MARIA MUNTEANU

cu

PRIVIRE LA ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ
A TERITORIULUI CAPIDA VENS (SEC. I-III)

Această problemă este în legătură directă cu numeroase altele din procesul complex al romani zării Scythiei Miuor. Chestiuni ca: formele de organizare ale populaţiei locale în momentul venirii romanilor, durata şi felul colonizării, simbioza între populaţia autohtonă şi noii veniţi, pot forma ele însele
un important obiect de studiu. De aceea ne-am limitat la momentul în care se
întrevăd consecinţele acestor procese, cînd se conturează formele de organizare
administrativă romane, ce vor rămîne valabile pentru mai mult timp, fără să
tratăm apariţia şi evoluţia lor.
Perioada din care putem vorbi de un teritoriu capidavens nu poate fi
stabilită decît cu aproximaţie. Ne ajută în mod indirect Hotărnicia lui Laberius Maximus " care pe la anul 100 e.n. fixa hotarele histrienilor. Aşa cum s-a
remarcat, ea nu are aspectul de "operaţie agrimensurală", ce se face cu pietre
de hotar, ci mai degrabă de "delimitare geografică", făcută după semne naturale şi conturînd o arie de acţiune 2. Credem că importantă este ideea de delimitare, care presupune existenţa înspre vest a unui alt teritoriu.
Existenţa teritoriului capidavens este precizată în inscripţia lui Caius
Iulius Quadratus, care a îndeplinit funcţia de "quinquennalis territorii capida
vensis", datînd după părerea lui Pârvan din vremea lui Traian sau Hadrian".
Dacă mai adăugăm că tot în timpul lui Traian se ridică la Capidava un castru,
în care se instalează o formaţiune de auxiliari 4, putem bănui o organizare a
teritoriului rural încă din timpul acestuia sau în perioada imediat următoare.
Problema întinderii teritoriului, comportă şi ea un grad de aproximaţie,
în stadiul actual al informării.
încercările de stabilire a întinderii teritoriului histrian', nu şi-au găsit
încă o rezolvare, din lipsa unei descoperiri care să corespundă indicaţiilor topo-

V. Pârvan, Histria IV in A RMSI, ser. II, t. XXXVIII, 1916, p. 558-593, nr. 16.
Radu Florescu, Agricultura în Dobrogea la inceputul stăPînirii romane, SeIV, VII, 1956,
nr. 3-4, p. 388-389.
a CIL III 12491 - AEM, XIV, p. 17, nr. 37. V. Pârvan, 1nceputurile vieţii romane la
gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 120-121.
4 Gr. F orescu, CaPidava, monografie arheologică, voI. r, 1958, p. 14-15, 59, 94, 103.
S V. Parvan, Histria, IV, p. 582-583; Paul Nicorescu, ap. D.M. Pippidi, Contribuţii la
istoria veche a României, ed. II-a, Bucureşti, 1967, p. 364.
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nimice ale Hotărniciei 6. Descoperirea unei inscripţii la Nistoreşti, care vorbeste de r (egione) Hist (ri) " fixează graniţa de N-E a teritoriului capidavens
pî~ă la această localitate. Găsirea unei inscripţii la cîteva sute de metri răsă
rit de Ulmetum, care specifica, atît cît s-a putut deduce din lectura nesigură,
obligaţiile locuitorilor de a construi un drum plnă la un anumit punct·, ne
face să presupunem că graniţa estică a t eritoriului, trebuia să treacă la răsă
rit de Ulmetum.
Limita de vest era formată desigur de Dunăre.
Lipsa unor dovezi directe a făcut ca Inspre sud şi nord limita teritoriului
să fie trasată cu aproximaţie; astfel Inspre N-V a fost stabilită graniţa puţin
mai la N de actuala comună Ti~hileşti, iar Inspre S cuprindea actualele comune
Dunărea şi Dorobanţul 9 •

Despre o operaţie de delimitare a teritoriului Capidavei vom vorbi
mai jos.
Pornind de la constatarea că un territorium, cuprindea mai mulţi viei,
pagi şi villae ne oprim asupra fiecăruia dintre acestea.
Viei - comune rurale sau sate mai mici, cu organizare de tip roman,
fiind locuite de cetăţeni romani, coloni şti sau veterani, dar şi de peregrini
şi autohtoni 10, sînt atestate şi In teritoriul capidavens. La Ulmetum (Pantelimanul de Sus) 11 cîteva inscripţii amintesc numele şi statutul juridic de
V1,.cus:

Un altar din timpul lui Antoninus Pius (140) este pus de "cives R(omani)
et Bessi consistentes vico Ulmeto" ", un altul pus în cinstea lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus (25 iunie 163) aminteşte din nou acelaşi vieus 13. De asemenea acel vieus "Ultinsium", considerat de Pârvan ca o localitate separată
locuită numai de bessi 14, pare a se referi tot la Ulmetum, fiind trecută pe
piatră o formă coruptă a acestuia (Ultinsium pentru Ul(me)tinsium, respectiv
Ulmetensium, forma simplă fiind Ulmetum) 15. în sfîrşit altarul pus de "Iulius
Teres magistra(n)s vico Ulmeto" 1., care aminteşte de calitatea de vieani a
locuitorilor Ulmetumului: "pro salute sua et filiorum sui et vicanorum" ".
Tot organizare vi cană avea şi vieus Scenopesis, atestat In două inscripţii
găsite la Capidava, una din timpul lui Antoninus Pius, iar a doua din timpul
Contribuţii ... p. 365.
12489 ~ AEM, XV II, nr. Il. p. 87.
8 V. Pârvan, Ulmetum, I-III în ARMSI, ser. II, t. XXXIV, XXXVI, XXXVII. Ulmetum, II, p. 395. R. Vu pe, Ristoire ancienne de la DobroudJa în voI. La Dobroudja, Bucureşti,
1938, p. 170.
11 V . Pârvan, Ulmetum, I , harta Dobrogei romane; R. Vu pe şi 1. Barnea, Romanii la
Dunărea de Jos, în Din istoria D obrogei, voI. II Bucureşti, 1968, harta II; Gr. F oreseu, O piatră
de hotar de la CaPidava, SeIV, VIII, 1957, nr. 1-4, p. 320.
10 M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 146.
11 V. Pârvan, Vlmetum, 1, p. 498-500.
12 CIL III 1421426 Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches arcMologiques en Roumanie, Bucureşti, 1900, p. 112, nr. 6 = idem, Cîteva monumente ePigrafice, în Revista pentru istorie, arheologie
şi filologie, an V, nr. IX, 1903, p. 59, nr. 84.
13 V. Pârvan, V/metum, II, p. 365, nr. 16.
14 Ibidem, p. 348, nr. 8.
15 1. 1. Russu, Vicus Ultinsium, SeIV, V III, nr. 1-4 , p. 344-349.
16 V. Pârvan, Ulmetum, III, p. 277, nr. 1 J.
17 Ibidem.
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lui Marcus Aurelius (175) 18, care u-a fost încă localizat, dar care trebuie să
fi fost plasat nu departe de Capidava.
Eistenţa unui vieus o deducem şi din inscripţia cu vădit caracter rustic,
de pe un altar descoperit la Capidava, dar provenind de undeva din satele
vecine, care

pomeneşte

de un "Genium v(i)ci"

19,

Vicus Hi ... este amintit pe

un altar găsit la Dorobanţul 20 • Faptul că a fost găsit tot acolo un stîlp
miii ar 21 întăreşte presupunerea existenţei unui vieus în această localitate.
Cît priveşte acele "villae rustieae", care presupun pe Ungă ansambluri de
clădiri şi existenţa unei proprietăţi, devenind sinonime cn fundus (moşie,)
ca centru de exploatare agricolă 22, sînt atestate şi în teritoriul Capidavei, mai
mult cu înţelesul de conac. Cocceius Vitales, Coc(ceia) Iulia 23 şi Titia Matrina 24
sînt amintiţi că au murit la conacul lor (obiti ad villam suam). Atît ei cît şi
cei care le-au ridicat momentul - Cocceius Clemens, Cocceius Helius sau
Elius 25 - au trăit o bună parte din timp în aceste villae. Inrudiţi cu ei şi tot
dintr-un astfel de mediu trebuie să fi provenit şi cei cinci Coccei, care poartă
toţi praenomenul de Marcus ", întărind presupunerea că numărul villaelor
rustice era destul de mare.
în afară de inscripţia lui C. Iulius Quadratus, de care ne vom ocupa
mai jos, referiri în inscripţiile găsite la Capidava în legătură cu statutul său
juridic sînt puţine şi imprecise. Pe o stelă funerară apare abreviat MAG 27
a cărui întregire în m~gister nn corespunde cu contextul în care se află. Tot
ipotetică este şi referirea la conciliul Capidavei, supranumit "senat", pe un
altar găsit tot acolo 28. Mai edificatoare este stela funerară, provenită desigur
din mediul rural, care aminteşte de calitatea de "paganus" a lui Aurelius
Hermes 29. O descoperire similară de la Ulmetum, provenită tot dintr-un
astfel de mediu, îl atestă pe "Aur(elius) Sisinus paganus" 30. Cei doi erau
locuitori ai unui pagus.
în epoca imperială pagi tind să devină tot mai mult circumscripţii teritoriale 31. Locuitorii lor, pagani, pagani eomunes, eampagani, locuiau fie în
villae dispersate fie în cătune, sate 32, formînd toate la un loc O unitate (bazată
pe comunitate spirituală, administrativ-politică etc.).
18 Gr. Florescu, CaPidava, p. 88; p. 97, nr. 19 = idem, Fouilles archeologiques de CaPidava,
1928- 1936, Dacia V- VI, 1935-1936, p. 381.
19 Idem, CaPidava, p. 98, nr. 20; idem, Fouilles el recherches arcMologiques a Callachioi.
Dacia III-IV, 1927-1932, p. 501.
20 CIL III 12494 = AEM, XIV, p. 27, nr. 52.
21 CIL III 12516 = AEM, XIV, p. 27. nr. 52 bis
2Z 1. 1. Russu, Un litigiu de hotămicie din Scythia Minor, SeIV. VI, 1955. nr. 1-2, p. 78.
23 CIL III 13737 = AEM XIX, p. 89, nr. 30 = Gr. Florescu, CaPidava, p. 103, nr. 25 .
24 CIL III 1421220 - AEM XIX, p. 89, nr. 29 = Gr. Florescu, CaPidava, p. 105, nr. 26.
25 Ibidem.
28 Gr. Florescu, CaPidava, p. 101, nr. 23.
27 Ibidem, p. 81, nr. 4.
28 Ibidem, p. 91, nr. 13.
2(1 CIL III 12478 AEM, XVII, p. 83=84, nr. 1 = Gr. Tocilescu, CaPidava, p. 109.

nr. 31.
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V. Pârvan, Ulmetum, II, p. 333-335, nr. 3.
Daremberg-Saglio, Didionaire des antiquites grecques el romaines, t. IV, p. 275.
V. Pâ.rvan, Ulmetum, II, p. 275.
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Cit despre pagi din Dacia, aceştia au fost consideraţi fie comune rurale
de tip roman, constituie pe teritoriul unei colonii 33, fie au fost situaţi "economic, urbanistic şi administrativ" imediat "după municiPium" 3'. în sens
economic aceste mari comune rurale au fost considerate ca tîrguri - fora
rerum venalium care spre deosebire de viei, "beneficiau de o producţie de măr
furi şi de schimburi comerciale regulate", posedînd, datorită vieţii lor economice, avansate elemente de urbanism". 35
Aşa cum s-a remarcat, pagi erau la origine tîrguri, spre care gravi tau economic statele dintr-o regiune 36. Tot astfel trebuie să fi fost şi situaţia Capidavei, înainte de cucerirea romană (Pârvan plasa aici locurile lui Dapyx) 37.
Poziţia strat egică deosebită, la întretăi er ea drumului ce urma cursul
Dunării, cu cel ce cobora din Dacia pe valea Ialomiţei înspre Dobrogea 38,
a făcut ca aşezarea civilă de aici să găzdui ască, imediat după intrareaScythiei
Minor în cadrul provinciei Moesia, un birou vamal pentru portorium publicum
riPae Thraciae 39 şi o staţie de beneficiari 40. Ridicarea unui castru şi stabilirea aici a unei formaţiuni de auxliari, este tot o dovadă a importanţei aşezării
civile. Castrul, în jurul căruia nu întîrzi e să apară cana ba ele ", va fi influenţat asupra evoluţiei aşezării civile. Ea a intrat poate la început în cadrul
acelui territorium milare 42, însă propria ei dezvoltare şi într-un fel şi tradiţiile
anterioare, au făcut ca să rămînă centrul politico-administrativ al teritoriului.
Fără a ne propune să lămurim aici problema raporturilor dintre garnizoana
militară şi aşezarea civilă, remarcăm însă că materialul epigrafic găsit la Capidava se referă în proporţie maj oritară la cea din urmă sau provine din mediul
rural, întărind ipoteza existenţei unui pagus la Capidava în epoca romană.
Amintim de asemenea că dezvoltarea deosebită a acestei aşezări impune în
sec. III numirea oficială a caştrului din apropiere tot Capidava.
Organele de conducere în vici erau primarii, numiţi magistri, care în teritoriul capidavens nu apar cîte doi, ca în alte păr ţi ale Scythiei Minor ", ci
cîte unul singur, particularitate ce întăreşte ipoteza organizării unitare a
teritoriului. La Ulmetum sînt cunoscuti: Lucius Valerius Maxellius, din timpul
lui Antoninus Pius " , Flavius Germanus din anul 163", Marti(u)s P(h)ilo,
tot din timpul lui Marcus Aurelius (172) 46 şi tot în sec. II "Iulius Teres magistra(n)s vico Ulmeto" ". Putem bănui că la Ulmetum acei "cives Romani et
M. Macrea, in Istoria României, voI. 1, 1960, p. 368-369.
D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 381.
35 Ibidem.
36 C. Daicoviciu, în Istoria României, voI. 1, p. 273.
37 V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, în ARMSI, ser. III, t. III p. 89.
38 Gr. Flarescu, CaPidava, p. 13.
39 GL Flarescu, CaPidava, p. 89-90, nr. 12; D. M. Pippidi, Contribuţii ... , p. 380; G. de
Laet, Portorium, Etude sur l'organisation douanier chez les romains, sur/out a l'epoque du Haut
EmPire, Brugge, 1949, p. 236, 238.
~o CIL III 14214 19 Gr. Flarescu, Capidava, p. 107 - 108, nr. 29; p. 99, nr. 21; p. 89,
nr. 12: praef(ectus) veh(i)cu arum.
41 Gr. Flarescu, CaPidava, p. 14, 15, 18, 59; p. 94, nr . 17; p. 103, nr. 24.
42 V. Pârvan, Descoperiri nouă în Scythia Minor, in ARMSI, ser. II, t. XXXV, p. 370.
43 V. Pârvan, Histria IV, nr. 21; Histria VII, în ARMSI, ser. III, t. II, nr. 46, 49, 50, 52.
44 CIL III 124214 20 Gr. Tacilescu, Fouilles et recherches, p. 1l2 , nr. 6.
45 V. Pârvan, Ulmetum II, p. 368, nr. 16.
46 Ibidem, p. 345-349, nr. 8.
47 Idem, Ulmetum, III, p. 277, nr. 11.
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Eessi consistentes" alegean ca megister viei tot într-un an un roman şi în celă
lalt un bess, prin alternanţă.
Din vieus Scenopesis, uude predomina elementul bessic şi desigur cel getic,
îl cunoaştem pe "magistras Ebranus" din perioada lui Antoninus Pius4'. Tot
acolo este amintit un magister, din anul 175 a cărui nume însă nu s-a păstrat 49.
în vieus Hi ... îl putem bănui pe M. Coc(ceius) Hilus ca fiind magister viei ' •.
Funcţia aceasta de magister viei era munus nu honor, neavînd importanţă
politică prea mare; de multe ori din lipsă de sediu administrativ magistri foloseau propria lor locuinţă în acest scop. 51 Fie ei, fie alţi oameni de frunte din
sat, reprezentau vieus-ul în acel arda deeurianum sau eurialium al întregului
teritoriu.
în teritoriu capidavens n-avem atestate existenţa acelor questores, care
urmau imediat după magistri viei în conducerea altor sate din Scythia Minor ".
De asemenea nu este pomenit audiorium - acea "sală de audienţă", unde
magistri viei aveau atît tribunalul, cît şi "birourile" administrative şi edilitare ale comunei lor. 53 Putem presupune existenţa unui astfel de sediu, deşi
nu este amintit, la Ulmetum, vieus-ul care a cunoscut o dezvoltare mai mare,
dar mai ales la Capidava.
Deoarece, în ce priveşte conducerea internă a Capidavei, il-avem nici o
informaţie precisă, putem considera că aceasta se combina, dacă nu se confunda, cu cea a teritoriului şi de aceea nu s-a făcut, în monumentele ridicate,
nici O specificare în legătură cu ea.
Vom examina deci cîteva din cele mai de seamă păreri în legătură cu
organizarea teritoriului capidavens.
Părvan considera că viei, cu organizaţie quasi-municipaIă, de pe teritoriile ce depindeau de castra sau easteUa, deveneau în totalitatea lor o
"comună rurală, un ierritorium quasi-municipal, cu quinquinnales în loc de
duoviri şi cu euriales în loc de deeuriones, aleşi la un loc din toţi viei de pe acest
teritoriu" 54 Centrul teritoriului era într-unul din viei, mai ales în vicus canabarum, dar în cazul acestui teritoriu era la Ulmetum. Putînd să aprecieze dezvoltarea Capidavei doar după puţinele inscripţii publicate în CIL III, în care
nu figurau veterani, negustori, Pârvan ajunge la concluzia că la Capidava
nu s-au dezvoltat canabaele, ea rămînînd pe mai departe un pagus dacic,
atribuit lagătului de alături ca territorium easteUi os Se numea totuşi teritoriu
capidavens, deoarece diferiţii eives Romani et Bessi, aşezaţi în satele din această
regiune, aveau o origio (domus) îndepărt~tă şi îşi alcătuiau ca inealae ac pere48

Idem. Descoperiri

nouă ...

p. 471 - Gr. Tocilcscu, Fouilles el recherches ... , p. 88-89,

nr. Il.

Gr. Florescu, in Dacia V- VI, 1935-1936, p. 381 = Gr. Florescu, CaPidava, p. 97, nr. 19.
CIL III 12494.
61 D. Tudor, Oraşe, tîrguri ... , p. 379; idem, Vicus Quintionis, Studii şi cercetări .s tiinfijice,
Iaşi, anul II, 1951, p. 509-510.
62 Mai sus nota 43.
53 V. Pârvan, Histria IV, p. 619, nr. 24, ef. S. Lambrino, Vicus Quintionis el Secundini,
in Melanges Marouzeau, Paris, 1948, p. 327.
:;11 V. Pârvan, Ulmetum I, p. 587; idem, Descoperiri nouă ... p. 470; idem, Inceputurile ... ,
p. 131.
65 Idem, Descoperiri nouă ... , p. 469 nota 5; idem, lnceputurle "', p.122 (şapte inscripţii) ef.
Gr. Florescu, CaPidava, p. 19. Deşi într-un loc Pârvan vorbeşte de Capidava ca vicus - respectiv canabae - Ulmetum, l, p. 588.
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grini un domicilium în teritoriul dacic al vechii Capidave. Ei erau organizaţi
deci pe baze civile nu militare rolul castellului de la Capidava fiind deci de
mică importanţă. Lipsa săpăturilor şi a unui material epigrafic mai variat,
a împiedicat pe marele învăţat să Întrevadă dezvoltarea Capidavei, ilustrată
prin numeroasele inscripţii scoase la iveală mai tîrziu.
Pîrvan apreciase de asemenea că inscripţia lui Caius Iulius Quadratus
provenea de la Ulmetum sau din împrejurimi, ceea ce-i întărea convingerea
că acolo era centrul t eritoriului. Binecunoscuta inscripţie aminteşte funcţiunile
astuia: . "C(aius) Iu(lius C(ai) f(ilius) Quadrat(us) memoriam sibi et Iuliae
Terentiae coniugi suae se vivo per liberos suos fecit; loci princeps quinquennalis teriitorii Capidavensis" 5'. In calitate de quinquennalis el era magistratul
suprem al teritoriului capidavens, iar loci prineieeps (fruntaş al locului) ar fl
echivalent cu magister viei 58. Deoarece pentru Ulmetum situaţia de vieus
fusese semnalată 59, inscripţia lui Quadratus nedatînd dinaintea primirii constituţiei vicane, acesta "a ţinut să-şi ia un titlu mai frumos, întrebuinţat nu
numai pentru şeful unui vieus, dar adesea pentru conducătorul unei colonii,
a unui municipiu sau a unei civitas" 60.
Tot de aceste probleme s-a ocupat Gr. Florescu, pe măsura dezvelirii,
începînd din 1924, a Capidavei şi publicării, pe o durată care depăşeşte 30 de
ani, a materialului găsit acolo. 61 Autorul amintifconsideră Capidava ca nefiind
un vicus ci un locus, adică o comună autononlă de care ţin administrativ toate
's atele, conacele etc. "din territorium eaPidavense, ea fiind capitală acestei"cir<:umscripţii teritoriale" 62. Din cinci în cinci ani conducătorul" ei, trebuind să-şi
îndeplinească sarcinile ce ţin de eensoria potestas îşi "lua titlul de prineeps
quenquennalis sau numai quinquennalis singur, cum e inscripţia lui în Quadratus 63. Deci autorul este de părere că quinquennalis înseamnă a adăuga atribuţiile censoriale pe timp de un an la fiecare cinci ani la atribuţiile permanente de prineeps loci 64. Acest prineeps quinquennalis sau quinquennalis era
ajutat de un ordo deeurionum " ... care-şi avea sediul tot la Capidava şi era
<:ompus din fruntaşii întregului teritoriu". Bănuia chiar existenţa unui local
anume pentru întîlnirea consiliului decurionilor şi a unei "cancelarii în care
se ţineau la curent scriptele referitoare la starea civilă, financiară etc. a întregului teritoriu, cum şi o sală pentru exercitarea jurisdicţiei". 65 Se admitea
deci existenţa unui consiliu al întregului teritoriu, care însă era condus şi
depindea de magistratul suprem al reşedinţei acestui teritoriu - Capidava.
O altă părere exprimată este aceea a prof. R. Vulpe, potrivit căruia viei
şi pagi din vestul Dobrogei formau împreună territoria ce se bucurau de orgali6
67
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V. Pârvan, Descoperiri nouă .. . . p. 468-470.
CIL III 12491 = AEM, XIV, nr. 37 = Fouilles el recherches ...• p. 111, nr. 5.
V. Pârvan, Ulmetum 1, p. 588; idem, Inceputurile .... p. 117-121. ef. R. Vulpe. RAD.

p. 119.
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Gr. Tocilescu. Fouilles el reckerches .... p. 112, nr. 6; V. Pârvan, Ulmetum II, p. 356;

nr. 16; p. 348; idem, Ulmetum III. p. 277, nr. Il.
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V. Pârvan, Ulmetum, 1, p. 589.
Materiale strînse în monografia CaPidava
Gr. Florescu, CaPidava, p. 20.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, nota 1.
Ibidem.

citată

mai sus.

organizaţie antonomă.

66 Reşedinţa acestora se afla "în vicus-ul cel mai important printre cele care s-au dezvoltat în jurul lagărelor romane" 67. Acest teritoriu nu depindea de magistraţii din vicus-ul reşedinţă, ci de comandantul
militar al lagărului învecinat. Dar cum autoritatea acestui comandant se
mărginea la o simplă supraveghere, teritoriul era administrat de curiali (ordocurialium) aleşi din toate satele din cuprinsul lui. în fruntea teritoriului stă
tea un quinquennalis "ales sau eventual numit de comandantul militar, pentru
o durată de cinci ani, cum indică numele său". 68
Cercetările privind viaţa rurală din Dacia au arătat existenţa pe lîngă
terriitori'Uffl municiPii sau coloniae, a terriitorium militare şi a unui terriitorium
eminamente rural, independent faţă de oraş şi constituit de obicei în jurul
unui pagus. Aceste teritorii, numeroase ma: ales în regiunile mai puţin romanizate cu elementul autohton precumpănitor, erau conduse "de un consiliu
format din decuriones, mai apoi numiţi curiales, ca delegaţi ai satelor, recrutaţi din sînul plutocraţiei" ". Se întruneau periodic în capitala districtului,
avînd în frunte magistri sau praejeeti, numiţi de guvernatorul provinciei.
Un astfel de teritoriu autonom era în jurul Sucidavei, a cărui asemănare
cu teritoriu capidavens a fost semnalată de Pîrvan 70, pe baza inscripţiei
ce amintea de "curial(es) territ(orii) Suc(cidavensis) 71.
Dintre aceşti curiales se alegea o delegaţie restrînsă de fruntaşi (quinquennales) care convocau şi conduceau sfaturile consiliului. Conducătorii
satelor (magistri viei şi priceps loci) aveau mandat în acest consiliu. Şi la
Sucidava şeful suprem era comandantul garnizoanei 72. Făcîndu-se analogii
cu regiunile care cuprindeau o diversitate de elemente etnice încă neromani
zate, se admite şi pentru Dacia conducerea comunelor şi a teritoriului lor de
o singură persoană (princeps).73
Aşa cum bine remarcase Gr. Florescu, calitatea de loci prineeps a lui
Quadratus, nu putea fi echivalentă cu magister viei de la Ulmetum, a cărui
organizare vicană e bine documentată 74. Abordînd problema nestudiată pînă
atunci a termenului locus, în urma consultării inscripţiilor care-l amintesc 7',
autorul ajunge la concluzie că " ... locus este o formă comunală deosebit şi
de rang superior aceluia unui vicus. S-ar putea apropia de acei T6"Ol (= tîrguşoare) din Etolia, dacă nu chiar "traducerea însăşi latină a cuvîntului grecesc" ". Dintre aceste inscripţii cea găsită la Ulmetum 77 şi una găsită la
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R. Vulpe, RAD, p. 197.
Ibidem, p. 198.
Ibidem, p. 199.

D. Tudor, Oraşe, tîrguri ... , p. 378.
V. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis, Bucureşti, 1913, in ARMSI, ser. II, t. XXXV,
p. 23, nr. 27.
?l Despre data inscripţiei: C. Daicoviciu, în AISC, III, 1936-1940, p. 251; AISC, IV,
1941-1944, p. 291 şi următ; Gr. Florescu, Două documente ePigrafice în legătură cu organizarea
quasi~municipală a comunelor rurale (territoria) romane, SCIV, IX, 1958, nr. 2, p. 337 şi următ.;
D. Tudor, Oltenia romană, ed. III-a Bucureşti, 1968, p. 211; SE, p. 507.
72 D. Tudor, Oltenia romană 3, p. 210.
73 Gr. Florescu, in Balcania, VII, 1, 1944, p. 53 ef. D. Protase, Observaţii în legătură cu
arezările rurale din Dacia romand, AMN, V, 1968, p. 507. Mai jos nota 89.
74 Gr. Florescu, Capidava, p. 19.
" CIL III 772; 14946-7; 12483; p. 997.
76 Gr. Florescu, CaPidava, p. 20.
n CIL III 12491.
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Seimeni 78 amintesc de loci prillceps, deci locus ca organizaţie comunală.
Tot acest sens se pare că-j are şi Într-o inscripţie de la Troesmis (loci .... c1auserunt) 79. în ceea ce priveşte "Vitali anus loci" 80 şi o inscripţie din Phrigia
care aminteşte de ..fines loci" 81 este vorba de locus fundi. 82
Pentru clarificarea adevăratului său sens sînt analizate şi cazurile în care
apare princeps şi anume: fie în aglomeraţiile care nu erau constituite după
sistemul roman (Princeps kastelli, princeps gentis) 83, fie ca prin (ceps) col (oniae) 8', princeps municiPii ", princeps civitatis 86. Autorul ajunge la concluzia
că "princeps" nu putea fi pus decît în fruntea unei comune autonome şi deci
şi locus trebuie aşezat printre comunele provinciale autonome, cum erau
coloniae, municiPia, civitates, care au în administraţia lor territoria compuse
din viei, pagi, villae" 8'.
în Dacia calitatea de princeps a fost întîlnită în legătură cu organizarea
coloniştilor dalmaţi 88 şi considerată ca o transplantare aici a unor forme de
organizare specifice acelei regiuni 89.
Problema termenului princeps este discutată, printre altele, într-un articol mai recent al lui Emilian Popescu 90. Termenul, aşa cum se remarcă, a
fost studiat separat în textele literare şi în inscripţii, avînd încă unele aspecte
neclare.
După felul cum a fost folosit în textele literare se observă că romanii
D-avea o noţiune clară asupra acestui termen, desemn'ind atît fruntaşi romani,
cît şi neromani. în general, însă determinativele care stăteau pe lîngă princeps se referă fie la unitatea administrativă, la apartenenţa etnică sau la poziţia lor socială. 91
In ceea ce priveşte folosirea termenului în in scripţii , deşi studiile făcute
se referă numai la Dalmaţia, Panonia, Noricum, el e folosit mai precis 92 .
Formînd o veche instituţie illirică, princeps se va păstra şi în epoca romană,
îndeplinind în cadrul administraţi ei romane funcţii de decuriones, quinquennales. 93 în astfel de cazuri se specifică funcţia care o îndeplineşte şi locul (unitatea administrativă) unde o exercită. De exemplu: "Q(uintus) Rutilius
Q(uinti) fi(lius) Proculus (duum) vir q(uin)q (ennalis). princeps municipii Ridi-

tarum".94
CIL III 772. Informaţie N. Gostar
CIL III 12483. Gr. Florescu, Capidava, p. 20.
80 CIL III, p. 997.
" CIL III 14946-7.
82 Gr. Florescu, CaPidava, p. 20;
83 Ibidem.
" CIL III 9S40.
85 CIL III 2774.
86 CIL III 148l.
87 Fr. Florescu, CaPidava, p. 20.
88 CIL III 1322. p. 939.
89 C. Daicoviciu, Les "Castella Dalmalarum" de Dacie, in Dacia, NS; fII, 1958, p. 260261; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, p. 146; Mai sus nota 73.
90 Em. Popescu, Aspecte ale colonizării şi yomanizării în Dacia şi Scythia în lumina unor
inscripţii din muzee bucureştene, Studii Clasice, IX, 1967, p. 184-189.
91 Ibidem, p. 186.
9Z Ibidem, p. 185, nota 16 bibliografia problemei.
93 Ibidem, p. 187.
9' CIL III 2774, cf. Em. Popescu, op. cit., p. 187.
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Se ajunge astfel la situaţia ca în cadrul administraţiei municipale titlul.
de princeps să devină doar onorific, arătînd originea nobilă a unui personaj,
fiind folosit în provinciile dunărene în special de către autohtoni 95.
în legătură cu inscripţiile din Scythia Minor, care amintesc de loci princeps 95, se remarcă greutatea explicării expresiei din cauza apariţiei foarte
rare; se pare că în cazul inscripţiei lui Quadratus "loCt<s reprezintă probabil
o unitate administrativă teritorială, după modelul expresiilor princeps municipii, princeps civitatis, princeps kastelii, princeps viei" "Pornind de la aceste concluzii ne oprim asupra inscripţiei lui Quadratus,
cea mai însemnată pentru elucidarea organizării administrative a teritoriului
capidavens. în inscripţia amintită Caius Iulius Quadratus notează concret
funcţiunea pe care o îndeplinea, precum şi locul ei de exercitare, respectiv:
"quinquennaiis territorii Capidavensis". Teritoriul capidavens era pentru el
o arie de acţiune unică, o unitate administrativă. El se numea q"inq"ennalis,
fie prin analogie cu acei duumviri quinquennales (sau numai quinqu.ennales) ",
aleşi în oraşe o dată la cinci ani şi avînd însărcinări speciale (întocmirea censului, lista decurionilor) fie pentru că durata funcţiunii era de cinci ani 99.
Reţinem deci asemănarea dintre titulatura magistratului suprem al teritoriului capidavens şi a unor organe de conducere municipale, fapt care susţine ipoteza organizării quasimunicipale a acestui teritoriu .
în ceea ce priveşte expresia loci princeps, din inscripţia lui Quadratus,.
observăm că termenul princeps are aici înţeles onorific; el poate să sublinieze,
fie originea nobilă a lui Quadratus, dacă admitem că era unul dintre acei
princiPes indigeni, trecuţi la romanism, cum o devedeşte propriul său numeşi, inscripţii le din Dobrogea, care conţin acest termen 100, fie situaţia sa deosebită de fruntaş, de conducător, deci tot cu semnificaţii onorifice.
S-a subliniat mai sus sensul de unitate administrativ teritorială al lui
locus 101 Putea deci Quadratus prin locus, să se refere la întreg teritoriul
Capidavei, dat fiind că tot el prin expresia "quinquennalis territorii Capidavensis", dovedeşte că considera acest teritoriu o unitate administrativă separată
Ajungem astfel la concluzia că expresia loci princeps, fără să se refereIa o magistratură anume, aşa cum s-a crezut, nu făcea decît să întărească
înţelesul adevărat ei magistraturi deţinute de Quadratus, aceea de "quinquennalis terriilorii Capidavensis".
Poate tot la acest teritoriu se referă literele păstrate pe un fragment deinscripţie găsit la Capidava-RITO - 102 a căror întregire în territorium este
cea mai probabilă, avînd o nouă atestare a acestei unităţi administrative. Deasemenea funcţia de quinquennalis ar mai apare o dată, pe un cipP descoperit
la cîteva sute de metri răsărit de Ulmetum, întregirea literei q cu q (uin )q'
(enn ... alis) nefiind însă prea sigură 103.
&5 Em. Popescu, op. cit., p . 187.
" CIL III 12491; p. 172.
&7 Em Popescu, op. cit., p. 188.
98 M. Macrca, Viaţa in Dacia 1'omană, p. 138.
99 V. Pârvan, lnceputt,rile ... , p. 105, 123, 131-132; R. Vulpe, HAD, p. 199.
100 CIL III 772 - p. 997; CIL III 7481; CIL III 14210; ef. Em. Popescu, op. cit., p. 189 ..
101 Gr. Florescu, CaPidava, p. 20: Em. Popscu, op. cit., p. 188.
101! Gr. Florescu, Capidava, p. 106, nr. 27.
103 V. Pârvan, Ulmelum II, p. 396, nr. 31.

Faptul că acest teritoriu nu depindea de o civitas sau municiPium 104,
.ne face să presupunem că organizarea lui era oarecum deosebită, decît în aceste
-cazuri. Dependenţa de o aşezare, care ea Însăşi n-a primit statutul juridic
de munieipium sau eolonia, ne duce la concluzia c.ă supravegherea şi coordonarea întregului teritoriu se făcea prin participarea mai largă a tuturor aşe
zări lor care-I compuneau. Aceasta poate fi şi consecinţa trad iţiilor organizatorice locale, păstrate şi încadrate acum în forme romane, dar care mai reclamau o oarecare conducere colectivă. Folosirea în titulatura sa de către Quadratus a termenului de prineeps est e deci în spiritul celor spuse mai sus. EI
insuşi era din mediul rural, cum ne dovedesc reprezentările de pe monumentul său .
Din păcate ne lipsesc o serie de amănunte care să ne perm ită să urmărim
'indeaproape felul în care era condus întregul t eritoriu, Nu avem nici o informaţie despre acel ordo (dec"rionum sau curialium) care era format din repre.zentanţi i cei mai de seamă din toate aşezările '05 (poate chiar magistri) şi
'care, intrunindu-se periodic, rezolva probleme ce interesau întregul teritoriu,
î n legătură cu quinquennalis nu ştim dacă funcţia era colegială, dacă
erau aleşi de ordo sau numiţi de comandantul garnizoanei de alături (în acest
·caz s-ar elucida şi problema poziţiei acesteia, deocamdată numai prin analogii , presupusă ca tut elară) . Nu este pe deplin lămurită nici durata funcţiunii
lor. Dacă aveau acelaşi regim cu cei municipali, fiind aleşi o dată la cinci ani
pe timp de un an, înlocuind magistraţii obi şnuiţi ş i avînd atribuţii speciale
(apropiate de cele ale censorilor) 'o, care erau magistraţii permanenţi ai t eritoriului. Pîrvan a considerat durata funcţiei lor de cinci ani, de aici şi denu,mirea lor 'O" Răspuns pe care nu-I putem explica decît tot printr-o ipot eză
şi anume permanentizarea funcţiei quinquennalilor (din cauza problemelor
·complexe ce le punea conducerea întregului teritoriu) permanentizare de altfel
atestată într-o inscripţie din Callatis '08,
Acestea şi încă o serie de probleme nu şi-au găsi t o rezolvare, care să
·depăşească stadiul de ipot eză .
De asemenea trebuie să amintim că inscripţiile care vorbesc de organi·zarea teritoriului capidavens sînt în majoritate din sec. II, fapt care demon, strează că perfectarea organi zării administrative a Moesiei Inferioare a avut
loc începînd cu domnia lui Traian sau în epoca imediat următoare. Pentru
prima jumătat e a sec. III avem dovedită păstrarea aceluiaş aspect organizatoric, din punct de vedere teritorial, prin descoperirea celor doi stîlpi de
hotar (fermi1ti) de la Ulmetum '09 şi Capidava 1l0. Amîndoi dat ează din anul
:229 şi sînt puşi din porunca guvernatorului Moesiei Inferioare L. Mantennius
Daremberg-Saglio, t. IVI' p. 124.
R. Vulpe, HAD,p.199; D. Tudor, Oraşe, tirguri .... p. 378; V. Pâ.rvan, Descoperiri
. nouă .. . , p. 468.
1011 1. Marquardt, Organisation de l'Etnpire Romain, Paris, 1889, p. 223 -230.
107 V. Pâ.rvan, D escoperiri nouă .... p. 468, 470; ef. R. Vulpe RAD, p. 199.
108 A. Rădulescu, Inscriptio1J inedite de Callatis, Studii Clasice, IV, 1962, p. 278-279.
109 V. Pârvan, Ulmetum, II, p. 389-392, nr. 27.
110 Gr. Florescu, O piatrt'J, ... , SCI V, VIII, 1957, p, 317-321.
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către

centurionul Iulius Vitales 112. Descoperirea altor doi terinscripţia unuia este complet rasă, iar pe celă
lalt se păstrează doar grupuri de litere care fac să se bănuiască că este vorba.
tot de L. Mantennius Sabinus 113, întăreşte părerea că în timpul acestuia a
avut loc o fixare a limitelor teritoriului Capidavei 'u
Dovezile relativ numeroase din sec. II în legătură cu organizarea adminis.
trativă a teritoriului Capidavei ne fac să credem că o primă delimitare a acestui teritoriu a avut loc atunci, cea amintită mai sus, din timpul lui Severus
Alexander, fiind prilejuită probabil de unele mici schimbări, sau pur şi simplu.
fiind o nouă precizare a acestor limite. Oricum ea ne ajută să susţinem părerea
că sistemul de organizare administrativă a teritoriului capidavens s-a menţinut
în liniile sale generale pînă în vremea de mari transformări a lui Diocletian.
Sabinus 111 de

mini la Ulmetum, dintre care

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE DE CAPIDAVA
SELON LES INSCRIPTIONS (I"-III' SIECLES DE N. E.)
Resume
Atteste pour la premiere fois dans l'inscription de Caius Iulius Quadratus, du commencement du n-e siecle de ll. c., le territoire de Capidava oIfre quelques particularites interessantes.
eu ce qui concerne san organisation. Il se composait de tonte nne serie de viei (vicus Ulmetum,
vicus Scenopesis, vicus Hi ... , vicus ... , ainsi que d'autres etablissements de ce genre non attestes,
par l'epigraphie) rnis sous l'autorite d'nD unique magister, ce qui prouve l'unite de Ieur organisatioD. Il englobait aussi des villae rusticae, comme semblent l'indiquer certaines inscriptions
de Capidava qui repetent la formule obiti ad villam suam. D'autre part, les inscriptions d'Ulmeturn mentionnant un "Aurelius Sisinus paganus", ainsi que ceHe de Capidava qui parle d'"AureHus Germes paganus", convergent vers la conclusion qu'il devait exister a. Capidava un pagus·
encadre dans le systeme romain d'organisation.
L'inscription de Caius Iutius Quadratus, loci princeps, quinquennalis territorii Capidavensis,
temoigne du fait que le territoire de Capidava etait une unite administrative nettement defioie,.
ayant a. la tete de son conseil un quinquennalis. Le terme de princeps use dans la meme inscrip-.
tion prend un sens honorifique, sans qu'il designe uoe magistrature reelle, alors que locus peut
souseotendre tout le territoire de Capidava.
Quelques termini trouves a. Ulmetum et Capidava attestent, en 229, la delimitation de ce·
territoire. Bieo qu'elle o'en soit pas la premiere, celle-ci tend a. renforcer l'opinion que ce systemed'organisation administrative s'est maintenu a. Capidava jusque vers la fin du II siecle.

DIE VERWALTUNGSMASIGE EINTEILUNG DES GEBIETES VON CAPIDAVA
NACH DEN INSCHRIFTEN ZU URTEILEN (1.-3. ]h.u.Z.)
Zusammenfassung
Das Gebiet von Capidava, das zum ersten Male in der Inschrift des Caius Julius Quadratus:
vom Beginn des 2. ]h.u.Z. belegt ist, weist verschiedene organisatorische Eigenheiten auf. Es.
bestand aus einer Reihe von viei (vicus Ulmetum, vicus Scenopesis, vicus Hi ... , vicus ... und an111 A. Stein, Die Legaten von Moesien, Budapest, 1940, p. 96. V. Pârvan, loc. cit., p. 39()'
citea M. Antennius Sabinus.
112 V. Pârvan, loc. cit., p. 390 Ni (pius?) Vitales, dar la Capidava se desluşeşte clar Iul(ius),
Vitales.
118 V. Pârvan, loc. eit., p. 389 şi nr. 26.
114. R. Vulpe, în DID, voI. II, p. 215-216.
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dere epigraphisch unbelegte), die bloB von einem magister geftihrt \Varen, ein Kennzeichen, dass
ihre Organisa!ionseinhei! hervorhob. In das Gebie! geh6rten auch Doch die villae rusti,ae, \Vas aus
einigen Inschriften von Capidava zu entnehmen ist, in denen einigemal der Ausdruck "obiti
ad villam suam" vorkommt. Die Inschriften von Ulmetum, die den "Aurelius Sisinus] paganus"
erwăhnen, so wie die Inschrift von Capidava, clic dcn "Aurelius Hermes paganus" erwahnt
fiihren zu der SchluOfolgerung daO in Capidava cin pagus vorhanden ist, cler sich in dic romische
Organisationsart eingliedert.
Die Inschrift des Caius 1ulius Quadratus, "loci princeps, quinquennalis teritorii Capidavensis", beweist. daO das Gebiet von Capidava cîne gut umrissene verwaltungsmăGige Einheit
darstellt, deren vermutlich existierende Versammlung von eÎnem quinquennalis geleitet wurde.
Der Ausdruck princeps, der in dieser Inschrift angetroffen wird, hat eine ehrenamtliche Bedeutung, obne sich auf ein reeles Amt zu beziehen und locus kann das ganze Gebiet von Capidava
umfassen.
Eine Begrenzung dieses Gcbietes ist im J ahre 229 durch einige termini belegt, die in Ulmeturn und Capidava gefunden wurden. Ohne die erste zu sein erhartet diese Begrenzungdie MeiDung, dall das verwaltungsmallige, Organisationssystem sich bis zum Ausgang des 3. jh.
u. Z. aufrecht erhalten hat.

