COMERŢUL

ROMAN ŞI CUCERIREA DACl1EJ

ION GLODARIU

Expansiunea constantă a i:tome! r~publicane. ş!. in:1periale în . dau1~a oraşelor

greceşti, a regatelor elenistice ş1 a d1fentelor semmţ11 dm E~ropa ŞI Af~1ca pe pa.rcursul secolelor II î.e.n. - I e.n„ dincolo de cauzele de ordm general 1zvorite dm

însăşi structura modului de producţie sclavagist în continuă necesitate de procurare a forţei de muncă servile, a fost determ!nată de p_rofunde şi conc~ete 1r.terese economice şi politico-militare. De cele mai multe ori cauzele de ordm economic: au fo~t strîns împletite cu altele politico-militare şi, indiferent care dintre ele

au fost prevalente într-o perioadă sau alta, de regulă au determinat începerea ostilităţilor, încheiate frecvent cu extinderea stăpînirii Romei asupra unor tot mai
întinse zone circummediteraneene.
Este de remarcat totodată că şi în cazul unor evidente şi imediate motive p.-ilitico-militare ce au dus la începerea ostilităţilor, cauzele îndepărtate şi statornic-e au fost adesea în primul rînd de ordin economic. In acelaşi timp, extinderea
st<'ipînirii romane, prin condiţiile propice create, a trezit şi a întreţinut interesul
păturilor mijlocii asupra schimburilor comerciale şi influenţa intereselor mercantile asupra politicii externe romane s-a făcut simţită mai ales începînd din a tl0ua
jumiitate a secolului II î.e.n„ şi anume după crearea provinciei Asia 1• Cu rare excepţii, înstăpînirea romană asupra vastelor teritorii ale împărăţiei sale a fost precedată de pătrunderea în aceleaşi zone a oamenilor de afaceri şi a negustorilaf
italici.
Ia cazul Daciei penetraţia economico-comercială romană - timpurie după cum
se va vedea - a fost în mare măsură înlesnită de cucerirea treptată dar constanta a Peninsulei Balcanice şi de supunerea seminţiilor dintre Adriatica şi Dunărea mijlocie. Produsele şi monedele romane descoperite pe teritoriul Româr:.;ei
de astăzi stau mărturie a începuturilor şi a dezvoltării relaţiilor comerciale ale
daco-6eţilur cu lumea romană.
Ceramica romană 2 este semnalată pînă în prezent în 26 de localităţi de pe
teritoriul României (fig. 1), dintre care 5 sînt în Moldova, tot atîtea în Muntenia şi Oltenia şi restul în Transilvania. Pe teritoriul viitoarei provincii Dacia s~
află 17 dintre acestea. Cele mai vechi descoperiri nu se datează înainte de sfirşitul
sec. II î.e.n. şi începutul celui următor şi ele sint tot mai numeroase pe parcursul
veacului I e.n.
Sticla romană 3 (fig. 2), cu toate că s-a descoperit numai pe teritoriul a 16 localităţi (3 în Moldova, 5 în Muntenia şi 8 în Transilvania), este relativ bine reprezentată cantitativ şi din punctul de vedere al formelor. Majoritatea vaselor de
sticlă se datează de la Augustus înainte şi cu precădere în a doua jumătate a
sec. I e.n„ adică exact în perioada de avînt a dezvoltării atelierelor italice, determinată de inventarea şi răspîndirea ·procedeului suflării.
Bronzurile romane~ (fig. 3) - de obicei campaniene -, mai ales vase, dar şi
obiecte cu diferite utilizări gospodăreşti şi chiar cite o statuetă (fără a socoti în'la
piesele de podoabă a căror răspîndire are particularităţi deosebitoare de a altor
produse) sint mult mai frecvente decît ceramica şi sticla, poate şi datorită rezisten1. M.

P. Charlesworth, Les routes et le trafic commercial dans l'Emplre Romaln, Paris,
1938, p. 90.
2. I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daclel cu lumea elenlstlcl fi roma.ul, Cluj, 1974, p. 40-52,
209-211. Recent s. Sanie, Importuri elenistice şi romane ln clteva cetiţi şi aşezAri dacice
din Moldova, în SCIV, 24, 1973, p. 410-425.
3. I. Glodar!u, op. cit„ p. 70-84, 244-248.
4. s. Sanie, op. cit., p. 425-429 ; I. Glodarlu, op. cit„ p. 52-64, 233-241.
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tei lor la transport şi a preţurilor bune la care se vindeau. Bronzurile romane, adi..:ă
ital!ce, s-au descoperit în 28 localităţi, dintre care 4 în Moldova. 5 în Muntenia ~i
l!l în Trar:silvania. Teritoriului viitoarei provincii îi revin 17 localităţi sigure şi
al~(, două neprecizate, cunoscute doar ca fiind în Dacia intracarpatică. Cele mai
ver:hi dintre ele se datează tot la sfîrşitul sec. II i.e.n. Ceramicii, sticlei şi bronzurilor li se adaugă alte categorii de produse romane, inclusiv unelte, dar care numeric sînt încă reduse 5.
Difuzarea produselor romane, cantitativă şi ca arie geografică, indică implicit
zonelr de interes deosebit ale negustorilor romani devenite ca atare atît datorită
posibilităţilor sporite de desfacere a scumpelor mărfuri de import, cit şi existenţei
acolo sau cu deosebire acolo a sortimentelor de produse autohtone destinate schimbului şi de a căror achiziţionare erau interesaţi aceeaşi negustori romani. După
cum s-a văzut, ele se circumscriu în linii generale întinderii viitoarei Dacii romane.
Dar din punctul de vedere al relaţiilor comerciale, anume pentru aprecierea
·cuantumului de produse autohtone destinate schimbului, o importanţă şi mai mare
revine descoperirilor monetare.
ln chestiunea care ne interesează acum intră în discuţie doar două categorii
de monede prezente in Dacia: drahmele oraşelor adriatice Dyrrhachium şi ApolJc,nia ş1 moneda romană republicană şi imperială pînă la 106 e.n.
Drahmele pomenitelor oraşe de pe ţărmul răsăritean al Mării Adriatice sint
cunoscute in Dacia (fig. 4) prin 77 tezaure şi 35 descoperiri izolate, totalizînd apro"'im::i.t1v 11 900 piese 6• Dintre acestea aproape 8 400 s-au descoperit tot în teritoriile ce vor constitui provincia romană.
Ir: sfîrşit, moneda romană republicană şi imperială avea să cunoască în ţinu
turile carpato-dunărene o răspîndire nemaiîntilnită, ea determinînd încetarea
cmisi.milor de monede tradiţionale autohtone şi devenind mijlocul de schimb universal şi unanim acceptat pe piaţa Daciei. Monedele romane, fie ele republicane,
fie imperiale, emise şi ajunse în ţinuturile din nordul Dunării de jos înainte de
războaiele traiane (fig. 5), sînt reprezentate prin 228 tezaure şi 210 descoperiri izolate, totalizind aproximativ 25 OOO piese 7 • Dintre acestea aproape 18 500 provin de
pe aceleaşi teritorii care aveau să conlStituie provincia Dacia.
Monedele oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia nu indică neaparat şi totdeauaa
sau în mlHj necesar prezenţa pe piaţa Daciei a negustorilor proveniţi din amintitele oraşe cu atît mai mult, cu cit produsele specific~ zonei unde se află ele situate
sînt iacă rare şi dificil de determinat. Cum pătrunderea drahmelor dyrrhachier.e
şi a;.JOlloniene în Dacia coincide cronologic cu a monedei romane, este posibil ca
ele să ind;ce mai degrabă sau cel puţin în parte direcţia din care s-a produs penetratia com(;rcială romană în Dacia.
·Prezenţa masivă în descoperiri a drahmelor amintite ~i a denarilor romani
arc- o semnificaţie deosebită de a produselor romane. Avînd în vedere formele de
comeq practicate în antichitate şi răspîndirea mai ales a aşa-zisului schimb multiplu, adică vi:nzarea unor mărfuri într-o regiune, cumpărarea de acolo a altora
ce urmau a fi revîndute într-o a treia sau a patra zonă, prezenţa monedelor în
Dacia înseamnă în primul rînd existenţa surplusului de produse destinat sc!'.;1~1bului şi ~{)ncentrarea lor în anumite zone ponte indica existenţa acolo a măi furii.li· căutate de negustorii italici.
Din nefericire exportul Daciei consta mai ales din grîne, vite, piei, mien\
ceară Iii sare, poate chiar aur, toate de natură să facă imposibilă constatarea pe
cale arheoiogică a prezenţei lor în alte regiuni. Cantitatea impresionantă de monedă de ~rgint descoperită pînă acum în ţinuturile din Carpaţi 5i de la Dunărea
de Jos, net superioară celei din alte zone europene situate dincolo de fruntariile
Imperiului roman 8 - şi este de notat că tot ceea ce s-a descoperit pînă astăzi
reprez:ntă de fapt numai o mică parte a celor existente în circulaţie -, aşada1
mulţimea monedelor aflate în pămîntul Daciei demonstrează masivitatea exportului de produse autohtone. Se poate spune chiar că dintr-un anumit punct d~ vc-dere economia Daciei şi cea a Imperiului roman erau com,plementare: prima furr.iz;i
produse a~ricole şi materii prime, iar cea de a doua produse meşteşugăreşti, cbiectr· <le lux etc.
5.
6.
7.
8.

I. Glodariu, op. cU., p. 84-87, 248-251.
Idem, op. clt., p. 91-93, 102, 269-275.
Idem, op. cit., p. 93-99, 103-104, 276-297, 300
M. H. CraWfort, Roman republican coln boards (citat după B. Mitrea, Bomanll au tos&
ln Dacia cu 200 de a.ni lnalnte de cucerirea el?, ln Magazin, an. XVI, nr. 771, 15 Iulie
1972, p. 2.
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Schimbul de produse între Dacia şi Imperiul roman început cîndva pe la sfîrsec. II î.e.n. şi începutul celui următor a fost neîntrerupt în ciuda deselor
conflicte armate concretizate prin pustiitoarele expediţii dacice în provinciile suddunărene ale imperiului şi prin expediţiile organizate de acesta din urmă în
nordul fluviului. Mai mult chiar cuantumul schimbului se constată a fi spcrit
progresiv pe măsura apropierii de anii războaielor traiane.
In atare condiţii, masivă trebuie să fi fost şi prezenţa negustorilor romani in
Dacia Cazuri analoge pot fi citate pe pagini întregi. Este de ajuns să reamintim
acum prezenţa în număr mare a italicilor - mai ales comercianţi şi oameni de
afaceri - în Dalmaţia înainte de includerea ei în Imperiul roman 9, masacrarea
de Mithridates în AISia a celor 80 OOO de romani dintre care majoritatea se crede a
fi fost negustori 10, ueiderea, din ordinul aceluiaşi Mithridates, a 20 OOO de romani
în insula Delos 11, mulţimea negustorilor romani din Gallia în anii campaniilor lui
Caesa!' 12 (deci într-o zonă în care începuturile unor schimburi regulate de mărfuri
cu Italia nu sînt mai vechi de sfîrşitul secolului II î.e.n. 13, întocmai ca în Dacia),
prezenţa negustorilor romani la curtea regelui marcoman Maroboduus 14 şi, chiar
în vremea împăratului Traian, consiliul ţinut de acesta în timpul campaniei împ()triva parţilor cu romanii ce se aflau acolo înaintea lui 1s, desigur !n calitate de
negustori şi oameni de afaceri, toţi buni cunoscători ai locurilor, !n măsură să
furnizeze preţioase informaţii de ordin geografic, economic şi militar. In linii generale stările de lucruri trebuie să fi fost cam aceleaşi şi în Dacia în ajunul cuceririi romane.
Fără a neglija sau minimaliza pericolul militar reprezentat de daci pentru Imperiul roman la Dunărea de jos 16, este de notat că pînă şi zonele care au constituit
provincia Dacia pe parcursul secolelor II şi III (Oltenia, Banatul, Transilvania intracarpatică şi zona auriferă a Munţilor Apuseni), indică obiectivele economice vizate de cucerire. Cele mai vechi prezenţe ale produselor romane sînt în aceste teritorii, tot aici se află masate apoi produsele şi monedele romane, aceleaşi teritorii vor constitui - cu neînsemnate rectificări ulterioare - provincia Dacia, db
ea nefăcînci parte însă zone agricole de mare productivitate. Cu alte cuvinte, dmti--o ţară a cărei economie era reprezentată în primul rînd de agricultură şi de ocupaţiilt> aferente ei (creşterea vitelor, apicultură, exploatarea pădurilor etc.), nu au
fost înglobate în imperiu mari zone propice agriculturii. Chiar avînd în vedere că o
parte a p1·oduselor romane au ajuns în Dacia şi ca pradă de război, toate cele de
mai sus constituie prea multe coincidenţe pentru ca ele să poată fi socotite întimplătoare, tot aşa cum, spre exemplu, nu întîmplător sediul singurei legiuni ră
mase în r;rovincia nord-dunăreană după Traian este Apulum, în imediata aprvpiere a exploatărilor aurifere şi abia mai tîrziu pericolele continui de pe graniţa
nordh:ă a provinciei aveau să determine instalarea la Potaissa a celei de a doua
legiuni.
Consideraţiile ce tocmai s-au făcut asupra cauzelor de ordin economic ale cuceririi Dadei de către romani nu au avut şi nu pot avea scopul minimalizării sau
al atenuării importanţei cauzelor de ordin politic-militar bine cunoscute şi asupra
cărora orice insistenţă acum apare superfluă, dar cele dintii nu pot fi nici trecute
cu vederea !n aprecierea cuprinzătoare, sub toate aspectele, a aceluiaşi eveniment
de importnnţă covirşitoare pentru dezvoltarea istorică ulterioară. Aceleaşi interese
de ordin economic, apărute cu mai mult de două veacuri înainte şi apoi extinse
continuu, împreună cu principiile militar-strategice aveau să determine şi întinderea viitoarei provincii romane, în acelaşi timp bastion înaintat al apărării imperiului şi zonă eficientă de exploatare a bogăţiilor solului şi subsolului.
şitul

9. c. Daicovictu, Gil Italic! nella Provincia Dalmatla, în EDR, V, 1932, p. 60-64.
10. J. Hatzfeld, Les trafloants Italiens dans l'Orl.ent hell~nlque, Paris, 1919, p. 45 ; M. P.
Charlesworth, loc. cit. ; J. Roug~. Recherches sur l'organlsatlon du commerce maritime
en M6diterranee sous l'Empire Bomain, Paris, 1966, p. 275.
11. T. Frank, Storla economica di Roma. Dalle origini alla fine della republica, Flrenze, 1924,
p. 215 şi n. 1.
12. caesar, 'De bello GaJUco, VII, 42 : VII, 55 : J. Roug~. op. cit„ p. 276.
13. V. Pârvan, Dle NatloDalitlt der Kaufieute Im romlschen Kalserrelche, Breslau, 1909,
p. 19-22.
14. M. P. Charlesworth, op. cit., p. 178.
15. cassius DJo, LXVID, 30 : c:t. E. Ch1r11A, Belaţll.Le dintre daci şl roma.ni pini la e:l'pedlţla
lui M, Vlnlclus, ln ActaMN, I, 1964, p. 126.
16. Sintetic la c. Daicoviciu, în Istoria RomADiei, I, 1960, p. 285-300.
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LE COMMERCE ROMAIN ET LA CONQUETE DE LA DACIE

Resume
Sans minimJser I'importance des ni!sons milltaires-politiques qui ont mene a la conquete de Ia Dacie, l'ony soullgne Ies ant~~ents commerclaux et ~onomiques qui temolgnent de l'lnt~et constant, en permanente croissance, manifes~ par Ies negoclants itallques
pour la Dacie, tant pour y vendre leurs produits, que pour acquerlr des marchandises autochtones (agrlcoles, du betall, des peaux, du se!, meme le !'or peut-etre). La repartit1on
quantltatlve et la diffuslon geographlque des produits romalns d'lmportatlon et des monnales montre leur groupement surtout sur le terrltolre de la future provln't:e. Des 26 locaUtes a ceramique romalne, 17 se trouvent sur le terrltolre de la future provlnce (fig. 1),
Blnsi QUe 8 des 16 âverrerie (.fig. 2) et 17 des 28 B pt:°Oduits toreutlques. Quantltativement,
au tant la verrerte, que Ies bronzes sont places en majortte sur le meme territolre. De
u 900 drachmes envlron, frappes a Dyrrhachlum et a Apollon!a, 8 400 se trouvent dans la
meme zone (fig. 4), lndiquant la direcUon de la penetration ~onomique romalne plutOt
que la partlcipatlon effectlve des marchands des deux vllles de I' Adrlatlque au commerce
dace ; des 25 OOO monnales romaines envlron, 18 500 ont ete d~ouvertes sur la meme terrltolre (tlg. 5). La rtchesse en se! et en or de la meme zone s'y assocte. Des ralsons economiques, sl bien que milltalres-strategiques, ont mene a l'lncorporation dans l'Emplre romaln
seulement de certa1ns territolres de l'ancienne Dacie llbre, et ce n'est pas par hasard que
la seule Ieg!on restee en Dacie apr~ TraJan, a ete casernee a Apulum, dans le volslnage
de la zone la plus rlche en or de la provtnce du nord du Danube.
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Fig. l. Descoperiri de ceramică romană.
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Lista

localltAţllor

1.

Arpaşul

2.

Barboşl

de

su~

3. Bradu
4.

Braşov

5.

Bucureşti

6. Celei
7. Cetea
8. Checea

9.

Costeşti

10. Cra1V9

11. Cuclu1ata
12. Gherla
13.

GrAd.iştea

14.

Ipoteştl

Muncelului

15. Oradea
16. Pecica
17. Piatra

Neamţ

(Bltca Doamnei)

18. Poiana
19.

RAcătAu

20. Satulung (SAcele)
21. Sf. Gherghe
22. SlnnlcoarA
23.

Tilişca

2~. Timişoara

25. Ulmeni

26. Zimnicea
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Usta

1.

localltlţllor

Barboşl

2. Boroda
3.

BucureşU

4.

CApilna

5. Checea
6.

costeşU

7. CrAsan1

a.

Grădiştea

Muncelului

9. Luncanl (Piatra

Roşie)

10. Pecica
11. Poiana
12.

Popeşti

13. RAcAtAu
14. Tinosu

15. Ulmeni

16. Valea Izvoarelor
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romană.

l

Lista

localltAţllor

1. Berghln

2.

Blr!Aleştl

3.

Braşov

4.

Bucureşti

5.

Căpllna

6.

Cerb.ăl

7. Cetea
8.

Costeşti

9. Cralva

10.

Crăsanl

11. Cristian

12. DalnlC'
13.

Dlpşa

'14. Geoagiu

15. Grădiştea Muncelului

16. Luncanl (Piatra

Roşie)

1'1. Mo!grad
18. Pecica
19. Pescari
~o.

Neamţ

Piatra

(Bltca Doamnei)

21. Poiana
22.

Popeşti

23.

Răcătău

24. Sibiu (Guşteriţa)
25.

Şimleu!

J&.

Tilişca

suvanJel

27. Tinosu
28. Ulmeni
29. Dacia
30. Dacia

Intracarpatică
intracarpatică

(fostul
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Fig. i. Drahme emise de Dyrrhachium
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şi

Appollonia.

r'"-

Lista localltltllor
li.. Aglrb!du

56. Oradea
57. Ocniţa
58. Panciu
59. Pănade
60. Pescari
61. Planu de Sus
62. Piatra Neamţ (Bîtca Doamnei)
63. Poiana
64. Popeşti
65. Potoc
66. Răhău
67. Roşiorii de Vede
68. Sacalasău
69. Sebeş
70. Sebeşul de Sus
71. Sighişoara
72. Sincrăieni
73. Stngeorzu Nou
74. Snagov
75. Sofronea
'16. Someşu Cald

2. Alba Iulia
3. Albeşti
i. Apoldul de Sus
5. Arad
6. Baia de Cr1ş

'1.

Barboşi

8. Basarabi
9. Bazlaş

10. BeJan
11. Bobat.a
12. Braşov
13. Bruznic

U.

Bucureşti

15. Căprioara
16. cematu
17. Cigmău
18. Cincu
19. Ctmpuri-Surduc

20. ctmpuri de Sus
21. Clrlomăneşti
22. Cluj

'17. Suhaia
78. Şimleul Sllvanlet
79. Talpe
80. Tellu
81. Tlleagd
'12. Timişoara
l3. Tisa

~3. conţeşt!

24. Cometu

:1,li.

Costeşti

26. Cozmeni
27. Dalnic

128. Decea
29. Derna
30. Deva
31. Diecl
32. Dubova
33. Fetlndl.a
34. Furculeşti
35. Fiţtoneştt
36. Găeşti

87. Ghellnţa
Ila. Gherla
39. Ghioca
40. Giurgiu
41. Grădiştea Muncelului
42. Grozeştt
43. Hangu
4'1. Hunedoara
45. Izvoarele
116. Lemnia
47. Mllcovent
48. Motad (7)
49. Molgrad
50. Moldova Veche
51. Nădăşelu
53. Nocrich
53. Novaci
54. Ocna Sibiului
55. Odorheiu Secuiesc

84.
85.
86.
17.
88.
89.
90.
91.
92„

Topliţa
Ţigmandru

93.

Zăbala

Valea

CălugăreascA

Viişoara
Vi.şea

Vilcele
Vilcelele Bune
Viinătort

Voivoden1

Numai apollonlene
9-1.
95.

Agrişul
Beiuş

Mare

96. Draut
97. Gura Văii
98. Mişca
99. Orşova
100. Vlădenl
101. Ciuc (fostul Judeţ)
102. Dolj (fostul Judeţ)
103. Hunedoara (fostul judeţ)
104. Năsăud (fostul Judeţ)
105. Transllvanla
106. Vlaşca (fostul judeţ)
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