� O. Floca, în Sa'l,etia, 7, 1 970, p. 80; vezi şi cap. II.5 Artefacte.
4s K.Pink, în NZ, 69, 1 936, p. 17-18; Salisbury-Matting!y 1924, p. 1 7; vezi şi cap. II.4 Izyoare numismatice.
46 Wink/er 1971, p. 148, 1 50; Martin 1992, p. 95 sq.
47 Martin 1992, p. 95 nr. 3.53.
48 A.A!fo'/di 1967, p. 3 1 8; Gerov 1977, p. 1 33; Wolfram 1990, p. 45; Heather 1998, p. 40. Î n literatura mai veche începutul
invaziei este fixat în iama 249 /250 - vezi Rappaport 1899, p. 38; Salisbury-Mattingfy 1924, p. 17 sqq; Schmidt 1941, p. 38;
DID II, p. 244.
49 Aur. Victor, De Caes., 29; Zosimos, I, 23 - 24; Iordanes, Getica, XVIII, 101-103; Zonaras, XII, 20.
5o Gh. Bichir observă, că în genere "incursiunile carpilor şi respectiv ale carpo-goţilor, în provinciile dWlărene, au avut loc
în special în perioadele de criză, când trupele imperiale se aflau angajate în disputa pentru tron sau purtau lupte la alte
frontiere ale Imperiului, fapt ce presupWle o bună cunoaştere de către carpo-goţi nu nwnai a tacticii şi strategiei militare
ci şi a realitătilor din Imperiu." (Bichir 1973, p. 178)
51 A. A!fo'/di 1967, p. 3 1 8. Vezi la Iordanes, Getica, XVIII, 101: Cniva ( ) sciens eam (Moesia - n.n.) neglegentibus pn'ncipibus
„.

,

deftnsoribus destitu/am („.).
52 Rives 1999, p. 1 35 sqq.
53 Iordanes, Getica, :h.
'VIII, 1 01 (ex"citum dividens in dua partes, nonnu/los ad vastandum Moesiam dirigit („.); ipse vero cum LXX
milibus ad Esciam, id est Novas conscendi�.
5� E. Dorufiu, în SIC/, 6, 1964, p. 251; DID II, p. 244. Ipoteză contrazisă de Gerov 1977, p. 1 35.
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trecut Dunărea undeva în aval de Novae şi s-a îndreptat spre Philippopolis55; împărţirea s-ar fi
petrecut abia după trecerea Dunării, la Oescus sau Novae, o coloană îndreptându-se spre sud, iar
cealaltă, condusă de Cniva, spre Novae56.
Se presupune că armata condusă de regele got ar fi trecut prin Muntenia, forţând apoi
Dunărea la Oescus. Una din concluziile, care decurg logic din această desfăşurare a evenimentelor,
este, că atacul a afectat cel puţin sudul Olteniei57, sau, chiar mai mult, le-a deschis barbarilor drumul
Oltului spre Transilvania58•
Iordanes relatează că armata condusă de Cniva "a urcat spre Oescus, adică spre Novae",
ceea ce presupune că trecuse Dunărea undeva în aval de aceste localităţi Probabil, întreaga armată
barbară a trecut Dunărea undeva la răsărit de Novae, dar nu mai departe de Sexaginta Prista, cum
arată repartizarea tezaurelor59 (vezi Anexa III, harta Tezaure încheiate cu monete de la Traianus Decius) . În
continuare, o coloană a început cu jaful, în timp ce Cniva s-a îndreptat în viteză spre N ovae. Aici,
trupele comandate de Trebonianus Gallus au reuşit să-i întoarcă pe barbari, care au urcat pe valea
râului Iatrus, până la Nicopolis ad Istrum, unde au început asediul oraşului6C'.
Între timp, Decius îl ridicase pe cel mai mare dintre fii săi, Herennius Etruscus, la rang de
Caesar (sf.mai/înc. iunie 250)61 şi îl trimisese, în fruntea forţei de intervenţie danubiene, înspre
Moesia. După scurt timp şi împăratul a pornit înspre teatrul de război62 • Împreună, au reuşit să
despresureze Nicopolis ad Istrum şi să administreze goţilor o înfrângere severă63• Cniva, deşi înfrânt,
a trecut munţii Haemus şi a început asediul oraşului Philippolis64. Decius a pornit în ajutorul celor
asediaţi, dar, istovită de efortul luptelor şi de trecerea Balcanilor, armata romană a fost zdrobită de
goţi la Beroe (Augusta Traiana, azi Stata Zagora) . Împăratul a fost nevoit să treacă din nou munţii şi
să se refugieze la Oescus pentru a-şi reface forţele65• Tot la Oescus staţionau şi trupele guvernatorului
Trebonianus Gallus, care, în calitate de dux limitis, fusese însărcinat cu apărarea liniei Dunării. Trebuie
să fi fost vara târzie - toamna timpurie a anului 25066•
Philippopolis a căzut în mâna goţilor în aceeaşi toamnă. Părţile beligerante au început noi
mişcări abia în primăvara următoare. Încercarea lui Decius de a tăia calea de retragere a barbarilor,
încărcaţi cu prăzi uriaşe, nu a reuşit. La Abrittus, în prima jumătate a lunii iunie 2 5 1 , împăratul a căzut
pe câmpul de luptă, iar Trebonianus Gallus i-a lasă lăsat pe barbari să se retragă cu întreaga pradă67•
Unde pot fi plasaţi carpii sau dacii liberi în acest context? Trebuie menţionat de la început că,
dintre autorii antici, doar Lactantius (De mort. persec. IV, 3) îi pomeneşte pe carpi (şi doar pe ei), ca
neam care a ocupat Dacia şi Moesia68• A doua informaţie, care-i aduce în discuţie, este titlul Dacicus
Maximus, care apare În a doua jumătate a anului 25069. Titlul face trimitere la lupte victorioase cu
55

A. Alfa/di 1967, p. 3 1 8; Wo!fram 1990, p. 45.
56 Gerov 1971, p. 1 33; Heather 1998, p. 40.
57 Gerov 1977, p. 133, 1 35; Heather 1998, p. 40.
58 A. Alfaldi 1939, p. 1 45 şi harta (după p. 1 46); A Alfa/di 1967, p. 3 18; Wolfram 1990, p. 45 cu harta 2.
;9 Vezi Anexa III, harta Tezaure încheiate cu monete de la Traianus Decius
611 Gerov 1977, p. 133 distrugerile provocate de atacul goţilor au fost sesizate arheologic şi sunt reprezentate de straturi
masive de arsură. Se pare că asediatorii n-au reuşit, în cele din urmă, să cucerească oraşul.
61 Kienast 1996, p. 206.
62 A. Alfaldi 1967, p. 31 8.
63 Dexippos, 20; Zosimos, I, 23; A. Alfaldi 1967, p. 3 1 8; Gerov 1977, p. 133 sq.
64 Dexippos, 26; Zosimos, I, 23; Iordanes, Getica, XVIII, 1 0 1 . Precum a observat R. Vulpe, regele got n-a avut altă soluţie,
-

decât să pornească mai departe spre sud, calea spre Dunăre fiindu-i tăiată. Probabil urmărea, în acelaşi timp, să facă
joncţiunea cu cealaltă coloană barbară - DID II, p. 245. C.C. Petolescu greşeşte atunci când spune "deşi înfrânţi de
împăratul Decius la Nicopolis ad Istrum, ei (goţii - n.n.) împresoară castrul legionar de la Novae („.)" - Petolesm 1995, p. 1 1 8.
6S Dexippos, 26; Zosimos, I, 23; Iordanes, Getica, XVIII, 1 02.
Mi
A. Alfaldi 1967, p. 31 9; Gerov 1977, p. 1 37; Wo!fram 1990, p. 46.
67 Dexippos, 26; Aur. Victor, De Caes., 29; Zosimos I, 24; Iordanes, Getica, XVIII, 1 03.
6 " Iordanes, Getica, XVIII, 91 aminteşte 3000 de carpi între participanţii la o incursiune de jaf organizată de Ostrogotha şi
condusă de Argaithus şi Gunthericus. Bichir 1973, p. 1 83 datează expediţia în perioada Philippus - Decius. C . C. Petolescu
pare s-o dateze sub Decius - Petolesm 1995, p. 149. Expediţia a avut loc în 248 vezi Schmidt 1 94 1, p. 201 ; AAlfa'ldi 1967,
p. 3 1 7; D. Tudor, în Htitorica, 1 , 1 970, p. 80; Gerov 1 977, p. 1 30 sq; Tudor 1978, p. 39; Wo!fram 1990, p. 44; E. Petac, în
SCN, 1 2, 1997, p. 34; Heather 1998, p. 40 (a. 249) .
69 Kienast 1996, p. 205.
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dacii, care nu trebuie să fi avut loc în provincia Dacia70. La care daci anume se referă cognomenu/ ex
virtute? Pornind de la etnonimul folosit Zosimos (IV, 34, 6), Kaptcoomcaz, s-a presupus că în secolul
III Dacicus Maximus se va fi referit la carpi71, deşi implicarea altor triburi de daci nu poate fi exclusă72•
După războiul cu Philippus73, carpii au fost sensibil slăbiţi. În a doua jumătate a anului 248 ei
totuşi participă, doar în calitate de aliaţi, la atacul condus de goţi, pentru a rămâne apoi în umbra
acestora până în vremea lui Aurelianus, când din nou atacă pe cont propriu74• Din moment ce
lordanes (Getica, XVIII, 91) îi caracteriza drept genus hominum ad be//us nimis expeditum, în contextul
expediţiei din 248, pare greu de crezut că acest neam va fi ratat ocazia de a participa la o invazie de
amploarea celei puse la cale de Cniva. S-a presupus că ei au acţionat în înţelegere cu goţii. A. Alfoldi75
era convins că au prădat Dacia intracarpatică. B.Gerov, în schimb, presupunea că au atacat sudul
Olteniei şi au trecut după aceea în Moesia76• A doua variantă este plauzibilă şi poate fi susţinută logic.
Astfel, presupunem că regele gat a ales să intre în Moesia dinspre răsărit, urmând ca, în fruntea
grosului oştirii sale, să urce spre Novae. Concomitent, carpii vor fi forţat linia Oltului, intrând în
Oltenia sudică. Prin aceasta, ei creau o diversiune, care ţintuia trupele din D acia în stânga Dunării. În
continuare, ei vor fi trecut fluviul în zona Bononia77 îndreptându-se spre est. Poate, Cniva planificase
o joncţiune la Novae. Tezaurele din răsăritul Moesiei Superior şi din vestul Moesiei Inferior se
încheie, fără excepţie, cu emisiuni deciene timpurii (249 /250) 78. Cele din Oltenia şi din estul Banatului
sunt insuficient de precis determinate pentru a permite stabilirea exactă a datei ultimelor emisiuni.
Probabil, în timp ce prădau vestul Moesiei Inferior, au fost surprinşi de către Decius (sau Herennius),
care se îndrepta spre Nicopolis ad Istrum. Împăratul va fi reuşit să-i alunge şi să-i urmărească dincolo
de Dunăre, continuându-şi apoi înaintarea spre noul front de luptă. Acţiunea se putea consuma prin
iunie 250. La această victorie se referă titlul Dacicus Maximus, iar Germanicus Maximu/9 la cea imediat
următoare, impotriva goţilor, la Nicopolis ad Istrum. Sunt, de altfel, singurele victorii obţinute de
împărat în această campanie, ambele în vara lui 250, ambele consemnate prin cognomina ex virtute
atestate în a doua jumătate a aceluiaşi an80.
Nu ştim dacă distrugerile de care se vorbeşte la Sucidava81, Slăveni82 şi Răcari83 au fost
provocate de atacul carpilor din vara lui 250. Cert este, că în Dacia intracarpatică nu apare nici un
tezaur84, iar nici arheologic n-au putut fi documentate urme de distrugere. Acestă parte a provinciei
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A. A!fo'/di 1967, p. 3 1 3 n. 6. observa că victorii asupra barbarilor obţinute în Pannonia, Moesia, Italia nu au fost
niciodată marcate prin titluri ca Pannonicus, Moesiar:ur, ltalir:us. La această precizare R. Goebl nota: "s(iehe) aber Trajans
Vorgang" (A. A!fo'/di 1967, p. 3 1 3 n 6 adn. Găbl) .
7 1 Altă părere l a N.Gostar, în Actes de la XII' Conferince Eirene 1972, Bukarest-Amsterdam, 1 975, p. 645. Î n sec. III, titlul
CarpiCUJ Maximus a fost purtat de Philippus (a. 247) şi Aurelianus (272), iar Dacia11 Maximus de către Maximinus (236),
Decius (250), Gallienus (257) şi Aurelianus (272) - cf. Kienast 1996, p.1 84, 1 99, 205, 219, 235; Bichir 1973, p. 1 85 (datările
diferă); pentru Aurelian vezi şi la Bodor 1973, p. 34-38 (datarea lui Dacir:us Maximus în 270 este o eroare, inscrip�a la care se
referă autorul /p. 38 n. 56/ datează din 272; în inscrip�a de la Callatis, CIL III, 1 2.456, din acelaşi an, titlul nu apare)
72 AA!fo'/di 1967, p 314 n. 9; Macrea 1969, p. 443.
73 Bichir 1973, p. 1 8 1 - 1 83; I. Piso, în Mem CD, p. 301-31 1 ; D. Tudor, în Pontica, 9, 1 977, p. 91; Tudor 1 978, p. 38; E. Petac,
în SCN, 1 2, 1 997, p. 33 sq.; Opreanu 1998, p. 89.
74 Bichir 1973, p. 1 83; EAIVR I, p. 257 (Gh. Bichir).
?S A. A!fo'/di 1939, p. 145 şi harta după p. 1 64.
76 Gerov 1977, p. 1 33, 1 35.
77 Gerov 1977, p. 1 35.
78
Ibickm, p. 1 32-1 35.
79 Titlul Gothicus Maximus apare pentru prima oară în 269, când îi este atribuit lui Clauclius II. În vremea lui Valerianus şi
Gallienus atât victoriile asupra alamanilor (Gallienus) cât şi cele asupra goţilor (Valerianus) sunt imortalizate pnn
Germanicus Maximur respectiv Victoria Germanica - A. A!fo'/di 1967, p. 323; Kienast 1996, p. 215, 21 9, 23 1 .
811
A. A!fo'/di 1967, p . 3 1 8 presupune c ă Decius "curăţat Dacia de carpi" după victoria d e la Nicopolis ad Istrum.
81 Tudor 1968a, p. 209; Poenam Bordea 1975, p. 95; Toropu-Tătulea 1 987 , p. 1 72; Tătulea 1 994, p. 53; vezi şi cap. II.6 Contextul
arheologic.
82 Tudor 1968a, p. 41 , 1 28; D. Tudor, în Historica, 1 , 1 970, p. 67-83; vezi şi Bodgan Cătăniciu 1997, p. 1 09.
83 Tudor 1968a, p. 302; Vlădescu 1983, p. 80-81 = Vlădescu 1986, p. 29.
84 Am

evaluat şi posibilitatea ca nnele din tezaurele care se încheie cu monete de la Philippus să fi fost ascunse abia în
250. Ar fi vorba de 1 8 tezaure descoperite la sud de Carpa� şi alte 14 în restul provinciei. Studiul temeinic asupra datei
finale a acestora, realizat de E. Petac, în SCN, 1 2, 1 997, p. 27-40, le scoate din discuţia noastră.
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nu a avut de suferit de pe urma invaziei din 25085 . În anul următor, luptele s-au consumat exclusiv la
sud de Dunăre.
Cum se pot fi explicate atunci "orizontul epigrafie", manetele provinciale cu Pax şi Victoria
precum şi cele bătute în atelierele centrale, cu legendele Dacia şi Dacia Felix? Toate au un numitor
comun: puternicul iz de propagandă!
Se ştie că senatul l-a salutat pe proaspătul învingător al lui Philippus ca un nou optimus princeps
şi i-a atribuit cognomenul Traianus86• Prins în noua imagine, Decius este obligat, nolens volens, să acorde
Daciei o atenţie specială, motivată de asocierea ilustrului model şi înaintaş cu această provincie.
Traian fusese primul împărat care purtase titlul Dacicus (poate de aceea în 250 Dacicus Maximus suna
mai bine decât Carpicus Maximus), el întemeiase provincia. Propaganda imperială trâmbiţează cu
ostentaţie o nouă epocă de fericire şi glorie: se bat manete cu saeculum novum şi medalioane cu felicitas
saeculi 87 • Pe ce cale trebuia să se ajungă la această fericire generală, ne arată manetele emise pentru divi
imperaton:s88, cele consacrate spiritului ilir salvator Oa care este asociată în mod artificial şi Dacia) şi
inscripţiile care vorbesc de împărat ca reparator disczplinae militaris, fundator sacrae Urbis, firmator spei
Romanae89 • Această propagandă "restauraţionistă" a fost perfect recepţionată în Dacia, pentru care, cel
puţin din perspectiva oficială, renăştea însuşi fondatorul provinciei. Acesta este contextul în care se
situează atât colonia nova Apulensis cât şi restitutor Daciarum. Este o realitate puternic rimelată, o lume
care-şi caută fericirea viitoare privind înapoi. "Orizontul epigrafie" se situează, cronologic, în
perioada aniversării unui an de la ocuparea tronului şi după victoriile obţinute la Dunăre, determinări
suplimentare pentru exteriorizarea ataşamentului faţa de împărat. Ne putem gândi chiar la o vizită
imperială în Dacia. Aceasta ar fi putut avea loc în toamna târzie a anului 250, după înfrângerea de la
Berne, În vremea când Decius îşi stabilise cartierul general la Oescus. Atât raţiuni de ordin militar cât
şi propagandistic o puteau motiva.
Cele şapte tezaure care se încheie cu manete de la Gallus şi Volusianus (B. Herculane, Selişte,
Siseşti, Strâmptu, Râureni, Apoldu de Jos şi Sângeorgiu) ne-au determinat să vorbim de un
Schatzfundhorizont, plasat la sfârşitul anului 253 sau la începutul anului următor. Celelalte categorii de
izvoare nu oferă nici o informaţie despre un atac barbar asupra Daciei în această perioadă.
Autorii bizantini enumeră mai toate invaziile barbare, care au urmat celei din 250 - 25 1 , când
vorbesc de domnia lui Trebonianus Gallus90. Această situaţie a fost explicată în mod ingenios de B.
Rappaport, care presupunea că Dexippos, după ce a descris evenimentele din 250-251 , a oferit o
privire de ansamblu asupra invaziilor quasi-pennanente, care au unnat, începând cu domnia lui
Gallus şi Volusianus91 •
Deja în 252 au apărut noi semne de nelinişte în lumea barbară. Zosimos (I, 27) relatează că
"goţii, boranii, (b)urgunzii92 şi carpii începură să prade din nou oraşele din Europa, punând mâna pe
ce mai rămase."93 În primăvara lui 253, Aemilius Aemilanus i-a alungat pe barbari peste Dunăre şi,
urmărindu-i dincolo de fluviu, a reuşit să-i nimicească pe toţi cei pe care i-a întâlnit în cale94•
Expediţia de pedeapsă trebuie să fi vizat Muntenia. După capotarea lui Aemilianus în faţa lui Valerian
(sept. /oct. 253), o nouă invazie barbară a străpuns linia Dunării, prădătorii ajungând până la
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Petolescu 1995, p. 1 1 8: . . . este improbabil că atacurile gotice din 249-251 au afectat şi Dacia (sau doar Oltenia ?)."
A. Alfoldi 1967, p. 343; X. Loriot, în ANRW II, 2, 1 975, p. 794; U. Marelli, în Aevum, 58, 1 984, p. 52.
s1 A. Alfoldi 1967, p. 292.
88 Salisbury-Matting!y 1924, p. 9; RIC IV/3, 1 07 sqq; Rives 1999, p. 1 42 sq. Monete au fost bătute pentru Augustus,
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Vespasian, Titus, Nerva, Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus, Septimius Severus şi Severus
Alexander.
89 IDR II, 639
911 De ex. Zosirnos, I, 26-29.
9 1 P.appaport 1899, p. 43 sqq.
9 2 La Zosirnos - Ovpyovvooi. Schmidt 1 94 1, p. 130 crede că e vorba de burgunzi.
93 Datările episodului diferă: 252 Rappaport 1899, p. 36; Schmidt 1941 , p. 1 30; AA!faldi 1967, p. 321 ; Wotfram 1990, p. 47;
253 FHDR IT, p. 303 n. 5 (VI. Iliescu);Gerov 1977, p. 1 40; Petolescu 1995, p. 149.
9 4 Zosimos, I, 28. Nu este limpede dacă a respins un atac petrecut la începutul anului 253 (Gerov 1977, p. 1 40) sau abia
acum a reuşit să-i scoată pe "sciţii (care) stăpâneau netulburaţi toată partea din Europa, pe care o ocupaseră" cum, mai de
grabă, s-ar putea deduce din textul lui Zosimos (I, 28).
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Thessalonike (toamna 253 primăvara 254)95• În aceeaşi perioadă, cvazii au atacat limesul pannonic în
.
zona Bngetio
. 96 .
Tezaurele din Moesii şi Thracia, care se încheie cu emisiuni Gallus şi Volusianus, sunt legate
de invazia germano-carpică de la începutul domniei lui Valerian şi Gallienus. După B. Gerov, drept
bază de atac a fost folosită Oltenia, care, măcar parţial, trebuia să fi fost în mâinile carpilor şi goţilor97•
Analiza repartiţiei chorografice a acestor tezaure oferă unele indicii asupra zonei de "stress
maxim", care se situează la vest de drumul Oescus - Philippopolis. În partea răsăriteană a Moesiei
Inferior nu apare nici un tezaur. Teritoriul presărat cu descoperiri se află într-adevăr în faţa Daciei
Malvensis. Cele trei tezaure grupate în nord-vestul Olteniei (Selişte, Siseşti, Strâmptu) permit ipoteza
unei incursiuni de pradă în zona Drobetei. Trecerea Dunării din Oltenia înspre Moesia Superior,
trebuie luată în calcul. Cele două tezaure descoperite în preajma drumului care lega Romula de
Apulum ni se par un argument prea slab pentru a putea susţine, doar pe baza lor, că invazia ar fi
afectat şi Dacia intracarpatică. Se poate presupune că un atac în zona Drobetei, venind dinspre
Oltenia, va fi avut rolul unei diversiuni. Teritoriile vizate de grosul invaziei au fost cele din sudul
Dunării.
Începând cu anul 254, atenţia federaţiei barbare nord-pontice s-a îndreptat spre spaţiul
egeean. Probabil, provinciile din sudul Dunării fuseseră stoarse şi o altă acţiune de anvergură ar fi fost
nerentabilă. Noua direcţie de atac a fost testată în 254 de către borani, dar fără succesul scontat. În
următorii doi ani coaliţia barbară va trata spaţiul egeean cu atenţie sporită98• Între anii 257 - 266
invaziile, de amploare ale coaliţiei se pare că au lipsit99•
In anul 257, Gallienus poartă titlul Dacicus Maximus100, pe care istoriografia modernă l-a pus în
legătură cu respingerea vreunui atac al dacilor liberi asupra provinciei din stânga Dunării101. În acelaşi
an, împăratul este şi Germanicus Maximus III, iar pe manete i se atribuie Victoria Parthica. Ultimele două
sunt asociate şi lui Valerianus102•
În a doua jumătate a anului 257 şi la începutul celui următor am identificat un "orizont
epigrafie". Tezaurul de la Olteni se încheie cu emisiuni din anul 257. În prima jumătate a lui 257
încetează emisiunile monetare pentru Dacia şi începe transferarea monetăriei de la Viminacium la
Colonia Agrippinensis. Din aceeaşi perioadă datează şi comanda nominală a lui Valerianus II asupra
forţei de intervenţie ilire, încheiată în mod tragic. Din nou, suntem în faţa unei aglomerări de
informaţii pentru o perioadă de timp foarte strânsă. Dar, nici una din cuantele informaţionale nu pare
a fi în rezonanţă cu titlul Dacicus Maximus.
-
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&ppaport 1899, p. 46sq; Schmidt 194 1 , p. 203; A. Alfoldi 1967, p. 322; Gerov 1977, p. 140; Wo(fram 1990, p. 48; Heather
1998, p. 40.
96 Mocry 1974, p. 203, pe baza tezaurelor monetare încheiate cu piese de la Gallus şi Volusian. După A. A!foldi 1961, p.
312 ar fi fost vorba de marcomani, care ar fi pătruns până În Italia (Ravenna). Pornind tot de la Eutropius, IX, 7, alţi
autori cred că În Italia au ajuns alamanii - vezi Bemier 1937, p. 1 80.
97 Gerov 1977, p. 140.
98 Numărul invaziilor coaliţiei nord-pontice în bazinul egeean a fost exagerat de unii istorici moderni: &ppaport 1899, p.
60-62; Schmidt 1941, p. 213-3 1 5; DID II, p. 253 sqq; Gerov 1971, p. 141; Petolescu 1995, p. 1 1 8. A. Alfold.i a presupus că deja
În 253 a avut loc prima incursiune în Asia rvfică, despre care nu avem detalii. Urmează "testul" nereuşit al boranilor (254),
apoi cucerirea oraşelor Pityus şi Trapezunt (255) şi marea invazie pe mare şi pe uscat Întreprinsă de goţi În 256 (A.
Alfoldi, în Berytus, 6, 1 , 1 937, p. 41-68 = A. A!foldi 1967, p. 123-1 54). In deceniul şapte pot fi definite trei invazii 267, 268,
269 (A. A!foldi 1939, p. 721 -724 = A. A!foldi 1967, p. 436-440). Vezi şi Wo(fram 1990, p. 48-54; Heather 1 998, p. 40-41
(aceeaşi cronologie).
99 Trebuie, totuşi, avută în vedere o situaţie generatoare de panică în intervalul 257 - 260, când în Moesia Inferior şi în
Thracia sunt îngropate o serie de tezaure - vezi Anexa III, harta Tezaure monetare încheiate cu monete de la Valerianus şi
Gallienus). Majoritatea dintre ele nu sunt determinate exact şi, ca atare, nu pot fi grupate pe orizonturi cronologice clare.
Pentru marea majoritate se presupune un t.p.q. între 257 şi 260. Singurele care se pot lega cu certitudine de invaziile din
267 - 268 sunt cele din Dobrogea (Suluc, Noviodunum, Callatis) - cf. Gerov 1971, p. 143. Celelalte par să indice un pericol
venit dinspre pont. Poate fi vorba de altă debarcare a goţilor. Cele de la sud de Haemus ar putea fi legate şi de bellum
Serdicense din 261 - cf. ]. Sasei, în Situla, 4, 1 961, p. 3-30.
1 1"1 CIL II, 2220; CIL VIII, 1 430; Kienast 1996, p. 219
111 1 A. A!fo"/di 1967, p. 314; DID II, p. 252; Mama 1969, p. 443; Moc.ry 1974, p. 205; Petolercu 1995, p. 143 (cu semnul
întrebării) .
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Kienast 1996, p. 215, 219.
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Cognomina ex virtutae au parcurs o sinuoasă evoluţie istorică, de la cognomenul moştenit la cel
atribuit pentru merite punctuale. Prin supralicitare, perceperea lor ca şi cognomina s-a estompat.
Asocierea automată a superlativului Maximus (începând cu Caracalla) şi nwnărarea titlurilor (începând
cu Valerianus şi Gallienus) reprezintă două etape importante în transformarea acestor titluri în
elemente de pură propagandă, adesea lipsite de suportul real103• Unii împăraţi au refuzat această
propagandă, de ex. Hadrian104, alţii au acceptat-o, de exemplu Valerianus şi Gallienus. Celui dintâi îi
este asociată artificial Victoria Parthi:a, precwn celui din urmă i s-a atribuit titlul de Germanicus
Maximus III. În acelaşi context, al manipulării titulaturilor, se situează şi Dacicus Maximus pentru
Gallienus. Titlul n-are acoperire în realitate105•
În a doua jwnătate a anului 260 un atac masiv al sarmaţilor şi suebilor s-a îndreptat împotriva
Pannoniilor şi a provinciei Noricum106• Dispersia tezaurelor monetare ascunse cu această ocazie107 şi
contextul arheologic108 pun în evidenţă amploarea şi violenţa invaziei. Dacia nu a fost vizată de
acest atac.
Izvoarele narative nu amintesc Dacia între obiectivele invaziilor confederaţiei nord-pontice
din perioada 267 - 269. În anul 267 prădătorii s-au îndreptat spre Chalcedon, Nicomedia şi oraşele
ioniene, înaintând apoi înspre Anatolia109. Se discută o eventuală pătrundere a corăbiilor barbare pe
Dunăre1 10• În Historia Augusta, vita Gallieni, 1 3, 6 se spune:
Srythae per Euxinum navigantes, Istrum
ingressz� multa gravia in solo Romano jecerunt. Pasajul a fost interpretat drept transcriere defectuosă a
originalului dexippian, care se va fi referit nu la intrarea pe Dunăre, ci în golful cetăţii Histria, ocazie
cu care aceasta a fost devastată111• Repartizarea geografi.că a tezaurelor monetare cu t.p.q. 267 (Callatis,
Noviodunwn, Suluc) susţin cea din urmă interpretare, deşi pătrunderea unor corăbii până către
Noviodunum nu poate fi exclusă. Un lucru este însă foarte limpede: expediţia nautică n-a vizat Dacia,
nici măcar ca obiectiv secundar.
Invazia din 2681 12 se deosebeşte esenţial de cele precedente. De această dată este vorba de o
tentativă de imigrare în teritoriul roman din sudul Dunării113• Evenimentele din 268-269 s-au
consumat în totalitate în dreapta fluviului1 14•
În concluzie, se poate presupune cu oarecare temei că Dacia sudică, respectiv teritoriul situat
între drumul Romula - Drobeta şi Dunăre, a avut de suferit de pe urma unor atacuri barbare în anii
250 şi 254. Nu există nici un argument care să susţină devastarea altor teritorii ale provinciei de către
confederaţia nord-pontică sau de către carpi în intervalul 249 - 270. Afirmaţii precum "Dacia (în
ansamblu) a suferit cele mai multe atacuri ale goţilor şi ale dacilor liberi"1 15, sau "Dacia a fost în
continuu atacată începând cu Philippus"116 sunt categoric eronate.
„.

1 113 Pentru un istoric concentrat, vezi Kienast
1 04 W. Kierhof, în Tyche, 1 , 1986, p. 149 sqq.

1996, p. 40-44 (cu bibliografia aferentă).

105 Gostar, în Actes de la XIf Conferince Eirene 1972, Bukarest-Amsterdam,1 975, p. 645, care presupune o situaţie similară
pentru Decius şi Awelian.
1 116 Eutropius, IX, 8,1; HA , Tyr.trig„ 10; RE XII, c. 1 340 (E. Ritterling); Fitz 1966b, p. 22-23; M1ksy 1974, p. 206; Fitz 1978,
p. 685 sqq.
101 Fitz 1978, p. 1 59-200.
1 118 Vezi de ex. Gorsium - ]. Fitz, în ActaA.rchHung, 24, 1972, p. 38-41; Fitz 1978, p. 685-687.
w9 Vezi tabelul comparativ al izvoarelor referitoare la invaziile din 267-268 la A. A!fiildi 1939, p. 721 -724 = A A!foidi
1967, p. 436-440.
1 1 11 Petolescu 1995, p. 1 1 8, fără a preciza cât de departe urcă pe Dunăre.
1 1 1 E. Doruţiu, în StCI, 6, 1 964, p. 247-259; R.Vulpe, în StCI, 1 1 , 1 969, p. 1 57-1 72; DID II, p. 258.
1 1 2 Preferăm cronologia lui A. Alfoldi (vezi mai sus), singura argumentată prin exploatarea contextuală a tuturor tipurilor
de izvoare disponibile. Chiar dacă am accepta variantele care vorbesc de mai multe invazii (vezi mai sus) situaţia nu se
schimbă din perspectiva implicării Daciei.
1 1.1 Gerov 1977, p. 1 42; altfel la Schmidt 194 1 , p. 21 7 sqq.
1 14 P.appaport 1899, p. 63 sqq; Besnier 1937, p. 1 8 1 sqq; A A!foidi 1939, p. 149 sq = A. A!foidi 1 967, p. 324 sq; DID II, p.
259 sqq; Petolescu 1995, p. 1 1 8 sq.
1 1 5 A A!foldi 1939, p. 149 = A. A!foidi 1 967, p. 325. Afirmaţia eminentului istoric este în totală contradicţie cu propriul său
discws anterior. Se vede, că atunci când e vorba doar de Dacia autorul nu poate ţine în frâu atitudinea polemică şi se prezintă
cu întreg armamentul în lupta împotriva teoriei continuităţii. Aceeaşi atitudine răzbate, şi mai penibil, când vorbeşte de
eradicarea totală a romanismului din stânga Dunării, odată cu retragerea aureliană, trimiţând în infratext la lucrarea lui L.
Tamas, Romains, Roumains et Valachs dans la Dacie Trqane, Bp„ 1 935 pentru detalii asupra venirii românilor în Transilvania, în
evul mediu (este singura trimitere în afara epocii romane din întregul volum XII al C4H şi din culegerea de studii din 1 967).
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Se poate presupune că armata provinc1e1 a fost implicată în respingerea atacurilor asupra
Olteniei. Izvoarele nu o feră nici un fel de informaţii

în

acest sens, ceea ce nu poate contrazice

categoric ipoteza avansată, la fel cum nu îi poate furniza argumente.
Invaziile care au avut loc după anul

250

au adus Daciei un mare deserviciu - i-au compromis

în proporţie decisivă valoarea strategică. Nu ştim dacă Gallienus a fost primul împărat (după Hadrian,
desigur) care a sesizat că un număr prea mare de trupe sunt blocate în stânga Dunării, dar, în mod
cert, a fost primul care s-a folosit copios de "rezervorul dacic". Implicarea crescândă a vexilaţiilor
dacice în acţiuni din afara provinciei oferă argumente peremptorii în acest sens. În acelaşi context
poate fi lămurită şi problema unor, eventuale, defecţiuni apărute

în provincie.

Primul "orizont cronologic" de interes, din această perspectivă, trebuie căutat la sfârşitul
deceniului şase. Cronologia evenimentelor majore, petrecute la Dunărea mijlocie în intervalul de timp
cuprins între moartea lui Valerianus

II

(sf.

257 /înc. 258)

şi căderea în captivitate a lui Valerianus I
8
(sf.iunie/înc.iulie 2601 17) încă nu a fost lămurită univoc11 • După moartea lui Valerianus II, în fruntea

corpului de armată dunărean a ajuns Ingenuus. Nu cunoaştem data numirii sale în funcţie1 19• În ce
priveşte data uzurpării, putem

comperta Valeriani clade

fi relativ siguri, a fost a doua jumătate a lunii iulie 260, când Ingenuus
De Caes., 33, 2) a ridicat steagul revoltei120• Replica lui Gallienus a
intervenţie (equites), condusă de Aureolus, a zdrobit trupele fidele lui

(Aur. Victor,

fost fulgerătoare: cavaleria de

Ingenuus la Mursa, lichidându-l şi pe uzurpatorul fugar121 • Măsurile punitive impuse de împărat
împotriva susţinătorilor lui Ingenuus (militari şi civili) par să fi fost foarte dure122• Poate, tocmai din
cauza acestor măsuri, revolta lui Regalianus 1 23, guvernatorul Pannoniei Superior124, a găsit numeroşi
aderenţi. După o victorie asupra invadatorilor sarmaţi, uzurpatorul a fost învins de către Gallienus şi,

mai apoi, lichidat de proprii săi soldaţi125• Masivul atac suebo-sarmat, respins pentru moment de

Rcgalianus, a avut loc în toamna anului 260126• Pentru a face faţă acestei situaţii de criză, Gallienus a
dizlocat în zonă vexilaţii din Germania Inferior

XXII Primigenia)

şi Britannia

(leg. II Augusta,

(leg. I Minervia), Germania Superior (leg. VIII Augusta,
Victrix, XX Valeria) 1 27 • Atacurile barbare au fost

VI

respinse în acelaşi an şi provinciile pacificate. În ce priveşte compoziţia corpului de armată, care a
restabilit ordinea, avem informaţii certe doar despre participarea vexilaţiilor din Germania şi
Britannia 1 28 •
În acest context se situează şi prezenţa la Poetovio a unei vexilaţii compuse din detaşamente
ale legiunilor dacice. Misiunea ei va

fi

fost blocarea drumului spre Italia, atât pentru Regalianus cât şi

pentru barbari. Este improbabil ca vreuna din legiunile dacice să se fi alăturat uzurpatorului.
Pentru deceniul şapte deţinem doar două informaţii în legătură cu mişcarea legiunilor. Altarul
ridicat de comandantul legiunii apulense la Băile Herculane datează din perioada de după căderea în

Pe de altă parte, nu poate fi pusă la zid întreaga operă a istoricului, cwn se procedează curent în istoriografia românească. A.
Alfoldi a adus contribuţii fundamentale la clarificarea istoriei Imperiului în general şi a Daciei în particular.
1 6 Moc.ry 1974, p. 205. Afirmaţiile autorului se încadrează în acelaşi tip de discurs ca şi cel pomenit la nota precedentă.
1
7
11 Kienast 1996, p. 214; vezi şi Isaac 1990, p. 220 sqq.
118 Fitz 1966b; Fitz 1967, p. 1 1 6-121; A. Alfodi 1 967, p. 3, 101-102, 363 sq; Giibl 1970, p. 5 sqq; Moc.ry 1974, p. 205; Fitz
1976; Fitz 1978, p. 16; Kienast 1996, p. 223 sq.
1 19 A. A!fo'di 1967, p.363; Fitz 1966b, p. 9; Fitz. 1967, p. 1 1 6; PLRE II, p. 457 nr. 1; Moc.ry 1974, p. 206.
1 2° C f. şi Zonaras, XII, 24. Data oferită de HA Tyr.trig, 9,1 (a. 258) este eronată. A. A!foidi 1967, p. 363; DID II, p. 256;
Kienast 1996, p. 223.
121 Eutropius, IX, 8,1 ; Fitz 1966b, p. 9-1 1; A. A!foldi 1967, p. 364; Benea 1983, p. 72; Kienast 1996, p. 223.
1 22 HA Tjr.trig., 9, 1; altfel la A. A!foldi 1961, p. 364.
,
m După HA T
yr.trig„ 10, 8 ar fi fost de origine dacică (Deceba/i, utfertur, adftnis).
1 24
Eutropius, IX, 8, 1 ; HA Tjr.tng., 10; Fitz. 1966b, p. 58 sqq; AA!foidi 1967, p. 100 sqq, 364; Moc.ry 1974, p. 206; Benea
1983, p. 72; Kienast 1996, p. 223 sq (guvernator în Mocsia). Probabil, Regalianus a fost nwnit şef al armatei de interveţie
de la Sirmium după capotarea lui Ingenuus.
1 25 Eutropius, IX, 8, 1; HA Tjr.trig., 10; Fitz 1966b, p. 58 sqq; AA!foldi 1967, p. 100 sqq, 364; Moc.ry 1974, p. 206; Benea
1983, p. 72; Kienast 1996, p. 223 sq
1 26 E utropius, IX, 8,1; HA , Tjr.trig., 10; RE XII, c. 1340 (E. Ritterling); Fitz 1966b, p. 22-23; Moc.ry 1974, p. 206.
1 27
Vezi nota precedentă; autorii citaţi pun prezenţa vexilaţiilor amintite în legătură cu respingerea atacurilor barbare.
128 C IL III, 3228 (Sirmium): IOM Monitori (p)ro salute adque in colwnitate D(omini) n(ostri) Gallieni Aug(usti) et
rnilitum vexill(ationwn) leg(ionum) [G]ennaniciano [rwn e)t Britanici(arum) [cu]m axili(i)s [e]arum [„. V]italianus [„.
pro)tect(or) Aug(usti) n(ostri) [praepo]situs v(otum) p(osuit)
,

,

,

,
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captivitate a lui Valerianus, deci post

22

iulie

260.

Nu există elemente pentru o încadrare mai

exactă129. Este de presupus că prefectul legiunii se afla împreună cu trupa sa în sudul Daciei. Scopul
prezenţei lor aici rămâne necunoscut. Poate fi vorba de lucrări de construcţie sau acţiuni războinice.
În anul

269

ambele legiuni din Dacia apar pe aureii emişi de uzurpatorul gallic Victorinus1311•

Probabil, doar vexilaţii ale celor două legiuni, trimise împotriva lui Postumus, au trecut de partea
succesorului acestuiarn . A. Alfodi presupunea că ar

fi

fost vorba de vexilaţiile staţionate în nordul

Italiei din vremea lui Philippus132. Numărul mare de legiuni care apar pe manetele uzurpatorului133
demonstrează că e vorba doar de vexilaţii ale acestora, care se aflau în Gallia.
Detaşamente din Dacia se aflau şi în armata danubiană condusă de Claudius II. Dacă este să
dăm crezare informaţiilor din

Historia Augusta (Claud. 1 7, 3),

starea de spirit a acelor

mi/ites dacisciani a

fost destul de încinsă.
Izvoarele nu oferă date care să permită ipoteza că în Dacia ar fi avut loc o revoltă militară. Un
asemenea eveniment n-ar

fi

scăpat în nici un caz autorului

Historiei Augusta,

care a depus un notabil

efort intelectual pentru a "produce" treizeci de "tirani".
Se poate conchide că efectivul armatei Daciei a fost în continuu diminuat prin trimiterea unor
vexilaţii în Pannonia Superior şi Gallia. Altele se aflau în nordul Italiei încă din vremea lui Philippus şi
iarăşi altele au fost detaşate în forţa de intervenţie danubiană.
Războiul carpic al lui Philippus a determinat reorganizarea apărării în zona danubiană.
Desfăşurarea evenimentelor demonstrase slaba eficienţă a liniilo r fixe de apărare. Philippus a tras una
din concluziile care se impuneau - organizarea unei forţe de şoc mobile, care să intervină rapid

în

zonele de conflict. Ideea a fost dusă mai departe de Gallienus prin înfiinţarea cavaleriei mobile

(equites)

cu sediul la Mediolanum. Divizarea legiunilor în vexilaţii cu o mai mare mobilitate şi un grad

sporit de independenţă se înscrie în aceeaşi direcţie. În plan strategic a început să prindă contur
organizarea apărării în adâncime. Aceasta nu a fost parte a unui program unitar în vremea lui
Gallienus, ci o adaptare provizorie la o situaţie în continuă mişcare134• Existenţa unei strategii ample şi
coerente, aplicată mereu egal cu sine la nivelul întregului imperiu, este o ficţiune a istoriografiei
moderne135• În schimb, poate fi observată o s trategie care se compune şi decompune dintr-o

ţi

într-o

puzderie de strategii locale136• Nota comună a acestora este conservarea autorităţii romane. In cazul
Daciei se va

fi ajuns la concluzia că această autoritate poate fi exercitată şi cu efective militare reduse,

care nu mai păzesc osatura unui limes uzat moral, ci sunt ataşate cordonului ombilical al provinciei drumul imperial1 37• Din perspectiva viziunii globalist-nivelatoare, această ipoteză este imposibil de
acceptat, însă datele arheologice o susţin necondiţionat. Repartizarea descoperirilor databile dincolo
de anul

260

şi a celor susceptibile de o asemenea încadrare (includem aici manetele catalogate generic

- Gallienus, fără alte precizări) sugerează menţinerea în funcţiune a castrelor situate pe principala
arteră de comunicaţie a provinciei: Porolissum, Potaissa, Apulum, Tibiscum, Mehadia, Drobeta. Pe
acestea se va fi sprijinit apărarea provinciei după anul

260.

În restul castrelor lipseşte materialul

arheologic databil în deceniul şapte138• Astfel, întrebarea la care trebuie răspuns tranşant este:
modificăm resorturile viziunii noastre asupra strategiei romane, sau remodelăm realitatea arheologică,
lungind

terminipost quem ale materialelor databile cu 1 0-1 5

ani? Noi am ales prima cale.

Analiza infrastructurii sistemului defensiv a demonstrat că aceasta a fost întreţinută constant.
Nu se pot defini modificări spectaculoase, care să fie caracteristice

doar

perioadei de la mijlocul

secolului. Celebrele reparaţii în grabă ale zidurilor de incintă şi blocările de porţi s-au dovedit a fi

1 29 A. AIO'/di 1967, p. 327 datează inscipţia "imediat după 261 ".
Coh2, 61 (leg. V Macedanica), 63-64 (leg. XIII Gemina); Franco 1999, p. 91 .
13 1 RE, XII, 1 , col. 1 344 (Ritterling); A. A!foldi 1967, p. 327 cu n. 59; Kiinig 1981, p. 1 41; Bărbulescu 1987, p. 32; Franco
1999, p. 9 1 .
rn A . A!foldi 1967, p. 327.
133 B. Pferdehirt, în Jahrbuch cks Riimisch-Germanischen Zentralmuseums, 3 1 , 1984, p. 430.
1 34 A. A!foldi 1967, p. 403 sqq; Mann 1975, p. 520.
m Cel mai recent exemplu: Luttwak 1978.
1 3°

13 6

1 37

Mann 1975; Mii/ar 1981; Isaac 1 990; Whittaker 1994.
Şocantă dar corectă observaţia lui J.C. Mann, că Dacia a fost doar "a little bit more than a fortified road" (Mann 1975,

521)
1 3 8 Protase-Zritryi 1994, p. 73; Protase-Gaiu-Man'nescu 1997, p. 56

p.
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argumente plăsmuite de istoriografi.a modernă pentru a susţine teoria Daciei ca cetate asediată.
Spargerea canoanelor castrametaţiei tradiţionale, prin amplasarea unor clădiri pe
practicat deja în primul s fert al secolului III (Porolissum, clădirea B

principia -

6).

viae

sau val, s-a

Intervenţiile târzii asupra unor

Buciumi, Porolissum, Gilău - respectiv ultimele modificări aduse pretoriului de

pot fi împinse dincolo de mijlocul deceniului şase, pe baza termenilor post

quem de

la

Căşei nu

epocă philippiană.

Lucrările cele mai târzii s-au defăşurat la Mehadia şi Drobeta. Acestea par a se încrie deja în
alt context, cel al pregătirii infrastructurii retragerii . Informaţia arheologică referitoare la acestea este
insuficientă pentru construirea unor ipoteze mai temeinice decât cele existente deja.

III. 2. Dacia provincialilor
Datele despre evoluţia societăţii civile în ultimul s fert de veac al provinciei sunt supărător de
puţi.ne. Pentru această perioadă se amplifică şi întrebările rămase fără răspuns din perioada anterioară.
Dintre acestea atragem atenţia doar asupra uneia. În ce măsură au receptat provincialii Dacia ca patria
lor autentică, sau, altfel spus, cât de legaţi s-au simţit ei de provincia nord-dunăreană. Pentru toţi,
principalul liant va fi fost proprietatea. Resorturile spirituale sunt mai greu de descifrat. Totuşi, ele ne
permit să întrevedem menţinerea legăturii cu mediul din care au plecat coloniştii. A ceasta se poate
observa atât în menţinerea cultului unor divinităţi din zona de baştină (adaptate sincretic sau prin

interpretatio romana),

cât şi în menţinerea ritului funerar ba chiar şi a limbii. Altfel se puneau problemele

pentru vechea populaţie autohtonă. Prezenţa ei pe parcursul întregii epoci a provinciei este foarte
discretă. Este dificil de intuit cum au perceput autohtonii din provincie autoritatea romană în secolul

III,

când securitatea materială şi politică au început să se şubrezească139•
Viaţa municipală pare să continue în vechile forme pe întreg parcursul deceniului şase140.

Conţinutul lor se diluează treptat: manifestările sunt mai puţin strălucitoare şi încep să se scufunde în
anonimat. În contextul dat, discrepanţa dintre formă şi conţinut devine însăşi cheia înţelegerii situaţiei
concrete din Dacia.
Un şoc social profund a determinat dispariţia aproape completă a aristocraţi.ei municipale din
izvoare. În aceste condiţii, se observă o semnificativă mutare de accent: tocmai atunci când scade
bogăţia individuală, intervine autoritatea administrativă pentru a oficia gesturile tradiţionale de
loialism politic, atitudine specifică mijlocului de secol III141 • Exemple grăitoare sunt inscripţiile

pompoase din anii cincizeci. Ele demonstrează că propaganda oficială a continuat să funcţioneze,

chiar dacă titlurile măreţe asociate oraşelor Apulum şi Sarmizegetusa vor fi acoperit o realitate mai
tristă. Pe de altă parte, se poate observa o anumită emulaţie întru onoruri şi titluri municipale precum
şi o rivalitate între Apulum şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa 142• Nu poate scăpa atenţiei nici faptul că

ultimele epitete asociate acestor oraşe,

Chrysopofis şi Metropolis,

au un evident iz oriental143•

Informaţia actuală nu permite rezolvarea tranşantă a problemei ridicării municipiului
septimian de la Apulum la rang de

colonia (nova)

în vremea lui Decius144• Textul inscripţiei foloseşte

terminologia propagandei deciene, ceea ce nu exclude posibilitatea, ca în cadrul aceluiaşi program
împăratul să fi chiar ridicat municipiul în rang.
În categoria "gesturilor din oficiu" intră inscripţia ridicată de

ordo municipii Tibiscensium în

cinstea Corneliei Salonina. Deşi aceasta este singura informaţie sigur databilă asupra municipiului, o
1 19

Despre percepţia hu "acasă" în antichitatea clasică şi importanţa călătoriei în definirea conceptului vezi P. Hiigel, în
Intermedia, 13, 1 998, p. 1 6 sqq.
140 Ardevan 1998, p. 348.
1 4 1 Ibidem, p. 161, 336.
1 42 Ibidem, p. 45, 49
1 4.l H. Wolff, în Acta MN, 1 3, 1 976, p. 1 23:".„ die meisten peregrinen Stădte mit cognominalen Kaiserbeinamen gehăren
in den griechischen Ostteil des Reiches, zu dem D acien, wie die Stadttitel metropolis bei Sarmizegetusa und bei Apulum
rhrysopolis zeigen, offenbar engere Beziehungen besa�, als es auf den ersten Blick den Anschein hat."
1 4< Ardevan 1998, p. 50, 145; V. Moga, în Napora 1999, p. 48.
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promovare a oraşului abia în vremea lui Gallienus este puţin probabilă, rangul municipal trebuie să
dateze din vremea lui Septimius Severus145•
Un barometru al funcţionării societăţii civile îl constituie evergetismul146• Acest fenomen
constituie o pennanenţă a societăţii antice. El definea statutul aristocratului, regla în acelaşi timp
redistribuirea venitului social, contribuind la atenuarea contradicţiilor şi în cele din urmă la
menţinerea sistemului147• Aceste manifestări sunt strălucite în perioadele de linişte, iar în perioadele de
criză ele se diminuează sau chiar dispar. În Dacia evergetismul ajunge la apogeu la cumpăna dintre
sec. II şi III. Lipsa atestărilor documentare pentru perioada următoare nu poate fi echivalată cu
schimbarea tablei tradiţionale de valori1 48• Gestul lui Donatus, de a termina lucrările la templul de la
Potaissa, poate fi interpretat ca nn act de evergesie. El ilustrează o latură a implicării elementului
militar în funcţionarea societăţii civile.
Mobilitatea este măsura vivacităţii sistemului social. În Dacia, s-a putut observa, că elita
municipală n-a constituit o castă închisă. A existat o penniabilitate a acesteia, care a permis accesul
unor homines novi. Prezenţa lor în rândurile notabilităţilor locale câştigă în greutate abia spre mijlocul
secolului III149• Semnificativ este rolul relativ redus al veteranilor şi quasi-absenţa autohtonilor daci
din aceste structuri150• Vacuumul informaţional permite doar supoziţia că sistemul îşi va păstrat
mobilitatea în anii cincizeci, când mai avem dovezi sigure că instituţiile municipale au mai funcţionat.
Expresia depăşirii reale a orizontului local de către administraţia locală o constituie Concilium
Daciarum trium151 • Ultima mărturie epigrafică despre concilium datează din vremea lui Philippus152• Tot
alunei începe baterea monetelor Provincia Dacia. Acestea trebuie să fi fost emise în nwnele autorităţii
reprezentative pentru provincie, adică tocmai concifium Daciarum trium. Ele documentează astfel
existenţa şi funcţionarea adunării provinciale (şi implicit a sacerdoţiului provincial) până spre sfârşitul
deceniului al şaselea153• Se remarcă absenţa atestărilor epigrafice ale conciliului în perioada când el
emitea maneta provinciei. Acest amănunt confinnă constatarea că emisiunile Provincia Dacia au
răspuns unei situaţii de criză pe care, în cele din urmă, n-au reuşit s-o redreseze154•
Situaţia economică din provinciile de pe frontiera nordică a Imperiului a depins în măsură
decisivă de factorul politic. Aceste provincii, puternic militarizate, au fost susţinute de Hinterland-ul
bogat pe care-l apărau155• În acelaşi timp, ele reprezentau placa turnantă a comerţului cu lumea
barbară1 56 •
În perioada 249 - 253, Dacia a ocupat primul loc între provinciile dunărene în ce priveşte
indexurile circulaţiei monetare (atât per ansamblu cât şi în ce priveşte marile aglomerări urbane).
Afluxul de monetă, în proporţie covârşitoare bani de stat, ilustrează o linie politică favorabilă
provinciei, care viza probabil refacerea după războiul carpic. Fluiditatea circulaţiei monetare
demonstrează că infuzia de numerar, e drept, inflaţionist, a reuşit să stopeze colapsul economic. Între
253 şi 260 Dacia trece, ca şi celelalte provincii dunărene (mai puţin Noricum), printr-o perioadă de
austeritate financiară. O degradare accentuată a economiei monetare pare să fi intervenit după 260.
Sumele de bani acumulate în mediul rural indică o slabă penetrare a economiei monetare în
acest sector. Tezaurele ascunse în deceniul şase nu reprezintă capitaluri, ci averi modeste, strânse in
1 45

146

Ardevan 1998, p. 41

L. Ţeposu-Marinescu, în Apulum 32, 1995, p. 1 89-1 96; Ardevan 1998, p. 1 69-170.
Gibbon a definit fenomenul astfel: "Luxul, deşi s-ar putea să-şi aibă obârşia în vicii şi nesăbuinţă, pare a fi singurul
mijloc care poate corecta distribuţia inegală a proprietăţii. Cei harnici şi dibaci, care nu şi-au avut partea la împărţirea
bunurilor lumeşti, primesc contribuţia voluntară a proprietarilor de pământuri, căci interesul îi împinge pe aceştia să
amelioreze avuţiile cu ale căror produse pot să-şi procure noi plăceri. Acest proces se resimte în orice societate; el se
vădea mai intens În lumea romană" (Istoria prăbuşirii şi a declinului Imperiului roman, voi. I, Buc., 1 976, p. 43)
14B Ardevan 1998, p. 1 70.
1 49 Ibidem, p. 1 95.
150
Ibidem, p. 220.
1 5 1 Ibidem, p. 330.
152 Ibidem, p. 335.
m Ibidem, p. 336.
1 5� Ibidem, p. 341; vezi şi R. Ardevan, EphNap 3, 1 993, p. 1 17.
1 " Craw
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mare parte până în

249. Sumele curente ascunse la Apulum (III) şi Viişoara sunt veritabile capitaluri.

Din păcate nu putem şti cum au fost constituite şi în ce scop.
Circulaţia mărfurilor nu poate fi unnărită cu suficientă acurateţe datorită dificultăţilor
întâmpinate în datarea artefactelor. Pe baza datelor disponibile, evoluţia ei poate fi schiţată până la
sfârşitul anilor cincizeci. După

260 producţia meşteşugărească internă n-a mai evoluat, mulţumindu

se să reproducă aceleaşi tipuri de mărfuri rodate în deceniul trecut. Restrângerea drastică a producţiei
este evidentă. A fost unul din efectele slăbirii puterii de absorbţie a pieţei.
Rela�e comerciale se vor fi derulat mai ales cu provinciile vestice cum sugerează unele
mărfuri provenite din zona renană, databile în deceniul şase157•
Activitatea de construcţie din mediul urban s-a restrâns vertiginos, reducându-se la
recompartimentarea unor spaţii existente, mai ieftin şi uşor de încălzit decât cele mari. Adăugarea
unor anexe gospodăreşti sugerează o autarhizare a traiului respectiv pătrunderea economiei naturale
şi în mediul urban. Şi totuşi, prin anii

257-258 s-au mai găsit resurse pentru terminarea unui templu la

Potaissa. Faptul că inscripţia menţionează doar terminarea templului, nu construirea sa din temelii,
sugerează totuşi o oarecare precaritate a resurselor financiare care a determinat etapizarea lucrării. La
Sarmizegetusa şi Micia alte temple au fost lăsate în paragină.
Atacurile barbare din anii cincizeci n-au afectat decât o fâşie din sudul Daciei Malvensis.
Dacia Apulensis şi Porolissensis par să

fi fost scutite invazii în această perioadă. Tezaurele ascunse în

sud arată că populaţia din mediul rural a avut de suferit. Poate a fost afectată şi Drobeta. Orizontul
epigrafie din

257 /8 şi evoluţia circulaţiei monetare după 253 demonstrează că legăturile provinciei cu

zona sud-dunăreană au continuat să fie menţinute până la sfârşitul deceniului şase.
Nu ştim care a fost impactul edictelor anticreştine ale lui Decius şi Valerianus158 în Dacia.
Cele două episoade se deosebesc fundamental între ele. Măsurile lui Decius, care au vizat masa
credincioşilor de rând, au fost dure. Ele se înscriu în programul politic "restauraţionist" practicat de

împărat şi pot fi interpretate ca măsură populistă şi diversionistă, cunoscută fiin d atitudinea

majorităţii păgâne faţă de practicanţii creştinismului, învinovăţiţi de toate relele pământului. În
schimb, edictul lui Valerian s-a adresat factorilor de decizie, militari şi civili, care trebuiau să-şi afirme
ataşamentul faţă de casa imperială în contextul unor măsuri coercitive mai laxe. Edictul decian poate
să fi afectat Dacia mai profund, dacă acceptăm vizita împăratului în provincie şi interpretarea în acest
sens a iconografiei manetelor din seria

Dacia

şi

Dacia Felix.

Abia o viitoare cercetare aprofundată va

putea confirma sau infirma această ipoteză. În evergesia lui Donatus putem lesne recunoaşte gestul
public de exprimare a loialităţii faţă de casa imperială. El a fost determinat de edictul lui Valerian.
Care va fi fost starea de spirit a provincialilor în anii cincizeci? Cercetarea modernă a grupat
informa�e în mod diferit, ajungând la concluzii diametral opuse. Unii autori vorbesc de starea de
linişte şi calm, care s-ar fi instalat în provincie în intervalurile dintre atacurile barbare159 alţii
dimpotrivă întrevăd posibilitatea unei psihoze colective160•
Deşi scurtă, perioada nu poate fi tratată global. La începutul domniei lui Decius provincialii
se aflau încă sub impresia puternică, produsă de invazia carpilor. Nici urmele distrugerilor nu vor fi
fost şterse în întregime şi cu certitudine nici traumele psihice. Politica lui D ecius a oferit o nouă rază
de speranţă, curând întunecată de marea invazie barbară şi de moartea împăratului. Domnia lui
Gallus, va fi renăscut speranţele în redresarea situaţiei. Ciuma, care a început să facă ravagii din
această vreme, va fi adus un alt motiv de teamă în rândurile populaţiei. După un nou atac barbar la
începutul domniei lui Valerian şi Gallienus, liniştea părea să se fi instalat definitiv în provincie. În
schimb, sărăcia, care s-a extins încet dar sigur, a făcut traiul zilnic tot mai dificil.
Date pentru definirea unei psihoze în masă nu există. Speranţa că sistemul va găsi resursele
pentru redresarea situaţiei o putem deduce, cu precauţie, din manifestările epigrafice. Ele exprimă, ce-i
drept, poziţii oficiale, care nu puteau fi decât optimiste. Dar, numărul inscrip�or, relativ mare în
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contextul epocii, şi tonul exagerat de festivist sugerează dorinţa dedicanţilor de a "forţa" evoluţia
pozitivă a lucrurilor.
S-a afirmat că deja în contextul invaziei carpilor din vremea lui Philippus (sau chiar mai
devreme) ar fi început un adevărat exod al populaţiei civile din Dacia1 6 1 • Ipoteza se bazează pe
precaritatea datelor arheologice şi epigrafice, reducerea circulaţiei monetare şi pe informaţia unor
izvoare narative care vorbesc de refugierea mamei împăratului Galerius în sudul Dunării, în timpul
războiului carpic al lui Philippus162.
Negarea totală a depopulării provinciei în vremea lui Philippus este un non sens, la fel ca şi
postularea unui exod în masă. Invazia carpilor a fost extrem de violentă şi a provocat un număr de
victime în rândul populaţiei civile. Situaţia a fost mai grea în Dacia Malvensis. Nu ştim cât de mare a
fost numărul victimelor. Pe de altă parte, putem fi convinşi că Romula, mama împăratului Galerius,
nu a fost singurul refugiat din Dacia. Evaluarea numărului acestora este imposibilă. Evoluţia ulterioră
din Moesia Inferior va fi determinat un flux invers de refugiaţi, spre est şi nord-est, deci şi spre Dacia
Apulensis. Atât ne permit izvoarele narative să presupunem.
Evoluţia circulaţiei monetare, care situează Dacia în fruntea provinciilor dunărene în
intervalul 249 - 253 precum şi "orizontul epigrafie" din toamna lui 250, alături de inscripţiile din
vremea lui Gallus şi Volusianus, mai numeroase în Dacia decât în alte părţi, nu susţin deloc ipoteza
unei depopulări masive în această perioadă. Evoluţia din intervalul 253 - 258 este sincronă cu cea din
restul provinciilor danubiene şi nu oferă indicii pentru o scădere demografică de proporţii.

III. 3. De la amissa la intermisit
Pentru deceniul şapte, aplicarea axiomei lui Wittgenstein, conform căreia despre ce nu se ştie
nimic nu trebuie să se vorbească163, pare a fi singura soluţie logic validă. Pare doar, pentru că, totuşi,
dispunem de unele informaţii. Din păcate sunt prea puţine pentru a construi un discurs suficient de
argumentat şi prea multe pentru a putea aplica spusele filosofului vienez.
Să recapitulăm datele. Aurelius Victor (De Caes., 33,3), Flavius Eutropius (Brev., IX, 8, 2),
Rufius Festus (Brev„ VIII, 2) şi Iordanes (Romana, 2 1 7) pomenesc în termeni aproape identici Dacia
amissa sub Gallienus. Omiterea episodului în HiStoria Augusta şi exprimarea radicală a lui Orosius
(Hist.adv. pag., VIII, 22, 7 - nam Dacia trans Danubium pepetuum aufartur) au fost explicate de critica de
text prin defecţiunile de redactare, intervenite în opera respectivilor autori şi ca atare nu pot fi
invocate ca argumente.
La Herculane şi la Poetovio, prefectul legiunii a XIII-a Gemina respectiv comandantul şi
statul major al unui corp de armată compus din detaşamente ale ambelor legiuni din Dacia ridică
inscripţii databile după mijlocul lui iulie 260.
La Porolissum, Potaissa, Apulum, Tibiscum şi Mehadia au fost descoperite manete de la
Gallienus, fără să ştim dacă e vorba de emisiuni ante sau post 260. Manete claudiene provin de la
Porolissum, Napoca, Potaissa, Aiud, Apulum, Petroşani şi Tibiscum. La Apulum, două tezaure se
încheie cu emisiuni Gallienus din anii 267 /268.
Va trebui să pornim din nou de la autorii antici. Formularea lor extrem de lapidară nu
cuprinde nici o nuanţare a lui amitto, care este un verb plurisemantic. Sensurile sale acoperă un
spectru larg, de la pierderea involuntară la renunţarea conştientă. Conspectul de arhivă, preluat
ulterior de epitomari, conţine doar constatarea unui stări de fapt: pierderea Daciei. Nu se spune că
provincia a fost pierdută în favoarea cuiva, fie uzurpatori, fie barbari. Ca atare, interpretările lui
amissa drept uzurpare a autorităţii de către o juntă sau cedarea pe bază contractuală a unor teritorii

1 6 1 L.

Balia, Oikumene, I, Budapesta, 1 976, p. 1 95; mai nou E. Toth, în HistTranr 1992, p.
Lactantius, De mortib. pemc., 9, 2; Aur. Victor, Epit. Caes„ 1 0, 1 6.
163 L. Wittgesnstein, Tractatus logico-philosophicus, Wien, 1 921 , p. 5.
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către goţi sau carpi pot

fi excluse

din start. Cu atât mai puţin poate fi susţinută ipoteza unm

devastator atac barbar.

Situaţia începe să devină mai clară, dacă mutăm accentul din formularea lui Eutropius -

. .. tum amissa est -

pe

fum. Atunci

Dacia

a fost pierdută Dacia, nu altă dată. În discursul epitomarului, fraza

este inserată după invazia alamanilor, care au pătruns până în Italia. A tacul a fost respins de Gallienus
în urma victoriei de la Milano, din a doua jumătate a anului

atunci.

Anul

260

260 1 64.

Ca atare,

amissa

trebuie datată

a fost unul extrem de dificil pentru Gallienus. Prin martie au fost înfrânţi iutungii,

care prădau Raetia165. Pe la mijlocul lunii iulie, vestea căderii în captivitate a lui Valerian a ajuns la
Roma166• În a doua j wnătate a anului au urmat uzurpările lui Ingenuus şi Regali.anus

în

provinciile

dunărene, cea a lui Postumus în Gallia şi uciderea lui Saloninus167, căderea limesului germano-raetic168,
invazia alamanilor în Italia şi cea a sarmaţilor în Pannonii. Precwn se vede, evenimentele s-au
precipitat după aflarea veştii despre căderea lui Valerian în captivitate. Surprinde absenţa unui atac al
coaliţiei nord-pontice din acest scenariu al dezastrului.

Pentru a face faţa acestei situaţii catastrofale169, Gallienus s-a folosit de cavaleria mobilă

(equites)

şi de talentul comandantului acesteia, Aureolus170, a constituit armate de intervenţie compuse

din vexilaţii detaşate din trupele provinciilor unde situaţia era calmă, între ele şi Dacia. Aceasta,
oricwn, imobiliza un număr prea mare de trupe pentru scopul care-l urmăreau - apărarea unei singure
provincii. În urma invaziilor de la începutul anilor cincizeci, importanţa strategică a Daciei

în

menţinerea linei Dunării gravita spre zero. Nu apărând Dacia se asigura securitatea Moesiilor, a
Thraciei, Macedoniei şi Greciei. Această situaţie o va fi remarcat şi Gallienus. Cum ideea abandonării
definitive încă nu va fi prins contur, împăratul s-a mulţwnit să reducă numărul trupelor blocate în

provincie la un minim necesar, care să asigure menţinerea principalei artere de comunicaţie a Daciei
cu imperiul. Evoluţia situaţiei strategice pe termen scurt avea să demonstreze că a fost o măsură

inspirată. Din acest calcul, absolut corect din punct de vedere militar, a scăpat un aspect major - rolul
economic al armatei în provincie. Acesta a fost determinant pentru menţinerea Daciei. Astfel,
provincia nu a fost pierdută nici în lupte cu barbarii, nici în urma unei uzurpări sau vreunei revolte
militare sau civile, ci a fost scăpată economic. A fost o sucombare lentă, care, prin permanentizarea
provizoratului submilitarizării, a devenit una ireversibilă.
Prăbuşirea definitivă a indexului circulaţiei monetare în intervalul

după

2601 71)

253-268

(mai probabil abia

nu poate fi explicată prin tăierea legăturilor provinciei cu Imperiul în urma invaziilor

barbare din sudul Dunării. Aglomerările de tezaure monetare, care indică destul de limpede zonele
vizate de prădători, se opresc, fără excepţie, la est de Drobeta. Tezaurele care se încheie cu manete de

la Gallus şi Volusian se apropie de puntea Daciei spre imperiu. Însă, evoluţia provinciei în anii
următori demonstrează, fără echivoc, menţinerea legăturilor cu zona sud-dunăreană. Este suficient să
amintim "orizontul epigrafie" din

257 /258

în acest sens. Ca atare, singura explicaţie rezonabilă

pentru demonetizarea Daciei rămâne reducerea numărului celor care beneficiau direct de banii de stat
- militarii.
Din repartiţia chorografică a descoperirilor monetare reiese clar, că drumul imperial Dierna Tibiscum - Porolissum a fost menţinut. În Transilvania manetele gallieniene şi claudiene pătrund şi la

AA/fo'/di 1967, p. 99 sqq; 331; L. Cracco Ruggini, în Milano 1990, p. 1 8; Kimast 1996, p. 218.
L. Bakker, în Germania, 71, 1 993, p. 369 sqq.
1 66 A. A!fo/di 1967, p. 363; Kiinig 1 981, p. 20; Kienast 1996, p. 214.
l 67 Kiinig 1981, p. 42 sqq; Kienast 1996, p. 221 , 243.
168 A. Alfo'/di 1967, p. 331 sq; H. Schonberger, în JRS, 59, 1 969, p. 176 sq; J .F.G. Hind, în Britannia, 15, 1 984, p. 1 89 sq;
C.M. Hiissen, în Der riimische Limes in Deutschland, Stuttgart, 1 992, p. 49.
1 69 La conturarea ei mai contribuie şi proclamarea lui Macrianus ca împărat în Orient (sept. 260) - cf. Kienast 1996, p. 225.
170 Originar din Dacia, Aureolus a urmat o carieră spectaculoasă de la simplu soldat la dux equitum, cel mai înalt rang
militar în armata lui Gallienus (corpul de equites va fi desfiinţat de Diocletian). În aug. / sept. 268 a fost proclamat împărat
la Mediolanum dar, înfrânt de Claudius II, a fost ucis de proprii săi solda� în a doua jumătate a lui septembrie 268. Cf.
Syn.k.ellos, 7 1 7; Zonaras, XII, 25; RE, II, 2545 sq; A. Alfo'di 1967, p. 2-1 5; K.onig 1981, p. 125; Kimast 1996, p. 228 sq.
1 7 1 În stadiul actual al cercetării această situa�e poate fi doar intuită, datorită determinărilor insuficient de precise a
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descoperirilor monetare.

1 67

est de acesta, în mediul rural. Ele lipsesc din Oltenia. Piesele de la Sucidava şi Orlea se înscriu în alt
context.
Cele două tezaure monetare de la Apulum, încheiate cu manete din

Schatzfundhorizont.

267 /268 nu reprezintă un

Fiind sume curente, nici provenienţa lor nu poate fi stabilită cu suficientă siguranţă.

Curioasă este prezenţa unei sume modeste, care pare a fi rodul unor economii mai vechi, la care s-a
mai adăugat ceva numerar curent, în pretoriul guvernatorului D aciei (Apulum I). Ea nu va fi
aparţinut unui personaj din elita societăţii apulense.
În cele din urmă, apreciem că în cursul anului

260

în Dacia au rămas doar trupele sta�onate

în castrele de pe drumul imperial. Demilitarizarea (nu totală) a atras după sine demonetizarea
provinciei, care a ajuns în pragul colapsului. Vina pentru provocarea acestei situaţii i-a fost atribuită,
nu fără temei, lui Gallienus şi nu atacurilor barbare.

El

a lăsat Dacia deoparte şi, permanentizând o

situaţie provizorie, a sacrificat-o. Astfel înţelegem precizarea lui Eutropius, care localizează începutul
procesului de abandonare a provinciei sub Gallienus172 •
Este posibil ca succesorul său, Claudius, să fi încercat aducerea provinciei pe linia de plutire.
Plăpânda revenire a indexurilor circulaţiei monetare pare să indice aceasta. Însă, domnia lui a fost
mult prea scurtă şi învolburată pentru ca un asemenea proiect să aibă succes.

ţi

Când Eutropius spune despre Aurelian că a pierdut speranţa de a mai putea men ne Dacia,
trebuie să înţelegem clar, că în momentul luării deciziei de retragere, el exercita autoritatea asupra
provinciei. Intenţia de a
manetele cu legenda

păstra Dacia
Dacia Felix (a. 270).

reiese din continuarea seriei monetare care cuprinde şi

Cercetarea modernă a căutat un interval cronologic "liber" şi o conjunctură propice pentru a
putea plasa retragerea din Dacia şi organizarea noii provincii în sudul Dunării. Intervalul vizat se
situează între anii

271 - 275.

Sursele literare nu cuprind informaţii clare, care să permită o datare

exactă. Nici celelalte tipuri de izvoare nu oferă argumente probatorii. Astfel, diferitele datări s-au
născut din specularea conjuncturii politice173 sau forţarea diferitelor categorii de izvoare (de preferinţă
cele literare1 74 sau numismatice1 75).

275, se poate reţine un
Historia Augusta (Aur., 39)

Din pledoaria lui A. Bodor pentru anul
episodului în textul lui Eutropius (IX,
soarelui
perioada

(25 dec. 274176) . Regretatul
270 - 273, mobilând-o cu

1 5)

şi în

singur argument - plasarea
după inaugurarea templului

istoric clujean a împins acţiunile militare ale împăratului în
o succesiune năucitoare de războaie, purtate de Aurelian în

diferite colţuri al imperiului, fără să-i mai lase răgazul necesar pentru organizarea retragerii din Dacia.
Anul

274 rămâne suspect de

"gol", o ferind împăratului timp de meditaţie asupra rezolvării problemei

dacice. Dar, în viziunea lui A. Bodor, el nu acţionează în
aceasta) ci abia în

275,

274

(când i s-a lăsat suficient timp pentru

când în drum spre Orient, trecând prin provinciile dunărene, organizează

retragerea din Dacia. Argumentul major pentru alegerea acestei date este că abia atunci întreg
imperiul fusese pacificat şi condiţiile pentru organizarea retragerii au fost optime. Prezentarea
evenimentelor sugerează că împăratul s-a străduit pe parcursul întregii sale domnii să facă ordine în

1 72
Analogia cu tune Raetia amiua (Paneg. lat., Constantio Caes., d. 10), interpretată drept referire la căderea limesului
germano-raetic şi abandonarea celor "zece cantoane" (Agri Decumates), este doar parţial valabilă. Locuitorii acestei zone cu
regim special au fost mutaţi în 260 în stânga Rinului, în zona cunoscută mai apoi sub denumirea Decem Pagi. Vezi J.G.F
Hind, în Britannia, 1 5, 1 984, p. 1 87-1 92. Despre mutarea armatei şi a locuitorilor Daciei la sud de Dunăre deja la 260 nu
poate fi vorba. Privite dintr-o perspectivă foarte largă, cum face J.F.G. Hind (p. 1 92), evenimentele se aseamănă (".„ the
known transference of a large number of Romano-Dacians to a new reduced Dacia, south of the Danube, at precisely
this period - c. 259/60 - 270/5."). Aproximarea atât de largă a perioadei anulează însăşi analogia. În principiu, procesele
sunt sim.iliare, diferenţa specifică reiese din motivaţia lui amirsa şi din durata procesului.
rn A. A!foldi 1967, p. 328-329.
1 74 Bodor 1973, p. 39-40. Pasajele din HA , Aur„ 35, 4 şi 39, 7 sunt aduse în mod artificial la acelaşi orizont cronologic.
După ce refuză valoarea probatorie a menţionării retragerii abia către sfârşitul discursului eutropian şi al Historiei Augusta
despre domnia lui Aurelian, A. Bodor totuşi invocă acest argument pentru a data retragerea în 275. În acelaşi sens este
supralicitată valoarea Historiei Augusta şi de către E. Cizek (Cizek 1994, p. 1 23 sqq). Recent, D. Benea, deşi diversifică aria
izvoarelor investigate, nu obţine argumente mai clare pentru datare, ţrimiţând tot la discursul lui A. Bodor Benea 1996, p.
1 8-24.
m Macrea 1969, p. 453.
17 6 Kienast 1996, p. 234.
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Imperiu pentru a putea, apoi, să se dedice organizării retragerii. O asemenea abordare daco-centristă
este, credem, greşită. Nu putem şti cât de mult l-a preocupat pe Aurelian problema Daciei. Că îl
preocupa, putem deduce din formularea lui Eutropius, care dovedeşte că împăratul a nutrit speranţa
menţinerii Daciei. Nu ştim când a abandonat această speranţă, probabil nu într-un moment (dătător
de speranţe) în care ordinea din imperiu era restabilită. Pentru a putea organiza retragerea din Dacia
era necesară şi suficientă menţinerea sub control a situaţiei la Dunărea de j os.
Contextul general ne îndeamnă să căutăm momentul retragerii în anul 271 . Aurelian a
petrecut iama lui 270/271 în Italia, preocupat cu alungarea iutungilor şi a altor neamuri germanice,
care invadaseră nordul peninsulei1 77 . În Orient, situaţia devenise dramatică odată cu expediţia
egipteană a lui Vaballathus (269/270), după care acesta se proclamă imperator (a. 270) 178 • Alături de
importanţa politică a dezicerii lui Vallabathus de tutela Romei, defecţiunea a avut o majoră conotaţie
economică: în primăvara anului 271 flotele cu grâul egiptean n-au mai ajuns în Italia179• Perspectiva
izbucnirii foametei impunea măsuri rapide şi eficiente. O armată condusă de Probus a fost trimisă în
Africa pentru a readuce Egiptul sub control180• Împăratul, la rândul său, a început să constituie corpul
expediţionar, în fruntea căruia urma să plece impotriva Palmyrei, pentru a lichida secesiunea lui
Vaballathus şi a Zenobiei181 • În drum spre Orient, Aurelian curăţă provinciile dunărene de cetele
barbare şi îi zdrobi, în stânga Dunării, pe goţii conduşi de Cannabaudes182• Astfel, situaţia a fost adusă
sub control. Cum trupele ilire (şi ele dezcompletate) urmau să plece în campania orientală, iar Il/yricul
şi Moesia erau în întrr:gime devastate183, Aurelian a pierdut speranţa de a mai putea păstra Dacia, dacă va mai lua
şi ultimele trupe din această provincie, pentru a-şi completa efectivele şi a asigura linia Dunării în faţa
unor noi atacuri barbare. A preferat ca împreună cu armata să deplaseze şi populaţia în sudul Dunării
şi să lase vechea Dacie între imperiu şi barbari. În aprilie 272, trupele ilire se acopereau de glorie
cucerind Antiochia184•
Faptul, că efectivele retrase din Dacia au fost relativ reduse, explică şi lipsa quasi-totală a
informaţiilor despre auxiliile Daciei în noua provincie din dreapta Dunării185• Atestate sunt legiunile,
care au închis una din "porţile preferate" prin care barbarii pătrundeau în Moesii - sectorul Ratiaria
(leg. XIII Gemina) - Oescus (leg. V Macedonica) .
Retragerea trebuie să se fi desfăşurat relativ rapid, în vara târzie - toamna lui 271 . Pentru a
parcurge distanţa maximă dintre punctele din nordul extrem al provinciei şi Drobeta (cca. 450-500
km) nu va fi fost nevoie de mai mult de o lună, în condiţiil e în care se puteau parcurge în jur de 1 5
km pe zi186• Per ansamblu, retragerea nu a putut dura mai mult de două luni.
Despre întrebarea "cine a plecat şi cine a rămas" s-a discutat prea mult. De aceea ne vom
rezuma să spunem, că pe teritoriul fostei provincii nu s-a instalat un vid total de populaţie odată cu
retragerea.
Ultimele două decenii ale provinciei Dacia coincid cu o perioadă de tranziţie la nivelul
imperiului. Crizele, de diferite naturi, sunt elemente caracteristice ale acesteia. Concomitent şi în
lumea barbară de la hotarele septentrionale ale imperiului s-au petrecut mutaţii importante în

l7i

Bodor 1973, p. 34; Cizek 1994, p . 1 23; Kienast 1996, p. 234.
Isaac 1990, p. 222; Kienast 1996, p. 240 titlurile v(iry c{_larissm11s), dux R.omanorum şi imperator.
179 A. A!foldi 1967, p. 328.
1 811 HA, Prob., 9; Bodor 1973, p. 35. Nu este limpede dacă e vorba de M. Aurelius Probus, viitorul împărat, pe atunci
comandantul cavaleriei mobile (cf. A. A!fo'/di 1967, p. 1 5) sau de Tenagius Probus (PLRE I, p. 740, nr. 8; cf. Kienast 1996,
p. 253).
181 A. A!fo'/di 1967, p. 328; Bodor 1973, p. 35; E. Equini Schneider, Septimia Zenobia Sebaste, Roma, 1 992, p. 1 5 sqq.
1 82 Euttopius, IX, 13; HA, Aur., 22; Orosius, Hist. adv. pag., VII, 23, 4. Datările episodului diferă: A. A!fo'/di 1967, p. 328;
DID II, p. 272 (anul 271); Bodor 1973, p. 35: Kienast 1996, p. 234 (anul 272).
1 8 3 Semnificativă în acest sens este harta din Anexa III, în care am cumulat toate tezaurele ascunse în perioada 249 - 275,
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marcând în acelaşi timp granţia Daciei sud-dunărene, care circumscrie zona cu maxima concentrare de tezaure.
m

Zosimos, I, 52, 3.
La Oescus este atestată

ala II Pannoniornm (Macrea 1969, p. 449). În sec. IV la Drobeta a fost cantonat un a11Xili11111 I
Daciscorum (cca 250 soldaţi) despre care se presupune că provine din auxiliile vechii Dacii - M. Zahariade, în ActaMN,
34/1 (publicaţie separată), 1 997, p. 1 63-1 64.
186 Î
n primul război dacic Traian a înaintat cca. 18 km pe zi în teritoriu inamic. Drept i11st11m iter erau socotiţi cca 15 km pe
zi cf. i\. Diaconescu, În Acta MN, 34/1 (publicaţie separată), 1 997, p. 8.
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distribuirea centrelor de putere. Î n contextul acestor transformări, Dacia şi-a pierdut treptat rolul
politic şi militar de moderator al relaţiilor imperiului cu lumea barbară din preajmă şi, împreună cu
acesta, puterea economică. După războiul cu carpii, Philippus a încercat să asigure zona din punct de
vedere militar, prin organizarea armatei danubiene de intervenţie. A încercat şi recuperarea
economică a provinciei, prin acordarea dreptului de a bate monetă. Declinul n-a putut fi oprit.
Infuzia de capital (financiar şi moral) încercată de Decius a oprit căderea pentru scurtă vreme. Nici
Gallus n-a găsit soluţii salvatoare. Î n prima parte a domniei, Gallienus a reuşit să menţină provincia
pe linia de plutire. Î nsă în 260, a lăsat-o provizoriu deoparte, folosindu-se de trupele ei pe
numeroasele fronturi deschise simultan. Provizoratul s-a permanentizat. Provincia n-a sucombat de
tot, dar s-a stafidit în jurul drumului care o lega de imperiu. Pe acesta veneau puţinii bani, pe aici se
derulau transporturile de sare, probabil ultimul atuu economic al provinciei. Claudius, prin care
renăştea orgoliul ilir, se va străduit să readucă provincia de facto în sânul imperiului. Aceleaşi speranţe
l-au animat şi pe Aurelian, alt ilir. Când a avut nevoie şi de ultimele trupe staţionate în Dacia, le-a
adus la sud de Dunăre împreună cu civilii care ţineau de ele. Prin aceasta a înlocuit "proiectul dacic"
al lui Traian cu cel al Daciei sud-dunărene, pe care îl aprecia, pe bună dreptate, ca fiin d mai trainic.
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Horte die mit Miinzen von Aurelian schliessen
Die geographische Verteilung cler Mi.inzhorte in den Donauprovinzen
Standort cler Legionen, die auf den Miinzen des Victorinus erscheinen
Miinzhorte und die Lage cler aurelianischen Provinz Dacia, siidlich cler D onau
IV. T-Fibeln
Fibeln mit umgeschlagenem Fuss
Fibeln (Tafel I, II)
Chronologische Verteilung cler Waffen aus clen Lagem B ologa, Buciumi und Moigracl-Pomet
Die Barbareninvasion aus den Jahren

250-251

(!<arte)
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Vorwort
Unsere Einstellung cler geschichtlichen Vergangenheit gegeniiber ist von unserer Gegenwart
zutiefst gezeichnet. Das lăsst sich anhand des vorliegenclen Themas leicht feststellen. Seit iiber einem
Jahrhundert wird dieses als Schlachtfelcl politisch angehauchter Theorien empfunden. Dabei haben
beide Lager meistens auf Nuancen verzichtet um nicht an Schlagkraft einzubiissen. Unser Anliegen

ist es gerade die Nuancen auszumachen. Somit entziehen wir uns dem Kampf explizit. Andererseits,

betrachten wir die Zeitspanne nicht ausschliesslich clurch die Perspektive des Riickzuges, wie clas

bisher getan wurde, sondern versuchen all clen Ereignissen cler letzten zwei Jahrzehnte cler Provinz
năher zu kommen.
Es sei clem Doktorvater, Prof. Dr. Dumitru Protase gedankt, fur clas angenommene Risiko
eine vielseitig schwierige Arbeit zu steuern. Er tat clas besoncleres cliskret, mit viel Professionalismus

uncl Feinfohligkeit. Einer grossen Anzahl von Professoren uncl Kollegen sei auch geclankt, fi.ir ihre
freundliche Hilfe wăhrend cler langwierigen Dokumentation.

Post scriptum
Die Publizierung cler vorliegenclen Arbeit ist dem Verein cler Jungen Archăologen „Fortuna"
zu verclanken (yorsitzencler: Cristian Matos) .
Seit cler offentlichen Verteidigung cler These sind iiber zwei Jahre vergangen, Zeitspanne
wăhrencl welcher wichtige Beitrăge zum behanclelten Thema publiziert wurden, einschliesslich clas
Traktat cler Rumănischen Akaclemie hinsichtlich cler
clem Verlag clen Originaltext

Geschichte der Rumănen.
( abgeschlossen - Mărz 2000) geschickt.

Geracle cleshalb, habe ich

I. EINLEITUNG
I. 1. Bemerkungen zur Methode
Die Forschungsmethocle geht von cler Fraktakilăt cler Daten aus uncl versucht diese clurch
eine transversale Vernunft in eine vielschichtige Kontextualităt einzubauen

Moxey 1994, 5

( Welsch 1 989, 263 ff;
alle verfi.igbaren

ff) . Die Prekarităt cler Daten hat mich <lazu gezwungen auf

Einzelheiten einzugehen. Somit wurcle die Spannweite cler angesprochenen Quellengattungen
erweitert.

Der herkommliche historische Diskurs, beziiglich unseres Themas, geht von clen

schriftlichen Quellen aus, die weiterhin bloss punktuell, anhand epigraphischer ocler numismatischer
Information,

untermauert

oder

wiclersprochen

werden.

Die

Daten

cler

archăologischen

Felclforschung wurden kaum genutzt und selbst wenn clas getan wurde, strandete die Interpretation
oft in voreingenommenen Schemen.
In cler primăren Datenverarbeitung babe ich statistische Methoden konsequent angewandt.
Die erbrachten Resultate sind bemerkenswert hinsichtlich cler numismatischen und epigraphischen
Quellen. In cler Auswertung des archăologischen Kontextes wurde cler Meinung cler Autoren cler
Grabung

Rechnung

getragen.

Manchmal

musste

dieser

jecloch,

anhand

cler

technischen

Dokumentation, wiclersprochen werclen. Die Detailanalyse hat es unter beweis gestellt, class die
archăologische

Wirklichkeit

weit

vielschichtiger

ist

als

bisher,

clank

vereinfachencler

Verallgemeinerung, angenommen wurde.

I. 2. Forschungsgeschichte
In engem Sinne , beschrănkt sich die Forschungsgeschichte auf eine einzige Studie, die von K.
Horeclt vor mehr als zwanzig Jahren publiziert wurde
Jahrzehnte

cler

romischen

Herrschaft

in

(Horedt 1 978) .

Siebenbiirgen

Der Autor hat die letzten zwei

untersucht.

Hauptsăchlich

von

archăologischen Daten ausgehencl, wurcle die Hypothese aufgestellt, class die Aufgabe cler Provinz
ein Prozess war, cler mit clem Riickzug aus clem extremen Siiclosten Siebeniirgens unter Gallienus
begann uncl von Aurelian, clurch den volligen Riickzug, vervollstăndigt wurcle.

1 83

In breiterem Sinne, ist die Literatur zu diesem lbema regelrecht zyklopisch, sowohl
hinsichtlich cler Ausmasse als auch cler „einaugigen Perspektive", welche clas letzte Vierteljahrhundert
cler Provinz dem aurelianischen Riickzug total untergordnet hat. Die Meinungen innerhalb cler
rumanischen Geschichtsschreibung haben sich im Laufe des letzten J ahrhunderts vervielfaltigt. Ein
gemeinsammer Nenner ist die polemische Einstellung, die in cler apriorischen Annahme cler
Kontinuitătstheorie wurzelt. Diese wurde schon vor mehr hundert Jahren von A.D. Xenopol
ausgesprochen (Xenopol 1 983, 229-234) und nachtraglich unendlich wiederholt. Die neuere
Geschichtsschreibung hat versucht den Verlauf cler Ereignisse zu klăren, wobei neue Hypothesen
aufgestellt wurden, beziiglich cler Dacia amissa unter Gallienus und cler Datierung des aurelianischen
Riickzuges . C. Daicoviciu erwog die Aufgabe cler Kleinen Wallachei und des Siidosteckes
Siebenbiirgens zur Zeit des Gallus, welcher von den antiken Geschichtsschreibem mit Gallienus
verwechselt wurde (C.Daicoviciu 1945, 1 83-1 85; C.Daicoviciu 1965). Die ausfiihrlichste Analyse cler
Zeitspanne verdanken wir M. Macrea (Macrea 1969, 442-456). Die gilt auch weiterhin als
Standardwerk cler rumanischen Geschichtsschreibung. Macreas historischen Diskurs habe ich einer
peinlich genauen Analyse unterworfen, beziiglich logischer und wissenschaftlicher Haltbarkeit. Die
202 Informationsquanten habe ich statistisch verarbeitet und <labei herausgefunden, class cca. 30%
des Diskurses cler Regierung des Gallienus gewidmet sind. Auf die Zeitspanne 253 - 27 1 beziehen
sich 83% cler Aussagen. Die Argumetation umfasst 54% des Diskurses und ist zu 70%
problematisch, von total falsch (1 6%) zu hypotetisch korrekt (38%). Die Argumente bauen
hauptsăchlich auf die schriftlichen (22%), numismatischen (22%) und epigraphischen Quellen (1 9%).
Die maxistischen Argumente stellen 1 1 % des Diskurses dar, wăhrend jene ex Autoritate sich auf 8%
belaufen. Letztendlich, ist die Validităt des Diskurses auf 55-60% zu schătzen (zwischen 30%,
absolut valide Aussagen, bis 70%, einschliesslich hypotetisch valide Aussagen). Der Autor spricht
von „fast stăndigen Barbarenangriffen" in cler Zeitspanne 250 - 269, welche clas Verteidigungssystem
Dakiens unter harten Stress gesetzt haben und zu eiligen und oberflăchlichen Reparaturen cler
Kastellc gefiihrt haben. Kl.ar datiert werden zwei Uberfalle: 250/1 und 257. Andererseits, wird
behauptet, class die Provinz ihre Streitmacht văllig beibehalten hat und bis zu ihrer Răumung von
konsularen Legaten verwaltet wurde. Beziiglich cler Dacia amissa wird die Hypothese von C.
Daicoviciu angenommen. Der Riickzug wird auf clas Jahr 271 datiert und durch die Einstellung der
Dacia fi/ix Miinzen argumentiert. Die Uberfalle cler Goten und Karpen werden als Befreiung von der
rămischen Unterdriickung gewertet. D. Tudor war der Meinung, class unter Gallienus die Kleine
Wallachei aufegeben wurde (Tudor 1968a, 42), wahrend R. Vulpe sich der Hypothese von C.
Daicoviciu anschloss, aber nicht fur die befreiende Rolle cler Barbaren stimmte und den endgiiltigen
Riickzug nach 27 1 datierte (DID II, 278-283). Neuerdings hat C.C. Petolescu die Aufgabe Dakiens
untcr Gallienus datiert (267 /8), wobei die Nachrichten cler antiken Autoren beziiglich des
aurelanischcn Riickzuges als propagandistische Fălschungen gewertet werden (Petolescu 1995, 1 22126). Der jiingste Diskurs beziiglich cler letzten Jahrzehntc cler Provinz ist M. Bărbulescu zu
verdanken (lstRom 1 998, 60 ff), welcher die bisherigen Hypothesen erwăhnt. Beziiglich cler Dacia
amissa neigt cler Autor eher H. Daicoviciu (H. Daicoviciu 1979) Recht zu geben: es sei iiber einen
Autoritătsverlust, bedingt durch eine militărische Sezession oder einen Goteniiberfall, die Rede. Die
Răumung cler Provinz, unter Aurelian, wird in die Zeitspanne 27 1 -275 datiert. Beziiglich dieses
Problems, sei noch die Arbeit von A. Bodor zu erwăhnen, cler den Riickzug kategorisch auf clas 275
da tiert (Bodor 1 973) .
Letzendlich, sind die gesammelten Studien des A. Alfoldi zu erwăhnen (Alfoldi 1961), die
weiterhin grundlegend bleiben, fur clas Verstăndnis cler Verhăltnisse im Rămischen Reich um die
Mitte des III. Jahrhunderts.
11.1. Schriftliche Quellen
Von cler relative grossen Anzahl von Autoren und Texten, die angefiihrt werden, sind die
meisten bloss von kontextuellem Wert, da sie sich nicht direkt auf Dakien beziehen. Von klarem
Interesse, sind folgende Autoren und Texte: Lactantius, De mortibuspersecutorum, IV, 3 (Karpeniiberfall
unter Decius); Aurelius Victor, De Caesaribus, 33,3 (Dacia amissa unter Gallienus); Eutropius,
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Breviarium ab Urbe condita, IX, 8, 2 (Dacia amissa unter Gallienus) und IX, 1 5, 1 ( Daciam /„./ intermisit,
vastato omni If!Jn"co et Moesia, desperans eam posse retinere, abductosque Romanos ex urbibus et agris Daciae in
media Moesia collocavit appellavitque eam Daciam, quae nune duas Moesias dividit et est in dextra Danubio in mare
fluentz� cum antea fuerit in laeva unter Aurelian); Rufius Festus, Breviarium gestarum populi romani, VIII, 2 (
Dacia amissa unter Gallienus und translatis exinde Romanis bzw. duae Daciae in regionibus Moesia ac
Dardaniae factae sunt, unter Aurelian); Historia Augusta, Aurelianus, 39, 7 (Cum vastatum If!Jricum ac
Moesiam deperditam videret, provinciam transdanuvianam daciam / ... / sublato exercitu et provincialibus reliquit,
desperans eam posse retineri, abductosque ex ea populos in Moesia conlocavit appelavitque suam daciam, quae nune
duas Moesias divit, unter Aurelianus); Orosius, Historia adversus paganos libri septem, VII, 22, 7 (Dacia trans
Danuvium in perpetuum aufartur, unter Gallienus) und VII, 23, 4 (Expeditione in Danuvium sucepta Gothos
magnis proeliis profiglavit dicionemque Romanam antiquis terminis statuit, unter Aurelian); Jordanes, Romana,
2 1 7 (Sed Gallienus eos /Dacos m.Anm./ dum regnaret amisit Aurelianusque imperator evocatis exinde legionibus
in Mysia conlocavit ibique aliquam partem Daciam mediterraneam Daciamque ripensem constituit et Dardaniam
iunxil); Georgios Synkellos,
Ecloye Xpovoypaqna, 72 1 -722: (Aup17A.iavoq . . . r17 v Tpaiavou 8& L1aK"iav fJapfJapoiq arpei
a av8paq K"ai yuvaiK"aq eiq w µeaairawv i17q Muaiaq ar17aaq BK"arepm9ev, L1aK"iav 8e µ
BCY17 V voµu;ea9ai); Suidae Lexicon, II, 2
(Kai raur17 v Aup17A.iavoq aTC&A.me, K"BK"aK"(J)µev17q i17q IA.A.upimv rn K"ai
Muamv zopaq , 17yowµevoq a8uvarmq 6a&a9at i17 V TCBpav BV µeaotq Wlq TCOTaµou; aTCBlA
17µµev17 v 8iaamt;ea9ai. eţayaymv ouv wuq BK"&tae Pmµawvq aTCmK"taµevouq BK" re rmv n
oA.ecvv K"ai rmv ayp(J)V ev µBCY17 i17 Muaza K"a9i8puae, i17 V zmpav o voµaaaq L1aK"1av 17 vuv
Muaz(J)V K"Biµsv17 8iaipsi auraq aTC aA.A.17,1.(J)v.)
&v µea"(J) rmv 8uo
Die rumănische Geschichtsschreibung hat sich mit den schriftlichen Quellen schon seit cler
ersten Hălfte des XIX. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Die ălteren Beitrăge empfanclen die Historia
Augusta als die einzig glaubwiirdige Quelle. In cler Zwischenkriegszeit setzte N. Iorga auf die
Information von Aurelius Victor, als die genaueste (lor;ga 1988, 239). Von einer rumănischen
Quellenforschung lăsst sich kaum sprechen. Es gab etliche Ansătze, die nicht weiter gefi.ihrt wurclen.
G. Popa-Lisseanu (1 936) hat alle schriftlichen Quellen beziiglich cler Geschichte Rumăniens
iibersetzt und publiziert. Er war cler Meinung, class die Histona Augusta die glaubwiirdigsten Daten
hinsichtlich cler letzten Jahrzehnte cler Provinz liefere. Etwas spăter, erklărte D.S. Marin, class
Eutropius die eigentliche Quelle sei fi.ir j egliche Information beziiglich cler letzten J ahrzehn te cler
Provinz (Marin 1966'). Der Autor weist darauf hin, class die beiden Episoden cler Aufgabe Dakiens
grunclverschieclen seien. Unter Gallienus wurde die Provinz „ohne den Willen des romischen
Volkes" verloren, wăhrend Aurelian den Riickzug bei voller Beherrschung cler Lage und Dank des
eigenen Willens vollzog. M. Macrea setzte hauptsăchlich auf die Ausmasse des Riickzuges und
unterstrich, class es nicht um eine totale Răumung handeln konnte (Macrea 1 969, 447 ff). Das
Stanclardwerk cler rumănischen Quellenforschung, beziiglich cler Răumung cler Provinz, verdanken
wir Vl. Iliescu (Iliescu 1973). Der Autor geht davon aus, class beziiglich cler Răumung Dakiens zwei
geschichtliche Traditionen existieren: eine falsche uncl eine richtige. Letztere sei von Jorclanes
verteten, cler, Dank seiner clonaulăndischen Abstammung, genauere Information hatte iiber clen
Sachverhalt in Dakien. Er spricht bloss vom Riickzug cler Legionen unter Aurelian. Die restlichen
Geschichtsschreiber iiben patriotische Propaganda und entstellen clabei die Wahrheit. Von einem
Verlust Dakiens unter Gallienus kănne nicht die Rede sein. Die radikale Einstellung von Iliescu
wurcle, mit Recht, von A. Aricescu kritisiert, cler bewies, class man nicht von einer richtigen uncl einer
falschen Tradition sprechen kann (Aricescu 1 973). Und das schon deshalb, weil alle zitierten Autoren
eigentlich dieselbe Information wiedergeben. Der besondere Wert, den Iliescu der Romana zuschrieb,
fusst auf einem Ubersetzungsfehler. Jordanes spri.cht, wie auch die restlichen Autoren, vom Riickzug
cler Annee und cler Bevolkerung (Dacos). H. Daicoviciu hat die schriftlichen Quellen beziiglich der
Dacia amissa untersucht und clabei festgestellt, class Gallienus die Autorităt iiber Dakien verloren hat,
infolge einer militărischen Sezession ocler eines Barbareniiberfalles. Aurelian hat die Kontrolle iiber
die Provinz wieder gewonnen und den endgiiltigen Riickzug organisiert(H. Daicovicu 1919). E. Cizek
ăusserte die Meinung, dass die Information beziiglich cler aurelianischen Răumung erst von der
-
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Enmannschen Kaisergeschichte eingefuhrt wurde und dementsprechend von Aurelius Victor nicht
wiedergegeben wird. Somit kănne man von zwei historischen Traditionen beziiglich der Raumung
sprechen. Die Daten der Enmannschen Kaisergeschichte finden ihren treuesten Niederschlag in der
Historia Augusta. In der geschichtlichen Interpretation folgt Cizek der Hypothese von H. Daicoviciu
(Cizek 1986). Die jiingste Stellungnahme zum Thema, verdanken wir D. Ruscu, welcher die
rumanische Quellenforschung auf einen modemen, europaischen Standard bringt (Ruscu 1998). Der
Autor beweist, class beziiglich der Raumung Dakiens eine einzige Informationsquelle definiert
werden kann - die Enmannsche Kaisergeschichte. Eutropius scheint die Daten am besten
zusammengefasst zu haben. Die Entstellung der Grundinformation ist durch die fehlerhafte
Ubemahme, direkt oder durch Vermittler, zu erklaren. In der geschichtlichen Auswertung der Daten
greift der Autor auf die Hypothesen von H. Daicoviciu zuriick.
Ich empfand es als sinnlos die Beweisfuhrung von A. Enmann (Enmann 1884) und D. Ruscu
�eiderlich in franzăsischer Fassung verăffentlicht, wobei die Ubersetzungsprobleme ins Rumanische
nicht gelăst wurden) zu wiederholen. Es liegt auf der Hand, class ein Archivkonspekt auch die Daten
beziiglich der Raumung Dakiens beinhaltete. Diese waren ausserst sparlich. Es wurde der „Verlust"
der Provinz unter Gallienus verzeichnet und der aurelianische Riickzug, sowie die Einrichtung der
Provinz Dakien siidlich der Donau.
Die problematischen Stellen des eutropschen Textes babe ich folgendennassen iibersetzt:
Dacia amissa mit „Dakien wurde beiseite gelassen" und intermisit mit „dazwischen gelassen". Durch
eine Akzentverschiebung im Satz des Eutropius, Iasst sich der ganze Prozess des Verlustes erklaren.
Der Autor fiigt den Satz beziiglich Dakien nach dem Alamaneniiberfall ein. Es ist augenscheinlich,
class er damit den Beginn des Prozesses chronologisch sichern will. Damals ging Dakien verloren.
Dem Text ist zu entnehmen, class es sich um das Jahr 260 handelt. Damals fi.elen auch die Alamanen
in Italien ein. Aurelian war es nicht mehr moglich den Verlust gut zu machen. Truppen hatte er auch
nătig, somit entschloss er sich diese, samt der begleitenden Bevălkerung, aus Dakien abzuziehen.
Die Hypothese von E. Chrysos, die den Abzug einem vertraglichen Verstehen mit den
Barbarcn zuschreibt (von Synkellos, 721 f3apf3apou; mpcu; ausgehend) ist nicht haltbar (Chrysos
1992). Es handelt sich um ein logisches Vergehen vom Typus post hoc, ergo propter hoc.
-

11.2 Kartographische Quellen
Zwei Quellen dieser Art konnen in Betracht gezogen werden: die Tabula Peutingeriana und die
Itinerarien des anonymen Geographen aus Ravenna. Die Tabula wurde in cler rumanischen
Geschichtsschreibung, von E. Manni ausgehend (Manni 1949), als Argument fur die Raumung des
si.idăstlichen Zipfels Siebenbiirgens unter Gallienus gewertet. Die Hypothese ist haltlos. Auf der
Tabula sind bloss die Strassen ersten Ranges vennerkt (Gudea 1996, 1 05). Im Osten Siebenbiirgens gab
es keine Wege diesen Ranges. Als bezeichnend, empfinde ich es, class zwischen Sucidava, gegeniiber
von Oescus, und Romula keine Strasse vermerkt ist. Es scheint <loch so zu sein, class Sucidava erst
nach der Mitte des dritten J ahrhunderts zu einem bemerkenswerten Punkt auf der Landkarte wurde.
Die Itinierarien des Geographen aus Ravenna bestatigen die Daten der Tabula, beziiglich Dakien. Es
wurde eine Menge Tinte vergossen um zu behaupten, class cler Geograph den Handelsweg zwischen
Jazygen und Roxolanen beschreibe (ausschalggebend Macrea 1969, 1 53). Es wurde angenommen, class
dieser durch Dakien verlief. Das ist wohl falsch, da dic Ortschaften die nach Phyra aufgezăhlt werden
teilweise in der Pannonia Inferior zu finden sind (Alincum = Aquincum, Capora = Carpis usw.) und
der Weg von Nordwesten nach Dakien kommt (Porolissum - Certaie).
II. 3. Epigraphische Quellen
Aus der Zeitspanne von Decius bis Gallienus sind in Dakien 1 2 Inschriften bekannt.
Aurelianische Inschriften kennen wir nicht. Unter Decius sind vier zu datieren (CIL III, 1 1 76; AE
1 983, 847; Gudea 1989, 765 Nr. 20; .AE 1 983, 841), unter Gallus drei ( AE 1 983, 842; Ardevan 1998,

1 86

R 293; CIL III, 8061) und unter Gallienus weitere fiin f (CIL III, 875; CIL III, 797 1 ; CIL III, 1577;
CIL III, 1 550; CIL III, 1 560). Die decianischen Inschriften stammen aus Apulum, Micia, Porolissum
und Sannizegetusa. Bezi.iglich cler Datierung ist zu unterstreichen, class die ersten drei in cler zweiten
Hălfte des Jahres 250 gesetzt wurden. Somit lăsst sich ein „Inschriftenhorizont" ausmachen. Die
Inschrift des M. Aurelius Marcus (AE 1 983, 841) habe ich unter Decius datiert, da sie sich auf einen
einzigen Augustus bezieht. Die gallienischen Inschriften von Potaissa, Sarmizegetusa und Mehadia
sind in die zweite Hălfte 257 ader Anfang 258 zu datieren und beschreiben somit einen anderen
„Inschriftenhorizont". Die Widrnung von Tibiscum, an die Cornelia Salonina, ist vor 260 zu datieren.
Der Altar des M. Aurelius Veteranus, Praef. Leg. XIII Gem. Gal(li)enian(ae) kann nicht genauer als post
260 datiert werden. Eine in Turnu Măgurele (gegeni.iber von Oescus) gefundene Inschrift (IDR II,
639), Traianus Decius gewidrnet, wurde auf Remula bezogen. Es ist jedoch augenscheinlich, class sie
aus Oescus stammt (von hier auch CIL III, 1 2351). Eine Anzahl von Inschriften werden hypotetisch
in die zweite Hălfte des III. Jh. datiert. Sie beziehen sich auf Praefecti (CIL III, 892 Potaissa; CIL III,
1201 Apulum), wobei es nicht klar ist oh es sich um Praefecti Castrorum handelt ader um Praef. Leg.
Andere wurden, anhand cler Cognomina (Ursula) ader des Fundkontextes (falsch interpretiert), „spăt"
datiert. Eindeutige Datierungselemente gibt es nicht, dementsprechend habe ich diese Inschriften
beiseite gelassen. Rein statistisch gesehen, i.iberfli.igelt Dakien die westlichen Provinzen bezi.iglich cler
lnschriftsetzungen in cler Zeitspanne 249 - 258. Ich schătze, class es sich hiermit um epigraphische
Reflexe einer besonderen kaiserlichen Aufmerksarnkeit fur Dakien handelt. Die Provinz geriet seit
dem Karpeni.iberfall von 245-247 in eine arge Driftung und wurde von den Nachfolgern des
Philippus vorrangig behandelt. Der Bruch trat erst 260 ein.
Die Ziegelstempel cler beiden Legionen Dakiens, die im Si.iden cler Provinz gefunden wurden,
konnten nicht klar datiert werden. Die gemeinsamen Stempel von Mehadia ( IDR III/1, 1 02) sind
m.E. mit cler Vorbereitung des Ri.ickzuges in Verbindung zu bringen. lhre Datierung unter Claudius
erscheint als zutreffend.
Die christlichen Objekte sind problematisch fur die geschichtliche lnterpretation. Die klar
christlichen Objekte konnen nicht eindeutig datiert werden, wăhrend jene mit fraglich christlichem
Charakter in Zeit cler Provinz fallen. Bisnoch ist es unklar welche Artefakten auf die Christen cler
funfziger und sechziger Jahre des dritten Jahrhunderts hinweisen.
Von i.iber 300 publizierten Inschriften wird angenommen, cl a ss sie als Baumaterial
wiederverwertet wurden. Infolge einer Detailanalyse, konnte ich feststellen, class erst 1 O Inschriften
tatsăchlich in romischem Mauerwerk gefunden wurden. Die restlichen wurden in cler Năhe cler
Wehrmauem verschiedener Lager gefunden. Von cler Tatsache ausgehend, class es sich hauptsăchlich
(80%) um Grabinschriften handelte, schlussfolgerte man, class diese nach cler Mitte des dritten
Jahrhunderts in grosser Eile zur Reparatur cler von barbarischen Uberfallen zerstorten Mauern
benutzt wurden. Diese Hypothese hat keinen Halt. Die zehn sicher verbauten Inschriften stammen
aus Sucidava, Tibiscum, Râşnov, Boroşneu Mare, Gilău, Porolissum und Inlăceni. Unter diesen
befindet sich eine einzige Grabinschrift, die in Sucidava, Ende des dritten -Anfang des vierten
J ahrhunderts, wiederverwertet wurde. Es wurde von einer allgemeinen Psychose gesprochen, die zur
Verwi.istung cler Tempel und Friedhofe gefi.ihrt habe (Opreanu 1998, 95 falschlicherweise, auf meine
Schlussfolgerungen bezogen). Diese Hypothese hat keinen Halt.
Die italischen Inschriften cler dakischen Legionen wurden, grosso modo, um die Hălfte des
dritten Jahrhunderts datiert. Da es sich fast ausschliesslich um Grabinschriften handelt, sind clic
Datierungselemente ăusserst spărlich. Einzig cler Altar von Aquileia (CIL V, 808) liefert cinige
chronologische Hinweise (auch diese problematisch). Diese Inschrift ist m. E. unter Maximinus zu
datieren und mit cler von Iulius Licinianus gefi.ihrten Vexillatio in Verbindung zu bringen.
Die vom Fi.ihrungsstaff cler dakischen Legionen in Poetovio gesetzten Inschriften wurden
viel kommentiert Oetztlich Bărbulescu 1 987, 31 mit cler ganzen Literatur). Die vom Praepositus Flavius
Aper gefi.ihrten Vexillationen wurden nach Poetovio abkommandiert um die Strasse von Camuntum
nach ltalien zu verriegeln wăhrend cler Usurpation des Regalianus. Die Ausmasse cler Truppe lassen
sich nicht ausmachen. Es scheint sich aber bloss um Vexillationen gehandelt zu haben und nicht um
die Versetzung cler beiden Legionen ( zweifelnd, Alfo'/di 1 961, 327, 364).
-

-

-
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11.4 Numismatische Quellen
Die Miinzfunde wurden fur gewăhnlich empirisch in die archăologische ader geschichtliche

Argumenation eingebaut. Aclererseits, wurde clem numismatischen Argument eine weit iibertriebene

Tragweite zugesagt, aus cler Perspektive cler clakischen Kontinutăt. Es wurcle von einem wichtigen
Teil cler Geschichtsschreibung noch nicht erfasst, class Miinzfunde keine Hinweise hinsichtlich cler
etbnischen Zugehărigkeit des B esitzers liefem kănnen. Die numismatischen Quellen eignen sicb
bauptsăchlich zur statistischen Verarbeitung. Somit lăsst sich feststellen, class cler Miinzumlauf in
Dakien jenen cler anderen Donauprovinzen, in cler Zeitspanne

1978, 95

249 - 253,

in clen Schatten stellt

(fitz

ff) . Unter Gallienus falit cler Umlauf drastisch. Van wegen cler allgemeinen Bestimmung cler

gallieniscben Miinzfunde, lăsst es sich nicht klar feststellen wann cler drastische Brucb eigentlicb
eintrat. Anhand eines, aus den Horten von Apulum abgeleiteten, Leitfossils, ist anzunehmen, class
cler bezeichnende Riickgang nach
Analyse

ist

umgekehrt

260

proportional

zu datieren ist. Die Aussagekraft cler cler numismatiscben
zum

Allgemeinheitsgracl

cler

Untersucbung.

Auf

die

verschiedenen Millieus bezogen, lăsst sicb herausfinclen, class cler Miinzumlauf in den Kastellen ein
Hocb unter Gallus verzeichnet hat, wăhrencl im stăcltischen Millieu cler Riickgang schon nacb Decius

bemerkbar ist. In den lăndlichen Siedlungen ist eine steigende Tendenz zu verzeichnen, angefangen
mit Gallienus.
Die

20

Miinzhorte, die in die Zeitspanne Decius - Aurelian datiert werden kănnen, wurden

besonderes genau unter die Lupe genommen. Dabei babe ich die von ].
Arbeitsmethode angewendet
Kategorie cler vor

249

(Fitz 1978).

Fitz aufgestellte

Dementsprechencl, sincl die meisten Horte

(57%)

cler

zusammengestellten Vermăgen zuzuordnen. Systematiscb gesparte Gelder

sind, als Hortfunde, von Gallus zu Aurelian zu verzeichnen. Laufende S ummen sind die letzten
Horte aus Dakien.

Die letzteren ermăglichen die Definierung cler unter Gallienus im l.Jmlauf

befindlicben Geldmasse.

Es handelt sicb bauptsăchlicb um Emissionen cler zentralen Miinzstătten,

die auf staatlicbe Gelder hinweisen. Die kolonialen Bronzen sind scbwach vertreten. Das ist wobl
kaum iiberraschend, da diese nicht gehortet wurden. Beziiglich cler Kolonialprăgungcn ist zu
erwăhnen, class Philippus

im Jahre 246

Dakien clas Recht verlieh Miinzen zu prăgen. Die Miinzstătte

scbeint Viminacium gewesen zu sein. Ende

256

-

Anfang

257

wurden diese Prăgungen eingestellt

und die Miinzstătte wurde nach Colonia Agrippinensis iibersiedelt. Die Einstellung cler Prăgungen
bictet kein Argument hinsichtlicb cler Aufgabe cler Provinz.
Die Zusammensetzung cler Horte, auf Nominalien bezogen, dokumentiert clas Vorherrscben
cler Antoniniane ab Gordianus

III. Die Aussagekraft der Horte kann durch die Einschătzung ihres

Marktwertes bedeutend erweitert werden.
Preisanalyse unternommen.

Dementsprechend babe icb eine Einkommens- und

Bezogen auf die Preisverbăltnisse des II. Jahrbunderts uncl die

Bestimmungen des diokletianischen Preisediktes, ist fur die zweite Hălfte des III. Jahrhunderts mit
einer Inflation von

1 00

zu

400%

zu rechnen. Die dakischen Horte sind, in diesem Kontext,

bescheidene Summe n. Typologiscb, habe icb die geborteten Vermăgen in Summen fur Konsum (bis

300

Denare)

und virtuelle Kapitale (iiber

300 D)
300 D

Preisverbăltnisse des II. J abrbunderts, als man fur
aber einen Sklaven erst ab

400 D

eingeteilt. Als

Kriterium erwog icb die

in Ampelum ein balbes Haus kaufen konnte

ersteben konnte. Ausser den Horten Apulum III und Viişoara, sind

die restlicben Summen bescheidene Erspamisse. Im Kontext der Donauprovinzen, liegt Dakien auf
erster Stelle hinsicbtlicb des Prozentsatzes cler vor

249

gehorteteten Vennăgen

(57%),

gefolgt von

Moesia Inferior und Noricum. Die systematiscb gesparten Gelder sind in Moesia Superior und
Pannonia Inferior am besten vertreten. Beziiglicb des Marktwertes lăsst sicb feststellen, class die
meisten Horte, die zu den kleinen Ersparnissen gezăhlt werden kănnen, in Moesia Inferior entdeckt
wurden, es folgt, an zweiter Stelle, Dakien. Die grăsseren Geldsummen, virtuelle Kapitale, sind bloss
in Moesia Superior iiberwiegend. Von diesem Sachverbalt ausgebend, lassen sich einige allgemeine
Scbliisse zieben. Die Mebrzahl cler kleinen Ersparnisse wurclen vor

249

zusammengetragen. Sie

weisen auf die Mittelklasse hin, die durch die Barbareniiberfalle der friihen fiin fziger J abre arg in
Mitleidenscbaft gezogen wurde. Das Fehlen cler Horte vom Typ
Zeitspanne nacb

254,

I

(ăltere Vennăgen) in cler

weist auf die Krise dieser sozialen Schicbt hin. Das breitere typologiscbe
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Spektnun cler claudischen und aurelianischen Horte zeugt von einem wirtschaftlichen Comeback der
J\1ittelklasse in den sechziger Jahren. Dieser Aufschwung ist in Dakien nicht zu bemerken.
Die geographische Verteilung cler Horte unterstiitzt die Theorie der Schatzfundhorizonte
restlos. Die massive Konzentration cler mit Deciusmi.inzen schliessenden Horte in Moesia Inferior
zeichnet die arg betroffenen Gegenden genau ab. Die Horte aus der Kleinen Wallachei beweisen,
class auch cler extreme Si.iden Dakiens in J\fitleidenschaft gezogen wurde. Die Gruppierung cler
Horte, die mit Mi.inzen aus den Jahren 253 - 254 schliessen, im moesischen Vorfeld von Dacia
Malvensis, weist darauf hin, class eines der Einfalltore der Barbaren zwischen Ratiaria und Oescus zu
suchen ist. Dabei ist anzunehmen, class Si.iddakien zu leiden hatte. Der suebisch-sarmatische Uberfall
aus der zweiten Hălfte des Jahres 260 hat Pannonien verwi.istet, wie das auch aus der Verteilung der
Hortfunde hervorgeht. Dakien wurde <labei nicht direkt in J\fitleidenschaft gezogen. Die Emissionen
aus dem Jahre 260, die von der Mi.inzstătte Mediolanum fur die Legionen geprăgt wurden, sind als
Zeichen der Fides cler Legionen gegeni.iber Gallienus, im Laufe cler Usurpationen des Ingenuus und
Regalianus interpretiert worden(A!fo/di 1967, 1 00 ff). Da VII P(ia) VII F(ide/is) fur die Legio XIII
Gemina fehlen, nahm A. Alfoldi an, class diese zu Regalianus i.ibergegangen sei (A(fo'/di 196 7, 1 02) . Die
Argumente wurden von J. Fitz teilweise zuri.ickgewiesen, da die VII Fidelităt mit dem Sieg i.iber die
Alamanen, bei Mediolanum, in Verbindung zu bringen sei (Fitz 1966, 353 ff). Ich nehme an, class die
Vexillationen der beiden dakischen Legionen im Sommer 260 in Poetovio auf der Seite des Gallienus
standen und Regalianus den Weg nach Rom sperrten. Spăter erscheinen jedoch beide dakischen
Legionen auf den Miinzen des Victorinus (269) was darauf hinweist, class Vexillationen zum
gallischen Usurpatoren i.ibergingen (Kijnig 198 1, 1 41).
Mi.inzen mit der Revers-Legende Dada felix wurden von Decius (25 1), Claudius (268-270)
und Aurelian (270) geprăgt. Diese gehoren in eine Serie von Emissionen der illyrischen Kaiser, nebst
Genius Ilfyrici, Genius Exerdtus Ilfyriciani und Pannoniae. Dakien wurde von Decius aus
propagandistischen Griinden dem rettenden illyrischen Geist hinzugefugt. Die Ikonographie der
Dalia Felix Miinzen kann nicht eindeutig geklărt werden. Selbst ein sehr gut erhaltener Aureus von
Decius (Triton II 1998, 1 71) lăsst nicht klar erkennen ob sich auf dem Stab, den Dacia in Ihrer
Rechten hălt, ein Eselskopf oder jener eines Wolfes steckt. Sollte es sich um einen Eselskopf
handeln, wăre ich geneigt das Symbol mit der Christenverfolgung in Verbindung zu bringen. Sollte es
sich um einen Wolf handeln liegt die Analogie zum dakischen Drachenstindard auf der Hand.
M. Macrea fand in der Gri.indung der Miinstiitte von Serdica einen Terminus ante quem fur die
Datierung des aurelianischen Ri.ickzuges aus Dakien (Macrea 1969, 453) . Da die Prăgezeit dieser
Miinze immer noch nicht klar ist, kann das chronologische Argument Macreas nicht in Betracht
gezogen werden.
II. 5. Artefakten

Die Auswahl cler Artefakten, die fur die letzten zwei Jahrzehnte der Provinz charakteristisch
sind, ist begrenzt. Die Datierungen sind wenig genau und die „spăt" eingeordneten Stiicke konnen
sowohl aus den letzten J ahren der Provinz stammen, als auch aus cler Zeitspanne gleich danach.
Da die Verarbeitung der Fibeln aus Dakien recht fortgeschritten ist, war es moglich die
spăten Typen ausfi.ndig zu machen. Es handelt sich um „T" Fibeln und Fibeln mit umgeschlagenen
Fuss (beide als Vorformen der Zwiebelkopffibeln) . Es konnten 40 Stiick dieser Fundgattung
gesichert werden. Alle Exemplare stammen aus Siebenbi.irgen und sind zu 73% dem militărischen
Millieu zuzuordnen. Ihre Dati.erung nach 260 ist unwahrscheinlich.
Die systematische Untersuchung der Waffen ist noch im Anfangsstadium begriffen. Eine genauere
Analyse cler Waffen aus drei Kastellen der Dacia Porolissensis fuhrte zur Schlussfolgerung, class fur
die Zeitspanne 250 - 275 leichtere Waffen charakteristisch seien, vor allem Speere und Pfeilspitzen
(Gudea 1991, Tab. 7) .
Zu den bemerkenswerten Kunstwerken der Provinzzeit iiberhaupt gehort der Bronzekopf
einer lebensgrossen Statue von Trajanus Decius. Das Sti.ick wurde in Sarmizegetusa gefunden. Trotz
der zahlreichen Gussfehler, gehort die Statue zu den gelungensten ihrer Art auf dakischen Boden.
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Auf dem Gebiete der reichsten Fundgattung, der Keramik, sind enge Datierungen nicht
măglich. Einzig von dcn Sigillaten lăsst sich behaupten, class die letzten Importe aus Pfaffenhofen in
dcn fi.infziger J ahren nach Dakien gelangten.
II. 6. Der archaologische Kontext

Die archăologische Kontextualităr wurde wenig verwcrtct im historischen Diskurs beziiglich
der lctzten Jahrzehnte der Provinz. Meistcns wurde von der hastigen Reparatur dcr Wehrmauem und
von der Blockierung der Kastelltorc gesprochen (Macrea 1969, 443).
Die meisten archălogischen Daten stammen aus den Kastcllen Dakiens, was cine langjăhrige
F arschungsarientierung widerspiegelt. Von den Verteidigungselemcnten der Milităranlagen haben
sich die Grăben und die Berme am wenigsten verăndert. Beide wurden instandgehalten und erfi.illten
ihren Zweck bis zum Riickzug der Einheiten. In Porolissum scheinen die Grăben an der Siidseite,
nach der Mitte des III. Jahrhunderts, aufgegeben worden zu sein. Sie wurden von der Zivilsiedlung
teilweise iiberbaut oder als Abfallgruben beniitzt. Desgleichen in Porolissum, wie auch in Orăştiaara
de Sus, wurde die Berme mit Backsteinen ausgclegt (im ersten Fall) ader mit architcktonischen
Fragmenten, cinschliesslich Inschriften (im zweiten). In beiden Făllen gab es Probleme mit der
Stabiliăt der Wehrmauem die anfingen in den ersten Graben zu rutschen. Durch die Festigung der
Berme wallte man das Einsickern des Regenwassers verhindcrn.
Die iibereilten Reparaturen der Wehrmauer sind zu einem Mythos cler nunănischen
Geschichtsschreibung aufgewachsen. Von einer eiligen Reparatur kann schon von Prinzip aus nicht
die Rcde sein. Man kann hăchstens von oberflăchlichen ader griindlichen Arbeiten sprcchen.
Reparaturen der Wehrmauern wurden in folgenden Kastellen archăologisch festgestellt: Tibiscum,
Paralisswn und Brâncoveneşti. In jedem cler Fălle handelt es sich um technisch bedingte Eingriffe,
welche Fehlplanungen oder Effekte cler Erdrutsche wieder gut machen sollten. Die Arbeiten wurden
griindlich durchgefiihrt, unter cler Benutzung von klassischem Baumaterial. In Porolissum wurden
auch ăltere lnschriften verbaut. Reparaturen dieser Art sind wohl an den meisten Wehrmauern
durchgefi.ihrt worden. Sie gehăren ausnahmslos zu dem Programm der konstanten Instandhaltung
der Anlagen. Von Zerstărungen durch Barbarenangriffe ist da keine Spur. Es wăre auch schwer
verstăndlich weshalb die Barbaren durch die cca. 1 , 5 - 2 m feste Wehrmauer und den
durchschnittlich 9 1 O m breiten Erdwall dringen wollten.
Die Tortiirme wurden repariert, wenn es sich als unumgănglich erwies dieses zu tun.
Reparaturen liessen sich in Porolissum, Certiae, Brâncoveneşti, Inlăceni, Răcari, Drobeta, Potaissa
und Gilău feststellen. Wiederum handelt es sich um technisch bedingte Eingriffe. Van willkiirlicher
Zerstărungen ist auch hier keine Spur zu finden. Datierungselemente fur diese Reparaturen gibt es
kaum. Die als Baumaterial beniitzten Inschriften stammcn von Hadrian bis Philippus. Es liegt auf der
Hand, class die Reparaturen bei den ălteren Steinanlagen friiher fallig waren (schan in der zweiten
Hălfte des II. Jahrhunderts), wăhrend sie bei den jiingeren erst im dritten Jahrhundert anfingen. Die
Bautătigkeit lăsst sich bis in die fi.infziger Jahre des III. Jahrhunderts verfolgen. Ein chronologisch
eng umschriebener Reparaturhorizont hebt sich <labei nicht ab.
Einer cler bedingten Reflexe cler neueren Geschichtsschreibung ist die Verbindung cler letzten
Jahrzehnte des rămischen Dakiens mit cler Torverbauung, die als Massnahme ăusserster Verzeiflung
gewertet wird (stellvertretend Macrea 1969, 542). Quermauem, welche die Torăffnungen vermeintlich
blackieren, wurde in folgenden Kastellen archălogisch erforscht: Arcidava, Tibiscum, Micia, Baloga
(Resculum?), Certiae, Largiana, Parolissum, Căşei, Inlăceni, Angustia, Cumidava, Arutela, Răcari,
Pataissa und Gilău. Durch cine archăalagische Detailanalyse lăsst sich nachweisen, class bloss ein
einziges Tor ganz vermauert wurde: die Porta decumana von Bologa. Hier wurde der Tordurchgang
sagar mit Erde aufgefi.illt. Sonst handelt es sich entweder um Torschwellen (Tibiscum, Bologa /P.p./,
Certiae, Inlăceni /P.p„ P.p.s./, Angustia, Arutela /P.p./, Răcari, Potaissa /P.d./) oder um die teilweise
Einengung verschiedener Tordurchgănge (Micia /P.p./, Porolissum /P.p., P.p.s, P.p.d.?/,Căşei /P.p.s.,
P.p.d./, Inlăceni /P.d„ P.p .s./, Cumidava /alle Tore/). Die teilweise Blockierung cler Torc kann nicht
auf einen einzigen chranologischen Harizont gebracht werden. Es ist jedoch anzunehmcn, class sie,
in den meisten Făllen, ins dritte Jahrhundert zu setzen ist. Wie schon festgestellt wurde, hat die
-
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teilweise Vennauerung cler Tore kaum etwas mit Barbareni.iberfallen zu tun (Dobson-Breeze 1987, 227) .
Es scheint eher so zu sein, class die wenig gebrauchten Tore um eine Zeit vermauert wurden
(wahrscheinlich als das Holzwerk verfiel). Ein gutes Beispiel fi.ir die begrenzte Beni.itzung eines Tores
finden wir im Kastell Buciumi, wo die Porta decumuna nie als Durchgangstor beni.itzt wurde, durch die
Torăffnung verlief hingegen die Wasserleitung des Kastells.
Die Innenbauten sind weniger erforscht worden. Die Principia von Tibiscum, Porolissum,
Gilău und Potaissa wurden um die :t\.litte des dritten Jahrhunderts weiter ausgebaut. Es handelt sich
um neue Răumlichkeiten, von denen die meisten auch iiber Heizanlagen verfi.igten. Einige
Inschriften wurden dabei als Baumaterial gebraucht, diese schieben die Termini post quem hin zur Mitte
des III. Jahrhunderts.
Desgleichen, wurden die Praetoria von Gilău, Căşei, Bologa und Buciumi erweitert. Dabei
gerieten Bautrakte auf die Via sagu/aris. Das Fundmaterial weist auf eine Datierung unter Philippus
oder spăter. Die Uberbauung veschiedener Abschnitte cler Via sagu/aris und des Erdwalls wurde auch
in Tibiscum, Micia, Porolissum, Angustia und Sâmbotin beobachtet. Die Bauten sind breit in das
dritte Jahrhundert zu datieren. In Porolissum kănnen einige in clas erste Viertel des III. Jahrhunderts
datiert werden. Sonst scheint es sich eher urn das zweite Viertel zu handeln.
Die Brandschichten, die in Buciumi (einige Innenbauten und Torc), Certiae (zwei Tore),
Ilişua (clas ganze Lager), Brâncoveneşti (retentura) und Răcari (das Lagerinnere) beobachtet wurden,
sind hauptsăchlich in die nachrămische Zeit zu datieren. Einzig in Certiae folgen auf die
Brandschichten weitere rămische Wohnschichten. In Ilişua brannten nebst den rămischen Baracken
auch die halbvertieften Behausungen des IV. Jahrhunderts nieder.
Das venneintliche Kastell von Comalău wurde von K. Horedt als eine gallienische
Einrichtung betrachtet (Horedt 1 978, 21 3). Der Originalgrundriss cler Grabungen wurde dabei
phantasiereich rekonstituiert (eigentlich verăndert). Die fortgeschrittene Zerstărung des rămischen
Mauerwerkes erlaubt keine radikalen Schlussfolgerungen. Es ist an cler militărischen Nutzung der
Anlage zu zweifeln.
Die archăologische Untersuchung des zivilen Millieus ist, im Vergleich zur Kastellforschung,
bedeutend weniger fortgeschritten. In Tibiscum, Sarmizegetusa und Apulum wurde eine um die
Mitte des dritten Jahrhunderts anzusetzende Bautătigkeit beobachtet. Es handelt sich um
beschrănkte Eingriffe, welche die Neueinteilung vorhandener Răumlichkeiten zum Ziel hatte. In
Potaissa wurde jedoch 257 /8 ein Tempel fertiggestellt. Das notige Geld spendete Donatus, Praef. Leg.
V Macedonicae (CIL III, 875).
III. Schluss�olgerungen
111.1. Dakien als berufliche Pflicht
Der einzige uns namentlich bekannte Beamte cler kaiserlichen Verwaltung, M. Aurelius
Marcus, war Ag. v. P. unter Decius und Gallus. Es ist anzunehmen, class cler Finanzprokurator cler
Dacia Apulensis spătestens ab Gallienus cler eigentliche Statthalter cler Provinz war. Es wurde kein
konsularer Legat mehr emannt. Die neue politische Richtung, die Gallienus einschlug, fi.ihrte auch in
Dakien <lazu, class das Kommando cler Legionen von Praefecti ritterlichen Standes iibemommen
wurde. Zwei sind uns bekannt: Donatus (siehe oben) und M. Aurelius Veteranus, Praef. Leg. XIII
Geminae (CIL III, 1 560).
-Ober die Truppen cler Provinz gibt es kaum Daten nach 250. Von den Auxilien sind bloss die
Ala I Hispanorum Campagonum Deciana (:t\.licia), der Numerus Pa!Jrenorum Porolissensium sag. c.R Decianus
(Porolissum) und die Cohors III Delmatarum Valeriana Gal/iena oo eq. c.R pj (Mehadia==Praetorium)
inschriftlich belegt. Die Legionen sind durch die zwei von ihren praefecti gesetzten Inschriften in
Potaissa (257 /8) und Herkulesbad (nach 260) bezeugt.
Da die Hauptmission cler Truppen die Verteidigung cler Provinz war, habe ich nach den
măglichen Barbareni.iberfallen gesucht, die den Einsatz cler dakischen Einheiten erforderten.
Anhand der existierenden Daten, lăsst sich ausmachen, class Siiddakien vom grossen Uberfall
aus den Jahren 250/1 in :t\.litleidenschaft gezogen wurde. Wăhrend Kniva den Raubzug si.idlich cler
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Donau anfiihrte, werden karpische Riiuberscharen Siidoltenien (die Kleine Wallachei) iiberfallen und
von hier iiber die Donau gesetzt haben. Der Angriff ist in den Friihsommer des Jahres 250 zu
datieren. In demselben Zusammenhang lăsst sich auch die Hypothese eines kaiserlichen Besuches in
Dakien aufstellen. Dieser hătte

im

Spătherbst 250

ader

im

Winter stattfinden kănnen. Der

Inschriftenhorizont, die Kaiserstatue aus Sarmizegetusa und cler allgemeine politische K.ontext
untersti.itzen die Annahme. Ein neuer Angriff scheint 254 stattgefunden zu haben. Măglicherweise
hatte <labei auch Drobeta zu leiden. Die spăteren Invasionen haben die Provinz umgangen.
Daten beziiglich innerer Unruhen in Dakien sind nicht ausfindig zu machen.
Der Gang cler Ereignisse nach 245 machte es immer klarer, class Dakien seine militărisch
strategische Rolle eingebiisst hatte. Semit lag es auf cler Hand, class in cler Provinz zu viele Truppen
in einem erstarrten und moralisch iiberholten Verteidigungssystem festgenagelt lagen. Als erster zog
Philippus die K.onsequenzen, indem er clas Donauheer, mit dem Sitz in Sirmium, organisierte

1967) .

(Fitz

Somit wurden ein Teil cler Truppen Dakiens abgezogen. Radikaler scheint Gallienus gehandelt

zu haben, indem er die Verteidigung cler Provinz auf ein Minimum reduzierte und den Rest cler
Truppen

in

mobile

Vexillat:ionen

einbaute

und

an

die

verschiedensten

Schlachtszenen

abkommandierte. Als B eispiel lăsst sich clas Kommando des Flavius Aper liber die in Poetovio
stationierte Vexillat:ion cler dakischen Legionen anfuhren. Die einganglich wohl provisorische Lăsung
wurde, Dank dem Gang cler Ereignisse, zu einer stăndigen.

III. 2. Das Dakien der Provinzler
Die Daten beziiglich cler Zivilgesellschaft sind ărgerlich spărlich. Das Munizipalleben lăsst
sich bis in die spăten funfziger Jahre verfolgen. Obwohl es den Glanz cler vergangenen Zeiten
eingebiisst hatte, ist anzunehmen, class die traditionellen Formen beibehalten wurden.
pompăsen Titel die sich Apulum

(Chrysopolis)

und Sarmizegetusa

(Metropolis)

Die

gănnen, weisen eher auf

linkische Propaganda hin, als auf einen wunderbaren Aufschwung. In den beiden Stadttiteln klingt
auch ein orientalischer Einfluss mit.
In einer paradoxalen Lage befindet sich die Provinzversammlung -

Concilium Daciarum trium.

Unter seiner Autorităt wurden die Miinzen for die Provinz geprăgt (246 - 257) . Aus dieser

Zeitspanne kennen wir jedoch keine einzige Inschrift, welche die Existenz cler Versammlung

bezeugt.

Die wirtschaftliche Lage cler Provinz scheint nach dem Karpeniiberfall aus cler Zeit des
Philippus kaum mehr gut geworden zu sein. Die hohen Indizes des dakischen Miinzumlaufes unter
Decius und Gallus stehen fur den V ersuch cler beiden, Dakien wirtschaftlich auf den Beinen zu

behalten. Es scheinen jedoch nicht die treffenden Lăsungen gefunden worden zu sein. Der
allgemeine Eindruck ist es,

class

die Provinz wirtschaftlich zus ammengeschrumpft ist.

Eine

Auswanderungswelle, die vor allem die wohlhabende Schichte ergriff, ist aus diesem K.ontext nicht
wegzudenken. Die Ausmasse des Phănomens lassen sich nicht einschătzen.

III. 3. Von amissa zu intermisit
Zwei cler Hauptfragen des letzten Jahrzehntes cler Provinz beziehen sich auf ihren „Verlust"
unter Gallienus und auf die Datierung des aurelianischen Riickzuges . Durch die weiter oben
vorgenommene Akzentverschiebung

im Text des Eutropius lăsst sich die gallienische Episode in clas
amissa nicht als Verlust von Territorien an Barbaren oder

Jahr 260 dati.eren. Dabei verstehe ich

Verlust cler Autorităt an einen Usurpator. Keiner cler untersuchten Texte erwăhnt etwas beziiglich
eines Verlustes

an

j emanden. Es scheint als wollte Eutropiu::; clas A nfangsdatum eines Prozesses

festsetzen. Das katastrophale Jahr 260 scheint Gallienus dazu bewegt zu haben die letzten noch
verfugbaren Truppen aus Dakien abzuziehen, um sie auf die verschiedenen Fronten zu schicken.
Behalten wurden die Kastelle und Truppen entlang cler Strasse Porolissum - Drobeta. Was sich als
militărisch

korrekt

erwies,

stellte

sich

als

wirtschaftlich

katastrophal

heraus.

Wie

clas

die

Zusammensetzung der Geldmasse klar erlăutert, lebte Dakien von staatlichen Geldem, die dem
Milităr als Sold ausgezahlt waren. Wurde jedoch die Anzahl cler Geldbezieher reduziert, verdiinnte
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sich auch der Geldzufluss und die allgemeine wirtschahliche Lage năherte sich dem Kollaps. So hat
Gallienus die Provinz beiseite gelassen und sowohl Claudius als auch Aurelian konnten sie nicht
mehr retten.
Den aurelianischen Riickzug habe ich, aus dem politisch-miltărischen Kontext heraus in den
Spătsommer 271 datiert. Aurelian hatte die Lage an der unteren D onau vollig unter Kontrolle. Es
war nicht notig das ganze Reich unter Kontrolle zu haben, um den Riickzug aus Dakien zu
organisieren, wie A. Bodor meinte

(Bodor 1973).

Um die illyrische Armee auf den Zug gegen Zenobia

fuhren zu konnen, musste die Donaufront von anderen Truppen gesichert werden, diese zog
Aurelian aus Dakien ah, zusammen mit der dazugehorigen Ziv:ilbevolkerung, und setzte sie siidlich
cler Donau fest

(A!fo"/di 1967,

329) . Somit wurcle clas „clakische Projekt" Traians clurch ein neues,

lănger anhaltencles, ersetzt.
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ANEXA I
Analiza discursului istoric al lui Mihail Macrea
privind ultimele decenii ale stăpânirii romane în Dacia
(fraianus Decius - Aurelian)
Tabelul I (= Tab. J)(Macrea 1969, p. 442 - 445)
Nr.
Arl!1lDlentul/ sursa
Data
Concluzia/ enunntl
Observaţii
"Situapa devine tot mai critică şi
a "In vest continuă să fie
01
Argumentele nu sunt susţinute
atacată de sarmaţii iazigi,
pentru Dacia."
prin citarea surselor, ca atare
;:...
.
(p. 442)
dacii liberi, vandali şi de alte validitatea lor este incertă.
· -s
seminţii germanice, printre
"3
care se ivesc acum şi
o
u
OJ
gepizii." (p. 442)
b "In est, principalii atacatori
"3
u
rămîn carpii şi semin�e
..Q
gotice, printre care se
amintesc acum şi taifalii."
(p. 442)
02
"Decius, după biruinţa de la Verona
Decius îşi ia titlul de Dacicu.r
Titlul apare, din 250, doar pe
împotriva lui Filip Arabul, se întoarce Maximu.r.
miliariile din Hispania Tarraîn Dacia unde luptă împotriva dacilor CIL II, 4949, 4957
conensis şi se referă la lupte cu
liberi („.)."
dacii, care nu trebuie să fi avut
(p. 442)
loc în provincia Dacia - cf.
Affeidi
1967, p. 3 1 3 cu n. 6; N .
::l
·a
Gostar, în Actes de la XII'
OJ
Q
Conference Eirene 1972, BukarestA.msterdam,1 975, p. 645; Kneiul
1969, p. 235; Kiena.rt 1996, p.
205. Titlul în sine nu este
categoric probatoriu în
sustinerea concluziei.
03
"O relativă linişte domneşte în Dacia
a CIL III, 1 1 76 (Porolissum) Ipoteza 02 devine premisă
după această nouă şi se pare puternică b CIL III, 8061 (Apulum)
sigură pentru raponamentul 03;
zguduire."
argumentele se referă la
c capul unei statui de bronz,
(p. 442)
reprezentându-l pe Decius concluzia asupra liniştii după
războiul, din Dacia; doar
(U .T.S.) (p.442)
d
monetăriile imperiale bat argumentele b ş if ar putea
monede cu legenda Dacia şi susţine concluzia în întregime;f
.u
E
- reprezentarea provinciei nu
Dacia Felix." (p.442)
OJ
Q
pe monedele provinciei, este înlocuită cu Pax Romana,
e
ci această variantă, uzuală, apare
care continuă să fie emise
alături de cele vechi, care
regulat,
continuă
să fie bătute - cf.
obişnuita
reprezentare
a
f
provinciei este înlocuită cu Wi"nkler 1971, p. 148, 1 50;
o reprezentare simbolizând Martin 1 992, p. 95sq.
"'

�§

"'

"„.

"'

"„.

04

"„.

....

lf)
N
,_____

Pax Romana." (p.442)
în vara anului 251 , pe cînd în-cerea Sali.rbury-Mattingjy 1924, p 1 9

să alunge goţii care sub conducerea
căpeteniei lor Cniva pătrunseseră din
nou în Moesia Inferior, împăratul
Decius ( ) cade în luptă la Abrittus."
(p. 442)
.„

05

Decius a fost "trădat de generalul său
Trebonianus Gallus."
(p.442)

06

"Gallus, ajuns împărat, obţine pacea
de la gop, aceştia în schimbul sumelor
primite obligîndu-se să se ţină departe
de teritoriile romane." (p. 442)

"'

::l

=;a
\)

(cu privire la data morţii - 1
iulie 251)

Zosimus, I, 24
Zonaras, XII, 21
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�u sunt citate sursele
informapei (izvoarele narative).
Pentru data morţii (prima
jumătate a lunii iunie 251) vezi
şi CIL VI, 3 1 1 20, 36760; G. W.
Clarke, în ZPE, 3 7, 1 980, p. 1 1 4
sqq; Kienast 1996, p. 204.
Lipsesc argumentele.

Enunţul se află în contradicpe
cu Tab. II, 40, 41 (teritorii
cedate goţilor, în schimbul
păcii).
Pentru valoarea autorilor
bizantini vezi şi Tab. II, 02.

Nr.

Data

07

Concluzia/enunţul
"Liniştea se menţine astfel în Dacia."
(p. 442)

Ar2111Dentul/ sursa
- subînţeles: enunţul 06

„. se repară drumul de la Apulum la
Micia."
(p. 442)

CIL III, 8061 (Micia)
(= IDR III/3, 50)

"La evenimentele zbuciumate altemînd
între apărarea graniţelor imperiului, tot
mai vehement asaltate, şi luptele
pentru tron, legiunile din Dacia şi-au
avut fără îndoială partea lor, fiind
purtate uneori în afara provinciei." (p.
442)

"In legătură cu asemenea
evenimente, altfel
necunoscute stau mai multe
inscripţii din Aquileia, datând
cam de pe la mijlocul secolului
al III-iea." (p.442)
CIL V, 808, 850, 897, 951 ,
1 1 00
a " „. asaltat dinafară de la
toate graniţele " (p.442)
b " .„ în interior ameninţat cu
dezmembrarea, datorită
nume-roşilor pretendenţi la
tron, aşa-zişii 30 de tirani
(p.442)

cr.

:l

�

- (j
08

09

�
"'

:l
::::l

„
(j

10

"

"O dată cu urcarea pe tron a lui
Valerianus (253-259) şi a fiului său
li>
;:l ;:l
Gallienus (253-268) ( ) imperiul este
Q
„ c::i
pe punctul de a se prăbuşi."
Jl
·c
cu „
(p. 442)
"'

.„

,

;; (j

„.

Observatii
Informaţia 06 este subînţeleasă,
eronat, ca premisă majoră
pentru concluzia 07; lipsesc
premisa minoră şi termenul
mediu.
Drumul nu este trecut pe Tabula
Peutingeriana-, vezi şi Tab.II, 39.

Enunţul este foarte general şi de
tip truism; argumentele
epigrafice nu susţin
circumscrierea informaţiei în
intervalul cronologic discutat.

Nu sunt citate sursele narative,
din care au fost preluate
informaţiile.

.„"

11
"'

;:l

�
·c
cu

În 259 Valerianus cade în captivitate la
perşi, unde şi moare.
(p.442 - 443)

Nu sunt citate sursele
informaţiei.
Pentru data căderii în captivitate
(a doua jumătate a lunii iunie,
260) şi a morţii (după 262) vezi
Kiena.rt 1996, p. 214.
Nu sunt citate sursele
informaţiei.

�
>

12

"'

;:l
c
cu

�
c..?

13

"(.„) Gallienus, rămas singur, luptă din
răsputeri pe toate frontu.rile spre a
apăra imperiul şi a-i menţine unitatea,
înlăturînd pe uzurpatori."
(p.443)
Gallienus "a dus lupte la graniţele
Daciei împotriva dacilor liberi aliaţi
probabil cu alte populaţii. "
(p. 443)

a

"

în 257 Gallienus îşi ia
titlul de Dadcus Maximul'
(p.443)
„.

Titlul (CIL II, 2220; CIL VIII,
1340) este datat ipotetic în 257
şi pare a fi neoficial - vezi
Kienast 1996, p. 219; asupra
semnificaţiei titlului vezi Affeldi
1 967, p. 3 1 3 n. 6; N.Gostar, în

Actes de la XII' Conference Eirene
1972, BukarestArnsterdam,1975, p. 645
Datarea nu este asigurată.
mente onorare (lllchinate lui Informaţia din teren este
Philippus, Otacilia Severa,
inexactă şi aservită unei
Philippus II şi Herennia
concluzii identice cu premisa
Etruscilla) pentru refacerea majoră; erori: de acuitate a
zidurilor şi blocarea unor
redării informaţiei concrete şi
porţi ale castrului de la
de logică.
Porolissum în urma unui
atac inamic.
(p.443)
"Observaţii arheologice
Argumentul este irelevant
similare, deşi fără a se fi
(datarea nu este asigurată), fiind
putut data mai aproape, au introdus Într-un raţionament
fost făcute ulterior la două eronat, de tip cimilus improbando.
porţi ale castrului de la
Inlăceni." (p.443)

b - refolosirea unor monuI'li')
N

c
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Nr.

Data

14

Concluzia/ enunţul
Legiunea V �acedonica s e află în
vechea ei garnizoană, la Potaissa.
(p. 443)

Argumentul/ sursa
".„ între 253 şi 259, Donatus,
prefectul legiunii V
Macedonica, termină un
templu început ( ) pe care-l
închină lui DeuJ Azjz:tJ bonuJ
puer conservator pentru sănătatea
împăraţilor Valerianus şi
Gallienus, a fiului său
Valerianus, a soţiei sale
Cornelia Salonina şi a legiunii
„.

,

Observaţii
Formularea argumentului este
nefericită: Donatus (singular)
închină templul pentru
sănătatea împăraţilor (plural), "a
fiului său" (al lui Donatus?, al
unuia dintre împăraţi?), "a soţiei
sale" (aceeaşi problemă).

„„" (p.443)

CIL III, 875 (Potaissa)

>-----

15

C\
U"l
N
'

r<)
U"l
N

Legiunea a V Macedonica a câştigat
epitetul de IIIpiafideli! "foarte
probabil în aceste lupte (din 257
conform Tab.I, 1 3 - n.n.) din Dacia
Porolissensis."

a
CIL III, 875 (Potaissa)

(p.443)
b
- subînţeles: enunţul Tab.I,
13
C

Daicoviciu 1965, p. 244

n.2

16

C\
U"l
N

r-'..

U"l
N

17
o
'°
N

18

coh. III Delmatarum Valeriana Galliena oo
CIL III, 1 577 (Mehadia)
eqq. c.R pf îşi exprimă devotamentul
faţă de cei doi împăraţi. (p. 443)
(= IDRIII/1, 77)
leg. XIII Gemina
s e găsea încă în
Dacia, foarte probabil la Apulum, în
vechea ei garnizoană şi („.) în
provincie domnea liniştea." (p. 443)
"„.

00
'°
N

00
'°
N

o

'°
N

19

Ipoteza 1 3, susţinută de
argumentul 13a, particularizată
prin argumentul 13b (indus ca
gen proxim), este transformată
în premisă "validă" pentru
concluzia 1 5; raţionamentul este
eronat, atât din punct de vedere
formal (lipsesc premisele
minore şi termenii medii) cât şi
al validităţii conţi-nutului
informaţional al termeni-lor.
Dacă legiunea a primit epitetul
în 257, atunci, conform argumentaţiei lui M. Macrea,
inscripţia ar trebui datată 257259 şi nu 253-259 (cf.Tab.I, 14).

Locuitorii U.T.S. îi închină lui
Valerianus II o inscripţie.
(p. 443)

numeruJ Palmyrenontm PorolisJenJium s-a
transormat în cohorJ I Pal"!Ynnorum
Porolissemium.
(p. 444)

M. Aurelius Veteranus praef.
leg. XIII Geminae Gallienianae,
,

este prezent la B. Herculane
"pentru căutarea sănătăţii."
(p.443)
CIL III, 1 560 (B. Herculane)
(=IDR III/1, 54)
CIL III, 7971 (lJ.T.S.)

CIL III, 908 (Potaissa)
C

Daicoviciu 1945, p. 179

00
'°
N

o

'°
N
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Argumentul în sine nu permite
concluzia formulată categoric cf. Poenaru Bordea 19 75, p. 101
Altă datare la Tab.II, 21.

Acceptând întregirea inscripţiei
(CIL III, 908) drept corectă,
corelarea cu altarul ridicat de

numenu Pal"!)'renorum
PoroliJJemium Jag. c. R DecianuJ
permite doar stabilirea t.p.q. 251 .

Nr.

Data

20

,_____

21

....00..
\O
N
I

o
\O
N

,_____

22

....00. .
\O
N
'
«"1
U"l
N
Cil

,_____

23

,_____

::I
c:
Q)

�
(j

24

Ar2'UJllentul/ sursa

Concluzia/enunţul

Observaţii

Greutăţile amintite în discursul

"Din ştirile de mai sus rezultă că prin
oricîte greutăţi ar fi trecut Dacia în
timpul domniei lui Gallienus,

- subînţelese:
enunţurile Tab.I, 0 1 , 02, 1 3

"(.„) Claudius II Goticul (268-270),

Lipsesc precizările cu privire la
"Goţii plecaţi cu familiile lor
în număr de vreo 320000 după datarea invaziei şi la evaluările
evaluarea, evident exagerată, ca exagerate ale scriitorilor antici.
de obicei, a scriitorilor antici,
pătrund în Moesia şi apoi în
Thracia, ajungînd pînă la
Marea Egee."

anterior sunt fie total neargumentate (01), fie larg ipotetic
argumentate (02, 1 3)
Intregul discurs este construit în
stăpînirea romană se menţinea încă în - subînţelese:
enunţurile Tab.I, 02, 03, 07, 08, direcţia demonstrării acestei
provincia întemeiată de Traian,
concluzii, asumate aprioric;
1 3 -19
lipsesc nuanţările esenţiale
(cronologic, geografic, politic,
militar, economic) .
1 4 este limitat cronologic la
- subînţelese:
cele două legiuni se găseau în vechile
prima jumătate a domniei lui
enunţurile Tab.I, 14, 17
lor locuri de garnizoană,
Gallienus, iar 1 7 nu poate
sustine enuntul categoric
Vezi observaţiile de la 20 b.
- subînţelese:
iar viaţa din provincie se desfăşura în
aceleaşi ca în cazul Tab.I, 20 b
formele de mai înainte(„.)" (p. 444)
Enunţ cuprinzând termeni
"O situaţie mai grea va fi putut surveni nedefiniţi (ce trebuie înţeles
în viaţa provinciei poate în ultimii doi
prin "situaţie ceva mai grea"?),
ani de domnie ai lui Gallienus („.) . " (p.
lipsit de orice argument (cf.
444)

Tab.II, 23).
25

"'
::I
u

�o

(j
,_____

26

avu de făcut faţă celei mai mari
primejdii, cînd o adevărată şi uriaşă
coaliţie s-a format împotriva
imperiului."

(p. 444)

....
..........

HA Claudius, 9 - 12
Zosimus, I, 42 - 46
,

"'
::I

�
::I
Ol

o

27

"Intr-o mare bătălie care s-a dat la
Naissus (azi Niş, în Iugoslavia), deci
adînc în teritoriul roman, Claudius II îi HA Claudius, 9 - 1 2
Zosimus, I, 42 - 46
zdrobi p e goţi ucigînd p e cîmpul de
luptă vreo 50000 dintre ei, tot după
relatarea scriitorilor antici." (p.444)
a ".„deoarece ne lipseşte orice
"Care va fi fost în acest timp situaţia
ştire privitoare la ea." (p.
Daciei nu putem şti„. "
(p. 444)
444)
,

....-..
r-f---

28

Lipseşte datarea bătăliei.

N
'
00
\O
N

"Ca urmare, nu cunoaştem nici un
singur guvernator imperial şi nici un
procurator al vreuneia din cele trei
Dacii din acest răstimp."

(p. 444)

Enunţul, inserat în economia
textului după domnia lui
Claudius, induce perioada 268 b ''După domnia lui Gallienus 275 ca interval cronologic de
inscripţiile încetează cu totul referinţă (în acest sens şi
argumentul b); argumentul b, de
în Dacia."
fapt genul proxim pt. a, este
(p. 444)
transformat, în mod eronat, în
premisă majoră.
Tab.I, 27
Raţionament deductiv, în care
28 reprezintă genul proxim
pentru 27; se subînţelege că
intervalul cronologic de
referinţă este tot 268 - 271 .

197

Nr.

Data

29

Concluzia/enunţul

Arguillentul/sursa
Aur. Victor,

referitor la interzicerea accesului

Manni 1949, p. 51 n. 3
T. Nagy, KJio, 46, 1 965, p.
Marna 1969, p. 461 n. 85

senatorilor în armată şi la conducerea
legiunilor, s-ar

......

r-N
I

N
-....._

......

fi extins sau ar fi avut

(trimiterea la p . 1 28 este

de rang senatorial ai provinciilor

greşită)

imperiale cu guvernatori din rin-durile

L. Homo,

membrilor ordinului ecvestru, nwniţi

8-1 0

agentes vice praesidis, adică

locţiitori ai legatului consular

( ) iar
„.

mai tirziu praefecti şi praesides.(p. 444)

RevHirt, 3,

Observaţii

33, 34, 37 Inconsecvenţa (crono)logică

ca urmare şi înlocuirea guvernatorilor

la început

'O
N

De Caes,

"S-a afirmat că edictul lui Gallienus

caracterizează firului principal al
340

1 921 , p.

discursului: intervalul
cronologic de referinţă, 268 27 1 , este indu; prin enunţurile
Tab.I, 27, 28. In continuare
acesta este lărgit la 261 /2 - 271 ,
perioadă pentru care enunţul

Bernier 1937, p. 1 87
M. Macrea, Acta MN,

Tab.I, 27 îşi pierde parţial
3, 1 966,

valabilitatea. Folosirea
condiţionalului optativ în

p. 1 49-1 50

expunerea efectelor reformei lui
Gallienus anunţă rezervele lui
M. Macrea asupra extinderii
spaţio-temporale ale acestora.
30

Atribuirea guvernării provinciilor unor

�

:�

O"
(/)
:I
u
-c
c
""
o..
"
u

.E

31

,....._

Q:..

N
-....._

......

11.e.ag.11.p.
"'

2

OJ
;>
OJ
VJ

a fost o"soluţie la care

am

Macrea 1969, p.

Ascensiunea

82

11.e.ag.11.p este un

proces, care începe sub

văzut că în mod excepţional şi pentru

Septimius Severus (în situaţii

scurtă durată de timp s-a recurs şi în

excepţionale) şi care continuă

Dacia, începînd din timpul domniei lui

după aceea ("exepţia

Septimiu Sever şi apoi tot mai des pe

septimiană" se repetă "tot mai
des pe timpul împăraţilor

timpul împăraţilor următori." (p.444)

următori") .
Deşi sesizează ascensiunea

în unele provincii

11.

e.

Inlocuirea guvernatorilor d e rang

"„.

senatorial ai provinciilor imperiale cu

imperiale, ca Syria, Coele,

ag.

guvernatori din rindurile membrilor

Cilicia sau Moesia Inferior,

releve "excepţiile" (pentru Syria

ordinului ecvestru s-a făcut "probabil

guvernatorii din ordinul

Coele vezi

mai tirziu şi treptat".

senatorial sînt atestaţi şi după

55; pentru evoluţia generală - cf.

(p. 444)

amintitul edict al lui Gallienus"

Cizek 1998a, p.

(p.444)

Formularea "mai tirziu şi

'O
N

....
"'

o
o..

11.

p., M. Macrea preferă să
Piso 1993, p.

93 n.

1 39- 1 40).

N .H.Baynes, JRS, 1 5, 1 926, p.

treptat" este lipsită de relevanţă,

340

în absenţa unor minime
precizări. Procesul de tranziţie a
premers edictului gallienian
(enunţul
putea

Tab.I, 30), deci nu

fi provocat de acesta, cum

se subînţele�e din enuntul 3 1 .

32

......
r-C';I

°'
'<I'
N

"Rămîne deci ca foarte probabil că şi

......
r-N
'

<'l
LI")
N

c
"'
;..?:l
I!)

�

-<

Concluziei îi incumbă un grad
foarte redus de probabililate

adică în primii doi

întrucât ea contravine sensului

ani de domnie a lui

legati Augustipro praeton
trium Daciarum de rang consular." (p.

evoluţiei politice.

Aurelian, de

"Putem însă uşor să ne închipuim că în

"„ .

ultimele două decenii ale existenţei

în Illyricum şi în toate celelalte

termenului mediu, este logic

sale, pe timpul domniilor lui

ţinuturi din sudul Dunării . " (p.

imposibil "să ne închipuim" ce

Valerianus, Gallienus, Claudius II şi la

445)

înţelege M. Macrea prin

mari devastări au avut loc

În absenţa premisei minore

şi a

începutul domniei lui Aurelian, situaţia

"situaţia provinciei nu era deloc

provinciei Dacia nu era deloc bună."

buna .

(p. 445)

Enunţul se află în contradicţie

" (.„)

34

Tab. I, 29,31

Dacia să fie condusă pînă la sfirşit,

444)
33

- subînţelcse:

.„

cu

Tab.I,

17

Aurelian a luat hotărîrea de a

"Felul în care se desfăşuraseră

Logica argumentului, construit

renunţa la stăpînirea romană din Dacia

evenimentele în ultimele două

pe o premisă majoră foarte

şi de a retrage trupele spre a organiza

decenii la Dunărea de mijloc şi generală ("evenimentele„."),

apărarea imperiului din nou pe linia

mai ales de jos, după moartea

suferă din cauza din cauza lipsei

Dunării . "

lui Decius la Abrittus,

premisei minore şi a termenului

îl vor fi

convins pe împăratul Aurelian
de inutilitatea apărării pe mai
departe a unei provincii atît de
expuse cum era Dacia."

(p.

445)
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mediu.

Analiza discursului istoric al lui Mihail Macrea
privind ultimele decenii ale stăpânirii romane în Dacia
(Traianus Decius - Aurelian)
Tabelul II (=Tab.I[)(Mama 1969, p. 445 - 456)
Nr Data Concluzia/ enuntul
Observaţii
Argunientul/sursa
01
Pentru o datare mai exactă vezi
"Izvoarele literare (...) care vorbesc
- a doua jwnătate a sec. IV:
despre părăsirea Daciei sînt dintr-o
IzyNaralive.
Aurelius Victor, Eutropius,
epocă relativ tîrzie faţă de evenimentul Rufius Festus şi Histon·a Augusta,
pe care-l relatează. "
prima jwnătate a sec. V: Orosius;
sec. VI: Jordanes (p. 445 - 446).
(p. 445)
În ciuda acestei aprecieri, M.
02
Nu mai sunt amintiţi "scriitorii
Macrea se bazează totuşi inforbizantini, ale căror rezwnate după
autorii romani sînt lipsite de valoare."
maţii furnizate de Zosimus (Tab.I,
(p. 446)
06, 25, 26) şi Zonaras (Tab. I, 06).
03

"'
;:l
c:
Q)

�

(.)

04

"'
;:l

j
�
-:i::

05

"'
;:l

�

:.::I

�

" Aurelius Victor, Eutropius, Rufius
Festus şi ] ordanes fac amintire, în
termeni aproape similari, de o pierdere
a Daciei, amissa Dacia, pe timpul lui
Gallienus." (p. 446)
''Eutropius, Rufius Festus şi ] ordanes,
vorbind apoi de Aurelian, fără nici o
referire la cele spuse înainte, afirmă că
acest împărat a retras stăpînirea
romană din Dacia."
(p . 446)
''Termeni în care se exprimă sunt puţin
deosebiţi."
(p. 446)

Aur.Victor, De Caes., 22-23
Eutropius, IX, 8
Rufius Festus, 8
Jordanes, &mana, 217

"Singura deosebire demnă de
relevat este că expresia F.omanis
de la Rufius Fesr.is e înlocuită la
Jordanes cu legionibus." (p. 446)

Deşi enunţul se referă la trei
autori, menţionaţi la Tab.II, 04, în
argumentaţie sunt invocaţi doar
doi.

"Chiar cu această înlocuire,
dependenţa textului lui ]ordanes de
acela al lui Rufius Festus e evidentă"
(p. 446)
"Deosebită este, în schimb, ca
formulare, relatarea lui Eutropius (cap.
1 5) (...) "
(p. 446)

- subînţeles:
Rufius Festus, 8
Jordanes, &mana, 217

Precizarea se referă tot la doi
autori - contrar Tab.II, 04, însă
conform cu Tab.II, 05

"... Aurelian a pierdut Dacia pe
care o întemeiase Traian dincolo
de Dunăre, deoarece Illyricul şi
Moesia fiind devastate, a pierdut
speranţa de a o mai păstra, şi
luînd pe romani din oraşele şi de
pe ogoarele Daciei, i-a aşezat în
mijlocul Moesiei, ţinut pe care l-a
numit Dacia şi care acum
desparte cele două Moesii (.. .)."
(p. 446)
Aur. Victor, De Caes., 35

Eutropius este explicit scos din
şirul de similitudini invocat în
enunţul Tab.II, 04. Aprecierea, că
doar "ca formulare" diferă, este
eronată. Informaţia suplimentară
este esenţială, ea cuprinde
motivul retragerii şi menţionarea
unei singure Dacii create de
Aurelianus (nu două, cwn apare
la autorii precedenţi).

-<

06

07

"'
;:l

�
...

:.::I
Q)
;:l

-<

08
"'
::I
c:
"'

�
...

::I

-r::

"Spre deosebire de Eutropius, Rufius
Festus şi ] ordanes, Aurelius Victor,
care, după cum s-a văzut, vorbeşte, ca
şi aceştia, de pierderea Daciei în
vremea lui Gallienus, în capitolul
despre Aurelian (cap. 35) nu mai
aminteşte nimic despre pierderea
definitivă a Daciei de către acest
împărat, cum fac ceilalţi autori ." (p.
446)

Eutropius, IX, 8
Rufius Festus, 8
Jordanes, &mana, 217
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Nr

09

Data Concluzia/ enunţul
1 " autorul biografiilor de împăraţi
din Hirtoria Augusta (.„) are o
atitudine ostilă faţă de Gallienus,
căruia îi atribuie tot felul de
nenorociri pe care le-ar fi adus
imperiului şi multe Îarădelegi pe
care le-ar fi săvirşit " (p. 446)
„.

Argumentul/ sursa
- subînţeles: HA vita Gallieni
HA vita Aureliani, 39
,

,

„.

2

autorul biografiilor de împăraţi
din Historia Augusta ( ) nu aminteşte
cu nici un cuvint despre o pierdere a
Daciei în vremea lui (Gallienus n.n.), plasînd evenimentul nwnai în
timpul domniei lui Aurelian." (p.
446)
"Retragerea stăpîni.rii romane din
Dacia e reprezentată de Historia
Augusta (Vita Aureliani, cap. 39)
aproape (s.n.) în aceeaşi termeni şi cu
aceeaşi explicaţie ca Eutropius („ .)"(p.
446)
"„.

„.

10

11

".„ s-a putut stabili că autorul care a
scris biografia lui Aurelian din Historia
Augusta, ca şi ceilalţi autori poate, a
folosit ca izvor şi o colecţie mai veche
de biografii ale împăraţilor, astăzi
pierdută, scrisă pe timpul lui
Constantin II şi cunoscută, după
numele istoricului care i-a stabilit
existenţa, sub denumirea de Istoria

împărătească a lui Enmann."
(p.447)

12

relatarea lui Orosius („.) este lipsită
de interes şi deci nu poate fi avută în
vedere"
(p. 447)

13

Aurelian nu a recucerit Dacia, "ci după
ce i-a scos pe goţi din Illyricum a
restabilit hotarul imperiului pe
Dunăre."
(p. 447)

"„.

HA, vita Aureliani, 39
- subînţeles: Eutropius, IX, 8
- nuanţarea diferenţelor specifice
(cu trimitere la "aproape"):
"Observăm totuşi (s.n.) că în
HistoriaAugusta cuvintul Romanos
de la Eutropius aici e înlocuit cu
populos şi mai ales (s.n.) că a fost
introdusă expresia mb!ato exercitu
et provincialibus, ce lipseşte cu totul
de la Eutropius, ca şi la Rufius
Festus, dar căreia îi corespund la
J ordanes cuvintele evocatis exinde
legionibus, fără provincialibus."
(p. 447)

Observaţii
Nu sunt citate argumentele care
să ilustreze atitudinea ostilă faţă
de Gallienus. Lipseşte legătura
logică (termenul mediu) între
ostilitatea faţă de Gallienus şi
absenţa. episodului amirsa Dacia.
Prin omisiunea premiselor
minore şi a termenilor medii, se
crează confuzie (pierderea Daciei
cu dublă valorizare subînţeleasă pentru Gallienus acuză, pentru
Aurelianus nu) . Se induce ideea
că amissa Dacia sub Gallienus ar fi
neadevărată.

Altfel decât în enunţul Tab.II, 07,
aici se face deosebire între
"formulare" şi "explicaţie". M.
Macrea invocă două deosebiri,
diferite ca importanţă: a.
(diferenţă minoră) Romanos
devine populos (pentru autorul
antic sinonime); b. ("mai ales" =
diferenţă majoră) introducerea
expresiei sub!ato exercitu et
provincialibus (pentru autorul antic
sunt sinonime cu Romanos
respectiv populos). În cele din
urmă, diferenţele sunt de acelaşi
grad şi se referă doar la
"formulare".
Construcţia sintactică menţine
ambiguitatea asupra paternităţii
Historiei Augusta (un singur autor
sau mai mulţi); nu este limpede
dacă "ceilalţi autori" (care s-au
inspirat din Istoria împărătească a lui
Enmann) sunt restul biografilor
HA sau Aurelius Victor, Rufius
Festus, Eutropius, menţionaţi la
începutul aliniatului.
Lipsesc argumentele/sursa (nota)
pentru acest enunţ.
Nu se explică prin ce impietează
a
din cauza caracterului
apologet creştin„."(p.447)
caracterul apologet creştin asupra
1--1--"�����������-i
veracităţii afirmaţiilor, legate de
b "„. el afirmă că în vremea lui
sfărşitul provinciei Dacia.
Gallienus Dacia fost definitv
pierdută." (Orosius, Hist.adv.
paJ!.„ VII, 22, 7) (p.447)
c "„. Aurelian („.) , după ce a
făcut o expediţie la Dunăre,
hătind pe goţi în lupte mari, a
stabilit stăpînirea romană în
vechile ei hotare."(Orosius,
Hist. adv. paJ!.„ VII, 23,4)(p.447)
- cu trimitere la Orosius, Hist. adv.
pag„ VII, 23,4
C. Daicoviciu, AISC, 3, 1 9361 940, p. 241 n. 1
"„.
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Nr

14

Data Concluzia/ enuntul
Arl!1ll1lentul/sursa
"O bună parte a istoricilor moderni (. . .) "... dînd crezare ştirilor lui
�
5

""
Oi

(.;

15

"'
:I
c::
IU

�
16
"'
:I
c::
<J

�
(j

17

' �
c:

Oi

() 1l
�

�

""
"

:i

<

18
"'
:I

E

::3

"'

(j
19

au admis că Dacia a fost pierdută mai
întii în vremea domniei lui Gallienus"
(p. 447)

Aurelius Victor, Eutropius,
Rufius Festus şi Jordanes (.. .)"
(p. 447)

Se ridică "un semn de întrebare şi o
îndoială în privinţa veracitaţii ştirilor
(referitoare la pierderea Daciei sub
Gallienus - n.n.) celorlalţi scriitori
antici (Aurelius Victor, Eutropius,
Rufius Festus şi J ordanes -n.n.) sau a
izvorului din care ei au luat ştirea."
(p. 447)

"... tăcerea autorului Historiei
Augusta ( ) mai ales pentru că

"Numai pe baza textelor o lămurire a
dezacordului între cele două grupuri de
izvoare sau o preozare a ceea ce
trebuie să înţelegem prin amissio Daciae
de pe timpul lui Gallienus, în raport de
a doua pierdere a Daciei în vremea lui
Aurelian, nu se poate obţine."
(p. 447)
1 "„. pe timpul lui Gallienus a putut fi
poate pierdută doar o parte din
Dacia,
2 stăpînirea romană menţinîndu-se
însă în cea mai mare parte a
provinciei pînă în vremea lui
Aurelian, cînd Dacia va fi definitiv
pierdută." (p. 447-448)
"Cit priveşte data la care ar fi fost
pierdută Dacia, total sau parţial, sub
Gallienus, ea variază la istoricii care o
afirmă, unii oprindu-se la 256 sau 257,
alţii la 260 - cei mai mulţi abţinîndu-se
însă de a face vreo precizare
cronolo�că."

- enunţurile Tab.II, 03

' O analiză mai temeinică a textelor
/iterare, cum s-afăcut şi mai sus, precum
şi confruntarea lor cu iz;;oarele directe
(inscripţii şi descoperiri arheologice, mult
îmbogăţitefaţă de ceea ce se ştia înainte)
au putut dovedi în mod convingător că
stăpînirea romană s-a menţinutpe
aproape toată întinderea provin-ciei din
nordul Dunănl pînă la începutul domniei
lui AJirelian. "

.„

,

autorul este atît de pornit
împotriva acestui împărat
(Gallienus - n.n.)."
(p. 447)

- 15

"Cei mai mulţi dintre istoricii
moderni, romîni sau străini, care
sînt cei mai buni cunoscători ai
istoriei Daciei sau ai istoriei
imperiului în general" sunt de
această părere. (p. 447-448)

-

Observaţii
Nu este amintit nici unul dintre
aceşti istorici moderni.

Pornind de la absenţa unei
informaţii din HA sunt puse sub
semnul întrebării alte patru surse,
plus Istoria împărătească a lui
Enmann. Procedeul este curios:
după ce HA este singura sursă
acuzată de tendenţiozitate (vezi şi
Tab.ll, 0 9) , deci îndoielnică din
punct de vedere al obiectivităţii
informaţiei, totuşi aceasta este
luată ca reper al veracităţii pentru
aprecierea celorlalte surse.
Nu s e precizează care sunt cele
"două grupuri de izvoare'', se
subînţelege că ar fi vorba de cele
care nu menţionează pierderea
Daciei sub Gallienus (HA) şi cele
care o fac (Aurelius Victor,
Eutropius, Rufius Festus şi
Jordanes)
Argument este tip ex cathedra.
Lipseşte nominalizarea, chiar cu
titlu de exemplu, a istoricilor
invocaţi.
Enunţul principal se află în
contradicţie cu Tab.II, 40 ,41 .
,

Enunţul nu este susţinut de
argumente şi se află în
contradicţie cu Tab.II, 40,41 .

C. Daicoviciu, AISC, 3, 1 9361 940, p. 241 n. 1
Macrea 1940, p. 271 -305
Manni 1949, 17 sqq
C.Daicoviciu 1965, p. 246 n. 1
Manni 1949, p. 17 sqq Ist..Rom., I,
p. 459
C.Daicoviciu 1 965, p. 246 n. 1
- subînţelese: Tab.II, 03 - 1 5 (texte
literare); Tab.I, 14-19, (inscripţii)

Analiza "mai temeinică a textelor
literare" a produs concluzia
Tab.II, 1 6. Cele mai târzii
inscripţii sunt datate (de către M.
Macrea) în intervalul 260 - 268
(Gallienus). Argumentele
arheologice au fost invocate doar
pentru datarea luptelor lui
Gallienus cu dacii liberi - anul 257
- vezi Tab.I, 13b, c.

(p. 448)

20

"'
:I
c::
<J

�

(j

'Oricît degrea şi în parte confuză arfi a Tab. I, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7
fast situaţia din Dacia, viaţa romană a
continuat să se desfăşoare, chiar dacă mai
b CIL Vl,32561 [1 2] (Roma)
slab, i'nformele obişnuite. " (p. 448)
CIL V, 7366 (Dertona)
Vezi şi Tab. I, 1 6 d

20 1

Pentru a vezi Tab. I, 1 4 - 1 7;
pentru b - argumente irelevante.
Nu e clar ce trebuie înţeles prin
"viaţa romană" s-a desfăşurat
"mai slab".

Nr

Data Concluzia/enunţul

21

Pentru argumentul

cele două legiuni dacice în Pannonia

IzyEpigr
17.

Superior pentru a lupta împotriva

-

22

::l
c::
QJ

:3

-

"'
::)

23

Luptele împotriva lui Regalianus

c

inscripţia de la Băile Herculane,

uneia dintre ele (dintre cele două

o

r-L/'l

ou poate fi folosită ca argument

o

449)

" . . . în Dacia în acest timp (după

(p.448
".„

25

respectiv

..o

""
.....

prezenţa în Dacia a celor două

părăsirii provinciei de către Aurelian,

"'

::I
c::

"'

;.::I

QJ

1::1
....
.......

.....
.......

260 Tab. I, 17, 22)

�
....;

Expresia "în preajma părăsirii"

Tab I, 17

este foarte vagă. Sintaxa

- argument indirect:
AE

(vezi şi

�

-�
'3

legiuni e dovedită pînă în preajma

268

r--

°'

449)

ca atare

pentru întreaga perioadă

L/'l

260 -

260,

datând "cam din aceeaşi vreme",

'
""

legiuni dacice - n.n.) îşi caută sănătatea
la Băile Herculane" (p.

se încheie în

tî

" . . . cam în aceeaşi vreme comandantul

situaţia "nu era aşa critică."

-

a vezi b vezi Tab I,

o
·�

n.n.) era relativă linişte" respectiv

24

iar pentru

(p.449)

uzurpatorilor Ingenuus şi Regallianus.

"'

Observaţii

Ar2'UJD.entul/sursa

Gallienus a deplasat un detaşament din

1 936, 53 - 57

discursului este generatoare de

(Poetovio)

cînd ele au fost strămutate în noua

confuzie: subordonata

sudul Dunării, legiunea XIII Gemina

referă la "în preajma".

circwntanţială de timp

Dacie întemeiată de acest împărat la

(25)

se

Se vorbeşte de o singură Dacie la

fiind staţionată la Ratiaria, iar V

sud de Dunăre, în timp ce într-

Macdeonica la Oescus."

unele izvoare narative sunt

(p. 449)

amintite două (vezi

Tab. II, 7).

Nu sunt citate sursele în virtutea

cărora sunt precizate garnizoanele
sud-dunărene ale legiunilor.

26

"Trupele auxiliare au urmat legiunile în

"... ala II Pannoniorum, care înainte

noua Dacie . . .

staţionase în Gherla, în nordul

"

Daciei, fiind atestată epigrafie tot

(p.449)

la Oescus, în garnizoana comună

"'

cu Legiunea

::l

V Macedonica,

căreia îi fusese ataşată şi în Dacia

.3

transdanubiană" (p.

....
::l
<

Oi

449)

Atestarea doar unei singure
unităţi auxiliare din Dacia
norddunăreană în provincia

întemeiată de Aurelian la sud de
fluviu nu poate docwnenta
transferul tuturor auxiliilor din

vechea Dacie în noua provincie,
ci, dimpotrivă, ridică întrebarea

unde au dispărut restul de peste

40 de

au unităţi.

Nu sunt citate sursele

bibliografice pentru argumentul
invocat.

27

"'
::l

c::
QJ
:3

" . . . dăinuirea stăpînirii romane pe tot

timpul domniei lui Gallienus."

Incetarea emisiunilor monetare pentru

"'

::l

5

�

0

provincia Dacia

(256)

este un

precedent" vezi

449)

a

- emsiunile pentru Moesia
Superior încetează cu doi

ani

înainte fără ca provincia să fie

pentru ipoteza pierderii Daciei sub

(p. 449)

arheologice din "capitolul

„

(p.

argument lipsit de valoare probatorie
Gallienus.

Pentru relevanţa argumentelor

discutate în subcapitolul
precedent . . .

(p. 449)

0
28

"Observaţiile arheologice,

Tab. I, 13, b, c.

Pentru problematica emisiunilor

Provincia Dacia vezi IzyNum.

pierdută;

b

- închiderea monetăriilor
provinciale este rezultatul
"crizei monetare" de la
mijlocul secolului III.

29

......
....
........

u

"'

QJ

'§

"Criza monetară din secolul al III-iea a

"Multe tezaure monetare se

Nu transpare legătura dintre

avut însă şi alte repercusiuni asupra

încheie cu monede ale lui

"criza monetară" şi îngroparea de

circulaţiei monetare din Dacia."

Gordian III şi Filip Arabul."

tezaure în perioada amintită.

(p. 449)

(p.449)

Pentru problematica "Schatz-

202

fundhorizonte" vezi

Iz!'Num.

Nr

Data Concluzia/ enuntul

30

"Îngroparea tezaurelor în vremea lui
Gorclian

a

�

III

şi Filip Arabul, "sau ceva

mai tîrziu nu este în legătură cu

8_ retragerea stăpînirii romane clin nordul

� � Dunării" (p. 449)
t3
Q..

Ar1ZU01entul/sursa

:g

o..

�
..c

III

în această vreme este general în

vremea lui Gorclian

imperiu, fiind deteoninat de

Arabul într-adevăr "nu este în

şi Filip

starea de nesiguranţă care

legătură cu retragerea stăpînirii

domnea peste tot şi care a putut

romane clin nordul Dunării" şi ca

fi mai accentuată într-o provincie

atare menţionarea lor aici nu-şi

periferică cum era Dacia." (p.

are rostul.

449)

Mama 1940, p.
31

Observaţii

"Fenomenul îngropării de tezaure Problema tezaurelor îngropate în

286 sqq
Formularea "ceva mai tîrziu" este

''Trebuie să admitem însă că unele clin

- subînţeles:

aceste tezaure au putut fi îngropate şi

"deprecierea catastrofală a

foarte vagă. Rezervele lui

ceva mai tirziu."

monedei de argint pe timpul lui

(p. 449 - 450)

Decius a făcut ca monedele emise

(Acta Antiqua
Philppopolitana, 1 963, p.1 31)

de el şi de următorii împăraţi să

p..

"'
o
Q..

....

B.

Gerov

citate

la p.450 n. 1 07, se referă la Macrea

fie excluse de la tezaurizare . . . "

1 940, p.

(p. 450)

unor tezaure încheiate cu monete

286, unde ascunderea

de la Philippus este "împinsă"
până în vremea lui Aurelian.

32

....
"'

o
o..

Tab.II, 3 1

Pentru tezaurele monetare,

"Absenţa unor asemenea tezaure (post

- subînţeles: enunţul

Philippus -n.n.), care nu este totuşi

- tezaurele dovedesc "că cei care

încheiate cu monete de la
Traianus Decius la Aurelian,

totală, nu poate constitui în nici un caz

le-au îngropat considerau situaţia

un argument pentru lichidarea în

trecătoare şi sperau în îndreptarea descoperite pe teritoriul Daciei,

IZJ1N11m.

timpul lui Gallienus a stăpînirii romane

ei."

vezi

în Dacia"

(p. 450)

Speranţa celor care au îngropat

(p. 450)

Mama 1940, p.

287

tezaurele de a le regăsi nu poate fi
pusă la îndoială, dar nici faptul că

33

"Cu totul greşită este de asemenea

. . . la Porolissum ( ...) se

cunosc monede de la Traianus

ce în multe castre de pe graniţa de

Decius, Trebonianus Gallus şi

nord a Daciei monedele nu trec

Gallienus . . . " (p.450)

clincolo de domnia lui Filip Arabul,

l.Win.kler, ActaMN, 1, 1 964, p.

aceste castre ar

fi

b

izolate vezi

IZJ!Num.

" ... şi inscripţiile continuă tot
acolo (Porolissum - n.n.) pînă

locuitorii din acea parte a Daciei au
emigrat în sudul Dunării." (p. 450)

Pentru descoperiri d e monete

21 7 sqq

fost pierdute de către

împărat sau curînd după aceea, iar

o
c..

nu le-au mai recuperat . . .
"

concluzia trasă în trecut că, de vreme

romani pe timpul domniei acestui
....
"'

a

la Traianus Decius,

c

unele, după cum arătat, fiin d
folosite mai tîrziu la repararea
ulterioară a zidurilor castrului." Vezi

Tab. I, p.

13

b

(p.450)
34

''Nici argumentul lipsei monedelor
.,,
;::l

,

"'

începînd cu vremea domniei lui

� .El Gallienus nu mai poate fi invocat în
·e tl sprijinul pierderii Daciei de către acest
f-< O
împărat."
(p. 450)

a

"Astăzi se cunosc monede de

Descoperirile monetare, în sine şi

la împăraţii Gallienus, Claudius doar ele, nu pot constitui

II

şi Aurelian clin mai multe

un

argument pentru existenţa

localităţi clin Transilvania şi

stăpânirii romane. Monete

Oltenia (Cluj, Aiud, Guşteriţa,

romane (izolate sau în tezaure) au

Reşca etc.)."

fost descoperite şi în teritorii
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Nr

Data Concluzia/enuntul

ArllUDlentul/sursa

Observaţii

b

niciodată stăpânite de romani. Pe

"Astăzi se cunosc mai multe
tezaure (. . .) care sfirşesc cu

monede din vremea lui

de altă parte, monetele romane
continuă să circule pe teritoriul

Traianus Decius - Bocşa

fostei provincii şi după retragerea

Română

aureliană (vezi de ex.

(

„.

)

,

Cuptoare Q.

Tab.II, 44).

Caraş-Severin) , Recaş Q. Timiş)
şi Seliştea, în Oltenia Trebonianus Gallus - Băile
Herculane, Strîmpu, în Oltenia
şi Apoldul Mic Q. Alba) -, din
vremea domniei comune a lui
Valerianus şi Gallienus

259) - Goleţ G·

(253-

Caraş-Severin)

şi Olteni G· Vîlcea) -, din
vremea cînd Gallienus
domneşte singw

(260-268) -

împrejurimile Aiudului şi Alba
Iulia - şi din timpul scurtei
"La Apulum, de pildă, unde

35

a

descoperirile monetare au fost

.......
u

o
"'
"'

.[

"'
::l
o
'"O
"'

săpăturilor, cit şi tezaurele dovedesc că

b

al doilea (Apulum

III

- n.n.) se

constata din determinarea

întrerupere şi după jumătatea secolului

deocamdată sumară a pieselor,

al III-lea pînă la începutul domniei lui

cu monede de la Claudius II

i\urelian, de cînd datează ultimele

(p.450)

de fapt o continuare a

încheie, după cite s-a putut

circulaţia monetară continuă fără

monede descoperite."

Enunţul şi argumentele reprezintă

termină cu moneda din ultimii

ani de domnie ai lui Gallienus,

sistematic urmărite, atît cele izolate,
fortuite, sau făcute cu prilejul

domnii a lui Claudius II.
" ... unul (Apulum I - n.n.) se

c

din anul
„.

269

un al treilea (Apulum II

argumentării enunţului precedent
(34).
Asupra celor trei tezaure vezi

Anexa III, sv (datarea eronată a
tezaurului Apulum III

corespunde stadiului cercetării
din deceniul şapte).

-

n.n.), descoperit în săpăturile
din

1 907,

se închide cu

monede ale lui Aurelian."
(p.45 1)

36

"'
::l

;
...

;.:=
IU

::l
-<

"Evident, toate trei tezaurele stau în

- argument suplimentar:

Lipsesc argumentele esenţiale

legătură cu sfirşitul stăpînirii romane la

tezaurul de la Viişoara (tncheiat

care să demonstreze legătura

Apulum şi în general în Dacia."

cu monete Aurelian)

(p. 451)
"

37

dintre ascunderea tezaurelor
menţionate şi sfârşitul stăpânirii
romane în provtnc1e.

„.

în Dacia nu se constată o

- enunţurile

28 - 36

In ce priveşte "situaţia critică"

întrerupere totală a circulaţiei monetare

vezi enunţurile contradictorii -

începînd cu domnia lui Gallienus, ci

Tab. I, 17, 23, 27, a; Tab. II, 23

numai o slăbire a ei, explicabilă atît ca
efect al deprecierii monedei de argint,
cit şi ca urmare a situaţiei critice

38

"'
::l
o
V

�

0

-

39

existente în provincia de la nordul
Dunării". (p.451)
"O explicaţie pe deplin satisfăcătoare"

"Rărnîne stăruitoare întreba-rea

a informaţiei furnizate de o parte a

de ce, în mod de neînţeles,

scriitorilor antici, privind pierderea

Historia Augusta, ca şi autorii greci

Daciei sub Gallienus, "nu s-a putut da

şi în primul rînd Dexippus nu fac

pînă acum."

nici o menţiune despre pierderea

(p. 451)

Daciei de către Gallienus." (p.
451)

Pierderea Daciei de către Gallienus
poate

fi o acuzaţie gratuită.

(p. 45 1)

- antipatia scriitorilor antici
pentru Gallienus.
(p. 451 )

204

Vezi

Tab. II, 09,

15

Nr

40

Data Concluzia/ enuntul
se poate admite că amissio Daciae ar
putea să se refere, după cum
presupune C. Daicoviciu, la pierderea
teritoriilor Munteniei şi Moldovei de
sud, cuprinse în termenul de Dacia, în
accepţiunea lui mai veche, dinainte de
cucerirea romană, ceea ce la scriitorii
tîrzii din secolul IV nu ar fi de mirare
;:I
c::
QJ
...
;=I
'"
(p. 451)
CI
".„

"'

"

Ar1ZUmentu.I/ sursa
a "Se crede că teritoriile amintite
au fost cedate goţilor cu
prilejul păcii încheiate cu
aceştia în anul 251 de
împăratul Trebonianus Gallus,

b confundat apoi cu Gallienus,
căruia i s-a atribuit astfel
pierderea Daciei.

......
"'

;:I
:::l
o!

C)

c Gallienus a putut confirma
înţelegerea făcută de
predecesorul său cu goţii." (p.
451)
C. Daicoviciu, în AISC, 3,
1 936-1 940, p. 254
41

Observaţii
Enunţul ipoteză se bazează pe
argumente ipotetice, afirmate
categoric. Nici o sursă antică nu
aminteşte printre condiţii.le păcii
cedarea unor teritorii. "Scriitorii
tîrzii" nu l-au confundat pe
Gallus cu Gallienus.
Prin formulări de genul "se
admite", "se crede", asociate cu
citarea explicită a lui C.
Daicoviciu, se induce argumentul
ex cathedra.
Discursul se află în contradicţie
cu Tab.I, 06 (tn schimbul sumelor
primite goţii se obligau "să se ţină
departe de teritoriile romane"),
cu Tab.II, 1 7,1 8 (pierderea unor
teritorii datată Gallienus)

"S-a admis de asemenea că în această
a "... lipsa, până acum, a
vestigiilor romane posterioare
împrejurare li s-ar fi cedat goţilor şi o
parte din ţinutul transilvănean din estul
anului 250 ... " (din această
Daciei ...
zonă - n.n.)
(p.451)
(p.451)

Formularea "o parte din ţinutul
transilvănean din estul Dacici"
este foarte vagă.
Argumentul ex nihilo, respins în
contextul "continuităţii postromane (Mama 1969, p. 470), nu
poate fi valabil nici în cadrul
argumentului 38 a.
Sursele citate nu pomenesc
b ". . . apariţia timpurie a
descoperirilor gotice, începînd descoperiri gotice, databile în a
cu a doua jumătate a secolului doua jumătate a sec. III, în estul
Transilvaniei.
al Iii-lea în părţile estice ale
Transilvaniei." (p.451)
C. Daicoviciu, în AISC, 3,
1 936-1 940, p. 254
C. Daicoviciu 1945, p . 1 84 C.
Daicoviciu 1965, p. 244
" . . . amiua Dacia, expresie analogă cu,
Din Tab1th Peutingeriana, "al cărei Pentru datarea TP şi elementele
amissa &zetia, referită la izvoarele antice prototip, cel puţin în ce priveşte reprezentate vezi IZf1Cartograf
tot din vremea lui Gallienus, ar
Dacia şi ţinuturile de la Dunărea Lipseşte explicarea problematicii
însemna de fapt nu pierderea întregii
de jos, ar data (. . .) dintre 250 şi
legate de amiua Raetia, necesară
provincii, ci doar probabila renunţare 260 sau curind după această
pentru înţelegerea analogiei.
la unele posesiuni de la graniţa de est a ultimă dată (...) lipsesc părţile de Din TP "lipseşte" şi sudul
Daciei, cu scopul de a putea apăra mai est ale Daciei şi cele care se întind Olteniei, vestul Banatului şi ves tul
bine restul teritoriilor romane"
la răsărit de ea şi la nord de
Transilvaniei, despre care nu se
(p. 451)
susţine că ar fi fost pierdut în
Dunărea de jos, dar figurează
celelalte teritorii ale provinciei, pe această perioadă. Neamurile care
care descoperirile epigrafice,
se învecinau cu Dacia (provincia),
şi cele din est, sunt trecute pe TP.
arheologice şi numismatice le
arată ca rămase în stăpînirea
imperiului în tot timpul domniei
lui Gallienus." (p. 451 - 452)
„
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Ar2UDlentul/sursa

"... nu putem fi de acord cu părerea
a " ... ipoteza privitoare la
pierderea unor teritorii din
mai de mult exprimată de prof. D.
Tudor (111 Cronica Numismatică şi
estul Daciei, ca Moldova şi
arheologică, 1 4, 1 935, p. 1 62; BCMI, 96,
Muntenia de la est de Olt sau
chiar din răsăritul Transil1 938, p. 91 sq) şi reluată acum de
curînd (în Historia, 1 4, 1 965, p. 380), cu
vaniei, nu a fost pînă acum
prin nimic infirmată, ea fiind
o documentare mai largă, după care
Oltenia sau numai o parte a ei ar fi fost
se pare bine sprijinită de
concluziile unor savanţi istorici
abandonată de romani pe vremea lui
Decius sau, după ultima versiune, pe
referitore la data prototipului
vremea lui Gallienus, trăgînd de aici
sau a prototipurilor, căci au
concluzia că tocmai părăsirea de către
putut să exsite mai multe , care
romani a acestei părţi a provinciei
au stat la baza Tabuki
PeutinJ?.eriana." (p. 452)
Dacia, nu a unor teritorii din nordul
sau estul Transilvaniei, nici a ţinutului
b " ... dacă Tabula Peutingeriana
Moldovei şi Cîmpiei Române, care nu
derivă într-adevăr, după cum
făceau parte din imperiu, au dat naştere
se pare, dintr-un irinerariu mai
afirmaţiei autorilor antici cu privire la
vechi, de pe la mijlocul
amisrio Daciae pe vremea lui Gallienus."
secolului al 111-lea sau nu mult
(p.452)
după aceea, atunci indicarea
drumului care străbate Dacia
Inferior de la Drobeta pînă la
Romula, iar de aici , pe Olt în
sus, pînă la Caput Stenarum,
constituie o dovadă grea , care
trage în cumpănă că la acea
dată teritoriul Olteniei de
astăzi făcea parte din Dacia şi
din Imperiul Roman." (p. 452)
c " ... chiar dacă inscripţiile (din
Oltenia - n.n.) sigur databile nu
sunt astăzi posterioare domniei
lui Filip Arabul, faptul nu
poate avea o valoare
absoltuă ... " (p.452)
d descoperirile monetare,
"izolate sau sub formă de
tezaure (. ..) pledează hotărît
pentru menţinerea stăpînirii
romane în această parte a
Daciei pînă în vremea lui
Aurelian, ca şi în restul
provinciei Dacia." (p.452)
e "Ar fi şi greu de închipuit cum
puternicele fortificaţii
construite sub Filip Arabul, în
248, tocmai în regiunea
discutată, adică de-a lungul
limesului alutan, au putut fi
abandonate abia la cîţiva ani
sau în orice caz la o dată nu
prea îndepărtată după aceea."
(p.453)

206

Observaţii
Vezi observaţiile de la Tab.II, 40 42.

Pentru Tab.II, 40 a şi 4 1 , lipsa
descoperirilor, inclusiv a
inscripţiilor, a constituit un
argument privind abandonarea
estului Transilvaniei.
Pentru modul de invocare a
descoperirilor monetare vezi şi
Tab.II, 34

Exceptând Romula, pentru restul
liniei Oltului nu sunt
documentate "puternice
fortificaţii, construite sub Filip
Arabul".

Nr

Data Concluzia/ enunţul
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Are:uDJ.entul/sursa
f - afirrnapa lui D. Tudor cum
că Dacia Inferior era "mai
legată de Moesia decît de
Dacia" (D.Tudor, Hirtoria, 1 4,
1 965, p. 368-380) este "o
exagerare de circumstanţă"
avându-se în vedere că se afla
sub autoritatea administrativă a
legatului celor trei Dacii.
(p.453)
g "Fireşte că, evident,
neadevărată ar fi susţinerea
amintită în ipoteza că teritoriul
Olteniei astăzi făcea parte,
după reforma clin timpul lui
Marcus Aurelius, clin Dacia
Apulensis." (p. 453)
"La Cristeşti, pe Mureş, se
lipsa descoperirilor romane
posterioare jwnătă� secolului al III-iea cunosc acum, în seria monedelor
imperiale descoperite în această
în estul Transilvaniei, („.) pare a nu fi
totuşi absolută, cum s-ar putea crede." localitate, şi trei antoniniani de la
Aurelian, după care urmează tot
(p.452)
un antoninian de la Probus şi
apoi alte monede clin epoca
constantiniană."
(p. 452)
''Dacă relatarea unora dintre autorii
- subînţelese:
antici despre o amiuio Daciae în vremea Tab.II, 03, 14 - 1 8, 25, 37 - 40;
lui Gallienus ar fi să o considerăm
- vezi şi Tab.II, 1 9, 24, 3 1 , 34, 36,
totuşi ca ecoul unei situa� care s-a
41
produs în realitate, credem că am putea
să ne gîndim la o pierdere temporară în
vremea lui Gallienus a unor ţinuturi
periferice Daciei, ocupate vremelnic de
barbari, aceasta fiind însă mai degrabă
cele clin partea de nord sau est a
provinciei, nu clin partea de sud, mai
aproape de Dunăre, care puteau fi mai
bine apărate."
(p. 453)
"Dar tot aşa de bine ar putea fi vorba
doar de o pierdere temporară a
controlului asupra Daciei, care să fi
creat o situape confuză în provincie."
(p.453)

"'

::s

5

�
0
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Observaţii
Afirmapa lui D. Tudor nu se
referă la subordonarea
adimistrativă.

Lipseşte citarea autorului la care
se face referire (subiectul criticii).
Ipoteza nu aparţine lui O.Tudor,
cum s-ar putea, eventual, deduce
clin context.

Argumentul se află în contradicpe
cu Tab.II, 40, 41, 43 a.

Formulările "pierdere temporară"
şi "ocupare vremelnică'', lipsite
de precizări cronologice, sunt
echivoce. Eventuala abandonare
a nordului provinciei este o
ipoteză strecurată în discurs, fără
nici un argument.
Teritoriile situate mai aproape de
Dunăre au fost şi cele mai
expuse.
Enunţul principal se află în
contradicpe cu Tab.II, 40, 41
unde pierderea teritoriilor este
datată Gallus (251).
Ipoteză lipsită de argumentape.
Pentru dezvoltarea ei vezi H.

Daicoviciu 1979.

Nr

Data Concluzia/ enunţul
"Cu privire la data evacuării Daciei de
către Aurelian, scriitorii antici nu fac
nici oprecizare, dar studiul monedelor
a permis să se stabilească că
evenimentul a avut loc în anul 271 ."

47

(p.453)

"'
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48

49

''Spre sfirşitul anului 271, Aurelian veni
în Moesia, unde goţii năvăliseră în mare
număr. Eifură învinşi şi urmăriţipînă
dincolo de Dunăre, unde într-o bătălie
5000 de goţipieiră împreună cu
căpetenia lor Cannabaudes "
(p. 454)

50

51

Pentru critica argumentului vezi
Bodor 1973, p. 34 şi observaţiile
de la lZ!JNum.

Aurelian, printre primele
emisiuni ale monetăriei de la
Tarraco, în Hispania, figurează
şi cele cu tipul şi legenda Dacia
Felix, alături de cele cu Genius
11/ur(ici) şi Pannoniae.Identitatea
legendei şi a reprezentării
Daciei Felix cu cele de pe
monedele lui Decius arată,
după cum s-a remarcat, că este
vorba de Dacia din nordul
Dunării, nu de cea organizată
în sud de Aurelian, care
niciodată nu apare PC:
monedele imperiale. Inseamnă
că la începutul domniei lui
Aurelian Dacia era încă în
stăpînirea romană. În
emisiunile următoare de la
Tarraco însă nu mai figurează,
în timp ce Genius 11/un'ci şi
Pannoniae continuă să fie
emise. Pe de altă parte, primele
emisiuni ale atelierului monetar
de la Serdica („.) nu par a fi
mai tîrzii ca anul 27 1 , dată la
care Dacia din nordul Dunării
era pierdută de către imperiu,
iar Dacia din sudul Dunării
era întemeiată de Aurelian."
(p.453-454)
b - numărul mic de descoperiri
de monete emise de Aurelian
(excepţie Viişoara) - exemplu
concret Apulum (p. 454)
HA, vita .Aureliani, 22, 2-3 şi 41,8 Evenimentul în sine este susţinut
de argumente, datarea nu.
Amm.Marc., XXXI , 5,7;
Eutropius, IX, 1 3,1
- titlul de Gothicus maximus

Vezi observaţiile de la Tab.II, 48

- titlul Carpicus Maximus
- titlul Dacicus Maximus (se poate
referi la alte lupte, purtate pe
teritoriul fostei Dacii)

"Se spera ( ) că prin revenirea pe linia
Dunării se va putea organiza o mai
bună apărare a ţinuturilor din sud."

( ) Eutropius şi Vita Aureliani
dau ca motiv al retragerii
stăpînirii romane din Dacia faptul
că ea nu mai putea fi menţinută,
deoarece Illyricul şi Moesia erau
devastate." (p.454)
Asupra condiţiilor imediate ale
- argumentul de la Tab.II, 47
retragerii nu există nici o
nu s-a făcut sub presiunea
informaţie directă.
unor evenimente războinice
imediate."

„.

(p.454)

-

Ohservatii

a ''La începutul domniei lui

"Mai tîrziu, în anul 273, la întoarcerea
din Orient, Aurelian avu din nou de
luptat la Dunăre cu Carpii, pe care îi
învinse de asemenea
(p. 454)
„."

-

Arl?Umentul/ sursa

retragerea (
bune condi�."
li

.„

(p.454)

„.

) s-a putut face în

"

„.

".„

(p. 454)
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Observaţii

"( ... ) Aurelian a retras din Dacia armata "Privitor la evacuare, Rufius
şi o parte din populaţia civilă."
Festus şi Eutropius spun că au
(p.454)
fost retraşi Romani, expresie
căreia, în Histon'a Augusta îi
corespunde cuvîntul populi. Dar
biograful împăratului Aurelian
mai adaugă că au fost retrase
armata şi provincialii (sublato
exercitu etpro!lincialibus), în timp ce
J ordanes aminteşte nwnai
retra2erea leR:iunilor." (p.454)
"Dar unii istorici străini, majoritatea
interesaţi din motive politice, mai
puţini din lipsă de informare asupra
realităţilor istorice, luînd ad litteram
cuvintele scriitorilor antici, au susţinut
că întreaga populaţie din Dacia a fost
evacuată, ceea ce evident din texte nu
rezultă. Acesta este punctul de plecare
al controversei privitoare la
continuitatea daco-romanilor în nordul
Dunării." (p.454-455)
"După înţelesul care s-a dat ;;.fi.rmaţiei
scriitorilor antici, istoricii moderni s-au
împărţit în apărători sau adversari ai
continuităţii." (p. 455)
a "„. cei mai buni cunoscători ai
"„. evacuarea Daciei nu a putut fi
istoriei romane şi ai Daciei, ca
totală şi (.„) o populaţie romană a
Th. Mommsen, J . Jung, C.
rămas în nordul Dunării şi după
Patsch, L. Homo, Fr. Altheim
Aurelian."
(p.455)
şi alţii, împreună cu istoricii
români, aproape fără excepţie"
sunt de această părere. (p. 455)
b "Însăşi logica istorică şi bunul
simţ au impus o asemenea
opinie" (p.455)
c ''Evacuarea totală era
imposibilă în condiţiile acelor
vremuri„." (p. 455)
d Evacuarea totală "nu este
afinnată în mod categoric de
nici unul dintre autorii antici."

Vezi observaţiile de la Tab.II, 05,
1 0.
Pentru J ordanes, Romana, 21 7
vezi IZ!JNarative

Nu este nwnit nici unul din
"istoricii străini". Enunţul,
neargumentat, include o
contradicţie: interpretarea ad
litteram a surselor literare conduce
la altă concluzie decît ceea ce
spun "defapt" textele.

Lipseşte exemplificarea.

- argument ex cathedra

(p. 455)

e "Chiar dacă asemenea afirmaţii Lipsesc exemplele.

56

"Societatea romană din Dacia („.) nu
avea în totalitatea ei aceleaşi interese
faţă de actul evacuării provinciei."

(p. 455)

(evacuare totală -n.n.) au fost
făcute de autorii antici, cu
referire la alte teritorii , oraşe
sau populaţii, ele au putut fi
uşor dovedite ca fiin d
neadevărate."
Conform concepţiei materialismului istoric socie�atea din
provincie a fost "împărţită în
clase antagoniste, între care s-a
"
dus o luptă neîncetată
„.
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Argument tributar contextului
politic respectiv ideologiei
dominante.

Nr

57

Data Concluzia/ enuntul
" . . . împreună cu armata şi autorităţile
civile au plecat toţi aceia care prin
poziţia lor socială erau legaţi de
existenţa stăpînirii romane. Au plecat
deci, cei bogaţi, proprietarii de pămînt,
orăşenii înstăriţi, stăpînii de sclavi,
împreună cu familiile lor (...) Aceştia au
luat ce au putut cu ei şi s-au strămutat
în sud."

Ar!nllilentul/sursa

Observaţii

" . . . proprietatea asupra bunurilor
de orice fel pe care le aveau (cei
interesaţi să părăsească Dacia n.n.) numai imperiul le-o putea
garanta."
(p.455)

Formularea enunţului şi
argumentul asociat induc ideea că
doar o parte a locuitorilor
provinciei erau "legaţi de
existenţa stăpînirii romane", ceea
ce este eronat. Toţi locuitorii erau
legaţi de sistemul din care făceau
parte şi care le garanta
proprietatea.

(p. 455)
58

" ... populaţia săracă şi pînă aici
exploatată, care reprezenta majoritatea
populaţiei provinciei, nu era deloc
interesată să urmeze pe foştii ei
stăpîni."

(p.455)

(populaţia săracă, majoritară n.n.) scăpa de de foştii
exploatatori, de plata
impozitelor, de vexaţiile de tot
felul ale funcţionarilor fiscali."
(p.455)
b "Totodată ei puteau profita de
plecarea celor bogaţi, luînd în
stăpînire pămîntul şi tot ce
aceia nu puteau duce cu ei."
c

59

60

61

Populaţia provinciei aştepta
soluţia de la "îmbunătăţirea
condiţiilor interne, iar nu de la
dezordinea unor popoare de la
periferia civilizaţiei." - R. Vulpe,
în DID II, p. 281 .
Este total improbabil ca
invadatorii barbari, care au
provocat pagube umane şi
materiale imense în Imperiu, să fi
fost sesizaţi de "majoritatea
populaţiei", indiferent cât de
Populaţia aservită din Imperiu pauperă, drept nişte salvatori.
s-a alăturat invadatorilor
Exemplele invocate de :\1. Macrea
barbari, pe care îi vedea ca
sunt punctuale şi reflectă altă
eliberatori - Hieronymus,
realitate istorică. Generalizarea
Epi.rt., 1 23 , 1 6; Salvianus, De
situaţiei la nivelul întregului
gubernatione Dei, V, 8; K.Marx - imperiu, geografic şi cronologic,
F. Engels, CovumHUa, vol. XVI, reprezintă un demers partizan
partea a II-a, p. 1 27
specific teoriei marxiste. De altfel,
chiar barbarii au cerut să fie
primiţi în Imperiu.

a "Rămînînd pe loc, ea

"Cronicarii evului mediu şi din epoca
Renaşterii au făurit un tablou sumbru
- contraargument subînţeles:
despre cruzimea şi sălbăticia
Tab.II, 58 c.
popoarelor barbare."
(p.455)
"Dacia a fost printre ultimele teritorii
cucerite de romani şi - dacă facem
abstracţie de cele trei provincii din
Orient la care a renunţat Hadrian prima provincie pierdută de imperiu."
"Pierderea Daciei este preludiul căderii a "Cauzele mai adînci care au
întregului Imperiu Roman."
determinat în perspectiva
istorică mai largă pierderea
Daciei vor determina şi
căderea întregului imperiu."
b "In interior el (Imperiul -n.n.)
era subminat de relele care
rezultau din orînduirea
nedreaptă ce stătea la temelia
lui şi a întregii alcătuiri a
societăţii ." (p.456)
c "Cu această orînduire
progresul nu mai putea fi
asWilat." (p.456)
d "Din afară, atacurile barbarilor
au dat lovituri tot mai
puternice, care au sfărîmat
pînă la sfirşit sistemul defensiv
al Daciei." (p.456)
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Ambele tablouri - atât cel al
cronicarilor cât şi cel contrapus
de M. Macrea (Tab.II,58,c, 61)sunt lipsite de nuanţări.

Nu poate fi pierdut din vedere
faptul că, după părăsirea Daciei,
Imperiul a mai rezistat două
secole.

Atacurile barbarilor "au sfărimat"
sistemul defensiv al provinciilor
sud-dunărene.

Notă. Au fost utilizate aceleaşi abrevieri ca şi cele cuprinse în lista de la p. 1 7 1 . La acestea se adaugă trimiterile la capitolele
lucrării de faţă, după cum urmează:

IZ!'1\Jarative
IZ!'Cartograf
IZ!'Epigr
IZ!'Num

Izvoare narative, p. 26
Izvoare cartografice, p. 53
Izvoare epigrafice, p. 60
Izvoare numismatice, p. 84
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Discursul istoric al lui Mihail Macrea
Evaluare statistică

Tabel cum atlv .
Item
238 - 249
sec. III

V2

249 - 271

uante Ul
. f;ormaţionale. Validitatea argumente or
A.
C/E
Ao

11 30
I 1
II 29
I 30; 3 1 ; 32; 33
II 1 9; 3 1 ; 32; 33; 34; 35; 43; 44

249 - 251

I 2; 3; 4

251 - 253

I 5; 6; 7; B; 9
Il 40; 41
I 1 0; 1 1 ; 1 2; 1 3; 1 4; 1 5; 1 6; 1 7; 1 8;
1 9; 20; 21; 22; 23; 24; 29
II 1 4; 17 / 1 ; 1 8; 20; 21; 22; 23; 27;
28; 37; 39; 42; 45; 46

253 - 268

268 - 270

I 25; 26; 27; 28

270 - 275

I 34
II 13; 1 7 /2; 24; 25; 26; 36; 47; 48;
49; 50; 5 1 ; 53; 55; 56; 57; 58

Qf

Anvrl

93

Av

I 32

4 1 a, b;
43a, e, f

II 29
I 3 1 ; 33
II 1 9; 33c;
43d

I 3f

I 2; 4

II

I

15
I 1 1; 12;

24

II 45; 46

I lB

I I 42

9
II 40a
I 1 3a, b, c;
1 5b; 1 6;
1 9;
II 1 4; 1 8;
20; 2 1 ; 22;
23; 27; 39;
40b, c

II 25; 53;

II 47a, b

54

II 2; 9/ 1;

11

13

II 7; 1 0;
1 6; 58c

17

I 34

II

13;17 /2;
24; 26; 48;
49; 5 1 ;
55e; 56;
58a, b
Il12a; 1 5;
38

42

(fără Au)
Necuprinse: II 54; 59; 60; 61
1\brevieri
C/E
concluzia/ enWlţul
Qf
Critica de text ("QuellenforschWlg")
conlcuzie/ enunţ fără argumente/ citarea surselor
Ao
argument cu conţinut eronat
Ac
argument cu conţinut ipotetic valid
Aiv
argument cu conţinut valid în sine, dar neprobatoriu în logica discursului
Avnp
Av
argument valid (atât în sine cât şi în logica discursului)
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TOTAL
(fără Ao)
2
5

11 30
I l a, b
I

I I 3 1 ; 32;
43b, g;
44
I 3a, b, c,
d, e

I l Oa, b;
1 5a
Il 17/1;

II 3Sb

II 1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9/1, 2; 1 0;
1 1 ; 1 2; 1 5; 1 6; 38; 52

TOTAL

A.

II 36

Il1 2b, c

17

30
II 33a,
b; 34a,
b; 43c;

33

11
I 6; B

11

I 1 4; 17;
29
I I 2Ba,
b; 3Sa

SB

I 25; 26;
27
II 35c;
SO; 55a,
b, c, d;
57

B

II 1 ; 3;
4; 5; 6; 8;
9/2; 1 6;
52
33

39

35
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Discursul istoric al lui Mihail Macrea
Evaluare statistică
.

Tabel cumulat1v II Repartlzarea opologică a arirurnente or.
I tem
238 - 249
1/2 sec.III

249 - 251
251 - 253 I 6

II

39

268 - 270 I 25; 26
11 48; 50
270 - 275
Qf

Aan

Anwn

Ac.rt

Aarh

Aaut

Abst

11 30

249 - 271 I 33

253 - 268

Aep

A1xr

II

Amrx

1
1

II 29
33b

II

I

2; 3a,b
8; 9
1 1 3a;14;1 5
a;
II 42
1 6; 1 7;
1 8; 1 9
I I 20b;
21a
I 27b
II 26; 49
I

I

I

3e, f

33c;
41 a, b;
43c, e

II

28a, b; 35a; 3 7

II

35b
35c; 36; 47a, b

II 1 9

14

3c
I

II

17

II

43a,b II 3 1 ; 32; 33a;
34a, b; 43d; 44

1 3b,c

II

27

II

7
4
25

40a

11 5b;
29
II 1 4; 1 7; 1 8;
40b, c

II

1 3 II 55a

II 56; 57;

4
20

58a, b, c; 59;
6 1 a, b, c, d
14

II 1; 3; 4;

5; 6; 7; 8;
9; 1 0; 1 2b,
c; 1 5; 38;
52
TOTAL
21

TOTAL

18

3

20

1

8

Abrevieri
argumentaţie bazată pe textele autorilor antici (izvoare narative)
argumentaţie bazată pe izvoare epigrafice
A l"!'
argumentaţie bazată pe izvoare cartografice
Acan
argumentaţie bazată pe izvoare numismatice
Anum
argumentaţie bazată pe artefacte
Aart
argumentaţie bazată pe contextul arheologic
Aarh
argumentaţie bazată pe bibliografia ştiinţifică
Absi
argument ex autoritate; ex cathedra
Aaut
argumentaţie bazată pe teoria materialismului istoric (marxistă)
Amrx
Am

21 3

5

7

10
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ANEXA II
INSCRI PŢ II REFOLOSITE CA MATERIAL DE CONSTRUCŢ IE
•
Nr.
sit

Nr.
de
inscr.

Tip sit
Situl

Tip inscripţie

Context descoperire

Datare

militar

urban

rural

onorif.

votivă

funerară

IDSCf.

în zid

lângă
zid

p rag

blocaj

neclar

încadrare sigură

O încadrare nesigură

Detalii I observaţii

Bibliografie

"în colţul sud al zidului de incintă, ca
material de construcţie, unde era

IDR III/4, 235

desc. în castru,

01

BOROŞNEUL
01

�fARE

•

Hadrian

•

o

estic

utilizat la refacerea zidului ".
N

02

14

.......

.j>.

03

01

•

•

CĂLUGĂRENI

•

•

•

•

•

•

•

o

01
04

05

01

CINCŞOR

•

02

•

•

01

•

•

02

•

•

DROBETA

•

dreptul pd, împreună cu alte

37

piese funerare anepigrafe .
descoperită "în interiorul
castrului."
arheologică a lui Kovacs

161
sec.

II
1. jum.
sec.

III

II
1 jum
III

sec.
.

.

F., pe

•

din castru; în spatele turnului de

•

din săpăturile lui Al. Bărcăcilă în

•

din castru; între pd şi turnul de colţ

colţ

SV, l a 2 m adâncime
castru

NV

•

-

Zrinry 1 994, p.

51
IDRIII/4, 21 6
IDR III/ 4, 217

latura de nord a castrului."
castrului" .

-

Protase

"descoperită în a. 1878 la săpătura

descoperită "prin ruinele
138

•

01

desc. pe herma şi în şanruJ din

BRÂNCOVENEŞTI

a fi refolosite ca
material de construcţie."

" . . . cioplite pentru

IDR III/4, 1 79
IDR II, 2
IDR II, 4, 7
IDR II, 20

IDR II, 28, 29

36 -

Nr.

sit

Nr.

de
inscr.

Situl
militar

urban

rural

onorif.

\'Otivă

funerară

Context descoperire

Datare
1nscr.

în zid

l ângă
zid

prag

blocaj

neclar

01

•

•

sec. II

•

11

•

•

sec. II

•

01

06

Tip inscripţie

Tip sit

06

DROBETA

FEWIOARA

•

•

o

•

o

•

•

•

•

din

Detalii / observaţii

Bibliografie

în termele castrului

IDR II, 35

săpăturile lui Al. Bărcăcilă în
castru

01

GILĂU

66,67, 69, 70, 71, 72

din săpăturile lui Tocilescu în
IDR II, 77

castru; cuprinde nume de femei
(colegiu rel.W.os

?)

descoperite în deschiderea şi în
faţa pps (pe bermă şi în şanţul de

IDR IIl/4, 1 68 - 1 73

apărare)
desc. "în stratul de dărămătură şi

07

IDR II, 49, 53, 55, 58, 64,

arsură al porţii"
alte fragm.

deCJtmana alături de

din monumente

D. lsac,

N
.......
lJ1

•

02

02

•

o

01

•

•

•

01

01

08

•

01

INL\ CENI

•

•

•

faza II b.
2 fragm. de inscripţie desc. în

•

o
Iulia
Domn a

•

•

•

21 1

desc. în dărâmătura p.p.d.,

dărămătura bastionului

principia III
desc. în principia (faza IV, ultima),

1 29

01

•

•

sau
Filip
Arabul

Diaconescu, C.

Potaissa, 2,

D. lsac,

Al. Diaconescu,

1983, p. 99

D. Isac,

Al. Diaconescu, C.

din camera G

1983, p. 96

A (cam.

şi o stelă funerară

D. Isac, în Acta MN, 16,
1979, p. 39 sqq

" ... (altarul) aşezat la bază, direct

•

pe pământ, ca bloc de colţ al

IDR III/4, 263

bastionului de est al pp.I'
descoperit "în pp, aşezat ca prag

•

C.

Opreanu, în Acta MN, 20,

Opreanu, în Acta MN, 20,

C); în zona aceleiaşi clădiri provine

Severi
IN LĂ CENI

Al.

Opreami, în

în zidul unui canal de hipocaust
desc. în castru, în clădirea

•

138

D. Isac,

1 980, p. 38

desc. în stratul de nivelare a

•
-

Isac 1997, p. 56

de nord-vest

•

135

din colţul

Potaissa, 2,

1980, p. 37

funerare
1 93

Al. Diaconescu, C.

Opreanu, în

alături de fragm. altarului IDR
III/ 4, 265,(...) având o gaură

( ) în
.„

care se învârtea axul porţii"

IDR III/4, 269

Nr.
sit

Nr.
de
ioscr.

militar

01

•

-

10

rural

onorif.

vollvă

funerară

inscr.

213

-

•

217

în zid

lângă

zid

•

•

•

•

•

•

01

•

•

•

01

•

•

•

04

•

•

MEHADIA

°'

11

01

iYfICIA

12

01

ORĂŞTIOARA
DE SUS
(BUCIUM)

•
•

neclar

•
183/190
martelat
1 93

•

Detalii / obseivaţii

Bibliografie

"Descoperită în faţa bastionului de
IDR III/, 276
nord al pp (... ); sub inscripţie se afla * N. Gudea, în Acta MP, 3,
1 979, p. 200 nr. 2
un fragment dintr-o stauie" *
IDR III/ 4, 288, 289, 292,
293, 294; (plus alte 4
desc. în dărâmătura p.p.s.
fragm. minore şi 1 5 fragm.
anepigrafe din aceeaşi zonă)
C. Torma, în Erd M1'z 3-4,
desc. lângă zidul de incintă de pe
1 864-1865, p. 10 sqq; CIL
laturile de SE şi SV şi turnul din
colţ
III, 800-820, 7627, 7629.
D. Protase, în Materiale, 4,
desc. accidentale, în zona zidurilor
1 957, p. 3 1 9-323; idem, în
de incintă ale castrului.
Ap11/11m, 4, 1 96 1 , p.127 - 1 35
(4 edicule funerare).
" .... folosită la repararea zidurilor
IDR III / 1 , 84
sparte ...
" ... înapoia bastionului sud-vestic,
la 3 m depărtare de zid, la
adâncimea de 30 cm (... ), cu
IDR IIl / 1 , 87
câmpul inscripţiei în jos (.. .),
utilizată ca pavaj sau căzută din
zid."
"... în partea de vest a castrului,
lângă bastionul de nord, căzută din
IDR III/ 1 , 92
zid pe blocurile din prag, cu faţa
,,
. ... ...
scnsa 10 sus.
" ... din săpăturile din castru
IDR III/ 1 , 88, 94, 95, 96
(1 942/43)."
din dărămătura porţii de est a
IDR III/3, 1 28
amfiteatrului
"

•

•
•

blocaj

•

•

01

pr1g

•

o

I L IŞU A

Context descoperire

Datare

•

22

02

N

urban

•

os

09

Tip inscripţie

Tip sit
Situl

desc. pe bennă, cu faţa în jos

IDR III/3, 261

Nr.

de

sit

inscr.

14

01

Situl
militar

urban

rural

onorif.

,�otivă

•

•

•

01

•

•

01

•

•

•

•

Pomet

01

14

•

02

•

funerari

Context descoperire

Datare

inscr.

în

zid

lângă
zid

Maximi-

•

POROLISSUM

03

N
.....
-..]

Tip inscrip ţie

Tip sit

Nr.

Thrax

Filip
Arabul

244
Decius

250
1.

blocaj

neclar

jum .

p. 235

I observaţii

Bibliografie

"pps, din zidul de

blocare a culoarului de vest;
îngropată cu faţa în jos."

•

desc. în afara castrului, "înaintea

•

desc. în afara castrului, "înaintea

porţii

porţii

•

III

Detalii

provine de la

•

nus

sec.

prag

decumand'

decumand'

desc. ''lingă colţul de nord

al

castrului mare".

•

pps împreună c u 4 medalioane
16 lei funerari fragrn.(?),
2 conuri de pin; o edicula fols. ca
prag la culoarul stg. pps (evtl.

funerare,

separat ?)

01

POROLISSUM
Pomet

15

POTAISSA

1

•

sec.

•

•

•

o

•

o

jum.

III

•

1978, p. 30-37, nr. 24,
26-29-33, 35-42; Gudea
1989, p. 769-777, nr. 43,
45, 46, 55-57, 74-78, 80-84
Toth

pe latura de sud-est, la baza zidului

N . Gudea, în Acta MP, 4,

de incintă

1 980, p. 489, nr. 2, 3

principia (săpături A.
•

Gudea 1989, p. 768, nr. 37
Ardevan 1998, R 486
T61h 1978, p. 16, nr. 1 ,
Gudea 1989, p. 768, nr. 36

pps

•

Toth 1978, p. 26 - 27, nr.
1 3; Gudea 1989, p. 763, nr.
14
Toth 1978, p . 3 9 , nr. 53, 54,
55
Gudea 1989, p. 764, nr. 17,
1 8, 21; Ardevan 1998, R
483-485
Toth 1978, p. 38, nr. 50
Gudea 1989, p.765,nr. 20

Radnoti,

1 943)

Toth 1978, p. 35, nr. 38,
Gudea 1989, p. 776, nr. 79

mai multe monumente funerare

desc. în dărămăturile pp a castrului
de legiune

(1 821)

Bărbulescu 1980, p. 1 62 sq

mai multe fragmente de altare
desc. în faţa bastionului de nord al

pd

Bărbu/escu 1980,

p.

1 62 sq

Nr.
sit

N
.....
00

Tip sit

Nr.
de

Tip inscripţie

inscr.

militar

urban

rural

onorif.

16

01

RAC.ARI

•

17

01

RAŞNOV

•

•

18

28

RO MITA

•

o

19

02

RO MULA

20

01

SUCIDAVA

21

01

TIBISCUM

Context descoperire

Datare

Situl

votivă

funerară

•

•

în zid

l ângă
zid

prag

blocaj

•

observaţii

desc. în dărămătura pp şi pps, mai
ales în deschiderea porţilor

sf.
sec. IT inc.
sec. III
•

•
•

sf.
sec. II

•

/

"... pe pavajul turnului din stânga
pp, utilizată ca material de
constructie"
" ... folosit ca material de
construcţie (...) în zidul unei clădiri
din interiorul castrului, cu faţa
scrisă în afara".

•

o

Detalii

neclar

•

sec. II

222/235
martelat
235/238

•

•

inscr.

•

Bibliografie

IDR II, 1 64

IDR III/4, 221
Matei Bqjusz 1997, p.
41(pps), 55 (pp), 1 3 1 , pi
-

LXXXV LXXXVI I I
"cu prilejul refacerii Romulei., în
IDR II, 344, 345
248, au fost refolosite ca materiale
de zidărie, pentru ca mai apoi să
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1994, p . 46
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01
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sau reparaţii la castru".
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ANEXA III
DESCOPERIRI MONETARE DIN DACIA.
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Bibliografia folosită pentru întocmirea hărţilor cu descoperiri monetare
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CRONOLOGIA IMPERIALĂ.

Pentru calculele statistice
imperială1 :
Impărat
Augustus
Tiberius
Calil!ula
Chmdius
Nero
Galba
Otho
Vitellius
Vespasianus
Titus
Domitianus
Nerva
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Commodus
Pertinax
lulianus
Niger
Albinus
Septimius Severus
Caracalla
Macrinus
Elagabalus
Severus Alexander
Maxirninus Thrax
Gordianus I
Gordianus II
Pupienus
Balbinus
Gordian III
Philippus Arabs
Traianus Decius
Trebonianus Gallus
Vibius Volusianus
Aemilius Aemilianus
Valerianus
Gallienus
Claudius I I Gothicus
Quintillu s
Aurelianus
1

din

capitolul lZJIOare numismatice

am

folosit următoarea cronologie

Perioada de domnie
1 6 ian. 27 î.d.Hr.- 1 9 aug. 1 4 d.Hr.
1 9 august 14 - 1 6 martie 37
1 8 martie 37 - 24 ianuarie 41
24 ianuarie 41 - 1 3 octombrie 54
1 3 octombrie 54 - 9 iunie 68
8 iunie 68 - 15 ianuarie 69
1 5 ianuarie 69 - 1 6 aprilie 69
2 ianuarie 69 - 20 decembrie 69
1 iulie 69 - 23 iunie 79
24 iunie 79 - 1 3 septembrie 81
1 3 sept. 81 - 1 8 sept. 96
1 8 sept. 96 - 25 (27?) ianuarie 98
25 (28?) ian. 98 - 7 (8?) august 1 1 7
1 1 au st 1 1 7 - 1 0 iulie 1 3 8
1 0 iulie 1 38 - 7 martie 1 61
7 martie 1 61 - 1 7 martie 1 80
1 7 martie 1 80 - 31 decembrie 1 92
1 ianuarie 1 93 - 28 martie 1 93
28 martie 1 93 - 1 iunie 1 93
aprilie 1 93 - octombrie 1 94
iarna 1 95 - 1 7 februarie 1 97
9 aprilie 1 93 - 4 februarie 21 1
4 februarie 21 1 - 8 aprilie 217
1 1 aprilie 2 1 7 - 8 iunie 2 1 8
1 6 mai 2 1 8 - 1 1 martie 222
1 1 (1 3?) martie 222 - 1 9 martie 235
1 9 martie 235 - mijl.april./mai 238
ian./febr. - martie 238
ian./febr. - martie 238
martie - iunie 238
martie - iunie 238
22 (?) iunie 238 - iulie (?) 244
iulie (?) 244 - sept./ oct. 249
sept./ oct. 249 - iunie 251

Nr. ani domnie
40
23
4
13
14
1
1
10
2
15
1
19
21
23
19
13
-

iunie 251 - august 253

2

iul./ aug. - sept./oct. 253
iun./ aug. 253 - iunie 260
sept./ oct. 253 - sept. 268
sept./ oct. 268 - sept. 270
sept. 270
sept. 270 - sept./oct. 275

După Fitz 1978; Kanke(fttz 1996; Kienast 1996.
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-

1
1
18
6
1

4
13
3
-

-

-

6
5
2

-

7
15
2
5

TEZAURE MONETARE ÎNCHEIATE CU MONETE DE LA
TRAIANUS DECIUS6o

BÂRCA I

Împărat
COMMODUS
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
CARACALLAS
ELAGABALUS
IULIA SOAEMIAS
IULIA MAESA
SEVERUS ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXI MINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
OTACILIA SEVERA
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS

n1

An2

1

-

-

5

4

-

-

6
1
2
12
1
2

53

-

-

18
293

-

-

-

-

-

-

1 ,00*

106

-

-

-

-

0,33

35

17

3,1 6

336

1 ,60*

1 70

4

-

0,50*
0, 1 7

2

-

7

2,7 5 *

1

-

0,07

1

5

-

Index4

2

-

1

Media pe an3

-

-

-

-

2,00

213

32

35

TOTAL

67

T.p.q.6 251

Alte informaţii
Tezaurul a fost descoperit accidental în

1 937,

în punctul denumit astăzi "La Carieră".

Bibliografie

Tudor 1968a, p. 1 25 (în punctul respectiv ar fi existat o aşezare romană; tezaurul ar fi conţinut
cca 1 50 de piese, din care 28 ar fi intrat la Mz. Craiova; monete de la Elgabalus la Philippus)
O. Iliescu, în SCN, 5, 1 9 7 1 , p. 327 - 3 3 3

Pentru calculele statistice am folosit Cronologia imperială din anexă.
= denari
2 An = antoniniani
3 * media pe an se referă la un împărat şi familia sa; ** media pe an se referă la doi împăraţi şi familiile lor
4 Index calculat pentru o perioadă de 71 de ani (1 80-251) şi 67 manete = 0,94 manete/an; la Fitz 1978, p. 102
index calculat pentru o perioadă de 58 de ani (1 93-251) şi 66 manete (f'ară Commodus) = 1,14 manete/an
; Antoninian emis pentru Iulia Damna
6 T.p.q. = terminus post quem
60

1D

-

-
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1 00

Procente

92 . 54

90

:E 1 93-249

80
70
60

52.24

50
40
30
20
10
o

1 .49
ante 1 93

Perioada
238 - 249

1 93 - 238

249 - 251

Fitz 1978, p. 1 02 - 1 03
Evaluare statistică
Mica avere de doar 67 de monete face parte din categoria celor strânse până în anul
249, când era deja constituită în proporţie de 90,54 %. Procesul de tezaurizare s-a desfăşurat
în două etape: prima în intervalul Elagabalus (index : 293) - Severus Alexander (index: 1 06),
iar cea de-a doua în perioada Gordianus III (index 336) - Philippus (index: 1 70) . Cele două
etape au o structură simetrică: după un vârf de tezaurizare (Elagabalus resp. Gordianus III)
urmează o scădere semnificativă (Severus Alexander resp. Philippus) când indexul ajunge la
jumătatea celui precedent.
Nu poate se poate stabili cu certitudine dacă tezaurizarea a continuat şi după 249 sau
dacă ultimii 4 antoniniani reprezintă o sumă curentă, adăugată tezaurului în momentul
îngropării7.
Din punct de vedere al nominalelor se remarcă prezenţa unui antoninian deja din
vremea lui Caracalla urmând ca de la Gordianus III denarul să fie eliminat de la tezaurizare.
Antoninianii reprezintă 47,77 % din întregul tezaur.

7

Fitz 1978, p. 265 - 266 înclină spre prima ipoteză.
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BÂRCA IV
Împărat
COMMODUS
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
CARACALLA
GETA
MACRINUS
ELAGABALUS
SEVERUS ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXIMINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
OTACILIA SEVERA
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
ETRUSCILLA
HERENNIUS

An

D

1
3
2
3
1
1
6
11
8
3
1

-

-

Index8
4
16

-

-

-

0,6 7 *

-

-

38

-

-

1 ,00

56

1 ,46*

82

1
-

-

-

48
21
2
3
9
2
1
7
8

-

-

-

-

-

-

40
TOTAL

Media pe an
0,0 7
0,28*

-

-

1 ,00
8,1 7
5,20*
-

-

-

-

33 7

6,00

127

56
459
292

-

-

-

-

T.p.q. 251

Alte informaţii
Tezaurul, depus într-un vas de culoare cenuşie, a fost descoperit accidental în 1 963.

Bibliografie
B.Mitrea, în SCIV, 1 5, 1 964, p. 574 - 575, nr. 39
Idem, în Dacia, 7 , 1 964, p. 3 78
Idem, în SCN, 5, 1 9 7 1 , p. 332 (tabel comparativ Bârca I şi IV)
Tudor1968 a, p. 1 25
Fitz 1978, p . 1 03 - 1 04

Evaluare statistică
Tezaurul, compus din 1 2 7 de manete, a fost strâns în proporţie de 90,55 % până în
anul 249. Vârful de acumulare a fost atins sub Gordianus III (index: 459), iar până la sfârşitul
domniei acestuia 7 0,09 % din avere erau constituite.
Economisirea a continuat şi sub Philippus, dar cu intensitate mai scăzută (index: 292).
Indexul relativ mare pentru Decius (33 7) poate fi explicat fie prin continuarea tezaurizării şi
după 249, fie prin adăugarea unei sume, care iniţial nu a fost destinată acestui scop9.

8 Index calculat pentru o perioadă de 71 de ani (1 80-251) şi 1 27 monete = 1 ,78 manete/an; la Fitz 1978, p. 1 03
index calculat pentru o perioadă de 58 de ani (1 93-251) şi 126 monete (Iară Corrunadus) = 1,14 manete/an
9 Vitz 1978, p. 268 înclină spre cea din urmă ipoteză.
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Tezaurul este compus în proporţie de 68,50 % din antoniniani, dintre care cel mai
timpuriu a fost emis de Elegabal. Acest nominal înlocuieşte denarul începând cu dommnia lui
Gordianus III.
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BOCŞA ROMÂNĂ
lmpărat
VESPASIANUS
HADRIANUS
ANTONINUS PIUS
MARCUS AURELIUS
COMMODUS
SEPTIMIUS SEVERUS
ELAGABALUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
TOTAL

M
2
5
8
7
3
1
1
27
28
12
21

Media pe an
0,20
0,23
0,34
0,36
0,23
0,05
0,25
4,50
8,00*
1 0,5

115

Alte informaţii
Tezaurul a fost descoperit accidental
conservate.

în

T.p.q.
1 851

ş1

Index10
32
37
54
57
37
8
40
714
1 270
1 66 7

251

cuprindea 1 1 9 manete bine

Bibliografie
J .G. Seidl, în AKOG, 9, 1 853, p. 1 59

Berkeszi 190 7, p. 1 O
Frotase 1958, p. 254 nota 3 nr. 7 ( = Protase 1995, p. 58)
Frotase 1966, p. 85 nota 1 7 2 nr. 5
Fitz 1 978, p.104 - 1 05

Evaluare statistică
Compoziţi.a tezaurului este ciudată: din perioada ante 1 93 datează 21, 7 4 % din
manete, în timp ce intervalul 1 93 - 238 este reprezentat de 1 ,7 4 %, pentru ca restul de 7 6,52
% să provină din segmentul cronlogic 238 - 251 . Această structură distorsionată se poate
datora descoperirii doar parţiale a tezaurului 1 1 .
Nu este exclus ca unor segmente dintr-o avere mai veche se le fi fost adăugate, în
momentul îngropării, o sumă curentă. Î n acest sens pledează indexurile foarte mari şi
continuu ascendente, începând cu Gordianus III.

Index calculat pentru o perioadă de 1 82 ani (69-215) şi 1 1 5 manete = 0,63 monete/an; la Fitz 1978, p. 104105 index calculat pentru o perioadă de 13 ani (238-251) şi 88 monete = 6,77 manete/an
1 1 Fitz 1978, p. 105, 233
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CUPTOARE
Tezaurul, descoperit în 1 880, a constat din cel puţin 550 monete şi este astăzi pierdut
(Egger a vândut 7 kg de monete din tezaur) . Monetele datau din perioada Marcus Aurelius Traianus Decius.

Bibliografie
Berkeszj 1 907, p. 25 -26
Fitz 1978, p . 1 05 - 1 06
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LEURDA
lmpărat
SEPTIMIUS SEVERUS
CARACALLA
ELAGABALUS
IULIA SOAEMIAS
IULIA MAESA
SEVERUS ALEXANDER
MAXIMINUS
PUPIENUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS

lndex 1 2
12
37
29 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
2
1
1
9

-

-

-

-

17
TOTAL

1

Media pe an
0,05
0, 1 6
1 ,25*

An

D
1
1
2
1
1
9
1
1

26

1 60
1 53

0,69
0,67*

-

-

0,83
0,60 *

1 93
1 40

-

-

0,50

1 16

T.p.q. 251

Alte informaţii
Tezaurul a fost descoperit accidental în 1 964.

Bibliografie
B.Mitrea, în SCIV, 1 6, 1 965, p. 614 nr. 48
Idem, în Dada, 9, 1 965, p. 497 nr.48
Tudor1968 a, p. 1 27
G. Popilian, în Drobeta, 1 , 1 974, p. 1 47- 1 57
Fitz 1978, p.106 - 1 07

Evaluare statistică
Cele 26 de manete descoperite la Leurda (astăzi parte a oraşului Motru) pot fi
încadrate în categoria averilor strânse înainte de 24913, perioadă din care datează 96, 1 5 % din
piese.
Acumularea a început sub Elagabalus14 (index: 233) scăzând apoi permanent (index:
160, 1 53, 1 40, 1 1 6) , cu excepţia unei uşoare reveniri sub Gordianus III (index: 1 93) .
Antoninianii reprezintă 34,62 % din întreaga sumă. Ei înlătură denarii începând cu
domnia lui Gordianus III.

1 2 Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 58 ani (1 93-251)
p. 1 06)

n

1-'Ztz 1918, p. 1 01, 263, 265
1 4 G. Popilian, în Drobeta, 1, 1 974, p. 1 50
232

şi 26 manete
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LUPŞA DE JOS
Î n această localitate a fost descoperit un tezaur monetar depozitat într-un vas de lut. A
fost recuperat doar un antoninian de la Traianus Decius.

Bibliografie
B. Mitrea, în Dacia, 1 5, 1 97 1 , p. 408,
Poenaru Bordea 1975, p. 95 nota 42

nr.

75
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TEZAURE MONETARE ÎNCHEIATE CU MONETE DE

LA

TREBONIANUS GALLUS ŞI VIBIUS VOLUSIANUS
APOLDUL DE JOS
Împărat
CLODIUS ALBINUS
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
GETA
CARACALLA
ELAGABALUS
IULIA PAULA
IULIA SOAEMIAS
IULIA MAESA
SEVERUS ALEXANDER
ORB IANA
IULIA MAMAEA
MAXIMINUS THRAX
GORDIANUS III
TREBONIANUS GALLUS

D
1
4
4
4
1
28
2
6
13
93

An

2

18
11
2

-

-

194

Media pe an
0, 77 1 6
-

Index 1 5
24

-

-

-

-

-

-

-

1 2,25*

379

-

-

-

-

-

-

-

8,69*

269

-

-

-

-

-

-

3,66
0,33
2,50

1 13
10
77

-

-

-

-

5
5

1 89
TOTAL

-

T.p.q. 253

Alte informaţii
Tezaurul a fost descoperit în anul 1 909 ş1 conţine 205 monete (1 1 piese
nedeterminabile).

Bibliografie
P. Harsanyi, O. Gohl, în NK, 8, 1 909, p. 1 38- 144
A!foldi 1930, p. 68, nr. 24
Protase 1995, p. 62 (= Frotase 1 958, p. 25 7)
I. Winkler, în MemCD, p. 421 - 428

Evaluare statistică
Cele 1 94 de monete determinate înscriu averea între cele strânse cu precădere în
intervalul Elagabalus (index: 3 7 9) Severus Alexander (index: 269). Tezaurul este constituit
în proporţie de 91 ,23 % din monete emise până în anul 235. Indexul scăzut pentru
Maximinus (1 1 3) indică o slăbire a intensităţii economisirii care se încheie sub Gordianus
III. Hiatusul de 1 0 ani (241 /243 - 25 1 /253), din eşalonarea cronologică a manetelor, poate
fi explicat, în esenţă, în două feluri:
-

15

16

Index calculat pentru o p erioadă de referinţă de

60 de ani (1 93-253) şi 1 94 monete

=

3,23 monete/an

Sunt cuprinse manetele de la Clodius Albinus, Septimius Severus, Iulia Domna, Geta şi Caracalla, toate

emise

în vremea domniei lui Septimius Severus.
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o

sumă curentă 1 1.

b.

1 7 I.

tezaurul este incomplet.

Winkler, în MemCD, p.

427
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B.ĂILE HERCULANE
Tezaurul, astăzi pierdut, a fost compus din cca. 900 manete, emise de Titus,
Domitianus, Traianus, Septimius Severus, Caracalla, Geta, Severus Alexander şi Volusianus.
Piesele fuseseră depuse într- un locu!us.

Bibliografie

Berkes;d 190 7, 20 - 21
Frotase 1 958, p. 253 nota 3 nr . 3 ( = Frotase 1995, p. 58)
Frotase 1965, p. 433
Protase 1966, p. 85 nota 1 72
Fitz 1978, p. 1 50-1 5 1

RÂURENI
Tezaur descoperit accidental, în 1 964, compus din 80 de manete, din care 26 piese de
argint, emise în perioada Septimius Severus - Trebonianus Gallus, au ajuns la Muzeul
Judeţean Vâlcea.

Bibliografie

B. Mitrea, în SCIV, 1 9, 1 , 1 968, p. 1 79
Tudor 1968 a, p. 1 28
Fitz 1978, p. 1 5 1

nr.

73

SELIŞTE - ISVERNA
Descoperire accidentală din punctul "Pogara cu tei" care cuprinde un număr
neprecizat de antoniniani emişi în perioada Gordianus III - Volusianus.

Bibliografie

D. Tudor, în CNA, 1 4, 1 935, p. 1 57 - 1 60
Tudor 1968 a, p. 1 28
Poenaru Bordea 1 975, p. 95 nota 42
Fitz 1978, p. 1 5 1
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SÂNGEORGIU DE CÂMPIE
lmpărat
AUGUSTUS
VESPASIANUS
DOMITIANUS
TRAIANUS
HADRIANUS
ANTONINUS PIUS
COMMODUS
ALBINUS
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
CARACALLA
GETA
MACRINUS
ELAGABALUS
SEVERUS ALEXANDER
MAXIMINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
VOLUSIANUS
TOTAL

M
1
1
1
4
5
6
4
1
6
3
5
2
1
3
3
1
6
1
3
57

Media pe an
0,02
0,10
0,07
0,21
0,24
0,26
0,35**

Index18
11
53
37
111
1 26
1 37
1 84

-

-

0,50*

263

-

-

1 ,1 6*

61 1

-

-

1 ,00
0,75
0,23
0,34
1 ,00
0,20
1 ,50

526
395
121
179
526
1 05
789

T.p.q. 253

Bibliografie

Protase 1965, p. 433
Fitz 1978, p. 1 5 1 - 1 52

Evaluare statistică

Această modestă avere pare a fi rezultatul economiilor a trei generaţii: din perioada
ante 1 80 datează 3 1 ,58 % din monete, din intervalul 1 80 - 23 5 provin 49,1 2 % iar din
segmentul 235 - 253 restul de 20,40 % 19. Stadiul de acumulare la jaloanele cronologice de
referinţă se prezintă astfel: 40,35 % - 1 93 resp. 94,74 % - 249, când tezaurizarea practic s-a
încheiat. Indexul foarte mare pentru Gallus resp. Volusianus (789) se explică prin adăugarea
unei sume curente în momentul îngropării tezaurului.
Datorită procentului mare de monete ante 1 93, tezaurul pare a fi cea mai veche
acumulare monetară din provinciile dunărene, îngropată în perioada Decius - Aurelianus20 .

tH
Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 293 de ani (40 î.d.Hr. - 253 d.Hr.) şi 57 de monete = 0,19
media/an; la Fitz 1978, p. 1 5 1 indexul este calculat pentru 185 ani (69-253) şi 56 monete = 0,30 media/an.
1 9 Fitz 1918, p. 257 este de părere că ar fi vorba de o avere strânsă din vremea lui Commodus.
20 Ibidem unde în aceeaşi categorie mai sunt incluse tezaurele de la Marcianopolis - 55,68 % ante 1 93 - (p. 255)
şi Knifovnik - 41 ,07 % ante 1 93 - (p. 256). Ambele exemple sunt nefericit alese: tezaurul de la Marcianopolis
reprezintă bani de stat pentru susţinerea efortului militar al lui Decius (cf. Gerov 1917, p. 1 39 nota 186) nefiind
în consecinţă o acumulare privată; Knifovnik nu se află pe teritoriul Moesiei Inferior cum afirmă ]. Fitz (p.
334) ci în centrul Thraciei (cf. Gerov 1 911, p. 170 nr. 290, p. 1 80 nr. 290
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Perioada

Posibilităţile de interpretare sunt amputate de condiţiile neclare de descoperire a
tezaurului.
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SISEŞTI
M

Împărat
ANTONINUS PIUS
SEPTIMIUS SEVERUS
CARACALLA
IULIA MAESA
SEVERUS ALEXANDER
MAXIMINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
OTACILIA SEVERA
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
HERENNIA ETRUSCILLA
HERENNIUS ETRUSCUS
TREBONIANUS GALLUS
VOLUSIANUS
TOTAL

1
1
1
2
10
2
51
24
5
4
14
7
2
12
15

151

Media pe an
0,04
0,05*
0,50*

Index21
3
4
38

-

-

0,77
0,67
8,50
6,60*

59
50
649
504

-

-

-

-

1 1 ,50*

878
-

-

-

1 3,50*

1 031
-

-

T.p.q. 253

Alte informaţii
Tezaurul a fost descoperit în anul 1 91 5.

Bibliografie
A.Bărcăcilă, în SCN, 1 , 1 957, p. 41 3 - 41 6
Frotase 1 958, p. 253 nota 3 nr. 21 (Frotase 1 995, p. 59)
Tudor1968 a, p. 128
Fitz 1978, p.1 53

Evaluare statistică
Tezaurul reprezintă rezultatul unor acwnulări succesive, relativ constante, realizate cu
începere din vremea lui Gordianus IIJ22 (index: 649). După un uşor recul, sub Philippus
(index: 504; procent acumulare: 21 ,85 %), economisirea se realizează la cote procentuale
aproximativ constante (Decius: 1 5,23 %; Gallus: 1 7 ,88 %), indexurile urmând o curbă
ascendentă (Decius: 878; Gallus: 1 031). Indexul foarte ridicat pentru Gallus se explică prin
adăugarea unei sume curente care iniţial nu a fost destinată tezaurizării.

Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 1 1 5 ani (138 - 253) şi 1 5 1 manete = 1 ,3 1 media/an; la Fitz
1978, p. 153 indexul este calculat pentru 60 ani (193-253) şi 1 50 manete = 2,50 media/an
22 Fitz 1978, p. 1 53, 308

21
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STRÂMPTU
Împărat
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
CARACALLA24
FULVIA PLAUTILLA
MACRINUS
ELEGABALUS
IULIA SOAEMIAS
SEVERUS ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXIMINUS THRAX
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
HERENNIA ETRUSCILLA
HERENNIUS ETRUSCUS
TREBONIANUS GALLUS

An

D

6
2
1
1
1
4
1
13
1
2
1

-

Index23
28

0,34*

21

1 ,00
1 ,25*

63
78

1 ,07*

68

0,66
5,16
3,20*

41
323
200

8*

500

0,50

31

-

-

-

-

-

-

-

30
12
4
7
4
5
1
63

33
TOTAL

Media pe an
0,44*

96

T.p .q . 253

Alte informaţii
Tezaurul a fost descoperit în cursul anului 1 9 1 0 şi curpindea 98 de manete.

Bibliografie

Tudor 1968a, p. 1 29 (Septimius Severus - Filip Arabul)
I. Winkler, în MemCD, p. 427 nota 13 (Septimius Severus - Trebonianus Gallus; cu unele
inadvertenţe)
B. Mitrea, în Drobeta, 1 , 1 97 4, p. 55 - 64

Evaluare statistică
Mica avere îngropată la Stâmptu a fost încropită în proporţie de 82,30 % înainte de
249. Economisirea pare să fi început sub Gordianus III (index: 323) , însă nu este exclus ca
posesorul să fi pus deoparte denari deja din vremea lui Elagabalus sau Severus Alexander iar
odată cu rărirea acestora, începând cu Gordianus III, să fi acumulat şi antoniniani care în final
au ajuns să reprezinte 65,63 % din întreaga avere. Sub Philippus şi Decius tezaurul a sporit
constant (cote procentuale identice: 1 6,67 %) , cel mai ridicat index fiin d atins sub Decius
(500) , când acumularea practic s- a încheiat (98,96 %) ultimul antoninian fiind un adaus de
ultim moment (sumă curentă).

23 Index calculat pentru o perioadă de 60 de ani (1 93-253) şi 96 monete
24 Denar emis de Caracalla pentru Iulia Domna
241
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1 ,60 media/ an
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TEZAURE MONETARE ÎNCHEIATE CU MONETE DE

LA

VALERIANUS ŞI GALLIENUS
AIUD
lmpărat
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
TREBONIANUS GALLUS
VOLUSIANUS
VALERIANUS I
GALLIENUS
TOTAL

M
52
6
28
12
19
26
44
7

Media pe an
8,67
6,80*

Index25
98
77

-

-

6,00
22,50*
-

-

7,28**
-

194

68
255
83
-

T.p.q. 260 ?

Alte informaţii
Tezaurul a fost compus din cca 300 manete.

Bibliografie

Protase 1965, p. 433
Fitz 1978, p.204

Evaluare statistică
Tezaurul care cuprindea cca 300 de manete a fost recuperat incomplet (1 94 piese =
64,67 %) ca atare posibilităţile de evaluare sunt relativ reduse. În forma păstrată averea pare a
fi rezultatul unor acumulări constante începute în perioada Gordianus III - Philippus (44,33
%). Procentul redus de manete deciene (6, 1 8 %), însoţit de un index scăzut (68) sugerează
mai degrabă evoluţia unei tezaurizări mai vechi, dar indexul ridicat pentru Gallus (255),
precum şi cotele procentuale în uşoară creştere (Gallus: 23,20 %; Valerian: 26,29 %), trimit
spre o avere constituită prin economisire constantă26 .
Faptul că la Aiud mai sunt semnalate şi alte manete de la Gallienus, precum şi de la
Claudius II27, acreditează posibilitatea unui t.p. q. mai târziu, întărind în schimb încadrarea
tezaurului în categoria acumulărilor succesive.

25

Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 22 ani (238-260)

şi

1 94 rnonete = 8,81 rnonete/ an; la rltz

1918, p. 204 calculul se face pentru perioada 238-259, monete /an = 9,24
2c, Fitz 1978, p. 310 - 31 1
27 Mama 1978, p. 177 (= Mama 1940')
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253 - '21JJ

GOLET'
Tezaurul, compus probabil din 1 65 de manete, se încheie cu enusmru de la Valerianus.
Condiţiile de descoperire şi compoziţia tezaurului nu sunt cunoscute.

Bibliografie
Protase 1965, p. 433

Fz'tz 1 978, p. 207 - 208
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APULUM I

lmpărat
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
CARACALLA
FULVIA PLAUTILLA
GETA
ELAGABALUS
IULIA PAULA
IULIA SOAEMIAS
IULIA MAESA
SEVERUS ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXIMINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
TRAIANUS DECIUS
TREBONIANUS GALLUS
VOLUSIANUS
VALERIANUS I
GALLIENUS (253-260)
SALON INA
VALERIANUS II
SALONINUS
GALLIENUS (260-268)
TOTAL

M

4
2
2
1
1
4
1
2
1
2
1
2
16
1
2
6
3
23
9
8
5
2
3

101

Media pe an
0,34*
0,67*

Indexzs
25
50

-

-

-

-

2,00*
-

1 49
-

-

-

0,23*
0,67
2,67
0,20
1 ,00
4,50*

17
50
1 99
15
75
336

-

-

-

6,71 **

-

501
-

-

-

-

-

-

-

0,37

28

T.p .q. 26729

Alte informaţii

Tezaurul, cuprinzând 1 1 5 piese, a fost descoperit de B. Cserni în timpul săpăturilor
din 1 902, în solul încăperii nr. VII din terme (= pretoriu) . I. Winkler a mai putut depista doar
1 0 1 piese în colecţia muzeului din Alba Iulia.

Bibliografie

B. Cserni, în ATRE, 1 2, 1 903, p. 92
Winkler 1965, p. 232 - 233
I. Winkler, în Apulum, 9, 1 97 1 , p. 359 - 369
Fitz 1978, p.204

28

Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 75 ani (193-268) şi 101 manete = 1 ,34 media/ an; la Fitz

1978, p. 204 indexul este calculat pentru 66 ani (1 93-259) şi 101 = 1,53 media/an
29 După Poenaru Bordea 1975, p. 101 ultimele manete din tezaur datează din perioada 263-267
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Perioada

Evaluare statistică
Tezaurul ne este cunoscut în proporţie de 87,83%. Compoziţia sa este oarecum
curioasă. Cota procentuală de 46,53 % şi indexul ridicat pentru Valerian (501) îl trimit în
categoria sumelor curente30. Acestei încadrări îi contravine însă procentul mare de monete
din perioada 1 93 - 238 (22,78 %) dublat de indexul ridicat pentru Elagabalus (149). Este de
presuspus că această avere se compune din două segmente: un tezaur constituit, în mare, în
perioada Elagabal - Gordian III (monete ante 244: 36,61 %) şi o sumă curentă adăugată sub
Gallienus31 . Semnificativ este procentul minuscul de monete emise după 260 - 2,97% dublat de un index pe măsură (28).

30 I. Winkler, în Apulum, 9, 1971, p. 368
31 Fitz 1978, p. 2 89
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APULUM III
Împărat
CARCALLA
IULIA DOMNA
ELAGABALUS
IULIA MAESA
SEVERUS ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXIMINUS
BALBINUS
PUPIENUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
OTACILIA SEVERA
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
Consecratio 33
HERENNIA ETRUSCILLA
HERENNIUS ETRUSCUS
HOSTILIANUS
TREBONIANUS GALLUS
VOLUSIANUS
AEMILIANUS
VALERIANUS I
MARIN IANA
GALLIENUS (253 - 260)
SALONINA (253 - 260)
VALERIANUS II
SALONINUS
GALLIENUS (260 - 268)
SALONINA (260 - 268)

TOTAL

D

1
1
4
1
1

An

1
1
7

3
1
1 93
1
1 48
21
20
60
3
20
6
4
84
63
5
246
4
1 60
113
23
1
6
2
5
1 1 99
10
1209

Media pe an
0,34*

Index32
2

2,25*

11

0,38*

2

1 ,67***

8

32,33
37,80*

1 52
178

46,50*

21 9

76,00***

358

92, 1 6**

435

0,87*

4

T.p.q. 268

Alte informaţii
Tezaurul, format din 1 2 1 3 piese, a fost descoperit accidental, în 1 963, pe str. 6 Martie,
în apropierea castrului legiunii a XIII -a Gemina, în ruinele unei clădiri romane, la adâncimea
de cca 1 m faţă de nivelul de călcare actual. Manetele a fost depuse într-un vas de bronz,
distrus în momentul descoperirii. Patru monete au fost distruse în timpul curăţării, ca atare
din tezaur se mai păstrează astăzi la muzeul din Alba Iulia 1 209 monete.

32 Index calculat pentru perioada de referinţă de 21 1 -268 (57 ani) şi pentru 1 .209 manete = 21,21 media/an
11

"Restitutionsmiinzen" pentru Vespasianus, Commodus, Severus Alexander - cf. V. Pavel, Apulum, 14, 1 976,
p. 76, 86 nr. 465-467
247

Bibliografie
I. Berciu, Al. Popa, în LAtomus, 33, 1 964, p. 482
B. Mitrea, în SCIV, 1 5, 4, 1 964, p. 574
B. Mitrea, în Dacia, 8, 1 964, p. 378 nr. 37
I . Berciu, Al. Popa, în Apulum, 5, 1 965, p. 1 79
Wink/er 1965, p. 433
V. Pavel, în Apulum, 14, 1 976, p. 73 - 97 (publicat integral)
Fitz 1978, p.207 (doar menţionat)

Evaluare statistică
Tezaurul reprezintă o sumă curentă, 45,74% din monete fiind emise în perioada 253 260 (index: 435) „Peponderenţa absolută a antoninianilor (99,1 7%) confirmă această încadrare
tipologică. Semnificativ este faptul că emisiile ante 260 reprezintă 99,42 % din sumă.
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OLTENI

Împărat

SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
CARACALLA
FULVIA PLAUTILLA
GETA
MACRINUS
ELAGABALUS
IULIA PAULA
IULIA SOAEMIAS
IULIA MAESA
SEVERUS .ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXIMINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
OTACILIA SEVERA
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
HERENNIA
ETRUSCILLA
TREBONIANUS
GALLUS
VOLUSIANUS
VALERIANUS I

D

10
2
6
1
2
2
13
2
-

9
48
14
1
1
-

-

-

-

-

-

Ae

-

-

-

-

-

-

-

-

1
4

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Media pe an

Index

0,67*

17

-

1 ,50*
-

-

3,00
7,25*

34

-

39 '
-

78
1 88

-

-

-

-

4,77*
0,34
9,17
1 0,40*

9
238
269

-

-

-

-

-

-

311

-

1 2,00*
-

7

-

5,00*

1 30

3
2
1 47

1

-

-

0,28

7

-

54
42
3
7
21
3

-

111
TOTAL

An

259

-

-

1 24
-

-

T.p.q. 257

Alte informaţii
Tezaurul a fost scos din albia Oltului în anul 1 946. Din cele cca 300 de piese, cât pare
să fi cuprins iniţial, au putut fi recuperate două loturi de 1 94 resp. 65 monete reprezentând
cca. 86 % din tezaur.

Bibliografie
B. Mitrea, în SCN, 5, 1 97 1 , p. 1 1 5 - 1 43
Fitz 1978, p.208 - 209 (anul descoperirii eronat)

Evaluare statistică

În ciuda condiţiilor de descoperire dubioase şi a faptului că este incomplet, tezaurul se
prezintă totuşi relativ unitar din punct de vedere al compoziţiei.

34

Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 67 ani (193 - 260) şi 259 manete = 3,86 manete /an; la Fitz
1 978, p. 208 indexul este calculat pentru 66 ani (1 93 - 259) şi 259 manete = manete/ an 3,92
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Averea face parte din categoria celor constituite în proporţie covârşitoare înainte de
anul de 249 (86,10 %)35. Tezaurizarea a început în perioada Elagabalus (index: 1 88) - Severus
Alexander (index: 1 24). Odată cu Gordianus I I I indexul saltă la 238 crescând în continuare
până la Decius (31 1) după care urmează declinul din vremea lui Gallus (index: 1 30).
Tezaurizarea a încetat în primii ani de domnie ai lui Valerian. La ascundere îi sunt adăugaţi
ultimii doi antoniniani emişi în anul 257.
Din punct de vedere al repartiţiei nominalelor observăm că primii antoniniani intraţi
în tezaur au fost emişi de Macrinus şi Elagabalus iar începând cu Gordianus I I I acest
nominal elimină denarul din acumulare reprezentând în cele din urmă 56,76 % din întreaga
avere.Numărul mare de denari de la Severus Alexander se explică în parte şi prin aceea că
acesta n-a emis antoniniani.

1s

Fitz 1978, p. 265
250

TEZAURE ÎNCHEIATE CU MONETE DE LA
AURELIANUS
APULUM II
Impărat
SEPTIMIUS SEVERUS
IULIA DOMNA
GETA
CARCALLA
FULVIA PLAUTILLA
ELAGABALUS
SEVERUS ALEXANDER
IULIA MAMAEA
MAXI MINUS
GORDIANUS III
PHILIPPUS I
PHILIPPUS II
TRAIANUS DECIUS
HERENNIA ETRUSCILLA
HERENNIUS ETRUSCUS
TREBONIANUS GALLUS
VOLUSIANUS
VALERIANUS I
GALLIENUS
CORNELIA SALONINA
CLAUDIUS GOTHICUS
AURELIANUS
TOTAL

M
22
6
6
9
4
8
10
3
3
25
20
2
16
3
4
14
14
25
16
8
5
2

225

Index36
69
-

Media pe an
1 ,88*
-

2,1 7*

79

2,00
1 ,00*

73
36

1 ,00
4,1 6
4,40*

36
1 52
161

1 1 ,50*

420

1 4,00*

51 1

-

3,26**

1 19

2,50
0,40

91
15

T.p.q. 270/75 ?

Alte informaţii

Tezaur descoperit de B. Cserni în săpăturile din terme (=pretoriu) în anul 1 907. A fost
compus din 23 5 de manete de argint emise în perioada Septimius Severus - Aurelianus.

Bibliografie
B. Cserni, în ATRE, 1 4, 1 908, p. 44 - 45
A. A!foidi 1930, p. 66
Macrea 1 940, p. 280 (= Mama 1978, p. 1 76)
Protase 1958, p. 253 nota 3 nr. 1 ( = Protase 1995, p. 58)
Winkier 1965, p. 233

36

Index calculat pentru o perioadă de referinţă de 82 ani (193 - 275) şi 225 monete
251

=

2,74 monete/an
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Evaluare statistică
Tezaurul, cunoscut în proporţie de 95,74 %, reprezintă rodul unor acumulări
succesive, începute din vremea lui Gordianus III (index: 1 52). Acestea au continuat în ritm
ascendent (Philippus - index: 1 6 1 , Decius - 420, Gallus - 5 1 1) până la începutul domniei
comune Valerianus - Gallienus când indexul se prăbuşeşte la 1 1 9, apoi sub Claudius II la 9 1
pentru ca sub Aurelian să ajungă la 1 5. Economisirea s -a oprit la sfârşitul domniei lui
Valerianus iar în momentul îngropării, tezaurului i- a mai fost adăugată o sumă curentă (3, 1 1 %
din total) .

252

VIIŞOARA
Împărat
VALERIANUS
GALLIENUS
SALON INA
SALONINUS
POSTUMUS
CLAUDIUS II
QUINTILLUS
Consecratio 39
AURELIANUS
TOTAL

An
5
1 80
10
1
2
1 80
6
3
270

Media pe an
1 3,20 38

Index37
15

-

-

94,50**
-

1 81

54

657

316

T.p.q. 272

Alte informaţii
Tezaurul, îngropat într-o oală de lut, a fost descoperit în 1 939. Numărul de piese
recuperate este neclar: " 608 monede ... în plus cca 40 de mici spărturi"40, "629 + 1 8 fragm.
În plus vreo 27 fragmente de mici dimensiuni ce n- au putut fi precizate" 41 ; la acestea se
adaugă alte 1 8 piese recuperate separat42 şi, în fine " 665 piese recuperate şi studiate"43.
În cele din urmă situaţia se prezintă astfel: în 1 939 au fost recuperate 629 de monete
întregi, din care 621 au putut fi determinate. La acestea se adaugă 1 8 monete fragmentare de
la Gallienus şi alte 27 de fragmente nedeterminabile. Î n 1 982, Gh. Popilian a mai semnalat
alte 1 8 piese, care aparţin cu mare probabilitate tezaurului, astfel numărul manetelor
determinate se ridică la 657. Cifra propusă de C.M. Tătulea, 665, cuprinde şi cele 8 monete
nedeterminabile din lotul recuperat în 1 939.

Bibliografie
Tudor 1 968
B. Mitrea, în Oltenia, 4, 1 982, p. 97 - 106
Tătulea 1994, p. 54

Evaluare statistică
Tezaurul reprezintă o sumă curentă (Aurelianus
primii doi ani de domnie ai lui Aurelian.

-

41,1 0%) dobândită de posesor în

37 Index calculat pentru o perioadă de 22de ani (253-275) şi 657 monete = 29,86 monete/an.
38 Media calculată pentru o perioadă de 15 ani incluzând emisiunile de la Valerianus, Gallienus, Salonina,
Saloninus, Postumus
39 "Restitutionsrniinzen" pentru Claudius II - cf. B. Mitrea, în Oltenia, 4, 1 982, p. 98
4o B. Mitrea, op.ât, p. 97
41 Ibidem, p. 98 - 99
42 Ibidem, p. 1 04 - 105
43 Tătulea 1994, p. 54
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Pannonia Inferior
1 . Pilissz:int6, 2. Aquincum I
Dacia

1 . Bocşa, 2. Cuptoare, 3. Lupşa de Jos,

4. Leurda, 5-6. Bârca

Moesia Superior
1 . Gradec, 2. General Marinovo,

.,

' .,..

·

··

3. Progorelec

/

Moesia Inferior

1 . Doina Gnojnica, 2. Orehovo,

3. Galovo, 4-5.
-

/,//---1·

Prista,

Novae, 6-7. Sexaginta

8. Cerni Vrăh, 9.

Gorni Dăbnik,

10-12. Pleven, 1 3 . Batak, 1 4. Suhindol,
1 5. ViSovgrad, 1 6. Polski Senovec,

1 7 . Dăskot, 1 8. Sadina, 1 9. Razgrad,

20. Drenovec, 2 1 . Panaijot, 22. Krepea,
23.Tăkac, 24.
26.

Kardam, 25. Cestimensko,

M.arcianopolis, 27. Dr. Iosifovo,

28. Lukovit, 29-30.

UgărCin,

3 1 . Sevlievo, 32-33. Berkovica,

34. Eliseina, 35. Lazarevo, 36. Goljama
Brestica, 37. Teteven,

Thracia

1 -4. Serdica, 5. Saraja, 6. Velingrad,

Philippopolis, 10. Svoboda, 1 1 . Nova
Zagora, 1 2. Mlekarevo, 13. Săbranovo,
1 4. Sădijsko Pole, 1 5. Kocan

7-9.

Banat

1 . Recaş

• Hirţile cu repartiţia tezaurelor monetare în provinciile dunărene le-am realizat după datele fumizate de: TIR L 33; TIR L 34; TIR M 33; Gerov 1977, Fitz. 1978 precum şi cele citate la bibliografia din Anexo
m, Ttz.OllTt monetare . . . , sv. Pentru localizare am folosit următoarele hărţi: TIR L 33-34 şi M 33; Moc.ry 1974, fig. 59; Gerov 1 917, p. 1 80-181; Rms11 1981; Hoack Weltatlas, 7. Aufl., Berlin, 1 987, nr. 36-43; Vi.ry

1988,

cale.

harta anexă. Informaţii suplimentare am primit de la colegele V. Kulcsar (Budapesta), E. Istvânovits (Nyiregyhâza), A. Szekeres (Subotica) şi G. Kabakcieva (Sofia), cărora le mulţumesc şi pe această
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Dacia
1 . Băile Herculane,

2. Selişte, 3 . Siseşti,
4.

Strâmptu,

Râureni, 6. Apoldu de

Jos, 7. Sângeorgiu de
Câmpie
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Pannonia Inftrior1 . Brigetio, 2. Baj6t,
3. Solym:ir, 4. Inter-cissa II
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Moesia Superior1 . Kosovo, 2. Maijor
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ANEXA IV
Tab. I. Fibule în formă de "T" varianta cu butoni
-

Loc descoperire

Descriere

01

Alba Iulia

02

Alba Iulia

03

A ţel

bronz; cu butoni la cap şi
braţe.
bronz; cu butoni la cap
braţe.
argint; cu butoni la cap şi
braţe; tezaur.

04

Ilişua
castru(?)

05

Ilişua
castru
Ilişua
castru
Moigrad

bronz; buton doar la cap.

Moigrad

bronz; buton doar la cap.

06
07
08
09
10

Sarrnizegetusa
vil/a suburbana

11

Sarmizegetusa

12

Sarmizegetusa
vil/a suburbana

13
14

Soporu de Câmpie
necropolă (M 80)
Ttmăvioara
mormânt înhumaţie

15

Turda
necropola sudică

16

Turda
necropola sudică a
Potaissei (M7)

17

Turda
dintr-un mormânt
Turda

Biblio2rafie

Horedt 1982, p. 201, nr. 2, p. 42,

fig. 13/4
I. H. Crişan, În Dacia, 3, 1959, p.
357, fig. 2/1; Horedt 1982, p. 201 ,
nr. 3 , pi. 13/1
bronz; cu buton doar la Horedt 1982, p. 201 , nr. 4, p. 42,
cap.
fig. 1 3/6; D. Frotase, S. Cociş, C.
Gaiu, în RevBistriţei, 7, 1 993, p. 61,
nr. 57, pi. X/57
D. Protase, S. Cociş, C. Gaiu, op.
bronz; buton doar la cap.
cit., p. 201, nr. 58, pi. X/58
Ibidem, p. 201 , nr. 59, pi. X/59
bronz; buton doar la cap.

bronz; cu butoni la cap şi
brate.
bronz (ac de fier); cu buton
la cap.
bronz; cu butoni la cap şi
brate.
bronz; cu butoni la cap şi
braţe.
argint; cu butoni mat
dezvoltaţi la cap şi braţe;
corpul cu încrustaţii în
tehnica niello.
argint aurit; cu butoni la
cap şi braţe.

I.H. Crişan, op. cit., p. 312, nr. 3,
p. 292, pi. XI/3
Gudea 1989, p. 608, nr. 9, pi.
CLXXXI X
Alicu-Cociş-Ilieş-Soroceanu 1994, p.
101, nr. 628, pi. 28/628
S. Cociş, A. Rusu, în Sargetia, 20,
1986-1 987, p. 147
Horedt 1982, p. 201, nr. 5, p. 42,
fig 13/5
Protase 1976, p. 60, pl. 37/3;
Horedt 1982, p. 201 , nr. 6, pi. 1 3/3
N. Lupu, Forschungen zur Volk.rund Landeskunde, 5, 1961, p. 1 62,
pl. I/1; Horedt 1 982, p. 201, nr. 7,

pl. 1 3/2
I. H. Crişan, în Dacia, 3, 1959, p.
359, fig. 2/1 ; Bărbulescu 1980, p.
173, fig. 3/2

18
19
20

Veţel

argint (ac de bronz); cu
butoni la cap şi braţe (rupt
la un braţ); la îmbinarea
corpului
piciorul
cu
ornamentat cu 2 spire de
sârmă.
bronz; cu butoni la cap şi
braţe.
bronz; cu un buton la cap.
bronz; cu buton la cap.
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Planşa

Horedt 1 982, p. 201 , nr. 1

C. Luca, A. Hopârtean, în Potaissa,

2, 1980, p. 1 1 6, pl. 4/2; Bărbulescu
1980, p. 173, pl. 3/1; Horedt 1982,
p. 202, nr . 9
Horedt 1982, p. 202, nr 1

S. Cociş, în ActaMN, 26-30, I/1,
1989-1 993, p. 288, nr. 101 , pl.
XI/101
I. H. Crişan, în ActaMP, 3, 1 979,
p. 310, nr. 6-8, pl. VIII/6-8

I/1
I/2
I/3

I/4
1/5

I/6,7
I/9
I/8
I/10
I/1 1
1/12

Tab.

II. Fibule cu piciorul întors pe dedesubt, tipul roman, varianta cu buton la cap

Loc descoperire

01
02

Alba Iulia
Cluj

03

Bologa
castru
Gilău

04
05
06
16
17
18
19
20

castru; porta decumana
Moigrad
Moigrad
oraşul antic; sector OL5
Romita
castru
Soporu de Câmpie
necropolă (M44)
Veţel

Planşa

Bibliollfafie

Horedt 1982; p. 1 99, nr. 1
l.H. Crişan în ActaMP, 3, 1 979, p. 3 1 1 ,
X/6.
Gudea 1997b, p. 46, 94

nr.

6, p. 291 , pl.

D. Isac, în Acta MN, 1 6, 1 979, p. 39 -67 (una din bronz,
alta din fier).
Gudea 1989, p. 607-608, nr. 3-8, 1 0-14, pl. CLXXXI X/3-8,
1 0-14.
Gudea 1989, p. 608, nr. 9, pi. CLXXXIX/ 9.

11/1

11/2-12
11/13

Matei-Bajusz 1997, p. 52, pl. XXXII/5.

Il/14

Frotase 1976, p. 59, pl. 37 /2; Horedt 1982, p. 201 , nr. 38.

11/ 15

Horedt 1982; p. 201, nr. 45, pl. 1 1 /7; publicată de I. H.
Crişan, în ActaMP, 3, 1979, p. 3 1 1 , nr. 3, p. 291 , pl. X/3 ca

11/1 6

având loc de descoperire necunoscut; este corectat numărul
de inventar, care la K. Horedt este, se pare, greşit (?).
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Repartizarea cronologică a principalelor tipuri de arme

din castrele de la Bologa, Buciumi, Moigrad-Pomet
(După N. Gudea, în EphemNap, 1 , 1 99 1 , fig. 7)
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... despre
În urmă cu doi

noi

ani, la Cluj-Napoca, din entuziasmul unor tineri uniţi de aceeaşi pasiune, arheologia, şi prin
NereaMia

generozitatea unor minunaţi oameni de cultură s-a născut Asociaţia Tinerilor Arheologi "Fortuna" şi Editura

Napocae. Ambele instituţii nu au dorit altceva decât să Încurajeze şi să promoveze on'ce acţiune ca� viza cercetările arheologice şi

iStotice.

Este şi explicaţia pentru care întreaga noastră activitate editorială s-a axat pe tipărirea cu prioritate a tot ceea ce

abordează trecutul mai îndepărtat sau apropiat, favorizând în primul rând pe tinerii istorici. În felul acesta, s-a ajuns ca
Edimra

NereaMia Napocae să acopere deja opt serii de carte, fiecăreia fiindu-i specific un anumit tip de abordare

istoriografi.că.
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