DIN NOU DESPRE CIL III 14 447
ALEXANDRU SUCEVEANU
Viaţa Dobrogei romane, deşi în aparenţă bine cunoscută, continuă
încă să fie susceptibilă de noi precizări. Şi aceasta nu numai într-un
domeniu relativ nou, ca acela al arheologiei moderne, dar chiar şi în
cîmpul epigrafiei, mai exact acela al localizării inscripţiilor antice. Din
rîndul acestor lucrări de o importanţă cu totul ieşită din comun este
demonstraţia Emiliei Doruţiu-Boilă, după care inscripţia CIL III 14 447
provine nu de lîngă Isaccea ci din teritoriul histrian, mai exact de la

Mihai Viteazu.
Reluînd aşa dar istoricul cercetărilor, inscripţia CIL III 14 447,
publicată în mai multe rînduri de Gr. Tocilescu 1, este înregistrată în
Corpus ca provenind de lingă Isaccea. V. Pârvan, în relativ ampla sinteză dedicată problemei teritoriilor cetăţilor dobrogene, localizează inscripţia noastră în teritoriul noviodunens 2 • La scurt timp el avea să-şi
nuanţeze însă părerea graţie descoperirii celui de al doilea exemplar
în zidul cetăţii tîrzii de la Histria 3 . Autoritatea editorilor Corpus-ului
îl face pe Pârvan să adopte o atitudine de compromis, arătînd că din
moment ce al doilea exemplar a ajuns tocmai la Histria, vicus-ul menţionat în inscripţie ar fi de localizat între Histria şi lacul Halmyris "·
Incertitudinea planează şi în localizarea pe care o oferă R. Vulpe
'in Histoire ancienne de la Dobroudja, unde Buteridava, deci satul menţionat în inscripţie, e de plasat între satele Horia şi Agighiol 5 . Tot aşa
o localizează şi autorii volumului I din Istoria României, chiar dacă
1 Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumaine, Bucuresti, 1900, p. 206 nr. 31 ; idem, RIAF, IX, 1903, p. 56, nr. 82 ; An. Epigr.,
1901, p. 52.
2
V. Pârvan, Descoperiri noi în Scythia Minor, IV. Ştiri noi din Noviodunum, pp. 502-609 şi p. 504.
3
V. Pârvan, Histria IV, p. 633, nr. 30.
4 Ibidem, p. 637.
5
R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, hartă iar
în text la p. 195,
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între timp I. I. Russu propusese includerea respectivului nt în teritoriul histrian 6,
Dubiile sînt înlăturate definitiv prin ~Etr-~etarea Emiliei Doruţiu
Boilă care, pe baza unei indicaţii din manuscrisele foi P. Polonic, localizează cu certitudine primul exemplar ca provenind de la Mihai Viteazu
deci din teritoriul histrian 8 •
PJină de consecinţe, această locaHzare merită o atentie cu totu]
speciaiă, nu inaînt~ in~i'l de a cita textul inscripţiei - şi a~esta foarte
disputat după cum se ştie - care în noua versiune a lui I. I. Russu se
citeşte dupf! cum urmează : [I]ussu et ex dee1'eto v(iri) c(larissimi) Ovini
(Sariurt)

7,

Tertulli co(n)s(ularis) termini positi inter [?M]esgiam Pude[ntil]lam et
Hat"nns But('!)eridavenses per Vindium Verianum praef(eetum) cl(assis) 9.

h di"icl ~~o'~seeinţâ a acestet localizări este fixarea foarte plauzibilă
a vicus-ului Buteiidd1h!rl.<ii.~ în teritoriul hic;trian, după indicaţia concordantă a exemplarului du la Mihai Viteazu şi "l celui de la Histria,
poate chiar în acest sat, aşa cum p1c.icedează R. Vulpe 10. Am avea de
ad~ugat doar observaţia că nu vedem imposibilă denumirea satului
pur şi simplu ~uteridava, aşa cum avem jestule indicii în Dobroge1
şi Dacia:
tn ~1 doilea tind avem documentată, pentru prim<1 pară, o encLavă
Ei\gur• claco-geiica îfi frtforiorul histrian. Ca urmare a cercetărilor 'iui
\TJ. GPo_rgiev te~·minaţ1a ~dava indică clar apartenenţa ei la teriroriul.
lo~'liit de ge'fd-d:1ci 1_1: Sub rezc-rva unei menţineri tradiţionale a m:Jli.'t'l.'2~
lui, locuitorii t:'i ţJLlthicl fî fo acest caz şi de la alt neam decît daco-getiÎG:,
credem că avem astfel cf~tig.tit titî argument în plus pentru continuitat~a .populaţiei getice pe teritdriu1 i)dbt·ogei şi în special în teritoriul histrian. Contestată în general de unil istoirici, ca urmare a depla:c;ărilor de populaţii ce au loc în secolul I e.n. ea este infirmată indirect
p~ii{rU toritoriul histrian şi de
cercetările prosop<>grafico-lingvistice,
care, cil începere de:' la V. Pârvan recunosc în toate numele negreceşti
~au heroriiarle e1emeri.te onomastice tracice, mai exact bes&~ 1:.!. Lăsînd
1. ilussu, tJrt litigiu de hotărnicie în Scythia Minor, SCIV, .VI, 1955,
75-86 şi pentru localizare p. 81.
; Em. Doru\iu. Precizări topografice despre unele inscripţii dobrogene, SC.IV,
XV. 1. Hl64. p. 132 nr. 2. Manuscrisul lui P. Polonic poartă nr. 5132 f. 202.
0

I.

1--....2, pp.
9

Fie că admitem hotarele teritoriului

histrian stabilite

de V.

Pârvan;

Histria IV; pp. 580-583, fie pe cele stabilite de P. Nicorescu, fotr-un studi11"
inedit (cf. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti 1968.
ed. II-a, pp. 362-365), aşezarea de la Mihai Viteazu intră în teritoriul Histriei.
Vezi însă şi scepticismul, justificat, al lui D. M. Pippidi, op. cit„ p. 365, care
socoteşte că problema limitelor exacte ale teritoriului în discuţie este în stadiul

actual al
9

documentării irezolvabilă.

I. I. Russu, op. cit„ p. 80. Anterior se dau toate lecturile care au prece-

dat-o pe cea prezentată a.ici.
10
R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti, 1968, p. 193 şi harta TT.
11 Vl. Georgiev, Raporturile dintre limbile dacă, tracă şi frigiană, Studii
Clasice. II, 1960, pp. 39-58 şi harta de la pp. 44-45.
12 O utilă punere la punct, cel puţin pentru Histria, o datorăm lui I. I. Russu
CSCIV. IX, 1, 1958, pp. 39-59) care, reducînd la justa proporţie ponderea elementului tracic, se abţine a atribui unuia sau altuia din ramurile acestui popor
diversele nume întilnite în jnscripţiil~ hiştriene, calificîndu-le constant drept
„traco-getice".
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la o parte faptul că mc1 m zilele noastre distincţiile între diverseie dialecte ale limbii traco-getice nu au încă o bază solidă 13, aşa numitul
criteriu „topografic" trebuind să pornească de la realitatea etnică demonstrată pe baza izvoarelor literarie şi a materialului arheologk, şi nu
invers, ne întrebăm în ce măsură comunităţile de bessi şi lai, cunoscute
pînă în prezent, pot justifica generalizarea elementuilui sud-tracic în
toată Dobrogea şi cu precădere în teritoriul histrian.
Discuţia merită, după părerea noastră, o atenţie specială, tocmai
pentrucă cu excepţia comunităţii de Ausdecensi de la Cetatea (Azarlîc) 1\ bessii şi laii sînt menţionaţi drept consistentes doar în teritoriul
histrian sau în imediata sa vecinătate. Astfel cunoaştem comunităţi de
Bessi la vicus Quintionis 13, lodalizat la Sinoie rn şi la Ulmetum 11 , aşe
zat la graniţa dintre teritoriul histrian şi cel capidavens ui. Limitele
de tim'p se încadrează între 139 şi 177 e.n. Laii sînt atestaţi în ricus
Secundini 1!l nelocalizat încă dar desigur în teritoriul histrian, şi la
vicus Turris Muca (poris ?) de la Anadolkioi, lîngă Tomis :!o, între anii
198 şi 246. Vor mai fi existat desigur şi elemente răzleţe ca cei pe care
IJ Cu exceptia convingătoarei demonstraţii a repartiţiei toponimelor datolui Vl. Georgiev în articolul citat în nota 11.
H Este vorba de menţionările cuprinse în inscripţia CIL III 14437 2 a cărei
lectură a fost sensibil 'Îmbunătăţită de D. Tudor, AUB, Ist, 5, 1956, pp. 50 şi urm.
Tot aici se găseşte şi bibliografia anterioară asupra provenienţei Ausdecensilor
dintr-o strategie sud tracică demonstrată pentru prima oară de G. G. Mateescu,
BCMI, IX, 33, 1916, pp. 38 şi urm. nr. 14.
s~ V. Pârvan Histria IV, p. 617 nr. 24 (139-161) ; Histria VII, p. 55, nr. 46
(149 e.n.) ; p. 62 nr. 49 (169 e.n.) ; p. 67 nr. 50 (175 e.n.) : p. 71 nr. 51 (176 e.n.) ;
p. 74 nr. 52 (177 e.n.)
tG Localizarea se datorează 'lui D. Tudor Vicus Quintionis (Trei inscripţii
latine inedite), S.C.Ş., Iaşi, II, 1-2, 1951, p. 512.
17
CIL 'lII 14214 26 (140 e.n.) ; V. Pârvan Ulmetum, II, 2, p. 365 nr. 116
(163 e.n.) ; p. 344 nr. 8 (172 e.n.).
Dubiile provocate de apariţia numelui de vicus Ultinsium, pe ac<>astt1 ultimă
inscripţie, ceea ce l-a făcut pe V. Pârvan să creadă că e v,orba ele altă localitate,
au fost înlăturate de I. I. Russu SCIV, VIII, 1-4, J.957, pp. :nl-315, care arată
că e pur şi simplu o coruptelă pentru Ul(me)tensium.
18
Localizarea Ulmetum-ului la Pantelimonul de sus nu mai necesită comentarii. Ne întrebăm doar în ce măsură un argument iot atit de puternic ca
acela care l-a făcut pe Pârvan (Ulmetum, I. p. 469), pe baza inscripţiei quinquenalului teritoriului Capidavenses C. Iulius Quadratus CIL III 12491 - , să
anexeze Ulmetum-ul la teritoriul Capidavei, nu rezidă şi în existenţa aici a unei
inscripţii menţionînd pe senatorul histrian Aelius L„. (V. Pc'i.rvan. Ulmetum, T,
p. 530, nr. 2) ceea ce ar putea pleda rpentru apartenenţa lui la teritoriul Histriei.
Oricum este cert că viicus-ul de la Pantelimonul de Sus era undeva pe graniţa
dintre ·cele două teritorii cită vreme două ·inscripţii de aici fac aluzie lri aceasta.
(V. Pârvan, Ulmetum, II, 2, p. 389 nr. 26 şi p. 394 nr. 31).
19
V. Pârvan, Dacia, li, 1925, p. 241 nr. 41 (198-211 e.n.) Se. Lambrino,
Melanges Marouzeau, Paris, 1948, p. 322 nr. 9 (202 e.n.) ; Ibidem, p. 323 nr. 10.
(220 e.n.) ; V. Pârvan, Histria VII, p. 96 nr. 61 (237 e.n.) ; Idem, Dacia, II, 1925,
p. 246 nr. 43 (238 e.n.) ; S. Lambrino, REL, XI, 1933, 2, pp. 457-463 (246 e.n.).
20
CIL III 7533 (fie Marcus Aurelius împreună cu Lucius Verus
fi~
Septimius Severus împreună cu Caracalla, fie mai probabil, Maximin cu Max'imus.
cf. I. Stoian, Tomitana, Bucureşti, 1962, p. 71, nr. 4).

rată
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trebuie să-i presupunem ca locuind acel cunoscut Laicos pyrgos 21, ca
besii menţioniaţi de Ovidiu lîngă Tomis 22 şi infine, cei de la Durostorwn :n. Cit de preeminentă va fi fost situaţia acelor consistentes 2'•
o vedem din faptul că la 30 de ani de la promulgarea constituţiei Antoniniene ei nu primiseră încă cetăţenia romană 25 •
Aşa stînd lucrurtle e mai prudent, credem, cel puţin în stadiul actual al cercetării, să facem o distincţie între primele menţiuni de populaţii sud-tracice în Dobrogea 26 şi atestările lor în forme organizate din
secolele II-III, atestări circumscrise şi spaţial şi temporal, ceea ce ne-ar
duce mai curînd la ipoteza fixării lor în aceste sate în vederea unor
scopuri pe care nu le putem încă preciza 27 , nici unele nici altele nepermiţîndu-ne a vorbi despre
o „colonizare masivă'· cu elemente sudtracice. O probă în acest sens ni se pare a o constitui însăşi prezenţa
unei Localităţi sigur geto-dacică în plin teritoriu histrian, dovactă a
continuităţii populaţiei autohtone într-o zonă, unica de altfel, pe care
am văzut-o totuşi bogată în mărturii ale prezenţei unor populaţii sudtracice.
2 1 Inscripţia în care se face această menţiune a fost publicată de I. Stoian
în Dacia, NS, III 1959, pp. 369-390. Pentru bibliografia ulterioară vezi R. Vulpe,
op. cit., pp. 143-146.
22 Vezi la N. Lascu, Pămintul şi vechii locuitori ai ţării noastre în opera
de exil a lui Ovidiu, în volumul Publius
Ovidius
Naso,
Bucureşti,
1957,
pp. 160 şi urm.
2J V. Pârvan, Municipium Aurelium Durostorum (Extras din Rivista di Filologia e d'Istruzione classica, N.S., II fasc. III) Torino, 1924, pp. 6-8. Cit
priveşte ipoteza lui Se. Lambrino ( Rev. Phil., V, 1931, pp. 251-267)
reluată de
R. Vulpe (op. cit. p. 63), după care pretinsul bes Romaesta Spiurus, încorporat
in ala Gallorum et Thraecum Antiana, s-ar fi reîntors ad lares suos la Sarsînlar,
lingă Durostorum, reamintim că începind
cu reeditorul diplomelor militare,
H. Nesselhauf (CIL XVI, nr. 3), această diplomă care datează din anul 54 e.n.
nu mai este considerată ca referindu-se la trupele Moesiei.
2 \ Opinie dominantă în istoriografia romină. Vezi in ultimă instanţă
la
R. Vulpe, op. cit., p. 39, nota 65 şi pp. 199-200.
2
~ Em. Condurachi, La costituzione antoniniana e la sua applicazione nell'
lmpero Romano, Dacia NS, II, 1958, pp. 291 şi urm. E drept că numai laii apar
menţionaţi ca atare, alături de cives Romani, şi după promulgarea constitupei
din 212 (a se 1vedea nota 19) dar de aici nu avem dreptul să credem măcGr şi
ipotetic, că bessii ar fi primit cetăţenia romană pentru simplul motiv că nu mai
apar inscripţii din vicus Ulmetum şi Quintionis posterioare anului 212. Vezi discuţia la R. Vulpe, op. cit., pp. 199-200.
26
Pentru ipoteza aducerii lor în Dobrogea cu forţa, ca urmare a conflktelor puternice ce au loc între armata romană şi populaţia bessilor, culminind
cu conflictul din 13 i.e.n. vezi Em. Condurachi, B. St. Ac. III, 1!)51, pp. 31-36.
lmpotriva evidenţei textului din Florus, Epitomae, 11, 27 (pentru celelalte texte
referitoare la acest episod cf. D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, Bucureşti,
1965, p. 305 nota 89) R. Vulpe (op. cit., p. 39 nota 65) reluind de alLfel o idee
mai veche (SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 741) susţinută şi de D. M. Pippidi (op. cit.,
p. 321 nota 1156), arată că prezenţa bessilor in Dobrogea poate fi si rezultatul
unei „colonizări pacifice şi cu privilegii ... făcută de regii odrişi ··.
·
7
.
: . An:iintim, cu .titlul de pură ipoteză, informaţia din Vegetius, Epitomae
rei militaris, II, 24 după care bessii erau excelenţi minieri. Concentrarea lor în
jurul zonei cuprifere de ia Altin-Tepe ar trebui să dea, poate, de gindit. Cf.
S. Casson, JRS, XVI1, 1927, p. 100.
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de loc secundară, este înmulrurale în teritoriul histrian. Chiar dacă
cuvîntul villa dispare, în întregirea lui I. I. Russu 28, proprietăţi de
acest tip trebuie să fi avut Messia Pudentilla în jurul actualului Mihai
Viteazu, tot aşa cum o va fi avut L. Pompeius Valiens la Nistoreşti 29 ,
un sen;ator histrian pe lîngă Ulmetum sau un altul la Vadu :io. Că şi
proprietara noastră trebuie să fi avut legături cu cetatea de pe malul
lacului Sinoe o dovedeşte, măcar şi ipotetic, D. M. Pippidi, atrăgînd
atenţia asupra unui Messius prezent la Histria cam în acelaşi timp :ii.
Reînviorarea agriculturii dobrogene, şi în contextul acesteia a aceleia
din teritoriul histrian, se datorează desigur în primul rînd organizării
şi siguranţei oferite de stăpînirea romană, la care se adaugă fără îndoială şi înmulţirea populaţiei Dobrogei cu noi elemente, în special de
la nordul Dunării :n. Avem numeroase dovezi să susţinem că în comparaţie cu decadenţa agriculturii din perioada elenistică 33 , în perioada
romană se constată un reviriment deosebit 34 concretizat în prezenţa
unor asemenea vmae, din păcate cele mai multe atestate epigrafie :r;,
unele chiar mari 36 , cum ar fi aceea a Messiei Pudentilla. Căci în justificata concepţie a lui I. I. Russu, numai o mare proprietate se putea
A treia

consecinţă,

de o

importanţă

ţirea numărului proprietăţilor

28 Atît editorii din CIL III 14447 cît şi V. Pârvan, Histria IV, p. 633 nr. 30
au întregit vil]lam ceea ce a generat o întreagă literatură despre posesiunea rurală
a bessului Ampudus. Cf. I. I. Russu, SCIV, VI, 1955, 1-2, loc. cit.
w CIL III 12489 (157 e.n.).
Jo V. Pârvan, Ulnnetum, I, rp. 530 nr. 2 (sec. 11) şi respectiv CIL 14449 cu
localizarea la Vadu a Em. Doruţiu Boilă, op. cit., p. 133 nr. 8. Adaugă CIL III
7526 dar care după Em. Doruţiu Bpilă, op. cit„ p. 123 n-a:r proveni de la Vadu
ci de la Sibioara.
31 D. M. Pippidi, Studii Clasice, VII, 1965, p. 301 nr. 3 şi p. 304.
J~ Ne referim în special la acţiunile lui Aelius Catus şi Plautius Aeltanus
pentru care vezi\ în ultimă instanţă R. Vulpe, op. cit., pp. 40 şi urm. şi respectiv 55 şi urm. cu bibliografia anterioară.
:ia Cf. D. M. P1ppidi, Contribuţii ... , ed. II-a, p. 50 cu referire speciala
la Histria.
3
.
_ " Semnalăm, ca o situaţie care a atras prea puţin atenţia, numărul surprmzator de inscripţii dionisiace în Histria (cf. D. M. Pippidi, Dionysische Inschriften aus Histria aus dem II-III Jh. v. Z., Dacia N.S. III, 1959, pp. 391-413)
datind numai din perioada romană în contrast cu lipsa totaJă, pentru perioada
anterioară, a vreunei dovezi despre cultura .viţei de vie în partea de nord a
Dobrogei. Cf. V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 153. Vezi de altfel şi consideraţiile lui S. Lambrino, lstros, I, 1934, pp. 119-121.
35
.
_ „Lăsînd la o parte deducţiile care se pot face pe baza prezenţei, prin
mscnpţn a unor orăşeni în ·teritoriu, cunoaştem pînă în prezent sigu.r atestate
următoarele proprietăţi rurale : CIL III 770 (Tomis) ; IGR 627 (între Constanţa i;;i
Cern~vodă) ; CIL 11! 13737 (Carpidava) ; CIL III 14214~ (Capidava) ; CIL III
14214-1 (C1us), V. Parvan, AA, 1914, col. 442 şi Em. Doruţiu-Boilă, op. cit.,
p. 132 nr. 5 (Ulmetum) ; V. Pârvan, Ulmetum, I, pp 555 nr. 12 (Ulmetum)
ArheoLogic vorbind, singura indicaţie mai fermă o oferă rezultatele săpăturilor
de Ia Moşneni (cf. Em. Condurachi, SCIV, I, 1, il.950, pp. 90-92).
3li E de avut in primul rînd
im vedere posesiunea senatorului roman
L. Aelius Marcianus de la Urluia, lingă Tropaeum Traiani (CIL, III 12463).
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bucura de însăşi atenţi.a guvernatorului provinciei J7. Alta este problema de a şti în ce formă juridică vor fi trăit acei vicani Buteridavenses. De la atitudinea, oricum nuanţată, a lui I. I. Russu, care nu
exclude posibilitatea unei forme de obşte 3ti, sau aceea, şi mai prudentă,
a lui Em. Condurachi, care vede o delimitare „mai probabil... în raport
cu ogoarele şi păşunile ţăranilor din acel sa t" 39 , temnenul de vicani
indicînd totuşi un v~cus, şi pînă la opinia categorică a lui R. Vulpe
care exclude aprioric orice formă de obşte în acest caz, este o distanţă
destul de mare tio. Am fi dorit să fim mai bine informaţi asupra accepţiei pe care, de la caz la caz, o căpătau anumiţi termeni, între care
şi acela de vicus, ordine de idei din care nu-i poate inutil de reamintit
că, urmare a unor cercetări recente r. 1, quinquennalul teritoriului capidavens, „romanul·' Caius Iulius Quadratus este suspectat a fi fost la
origine un indigen, conducător al unei unităţi de tip neroman, eventual o obşte, în care calitate îşi şi păstrează titlul de princeps loci 42 •
Oricum ar fi fost este unanim admis că izbucnirea acestui conflict de hotărnicie este o reacţie întîrziată, eventual ca o stare de lucrări rămasă nerezolvată, a efectelor destul de grave provocate de invazia costobocilor ~:i. Pentru rezolvarea lui a fost necesară hotărîrea
guvernatorului provinciei din anii 198-202 Caius Ovinius Tertullus r.r.,
adusă la îndeplinire de Marcus Vindius Verianus, prefectul flotei. Chiar
dacă nu-i greu să ne închipuim că acesta din urmă îşi exercita auto1

Jî Argumentul celor două borne nu este deci singurul adus în discuţie de
Je I. I. Russu aşa cum lasă să se înţeleagă R. Vulpe, op. cit., p. 194.
;;.-; I. I. Russu, op. cit., pp. 83 şi urm.
J~• Em. Condurachi, Istoria României, I, 1960, p. 509.
'•° K Vulpe, op. cit., p. l!J4 atribuie gratuit lui Em. Condurachi ideia că
proprietatea vicanilor ar fi fost în devalmaşie citind lucrarea indicată in nota
precedenta la p. 506 .5i 558 unde nici măcar nu apare o asemenea formulare. In
.schimb omite să citeze singurul pasaj unde se face realmente o discuţie în acest
sens şi care în kxtul lui Bm. Condurachi, la p. 509 sună astfel 11 Documentul nu
îngăduie să precizăm dacă e vorba de o proprietate obştească a sătenilor din
Buteridava sau, ceea ce e mai probabil, hotarele noii proprietăţi se stabileau în
raport cu ogoarele ş1 păşunile \aranilor din acel sat"'.
r,i CL Em. Pupe.seu, Aspecte ale colonizării şi romanizării în Dacia şi Scythia
în lumina unor inscripţii din muzeele bucureştene, Studii Clasice, IX, 1967,
pp. 18-!-l!JU cu bibliografie.
"~ O interpretare apropiato. de cea a lui Em. Popescu se găseşte de altfel
şi la M. Rostuvtzev, Storia economica e sociale dell'lmpero Romano, Florenţa,
193:l, p. 2!ll în legăturo. cu un princeps loci de lingă Singidunum. Şi aici ca şi
în general Rostovtzev evidenţiază existenţa unor forme administrative ancestrale
menţinute şi incurajate în imperiu, realitate pe care trebue să o presupunem cu
atit mai validă într-o zonă unde avem documentată o intensă viaţă anterioară
penetraţiei romane. Apariţia, rarefiată oarecum, a proprietăţii private în mediul
indigen nu_ este de natura .să elimine asemenea „reminiscenţe", viabile, şi tocmai
de aceea 11_1curaJate chiar de către autorităţile romane. In D.obrogea de pildă,
titlul de princeps (loci), în afară de cel al lui Quadratus mai apare de trei ori :
CIL III 772 (Tekirghiol) ; CIL III 7481 (Floriile) ; CIL III 14210 (Fundeni).
r.J Vezi bibliografia la I. I. Russu, op. cit., p. 82.
4r. Cf. R. VuLpe, op. cit., p. 191.
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ritatea µsupra flotei dunărene, o inscripţie a venit să înlăture dubiul,
clar cu titlul de praf(ectus) clas(sis) Fl(aviae) Moes(icae) "5 .
lată-ne deci în faţa celei mai surprinzătoare consecinţe a acestei
localizări şi anwne intervenţia centrului militar de la Noviodunum 1i.u,
prin însuşi conducătorul acestuia, în problemele administrative ale teritoriului oraşului grec Histria. Cîtă vreme exemplarul respectiv se localiza Ungă Isaccea, intervenţia prefectului flotei dunărene într-o localitate mai mult sau mai puţin depărtată de centrul de la Noviodunum
_părea a fi în firea lucrurilor. Nici acum nu avem motive să abandonăm
ideia după care teritoriul novioclunens va fi fost mai degrabă un teritoriu militar, atribuţiile administrative ale centrului de la Noviodunum
:fiind de presupus chiar mai intense în propriul său teritoriu, din moment ce avem dovada peremptorie că raza sa de acţiune se extindea
şi asupra altora, sigur în cazul celui histrian li.î. Nu avem elemente pentru a preciza şi mai multe caracteristicile acestei intervenţii, altfel
.spus în ce măsură poate contribui această realitate la nuanţarea cunoş
tinţelor noastre despre statutul juridic al cetătii în raport cu reala
posesiune asupra propriului ei teritoriu. Această posesiune i-a fost con-

menţionîndu-1

'5

Cf. G. Bendinelli, IZ tesoro di argenteria di l\'Iarengo, Torino, 19:17 şi
după R. Vulpe. op. cit„ p. 103 nota 64). Evident
.nu este cu totul exclusă posibilitatea ca Vindius Verianus. nemenţionîndu-se în
nici unul din cele două exemplare decît titlul de praef(ectus) cl(assis), să fi
fost praef(ectus) cl(assis) Ponticae, flota cu una din statii în Crimeea la Charax
·(azi Ai-Todor) pentru care cf. B. V. Farmakovski, A.A„ 1911. col. 23·1-2:rn. Cu
toate acestea ni se pare mai greu de crezut ca Vinidius Verianus, care a fost
.sigur prefectul flotei moesice din moment ce pe placa de argint din tezaurul
de la l\farengo ~se citeşte clar acest lucru. să se fi reîntors pentru a prelua
comanda flotei pontice. Vezi de altfel, în acelaşi sens, şi interpretările concordante ale lui I. I. Russu, op. cit„ p .76 şi R. Vulpe, op. cit„ p. 193.
t.G Pentru Noviodunum
vezi V. Pârvan. Scythia Minor,
pp.
50'.!-309 ;
E. Polaschek, RE, XVII 1937, col. 1191 s.v. : Gh. Ştefan. Dacia IX-X. 1!}41-1944,
. pp. 473-483 ; D. Tudor, S.C.S. Iaşi, IV 19.):J. pp. 467-47:3 : I. Barnea, Enciclopedia
-ddl'artie antica, V, 1963, pp. 56Ci-567 : Este sigur că aici avem o staţie a flotei
dunărene, dacă nu cumva chiar principala. Cf. în general Fiebigcr. RE,
III,
1899, col. 2647, sv. classis. Reamintim că prima diplomă care menţionează classis
Flavia Moesica datează din anul 92 (CIL XVI. 37). In diplomele din anii 99
(CIL XVI, 45) 105 (CIL XVI, 50) şi 138 (CIL XVI, 83), nu se menţionează decît
An Epigr„ 1937, nr. 176 (citat

classici.

„„

Em. Condurachi, op. cit., p. 507. Contra V. Pârvan, op. cit., p. 509, care
vedea mai curînd o apropiere de organizarea teritoriului capidavens decît de cel
pur militar (territorium legionis) de la Troesmis. Să amintim doar că V. Pârvan
(Histria, IV, pp. 636-637) care inclină de această dată pentru organizarea mai
mult militară a teritoriului noviodunens, ezită să fixeze inscripţia CIL III 14-147
în teritoriul histrian, ci cum s-a mai spus, pe lingă lacul Halmyris" unde dară
jurisdicţia praefectului avea şi pe mal rostul ei".
De altfel, nu cunoaştem din Dobrogea decît două hotărnicii făcute manu
militari, una în teritoriul capidavens (V. Pârvan. Ulmetum. II, 2, p. 389 nr. 26.
Un al doilea exemplar a fost găsit de Gr. Florescu, SCIV, VIII. 1.-4, 1957,
pp. 317-321. Hotărnicia datează din anul 229 şi este adusă la 'îndeplinire de
centurionul de legiune Iulius Vitales) alta la sud de Tropaeum Traiani (CIL III
14437 ~ cu bibliografia mai nouă indicată la nota 14. Hotărnicia datînd din anii
177-179 e.n. este adusă la îndeplinire de tribunul cohortei I Cilicum. Ante;:nius
Antoninus) deci oricum în teritoriile unor oraşe romane. unde autoritatea miliî:ară trebuie să fi fost, indiferent de forma de organizare a acestor teritorii,
preponderentă.

:11 -

c. 13
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testată de toţi cîţi
menţionînd o regio

s-au ocupat de inscripţiile, nu ID3.i puţin de cinci,
Histriae, în două din ele chiar explicit deosebită de
cetate, ca un organism de sine stătător 'ii'_ Discutată din punctul de
vedere al dependenţei ei de cetate sau nu, nu ştim ca ea să se fi bucurat şi de o atenţie specială în ceea ce priveşte circumscrierea ei teri torială. Vicus-ul Secundini nefiind
localizat singurele puncte relativ
ferme răm.'în Sinoie şi Nistoreşti 49 , ambele aflate la nord de Histri':l.
Din punctul de vedere care ne interesează aici reţinem doar că loc3.litatea Mihai Viteazu aflată şi mai la nord, p3.re a fi făcut parte din
regi0 Histriae. Ce parte anume va fi rămas în posesiunea exclusivă a
cetăţii, dacă admitem într-adevăr o independenţă administrntiv-teritorială a regiunii, ne e m:i.i greu s-o spunem cită vreme proprietăţile,
sigur atribuibile unor histrieni se află una la Nistoreşti deci în însăşi_
această regio, alta pe lingă Ulmetum, a treia la Vadu 511 , oricum destul
de depărtate de un nucleu pe care trebuie să-l presupunem în acest
caz în jurul cetăţii ~' 1 •
1os Cele cinci inscripţii, în ordinea lor cronologică, sînt următoarele : 1)
St. Constantinescu, SCIV, IX, 2., 1958, pp. 349-355 : Gîrliciu (deci sigur adusă
aici de undeva din teritoriul histrian), sec. II e.n. ; 2) CIL III 12489 : Nistoreşti,
157 e.n. ; 3) D. Tudor, S.C.Ş. Iaşi 1-2, II, 1951, p. 502 nr. 3 cu comentariul la
pp. 509-511 : Sinoie. după 167 e.n. ; 4) V. Pârvan, Dacia II, 1925, p. 2-11 nr. 41 :
vicus Secundini, nelocalizat, între 198-211 e.n. : 5) Gr. Florescu. SCIV, IX, 2,
1958, pp. 342-348 : Girliciu (deci în aceiaşi situaţie, oricum curioasă, cu inscripţia de la nr. 1) între 2.f.1-249, poate 244-246 e.n. Pentru ideia independenţei
teritoriului în general şi regiunii în mod special de cetate, în afara comentariilor ce însoţesc inscripţiile de mai sus, vezi : V. Pârvan, Histria, VII, p. 57 ;
cu referire specială la discordanta dintre gradul de cultură al viei-lor învecinaţi
şi cetate (invers însă în lnceputurile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti,
1923, passim) ; R. Vulpe, H.A.D., p. 197 cu privire la aspectul general al organizării teritoriilor : cu insistenţe speciale la problema teritoriului hist··ian, ajungînd chia.r la concluzia că neavînd un teritoriu propriu Histria. ca şi Tomis-uI
de altfel (?) va fi fost o cit•itas stipendiaria, la R. Florescu. SCIV, VIII 1--!,
1957, pp. 160-16J.
Singura reacţie, după cite ştim, aparţine lui D. M. Pippidi, Dacia, N. S.
III, 1959, p. 393, nota 15 care afirmă că regia
territorium civitatis
Xwp J.
lntr-alt loc D. M. Pippidi (Contribuţii la Istoria veche a României, ed. II-a,
pp. 378-379) se sprijină pe textul horothesiei histriene pentru susţ!nerea ideii
că Histria a posedat fie statul de civitas foederata, fie de civitas libera et im-

=

=

munis.
l!l

D. Tudor, SCŞ laşi, 1-2, 11, 1951, p. 502 nr. 3 şi respectiv CIL TJI

12489.
--~, CIL III 12-189 ; V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 530 nr. 2; CIL III 14449 (cf.
Em. Doruţiu Boilă, op. cit„ p. 133 nr. 8).
:.t Ideia unei zone mai restrînse care să ap:irţină cetăţii în exclusivitate
apare la R. Florescu, op. cit., p. 160. Singurul punct, relativ ferm, H constituie inscripţia de la Sinoie (AEM XVII, 1894, p. 88 nr. 12), menţionînd tribul
Ai~ikoreis care înalţă, probabil aici, un altar Nimfelor (cf. Se. Lambrino, lstros.
I, 1, 1934, pp. 117-121, c:ire loc:ilizează însă inscripţia la Sarighiol). E oare
de considerat în acest caz Sinoie o graniţă între teritoriul afectat cetăţii, din
moment ce un trib al acesteia înălţa aici un altar Nimfelor si regia mentionată, după cum am văzut, într-o inscripţie găsită chiar în ~ceastă }~calitate?
I~efa nu este de exclus dar nici nu poate fi susţinută cu hotărîre cită vreme
n!c1 altarul Nimfelor nu-i precis localizat, nici nu avem certitudinea că cercetanle pentru localizarea inscripţiilor antice nu ne vor aduce noi surprize. Cu
ace-leaşi rezerve ne întrebăm dacă vicus-ul grecizat de la Istria-sat (!GR I 599}
nu poate aduce un argument in plus pentru circumscrie::ea acestei zone.
şi
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Tot ceea ce putem afirma deci, cu o relativă certitudine, este că
comandantului flotei dunărene de la Noviodunum din
198-202, a avut loc într-un moment cînd regio Histriae era deja constituită, judecind după indicaţia fermă a inscripţiei de 'la Nistoreşti,
regio din care trebuie să fi făcut parte şi aşezarea de la Mihai Viteazu,
fără a putea afirma dacă şi de cînd era curentă practica unor asemenea
intervenţia

intervenţii.

Strîns legată de acest aspect se arată a fi o altă problemă relala componenţa flotei dunărene cu centrul la N oviodunum. O inscripţie mai de mult publicată de Gh. Ştefan, provenind chiar de la
Isaccea, suna în versiunea primului ei editor : B +C Domino et Dominae l(ibens) a(nimo) posuit; A : Libttrna A(u)r(elii serva ? a)mata
Zoila Helidori (serva?):,:!_
Reluînd-o cîtiva ani mai tîrziu Gr. Florescu îi dădea o lectură
ameliorată, de citit după cum urmc3.Ză : Domino et Dominae l(ibens)
a(nimo) posuit. Liburna Armata (centuria) Quinti lul(i) Heliodori .-,;;_
Cu regretul de a mai fi pierdut încă două sclave, din numărul
şi aşa restrîns al sclavilor dobrogeni de epocă romană .-,:i, recuno:i~tcm
superioritatea lecturii lui Gr. Florescu. Acest:! precizează că Liburna
Armata era numele unei nave maritime, fă.cinci parte din flota de la
Misenum. Staţionînd aici mai mult timp, dovadă închinare2. făcută unor
divinităţi locale, Dominus et Domina, nava trebuia să fi patrulat cu
precădere pe litoral, asigurînd securitatea coastelor c,~,. Fără a avea posibilitatea să evidenţiem interdependenţa între activitatea maritimă a
flotei dunărene, confirmată de altfel şi de alte descoperiri .i(j, şi Classsis
Pontica, în a cărei sarcină trebuie să fi căzut patrularea coastelor Mării
Negre, dacă nu cumva a părţii de est a acesteia''', reţinem că, alt'.lrul
în discuţie fiind găsit la Noviodunum, avem toate motivele să constatăm că o parte din flota de aici şi anume aceea constituită din vase de
mare, patrula de-alungul coastelor. Or Histria, al cărei port era încă
tivă
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Gh.

Ştefan,

Monuments

inedits de

Noviodunum,

Dacia,

IX-X, 19-11--!-1,

p. 475 nr. 2.

Gr. Florescu, Un nou document privitor la flota romană de pe Dunărea
R.I.R., XIV, 1, 1946, pp. 10-18.
''~ în secolele II-III e.n., dacă se exceptează interpretarea ca sclavi a numelor „cu rezonanţă servilă" sau a liberţilor, evident la origine sclavi dar neatestaţi ca atare, nu cunoaştem î;1 Dobrogea cu exce,:iţia acelora pe care trebuie
să-i presupunem p:·ezenţi în serviciile publice, decît doi sclavi atestaţi în procesul de producţie şi anume doi servi vihci unul la Gîrliciu-Cius (CIL III
14214 21 ) altul la Urluia (CIL III 12463). Această constatare confirmă, măcar :;;i
parţi~ll. afirmaţiile de la nota 42, în sensul că raritatea menţionării sclavilor în
general, poate constitui un argument pentru existenţa în continuare a unor
forme de organizare acestrală a indigenilor, eventual în obsti neafectate de
sistemul sclavagist.
· '
&j Gr. Florescu, loc. cit.
:iG E vorba de un comandant de navă m:uitimă, trierarhul flotei dunărene
care ridică un altar lui Commodus în Chersones (CIL III 1421-! J1).
'
57
Judecind după faptul că una din staţiunile ei era la Charax (Ai-Todor)
in Crimeea pentru care vezi nota 45.
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Moesică,

1G3

activ în a doua jumătate a secolului II e.n. 58 , dacă nu cumva chiar şi în
prima jumătate a secolului IIP9, pe baza unor mărturii sigure, trebuie
să fi constituit unul din obiectivele principale ale acestei :flote, cîtă
vreme un trierarch al acesteia. deci probabil un comandant de vas maritim, îşi va fi găsit moartea la Histria, sau mai curînd în împrejurimile ei 60 •
Considerînd că această prezenţă militară activă de-alungul coastelor teritoriului histrian este de natură să motiveze, fie şi parţial,
intervenţia în problemele administrative ale acestuia a prefectului flotei dunărene, ajungem însă la discuţia prezenţelor militare romane în
cetăţile greceşti de pe litoral.
Clar demonstrată pentru. Tyras 61 şi ipotetic pentru Tomis 6 ~, ea
nu avea nici un început de documentare pentru Histria G:i şi cu atît
mai puţin pentru Callatis !Vi. Chiar dacă numeroşi veterani vor fi în:,;; V. Pârvan, Histria, IV. p. 623 nr. 27 şi 28. E vorba de o inscripţie în
dublu exemplar menţionind meritele unui
i.oy~a-.f;~ care printre alte operaţii
a făcut-o şi pe aceea de refacere a portului. între 160 şi 180 e.n. Datarea ca
şi interpretarea inscripţiei sînt confirmate de curînd şi de D. M. Pippidi, Studii
Clasice IX, 1967, pp. 228-2:30.
:.!i Pe două din
monedele ora5ului, una de la Elagabal cealaltă de la Severus Alexander apare turnul-far al oraşului. Cf. G. Severeanu, BSNR, 25/26,
1930, 31, pp. 16-19.
w V. Pârvan, Dacia, II. 1925, p. 221 nr. 22 datată în secolul II e.n. Adaugă
CIL III 7552 şi IGR I 623 din Tomis.
i;i P. Nicorescu, ARMSI. III, XIX, 16. 1937. pp. 217-222.
1 •~ W.
Wagner, Die Dislokalion de1· Rămischen Auxiliarformationen, Berlin, rn:rn, p. l·U face ipoteza că la Tomis ar fi staţionat cohors VII Gallorum
K. Kraft, Zur Rekrutierung der .4.len und Kohorten am Rhein und Donau,
Berna, 1951, p. 47 nu insistă a5Upra acestei localizări.
.Nu este exclus, aşa cum presupune şi T. Sauciuc-Săveanu (SCIV. VIU,
1-4, 1957, pp. 205-213) ca Vibius Severus să-şi fi exercitat misiunea de speculator pontic chiar la Tomis, funcţie atestată de altfel mai de mult aici (cf. CIL
III 7546). Infine şi I. Sloian (Tomitana, p. 46 şi nota 4) admite ipoteza existenţei
unei garnizoane romane aici. Ada:.1g[1 descoperirea recentă la Tomis a
unei liste de milit<iri. cf. A. R[1dulescu. SCIV, XIV, 1. 1963, p. 101 nr. 19 şL
tot a~ci (p. 90 nr. lll) presupunerea cf1 ala (l Flavia) Gaetulorum să fi staţio
llat la Tomis. Tot la I. Stoian, op. cit. p. 2:12, nota 7, să găseşte o listă a veteranilor de la Tomis.
63 Nu ştim să se fi făcut în scris ipoteza prezenţei unei trupe romane la
Histria. Cu atît mai surprinzătoare apare informaţia pe care a binevoit să ne-o
ofere Prof. D. Tudor, după care la Histria au apărut căr:1mizi cu ştampila legiunii a V-a Macedonica. Dacă informaţia se va putea verifica, deşi de 20 de ani,
timp în care s-au făcut intense săpături, n-au mai apărut. asemenea vestigii,
ar trebui să admitem că pînă la plecarea ei în Dacia legiunea a V-a Macedonuoa va fi jucat rolul pe care avea să-l deţ.ină mai tîrziu flota dunf1t·2ană.
r1. O indicaţie curioasă se citeşte totuşi în IGR I 656 unde este pomenit
ur. strateg M]onianos, apoi după o l<lcună cuvîntul xe:v't'op [o:c;. Acest cuvînt a
rost interpretat de Se. Lambrino. Hommage Alb
Grenier,
Bruxelles. 1962,
pp. 928-939, CLI referindu-se la acţiunea de centuriatio, ilustrată în opinia aceluiaşi de inscripţia. CIL III 14214 :i:i, dar Emilia Doruţiu Boilă vede mai curînd
ln acest cuvînt (xe:v-rop (o:c;)
simpla redare în greacă a termenului militar latin
centuria, cu atJît mai mult cu cit pe o altă inscripţie callatiană apare de data
aceasta clar traducerea acestui termen : E:zo:Toviipz[ wv
(IGR, I, 652). Doar o sin~ură inscrip~ie menţionează veterani aici : IGR I, 653.
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groşat

rîndurile populaţiei Histriei 6.1, nu avem nici un element pentnt
atestarea activităţii vreunei garnizoane, fie cit de mici, în oraşul el_· p~
malului lacului Sinoie. Mai mult chiar, cunoaştem de la Histria o ir.scriptie în care se pomeneşte un necunoscut, a cărui funcţie va fi fost
după D. M. Pippidi aceea de cr-:-pry:]'r·r.y6:; „funcţiune de caracter militar
extrem de răspîndită în cetăţile din Grecia metropolitană şi... într-o
nu mai mică măsură în coloniile de pe ţărmurile de vest şi de nord
ale Mării Negre", care respinge atacul pe m::i.re al unor duşmani care
au adus prejudicii cetăţii "6 . Chiar dacă legătura pe care am încercat
s-o facem altădată între această luptă, justificată de datarea inscripţiei
în a doua jumătate a secolului II, şi marea invazie din al treilea sfert
al aceluiaşi secol tiî, este ipotetică., rămîne cîştigat că în a doua jumă
tate .a veacului al II-lea, un strntegos, functie tipică pentru un oraş
grecesc, este ceJ. c'.lre conduce operaţiunile împotriva atacanţilor cetătii.
Desigur nu este exclusă o colaborare de moment a garnizo~nelor romane cu forţele militare locale, dar în stadiul ::i.ctual al documenlării,
mai concret, prin însăşi data inscripţiei recent localizate la Mihai Viteazu, ne întrebăm dacă nu cumva slaba apărare a cetăţilor, Histria,
Callatis, eventual Tomis-ul avînd de suferit mult la această invazie tis,
va fi determinat autorităţile provinciei să întăre:i.scii paza oraşelor greceşti, în cazul nostru a Histriei, destul ele expusă, prin afilierea ei
eventual statornică tutelei militare a centrului de la Noviodunum.
Ajungem aslf el a discut:i ultima consecinţă a acestei fructuoase
localizări şi anume problema limes-ului dobrogean. Multă vreme noţiu
nea de limes a fost înţeleasă ca referindu-se în special la linia Dun:1rii.
Primul care a căutat să extindă acest concept şi la zona litoralului a
fost Em. Condurachi pentru care însăşi existenţa organismului de
praefecîura orae nwritimae, constituia o formă incipientă de limes w.
Desigur şi în această noţiune trebuie admisă o istoricitate, de la forma
restrînsă de praefectura, necesară într-o zonă incomplet supusă autorităţii romane, la cea organizată de mai tîrziu. Dacă presupunerile noatre se apropie de adevăr, odată cu restabilirea situaţiei după tulburările
din jurul anului 170, preocupările pentru apărarea litoralului se reînteţesc n-ar fi decît prin numeroasele refaceri, în special la zidurile de
15:; V. Pârvan, Histria, IV, p. 664 nr. 44 : ala (?) şi leg XI Claudia ; p. 668
nr. 45 : leg I Italica ; p. 671 nr. 46 : XI .Claudia : p. 675, nr. 47 : ala II Arbacorum; p. 678 nr. 48 : ala II Arabacorum ;V. P:irvan, Dacia, II, 1925, p. 221,
nr. 22: classis Flavia Moesica ; p. 223 nr. 2-1: leg. V-a ,;,\Iacedonica.
(j(; D. M. Pippidi în Histria, I, Bucureşti, 1954, p. 540, nr. rn.
r.; Al. Suceveanu, SCIV, 18, 2, 1967, p. 251, nola 27 ~i mai recent, într-un
context mai larg în Dacia, N.S„ XIII. 1969 (sub tipar).
us Din punct de vede1·e istoric cf. R. Vulpe, DID, II, pp. 158-163. Arheologic am încercat să prezentăm unele aspecte în articolul citat din Dacia, N.S.
XIII, 1969 (sub tip::ir).
60 Em. Condurachi, în comunicarea, încă inedită, ţinută cu prilejul conferinţei internaţionale de b Tcl-Aviv despre limes-ul roman. Pentru praefectura
vezi D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, Bucureşti, 1965, pp. 299-301.
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incintă,

constatate în cetăţile vest pontice ;o. Completată, cel puţin în
cazul Histriei cu subordonarea ei, probabil permanentă unui centru
militar, această preocupare, izvorîtă tocmai din constatarea vulnerabilităţii litoralului, ca urmare a faptului că b3rbarii încep să folosească
marea în atacurilor lor, confirmă, credem, ideia că cel puţin din acest
moment, zona de vest a Mării Negre trebuie consid€rată ca o parte integrantă a limes-ului dobrogean.
Încheiem cu nădejdea că ipoteza subordonării militare a unei părţi
din teritoriul histrian centrului de la Noviodunum împreună cu toate
consecinţele pe care le implică, poate contribui la o mai bună înţele
g\'re a unora dintre cele mai importante aspecte 3.le vieţii romane din
Dobrogea.

.
.'
Pentru zidul de incintă de la Histria cf. Gr. Florescu şi G. Cantacuzino
H~stna, I, pp. 285-293 ; pentru cel callatian, refăcut integral acum, cf. Se. Lam~
brnJo .. RIR,. V-VI, PP: 321-332, pentru cel de la Tomis cf. V. Pârvan, Zidul
cetaţu Tomis, Bucureşti, 1915, p. 431. Ad~lllgă bibliografia de la nota 68.
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