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MARIA MUNTEANU

DESPRE MAGISTRATURILE

SATEŞTI

DIN DOBROGEA ROMANA

(sec. I-III e.n.)
Organizarea provincIeI Moesia Inferior s-a făcut treptat, pe mă
'sura înaint;;'rii siguranţei romanilor la Dunăre. Dacă despre aspectul
·etnic, de altfel profund getic'. al populaţiei Dobrogei în sec. I e.n.
se întîmplă să fim destul de bine informaţi 2, mai puţine sînt referirile
la formele ei de organizare administrativă.
Strabon ne informea ză că întreaga Tracie era împărţită în 22
populaţii
(dho<;) înţelegînd prin Tracia regatul odris delimitat de
Istru 3, cîteva din aceste populaţii locuind la nord de Haemus. Ptolemeu, care cunoştea bine cele două provincii li, aminteşte că in Tra·cia erau 14 strategii 5, iar în Moesia Inferior 8 populaţii 6. Populaţiile
lui Strabon (22) corespunzînd strategiilor şi populaţiilor lui Ptolemeu
·(14+ 8) 7 putem presupune şi pentru Dobrogea, In timpul stăpînirii
·odrise, un început de organizare teritorială . Oricum baza organizării
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.lui Ovidiu, în vol. Publius o.vidius Naso, Buc., 1957, p. 168-175); Straban,
Geografia, VII, 3, 2 ; VII, 3, 10 ; VII, 3, 13.
2 Ovidiu îi aminteşte pe bessi: T 1'ist, IV, I, 67-68; III, X, 5 ; cora.Hi:
Pont" IV, II, 37-38; III, 83- 84; 5·armaţii: Trist.. III, III, 6 şi 63; X, 5; IV,
I, 94; VIII, 16; X, 100-110; V, I, 15 şi 74; Pont. I , II, 60; sciţii: Trist. III,
XIV, 47; IV, VI, 47; V, X, 48. La s ud bistonii : TTÎst, 1, X, 23 ; 1, X , 47-48;
.Pont., r, III, 59-60; IV, V, 35; I, II, 112 ; II, IX , 53~54. Strabon, Georg., VII,
3, 2 ; VII, 3, 15 - bastarni ; troglodîţîi : VII, 5, 12 ; crobyzi : VII, 5, 1-2 ; tribalii :
VII, 5, 12. Ptolemeu, Geogmjia, III ; 10, 4 : tribalii ; troglodiţii, peucinii, crohi.s ii.
~oietensii , dimensii, obulensii şi piarensii. Despre localizarea acestora: R. Florescu, Agricultura în Dobrogea la începutul stă.piniTii romane, în SeIV, VII, 1956,
nr. 3-4, p. 379- 383.
:; Strabon, Geogr., VII, fragm. 47 .
. . Ptolemeu, Geogr., III , 10, 1 ; III, 11, l.
5 Ibidem, III, 11, 8, 9, 10.
G Ibidem, III, 10, 4, 9.
7 Cf. R. Florescu, op. cit., p . 319: Strategiile erau "organizaţii teritoriale
::ancestrale, al căror nucleu este satuL ." , care cunoscuse proprietatea privată.
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populaţiei autohtone o formau satele, a căror existenţă o constatăm şi
mai tîrziu 8, ele fiind preluate de romani şi încadrate într-un sisten"l.
administrativ nou.
Discutînd acest sistem pornim de la constatarea tendinţelor dereducere a populaţiei în cadrul municipal, formă preferată de guvernămîntul roman şi în provincii 9. Diviziarea în circumscripţii -teritoriale 10 presupunea delimitarea teritoriilor oraşelor şi stabilirea r egimului lor politic-financiar Il.
Territorium - o întindere de sol net delimitată şi legată de un
oraş, legiune etc 12 desemna, înafara sensului material, funciar, pînă.
la ce limită se întindea competenţa administrativă şi juridică a magistraţilor (municipali, militari etc.) 13.
TerTitoTium era delimitat fie prin frontiere naturale, fie prin
linii convenţionale marcate prin pietre de hotar (termini) 11,. In Dobrogea romană avem atestate astfel de delimitări la Histria, Callatis, Capidava 15.
Constituind însemnate unităţi economice şi administrative lG, teritoriile puteau fi de mai multe tipuri, considerînd după centrul lor:
territorium municipii (Troesmis, Tropaeum Traiani), territoTium eminamente rural constituit în jurul unui pagus (Capidava), territorium
militare (Troesmis pină 167/ 163 e.n.) la care 'adăugăm teritorii'le oraşelor greceşti cu o situaţie specială (territorium civitatis).
Teritoriile erau constituite din vilae rusticae, viei, pagi şi canabae(mai atles în cele militare) 17.
Vi/ae-le rusticae, în general centre de exploatare agricolă 18, sînt
atestate în cîteva locuri din Dobrogea: la Capidava cu sens de conacobiti ad villam suam; '19 in teritoriul tomitan M. Ulpius Longinus era

8 CIL III, 14.447 2 : vicus Buteridavens is.
J. Gage, Les dases sociales dans
l'Empire romain, Paris, 1964, p. 181..
J. Marquardt, Organisation de l'Emp ir e romain, Paris, 1889, Ilo p. 115.
10 J. Marquardt, Organisat'wn jinanciere chez les Romains, Paris, 1888, p. 273
9

şi

urm.

ti J. Marquardt, Organisation de l'Empire, I, p. 95; Francesco de Martino ..
StaTia deHa constituzione romana, voI. IV", Napo1i, 1965, p. 619, 627, 666 şi w·m.
12 J. Toutain. TeTritorium, în Daremberg-Saglio. Dictonaire des antiquites
greques et romaines, t. V, 1, p. 124.

J3
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Ibidem, p. 125.
Ibidem.

1:; Histria: V. Pârvan. Histria IV, in AMSI, ser. II, t. XXXVIII, 1916~
p. 556 şi urm., nr. 15-16. Comentată de H. Dessau, în JOAI, XXIII, 1926. Beibl.,.
col. 395. BibliograIj'a problemei la D. M. Pippidi, Contribuţii la 'i storia veche a:
României, ed. II- a, Buc., 1967, p. 349 şi urm. Callatis: CrL III, 14214 30 = Tocilescu, in AEM, XIX, p. 103 , 59. Capidava; V. Pârvan, Ulmetum, n, în ARMSI~
ser. II, t. . XXXVI, p. 389-392, nI'. 27; Gr. Flol'escu. O piatră de hotal' de la:.
Capidava, SCIV, VIII, 1957, p, 317-321.
16 D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Buc. , 1968, p. 378 şr
urm.
17 J. Toutain, op. cit., p. 125.
18 I. I. Russu, Un litigiu de hotă1'I'ticie din Soythia Minor, În serv, VI ..
1955. nr. 1-2, p. 73.
19 CIL III 13737 şi 14212 :20.
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posesorul unui praedium 20. O vilta trebuie să fi avut şi Tiberius
Claudius Firmianus, din acelaşi teritoriu, al cărui proprietate era delimitată de cea vecină 2[. P,r op,"ietara unei vUIa era şi [M]essia Pude[ntil]la, căruia i se fixează limitele (cu termini) faţă de vicus Buteridavensis 2~.
Exemplele pot fi desigur mai numeroase, amintim doar că pe lîngă
cele a t estate epigrafic 2::' trebuiesc adăugate cele observate pe teren :!fl~
Mai bogate sînt informaţiile noastre despre viei, atestaţi în numeroase locuri.
Avem o primă categorie de viei cu nume complet şi iden t ificaţi:
vicus Buteridavensis = Mihai Viteazu1 2.i, vicus Quintionis = Si noe 2ti,.
vicus Cele ris = Vadul 2i (în teritoriul histrian); vicus Petra = Camena 28, vicus Ulmetum = Pantelimonul de Sus 20 (în teritoriul capi davens); vicus Clementianensis = M. Kogălniceanu 30 (în teritoriul tomitan).
20 CIL III 770.
21 V. P':irvan, AA , 1914, col. 442: "Fines pert inentes

ad

Tib(e l'ium)

eL

(audium) Firmianum" - presupune vecinătatea unei obşti; cI. I. Stoian, Tomituna, Buc., 1962, p. 232-233.
22 Gr. Tocillescu, Fouilles et rechel'ches archeologiques en Roumanie, Bue.,.
1900, p. 206-207, nr. 31; CIL III, 14447 ; V. Pârvan, Histria IV, p . 633 şi urm.,.
nr. 30 ; 1. 1. Russu, Un litigiu ... , p. 76 şi u r m . ; Em. Doru ţ iu , in scrv, XV, 1964 ...
nr. 1, p. 132.
23 CIL III 14455 (MurfaUar); " Ca tonius Ep[aphro]ditus lib[ertus1 " . aminde patronul său; CIL III 12463 (în apropiere de Tropaeum Traiani):proprietatea senatorului L. {A)elius Marcianus administrată de un villicus-Iaeh e tav; CIL III 12489 (Nistoreşti in terit. histrian) ; ClL III 14214 2 l vil1ious-Cius.
2'. Terit. Tomis-ului: Sehitu şi Costineşti, ef. R. Vulpe, Histoire anciennede la Dobroudja, Bue., 1938, p. 195, nota 5; terit . Callatis-ului: Moşneni cf~
V. Canara ehe, Unelte agricole pe teritoriul RP.R, în epoca v eche, in scrv, I ~
1950, nr. 2, p . 83 şi urm. ; t erit. Troesmis-ului : Turcoaia ef. V. Pârvan, Descoperiri nouă in Scythia Minor, in ARMSI, ser II, t. XXXV, Buc., 1913. p. 491-492 _
2 j Vezi nota 22.
26 V. Pârvan, Histria IV, p. 617, nr. 24; idem, Histria VII, în
ARMSf,.
ser. III , t. IL , p. 55, nr. 46; p. 62, nr. 49; p. 67, nr. 50; p. 71, n1'. 51; p. 74, nr. 52 ;
D. Tudor, Vicus Quintionis, in Studii şi cercetăr i ştiinţifice, anul II, 1951, Iaş i,
nr. 1---'2, p. 448 şi 5 12. Tot de acolo provin: CIL III 14449; 12513; 12514' 12515·
7542; 14214 2':;. AEM, XVII, 1894, p. 88, nr. 12; V. Pân'an, Hist'ria IV,' p. 660~
nI'. 40 şi idem, HiS!1'ia VII, p. 95, nr. 60 (1).
27 CIL III 7526: V. P ârvan , Histria VII, p. 79, nr. 53: AEM, VIII, 1884,.
p. 23-24, nr. 62; AEM, VI, 1882, p. 38, nr. 79; D. Tudor, Vicus Quintionis... ,
p. 505 ; CIL III 7527.
28 Th. Sauciuc-Săveanu, O inscripţie latină şi alte obiecte antice şi ştiri
din satt,l 1"Oman Petra, Camera de azi, din judeţul Tulcea, in Analele Dobrogei ,.
a n. XV, 1934, p. 93-112.
2'J V. Pârv an. Ulmetum 1, p. 498-500: CIL III 14214 2{j '"'" C I". Tocile.scu,
FouilZes et recherc1Jes ... , p. 11 2, nr. 6 ; V. Pîrva n. Ulmetum Il, p. 365, nI'. 16;
p. 348, nr. 8 = 1. 1. Russu, Vicus Ultinsium. in scrv, VI II, nr. 1-4, p. 344- 349;'
V . Pân'an. Ulmetum III, p. 227, nr. 11.
30 CIL III 7565=AEM, VIII, p. 24 , nI'. 60 (Cal"amurat azi M. Kogălniceanu) ;
V. Pârvan. Ulmet um, TI , p. 368-3'711, nr. 17 : A. R ă dulescu , în val. Noi m o numen t eepigrafie d in Scyth ia Minor, C onstan ţa , 1964, p. 141-143; AEM, XI, 1887, p. 63,
nr. 126 ; AEM, XIV, 1891, p . 29, nI'. 58.
teşte
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Vici cu nume incomplet, dar identificaţi: vicus Turris Muca ... =
Anadolchioi .31 şi vicus Sc ... ia = Palazu 32 (în teritoriul tomitan), vicus
Hi... = Dorobanţul 33 (in teritoriul capidavens) ; vicus V = Rîmnicul de
Jos;y, (în teritoriul histrian) etc.
Vici cu nume complet şi neidentificaţi: vicus Secundini 30 (pe lîngă
Histria), vicus Narcissiani 36 (pe lîngă Tomis), vicus Amlaidina (Urluchioi ?) 37, vici (?) Sardes şi Asbolodina 3S (pe lîngă Callatis), vicus
.scenopensis 30 (pe lîngă Capidava), vicus Vergobretiani 1,0 (Gîrliciu ?);
vicus N ovus (Babadag ?) ", etc.
Viei cu nume incomplet şi neidentificaţi: vicus Parsal..., vicus
C .. . coss 1,2 (pe lîngă Histria) vicus Ce ... , vicus Val... 1,3 (pe lîngă Callatis), vicus 1 Urb ... " (pe lîngă Medgidia), vicus ... " (lîngă Capidava) etc.
Viei fnexistenţi: vicus Ultinsium 46 şi probabil Cassiani ~7.
Adăugăm la cei amintiţi mai sus seria viei-lor a căror nume nu-l
cunoaşteln, dar a căror existenţă este dovedită de diverse materiale
epigrafice şi arheologice "8.
31 CIL
van, Hisfria
X , 1959, nr.
J:! CIL

III 75 33 = Tocilescu, FOHilles et 1·echerches ... , p. 108, nI'. 2 = V. PârVII, p. 103, n1'. 1; 1. 1. Russu, Note epigrafice" seria IV-a, . SCIV,
1, p. 142; CIL III 7542 =767; 7556 ; AEM, XIX, 1896, p. 223, nI'. 90.
III 7536 = Tocilescu, Fouilles et recherches., p . 108, n1'. 1; AEM,
V lIl, 1884, p. 9, nt'. 23; AEM, XI, 1887, p. 63, nI'. 127. IGBR, 639; CIL III 7569
(7). R. Vulpe, J. BarneCl, Romanii la Dunărea de Jos, în Din istoria Dobrogei,
voL II., Buc. 1968, harta II ; localizarea la Palazu nesigu,ră.
j~ CIL III 124D4 = AEM, XIV, .p. 27, nr. 52.
" CIL III 14461 (cf. Em. Doruţiu, în SCIV, XV, 1964, 1, p. 131); V. Pârvan, DescopeTî1'i nouă ... , p. 523.
s:;. Se. Lambrino, Vicus Quintionis et Secundini, în Mel-anges de philologie,
de litterature et · d'histoire anciennes offerts il J. Marouzeau, Paris, 1948, p. 322325. V. Pârvan, Hist1'ia, VII, p. 96, nr. 61 ; idem, în Dacia, II, 1925, p. 246, n1'. 43,
p. 241, nr. 41.
36 D. Tudor, Vicus Nm·cîs'iani. in Studii şi cercetă ri ştiinţifice, Ia şi, 1, 1950,
p. 469 şi urm.; V. Parvan, lnceputuTile vieţii Tomane la gurile Dunării, Buc.~
1923, p. 147.
" CIL III 13743 ~ AEM, XIX, p. 93. or. 37
:;il OIL III 14214 33.
:lD Gl'. Florescu, Capidava, monografie al"1teologică, 1. 1958, p. 88; p. 97.
nI'. 19 = idem, Fouiltes archeologiques de Capidava, 1928-1936, Dacia, V -VI,
1935-1936, p. 381.
1,0 CIL III 12479 = Gr. Tocilescu, Fouilles et recheJ'ches ..., p. 109, nr. 3.
,,1 CIL III 14448 = Cr. Tocilescu, Fouilles et recherches ..., p. 203, nr. 27.
Ij,:! CIL
III 12488 = Gr. Tocilescu. Fouilles et 1·echerches.... p . 110, n1'. 4.

CIL III 14214 ::3.
CIL III - 14441 = Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches ... , p. 205. nr. 28.
!i CI'. Flol'escu, Capidava, p. 98, nr. 20 = idem, Fouilles et reche1·ches. ar(;heologiques it. Callachioi. Dacia, III-IV, 1927-1932, p. SOl.
!'fi 1. L Russu, Vicus Ultinîum, scrv, VIII, nr. 1-4, p. 344- 349.
Ij, V.
Pârvan, Descoperi1'i nouă ... , p. 533-537: denumirea satului după nu-mele zeului Casios sau a unui cetăţean Casius-Casianum. La R. Vulpe, DID, II,
harta II, satul lipseşte.
1j3 La Niculiţel, probabil un vicus : CIL III 7520; 7521 =
AEM, VIII, p. 87,
nr. 2; C. Moisil în BCMI, 1910, p. 31; V. Pârvan, Descoperiri nouă ... , p. 504.
Poate tot de acolo CIL 14446. Tot în teritoriu noviodunens, la Meidanchioi- o altă
aşezare: CIL III 14445. Numărul exemplelor poate fi considerabiL
1j3
Ij'.
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Aşa numitele tunes: v icus Turris Muca ... , Turris Stratonis, Lai>cus P y rgus, socotind după primul, erau la origine turnuri (de pază)
în jurul cărora s-au format aş ezări de tip vican (j9.
Tot o organizare sătească avea şi Chora Dagis (X6po: l>&yt;) din
t .?l·l~Oi:iu l histran 50,
TV}lV.i.l'i mica satelor din Dobrogea romană este în mare majoritate
"latină 5i, ceea Ct: Qu\ cdeşte, pentru unele dintre ele, o existenţă mai
l" ecent~ . D2numm.,; au fost date fie după nume de persoane (la genit iv) poate prim.!~ proprietari din acele locurl, sau administratorii lor
1(unU de origine servilă) 52 : amintim astfel v iei Quintionis, Secundini,
<:2leris (:n teritoriul histrian), vici Clementiani, Narcissiani (în terito. ;ul tomitan) etc. ; denumiri după felul şi locul aşezării : vicus Ulmet urn, vicus Novus.
in general s-au bucurat de prosperitate mai mare aşezările plassate lîngă căile rutiere, care străbăteau Dobrogea în numeroase sensuri 53,
Orgbuizarea internă a satelor era aproximativ uniformă. Să ur mări nl olT!anizarea celei mai bine documentate aşezări din teritoriul
h,~tri,, 'l "ieus Quintionis (Sinoe).
1.,)o' lltol'i i satului erau "vet(erani) et c(ives) R(omani) et Bessi
!~]}-i.en t ps" 5~ . In fruntea satului sătetau doi "magist'ri, aleş i de un
(] . -fn 0~(1)~1"1.onum. Cun oaştem numele a cîtorva magistri.' din anul 149
Cl .. ,nll~;' Caius şi Durisses Bithi 55, din' 167 Aelius Bellicus şi Muca:. ~r",s .Jitugenti 56, din 169 Iulius Gemini şi Genicius Brini 57, din 175
.i.elius Bellicus şi Mucatralus Doli 58, din 176 Tiberius Firmius ş i Cutiunis 59, iar din 177 Iuli lls Florus şi Derzenus Biti GO Avem de asemenea cunoştinţă despl'e clţlva magistri, fără să le cunoaştem anul funcţ'u ..: ii : Sulpicius Narc:ssll
~ : i~k rzen us Aulupori, din v remea lui Antc:lÎnus Pius (poar,o 150 -'.r, .) Gl, Claudius Ianuarius şi Lupus T ... din
(:(f l

C

1,') Despre Î.ij '1'is
,ş i 1)U1'I1us: !,n SCIV, IV, 1953, 3-4. p. 724-725. 738-739.
TIespre Turri s Str,rton is : J . Weiss, D ie Dobntdscha im Alte1·tum, S a r ajevo, 1911,
p. 69 şi P. Nicorescu, B \~ MI, VIII, 1915. p. 72. Despre Laicus P Yl'gus vezi i nf1'a
nota 50 ş i R. Vulpe, DID, IT, p. H3.
;.0 Se. Lnmbrino, in Melar-ges Marouzeau,
p. 324-325, nI'. 15; p. 334.
:344-345. L Steian. O insc ri pţi e 'i nedită din H iS h·ia. . Plîngerile tăranilor băş tinaşi
de pe tel'itoriul hist"j"'w -n î m potri.va apăsării romane, în SCIV, II. 1951, nr. 2,
p. 137- 157 şi idem, Sm· le plai-nt des peysans du territoire d'Histria, în Dacia.
n.S.• 1Il, 1959, p. 369-~90. R. Vulpe, DID, II, p. 124.
51 R. FIOl'eseu, 0 :0. cit., p . 384.
52 V. P ârvan, Histr ia ii', p. 618; idem, H istria VII, p. 98. D. Tudor. Vicus
·Quintionis, p. 515- 516.
53 V. P ârvan , V!metum l, o. 577-587.
fii, Vezi nota 26.
f,;; v. PtrrV<:ln, Histria V I!, p. 56, nr. 46.
56 D. 'hirl:ur, Vicu s Quint im IS, p. 502, n I'. 2.
5i V Pâr\"a n, Histria. T..'II. 1 64, nr. 49.
53 I bidem, p . 68, nI'. f i).
5') I bide1n, p. 72, nr. 5,.
ro Ib idem, p . 74, ::lI'. 52,
61 Icem, Hist na IV, p. 617
urm ., n r. 24.
r·

S -
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anii 169-176 62, [Tib?] Saturninus şi Bizienis, din anul 144 dacii
altarul provine de la Quintionis, cum presupune Pârvan G3.
Observăm colegialitatea ş i anualitatea funcţiunii de magister VICI .
precum şi reprezentarea celor două elemente care alcătuiau componenţa satului: pe de o parte cetăţenii romani şi veteranii, pe de alta
bessi, fiecare avînd cîte un 1nagister. Remarcăm de asemenea că un
magister putea fi reales, avem în vicus Quintionis cazul lui Aelius:
Bellicus, care ocupă această magistratură în 167 şi 175 61 ,
In conducerea treburilor satului magist1'i erau ajutaţi de către un
questoT, ales şi el prin alternanţă, într- un an dintre "romani" şi în celălalt
dintre bessi. Astfel din 149 îl cunoaştem pe Servilius Primigenius 65, din.
167 pe questor-ul Olaudius Ianuarius W, din 169 pe Cocceius Firmius 67"
Dotu Zinebti din 175 68 , Flavius Secundus din 176 69 şi Franta Bu[rt]sitsinis din 177 70. Cocceius Phoebus era quesar poate pe la 150 e.n. 17. Observăm că în cadrul magistraturilor săteşti guestor-ul putea să ocupefuncţiunea ele magister vici. Este cazul lui Cl(audius) Ianuarius care în
167 ·era questor 72, iar ceva mai tîrziu magister viei 73,
In vicus Quintionîs exista o "sală de audienţeI! - auditorium,..
de fapt primăria comunei. "Magistri v iei îşi au aici atît tribunalul, cît.
şi birourile administrative şi edili tare ale comunei lor". Tot acolo era
sediul "percepţiei comunale" 7".
Conduşi

rris Muca ...

70

de doi magist1'i erau şi vicus Secundini 7j, v ic1ts [T?] uvicus Cl omential1el1sis Ti "v ieus NOVUS78 şi altole 70 •

G2 D. Tudor, Vicus Quintionis, p. 77.
G3 V. Pârvan, Fouilles d ' Histria. inser'iptions. trolsfeme serie, 1923-1925, îIb
D acia, III, 1925, p. 214 şi urm., nr. 18.
c'> D. Tudor, Vicus Q uintionis, p. 506.
G3 V. Pârvan, Histria VII, p. 59.
CG D. Tudor, Vieus Quintionis, p. 502 şi urm.
li7 V. Pârvan. Histria VII, p. 66, nr. 49.
('.oS Ibidem, p. 69- 70, nr. 50.
C9 Ibidem, p . 71-72, nr. 5I.
70 Ibidem, p. 7î- 78, nI'. 52.
";"1 Idem, Histria IV, p. 621 , nr. 24.
72 D. Tudor, Vicus Quintionis, p. 508-509, nr. 2.
73 Ibidem , p. 502, 508-509.
71, V. Pâr.v an, H istria IV, p. 619, n r. 24.
75 Vezi nota 35. Din vicus Secundini cunoaştem următorii magistri : din
202 : Al'ltema Dioscoridentis şi I usti n us Valeri - ef. Se. Lambrino, Vieus Quintionis:
et Secundini, p. 322; din 220 F!l.avius Valens (1 ) şi Valerius Consenis (1) - ef.
Sc. Lambrino, op. cit., p. 323 ; din 237 Aurelius F ortun at us şi Aelius Herculanus ef. V. Pârvan, Histria V II, p. 96, nr. 61 ; din 238: Bonosus Bonunis şi Ius lu s.
luStini - V. Pârvan, în Dacia II, p. 246, nr. 43; din 247 Claudius Antoninus şi
Cocceius Iust us - cf. Se. Lambrino, op. cit., p. 324.
76 Vezi nota 31; CIL III, 7533; [p]er m ag:istro[s Post]umianum (et H]ercu[eanu m ... ; 1. 1. Russu, op. cit., nota. 31, GaiJum sau Aeli]um Herculanus.
77 Vezi nota 30. In 195 erau magistri Aelius Aelianus ş i Flavius Ianuarius:
cf. V. P ârvan, Ulmetu m II, p. 370- 371 şi A. Rădulescu . în Noi mo numente epo grafice din Scythia Minor, p. 142-143.
78 Vezi nota 41 ; CIL III 14448: magistri Sil(vius) Cassius şi P(ublius) Scofunus d in 178 e .n.
79 Ca urmare a influenţei greceşti uneori se numesc magistrati: V. Pâr van, Histria VII, p . 84, nr. 55; idem. Hist ria IV, p. 617, nr. 24; ~ idem, U l m etum..
II, p . 370-371 etc.
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o categorie tot atît de însemnată o constituiau viei conduşi de un
ma.gister, ajutat sau nu de un questor. Mai bine ne este cunoscută
situaţia la Ulmetum ; Lucius Valerius Maxellius era magister în timpul
lui Antoninus Pius 80, Flavius Germanus în anul 163 8 1, Marti~u)s
P(h)ilo în 172 82, Iulius Teres tot din sec. II e.n. 88 • "Cives R(omani) et
Bessi consistentes vico Ulmeto" alegeau prin alterna nţă cîte un magister
anual. Remarcăm lipsa menţionării questorilor, caracteristică pentru
Intreg teritoriul capidavens; vicus Scenopensis 8" vicus Hi.. 85 . Erau
conduşi de un magistel' şi viei: Sc[apt]ia 86, Narcissiani 87, Petra 88,
yergobretiani 89.
Situaţia din vicus Celeris ne d emonstrează că în acelaşi sat se
putea alege cînd unul, cînd doi magistri 00 . De asemenea questorii erau
cîteodată în număr de doi, ca în vicus Petra 91
Funcţiunea unui Trtagister viei se numeşte 111agisterium. Mai ales
în cazul cînd era unul, primarul satului se pare că era eponim, din
moment ce în inscripţia din vicus Petra se specifică; "Qu]od oppus
effectu(m) magisterio anni Nymphidi Maxim[i ... " 92. In timpul exercitării magistraturii primarii acţionau cu destulă autoritate, ridicarea
altarelor pentru sănătatea împăratului sau a statului, sînt de multe ori
consecinţa iniţiativei personale; "mag(ister) Pontianus" din vicus Narcîssiani îşi subliniază fapta prin expresia; "ara(m) pos(uit) de 'Suo. et
dedit in vico [N]arcis(s)iano" 03. Persoană de vază, primarul satului
Sc[apt]ia, [Aip]o,loniu[s?] pune un altar "pro saflut]e vici et [s]ua .et
suoru[m]" 9". Funcţiunea de magister vici era mai degrabă munus decit
konor. Fie ei, fie alte persoane mai înstărite din vicus, reprezentau
şatul în acel ordo decurionum sau curialium al întregului teritoriu.
Magistraţii săteşti erau în raporturi de dependenţă faţă de organele
teritoriale. Acestea din urmă erau determinate de natura teritoriilor. La
Capidava era un "quinquennalis territorii" 95 (sau mai mulţi) ajutat de

., CIL !II 14214 "'.
8i V. Pârvan, UZmetum, II, p. 369, nr. 16.
B2 Ibidem, p. 345-349, nr. 8.
83 Idem, Ulmetum III, p. 277, nr. 11.
84 Idem, Descoperiri nouă .. .,. p. 471: "magistras Ebranus" şi Gr. Florescu.
Capidava, p. 97, nr. 19.
85 CIL III 12494 ; probabil M. Coc(ceuis) Hilus magister viei.
86 CIL III 7536 : magi ster [ApJolloniu[s?].
78 D. Tudor, Vicus Narcissiani, p. 469 ; mralg(ister) Pontianus.
SS Th. Sa uciuc -Săv eanu, op. cit., p. 100: magister Nymphidius Maximus.
89 CIL III 12479 = Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches, p. 109, nr. 3:
mag (ister) viei C(aius) Iulius Vale(n)s.
90 V. Pârvan, Histria VII, p. 78, nr. 53: din 177 îl cunoaştem un magisterUlpius Uilpanus ; CIL III 12448 :... per mag(istros) qfuil tune erunt" .
91 Th. Sauciue -Săveanu, op. cit., p. 98-100: Questores viei erau Ulpius
Romanus şi Cassius Primi tivus. Despre questores: De Martino, op cit., p. 641.
92 Ibidem.
!13 Cf. D. Tudor, Vicus Narcissiani, p. 469.
" CIL 111 7536.
95 CIL III 12491 AEM, XIV, p. 17, nr. 37.
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obişnuitul

orda decuTianum DO. O

situaţie

asemănătoare

avem şi in

teritoriul novi'o dunens 97. Conducerea teritoriului troesmens o avea un

[praef(ecti)?]

territor[ii

Troesmensis]" 9S

sau

tot

un

quinquennalis

territo'rii.

In ce priveşte oraşele pontice în cazul Histriei se reliefează mai
bine existenţa unui teritoriu (~regio) şi a unui organ de conducere al
acestuia. Un altar din vicus Quintionis este ridicat "pro sal(ute) lmp(eratoris) Aug(usti) civi(tatis) et reg(ionis) Histriae" DO. Se observă existenţa celor două elemente distincte civitas = oppidum şi regio = territorium !OO.
La Nistoreşti (Kucuik - Kioi) tot în teritoriul histrian îl avem pe
"Lucius Pompeius Valens ... consist(it) r(egione) Hist(ri) muneraque fecit
Histro in oppido ... " tOl, Dintre magistraturile avute aminteşte mai întîi
arhontatul. Alte două inscripţii, găsite înafara teritoriului histrian, la
Gîrliciu, însă provenind din acesta, vin să completeze şi să lămurească
chestiunea discutată mai sus. Astfel, este ridicat un altar În cinstea
lui lupiter Optimus Maximus şi lunonei Regina de "civit(as) et reg(io)
Histr(iae cura agentibus Cl(audio) Amando et Ulp(io) Hectore et Aelio
G ... arch(ontibus) 102, altarul datînd din a doua jumătate a sec. II e.n.
Celălalt altar găsit tot la Gîrliciu, din vremea lui Filip Arabul, este pus
de : "A[r ?]contes r(egionis) Hist(triae) sub arc(contatu ?) Aur(elii) Euxini
Leontisci" 103. Menţiune de altfel foarte importantă deoarece subliniază
că Tegio Histriae se menţinea şi la mijlocul sec. III e.n . ca unitate administrativă separată lOiJ. Conducerea ei e ra încredinţată unui consiliu ai
cărui membrii erau numiţi archontes (existînd şi un arhonte eponim !).
Probabil sub acest nume se ascundea o instituţie romană 10;), denumirea
fiind consecinţa mediului elenic al reşedinţei consiliului-Histria 106.
Consiliul putea acţiona sub directa supraveghere a autorităţilor
romane, răspunzînd de problemele teri toriului. Este firească legătura
96 V. Pârvan, Ulmetum, l, p. 587: idem, Descoperiri

nouă ... , p.

470; idem,

Inceputurile .. ., p. 131; Gl'. F Im'eseu, Capidava,
p. 20-21; R. Vulpe, HAD,
p. 197-199; Despre ol'do decurionum: De Martino, op . cit., p. 641 şi urm.
fli Gl'. Tocilescu în RIAF. VIII, 1902, p. 283 ::: V. Pârvan, Descoperiri nouă ...•
p. 502-509.

7 Gr.

Tocilescu

in

RIAF,

9X V. Pârvan, Descopel'b'i

VIII, 1902,

nouă ..., p.

p.

283

::::

V.

Pâl'van.

Descoperiri

501, nI'. 2.

D. Tudor, Vieus Quintionis, p. 502, nr. 3.
Ibidem, p. 509.
tOI CIL III 12489 =
AEM, XVII. p. 87, nr. 11. ef. V. Pârvan. Inceputurile ....
p. 127-128; idem în Dacia, II, p . 241, nr. 4 1 : c(ives) R (omani) et Lai consjstenses reg(ione) Si(tri ?) vico Secundini.
10:l St. Constantinescu, Un monument epigrafic votiv la Gîrliciu, în SeIV.
IX, 1958. nr. 2 p. 349 şi urm.
103 Cr, Florescu,
Două documente epigraJice in legătw'ă cu organizarea
quasi-munîcipală a comunelor rurale (territo1'ia) romane, în SClV, IX, nI'. 2,
p, 342 si urm.
!l<J

100

1O~

Ibidem, p. 346.

Inscripţia publicată de S1. Constantinescu, op. cit .. aminteşte de 3 arhontes. tn inscripţia publicat ă de Gr. Florescu, op. cit .. numărul lor este 10, probabil decempTimi, după părerea autorului citat, asupra cărora se extinde numele
10j

de archontes,

după

reformels Severilor.
Lucius Pompeius Valens.

CIL III 12482:
"Histro in oppido".
10(;
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aminteşte

arhontatul

avut

magis traţilor săteşti cu acest organism 107. De altfel în satele formate
din cetăţeni romani (şi eventual minorităţi favorizate) "controlul administraţiei era de competenţa autorităţilor romane ale provinciei H •
Prin înmul ţirea acestor sate " individualitatea paralelă a celor două
organism civitas şi te1Titorium s-a accentuatH 108. Ca semn al unei ·oar<.: : -

care autonomii săteşti sînt inscripţiile care amintesc de terrae viei 109,
satele avind un teritoriu al lor.
Din păcate nu putem preciza raporturile teritoriului 110 cu autorităţile din Histria, pînă nu se va stabili pe deplin statut ul juridic al
cetăţii l1l; nu putem de asemenea face aprecieri asupra existenţei unor
astfel de organisme teritoriale în cazul celorlalte două oraşe pontice :
Tomis şi Callatis 112.
Mai greu de precizat este problema organizări i pagi~lor, din
cauza informaţiilor pu ţ in numeroase. La (Cherim-Cuiusu) Zorile exista
un pagus. De acolo îi cunoaştem pe " U1p(ius) H[e]rculanus şi Iul(ius)
H[e]rcula[nu]s mag(istros) pag(i) Oc ... ", care însoţiţi de
questrores
Val[erius] Valerianus şi Iul(ius) Quirillus cinstesc consiliul municipal
di n Tropaeum lI:l. Considerînd după inscri pţi e, paqus-ul Oc ... făcea parte
din teritoriul municipiului Tropaeum Traiani şi depindea de aceasta ll'i.
Tot în Dobrogea ron1ană avem o situatie oarecum d eoseb ită:
pagi deviniţi c ircumscrip ţ ii t eritoriale U\ fii nd la origine tîrguri fora rerum venaliu1n - spre care gravi tau din toate punctele de vedere
satele dintr-o regiune 116. Credem că astfel era siutaţia Capidavei 117.
Aurelius Hermes 118, de la Capidava ş i Aur(elius) Sisinus 119, de la UImetum, se numesc pagani, considerîndu-se deci locuitori ai unui pagus.
Sintem împi edi caţi să facem unele preci zări din cauza referirilor puţine
şi imprecise în legătură cu conducerea internă a Capidavei 120 , care foarte
probabil se combina, dacă nu se confunda cu aceea a teritoriului. Cît
despre acesta din urmă şti m că era condus de unul sau mai mulţ i
R. FIm'escu, op. cit., p. 16,1 ; 1'egio Histriae depind ea de praeses laevi Ponti.
CI. D, Tudor, V i cus Quintionis, p. 51l.
CIL III 12488 ; Despre o oarecare autonomie: De Martino. op cit" p. 673,
L Stoian, In legătură cu. v echimea teritoriului 1'ural al Hi striei, in SC IV.
VIII, 1957, p, 185 ş i urm.
UI D. M. Pippidi, Contribuţii .... p. 359.
11 2 Horothesia callatiană: CIL III 1421-1 33 = Tocilescu AEM, XIX, p. 103.
107

108
JO'J
Jl O

nr. 59.
113 .CIL III 7484. Tot de acolo: Tocilescu, AEM, XVII, p. 113, nr. 60; ef.
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, BCM I, 1911 , p. 164.
il'. Pagi comune rULale de tip roman, constituite pe teritoriul u nei colonii : ef. M. Maerea, în Istoria Rom âniei, 1, p. 368- 369.
Il;:; J. Toutain, Paqus, în Daeembel"g - 'Saglio. IVI> p. 275 şi urm.; J. Marquardt, Qrganisation de l'Empire, 1, p. 4 şi urm. ; p. 16-18.
116 C. Dai covici u, În I stol'ia României, voL r, ]960, p. 273; D. Tudor, Ora şe
tîrguri şi sate în Dacia romană, p. 331.
Hi Despre organizarea teritoriului capidavens vezi notele 95 ş i 96.
118 CIL III 12478 = AEM, XVII, p. 83-8-1
Gl'. Florescu,
Capidava,
p, 109, nr. 31 : inscripţia din mediu ruraL
11!! V. Pârvan, Ulmetum., IT, p. 333-335, m'. 3.
120 Gr. FlOI'eseu, Capidava, p. 81 , nr. 4 ; p. 91 , nr. 13.
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'quinquennales 121, care convocau consiliul teritoriului, format din reprezentanţii tuturor aşezărilor.
Tot în legătură cu acest teritoriu trebuie să amintim apariţia în
două rînduri a termenului de locus 122, p,.inceps loci 123 şi loci p,.inceps 12.
referindu-se foarte probabil la unitatea administrativ teritorială a Capidavei.
Cit despre termenul de ptinceps 125, a cărui semnificaţie este greu
de precizat din cauza rarei sale apariţii in provinciHe dunărene 126, se foloseşte în special pentru autohtoni 127. Am avea în acest caz şefii romanizaţi sau nu, a unor comunităţi local,e, despre a căror organizare
nu 'Cunoaştem nimic 128, dar care într-o formă sau alta au fost ~ncai
drate în noul 's istem organizatoric,
Vorbind de sistemul de organizare administrativă a aşezărilor
rurale in perioada sec. I-III e.n. remarcăm caracterul său unitar, diferenţele sesizate mai sus nefiind decît diferitele forme ale aceluiaşi
sistem.

LES MAGISTRATURES /RURALES ~ANS ;LA DOBROUDJA ROMAINE (1 III •
DE NOTRE ERE.

Resume
Les principes qui dirigeaient l'organisation des sites rUiraux etaient fi. peu
pres uniiair-es. Tous les Vil1ages etaient renfer.m es dans les te-r ritoria, qui etaient
de plusieurs types : t erri torium municipii (Troesmis, Tropaeum Traiani) , territorium
militare (Troesmis jusqu'en 167-168 de notre ere), teTitorium civitatis (Histria, Torni,
Callatis), territorium tout-a-fait rural, eonstitue autour d'un pagus (Capidava).
Les "territoir8s" etaient done formes de villae 1'usticae, viei, pagi, canabae
(dans les centres militairr'es).
121 CIL III 12491; V. Pârvan, Ulmetum, II, p. 396, nr. 31: lectura q(uin)
q{uennalis) nesigură. In Dacia organizare asemănătoare Sucidava: cf. V. Pârvan.
Ştiri nouă din Dacia Malvensis, Buc., 1913, în ARMSI, ser. II, t.XXXV, p. 23.
nr, 2'7 ; Gr. FIOl'eseu, Capidava, p, 106, nr. 27 ; ter]rito[rium.
122 Problema discutată la noi întii de Gr. FIOl'eseu, Capidava, p. 20, care
consideră loci ca forme comunale deosebite şi de rang
superior unor vici,
asemănătoare unor tirguşoal'e (T01tOL) din Etolia.
123 CIL III 1249l.
124 CIL III 772 eare provine de' la Seimeni şi nu de la Techirghiol. InfoLmaţie de la N. Gostar, octombrie, 1970. Tot de loci amintesc: CIL III 12483
(Troesrnis) ; CIL III 7529,
12;:; C. Daicoviciu, Les "Castella Dalmatm' um de Dacie, în Dacia, NS, II.
1958, p. 260- 261 ; M. Macrea, Viaţa ..., p. 146; D. Protase, Observaţii în legătură
aşezările rurale din Dacia, în AMN,
126 Toată bibliografia problemei

V, 1968, p. 507.
la Em. Popescu, Aspecte ale colonizării şi
Tomanlzării in Dacia ,~i Seythia în lumina unor inscripţii din muzee bucureştene,
in Studii Clasice, IX, 1967, p. 184-189.
127 CIL III 7481 (FJoriile = Baccuiusu) : soţia unui princeps se numea Zudedtulp; CIL III 14210 (Saragea Fundeni): Antonius Zinenis princeps; ef. Ern.
Popescu, op, cit., p. 189.
128 CIL III 14447 2 : vicus Buteridavensis ; CIL III 144372 : daci nu ştim
cu

cum erau
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organizaţi aceştia.

Les villae rustieae sont, en general, des centres d'exploitation agricO'le:
M. Ulpius Longinus du centre tomitain possedait un praedium; dans le territoire

-capidavens nous rencontrons ces villae avec le sens de manoir - obiti ad viUam
suam.
Les viei attestes en Dobroudja sont assez nombreux, quelques-uns pouvant
.etre identifies avec des vici Quintionis (Sinoe), Buteridavens (M. Viteazul), Celeris
(Vadu), vicus Clementianensi s (M. Kogălniceanu), vietis Ulmetum (Pantelimonul
de Sus) , etc.
On rencontre d·une part des viei diriges pa r deux magistri, aides par un
.questor. comme dans les viei Quintionis, Secundini, Turris Muca. Clementianensis. Novus. Viei qui avaient a leur tcte un magister, aide ou non par un
.questor, comme dans les viei Ulmetum, Scenopensis, Hi.... Scaptia, Narcissiani,
Petra, Vergobretiani.
Ce qu 'on eonn aît du vietis Celaris nous prouve que dans un meme village
·etait elu tant6t un seul magister, tant6t deux. P arfois an pouvait egalement avoir
-deux questors (vieus Petra).
Les magistraturs rurales etaient done annuelles et eollegiales. En .ce qui
-concerne le cur sus honorum rural, il faut remarquer qu'un magister viei pou·vait etre r eelu dan s eette charge; de m em e, un questo'r pouvait devenir ma!{lister viei (vieus Quintionis).
Les magistrats ruraux etaient soumis aux organes territoriaux, organes qui
<differaient, selon la natural des territoires; il Histria apparait eette regio-territorium, qui avait a sa tete un col:J.ege d'archontes; a la tete du territoire Capidavens se trouvait un quinquennalis (ou bien plusieurs) et en plus, cet ol'do
decurionum. etc.
Quant aux pagi, moins documen tes, on observe a Capidava la tendance
d'etre transformes en circonscriptions territoriales. Aureli us Sisinus et Aurelius
Hermes de ce territoi re s'appellent pagani. Le mot locus des deux inseriptions
de ce teritoire, qui rappellent le prineeps loci, se refere, a ce qu'il pa,r aii, egalernent il cette unite administrative.
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DIE DORFMAGISTRATUREN DER DOBR UDSCHA
ZEIT (1. 3. Jh.u.Z.)

ZUR

ROMISCHEN

Zusammenfassung
Das Organisationssystem der HindIichen Siedlungen war in der betreffen<den Zeit verhăltnismassig einheitlich. Alle Dorfer waren in Tel'ritoria ei ngereiht,
.die verschiedenerlei Arten waren : territorium muneipH (Troesmis, Tropaeum
'Traiani), das ausschlier3lich lăndliehe territorium., das um ein pagus angelegt
ist (Capidava, territOl·ium. mil'itare (Troesmis bis zum Jahre 167--'168 u.Z.), terri·torium civitatis (Histria, Tomis Callatis).
Die Teritorien bestanden folglich aus viUae l'usticae, viei, pagi, eanabae
'(bei den militărisch en ),
Die viZlae l·usticae sind im allgemeinen Zen tren in denen man landwirt$chaftlieh betătigt ist : M. Ulpius Longinus aus dem Territorium von Tomis \Var
der Besi1zer eines praedium; im Territorium van Capidava sind diese als Herrenhâuser der Gutsbesitzer betrachtet obiti ad villam suam.
Die 'În der Dobrudseha belegten viei sin'd ziemlieh zahlreich und es konn·ten viei Quitionis-Sinoe, Buterdiavensis Mihai Viteazul; Ce1eris Vadu;
vieus Clementianensis - Mihail Kogălniceanu ; vicus Ulmetum - Pantelimonul
<de Sus usw. nachgewiesen werden.
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Einerseits gibt es viei, die unter der Leitung ven zwei Magistraten standen, denen ein Questor zut' Seite stand, wie in viei Quintonis. Secundi. T? urris.
Muca.... Clementîanensis, Novus. Viei an deren Spitze ein magister st.and und
der einen oder keinen Questor als Gehilfen zur Seite hatte, \Vie in viei: Ulmeturn, Scenopensis. HL., Sc[apt]ia, Narci ssiani, Petra, Vergobretiani.
Die Situation aus vieus Celeris beweist, dass in dem gleichen Dorf abwechseln'd ei ner oder zwei magistri gewahlt wurden. Desgleichen konnten manch- ·
maJ. auch z\vei Questol'en gewăhlt werden (vicus Petra). Die dorflichen Magistraturen wal'en folglich einjăhrig kollcgi31.
In bezug auf dan d6rflichen eursus honorum ist festzustellen, dass einmagister viei in dieses Amt wiedergewahlt werden kann, und dass ein questorzum magister viei. gewahlt \Verden kann (vicus Quintîonis). Dei d6rflichen Magistraten waren von den territoriellen Obrigkeiten a bhăngi g. dte ihrerseits nach_
der Art des Territorlums verschieden w.aren: rm Falle der Stadt Histria wird
dte regio - territorium deutlich, die untel' der Leitung eines Kollegiums von
archontes stand: das Territorium von Capidava stand untel' der Leitung eines ·
Quin.quennalis (odeI' mehrerer) und dem orda deeurionum usw.
Die pagi sind weniger belegt und in Capidava ist die Tendenz zu erkennen, dieses in territorielle Bezirke umzuănd e rn. Aurelius Sisinus und Aureliu~
Hermes aus diesem TelTitodum bezeichnen sich pagani.. Del' Begriff Zocus, der
in den beiden InschriUen aus diesem Territorium vorkommt, scheint sich ebenfalls auf diese ver waltun gsmilssige Eincheit zu beziehen.

